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1. — GEÇEN T 

Bu Birleşimde iiç oturum yapan Genel Ku-
rul'da: 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hasan Dincer'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu bilgi 
edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı, 
Gürhan Titrek'©, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın partilerine 
girdiğine dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tSfikörC'3'. ile i 

F.'Tsshir Üyssi Halil özmen'in partilerine 
girdiğine dair Güven Partili Grupu Başkan-
v£k'11:*r. tezkeresi okundu, bil^i •edinildi. 

Türk Hava Yolları ile Uçak Servisi Anonim 
Ocaklarının faaliyetleri konusunda kumlan 
A^a^r^ma Komisyonunun- Başkanlık D.H'an'nm 
teşkil edildiğine dair Komisyon Başkanlığı tez-
ke''5"-i okundu, bilgi edinildi. 

1170 sayılı Kanunun geçici birinci madde
sinin birinci cümlesini takibsden kısımla, geçici 
ikine maddesinin Anayasaya ayları olduğun
dan iptaline ve iptal hükmünün 15 . 7 . 1971 
tarrh!nd3 vlirürMvv'3 girmesine karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemeli Başkanlığı teskeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

19 . 3 . Î989 günlü 1536 sayılı Kanunun 38 
nci maddesinin (f) bendinden. sonra ge'en üçün
cü fıkrasının Anayasaya aykırı olduğundan ip
tal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi ediniMi. 

1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşül-
rısı'. sekili L:Q ilgili Danışıra Kurulu karan okun-
ö\ y<? asrinde yapılan görüşmelerden sonra ka-
"h^ -rfV1di 

fJv""k~Tvar. Abr^et D'emir "yüce ^Zcn-Tuld^k)! 
M. TiBÎiz E-geneli f Edirne) ve Nurp+t,?n Ertürk 
rSivaı.) e izin verilmesine dair Başkanlık tezke
reci olrundu ve izinler kabul olundu. 

1970 yüi Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
ret i cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki tasan üzerindeki 
görüşmeler daha önceki birleşimde kabul edil-

'ANAK ÖZETİ 

mis bulunduğundan tasan açık oya sunuldu ve 
kanunlaşması kabui edildi. 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile, 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun taşan
ları görüşüldü ve kanunlaşmalan açıkoyla ka
bul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nunı Cumhuriyet Senatosu 1970 
yılı Bütçesinin (A/l) ve (R) işaretli cetvelle
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifine dair Bütçe Karma Komisyonu raporu 
okundu ve rapor kabul olundu. 

Bü+oe Karma Komisyonu Başkanlığının 1502, 
1503, 1504, 1505. 1506 sıra sayılı Kanun tasan 
ve tekliflerinin gündemde mevcut bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesine dair önerge
si okundu ve üzerinde cereyan eden görüşmeler
den sonra, önerge kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 
1970 ı̂-!-!. "Rü+.ırv» K -̂n/umma bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Mif'et Mecb'si İdare Âmirlerinin. 1970 yılı 
Bü.t̂ p Kanununa b^ğlı (A/l) işaretli cetvelde 
deffisiM'k yanılmasına; 

1970 vık Bü+ce Kanununa başlı (A/l"i işa
retli cetvelin Adalet ve Şairlik ve Sosyal Yar-
fl'-m. bakanlıkları kısmında dğeişiklik yapılma
sına ; 

1970 malî vılı Bü+rw Kanununa bağlı (A/l) 
isa-^tli cetvelde değişiklik yapılmasına; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapıl
masına ; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına ; 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yakıl
masına ; 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna; 
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30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarıları görüşüldü, teklif ve ta
şanların ^kanunlaşmaları açık oyla kabul olun
du. 

27 Ocak 1971 Çarşamba günü saat 9,30 da 

Başkanın; 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın hazırlanmasında kıymetli mesai sarf eden 
Bütçe Komisyonuna takdir ve teşekkürlerine, 
Bütçe görüşmelerinde, programın tatbikinde, 
üyelerin hassasiyet göstereceklerinden emin bu
lunduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun çok 
sayın üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım; 1971 
yılı Bütçe kanun tasarısının müzakerelerine' 
başlarken bu bütçeyi 35 günlük geceli - gündüz
lü yoğun bir çalışmadan sonra hazırlayıp sayın 
senatörlerin tetkiklerine sunmuş bulunan Kar
ma Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanına ve 
kıymetli üyelerine, yüksek heyetiniz adına, tak
dirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarım. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bu bütçe çalış-
malariyle ilgili bâzı önemli hususları dikkat na
zarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Cumhuriyet ıSena-
tosundaki bütçe müzakerelerimizi en geç 10 gün 
içinde bitirmemiz ve karara bağlamamız Anaya
samızın ve içtüzüğümüzün icablandır. Ana-

topkmmak üzere Birleşime saat 18,40 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

yasanın 94 ncü, içtüzüğümüzün de 87 nci mad
deleri bu hususları âmirdir, işte bu âmir hükme 
dayanmak suretiyle daha evvel Danışma Kuru
lu toplantısında bir çalışma programı tanzim 
edilmiştir ve sayın üyelerimize dağıtılmıştır. 
Senato'nun 28 nci birleşiminde yüksek Heyeti
nize arz edilmiş bu program tasviplerinize ikti
ran etmiştir. 

Ka^ul buyurulmuş olan bütçe çalışmaları 
programlarına göre, icabederse, bütün gün ve 
bütün gece de çalışmak suretiyle 10 gün ininde 
bütçe müzakerelerini bitirmemiz öngörülmüş
tür. Bunun için bakanlıklar ve diğer müessese
lerin bütçeleri günlere ve saatlere taksim edil
miştir. Bu konuşmalarımızın başarıya ulaşması 
ve zamanında bitirilebilmesi için bu gündelik 
programların zamanında ve hergün içinde it
mam edilmesi, bitirilmesi lâzım gelmektedir. 
Aksi takdirde, daha evvelki tecrübelerimizde 
de gördüğümüz gibi, bütçe müzakereleri geriye 
doğru çok sarkmaktadır ve sonunda da yine 
çok kıymetli üye arkadaşlarımıza daha büyük 
külfetler yüklemektedir. Bundan içtinabedü-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaaJti : 9.30 

BAŞKAN — Tekin Anburun 
KÂTİPLER - Mehmet Çamlıca (Kastamonu) - Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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mesi için tasvip buyurmuş olduğunuz program 
mucibince muntazaman hareket etmemiz, ona 

uymamız icabettiğini bir defa daha sayın arka-
daslarımm dikkatlerine arz ederim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemi
mizdeki tek konu 1971 yılı Bütçe kanun tasarı
sının müzakeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporunun eleştirilnıesidir. 

iSayın Maliye Bakanı 1971 Bütçe kanun ta
sarısını Hükümet adına Yüce Senatoya takdim 
edecektir. Sözü kendilerine veriyorum. Saym 
Maliye Bakanından rica ederim. 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. (Alkışlar) 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Yüce Senatonun Sayın Baş
kanı, sayın senatörler; 

Anayasanın tâyin ettiği müddet içimde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiş bulu
nan 1971 yılı Bütçe kanun tasarıları, Karma 
Bütçe Komisyonunun olumlu incelemelerinden 
sonra huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
tasarılarla ilgili açıklamalarıma bağlamadan ev
vel, Yüksek Heyetinize, bunlara zemin teşkil 
©den ekonomik ortam hakkında bilgiler suna
cağım. 

Saym Başkan, sayın üyeler; 
îç ekonomik konulara temas etmeden evvel 

son bir yıl içünlde dünya ekonomisindeki geliş
melere kısaca değinmek isterim. 

1970 yılı bütün sanayi ülkeleri için nispî bir 
yavaşlama ve enflâsyon yılı olmuştur. Daha ön
ceki yıllarda nisbeten sınırlı kalan enflâsyonist 
baskılar 1970 yılında farklı derecelerde olmak
la beraber bütün sanayi ülkelerinde yaygın bir 
şekil almıştır. Farklı şekillerde tezahür etmekle 
beraber ayma vakıanın belirtileri merkezî plân
larla yönetilen ekonomilerde de müşahede edil
miştir. 

Sanayi memleketlerinde bugün için hâkim 
bir eğilim niteliğini gösteren enflâsyonist bas
kıların başlıca âmilleri, ücret artışlarından do-

(1) 1481 Sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

ğan iç maliyetlerdeki devamlı yükselme, talep 
baskılarımın belli bir öcüde sürüp gitmesi, bâzı 
hallerde de üretimde âzami kapasite sınırına 
yaklaşılmış olmasıdır. 

Bir kısım sanayi memleketlerinde 1969 yılı
nın ifcünci yarısından itibaren belirli bir şekil 
alan konjoniktürel daralma 1970 yılı içimde da
ha şümullü bir mahiyet kazanmıştır. Bunun ne
ticesi olarak başlıca sanayi memleketlerinin top
lam gayrisâfi millî hâsûa artışı ortalaması, 1969 
yılîna kıyasen 1970 yılında % 4,8 dem % 2,5 e 
düşmüştür. En büyük gerileme Amerika Birle
şik Devletlerinde müşahede edilmiştir. Gerçek
ten bu memleketin re el gayrisâfi hâsılası 1970 
yılı içinde kayda değer her hangi bir ilerleme 
göstermemiştir. Halen bu memlekette iktisadi 
durgunlukla enflâsyonum yanyana sürüp gittiği 
görünüşte çelişik bir durum göze çarpmaktadır. 

Gayrisâfi millî hâsıladaki bu gerilemeye mu
vazi olarak bir iki istisna ile sanayi ülkelerinin 
istihdam hacmımda nispî bir azalma olmuştur. 
özellikle Amerika Birleşik Devletlerindeki işsiz 
sayısı faal nüfusun % 6 sıma ulaşmıştır. Buna 
karşılık, diğer sanayi memleketlerinde işsiz 
sayısındaki artış sınırlı ve cüzi kalmıştır. 

İlk hesaplara göre 1970 yılında dünya tica
reti hacım itibariyle yaklaşık olarak % 10 ar
tış göstermiştir. Bu oran 1969 yılı ar^ıs hacmi
nin aşağı - yukarı aynıdır. 

1969 yılınım ikinci yansından beri uluslar
arası moneter alanda ödemeler sisteminde mey
dana gelmiş olan en önemli gelişmeler Fransız 
frankının ve markım değerlerinde yapılan ayar
lamalar ile özel çekme haklarının Para Fonuna 
üye devletlerin rezervlerinde yer alması ve kul
lanılmaya başlamasıdır. Katılma payı oranında 
yararlanılan özel çekme hakları dünya likidite 
ihtiyacına belirli bir ölçüde cevap vermektedir. 
1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri öde
meler demgesi açığının genişlemeye devam etme
si, bu ülkenin parasının başlıca rezerv araçların
dan biri olması sebebiyle dünya rezervlerinin 
artmasına yol açmıştır. Bu nedenle geride bı
raktığımız yıl içinde özel çekme haklarından 
daha çok Para Fonuna katılma payı düşük olan 

~- 4 -< 
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ülkeler faydalanmışlardır. 1970 yılının ilk yan
sında Amerika Birleşik Devletleri menkul kıy
metler borsalannda meydana gelmiş olan önem
li düşmeler diğer milletlerarası menkul kıymet
ler borsalannda da değer kayıplarına sebebol-
muştur. O günlerin politik ve askerî görünüşü 
içimde, girişilmiş; olan. spekülatif faaliyetlerin 
önemli rol oynadığı bu gerilemeleri telâfi etmek 
maksadiyle Federal Hükümetçe alınmış olan 
tedbirler ve ekonomiyi canlandırma mülâhaza-
lan tedrici olarak faiz hadlerinde düşmelere yol 
açmıştır. Bu düşmelerin zincirleme etkisi diğer 
memleketlerde yürütülen faiz hadlerinde de 
görülmeye başlamıştır. Halen faiz hadlerinde 
mutedil bir gerileme eğilimi müşahede edilmek
tedir. 

ıSon bir yıllik dönem Avnıpa Ekonomik 
Topluluğu içim yeni bitr aşama sayılabilir. Ger
çekteni bu süre içinde topluluğun güçlenjdiril-
mesi ve genişletilmesi safhalanna geçilmiştir. 
Diğer taraf tan son yılların milletlerarası mone-
ter alandaki istikrarsızlığı Ortak Pazar memle
ketleri için bu alandan ortak bir politikanın 
zaruretini ortaya koymuştur. Bu komuida ilk te
şebbüs ve temaslara girişilmiş bulunmaktadır. 
Memleketimiz açısından 1970 yılında Ortak Pa
zar içinde yer alan önemli gelişme, topluluk ile 
Türkiye arasındaki geçiş dönemi protokolünün 
imzalanmış olmasıdır. 

iSaym Başkan, sayın senatörler; 

1970 yılımda Türk ekonomisi de bir aşamayı 
geçmiş bulunmaktadır. 1970 yılı Türkiye'de eko
nomide bünye değişikliğine yol açacak karar-
lann, alındığı ve bunlann uygulanmasına geçil
diği bir yıldır. Bu yıl içinde, devalüasyon ka
rarlarının alınması, Personel Kanıununun uygu
lanması, vergi ve finansman tedbirleri alınması, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriş dönemine 
başlamayı sağlıyan protokolün imzalanması gi
bi cnıemli olaylar yer almıştır. Sıralan geldikçe 
bu konular hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

İlk önce Türk ekonomisinin geçen yılki or
tamını genel çizgileriyle belirtmek istiyorum. 

1970 yılında sabit fiyatlarla Türkiye'nin gay-
risâfi millî hâsılası, Haziran ayındaki tahmin
lere göre % 4,8 ortamında artış göstermiştir. Da
ha yeni bilgilere dayanılarak yapılan Kasım ayı 
tahmininde ise bu oran % 5,6 olarak hesaplan
mıştır. 
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1970 yılının Ekim ayı rakamlarına göre dış 
ticaretimizin gelişme gösterdiği izlenmektedir. 
Nitekim ihracatımız geçen yıl 10 aylık dönemde 

i 412,7 milyon dolar iken bu yıl 438,9 milyon do-
| lâra, ithalâtımız ise aynı dönemlerde 670 mil

yon dolar iken 781,8 milyon dolara yükselmiş
tir. öte yandan sadece Ağustos - Kasım aylan 
döneminde yani 4 ayda toplam 339,3 milyon 
dolarlık transfer yapılmış ve bakliyen transfer
ler eriittilmiştir. Bu sonuçla birlikte brüt rezerv
lerimi* 26 Aralık 1970 tarihi itibariyle 412,1 
milyon dolardır, işçi dövizi gelirlerimiz ise bü
yük ölçüde artarak yıl sonunda 270 milyon do
lara erişmiştir. 1969 yılımda işçi dövizi 140,5 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Para ve kredi alanında kesim rakamlar Ekim 
ayına kadar 10 aylık dönemde mutedil ve ya
rarlı bir gelişmeyi ifade etmektedir. Yılın tanna
nımı kapsıyan kısmi bilgilere göre ise mevduat 
% 17,5 oranında, krediler % 10,8 oranında ge
lişme kaydetmiştir. Aynı dönemde emisyon ar
tışı oranı % 19,2 olmuştur. 

1970 yılımda kamu maliyeısiriinı yönetimi, eko
nominin gereklerine uygun bir yolda yürütül
müştür. Bu cümleden olarak, konsolide bütçe 
açısından Kasım ayı sonu itibariyle 1969 yılın
da harcamalar gelirlerden 1 milyar 81 milyon 
lira fazla iken, cari yılda gelirler harcamalardan. 
875,6 milyona lira fazla olmuş, böylece Hazine
nin borç - alacak menfi bakiyesi geçen yılın 
aynı dönemine nazaran 1 milyar 136 milyon lira 
azalarak bütçenin Hazine üzerindeki baskısı 
hafifletilmiftir. 

Türkiye'de fiyat hareketleri, 1970 yılında uy
gulanan devalüasyon kararına ve alman vergi 
tedbirlerinim etkilerine rağmen, mâkul sayıla
bilecek seviyelerde kalmıştır. Toptan eşya fi
yatları genel endeksinin 11 aylık ortalaması, bir 
yıl öncesinin aynı dönemindeki ortalamaya gö
re, % 5,6 oranında yükselmiştir. Aynı dönem
de Ankara, İstanbul ve izmir şehirlerinin ge
çinme endekslerinde de sırasiyle % 11,5, % 7,8 
ve % 6,5 oranlarında artış izlenmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Şimdi, 1971 yılı bütçesi ve buna ilişkin taşa

nlara geçmeden önce bu tasarıların özünü ve 
biçimini en geniş ölçüde etkiliyen anaekonomi 

I politikası kararlan üzerindeki görüşlerimizi 
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özetlemek istiyorum. Bunlar bildiğiniz gibi 10 | 
Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe konmuş olan 
para ayarlaması, bu ayarlamanın başarısında 
birinci derecede etkili ekonomik programı, Fi
nansman Kanunu ve diğer kanunlarla getirilen 
vergi tedbirleri ve Personel Kanunudur. 

Bunlardan önce para ayarlaması ve ekono
mik programının yürürlüğe konmasına saik 
olan düşünceleri belirtmek isterim. Şunu daha 
baştan ifade edeyim ki, bu kararların alınma
sından önce de ulusal ekonomimiz istikrarlı bir 
gelişme süreci içinde normal büyümesini güçlen
dirme seyri gösteriyordu. Bu büyüme seyrini 
baskı altında tutan ve hattâ bir anlamda sınır-
lıyan başlıca unsur, sonu alınamıyan ödemeler 
dengesi açıklarıydı. Ekonomimizin gelişmesini 
yakından izliyen herkesin bildiği gibi bu hızlı 
büyümenin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ha
reketini frenliyen engel, ödemeler dengesi dar 
boğazıydı. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânlarımız yüksek kalkınma hızlarının ger
çekleştirilmesi ve ekonomimizin büyük döne
meçleri almasında, yapısal değişmelerin sarsın
tılara meydan vermeden atlatılmasında yön ve
rici araçlar olarak büyük hamleleri başarıya 
ulastırmışsa da, ödemeler dengesi açıklarını 
köklü bir çözümle ortadan kaldıramamışlardır. 

İhracatımızda son yıllarda elde edilen nispî 
ilerlemeye rağmen ihracat yapısındaki bir kaç 
geleneksel maddeye dayanan temerküz olayı or
tadan kaldırılamamıştır. Başlıca ihraç ürünleri
miz işlenmemiş, talep esnekliği oldukça düşük 
tarımsal mallardan ibarettir. Toplam üretim 
plânlı dönem boyunca devamlı bir artış göster
diği halde bu üretim artışı ihracat artışına dö-
nüştürülememiştir. Kalkınan bir ulusal ekono
mide devamlı bir artış gösteren ithalât ihtiyaç
larının ağır dış borçluluğa yol açmadan sağla-
nabilmesinin başlıca yolu, üretim artışı ile ihra
cat artışı arasında yakın bir ilişki kurulabilme
sine bağlıdır. Yurdumuzda alınan bütün teşvik 
tedbirlerine rağmen ihracat istenilen canlılığı 
ve sürükleyici sektör niteliğini kazanamamıştır. 
Bu konu önümüzdeki yılların çözülmesi gerekli 
en çetin sorunlarından birini teşkil etmektedir. 

Gelişme halinde olan bir ekonomide yüksek ' 
kalkınma hızlarının gerçekleştirilebilmesi bir 
taraftan yatırımlar için ayrılan kaynakların 
hacmi, diğer taraftan ithal kapasitesinin bu 

hacma paralel olarak artışı ile sınırlıdır. Eko
nominin sanayileşme oranı yükseldikçe, endüst
riler arası talebin, tarım - sanayi arası talep
ten çok büyük olması nedeni ile ithal ihtiyaç
ları artışı büyük bir hız kazanmaktadır. Bu iti
barla sanayide yaratılan katma değer artışı ile 
ihracat artışı arasında bir paralellik yaratılma
sı, artan ithal kapasitesinin finansmanı için bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İhracat 
artışının gayrisâfi millî hâsıladaki artışın altın
da seyretmesinin diğer nedenleri yanında kam
biyo oranının gerçekçi olmamasından ileri ge
len bir tarafı olduğundan şüphe edilmemek ge
rekir. Yeni kurumsal düzenlemeler ve kambiyo 
kurunun denge fiyatlarını yansıtması sağlandı
ğı takdirde, ihracatımızın yeni bir dinamizm 
kazanması beklenebilir. 

Sayın Başkan, sayım üyeler; 

Bilindiği gibi, kambiyo kur'u denilen kav
ram, millî paranın yabancı paralar karşısındaki 
fiyatlarından başka birşey değildir. Bu itibarla 
bir fiyat olarak kaynak dağılımına etkisi, bahis 
konusu fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmaması
na göre değişik şekiller almaktadır. Denge fi
yatını yansıtmıyan bir kambiyo paritesi kay
nak dağılımının çarpık olmasına yol açmakta
dır. Bu sebepten dolayı kaynak dağılımının 
doğruluğuna etkisi çok büyük olan bir fiyatın 
şartlara uygun şekilde değişmesi, iktisadi ge
lişme hedefleri yönünden yüksek dereceli bir 
önceliktir. Uluslararası iktisadi ortamda orta
ya çıkan eğilimler ve iç ekonomide uygulanan 
malî ve moneter politikaların yan etkileri kam
biyo kuruna müdahaleyi zorunlu hale getirebi
lir. Diğer taraftan dünya ticareti içindeki pa-
ymı yükseltme peşinde koşan ülkeler, rekabet 
güçlerini artırabilmek için para ayarlamasını 
bir araç olarak kuîlanagelmişlerdir. 

Kambiyo oranının bir fiyat göstergesi ola
rak anamalı ve parasal büyüklükler ve gelir 
dağılımını değiştirici etkileri, hükümetimizi 
böyle bir operasyonu ekonomik programı için
de ve bir tedbirler demeti olarak düşünmeye 
sevk etmiştir. Bu itibarla devalüasyon moneter 
ve fiskal tedbirlerle birlikte bir bütün olarak 
ele alınmıştır. 

ödemeler dengesindeki devamlı açıkların pa
ra ayarlaması dışındaki tedbirlerle giderilip 
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giderilemiyeceği üzerinde durulmuştur. Para 
ayarlaması alternatiflerinin seçiminde en önem
li unsur, kalkınma hızından fedakârlık edilme
mesi arzusu olmuştur. Zira iç talebin düşürül
mesi ve ekonomiyi deflasyoncu politikalarla 
dengeye getirme teşebbüsleri, yeni kapasitelsr 
yaratılmasından vazgeçmek ve kalkınma hısım 
düşürmek demektir. 

Biraz önce belirtmiş olduğum şartlar içinde 
1970 yılı ballarından itibaren para ayarlaması
nın başarılı olmasını sağhyacak programın ha
zırlıkları tamamlanmış ve 10 Ağustos 1970 tari
hinde Türk lirasının yani kuru $1 = 15 Tl. ola
rak tesbit edilerek ekonomik programı ile bir
likte yürürlüğe konmuştur. 

Tarımsal kaynaklı geleneksel ihraç ürünleri
mize farklı bir parite uygulaması ekonomik 
programın bir özelliğini tenkil etmektedir. Böy
le bir farklılığın yapılmasını gerektiren zorun
luluklar tamamiyle iktisadi niteliktedir. 

Türk lirasının yabancı paralar kar^ıs-ndaki 
yeni fiyatı, hızlı bir büyüme yörüngesindeki ha
reketine devam eden bir ekonominin gelecekte
ki gelişmelerini kolaylaştırıcı ve yen verici bir 
anadenge unsuru olarak tesbit edilmiştir. Bir 
denge fiyatı olarak yem parite, dış ticaret iş
lemlerindeki kontrclları ortadan kaldırıcı, for
maliteleri basitleştirici ve kaynak dağılımlıda
ki çarpıklıkları düzeltici niteliktedir. 

Hiç şüphe yoktur ki, para ayarlaması, daha 
önce de değinmiş olduğum gibi zorunlu, fakat 
tek başına yeterli bir tedbir değildir, Böyle bir 
tedbirin başarı şansı, destekleyici nitelikteki 
yan tedbirlerin varlığı ile mümkündür. Bıı ne
denle 1970 yılı bütçesi ile ilgili olarak devalü
asyonun başarısını sağlayıcı malî tedbirlerin rİT 
kısmı daha önce almmış, kamu gelirlerini bü
yük ölçüde artıracak vergi tedbirlerini inine 
alan Finansman Kanunu para ayarlaması ile 
birlikte yürürlüğe konmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

1970 yılında alman malî tedbirler demeti ile 
malî politikamızı sadece 1971 yılı için değil, bü
tün gelecek yıllar için geçerli olacak sağlam bir 
temele istinadettirmek gayesi güdülmüştür, Ka
mu kesiminde gelir ve giderler arasındaki ge
nel dengenin sağlanması, iktisadi kalkınmanın 
istikrar şartları içinde devam ettirilmesi ve yeni 
para operasyonunun başarısı için vazgeçilmez ma-
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Finansman Kanınnmdan ayrı olarak Hükü-
kümete, memleketimizin ana dolaylı vergiler 
kodunu teşkil eden Gider Vergileri Kanununda 
yapılan bir değişiklikle, bu kanunda yer alan 
vergilerin oranlarını gerektiğinde bir misline 
kadar artırabilmek yetkisi vsrilmiı bulunmak
tadır, 

Yeni vergilerin seçimi ve vergi oranları
nın tesbitinde, vergi sistemi yoliyle gelir dağı
lımının düzeltilmesine öncelik verilmiştir. Bi
lindin gibi yeni vergiler ve artırılan vergi oran
ları, harcama gücü yüksek sınıflara ' yansıyı-
ci muhtevada olup para ayarlamasının sonu
cu olarak ortaya çıkacak yeni gelir dağılımı 
sürecinde fakir sınıfları koruyucu yönü ağır 
'basan, mevcut dağılım bozukluklarını düzel
tici vergilerdir. Vergi sistemimize yeni vergi
lerle getirilen esneklik ve hızlı uygulama gücü, 
maliye politikamıza ekonomimizieki iniş ve çı
kışlara karsı savunma gücü kazandırmıştır. Bi
rinci ve ikinci Beş Yıllık plânlar döneminde edi
nilen tecrübeler, kalkınma ekonomisinin zorunlu
luklarını karşılamak ve gelecekte ortaya çıkacak 
duraklama tehlikelerini enliyabilmek için politi-
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ka araçlarını daha büyük bir esneklik, daha 
büyük bir hızla uygulamanın önemini ortaya 
çıkarmıştır. 

Ekonomik olayların süratle değiştiği bir 
ortamda, program ve sistemlerin esnekliği sü
ratle tedbir alma yeteneği, başarının ilk şartı
nı teşkil etmektedir. 

ihracat ve sair döviz gelirlerimizi artırıcı 
tedbirler 

Bilindiği gibi para ayarlaması ihracatımı
za dünya pazarlarında bir rekabet avantajı 
kazandırmış bulunmaktadır. Para ayarlaması
nın getirdiği bu rekabet gücü, sadece gelenek
sel ihraç mallarımız ve mevcut üretimin ihra
cat payını yükseltmekle kalmayıp kaynak da
ğılımında ihracat sektörünün denge fiyatı ol
maktan çıkmış bir paritenin yarattığı denge
sizliği düzelterek ihracat potansiyelimize ar
tıracaktır. ihracata dönük yatırımların teş
viki ve mevcut üretimin daha fazla bir kıs
mının ihracını sağlamak gayesiyle eski yıl
larda yürürlüğe konulan ve faydalı etldleri 
görülen ihracat teşvik sistemi yeni vergilerin 
ışığı altında gözden geçirilmiş ve yeniden tan
zim edilmiştir. 

Daha şimdiden ihracatımızda bu faydalı 
tedbirlerin etkileri hissedilmeye başlanmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda, ihracatımızın ulusal eko-
nomimizüı önemli bir sektörü haline geleceği
ne, yaptığımız düzeı .^melerin zincirleme etki
lerini yakın bir gelecekte göstermeye bağlı
yacağına inanıyoruz. Bilindiği gibi, devalüas
yonun ihracat üzerindeki etkilerini göstermek 
için zaman henüz çok erkendir. Fakat, elimiz-
(deki 10 aylık sonuçlar, ihracatımızın kolera 
salgını gibi olumsuz faktörlere rağmen nor-
Imal gelişmesine devam ettiğini göstermekte
dir. Bahis konusu 10 aylık devredeki ihraca
tımız, geçen yılın aynı dönemine oranla 26 
milyon dolar artarak 439 milyon dolara ulaş
mıştır. Yıl sonunda ihracat hacminin 580 - 585 
milyon dolara ulaşacağı umulmaktadır. Pa
ra ayarlamasının işçi dövizleri üzerindeki et
kileri son derece olumludur. Elimizdeki ge-
içici rakamlara göre bu kaynaktan sağlanan 
döviz geliri, büyük bir sıçrayışla 270 milyon 
dolan aşmıştır. 

men, bu kanaldan sağlanan gelirler ilk defa 
olarak giderleri aşmış ve bir gelir fazlalığı 
ile kapanmıştır. 1971 yılında devalüasyonun tu
rizm gelirleri üzerindeki olumlu etkilerini tam 
iolaıak görmek imkânına kavuşacağız. Turizm 
gelirlerimizi daha da artırmak için gerekli di
ğer tedbirlerin alınması, alt yapı tesislerinin 
süratle gerçekleştirilmesi icabetmektedir. 

Dış seyahat harcamaları yıldan yıla artış
lar göstermektedir. Bu artışları belli bir nokta
da tutmanın zorunluluğuna inanıyoruz. Devalü
asyonun bir diğer olumlu etkisi, yurdumuza 
gelen yabancı sermaye akımını artırması ola-
icaktn". Yeni parite yabancı sermayenin kâr 
transferlerinde belli bir azalma eğilimine 
yol açmak suretiyle döviz harcamalarımızda 
bir azalma da yaratabilecektir. 

ithalât ve ödemeler sistemimizi serbestleştirici 
tedbirler 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Son altı ay içinde memleketimizin iktisadi 
politikalarını yeni bir yöne sevk etmiş bulu
nuyoruz. Bu yeni yön çerçevesinde dış ödeme
ler sistemimiz ve ithal kısıntıları düzenli bir 
{serbestleştirmeye tabi tutulmuştur. Hem pa
ra politikasının bir aracı, hem de spekülatif it
hal taleplerini önleme ve dış ödemelerimizi dö
viz bütçemiz sınırlan içinde tutma gayesiyle 
ihdas edilmiş bulunan peşin ithal teminatlan 
para ayarlaması ile birlikte % 50 oranında in
dirilmiştir. 1971 yılı için yayınlanmış bulu
nan yeni ithal programında bu oranlar bir ki
lsim mallar için % 60 tan % 50 ye, diğer bâzı 
mallar için % 50 den % 45 e indirilmiştir. G-e-
nişliyen ithal imkânları çerçevesinde bu ser
bestleştirme çabasına devam olunacaktır. Bu 
serbestleştirmenin para politikası yönünden 
önemine dikkati çekmek isterim. Bizatihi para 
ayarlaması ulusal ekonomideki likiditeyi azal
tıcı niteliktedir. Bahis konusu serbestleştirme 
eylemi ile ekonomimizdeki likidite, ihtiyaçlara 
göre ayarlanmış olmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1971 yılı ithal programı 1 045 
milyar dolarlık bir hacımla Bağlanmıştır. Bu 
programda birinci öncelik sırası, ekonomideki 
âtıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak 
üzere hammadde ithalâtına verilmiştir. Bu iti-

Para ayarlaması kararının alındığı sıra
da turizm mevsiminin bitmiş olmasına rağ-
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barla, içinde bulunduğumuz yılda sınai üre
rimde artış beklenmektedir. 

Para ayarlanmasının iç ekonomideki mali
yetleri artırıcı tesirini kısmen önlemek üzere 
ithalâttan alınan damga resmi % 25 ten % 10 a 
indirilmiştir. Bu şekilde iç maliyet bünyesinin 
dış rekabet gücünü kısıtlayıcı etkisi azaltılmış
tık 

Genel kalkınma halindeki ülkeler, gerekse 
ileri piyasa ekonomilerinde yapılan denemeler 
para ayarlamalarının başarılı olabilmesi için 
malî tedbirlerin yeterli olamadığını göstermiş
tir. Bugünün ileri piyasa ekonomilerinde parite 
değişikliklerinin başarısında para politikası ted
birlerinin mi, yoksa malî politika araçlarının 
mı daha başarılı olduğu tartışma konusudur. 
özellikle bu tip ekonomilerde para politikasının 
ödemeler dengesi üzerindeki etkilerinin büyük 
oluşu bu memleketlerde para politikasını çok 
kullanılan güçlü bir araç haline getirmiştir. 
Her ne kadar gelişme halindeki ülkemizde pa
ra politikasının ödemeler dengesi hareketleri 
üzerindeki etkisi büyük değilse de, yürürlüğe 
konmuş bulunan yeni paritenin başarısının ta-
kibedilen istikrar politikasına bağlı olduğu bi
linmektedir. Bu itibarla para ayarlamasında ve 
ekonomik programımızın hazırlanmasında para
sal tedbirlere de ağırlık verilmiştir. Bu konuda
ki tedbirledimizin en Önemlisini, faiz haddinin 
kaynakların dağılımındaki düzenleyici görevini1 

en iyi şekilde yapabilmesini sağlamak için atılan 
adım teşkil etmektedir. Vadeli tasarruf mevdu
atı faizinin yükseltilmesi ve bankaların uygulı-
yacakları faiz oranlarından yapılan paralel de
ğişiklikler, denge faizine doğru bir yaklaşım 
olarak yorumlandırılmalıdır. 

Ayrıca uygulanmasına daha önceki yıllarda 
başlanmış olan teşvik edici ve selektif kredi 
politikaları yeniden tanzim edilmişir. Ana ta
rımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili mevsim
lik Merkez Bankası kredileri ihtiyaçlar seviye
sinde tutulmuştur. 

Bununla beraber, ekonomik program çerçe
vesinde para ve kredi politikasının idaresinin 
ve talep hacminin kontrolünün önümüzdeki dö
nemin çetin sorunlarından birini teşkil edece
ğine işaret etmek isterim. 

Devalüasyon kararlarının başarıya ulaşması, 
ekonomide istikrarın korunmasına bağlıdır. 

Ekonomide istikrarın korunması konusunda, ta
ban fiyatı ve ücret politikalarının büyük öne
mi olduğuna değinmekle yetiniyorum. 

Devlet Memurları Kanunu* uygulatması 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Devlet Memurları Kanununun malî hüküm

lerinin yürürlüğe girmesi ile, geride bıraktığı
mız yıl, önemli bir operasyon dalha gerçekleş
miş olmaktadır. Artık, her bakımdan ihtiyaçları 
karşılaması imkânsız hale gelmiş ve bi* sistem 
olma niteliğini kaybetmiş bulunan barem rejimi 
tarihe karışmış ve kamu hizmetlileri y»*ni reji
me göre aylıklarını almaya başlamışlardır. İlk 
iki aylık uygulama, operasyonun Genel ve Kat
ma Bütçeli idareler için 6 milyar lira civarında 
bir ek malî külfet getireceğini göstermektedir. 
Şüphesiz bu, küçümsenecek bir rakam değildir. 
Bunun yüklediği sorumluluk bizi, kamu kesi
minde istihdam edilen insangücü ve insangücü 
dışı kaynakların verimliliğini yükseltici reform 
çalışmalarına hızla yöneltmelidir. 

Devlet Memurları Kanunu, pek tabu olarak, 
geniş reperküsyoinlara sebebolmaktadır. Bu re-
perküsyonlar bazan o dereceye çıkmaktadır ki, 
bâzı çevrelerde yapılmış olan operasyonun isa
beti konusunda tereddütler izhar edilmektedir. 
Bu bakımdan Yüce Senatonun huzurunda Dev
let Memurları Kanununa yapılan itirazların ma
hiyet ve sebeplerini kısaca tahlil etmekte fayda 
görmekteyim. 

Devlet Memurları Kanununa karşı muhte
lif gruplar tarafından gösterilen tepkilerin 
başlıca nedeni, kanunun getirdiği sistemin ve 
dayandığı esasların anlaşılmamış olmasıdır. Ha
lihazırda aksaklık gibi görünen birçok' nokta, 
kanunun gerektirdiği bütün hükümlerin henüz 
yürürlüğe girmemiş, tatbikata tam m&nas'iyle 
konulmamış olmasından doğmaktadır. Bu ko
nuda yapılmakta olan çalışmalar neticece bağ
lanınca, aksaklık gülbü görünen birçok noktanın, 
kanunun kendi sistematiği içinde halledilebile
cek konular olduğu anlaşılacaktır. 

Örneğin, kanunun ehliyet ve sorumluluk ile 
mütenasip ücret esasını getirmediği sanısı, 
gösterilen tepkilerin başlıca sebebi olarak gö
zükmektedir. Halbuki kanun, iş güçlüğü, iş 
riski, mahrumiyet zamları, fazla mesai ücreti, 
ilâve gösterge uygulaması, ilk dört derece esa-
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sı gibi, hizmet ile ücret arasındaki ilişkiyi daha 
sarih hale getirecek hükümleri bünyesinde ta
şımaktadır .Bu hükümleri işletme imkânı orta
ya çıkar çıkmaz, endişelerin yersizliği anlaşı
lacaktır. 

Kanuna karşı gösterilen tepkilerin bir kısmı 
da, alışılmış bir durumun değiştirilmesine karşı 
duyulan tepkidir. Bu, insanın, yaratılışı ve ce
miyet içinde bulunuşunun normal bir netice
sidir. Fertler, genel olarak muhafazakârdırlar. 
Değişiklik sadece değişiklik olduğu için, hoş 
görülmiyeıbilir. Personel Kanununa karşı gös
terilen tepkilerde bu haleti ruhiyenin de etki
si olduğu inkâr edilemez. 

Tepkilerin diğer bir ismi ise, haklı bir sebe
be dayanmadan munzam menfaatler sağlamak 
şeklindeki arzuların tezahürleri olarak görül
mektedir. Hem yeni kanunun getirdiği imkân
lardan faydalanılması, hem de eski hükümlere 
göre elde edilmiş nispî avantajların korunması 
şeklindeki arzuları yerine getirmeye imkân ol
madığını belirtmeye lüzum yoktur. 

Tepkilerden bir kısmı da doğrudan doğru
ya yeni rejimin reformist karekterinden gel
mektedir. Eski rejime göre otomatik hale gel
miş bulunan bir kısım menfaatler, yeni rejim
de ehliyet ve liyakat esasına bağlanmıştır. Me
selâ eski rejimde görev ve sorumlulukta bir 
değişme vukubulmadan birinci dereceye kadar 
yükselme mümkün iken, yeni rejimde bu oto
matizm kaldırılmış, ehliyet ve liyakat esas alın
mıştır. Bu nitelikteki tepkileri haklı görmeye 
imkân yoktur. 

Personel Kanununa karşı gösterilen tepki
lerin bir diğer kaynağı olarak gösterilebile
cek olan bir zannm doğru olmadığını, Yüce Se
natonun huzurundan kamu oyuna ifade etmek 
isterim. O da şudur: Personel Kanununa karşı 
eyleme ve protestolara girişmekle tâvizler ko-
parıldığı veya koparılacağı asla doğru değil
dir. Hiç kimseye, kanuna uygun olmıyan bir 
menfaat sağlanamyacaktır. Esasen mümkün de 
değildir. Yan ödemeler konusunda yapılmış 
ve yapılacak olan çalışmalar eylem ve protesto
ların neticesi değil, kanunun emri icabıdır. 
Bu konuda en ufak bir tereddüte kapılmak için 
hiçbir sebep yoktur. 

Personel rejiminin bîr devamı mahiyetinde 
olan emeklilik rejiminde yapılması zaruri olan 
değişikliklere karşı izhar edilen tereddütlerin 
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yersizliğine ve zamansızlığına da burada işa
ret etmek isterim. Bu tepkiler, âdeta emeklile
rin haklarının verilmiyeceği, aylıklarında artış 
olmıyacağı, mevcut haklarının yeni mevzuatla 
kısıtlanacağı endişesine dayanmaktadır. Halbu
ki hükümetçe emeklilik rejiminde öngörülen de
ğişiklik, emeklilerle çalışanlar arasındaki den
geyi korumakla birlikte, emekli aylıklarında 
en az yüzde elli oranında bir artış getirmek 
istemektedir. 

Sayın Başkan, sayını üyeler; 
İktisadi kalkınmanın gerektirdiği maddi 

imkânların devamlı ve düzenli bir biçimde 
sağlanması zorunluluğu 1970 yılında, Devlet 
gelirlerinde hareketli bir politika izlenmesini 
gerektirmiştir. 

Türk ekonomisindeki süratli değişme para
lel olarak vergi sisteminin zamanla gözden ge
çirilmesi ve sisteme değişen ekonomik bünyeye 
daha uygun bir biçim verilmesi, 1970 de izle
nen hareketli Devlet gelirleri politikasının bir 
diğer nedenini teşkil etmiştir. 

iç kaynaklara köklü bir yöneliş olarak ni-
teliyebileceğimiz bu politikanın uygulanması 
ile ilgili olarak, Türk vergi sistemine yeni ver
giler getiren ve mevcut bâzı vergilerde değişen 
ekonomik koşullara göre ayarlamalar yapan 
Finansman Kanunu ile etkili bir malî politika 
aracı olan Gider Vergisi Yetki Kanunu bu yıl
da yürürlüğe girmiş ve Bina ve Arazi Vergisi
ni kaldıran ve bu alanda köklü reformlar ge
tiren Emlâk Vergisi Kanunu yine bu yılda ka
bul edilmiştir. 

1970 yılı vergi tedbirlerinin, son yıllarda 
bu alanda alınmış olan tedbirlerden farklı yö
nü, bir taraftan bugüne kadar hiç vergilendi-
rilmiyen bâzı gelir, mal ve hizmetleri vergi 
kapsamına alması, diğer taraftan da, malî ve 
sosyal yönden tamamen donmuş ve önemini 
yitirmiş olan gayrimenkul vergilerini yeni pren
siplere bağlamasıdır. 

Vergi tedbirlerinin tümünde, iktisadi kal
kınmanın finansmanı için lâzımgelen gelirin, 
vergi adaleti prensipleri içinde sağlanmasına 
önem verilmiştir. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi bunların dı
şında, toplam talebin yönetimi, kaynakların 
ekonomi içinde tercihli sektörlere kaydırılması 
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ve ihracat şansı olan bâzı mallara gerekli im
kânların sağlanması gibi ekonomik faktörlere 
de öncelik verilmiş bulunmaktadır. 

1970 yılında izlediğimi?! çok yönlü Devlet 
gelirleri politikasının uygulama sonuçlan hak
kında tutarlı ve sosyal bir açıklama yapmak 
için vakit çok erkendir. Bununla beraber, çe
şitli faktörleri de dikkate olarak yaptığımız 
değerlendirmeler, bizi zamanla uygulamalar
dan beklenilen sonuçları alabileceğimizi göster
mektedir. 

Ancak, bir taraftan yeni vergi kanunlarının 
uygulanmasındaki etkenlik derecesi diğer ta
raftan da uygulanma süresinin kısalığı, vergi 
tedbirlerinin 1970 bütçesine katkısını sınırlan
dırmaktadır. 

Yaptığımız son tahminlere göre 1970 malî 
yılı sonunda, G. S. M. H. nın % 15,65 inin top
lam vergi geliri olarak Hazineye intikal edece
ği anlaşılmaktadır. 1969 yılında % 14,86 olan 
bu oranın, 1970 yılında % 15,65 seviyesine yük
selmesini, izlenen Devlet gelirleri politikasının 
sonuçlarını yansıtan objektif ölçülerden biri 
olarak değerlendirmek icabeder. 

1970 yılında izlenen çok yönlü Devlet ge
lirleri politikasının arz ettiğim nitelikleri, şüp
hesiz M, 1971 yılının karakterini de etkilemek
tedir. 

1970 yılında yürürlüğe konan vergi tedbir
leri, 1971 yılı içinde vergi idaresinin yeni uy
gulama problemleri ve denetim güçlükleri ile 
uğraşmasını gerektirmektedir. 

Vergi idaresinin yeni vergi kanunlarını et
kili bir biçimde uygulıyabilmesi için zamana ve 
personele ihtiyacı vardır. 

Bu bakımdan, vergi politikası yönünden, 
1971 yılım, vergi kanunlarının etkili bir bi
çimde uygulama sorununun çeşitli yönleriyle 
ele alınacağı bir yıl olarak değerlendirmek ge
rekir. 

Sayın senatörler, şimdi 1971 malî yılı Genel 
ve katma bütçeler kanun tasarıları hakkında 
bilgi vereceğim. Ancak daha önce, geçici uy
gulama sonuçları alman 1969 malî yılı bütçe 
tatbikatı ile 1970 yılı 9 aylık bütçe uygulaması 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Eldeki kesin sonuçlara göre 1969 malî yılı 
Genel Bütçe ödenek toplamı, 

11 milyar 959 milyon lirası cari, 
3 milyar 321 milyon lirası yatırım, 

12 milyar 493 milyon lirası sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 

27 milyar 773 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu ödeneğe dayanılarak yapılan harcamalar 

ise, 
10 milyar 871 milyon İrası cari, 
2 milyar 854 milyon lirası yatırım, 

11 milyar 168 milyon lirası sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 

24 milyar 893 milyon liradır. 
1969 malî yılı Genel Bütçe gelir tatbikatı ise 

şöyledir : 
Vergi gelirlerinden 19 milyar 114 milyon, 
Vergi dışı gelirlerden 1 milyar 524 milyon, 
istikraz dâhil özel gelirler ve fonlardan 2 

milyar 429 milyon lira olmak üzere ceman 23 
milyar 067 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. 

1969 malî yılı katma bütçeler uygulaması : 
Eldeki geçici rakamlara göre 1969 malî yılı 

zarfında katma bütçeli idareler ödenek toplamı, 
1 milyar 361 milyon lirası cari, 
4 milyar 319 milyon lirası yatırım, 
772 milyon lirası sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları ile ilgili olmak üzere toplam 
olarak, 

6 milyar 452 milyon liradır. 
Bu ödeneklere dayanılarak yapılan harca

malar da, 
1 milyar 192 milyon lirası cari, 
3 milyar 920 milyon lirası yatırım ve 
657 milyon lirası sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları ile ilgili olmak üzere; 
5 milyar 769 milyon liraya ulaşmıştır. 

1969 malî yılı zarfında tahsil edilen Kat
ma Bütçeli idarelerin gelirleri ise, 

836 milyon lirası kendi öz kaynaklarından 
doğan net gelirleri, 

4 milyar 795 milyon lirası Hazine yardım
ları olmak üzere toplam olarak 5 milyar 631 
milyon liraya baliğ olmuştur. 

Mevcut geçici rakamlara göre, 1969 malî 
yılında Konsolide Bütçe ödenekler toplamı, 

13 milyar 320 milyon lirası cari, 
7 milyar 640 milyon lirası yatırım, 
7 milyar 858 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 
toplam olarak; 
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28 milyar 818 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu ödeneklere dayanılarak yapılan harca

tmalar ise, 
12 milyar 063 milyon lirası cari, 
6 milyar 774 milyon lirası yatırım, 
6 milyar 030 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamalarına aidolmak üzere 
ceman, 

25 milyar 867 milyon liraya ulaşmıştır. 
1969 malî yılı Konsolide Bütçe gelir uygu

lamalarına gelince : 
1969 yılında, 
19 milyar 114 milyon lirası vergi gelirlerin

den, 
1 milyar 524 milyon lirası vergi dışı nor

mal gelirlerden, 
2 milyar 429 milyon lirası iç istikraz ve 

tasarruf bonoları hasılatı dâhil olmak üzere 
özel gelir ve fonlardan, ve 

836 milyon lirası Katma Bütçeli idareler 
gelirlerinden olmak üzere toplam olarak, 

23 milyar 903 milyon lira tahsilat yapılmış
tır. 

30 Kasım 1970 tarihi itibariyle dokuz aylık 
Konsolide Bütçe ödenek toplamı, 

15 milyar 453 mülyou cari, 
7 milyar 323 milyonu yatırım, 
8 milyar 426 milyonu sermaye teşkili ve 

transfer harcamalarına aidolmak üzere, 
31 milyar 202 milyon liraya ulaşmıştır. 

[Malî yılbaşında bütçe ile verilen ödenek 29 
milyar 893 milyon lira olduğuna göre, dokuz 
aylık uygulama döneminde ödeneklerde 1 mil
yar 309 milyon liralık bir artış meydana gel-
mişir. 

Aynı dönem içinde konsolide bütçeden yapı
lan harcamalar ise, 

8 milyar 880 milyon lirası cari, 
5 milyar 017 milyon lirası yatırım, 
5 milyar 563 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları olmak üzere, 
19 milyar 462 milyon liraya ulaşmıştır. 
1970 malî yılı gelir bütçesinin uygulama 

isonuçlarına gelince : 
1970 malî yılının 9 ayı zarfında, 
— Vergi gelirlerinden 16 milyar 258 mil

yon 743 bin 089 lira, 
— Vergi dışı normal gelirlerden 1 milyar 

661 milyon 705 bin 804 lira, 
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— Özel gelirler ve fonlardan 2 milyar 417 
milyon 302 bin 885 lira olmak üzere, topluca 20 
milyar 337 milyon 751 bin 778 liralık tahsilat 
yapılmıştır. 

Bu duruma göre, 1970 malî yılının ilk 9 ayı 
içinde, konsolide bütçe gelir tahminlerinin 
% 71,96 sı realize edilmiş olmaktadır. 

1970 yılının ilk 9 ayı içlinde yapılan tahsi
lat 1969 yılının aynı dönemi içinde yapılan 
tahsilata nazaran % 18,05 oranında ve 3 milyar 
110 milyon 457 bin 314 lira tutarında bir faz
lalık arz etmektedir. Vergi gelirleri tahsilatın
daki artış ise, (bir yıl önceki aynı döneme na
zaran) % 14,29 oranında ve 2 milyar 033 mil
yon 962 bin 789 lira tutarındadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş 
şekliyle huzurunuza getirilmiş bulunan 1971 
malî yık Genel Bütçe kanunu tasarısı ile, 

Cari harcamalar için, 
18 milyar 652 milyon 452 bin 108 lira, 
Yatırım harcamaları için, 
3 milyar 165 milyon 058 bin 349 lira, 

Sermaye Teşkili ve transfer harcamaları için 
de, 

15 miyar 275 milyon 389 bin 848 lira ol
mak üzere toplam olarak, 

37 milyar 092 milyon 900 bin 305 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

Katma Bütçeli idareler için teklif edilen 
ödenek miktarı ise, 

1 milyar 368 milyon 665 bin 191 lirası cari, 
4 milyar 750 milyon 592 bin 010 lirası ya

tırım, 
1 milyar 117 milyon 306 bin 881 lirası ser

maye teşkili ve transfer harcamaları için olmak 
üzere toplam olarak, 

7 milyar 236 milyon 564 bin 082 liradır. 
Bütçelerin konsolide ödenek rakamları, 
38 milyar 471 milyon 969 bin 784 lira ola

rak teklif edilmiştir. 
Bu miktarın, 

20 milyar 021 milyon 117 bin 299 lirası cari. 
7 milyar 915 milyon 650 bin 359 lirası ya

tırım, 
10 milyar 535 milyon 202 bin 126 lirası ise 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile il
gili ödeneklere ait bulunmaktadır. 
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1971 malî yılı konsolide Devlet Bütçesi için 

teklif edilen ödenök miktarının, 1970 malî yılı 
Msiyal konsolide bütçe ödeneklerine nazaran 
arz ettiği mutlak ve nispî artışlar, 

Oari harcamalarda, 
5 milyar 024 milyon 104 bin 961 lira tuta

rında ve % 33,50 oranında, 
Yatırım harcamalarında, 
925 milyon 133 bin 509 lira tutarında ve 

% 13,25 oranında, 
Sermaye teşkil ve transfer harcamalarında, 
2 milyar 609 milyon 493 bin 132 lira tuta

rında ve % 33,00 oranında ve toplam olarak 
da, 

8 milyar 578 milyon 731 bin 572 lira tutarın
da ve % 28,70 oranında olmuştur. 

1971 malî yılı bütçe gelirlerimizin takdimine 
geçmeden önce, Devlet gelirlerinin daha önceki 
yıllardaki gelişme seyrine kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Vergi gelirlerimiz 1966 malî yılında % 21,2, 
1967 de % 19,7, 1968 de % 8,9, 1969 da da 
% 17,2 oranında bir gelişme göstermiştir. 1968 
yılındaki düşük gelişme oranı, en az geçim in
dirimi miktarında yapılan yükseltme ile fiskal 
teşvik tedbirleri uygulamasının doğurduğu ver
gi kayıplarından ileri gelmiştir. 1970 malî yı
lının 9 aylık uygulama sonuçlarına dayanılarak 
yapılan tahminlere göre, vergi gelirlerimizin 
1970 yılında % 19, oranında bir artış göster
mesi beklenmektedir. 

Vergi dışı gelirlerle birlikte toplam gelirle
rimizin gelişme oranları ise, 1966 da % 17,4, 
1967 de % 19,3, 1968 de % 9,8, 1969 da ise 
% 13,6 dır. 1970 yılı genel bütçe gelirleri artış 
oranının çok daha yüksek olacağı umulmakta
dır. Bu yüksek artış oranında yıl içinde yapı
lan devalüasyonun da etkisi bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de, 1971 yılı gelir tahminleri hakkın

da bâzı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
1971 yılı Devlet gelirleri, 
— 1970 yılının 9 aylık uygulama sonuçları, 
— 1971 yılı ithalât hacmi, 
— 1970 ve 1971 yılları G. S. M. H. daki ar

tış tahminleri, 
— Üretim ve tüketim ile ilgili en son ista

tistik veriler, 
— Teşvik tedbirlerinin doğuracağı vergi ka

yıplarının tahminleri, 

— Personel Kanunu uygulamasının vergi 
gelirleri üzerindeki etkileri, 

Dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Ayrıca, Devlet gelirleri hakkında daha açık 

ve tutarlı bilgiler edinebilmek amaciyle, vergi 
gelirlerimiz, vergiyi doğuran kaynaklara göre, 

— Gelir üzerinden alman vergiler, 
— Servet ve servet transferi üzerinden alı

nan vergiler, 
— Üretim üzerinden alman vergiler, 
— Harcamalar üzerinden alman vergiler, 
— Hizmetler üzerinden alman vergi ve harç

la?, 
— İthalât üzerinden alman vergi ve resim

ler olmak üzere yeni bir sınıflandırmaya tabi 
tutulmuş ve 1971 yılı gelir bütçesi bu esaslara 
göre düzenlenmiştir. 

Arz ettiğim bu genel çizgiler içinde hazır
ladığımız 1971 malî yılı gelir tahminlerimiz 
Bütçe Karma Komisyonundaki çalışmalardan 
sonra aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir : 

Genel Bütçe gelirlerimiz, 29 milyar 550 mil
yon 1 lira vergi gelirleri, 2 milyar 92 milyon 
900 bin 304 lira vergi dışı normal gelirler, 4 
milyar 650 milyon lira özel gelir ve fonlar ol
mak üzere, toplam olarak 36 milyar 292 mil
yon 900 bin 305 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Katma bütçeli idarelerin 1 milyar 379 mil
yon 69 bin 479 lira olarak tahmin olunan öz 
gelirleri de dikkate alındığında, konsolide Dev
let bütçesi gelirleri 37 milyar 671 milyon 969 
bin 784 liraya ulaşmaktadır. 

Bu duruma göre, 1971 yılı konsolide Devlet 
bütçesi gelirleri tahminleri 1970 yılı tahminle
rine nazaran % 28,6 oranında bir artış göster
mektedir. 

Bu artışm, Devlet gelirlerindeki normal ge
lişmenin dışındaki başlıca nedenleri, Personel 
Kanununun tam yıl uygulanması, akaryakıt fi
yatlarında 1970 te yapılan ayarlamalar, devalü
asyonun ithalât üzerinden alman vergilerdeki 
olumlu etkileri, ve 1970 yılı Finansman Kanu
nunun 1971 de tam yıl uygulanma olanağıdır. 

Buraya kadar olan izahatımdan anlaşılacağı 
gibi 1971 yılma ait konsolide Devlet bütçesi
nin ödenekler toplamı 38 milyar 471 milyon 
669 bin 784 lira. Buna mukabil tahmin olunan 
gelir toplamı ise, 37 milyar 671 milyon 969 bin 
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784 liradır. Bu duruma göre, ödenekler ile ge
lirler arasında 800 milyon fark vardır. Söz ko
nusu fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, 
dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin 
ekonomik politikası ve bu politikanın ışığı al
tında hazırlanan 1971 bütçe tasarıları hakkın
daki maruzatım burada sona ermektedir. 

1971 bütçe tasarılarının değerli tenkid ve te
mennilerinizle memleketin ekonomik ve sosyal 
gereklerine daha uygun hale geleceği şüphesiz
dir. Tasarıların memleketimizin iktisadi kalkın
masına ve sosyal refahına en iyi ölçüler içinde 
yararlı olmasını diler Yüce Senatoyu saygıla
rımla selâmlar huzurunuzdan ayrılırım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım bütçe müzakereleri tü

mü üzerindeki konuşmalara geçiyoruz. Grupla
rı adına söz alan sayın üyelerimizden ilk söz 
C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan'-
mdır. Buyurunuz Sayın Fikret Gündoğan. 

C. H. P GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri, 1971 malî yılı Bütçe ka
nunu tasarısı hakkında C. H, P. Senato Grupu-
nun görüşlerini ve düşüncelerini açıklamak 
amaciyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Hemen her fırsatta belirttiğimiz gibi, bizim 
gözümüzde Bütçe Kanunu, sadece uygulanaca
ğı yılın kamu gelirlerini toplayan, ödeneklerini 
harcayan idare birimlerine yetki veren kuru bir 
malî hukuk aracı değildir. 

Bütçe kanunları, bir toplumun yapısal ni
teliklerini, sosyal ve ekonomik özelliklerini ve 
nihayet siyasal iktidarlarca uygulanan tüm po
litikaların yön, biçim ve içeriğini yansıtan 
önemli ve geniş kapsamlı yasalardır. 

Bu nedenledir ki, inceleme ve eleştirilerimi
zi bütçe hesap tabloları yığmı içinden biraz da
ha ilerilere, toplumu genel görünümü ile gös
teren noktalara ileterek, elimizden geldiğince 
geniş tutacağız. 

İnceleme ve eleştirilerimizin bütün toplum 
yaşamımızı kapsıyacak boyutlar içinde yapıl
masında bir çeşit zorunluk da vardır. 

Ülkemizin, tarihin bu anında, maddi varlık
ları, üretim güçleri, üretim ve bölüşüm ilişkile
ri, sınıf, zümre ve tabakalar arası uyuşmalar ve 
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çatışmalar, topyekûn Türk insanın durumu 
ve yaşam koşulları sergilenmeden siyasal ikti
darların iktisadi ve malî politikalarını doğru 
yargılarla değerlendirmeye imkân yoktur. 

O halde işe, ülkemizin bugün içinde bulun
duğu durumu, ekonomisi, sosyolojisi ve siyasal 
anotomisi, tüm toplumsal yaşantısı ile nasıl 
bir görünüm arz ettiğini belirlemekle başlıya-
lım. 

Mümkün olan en kısa ve en çarpıcı tanımı 
vererek diyebiliriz ki; bugün bu ülke, tarihin
de eşine ender rastlanan boyda ve biçimde ağır 
ve koyu bir bunalımı içimdedir. 

Toplum tarihimizde bu bunalım, bir yönü 
ile: 

Köhne ve bozuk bir düzen içinde canından, 
malından, yarınından, doğal ve yasal hakların
dan emim, olmıyan, Devlet ve Hükümet güven
cesinden yoksun bırakılmış insanların yaşadığı, 
ağır ıstıraplar dönemi olarak anılacak, diğer 
yönü ile bu bunalım, bu ülkenin gerçek sahip
leri büyük halk kütlelerinim, çağ dışı bozuk ve 
köhne düzenden kurtulma, insan onuruna ya
raşır yeni bir düzen kurma uğruna verdikleri 
demokratik savaşın, toplumu iyiye ve ileriye gö
türmek istiyen güçlerle, tutucu güçler arasında 
oluşan kaçınılmaz çatışmanın onurlu bir aşa-
ması olarak tanımlanacaktır. 

Son yıllarda, özellikle A. P. iktidarları dö
neminde, toplumun bütününe yakınını içine alan 
ve gittikçe ağırlaşan bunalım yüzümden, bütün 
bir toplum; büyük, geniş, ardı arası kesilmez 
gösteriler, direnmeler, protestolar, mitingler, 
toprak işgalleri, işyeri işgalleri, işyerinde otur
ma ve işi gevşetme grevleri, iş tatilleri ve tam 
grevler, binlerce, om binlerce kişilik yürüyüş
ler, Devlet hizmetlilerinin hemen her kesiminde 
çeşitli boy ve biçimde süregelen direınmeler, 
hak aramalar ve daha nice nice toplumsal olay
lar ve patlamalar ve nihayet 20 ye yakın genç 
insanim ölümü ile sonuçlanan vuruşmalar ve ça
tışmalar içinde yıllardır çalkalanmakta... 

Bütün bir toplum yıllardır ayakta, kesinti
siz hareket halinde durmadan dinlenmeden çır
pınıyor, uğraşıyor, boğuşuyor... 

Ve böylece toplumu; uğursuz bir felâket gi
bi saran geri kalmışlığın, yoksulluğun, horlan
manın ve yalnızlığın domuk kalıpları halini alan 
«bozuk düzen» e ve bu bozuk düzeni felâketli 
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biçimlerde daha da bozarak sürdürmek istiyen-
lere karşı, toplumun bütün katları ile dayanış
ma halinde giriştiği direnişin, demokratik mü
cadelenin berrak ve kesin bir tablosu adına 
(Bunalım) dediğimiz (Sosyal bir oluşum) çıkı
yor meydana... 

Bütün bu direnmeler, didinmeler, boğuşma
lar toplumu boydan boya sarmış bozuk bir dü
zenin ağır suiistimal töhmetleri altında bulunan 
ve kamu güvenini korumaktan âciz, iktisadi ve 
sosyal hayatı çöküntü noktasına getirmiş ve tüm 
gücünü yitirmiş bir iktidarın ve yönetimin teh
likelerini bertaraf etmek istiyenlerin demokra
tik çabalarıdır. 

Hiç vakit kaybetmeden hemen belirteyim ki, 
bu bunalımdan ve bu savaştan Türk İnşam, 
Türk Ulusu bütün engelleri yok ederek tam bir 
zaferle çıkacaktır. 

Çünkü, bu ülkeyi baştan başa saran bu ıstı
raplı bunalım Türk insanını geri kalmışlık ve 
yoksulluk cenderesi içinde ezip giden (Bozuk 
düzenin) yıkılması ve yok olması şartlarımı be
raberinde getiren ileri ve insancıl bir düzene 
gebe bir bunalımdır. 

Gerçekten, bu bunalım, Türk insanına onu
ruma yaraşır ileri ve Anayasal bir düzenin ku
rulmasına imkân veren esişiz bir demokratik 
fırsat etkisi yapacaktır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Yukardaki bölümde genel görünümünü be

lirlediğimiz ve muhtemel sonuçlarına kısaca de
ğindiğimiz yoğun bunalımım, temel nedenlerini 
ve toplumun çeşitli kesimlerinde yaşıyan sınıf, 
zümre ve tabakalara ne biçim ve ölçüler için
de yansıdığını, somut örneklerle belirlemek ge
rektiğine inanıyoruz. 

20 yılı aşan bir süreden beri tek başına ikti
darda bulunan son adı A. P. olan siyasal örgüt
lerin ve özellikle yönetici başlarının; güttükleri 
çağ dışı ve ülke gerçeklerine ters düşen politi
kaların koyulaştırdığı bunalım, bu ülkeyi, (İn
sanı ile, kurumları ile) can evinden kavramış 
bulunuyor. 

Gerçekten, bugün bu ülkede : 
Hemen herkes; 
(Küçük bir azınlık dışında) 
— Canından, 
—• Doğal ve yasal haklarından, 
— Kamu düzeninin korunduğundan, 
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— Her hangi bir bahane ile Anayasal hak
larının kısitlanmıyacağımıdaaı, 

— Haksızlığa uğramıyacağımdan, 
— işinden, 
— işinin sürekliliğinden, 
— işsiz kalmıyacağımdan, 
— Emeği ile geçinebileceğinden, 
— Gelirlerin hakça bölüşüldüğünden, 
— Sağlığının korunacağından, 
— Fırsat ve imkân eşitliğinden, 
— Eğitimin genelliğinden, 
— Eğitimin, ülke ihtiyaçlarına uygun oldu

ğundan, 
— Gençlerin geleceğinden, 
— Ekonominin ve sosyal hayatım» Anayasal 

plâna bağlı olarak geliştiğinden, 
— İdarenin tarafsızlığından, 

— Adaletin çabuk ve etken dağıtılabüdiğin-
den, 

— Yarımına güvenle bakacak koşullar için
de yaşadığından, 

Emin değildir. 
Bugün bu ülkede : 
(Küçük bir azınlık dışında) 
Hiçbir çiftçi : 
— Topraksızlıktan, 
— Irgatlık, yarıcılık, ortakçılık ve miaraba-

cılık koşullarından, 
— Bitmez tükenmez yoksulluktan, 

— Ağalık, beylik ve şeyhlik düzeninden, 
— Topraklarım, ağalar, beyler tarafından ka

pışılmasından, 

—» Emeğe verilen değerden, 
— Tarımda çalışanların emeklerini güvence 

altına alan yasaların yokluğundan, 
— Tarımsal emeğin değerlendirilmesi biçi

minden, 
— Ürünlerine kesilen değerden, 
— Aracı vurgunundan, 
— Tefeci soygunumdan, 
— Varlıklıya, topraklıya çok yoksula, top

raksıza az kredi verilmesinden, 
— Bölgelerarası dengesizlikten, 

— Köylü - şehirli arasındaki gelir farklılığı 
uçurumundan, 

— Tarımda adam başına düşen millî gelir 
payından, 

— Tabiî âfetlere karşı korunmadığından, 
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— Banka kapılanında sürünmekten, horlan
maktan, 

— Tef eci önünde eziklikten, 
— Nesilden nesile sürüp giden "borçluluk

tan, 
— Uygarlık olanaklarından yoksun ilkel 

şartlar içinde yaşamaktan, 
Memnun değildir. 
Bu!g%ı bu ülkede : 
(Mutlu ve küçük bir azınlık dışında) 
Hemen herkes; 
— fonür boyunca sürüp giden yakıcı paha-

Mıktan» 
— Enflâsyonun yıkımlarından!, 
— Kol gezen karaborsadan, 
— Âdet' haline gelen rüşvetten, 
— Yaran ve partizan kayırmalardan, 
— Sağlıksız şeihirleşmeden, 
— önce yaptırılan sonra yıktırılan gece kon

du düzenimden, 
Yılgındır. 
Buigftn bu ülkede : 
(Küçük bir azınlık dışında.) 
Kemen herkes; 
— Devletin borca batmışlığından, 
— Hazinenin kapkaççılara dağıtılmasından, 
— Madenleri ve petrolleri yabancıların ka

patmış olmasından, 
— Dış sömürüden, 
—ı Devlet eliyle adam zengin edilmesinden, 
— Vergi kaçakçılığından, 
— Vasıtalı Vergilerin ağırlığından, 
— Vergi yükünün adaletsiz dağılımından ve 

emekçiler© yüklenmiş olmasından, 
— Dış ticaret hilesinden, vurgunundan, 
— Kamu teşebbüslerinin yönetiminden, 

— Memuru Devlete karşı ayaklandıran, ada
letsiz, üstü kayıran altı ezen Personel Kanunun
dan, 

— Emekli aylıklarının çeşitliliği ve düşüklü
ğünden, 

Şikâyetçi ve bezgindir. 
Bugün bu ülkede : 
Bir kısım sanayiciler; 

—• <renel ve topluma dönük bir sanayi, plâ
nından etkin ve doğru saptanmış öncelikleri be-
lirliyen programlarımdan mahrum oluşumuzdan, 

— Gerçek ve sağlıklı bir sanayileşme süreci
ne girilmediğinden, 

— MaMna yapan endüstrilerin kurulmamış 
olmasından, 

— Lüks tüketim eşyası yapan sanayilere ön
celik verilmesânden, 

— Dışa bağlılıktan, 
— Montajcılıktan, 
— Sanayi kredilerine öncelik vermiyen bir 

düzenin sürüp gitmesinden, 
—' Dağınık, küçük brimler halinde çalışan 

kuruluşlardan, 
— Komisyoncu - sanayici tipine yarar sağlı-

yan politikalardan, 
— Teşvik tedbMerinin çarpıklığından, 
— A. E. T. ile olan ilişkilerden, 
— Sermaye piyasası düzeni kurulmamışa ol

masından, 
— Bankacılık düzeninin masrafçılığı, paha

lılığı ve başıboşluğundan, 
Şikâyetçidir. 
Bugün bu ülkede : 
İşçiler; esnaf ve sanatkârlar; 
— işsizlik sigortası düzeni kurulmamış ol

masından, 
— Genel sigorta düzeni kurulmamış olmasın

dan, 
— iş Kanununun, emekçiler aleyhine işliyen 

hükümlerinden, 
— Asgari ücret tesbiti yöntemlerinden, 
— Sendika özürlüğü, toplu Sözleşme ve grev 

haklarını kısıtlayıcı yasalardan, 
•—• Sarı sendikalardan, sendika ağalığından* 
— Zanaitkârlar ve esnaf küçük dükkânlarda 

ortaçağ düzeni içinde çalışmaktan, 
— Geleceklerini düşünen bir plânın mevcu-

dolmayışmdan, 
— Teknik bilgi ve meslekî eğitim yardımı 

yapılımamasından, 
— Parça ve hammadde karaborsalarından, 
— Büyük aracılar eliyle artırılan fiyatlar 

yüzünden iş hacmınKn daralmasından, 
— Esnaf kredileri dağıtımı yöntemlerinden, 
Memnun değildir. 
Bugün bu ülkede : 
— Hükümet demeye lâyık bir otoritenin var

lığından ve bu otoritenin türlü suiistimallere 
ve yakınlarına çıkar sağladığı töhmeti altında 
ezik bir başı olduğundan, 

— iktidarda kalmak için parti içinde ve 
Parlâmento içinde saray entiriMan çevrildiğin
den, 
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— Zaıf içinde bulunması yüzünden demok- :| 
ratik rejimi tehlikeye düşürdüğünden, ; 

— Lâyikliğe aykırı davranışları destekledi
ğimden, 

— Aczini, özgürlüklerin çokluğuna ve Ana
yasal düzene yüklediğinden, 

— Hatalı, ters ve kimi kasıtlı tutumlariyle 
toplumsal olaylara şiddet kazandırdığından, 

— Olaylar bahanesi ile şiddet kanunları ge- ; 
tirme sevdasında olduğundan, ! 

— Anayasal düzene yanaşmadığından, ; 
— Anayasa kurumlarına alışamadığından, ! 

— özerkliklere ve kaza kararlarına saygı 
göstermediğinden, 

— Hiçbir Anayasal reforma yanaşmıyaca-
ğından, 

Kimsenin şüphesi yoktur. 
Değerli senatörler; 
işlemediği bir suçun cezasını nahak yere çe

ken bir kimse gibi, Türk toplumuna tarifsiz 
acılar veren bugünkü duruma ve toplumsal or
tama iktidar sahipleri ne gözle bakıyorlar ve 
(bunalımın) giderilmesi için ne yapıyorlar, bir 
nebze de bu konuya değinelim. 

Onların gözünde toplumsal olaylar, tarihin 
akışı içinde, sosyal evrimin zorunlu gereği ve 
bozuk düzenden kurtulmak istiyen halk tabaka
larının yasal çabalan, biraz önce sıraladığımız 
somut şikâyetlerin dile getirilişi değildir. 

A. P. yöneticileri bunalımın yarattığı top
lumsal olaylara birkaç kışkırtıcının peşine 
takılan halk yığınlarının şuursuzca işledikleri 
suçlar olarak bakmaktadırlar. 

A. P. yöneticileri, toplumsal olayları, bilinç- ı 
li bir İsrarla «hürriyetleri yok edici rejimlerin 
gelmesine çalışanların ayaklanmaları» olarak 
nitelerler ve hürriyet rejimini muhafaza için de | 
yalnız ve sadece bir tek çarenin varlığına ina
nırlar : 

Hürriyetleri kısan şiddet yöntemlerini işle
ten, Hükümet üstünlüğüne dayalı, tutucu ve 
yarı kapalı siyasal bir düzen... 

Ne var bu türlü tertiplerle toplumsal olay
ları keskin ve ürkütücü görünümlere büründür-
me çabaları ile yaratılmak istenen umutsuzluk 
ortamı içinde resmî kurumları ve siyasal örgüt
leri birlikte harekete davet ederek terör rejimi 
kurma hayelleri boşa çıkmaya mahkûmdur. 

Çünkü, tarih içinde (hürriyetler elden gidi
yor) korkusuna kaptırılan toplumların hürri

yetlerini gasb etmeye kalkışan ilk yönetim De-
mirel yönetimi olmıyacaktır ama ne pahasına 
olursa olsun hürriyetlerini kaptırmıyacak top
lum, her halde bugünkü Türk toplumu olacak
tır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Bundan önceki bölümde somut sosyal ve eko

nomik nedenlerini ortaya koyarak tanımlamaya 
çalıştığım genel toplumsal bunalımın bir başka 
nedeni de, siyasal iktidarın başında bulunanla
rın tutum ve davranışları, özellikle suiistimal 
töhmeti altında bulunmaları sebebiyle oluşan 
siyasal sorunlar ve bu sorunların doğurduğu 
sonuçlardır. 

Bilindiği gibi A. P. yönetiminin başında bu
lunan kişinin nüfuz suiistimali suretiyle yakın
larına çıkar sağladığı yolunda gayet vahîm bir 
iddia, bir yıldır toplumun ve siyaset hayatının 
derinliğine ve genişliğine meşgul etmiş bir ko
nudur. 

Bunalıma büyük ölçüde özellik veren bu it
ham, toplumun çeşitli kesimlerinde ve siyasal 
alanda değişik şiddette önemli etkiler ve tepki
ler doğurmuştur. 

A. P. yönetiminin başı Demirel ve bu yöne
timden yararlanan çevreler nüfuz suiistimali 
sureti ile (Kardeşlere servet sağlama) olayını, 
asılsız bir iddia, güçlü kişileri yıpratma taktiği 
icadedilmiş mesnetsiz bir iftira gibi göstermeye 
çalışmışlar ve karşı saldırı yolu ile, bütün mu
halefeti, tüm basını basit açık yakalayıcılık ve 
fırsatçılık yapmakla suçlama yolunda doğrusu, 
çok ustaca ve yavuzer çabalar harcamışlardır. 

Hele, mukabil tazminat dâvaları açmak su
retiyle konuyu adalete intikal ettirdiklerini ve 
bu suretle artık Demirel ile bir basın organı ara
sında özel ve kişisel bir mesele haline geldiği 
aldatmacasına hırsla sarılmaları hayret ve ibret 
verici olmuştur. 

Şu ciheti kesinlikle belirtelim M, bizim in
dimizde, iktidarda bulunanların şu veya bu 
tarzda tezahür eden kötü davranışları, kişilik
lerine ve aile ilişkilerine bağlı olmaktan çok, 
yönetim başında iken uyguladıkları politikala
rın doğal ve kaçınılmaz sonucu olarak meydana 
gelir. 

Bu itibarla yönetim başının kardeşlerine 
menfaat sağlaması olayını iş adamlığından si
yaset sahnesine çıkmış bir kişinin yalnız meslek 
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alışkanlığı sonucu kişilik bozulmasından ileri 
gelen ve aileyi güçlendirire plânında kendine 
düşeni yapma sorımluğu gibi kabul ve izah et
meye kalkışmak eksik bir tanımlama ve yanlış 
bir değerlendirmedir. 

Olayın kökleri daha derinlerdedir, kişilerin 
zarflarından çolk seçitükleri ve sürdürdükleri te
mel politikalarının çarpıklığı, kendilerini de 
yönetimlerini de böylesine olayların yaratıcısı 
ve yürütücüsü olmaya zorlar, giderek yarattık
ları ortamda kendileri de iktidarları da tutsak 
olurlar. 

En kısa ve en çarpıcı tanımı ile Bemirel yö
netimi, gırtlağına kadar borca batırılmış bir 
Devletin onulmaz açıklara, soluk kesen yüksek
liklere ulaşmış verimsiz harcamalar bataklığımı 
saplanmış takatsiz bütçelerle Devletin malî gü
cünü ve maddi varlıklarını müteşebbis yarat
ma ve daha bilmem nice bahanelerle dilediğine 
dilediği kadar ihsan etme ve aktarma teknikle
rinden oluşmuş ilkel bir yağma düzenidir, 

Böyle bir dmen içinde biraderler kerimine 
münasip bir payın düşmüş olması biraz önce ta
nımlanan politikanın olağan sonucu sayılmak 
gerekir. 

Nerede kaldı ki, bu dağıtım ve yağmadan 
Osmanlı anasırı muhtelifesinden bakiye, fjeîlef-
yanlarm dahi gam müstefido-dıığu bir hen-
gâmda vasıflı Müslüman Hacı Ali Beyefendinin 
de yararlanmış olması millî bir kazanç telâkki 
olunmak gerekmez mi? 

Bir kere dahi tekrar edelim, iktidar başının 
kardeşlerini kayırarak zengin etmesi olayı, kişi
sel bir zarf eseri değildir, fakat vurgun ve soy
gun düzeninin ve bu düzeni sürdürenlerin poli
tikalarının doğal sonucu olması bakımından, 
çok somut ve çok ibret verici ilginç bir siyaset 
ekonomisi örneğidir. 

Bu itibarla Devlet yönetiminde kişilerin nis
pî öneminin hâlâ büyük olduğu bir ülkede, hal
ka doğruları anlatmak, köhne düzenle ve onu 
sürdürmek istiyenlerîe yaptıkları mücadeleler
de haklı olduklarını kanıtlamak için siyaset 
adamlarının yakınlarına menfaat temin etme 
olaylarını siyasal muhalefet konusu yapmak, bir 
çeşit zorunluluktur. 

Yoksa bütün kamu oyu organlarınca yürü
tülen muhalefet bâzılarının sandığı gibi kişisel 
görünen bir olayı insafsızca sömürme cabası de
ğildir. 

27 . 1 . 1971 O : 1 

I Kas:! ki, bu olay, kamu oyunu, iç ve dış ba-
I sini, Parlâmentoyu, siyasi partileri, Devlet ku-
I ramlarını, üniversiteleri ve bilim çevrelerini, iş 
I çevrelerini, her sınıf ve zümreden bütün ülke 
I halkını çok yakından ilgilendirmiş ve büyük bir 
I duyarlılıkla islenilmiştir. 
I Çeşitli aşamalar ve görünümler arz eden bu 
I olay, töhmet altında bulunan iktidar başmm, 
I türlü taktiklerle mensubu olduğu siyahi partiyi 
I de hataya düşürmeye muvaffak olarak, Parlâ-
I mento ve yargı denetiminden kaçması safhası-
I na ulaşınca, büyük halk kütlelerince yanılnıaz 
I bir sağduyu ve isabetle değerlendirilmiş ve ola

yın kardeşlere çok milyonlarca servet sağlamak
tan öteye uzantıları olduğu kanısı, güçlü bir 

I şekilde benimsenmiştir. 
I • Büyük halk kütleleri bu olaydan sonra : 
I ^Gelişmiş sanayici ülkelerin tekelci kapita-
I !ht düdenlerinin son aşaması elan ekonomik 
I emperyalizmin gereği, as gelişmiş ülke ekono-
I nülerini az gelişmişlik şartları içinde tutarak 
I kendilerine bağımlı kılmak, paylarına düşen nü-
I fuz alanlarında pazar olarak kalmalar;m sağla-
I mak için borç vermeler, yardımlar ve çeşitli ser-
I maye yatırımları gibi yoJmz ekonomik ve malî 
I bağlara güvenmek istemiyorlar, az gelişmiş ül

kelerin siyasi hayatlarını dahi kontrol altonda 
I tutmakta büyük yarar buluyorlar. 

Büyük sanayici ülkelerin ülke içindeki mü
messilleri, komüsyoncuları ve işbirlikçileri yerli 
merkantil sınıf dahi, varlıklarını sürdürmek ve 

1 ekonomik güçlerin davranışları paralelinde ih-
I tidar sandalyesine meslekten komüsyonou - ara-
I cilan oturtmakta büyük yarar ve çıkar görnıüş-
I lerdir» 
I «A P içinde oluşan çatışma ve parçalanmalar 
I gösterilmek istenildiği gibi kişisel ihtiraslara, 
I koltuk kavgalarına dayalı, temelsiz ve geçici bir 
I çalkantı değildir. 
I Mücadele, Demire! ve onu getiren ve tutan 
I dış ekonomiler mümessilleri ve tüccar - sanayi-
I çiler ile, yerli ve bağımsız sermaye çevreleri, iç 
I bölgeler varlıkları arasmda cerryan etmekledir. 

I Demirel yönetimi döneminde ikinci plâna iti
len bu güelsr, artık A. P. iktidarı ve başımn bu 

I ülkeye yaraşmıyan. zararlı politikalar izlediği, 
yabancı ekonomiler ve merkantil çevreler yara-

I rina çalıştığı inancı ile siyasal alana yeni bir 
I siyasa! parti ile çıkmak zorunda kalmışlardır...» 

18 — 
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şeklinde ileri sürülen sürekli iddiaların gerçeğe 
uygun oldukları kanısını önemle ve içtenlikle 
paylaşır olmuşlardır. 

Değerli senatörler; halk kitleleri ülkeyi sa
ran ağır bunalımda iktidar başının Â. P. siyasi 
iktidarının kaderini kendi yönetimine bağlıymış 
gibi gösteren ve iktidar delisi olmuşçasma yö
netim başında kalmakta direnmesini fayda ve 
uğur getirmiyecek bir hareket olarak görmeye 
başlamışlardır. 

Bugün Demirel Hükümeti, halkın basma, 
ülke dertlerini çözümliyecek bir saygıdeğer ör
güt, bir güc olacak yerde, aksine kendisi çözüm
lenmeye muhtaç bir dert kesilmiştir. 

Değerli senatörler, bunalımın ilginç bir yö
nünü de böylece özetlemiş bulunuyorum. 

Şimdi, bunalımdan bunalıma sürüklenen bu 
ülkede iktidar başının sandığı gibi çoğunlukla 
iktidara gelinerek, bu suretle siyasi istikrara 
kavuşulursa iktidar başındakilerin dehaları sa
yesinde ekonomik gelişme ve kalkınma mümkün 
olur. 

Oysa, bu sanı ve bu sanı ve aldanış uğruna 
harcanan bütün emekler heba olmuş ve bugün
kü ağır bunalımlı sonuç meydana gelmiştir. 

Bugün Türkiye, köhne ve bozuk bir düsen 
içinde çok bozulmuş ve yozlaşmış bir iktidar 
elinde tarifsiz acılar çeken insanlar ülkesi halin
dedir. 

r.ugün Türkiye'nin bu iktidar elinde görül
memiş kalkınma düzeyine ulaştığı, nurlu ufuk 
lara doğru dört nala koştuğu yolunda tutturu
lan teraneler, söylenmiş ve yasılmış efsane - öy
külerin belki en gerçek dışı olanıdır. 

Siyasal iktidarın izlediği bütün politikalar 
ve kalkınma modeli, çağ dışı, sakat ve kalkın
mayı gerçekleştirmek şöyle dursun kalkınma
yı köstekleyici şuursuz uygulamalar yığının
dan ibarettir. 

Değerli senatörler, kalkınma; iktidarda bu
lunanların sandıkları gibi, Devlet kaynaklarını 
mamul ve yarı mamul, dış ülkeler mallarını 
vidalıyan ve paketliyen, getirdiğinden fazla 
götüren birtakım atelye - fabrikalara ve her 
yönü ile dışa bağlı lüks tüketim eşyası yapım
cılarına rasgele dağıtmak suretiyle kurulacağı 
sanılan bir sanayi türü ile gerçekleştirilemez. 

Kalkınma, (gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ül
kelere geleceklerinin görüntüsünü verir) şek-

~ 19 
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linde formüle edilen cazip, fakat çok eskimiş 
ve geçerliliğini kaybetmiş bir anlayışın esas 
alındığı liberal kapitalist bir düzen içinde baş
ka bir deyim ile ferdî teşebbüs ve serbest reka
bet yolu ile gelişme modeli izlenerek yürütü
lemez. 

Böyle bir model; kapitalizmin, serbest re
kabete ve sömürgeciliğe dayalı bulunduğu 
17 - 19 ncu yüzyıllara kadar, hattâ 20 nci Yüz 
yıla kadar devam eden koşullarında mahdut 
sayıda ülkede kısa bir süre hâkim olmuş, rolü
nü bitirmiş, şimdi tarihe karışmış bir model
dir. 

Bugün, kapitalizm serbest rekabet dönemin
den çıkmış, tekelci ve emperyalist bir aşamaya 
ulaşmıştır. 

Kapitalizmin bu aşamasında : 

— Yoktan var eden, yırtıcı haydut baronlar, 
tycoon'lar tipi ferdî teşebbüsçüler yerine, uy
sal fakat ussal çok milletli ve çok kudretli dev 
korperasyonlar kaim olmuştur. Kapitalizmin 
bu aşamasında fiyat kaıbul eden müteşebbis fi
yat (koyan tekelci şirket geçmiştir. 

— Kapitalizmin bu aşamasında gelişmiş ül
keler teşebbüsler arası çatışma yerine, gelişmiş
ler az gelişmişler ekonomileri çatışması başlamış
tır. 

— Gelişmiş ülkelerin gelişmemişlere yardı
mı farklılığı azaltmamış, aksine farklılık ge
lişmiş tekelci kapitalist ülkeler lehine büyü
müştür. Son OECD raporu; az gelişmiş ülke
lerin endüstrici ülkelere sattıkları mallar 1953 
te Dünya ihracatının % 19,2 oranında bir pa
ya sahip iken bu pay 1966 da % 13,6 ya düş
müştür. Buna mukabil gelişmiş ülkelerin payı 
aynı dönemde % 31,7 den % 47,5 e yükselmiş
tir. Bu hususta şimdilik bu kadarla yetinece
ğiz. 

Bu gerçekler ya bilinmediği ya da «hendek 
ötesinde bir tutam ot» misali dış yardım aldat
macası iktidar sahiplerini, evrensel koşullara 
rağmen çağı geçmiş bir modeli; ferdî teşebbüs-
çü liberal kapitalist kalkınma düsturunu izle
meye sürüklemiştir. 

Oysa, bugün az gelişmiş bir ülkede kalkın
ma; Devlet eliyle kurulacak ağır endüstriler 
temeline dayalı, üretim aracı yapan sanayicile
re öncelik tanıyan, tam bağımsız, iç kaynaklar-
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la beslenen bir sanayi devrimini başarmaya sı- ı 
kısıkrya bağlıdır. 

Büyük ve güçlü bir sanayi devrimi ise, her 
şeyden önce bir düzen değişikliği ve ekonomik 
bağımsızlık sorunudur, ülkede bütün ekonomik 
ve sosyal hayatı kapsıyan devrimci atılımlar; 
toprakta ve gelir dağılımında ve daha birçok 
alanlarda mevcut dengesizlikler giderilmeden 
Anayasal reformlar gerçekleştirilmeden bir ke
lime ile köhne ve bozuk düzen değiştirilmeden 
kalkınma olamaz. 

Değerli senatörler; bunca tecrübeye, içinde 
yaşadığımız somut koşullara rağmen bu ülkede 
köklü ve temelli bir düzen bozukluğunun var 
olduğu gerçeğini hâlâ kabule yanaşmıyan ve 
düzen devam ettikçe kalkınma olamıyacağını 
kabul etmiyen A. P. türü kesiminde olup bi
lenlere kısa çizgilerle değinmekte fayda gör
dük. 

Bugün ülkede halkın büyük çoğunluğu nü
fusun % 68,5 i tanm kesiminde yaşamaktadır. 
Bu kesimde yasıyanlann tamamına yakını da 
ilkel tanm ekonomisinin ağır ve çetin koşullan 
içinde kıvranmaktadır. 

25 milyon küsur insan hâlâ hor, hâlâ hâMr 
ve hâlâ umut kinci candan bezdirici ağır yok
sulluk ve yalnızlık içinde kıvranmaktadır. 

Bu kesimde yaşıyanların ekonomik ve sos
yal düzende mevcut bozuklukların en dayanıl
maz ıstırap ve çilelerine ancak ceza sömürgesi 
sakinlerine reva görülen insafsız ve acımasız 
katılık şartlarının baskısı altındadırlar. 

— Toprak dağılmında ağır dengesizlikler, 
iç burkan adaletsizlikler sürüp gitmektedir. 

— Üretim ilişkileri hâlâ orta zaman koşul
lan ve tekniklerine bağlı bulunmaktadır. 

— işletme birimi olarak gerekli ve yeterli 
boyutların çok altında cüce işletmeler çapında 
bir kuruluş düzeni daha da cüceleşme süreci 
içinde hışla itilmektedir. 

-r- Tanmda çalışanlar ile tanm dışı kesim
lerde çalışanların gelir paylarının kıyaslana-
mıyacak derecede tanmda çalışanlar aleyhine 
seyrettiği acı bir gerçektir. 

— Köy insanlan ile şehir insanlan arasın
da nüfus başına düşen millî gelir payı farkı 
% 80 dir. 

— Tarım içi gelir dağılımı dahi çok derin 
f arklıiıklar arz etmektedir. 

— 20 
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— Tanmda mevcut işletmelerin % 96,3 ü 
tanmsal gelirin % 67 sini, işletmelerin, % 3,7 
si ise gelirin % 33 ünü almaktadır. 

— Tanm kesiminde yaşıyanların faal un
surlarına yani çalışan kişi basma (1969 yılı iti
bariyle) yılda 2 600 (iMbin altıyüz) lira safi 
hâsıla düşmesine karşın, tanm dışı sektörlerde 
çalışan aktif nüfus başına 13 164 (Onüçbin 
yüzaltmışdört) Türk lirası safi hâsılaya payı 
düştüğü resmî istatistiklerle sabit bir keyfiyet
tir. 

— Kalkınma plânı dahi, tarımı büyük güç
lükler içinde çaresiz ve dayanaksız bırakmış
tır. 

— Gayrisâfi millî hâsılanın. % 40 ma yakı
nı ve döviz gelirlerinm % 70 ini tanmsal ürün
ler ihracından elde etmemize rağmen yatırım 
hacminin ancak % 18 inden biraz daha azı ta
nına aynlmıştır. 

— Tanm alanına 100 milyar lira seviyesin
de bir yatınmın yapılması gerektiği halde bu 
maksada halen 100 milyon lira ayrılmakta ve 
böylece ihtiyaçla fiiliyat arasında 1 000 tmisli 
fark olduğu göze çarpmaktadır. 

— Dağınık küçük parçalar biçiminde şekil
lenen tanm isletmelerinin (bâzı örneklemeler 
sonucu) % 53 ünde tanmsal gelirin işletme 
sahiplerine yetmediği. % 43 ünde ancak ve cok 
ereri düzevde bir geçinmeye kâfi gelebildiği, 
isletmelerin ancak % 4 ünde yatınm payı ayn-
labiler^k p-elir elde edildiği belli olmuştur. 

— Kredi da^ılımmda genel kredi hacmi için
de, tanm kesimine düşen payın çok küçük bir 
miktar teşkil ettiği ve tanm içi dağılımında da 
büyük farklılıklar arz ettiği büyük payı çok 
topraklı ve varlıkhlann aldığı az topraklılann 
payının düşük olduğu başka bir gerçektir. 

— Kredilerin, tam ihtiyaç zamanında çiftçi
lerin istifadesine hazır bulundurulduğu çok 
şüphelidir. 

— Tarımda sürüp giden ve korkunç dene
cek derecede bir gizli işsizlik hüküm sürmekte
dir. Temmuz, Ağustos gibi en faal olunan ay
larda işsizlik % 9 dolaylarındadır. Diğer ay
larda bu oran % 61 e yükselmektedir M, bu 
oranlann kaç milyon insana tekabül ettiğini 
hesabetmek güç olmasa gerektir. 

— Memleketimizde tanmda çalışan nüfus 
başına düşen toprak miktarı 1967 ölçekleriyle 
11 dekardır. 
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Bu miktar Amerika'da 150, Batı Almanya'
da 18, israil'de 13, Fransa'da 26 dekar civarın
dadır. 

— Ülkemizde işletme büyüklükleri bakımın
dan ağır dengesizlik mevcuttur. 

Bir sayıma göre 1965 isletmeler büyüklükle
rine göre şöyle bir dağılım göstermektedir : 

— 3 514 486 işletmeden 3 085 508 tanesi 
500 dekardan küçük işletmeler, 14 861 adedi 
500 - 5 000 dekar arasındaki işletmelerdir. 588 
adedi de 5 000 dekardan büyük olanlardır. Top
rağın tamamını ortakçıya veren işletmelerin 
adedi ise 308 899 adeddir. 

— 100 dekardan küçük tarım işletmeleri 
tüm tarım işletmelerinin % 86,9 unu teşkil et
mekte ve toplam tarım araminin ancak % 47,1 
ini tenkil etmektedir. 

Oysa bu oranlar Fransa'da % 6, Holanda'-
da,% 31, ingiltere'de % 5 tir. 

— Yapılan incelemeler 5 nüfuslu bir aileye 
Orta Anadolu'da 360 dekar toprak gerektiğini 
hesabetmiş bulunmaktadır. 

— 1963 ten 1969 a kadar geçen 6 yıl zar
fımda tarımda gelir artışı % 8,6 kadar olması
na mukabil aynı dönemde tarım dışı kesimler
de gelir artışı % 16 olmuştur. 

Ülkede buğday verimi, Yunanistan'ın buğ
day tarımından elde ettiği verimin ancak 
% 65 i kadardır. Tütünde verim itibariyle bi
ze kıyasla Fransa % 288,3, Batı Almanya 
% 106, Yunanistan % 45 fazlalık sağladıkları 
gibi ayçiçeğinde Fransa % 58, italya % 72 
fazlalık elde etmektedirler. 

— Hayvan üretiminde verim durumu daha 
da fecidir. Bize nazaran Holanda'da sığır başı
na elde ©dilen süt verimi % 595, A. B, D. 
% 543 B. Almanya'da % 508, Yunanistan % 8 
kadar fazladır. 

ıSığır ağırlığı bize nazaran Almanya'da 
% 250, ingiltere'de % 219 fazladır. 

— Sulama bakımından tarımımız çok geri
dedir. 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin 
ancak % 20 si sulanabilmektedir. Bu miktar 
1 683 287 küsur hektara tekabül eder. Memle
ketimizde tarım arazisinin 26 - 28 milyon hek
tar civarında olduğu, unutulmamalıdır. 

— Gübre kullanma bakımından tarımımız 
daha da bozuk bir durum arz eder, Holanda'da 
hektar başına 610 Kg. gübre kullanılırken bu 
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miktar ülkemizde 7,2 civarındadır. Bulgaristaa-
da hektar başına gübre kullanımı 98 Kg. Yu
nanistan 68 Kg. hektar gübre tüketmektedir. 

— Makineleşme ve teknik bilgi seviyesi ba
kımından tarım kesimi içler acısı bir görünüm 
arz eder, 26 milyon hektar tarım arazisinde en 
büyük müsamaha payı dâhil 85 - 90 000 trak
tör kullanılmaktadır. Veciz bir ifade taşıyan 
bu miktar nerde olduğumuzu başkaca izaha 
ihtiyaç olmadan belirlemeye kâfidir. 

Nihayet resmî istatistikler ve yıllık prog
ramda belirtildiği gibi tarım sektöründe İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde 4,1 oranında ön
görülen kalkınma hızı hiçbir yıl gerçekleşme
miş ve sırası ile 1968 de % 1,9, 1969 da % 0,1 
kesin 1970 te tahminî olarak % 2,0 da kalkıştır. 

Bu düzeyde bir hız sağlandığı şüpheli ol
makla beraber, bu hızlar, tarımdaki iç burkan 
yürekler acısı durumu ispatlamaya yeter sanı
rız. 

Değerli senatörler; 
— Devlet kaynaklarının yokedilmesi : 
Yukarda kısaca özetlediğimiz ve ülke nü

fusunun % 70 ine yakınını içine alan tarım ke
siminde bu denli bozuk bir düzen hüküm sürer
ken, çok yönlü ve girift bir uğraş haline gelen, 
ileri derecede uzmanlık ve teşkilâtman istiyen 
(sanayi girişimciliğini) bugünün evrensel ko
şulları altında A. P. iktidarlarının karışık, çe
lişik, kararsız ve inan vermekten yoksun (bir
takım özel tedbirli) politikalarına güvenerek 
yürütmek istiyen birtakım kişilerin bulunması 
şaşırtıcı olmamalıdır. 

Yıllardan beri uygulanan bu tedbirlerle, 
Devlet kaynaklarının bâzı kişilere sorumsuzca 
aktarma tekniklerine rağmen özel teşebbüsçü-
lük kesiminde millî sanayileşme hareketleri ya
ratmaya muvaffak olunamamıştır. 

Ama, bu yol ve yöntemlerle milyarlarca 
lira tutarında (kaynak itlafında) görülmemiş 
bir başarı sağlanmıştır. 

A. P. iktidarları, ülke gerçeklerine uygun 
düşmediği deneylerle sabit olan ve daha önce 
nitelikleri belirtilen bir kalkınma modeliyle 
esasen bilimsel tutarlılıktan ve uyumluluktan 
mahrum bir plân içinde o plândan dahi uzakla
şarak, sanki bu ülke varlıklarını yok etsin diye 
kurulmuş, keyfî davranışların kayırma ve kol
lamaların kol gezdiği sorumsuz bir örgüt hah-
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ne gelen Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırla
nan tutarsız yıllık programlar ve karışık tek
nikerlerle yöneltilen teşvik tedbirleri Devlet 
eliyle kişi zengin etmeden öteye hiçbir yarar 
sağlamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sırası geldiğine kaani 
olduğum için, burada bir noktaya işaret ede
rek, sözlerimin başında arz ettiğim bunalımın 
nedenleri arasına koymadığım yüzünden şimdi 
pişman olduğum bir gerçeği dile getireceğim. 

Sizlere, olanlara soruyorum? Bu ülkede de
mokratik parlömanter rejim hüküm sürmekte
dir. Demokratik parlömenter rejim, yasama yet
kisini elinde bulunduran çift meclisin çalışma
sına ve iyi islemesine bağlıdır. Gelin görün ki, 
her birimiz bir nevi cehalet atfı ve töhmetin
den korktuğumuz için, su gerçeği bir gün olsun 
dile getirmedik. Devlet Plânlama Teşkilâtı eliy
le ve kurulan tesb.it bürosu marifetiyle, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, teşvik tedbirleri adı al
tında önceden çıkarılmış, sonra 933 sayılı Ka
nun çerçevesine alınmış birtakım tedbirler 
nıanzumesiyle bu memleketin bütçesinden, gelir 
kaynaklarından, kaset varlıklarından., kamu 
kıymetlerinden milyarlarca liranın şuna buna da
ğıtıldığı bir gerçektir, bir vakıadır. Karşılığın
da hiç bir şey elde edilmediği de başka bir va
kıadır. Ama gelin görün ki, bu feci vakayı, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, plânlı soygun düze
nini «ördüren teşkilâtın marifetlerine muttali 
olmanın bir parlâmanto üyesi tarafından imkân 
dâhilinde bulunmayan bir gerçek olduğunu 
îûtfen kabul edin. Neden mi? Düşününüz, Büt
çe Karma Komisyonunun her daire kesimi için 
hazırladığı alt komisyon raporları, Devlet daire
lerinin içinde onların mesulleri tarafından yazı
lıyor, hazırlanıyor, burada bu plânlama komis
yonunda yalnız imza merasiminden geçerek bi
zim huzurumuza geliyor. Biz böyle bir komisyo
nun, daha doğrusu Devlet dairesini eleştirme 
durumunda bulunan parlâmento üyeleri sıfatiy-
le hangi paygamberin dinine, tabiri caizse, tabi 
olacağımızı şaşırmıyalım da ne yapalım? Eli
nizde bulunduğunu sandığım, hattâ bulunmadı
ğını sandığım çünkü, az basıldığı için karabor
saya düştüğü bilinen Başbakanlık Devlet Plân
lama Teşkilâtı raporunun, Bütçe Alt Komisyo
nu tarafından değil, teşkilât tarafından hazırla
narak yalnız imza attırıldığı yani, Alt komis

yon üyelerine imzalattırıldığı bir gerçek. Çünkü 
Alt Komisyon üyelerinin bu rapor içindeki ma
lûmatı, özellikle içinden çıkılması anlaşılması 
mümkün olmayan şaşırtmak için, aldatmak için 
yapılmış birtakım tabloları ne bulma olanağı
na maliktir, ne de bunları yorumlama olanağı
na mâliktir. İster istemez, işte gördüğünüz bu 
kaim, hacimli kitap, 35 günde sayın Başkanını 
överek söylediği çalışmalar içinde aidolduğu 
teşkilât tarafından hazırlanmış yalnız Alt Ko
misyon üyelerine imzalattırılmış ve bize takdim 
edilmiştir. 

Efendim, bundan dolayı siz Alt Komisyon 
üyelerini itham ediyorsunuz? İtham ediyorum. 
Çünkü ben o komisyonun, benim nâmıma niya-
beten hareket ettiğini bilen bir kişiyim. 

Şimdi şikâyetiniz nedir? Şikâyetim şudur: 
Ben Devlet Plânlama Teşkilâtı eliyle sürdürü
len teşvik tedbirlerinin bu memlekete neye mal 
olduğunu araştırmak için günlerce uğraştım. 
Elimde tek resmî belge bu. Bu resmî belge ise 
benim yanlış yolda olduğuna inandığım teşkilât 
tarafından hazırlanmış bir belge. Bunu bana 
tarafsız bir belge gibi göstermek istiyorlar. 
Bundan dolayı şikâyetçiyim. Pekâla, dedim, 
başka çârem olmadığı için bununla yetinmeye 
çalıştım. İçinde, tahmin ediyorum, 69 dan baş-
lıyan ve benim temas ettiğim hususlara deği
nen bahis var. Bu bahisler giderek tablo 1, tab
lo 2, tablo 3 nâmı altında birtakım rakam dö
kümlerine tabi tutulmuş. Oralara bakıyorsunuz, 
ancak yazanların içinden çıkabileceği bir dil 
ile hazırlanmış bir tablo manzarası görüyorsu
nuz. Meselâ, vergi indirimi konusunda şu ka
dar yıldan beri ne yapıldığını gösteren rakam, 
5 milyar küsur milyon lira olarak gösterili
yor. Bir başka tabloda bu rakam, 6 milyar kü
sur olarak gösteriliyor. Araştırıyorsunuz, soru
yorsunuz bu bizzat, bilfiil indirilmiş vergi ra
kamımı dır, yoksa indirilmesi gereken verginin 
matrahı mıdır? Bu raporda meskûttur. Bu ra
por sağırdır. Sonra, çok marifetleriniz olacak 
ki, bunun içinden siz belli birtakım bilgileri 
çıkaracaksınız. 

Biz diyelim ki, marifetli olmıyanlar Parlâ
mentoda olmasınlar. O zaman marifetli olmı-
yanların hasırlamadığı raporlarla, farzetki, ol-
mıyanlarm âmel etmesi gerekmez, 

Bu itibarla, Bütçe Alt Komisyonlarının ça
lışmalarına tamamen karşıyım. Gidelim ve sözü 
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yine bu Plânlama Teşkilâtının meselesine geti
relim, 

Şimdi bu teşkilâtın 13 milyar lira gibi bir 
büyük meblâğı sağa sola dağıtarak çarçur et
tiği yolunda Plânlama uzmanı tarafından neş
redilen bir yazıyı tekziibelden bir yazısı var. 
Devrim gazetesinde cılktı, bunidan bir gün evvel. 
Oraya bakıyorsunuz, bize takdim edilen bu ra
porda gös terilen tabloların hiçbirisi yok, var3a 
bile eksik, ya da en az işlerine geldiği gibi gös
terilmiş bir tekzib. Tekzib ile bu rapor arasın
da dehşetli fark var. Ve siz tabiî eleştiri yap-
ımı|ya mecbur, braunla yükümlü bir kimse ola
rak bu kaos içinde, bu keşmekeş içinde güya 
Parlömanter görevinizi yapıyorsunuz. Hayır ar
kadaşlarım. Kendimizi aldaimıyalım. derken, 
sansasyonel etikin bir söz söylemiş olmak iste
miyorum. 

Bakınız, şu manzaramıza bakınız. Çünkü 
herkesin, aklında Devletin, Hükümetini kaderin-
dem başka hiçbir şey yok. Ne butça, ne de oma 
ilişkin tenkidler, kimseyi ilgilendirmiyor ve bu 
itibarla bugün biz burada sadece mobikanlaırin 
sonu gibi Parlömanterizmi korumak için gayret 
sarf eden birkaç kavli gönüllüleriz, başka bir 
şey değiliz. Bunu acı acı dile getirmekte büyük 
fayda umuyorum. 

Böyle bir rapor ile gelen Bütçe Komisyonu
nu, Sayın Başkanımı nezaket icabı böyle yap
tığı için kınamak elimden gelmez, nasıl Komis
yonum olarak kabul ederim Bir teşkilâtı, Dev
rim gazetesinde yayınlıyaoağı bir tekzib ile ne 
yolda olduğunu nasıl bilebilirim, Neden be
nim elimde Devletin bütün kaymaklarını nereye 
sarf ediyorlar, diye şüphelendiğim dairenin ger
çek durumunu bilecek, belirtecek bir imkân 
yok? Ben hangi daireye gittiğim zaman bana 
kapılar bütünü ile açık olacaktır? Nerede benim 
yanımda benim tamamiyle tümüne vakıf olamı-
yacağım, belki bilgim dışında birtakım malû
matı öğretecek, tarafsız bir mütehassıs?.. Neden, 
neden ondan sonra parlömanter rejim ile şu 
veya bu şekilde birtakım eleştiride bulunanla
ra, rejimler hakkında, haksızlık damgasını ya
pıştırıyorsunuz? Haksızlık burada. Bu düzen 
doğru değildir. Bu düzen bozuktur, bumdan 
kimse memnun değildir. Böyle düzen olmaz. Bu, 
parlömanterizm görüntüsüdür. Dairenin hazır
ladığı rapor ve elinde hiçbir bilgisi olmıyan 

Parlâmento üyesi... Ne yasama görevi yapıyor, 
ne denetleme görevi yapıyor. Hayır. Aslında 
bir görünüm içindeyiz. Heyecanımı bağışlayın, 
ciddî bir mesele. Sanki bu bizim için değil, ken
dileri için de, herkes için de böyle. Tahmin edi
yorum, Devletin bir dairesi ile diğer dairesi için 
de böyle. Kimse ne yaptığını bilmiyor. 

Biraz evvel bahsettiğim ve tanımdaki duru
mumuzu günlerce çalışarak en yetkili kaynak
ların cartaya koyduğu rakamlar ile belirtmeye 
çalıştığım tabloya şurada bulunan ve Hükümeti 
teşkil eden daireleri'n ancak bir tanesi, belki de 
Ticaret Bakanlığına mensubolanlar biliyorlar. 
Diğerlerinin hiçbirisinin haberi yok. Çünkü, öy
le bir bozısk düzen içerisinde, öyle bir köhne dü
zen içimde bunalmış gitmiş bir idare teşkilâtıdır 
ki, şimdi burada itham için söylemiyorum, umum 
müdür seviyG'sSnde bulunmuş kişilerin bugün 
Türkiye'de tarım kredileri alanında ne yapıldı
ğını bir nezaket ile sorunuz, cevap alabilirseniz 
ban?, geliniz, Onlar da, onlar da mazurdurlar. 
Çünkü, hiç kimse, hiç kimsenin ne yaptığımdan 
habeddar değildir. 

Ondan sonra, çıkacaksınız kürsülere birtakım 
tekerlemeler. Anayasa müesseseleri ne Hüküme
tin yanındadır, ne karşısındadır, Anayasadaki 
yerindedir. Evet, doğru söylüyor. Anayasadaki 
kâğıdın üzerindedir, başka bir yerde değildir. 
Ben de böyle ısöyliyeceğim, tekerlenıelei'den mü
rekkep bir edebiyat. Çünkü, parlömanter mü
cadele sonu vazife yapmış olacağız. Böyle şey 
olmaz. 

Bu ağır maliyete rağmen gerçek sanayileş
me sürecine gidilmemiş olduğunu söyliyenlere 
kabahat yüklemeye kaHaşıaisanız karşınızda biz
zat sanayicileri ve meslek kuruluşlarını bula
caksınız. Bu kanıda en yeni ve en geçerli tanık 
bu ayın ilk çeyreğinde yayınlanan Eskişehir 
Sanayi Odası raporudur. 

Değerli arkadaşlarım, gelin, müsaade eder
seniz, zahmet ederek bastırdım, hepimiz için 
fevkalâde büyük bir bilgi kaynağı olacağını 
umduğum Eskişehir Sanayi Odasının yayınla-
dığı ve ayın ilk çeyreğinde kendi yayın organ
larında çıkan sanayi raporunu lütfen, lütfen 
dkuyunuz. Göreceksiniz ki, yıllardan beri dile 
getirdiğimiz bütün gerçekler sanayileşme ala
nında A.P. si türlü politikacılar tarafından yü
rütülen bütün politikalar nemene zarar verici 
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politikalar olmuştur, nasıl kötü bir gidiş içeri
sindeyiz... Bumu lütfen, lütfen memleket için 
okuyunuz. Ben size çok kısa bir özetini verece
ğim. Ama, tamamımı okuduğunuz zaman zevkine 
varacaksınız ve hakikaten özellikle bugünkü po
litikaların yanlışlığı ve çarpıklığı, buna mukabil 
bizim önerilerimizin doğruluğunu tarafsız bir 
örgüt tarafımdan dile getirilişine şahidolamk bu
nun, bugün yaptığımız konuşmamın, yıllardan 
Tberi yapageldiğimiz eleştirilerin, bütün memle
ket sathında dile getirdiğimiz görüşlerin bize 
mahsus, C.H.P. programından münbais, o yüz
den ve o saik ile propaganda olsun için söylen
miş sözler olmadığını amlıyacaksıniz ve hakika
ti teslim edeceksiniz. 

Şimdi size kısa bir özet vereceğim. Bakınız 
ne diyor, Eskişehir Sanayi Odası. 

«Türk ulusunun fakirlik, ya da kıt kaynak
larla mücadelesinde, refah ve uygarlık zaferine 
en kısa ve sağlam yoldan ulaşabilmesi, basiit an
lamı ile, sanayileşmekle mümkün olabilecektir. 

Her geri kalmış ülke gibi, Türkiye'nin de 
samayileşmesinde en büyük engel sermaye ye
tersizliğidir. Bugüne kadar bu çemberin kırıl-
ması için örgütlenen ve denenen iktisat ve ma
liye politikaları, bir yandan az gelişmiş ülke
lerdeki enflâsyon duyarlığı, bir yandan da si
yasi ve ekonomik bağımlılık bedelinin pahalılığı 
medeni ile...» 

Biraz evvel bahsettim, kalkınma bir düzen 
değişikliği sorunudur. Evet, kalkınma bir ba
ğımsızlık sorunudur, diye bahsettim. Buyurun, 
Eskişehir Sanayi Odasının raporunda aynen 
yazıyor, «bir yandan da siyasi ve ekonomik ba
ğımlılık bedelinin pahalılığı medeniyle, gerçek
çilik kazanmamaktadır...» 

«... Geçirilen ve geçirilmekte olan tecrübe
ler, Türkiye'nin kendi mevcut ekonomik kay
naklan üzerine verdiği ağırlığı artırması ge
rektiğini göstermektedir.» 

Bağımsız sanayileşme lâzımdır, demişiz. 
Açıkça söylüyor. «... Türkiye'nin kendi mev
cut ekonomik kaynakları üzerine verdiği ağır
lığı artırması gerektiğini göstermektedir...» 

Kendi kaynaklannıza güveneceksin, diyor. 
Sermayenin sanayileşebilmek için yeterli bü

yüklükte olması şarttır. Bilindiği gibi, serma
ye tabiat kaynaklan ile emek kaynaklarının 
birlikte vücuda getirdiği bir artık değerdir. 
Söz konusu kaynağın bu özelliği bütün az ge-

| lişmdş ülkeler gibi, Türkiye'de de toplam üre
tim içinde payı büyük olan ve tabiat ile emek 
kaynağını en geniş ölçüde kullanan tarım kesi
mine eğitmeyi ve genellikle sermayeyi bu kesim
de oluşturup artırmayı zorunlu kılmaktadır. 

Halen, tannı kesimimiz, mevcut ulusal üre
tim miktannda, nispî olarak en yüksek paya 
saJhibolmakla beraber yine de verilebileceği en 
yüksek üretim miktannın çok altında çalış
maktadır. Biraz evvel dile getirdim. Oysa M, bu 
kesimde artan işgücünün, bendi ihtiyacı için 
gerekli tanımsal üretimden daha fazlasını üret
mesi gerekmektedir. Çünkü, ancak bu suretle 
artan kıymet fazlasının, sermaye olarak, sınai 
kesime aktanlması daha sonra da işgücünün 
tarımdan sanayie geçmesi olanağı elde edilebi
lecektir. Bugünkü gerçek durum, /böyle olmayın-. 
ca, Türkiye'nin sanayileşmesi için gerekli olan, 
en önemli, temel sermaye kaynağı kilitli kal
maktadır. Bu kaynağın kullanılır hale gelmesi 
için toprak reformu yapılmalıdır. 

Küçük işletmeleri verimli hale getirmek, ya
ni toprak mevcutîannı artırmak, topraksız köy
lülere de yeterli ölçüde toprak vermenin kaçı-
naflmaz olduğu bir gerçektir. 

Şimdiye kadar, kamu oyuna toprak refor
mu, «büyük arazi sahiplerinden topraklannm 
bir kısmını alarak topraksız köylüye dağıtmak 
ve böylece arazileri küçük parçalara bölmek» 
gibi ekonomi ve akıl dışı bir işlem olarak an
latılmıştır. 

Bugün Türkiye'de en önemli kıt kaynak 
olan mevcut sermayenin kullanılışı yönünden, 
bir ziyankârlık içinde bulunduğumuz da acı 
bir gerçek olarak kabul edilmelidir. Mevcut 
sermaye teçhizatının önemli bir kısmı düşük ka
pasite ile çalışmaktadır. 

Tam kapasite verimle çalışan sanayilerde 
ise, üretim çeşidine göre bir aynım yapmak ge
rekmektedir. Bunlardan birincisi, sanayileşme 
savacımda önemli rol oynıyan zaruri sınai mal
lar üretimi yapan firmalar, ikincisi de Batı 
tipi lüks tüketim mallan üretimine yönelen fir
malardır. 

Bu tip sanayilerin teşvik politikaları dışın
da bırakılması, diğerlerinin yararlanacağı olıa-
naklan bollaştırmak yönünden yerinde ola
caktır. Türkiye^de yavaş ve yetersiz de olsa bi
riken sermayenin geniş ölçüde özelikle ticaret 

I kesimine aktığı bir vakıadır. 

24 — 



0. Senatosu B : 29 27 . 1 . 1971 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım, daha bunun gibi bir
çok konulara değinmiş olan bu raporu yazan 
Eskişehir Sanayi Odasına ve onun yöneticileri
me içtenlikle candan teşekkür ederim. Çünkü, 
(böylece biz bir kere daha bu ülkede C. H. P. 
olarak benimsediğimiz ekonomi politikasını, 
kalkınma modelini ve bu modelin behemal bir 
ıdüzen değişikliğine bağlı, bağımlılıktan kurta-
nlmıış, kendi kaynaklan ile oluşması gereken, 
Devlet eliyle yöneltilen, ağır sanayilere bağlı ve 
onlann beslediği bir sanayileşme düzeni, bir 
devrimden öteye hiçbir sekilide kalkınmanın 
mümkün ölmıyaoağı yolundaki görüşümüz bu 
rapor ile bir kere daha, bir kere daha teyide-
dilmiş bulunmaktadır. Tekrar bu raporu ya
zanlara teşekkür eder, memleket yolunda fay
dalı faaliyetlerde bulunmalarını öneririm, di-* 
terdim. 

Değerli senatörler, sanayileşme meselele
rimiz ile ilgili diğer bir önemli bir konu da, hiç 
şüphe yok ki, Ortak Pazardır. Ve bu yıl imzala
nan katma protokol ile bilinen geçiş dönemi so-
runlandır. 

Bu konu Türk ekonomisi ve özellikle Türk 
sanayii için büyük önem arz eder. Geçen yıl 
yine bu kürsüden yaptığımız bütçe eleştirmele
ri sırasında Ortak Pazar bir sorun olarak önem
li bir yer tutmuştu. Bu yıl katmıa protokol'ün 
imzalandığı ve geçiş dönemine başlanacağı bir 
yıl olması hasebiyle konu daha da büyük bir 
önem kazanmıştır. 

Bu itibarla Ortak Pazar geçiş dönemi so
runlarını bütçenin sonunda kapanış konuşma
sında kısmen dile getirmek ve fakat bu konu
yu asıl Ortak Pazar katma protokolünün tas
diki müzakerelerinde ele almayı vadedıer ve 
konuşmalarımızın belli süreyi aşmaması düşün
cesiyle konuya bu defa temas etmemeyi uygun 
(buluruz. Çok değerli senatörler, 

Şilmdi, Bütçe ve karakteri, devalüasyon, dış 
üioaret ve rezerv durumu ile vergiler konusuna 
•değinmenin sırası geldiğine kaani olarak söze 
başlıyorum. 

Bütçe ve karakteri : 
1971 yılı Bütçesi 38 - 39 milyarlık hacmi ile 

bugüne kadar Türkiye'de yapılan (en büyük 
bütçe) olacaktır. 

önceki yıllara nazaran gelir - gider rakam-
ilan bakımından arz ettiği nispî artışların ve 

şimdiye kadar görülmemiş düzeylere erişmiş 
olmasının ayrıca bir dikkat çekici unsur olarak 
nazarlannıza sunulması gerekir. 

Bütçenin hesap tablolarından anlaşılacağı 
üzere 38 küsur milyar lira tutarında giderler 
yekûnunun yaklaşık olarak 20 miiyannm cari 
harcamaları kapsadığı bir vakıadır. 

Cari haroamalann geçen yıllara nazaran ar
tış hızı % 33 gibi çok yüksek bir düzeye ulaş
mış ve cari harcamalar, bütçeyi istilâ eden bir 
büyüklüğe erişmiştir. 

Cari harcamalara paralel olarak transfer 
harcamalan da % 28 gibi yüksek bir oranda 
artış göstermiştir. 

Kamu personellinin millî gelirden aldığı pay 
hayli yükselmiş görünüşe bakılırsa daha da ar-> 
tacağa benzemektedir. 

En az bu yönden cari harcamaların daha da 
büyüyeceğini söylemek kehanet sayılmaz. 

Personel Kanununun uygulanması sonucu 
kamu kesimine getirilen ek ödeme Hükümetin 
veya akıManelerinin tahminlerinin çok üzerin
de olacaktır. 

Nitekim, 1971 yılı programında personel ka
nunu uygulamasından dolayı 1970 Bütçesinin 
son üç ayı için birbuçuk milyar liralık ek öde
nek konulması öngörülmüştür. 

Bunu 1970 yılındaki normal terfiler de he^ 
saba katarak 12 aylık döneme ilblâğ ettiğimiz 
zaman personel kanunu toplam maliyetinin 6,5 
milyar liraya ulaşacağı aşikârdır. 

Kaldı ki, bu rakam sadece merkezî hükü
met teşkilâtı personelinin gider artışı için söz 
konusudur. 

Buna iktisadi Devlet Teşekkülleri ve mahal
lî idareler personel giderlerindeki artışlar da 
eklediğimiz zaman toplam maliyetin 10 milyar 
lirayı bulacağı görülür. 

Bu meblağa personel Kanununa tabi olmı-
yan ve ona paralel bir kanunun çıkması bek-
liyen üniversite ve yüksek okullar öğretim üye
leri ve yardımcılarına yeni verilmeye başlıyan 
ek ve yan ödemelerin getireceği artış dâhil de-
Iğildir. 

Sonuç olarak denebilir M, sadece Personel 
Kanunu uygulanmasından dolayı ayda ortala
ma 1 milyar liralık bir ek finansman kayna-
iğı ihtica ile karşı karşıya bulunulduğu kaçı
nılmaz bir gerçektir. 
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Her ne kadar bu miktarın bir kısmı, yakla
şık olarak % 35 i vergi artışı şeklinde tekrar 
Hazineye ödenecek ise de, Personel Kanunu 
uygulamasının kamu kesiminin tümü için yıl
da net olarak 8 milyarı bulacağı hesaplanmak
tadır. 

Bu miktar bir meblâğın Türk ekonomisinin 
diğer kesimlerden alınıp kamu kesimine ak
tarılması ve bunun bir yıl gibi kısa bir süre 
içinde gerçekleştirilmesi son derece güç bir 
problemdi/. 

Geçen yıl personel giderlerinin artışını 
karşılamak üzere getirilen 4 ü yeni altısı eski 
10 aded vergiyi kapsıyan finansman Kanunu 
en iyimser tahminlerle Türk Maliyesine 2,5 
- 3 milyar lira ek gelir Bağlıyacaktır, 

Bu tahminin tam olarak tahakkuk edeceni-
ni biran için kabul etsek dâhi arada 5 milyar
lık bir fark kalacaktır ki, bunun için henüz bir 
kaynak bulunmuş değildir. 

Memurlar sınıfının hiç bir katını memnun 
etmiyen bu kanunu finansa edebilmek için ya 
yeni. vergi getireceksiniz, ya da iktisadi Dev
let Teşekküllerinin mamullerine zam yapacak
sınız, veya seçim yüzünden bu tedbirlere bag-
vurmıyacaksınız, o takdirde açık finansma yol
ları giderek iktisadi Devlet Teşekkülleri ka-
naliyle Merkez Bankası kaynaklarına el ata
caksınız. 

Bu ise, sisin çok önem verdiğiniz siyasal is
tikrarı ister istemez bozacak ekonomik istik
rarsızlığı, enflâsyonu kamçılıyacak ve büyük 
umutlarla bağlandığınız devalüasyonu tesir
siz hâle getirecektir. 

Bunlara ilâveten kalkınmayı sağlayıcı en 
önemli bütçe kesimi olan kamu yatırım harca
malarında artış hızı % 8 dolaklarında ve çok 
düşük bir düzeyde kalmıştır. 

Ne varki, yatırım harcamalarının bu oran
da artacağını kabul etmekte imkânsızdır. 

Çünkü, 1/3 ü ithâl rnallariyls karşılanan 
yatırımların devalüasyon sebebiyle büyük öl
çüde fiyat yükselmesine tabi olacağı aşikâr
dı J*. 

Buna yerli malzemenin çimento gibi içşi 
ücretlerinin ve mühendislik hizmetlerinin paha-
lılaşmasıda eklerseniz yatırım maliyetlerinin 
tümüyle önemli artışlar kaydedeceğini kabul 
zorunda kalırsınız. 

Bunun sonucu olarak yatırını mallan fi
yat artışlarının % 15 inin üzerinde olacağı mu
hakkaktır. 

Bu artış 1970 yılında resmî belgelere göre 
% 8 oranında olmuştur, 1971 de yatırım mali
yetlerinin daha hızlı artışı sonunda kamu 
yatırımlarının gerçek seviyesi hem plân hede-
ıfinin hem. de 1970 seviyesinin gerisinde kala-
cr,ktı_\ 

Öte yandan takibsdilen malî ve iktisadi po
litikalar ile iktisadi istikrar sağlama iddia
sında olan Hükümet, buna taban tabana zıt 
tedbirler almaktadır. 

Tedavüldeki banknot hacminin bir yıl için
de biraz evvel burada Maliye Bakanının söy
lediği % 19 küsur değil, % 22 oranında arttı
ğı bir gerçektir. Bu hal politikaların çelişik
liğini göstermesi bakımından tipik bir misal
dik. 

Daha da önemlisi ve Türk ekonomisinde is
tikrar sağlanmadığını gösteren en büyük delil, 
son iki yıl içinde bütün bu para şırınkaları ve 
diğer tedbirlere rağmen Türk ekonomisinin içi
ne düştüğü duraklama halidir. 

2 yıldan beri bir yandan gittikçe hızlanan 
tfiyat artışları bir taraftan durgunluk iki baş
tan ekonomiyi kemirmektedir. 

1971 bütçesi bu eğilimlerin daha da derin
leşmesi sonucunu doğuracak karekterdedir. 

Hem enflâsyonist bir gidiş hem de durgun
luk bu bütçenin üstesinden gelemiyeceği ak
sine daha da azdıracağı bir ekonomik dar bo
ğaz olarak hüküm sürecektir. 

Gerçekten Hükümet toplam talebi artırıcı 
para ve kredi ve 'bütçe politikası izlemek su
retiyle talebi şişiriei yolda yürümekte fakat 
öte yandan üretimde azalma veya duraklama 
aynı zamanda olagelmektedir. 

Bu yüzden emisyon veya diğer yollarla ta
lep şırıngası yoliyle ekonomiyi canldırmak 
mümkün olamamaktadır. 

Kısacası ekonomi bünyesine çelişik bir 
nıanzar?, arz etmekte ve bunun da başlıca ne
deni Â. P. iktidarlarının takibettikleri yanlış 
politikalar olmaktadır. Bir kelime ile bu du
ruma enflâsyonluk durgunluk demek müm
kündür. 

Enflâsyon ve enflâsyon hızlandırıcı tu
tum ve davranışların en somut sonucu ihraç 
malları fiyatlarının yükselmesidir. 
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!Bu Ihal ihraç (güçlüklerine ve döviz gelir- j 
lerinin azalmasına giderek ithalât daralması
na,, bu da daiha çok dış yardıma muhtacol-
maya, gereği kadar yardım alınmazsa yatırım
ların azalmasına ve kalkınma hızının düşme
sine müncer olmaktadır. 

ihraiç güçlükleri doğunca ve ithalât da kı
sılmayınca develüasyon sadece iç ekonomik 
nedenlerin baskısıyla yapılmıyor. 

Duş ödemelerin zamanında yapılmaması ve 
yavaşlaması sonucu dış alacaklıların baskısı 
ile yapılmış bir ameliye olarak meydana çıkı
yor. 

Devalüasyon konusuna girmeden önce arz 
edelim ki, 1971 bütçesinde tahmin edilen ge
lir yekûnu yukarıda arz olunan ve senelerin 
tecrübesiyle öğrenilen nedenlerle tahakkuk et-
miyecektir. 

Bu bütçe de değirleri gibi büyük açıklarla 
kapanacaktır. 

Bu konularda ayrıntılara girmek bâzı öğüt
lerde bulunmak A. P. iktidarı döneminde 
fayda sağlamaz olmuştur. 

Söylenen sözler gösterilen kanıtlar kös din
lemişlere davul sesi gibi gelmektedir. 

Bu itilbarla bütçenin sayısal ilişkileri üze
rinde bu kadarla yetineceğiz ve bu 'bütçenin 
(bütçe açığından) öte (bütçe çıkmazı illetiyle 
malûl hantal bünyeli kalkınma sağlamıyan) 
tüketici (bir kamu maliyesi belgesi olduğunu 
söylemekle yetineceğiz. 

iSaym senatörler, şimdi devalüasyon ve dış 
ticaret Sorunlarına değinme zamanı geldi
ğimle kaani oluyorum. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1970 Ağus
tosunda yapılan son develüasyon dış ticarette 
müspet 'sonuçlar elde etmek maksadiyle ve 
iç etkenler yüzünden başvurulan bir ameliye 
olmaktan çok - dış alacaklıların ve yardım 
veren ülke ve kurumların (baskısı) sonucu 
(katlanılmak durumunda kalman ağır bir bo
yun eğmedir. 

1970 develüasyonu, yakın geçmişte A. P. 
iktidardarınca uygulanan politikalar yüzün
den iktisadi durumumuzun özellikle, fiyatlar 
ve ihracat problemimizin nasıl dar boğazlara 
ve çıkmazlara sokulduğunu resmen tescil eden 
'bir ameliye ve A. P. iktidarının ülke ekonomi
ne ödettiği ve ödeteceği yüksek bedelli bir fa
turadır. I 
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A. P. iktidarının, kendi elleriyle şekerden 
gaza, basmadan benzine, çimentoya kadar sayı
sız emtia fiyatları artışları getiren politikalarda 
ısrar etmeleri, bu fiyat artışlarının zorunlu 
yansımaları, açık finansman yoliyle malî güç 
kazanmak huyuna bunca yeni vergilere rağ
men devam edilmesi, açık bütçe, dış yardı
ma dayalı dış ticaret rejimi, teşvik tedbir
leri adı altında çarçur edilen iç ve dış kay
naklar kısır dengesi develüasyonu, palyatif 
tbir tedbir olmaktan öteye hiçibir önemli etki 
yapmıyacak soyut parasal bir işlem olarak 
kalmaya daha şimdiden mahkûm etmiş gibidir. 

Bir taraftan fiyat artışlarından ve bunu 
doğuran talep yüksekliğinden bahsedeceksiniz 
öte yandan getirdiğiniz boyda bir bütçe, tü
ketim ve masrafçılikta eşine raslanmıyan 1971 
in hantal bütçesi ile bizzat takibi artırdığı
nızın farkında olmıyacaiksınız.. 

Bunu anlamak mümkün değildir. 
Nerde kaldı ki, bu kanıta bizzat develüasyo-

nunun ithal malalrmda husule getireceği 
yükselmelerin zincirleme sirayet yoliyle bü
tün emtia fiyatlarını etkilemesi1 ve binnefis 
devalüasyonun Jhracaatı zorlaştıracak bir et
ken olma'sı kaçınılmazlığı eklenmek gerekir. 

Develüasyonu yüzeysel olmaya mahkûm 
eden bu nedenlerden daha önemli bir sorun 
şudur; bu ülkenin temel meseleleri talep yük
sekliği değil arz yetmezliği, üretim eksikli
ğidir. 

Bu soruna bundan önceki bölümde de 
değinmiş ve ülke ekonomisinin içine düştüğü 
(enflasyonlu durgunluğu) belirtmiştirk. 

Fakat develüasyonu başka bir açıdan de
ğerlendirdiğimiz takdirde de varılacak sonuç 
yine menfi olacaktır. 

Diyelim iki, bütün talepleri yok ettiniz, i(h-
racedeceğiniz ürünler neler olacaktır? Sanayi 
mamulleri mi? Var mı böyle bir potansiyeli
niz? Varsa bunlar dünya piyasalarında hara
retle aranan mallar mıdır? Bu takdirde cins
lerini ve miktarlarını lütfeder misiniz? özel
likte bu mamullerin fiyatları uluslararası pi
yasada benzerleri malların fiyatlarından deve
lüasyon oranı kadar yüksek midir? 

Muhtemel cevaplarınızla zihinleri karıştırır
sınız diye hemen belirtelim ki, bugünkü ihracat 
bileşiğinizde sanayi ürünlerinin oranı % 14 - % 
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19 u geçmemektedir. Ve sanayi ürünü diye ih-
raeedüen malların % 60 inin içki ve gıda sa
nayii mamulleri ile telksîsil gibi mutlak değeri 
düşük olan maddeler teşkil etmektedir. 

O halde, tarım ürünleri ühracmdan medet 
umuyorsunuz. 

Ne varki, bu kesimdeki olanakların sınırlılı
ğı yüzünden kamu oyuna aşılamaya çalıştığınız 
umut ve iyimserlik gerçekleşmiyecektir. 

Zaten, umudunuz ile propagandanız arasın
da büyük farklar var. 

1971 programında ihracatın % 9,4 oranında 
artması öngörülmüştür. 

Oysa, 1963 -1969 yılları arasında ihracedilen 
malların artış hızı % 6,7 dolaylarında olmuştur. 

Demek devalüasyon hepsi hepsi % 2,7 lik 
bir artış sağhyacaktır. 

İnsaf ile söyleyin, bu kadarlık bir fark için 
para değerinde % 66 hîk bir değer düşüldüğü, 
eğer dış baskı yoksa, göze alınır mı? 

Kaldı ki, buğday ithal eden (her yıl ya
rım veya bir milyon ton arası) bir ülkeyiz. 

Devalüasyonu yaparken kuru üzüm, kuru in
cir, pamuk, tütün ve fmdıkda arz elastikiyeti
nin büyük boyutlara vardığı ya da stokların 
görülmemiş ölçülere yükseldiği vakıasıyla kar
şı karaya mı kaldınız? 

Öyle görünüyor M, devalüasyon, ihracatta 
büyük gelişmeler s'ağlıyacak köfklü bir tedbir 
olmaktan çok, ekonomiyi dış borç ödemelerinde 
daha fazla kaynak bulmak zorunda bırakmak 
ve ithalât pahalılaşması ile kalkınmanın mali
yetini artırmaktan gayri bir işe yaramıyacaktır. 

Nasıl ki, bundan önce 1964 ve 1958 devalü
asyonları da aynı parlak umutlarla yapılmış 
faikat sonuç böyle olmuştur. 

Değerli senatörler ve değerli Hükümet men
supları, devalüasyon konusunda söylenmesi ge
reken en önemli gerçeklerden biri şudur A. P. 
si bu devalüasyon ameliyesi ile bir isınıf par
tisi olduğunu kendi eliyle tescil etmiş bulun
maktadır. 

Bizi bu hükme sevk eden husus şu olmuş
tur. Devalüasyon sonucu Türk parasının kıy
meti düşürülmüş ve bir dolar 15 Türk lira
sına çıkarılmıştır. Ancak, buna bir istisna 
konmuştur. 

Tarımsal ürünlerin ihraciyle elde edilecek 
dövizlerin bir dolarına 15 Türk lirası yerine 
12 -13 Türk lirası ödenmesi öngörülmüştür. 
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Ve bu suretle Türk köylüsü haksız yere do
lar başında iki ilâ üç liralık zarara sokulmuş
tur. Öylekii ve o köylü ki, A. P. sinin bütün 
egzantrik politikalarından ve sihirbaz ustalar 
kân devalüasyonlarından gözlediği çıkarı kat-
bakat fazlasiyle A. P. iktidarına sağlamakta
dır... O köylü bunu nasıl ve ne ile mi yapıyor? 
Bizzat kendisini ihraç ederek. 

O köylüler daha şimdiden size, 270 milyon 
dolan dış ülkelerin ve sizin onlara reva gördü
ğünüz palyalık şartlarına rağmen gökten inen 
kudret helvası gibi ihsan etmiyorlar mı? 

Ve sizde, insan ihracından elde edilen bu 
milyonları ona buna ulufe dağıtarak lüks tüke
tim eşyası ithali ve imali yolunda kullanmıyor 
musunuz? 

Bu suretle dısardakilerin kökleri olan bura
daki köylüye ve ürettiği ürünlere düşük döviz 
kuru uygularken hangi sınıfın partisi oldu
ğunuzu açıkça ortaya koymuş olmuyor musu
nuz? 

Ve size, köylü ve çiftçi ile ilişkisi olmıyan, 
aksine bu sınıfı ezen, buna karşı tüccar - sa
nayici ve merkantil kesimi köylü sırtından se
mirten parti gözüyle bakanlar her halde hata 
etmiş olmazlar... 

Siz ne kadar aksini söylerseniz söyleyiniz 
bu ayrım yani dolar kurlarının farklılığı, sizi 
Türk toplumunda sınıf ayırdığınızı ve bunlar
dan (mutlu azınlık) ismiyle anılanı tuttuğu
nuzu bundan daha iyi kanıtlayan bir belge olur 
mu? 

Tarım ürünlerinin getirdiği dövizlere dolar 
başına 12 lira vermekle ürünlerin üreticisi 
köylülere, milyonlarca tütün üreticisi, fındık 
üreticisi, pamuk ve diğer ihraç mallarının üre
ticisi müstahsilin gelirinden haksız yere milyar
larca liralık bir bölümü gizli bir vergi gibi ke
sip alıyorsunuz. 

Buna mukabil bir avuç merkantil azınlığa 
dolarları Çukurova'nın, Ege'nin, İstanbul'un 
varlıklarına dolar başına % 40 prim vererek 
ulufe gibi dağıtıyorsunuz. 

Ve bu durumunuzu bilenler size kuşkusuz 
bir sınıf partisi olduğunuzu ve hangi sınıfa hiz
met ettiğinizi söylemeye hak kazanıyor. 

Değerli senatörler, işçi dövizi adiyle literatü
re giren gerçekte (insan ihracı) ndan elde edi
len bu dövizlerin ayrı bir harcama düzenine 
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bağlanması çarçurdan, vurguncu - ithalâtçı kur
sağı şişirmek yolundan kurtarılması, bir yön
den insana saygı, diğer yönden ülke geleceğini 
emniyet atlıma ialma gereği olmuştur. 

Bundan başka, Batı kapitalizminin tekelci 
iaşamasına çıkmış ülkeler bu keyiflerini özellik
le bizim köylülere plep hukukundan fazla bir 
hak tanımamalarına borçludurlar. 

ler. Çünkü aralarındaki, bir ölçüdeki çekişme
nin kurtarıcı simidi Türk işçisi olmaktadır. Bu 
itibarla lütfen insan ihracından, kan, can, ke
mik ihracından, ruh ihracından, millet ihracın
dan elde edilen bu dövizlerin artık oraya buraya 
sarf edilerek çarçur edilmesi döneminin geçmiş 
olduğunu kabul edin. Ve ayrı bir fonda toplayı
nız ve bunlar işçi dövizi olarak işte şu şu fab
rikaların, şu kuruluşların sermayesini teşkil et
miştir, deyiniz. Hiç değilse, gelecek nesillere, 
çocuklarına miras olarak bırakmalarına imkân 
veriniz o adamların. Yoksa bugünkü gibi alınız, 
teşvik bürosunun enirine veriniz, bilmem nere
den ne getireceğini veya girdiğiniz Ortak Pa
zarda serbes'tleşmiş büyük bir koridor içinde 
lüks tüketim eşyası, süs eşyası getirmeye sarf 
ediniz. Buna hakkınız yoktur efendiler. Bu ko
nu hükümet olarak sizin vatandaşlara karşı 
yükümlü olduğunuz emek hakkını koruma gö
revinize dâhildir. Hangi elin böyle bir yüküm
le görevi kabullenmiyecek, diğer görevleriniz 
gibi kulak arkasına atacaksınız. Lâkin eskiden 
rüyanızda görseniz ve menfi propagandasını 
yaptığınız, dudaklarınızı çatlatacak cinsten bir 
olay olan milyonlarca dolar akıtan çeşmenin, 
insan ihraç çeşmesini Allah rızası için değil, 
kendi çıkarınız için onarın ve işçilerin yabancı 
ülkelerde yaşamaya mecbur bırakıldıkları eski 
çağların pley yada proteler hayatına son ve
riniz. 

Değerlü senatörler, 
Şimdi rezerv ve döviz transferi ile ilgili ko

nuya sıra gelmiş bulunmaktadır. 
'A. P. Yönetiminin başı başta olmak üzere, 

iktidar sözcüleri, develüasyonun bedeli olarak 
1 milyar dolarlık ek dış yardım imkânı sağla
dıkları iddiasiyle ortaya çıkmışlardır. 

Bu, tamamen psikolojik amaçlı bir efsane 
öyküdür. 

Gerçek durum şudur : 
Herşeyden önce bu konuda rezervlerimiz 

konusunda yapılmakta olan biir safsatayı ve 
şişirilen bir balonu söndürmek gerektiğine ina
nıyorum özellikle (1 milyar doları almadı isek 
bu kadar transferi nereden yaptık, 412 milyon 
rezerveyi nereden bulduk) diyenlere aşağıdaki 
rakamlar çok şey öğretecektir. 

Besmî rakamlara göre, Ağustos ayında 
transfer sırası beküiyenler 1969 da 244 milyon 
dolar iken 1970 de 288 milyon dolara çılkmıştır. 

Bu konuda bütçe kapanış konuşmasında ge
niş izahat vermeyi vadediyorum. Gerçekten 
Türk köylüsü kendini ihraç ederek bugün Ada
let Partisi iktidarlarına milyarlarca tutarında 
döviz sağlıyorlar. Ve biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Adalet Partisi de bunları hangi sınıfa ak
tarıyor? Bu bütün ülkenin gözleri önünde ce
reyan ediyor. Alabiliyor musunuz, kendilerini 
ihraç ederek bu memleketi ayakta tutan Türk 
köylüsüne Almanya'sında, Fransa'sında, Belçi
ka'sında Holânida'sında hakikaten parya -mua
melesi yapıldığı, plep muamelesi yapıldığı, es
ki tür bir proleter muamelesi yapıldığı, hâlâ ve 
hâlâ iktidarımızın umurunda olmıyan bir ger
çektir. Orada o kişilerin milyonlarca değerinde 
ürettikleri ekonomik varlıkların, kapitalizmin 
tekelci aşılamasında, o büyük tekelci şirketlere 
neler sağladığı bir tarafa ve onların dünya eko
nomisinde az gelişmişleri kendi insanları ile it
laf etmelerine bir tarihî zorunluk, içinden çı
kılması gerekli devrimci atılımlara değiştiril
mesi gerekli bir bunalım. Bu bunalıma başka 
bir nazarla bakmak mümkün. Ama, onların 
haklarından hiç emin olmadıkları, ürettikleri 
ürünlerin kendilerine ücret olarak düşen küçü
cük parçasından, o ülkelerin prim, vergi, sos
yal yardım ve saire yolu ile aldıkları milyar
larca dolar tutarındaki varlıklarının kendileri
ne ödenmeyip, başka bir yoldan o ülkenin tekel
ci kapitalistlerinin kursağına girdiğini görmi-
yecek kadar gözvL kapalı bir ülke halindesiniz. 
Oradaki insical derhal sizin o ülkelerle yakın 
temaslar kurmanızı ve haklarının korunmasını 
beklerler. Sakın korkmayınız. Ne Almanya'sı, 
ne Holânda'sı, ne Fransa'sı lütfedip, ihsan eyle
yip bizden işçi almıyorlar. Başınız önünüzde 
eğik gitmeyiniz karsılarına, pazarlık gücünüz 
yüksektir. Batı kapitalizminim, özellikle bu aşı
lamasında Türk isçisine, Yunan işçisine, Bulgar 
işçisine çok büyük ihtiyacı vardır. Vazorecemi-
yeceği kadar önemli bir üretim aracıdır bu işçi-
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Aynı yıllarda Ocak - Ağustos döneminde 
yapılmış olan fiilî transferler 1969 da 220 mil
yon dolar iken, 1970 de 320 milyon dolara çık
mıştır. 

Büstün bunlar devalüasyondan ve alındığı 
iddia edilen dış yardımlardan önceki durumu 
tesbit eden rakamlardır. 

Devalüasyondan sonraki transfer hızlanması 
şöyle olmuştur: 

Her iki yılda da Ağustos ayından Aralık 
ayına kadar transfer sırası bekliysnlerin azal
dığı bir gerçektir. 

Nitekim, 1969 da bekliyen transferler Ağus
tos da 244 milyon dolar iken, Aralık da 180 
milyon dolara düşmüştür. 

1970 yılında Ağustos ajanda 288 milyon do
landan, Aralık da 28 milyon dolara düşmüştür. 

Fiilî transferler ise, 1969 da Ağustos ayın
da 220 milyon dolar iken, Aralık da 380 milyon 
dolara çıkmış idi. 

1970 Ağustosunda 320 milyon dolar olan 
fiilî transferler Aralık da 583 milyona çıkmış
tır. 

İster 1970 Aralığı ile 1969 Aralık ayı ara
sındaki fiilî transfer rakamlarını karşılaştıra
lım (daha doğru olan bu karşılaştırmadır) bu
rada ki fark 158 milyon dolarlık bir artıştan 
ibarettir. 

ister, Ağustos 1970 senesinde devalüasyon
dan sonraki aylarda yani Ağustosdan Aralığa 
kadar M dönemde yapılan fiilî transfer rakam
larına bakalım, ki bu durumda da frak 218 mil
yon dolardan ibarettir, elde edeceğimiz sonuç
lar hiçbir şekilde Türk Hükümetinin 1 milyar 
dolarlık ek finansman kaynağı bulduğunu is-
patlıyacak nitelikte değildir. 
Devalüasyondan bu yana 1970 sonuna kadar 

yapılmış fiilî tfansîerlerin sadece 218 milyon 
dolarlık bir artış göstermiş olması ve beklenen 
transferlerin 1969 da olduğu, gM 180 milyon 
yerine 1970 sonunda 28 milyon dolara inmesi, 
Türkiyenin, değil 1 milyar dolar bunun 1/4 ü 
kadar bile ek dış yardım bulduğunun kanıtı 
sayılamaz. 

Çünkü, bu ölçüler içindeki bir transfer hız
lanması yurt dışında çalışan işçilerin yarda gön
derdikleri dövizlerin miktarında görülen artış
la karşılanacak seviyededir. 

Şimdi gelelim artan rezervler hikâyesine : 
Merkez Bankasının altın ve döviz rezervleri 

konusunda gerçek durum da şöyledir : 
1970 Temmuz ayında nazari olarak 127,8 

milyon dolarlık bir döviz rezervi vardı. 
Bundan, taaMmdedilmiş döviz ödemelerini 

çıkarırsak ki bu rakam 100 milyona yaklaşı
yordu, 1970 TemmuizundaM gerçek rezervimiz -
23,8 milyon dolar idi. 

Yani, eski deyimle tahtessıfır bir seviyede 
bulunuyordu. 

Bu durum partimizin hemen her yerde dile 
getirdiği feci bir durumdu. 

1970 yılı sonunda nazari rezerv miktarı 412 
milyon dolara ödenmemiş döviz taahhütleri 
i?.e 338 milyon dolara çıkmıştır. 

Böylece, net rezerv durumu, gerçek rezerv 
miktarı 24 milyon dolardan ibaret kalmakta
dır. 

1989 yılı sonunda gerçek rezerv durumu
muz ise, 23,4 milyon dolar idi. 

Bu da gösteriyor ki; devalüasyondan önce
ki yıl sonu ile devalüasyondan sonraki yıl sonu 
arasında gerçek rezerv durumu açısından bir 
fark, bir gelişme söz konusu değildir. 

Sadece, devalüasyondan önceki Temmuz ayı 
durumuna nazaran topu topu 50 milyon dolara 
varan bir iyileşme söz konusudur. 

Gerçek rakamlara ve resmi belgelere daya
narak inkârı mümkün olmıyacak şekilde orta
ya koyduğumuz bu taiblo karsısında ne Sayın 
Başbakan ne de onun Paris'e tâyin ettirdiği 
hemşehrisi ispartalı Maliye uzmanı hayali bir
takım rakamlarla ve yardımı veren ülkelere 
ve kuruluşlara saygısızlık .gösterip Türkiye'
nin 1 milyar dolar yardım aldığına kimseyi 
inandıramazlar. 

Üstelik şunu da hatırlatayım ki, 1 milyar 
dolarlık yardım efsanesi ortaya atıldığı zaman 
bunun «normal konsorsiyom kredilerinin dı
şında ve onun üstünde üç yıMa kullanılmak 
üz ar 3 sağlanmış ek finansman kaynağı» olduğu 
iddia edilmişti. 

Oysa, normal konsorslyoim kredileri dâhil 
edilse dahi, üç yılda elde edilecek yardımın top
lamı 1 milyar dolara ulaşamayacak gibi gö
zükmektedir. 

Bütün bu tenkidlerimizden Türk Hükümeti
nin ne yapıp yapıp daha fazla dış kredi alması 
gerektiği görüşünde olduğumuz sanılmamalıdır. 
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Önemli olan Türk halikını aldatmamaktır, 
yalana dayalı bir politikayı yürütmeye kal
kışmamalıdır. 

Dalha önelmlisi, almacalk dış yardımların bel
ki biraz dalha azda olısa dahi bugünkünden 
çok iyi şartlarla âknabilmeisidir. 

Deanirel yönetimi, ha'talı politikasının so
nucu çöküntü noktasına getirdiği Türk ekono
misini kurtarma çabasiyle siyasal ve ekonomik 
açıdan çok büyük tavizler karşılığı ve Türk 
Ulusunun çok pahalıya ödiyeceği dış kaynak
lara sarılmak son umudunu da yitirmek üzere 
bulunmuş olmaktadır. 

Bu durum Türk ekonomisinin dış yardıma 
mulhitacolmaksızın yaşayamıyacağmı ve bu yar
dım ihtiyacının ebede kadar süreceğini gtöster-
ımesi çok üzücü ve çok hayal kırıcıdır. 

Değerli senatörler vergiler konuöunda «Fi
nansman Kanunu» ve «'Gider Vergisi Kanunun
da» yapılan değişiklikleri kapsıyan kanunların 
müzakeresi sırasında grup adına yaptığımız ko
nuşmada görüşlerimizi belirtmiş bulunuyoruz. 
Vakit almamak için tekrarlamıyacağız, ancak, 
acele ile sik boğaz şartları içinde önü ardı iyice 
hesaJbedilmeden getirilen ve geçirilen o vergi
lerin, uygulamada meydana çıkan aksaklıkları 
o zamanki iddialarımızı doğrulamıştır. 

Fakat, bu konu da asıl önemli olan cihet şu
dur. Otoriteden ve etkin yürütme gücünden 
yoksun hale gelmiş bir Hükümetin, kuşkulu 
ve haklı direnmeler durumuna düşürülmüş bir 
toplumdan vergi tahsil edeceğini beklemek ham 
bir hayaldir. 

'Mukavemet gördüğü her yerde geriliyen ve 
derhal boyun eğen bir Hükümet, vergi topla
maktan çok gfenel vergi ziyamı artırıcı menfi 
bir etken olmuştur. 

Kaldı ki, kökünden bozuk bir düzen içinde 
tek başına vergi almakla iyileştirici tesir ya
ratmak mümkün değildir. 

Açık finansman yönetimi yerine (âdil ve 
katlanılabilir) vergiler düzenine kimsenin bir 
itirazı olamaz, ama, açık finansman huyundan, 
vazgieçemiyen ve vergi olarak topladıklarını 
(kamu giderleri) yerine (adam zengin etme) 
yolunda kullananların söyliyecekleri ve toplum
dan istiyebilecekleri çok şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarım daha fazla vaktinizi 
almamak için bugün canlılığını muhafaza eden 
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bir çok konulara; özellikle gençlik olaylarına, 
Personel Kanununun personel kesiminde husu
le getirdiği büyük, derin ve onulmaz sarsın
tılara ve Ortak Pazara ve buna değin daha bir 
çok konulara değinmek isterdim. Fakat vak
tinizi almamak gayesi ile konuşmalarımı bu-
irada kesiyor ve bu konuları da bütçe kapanış 
konuşmasında dile getirmeyi tekrar vadediyo-
i ÜTÜ.. 

Değerli senatörler; gördüğünüz gibi, bozuk 
bir düzen üzerine getirdikleri birtakım poli
tikalar ile, yanlışlıkları sabit olan birtakım 
tedbirler ile Türkiye kalkınmasını bina etmek 
isteyenlerin bücün çabaları 6 yıl gibi kısa bir 
zamanda bu toplumu boydan boya saran bü-
-yük bir bunalıma giderek, bu toplumun ar
tık içinde yaşamaktan bezginlik duyduğu bir 
ortama getirmiş bulunmaktadır. 

Tekrar ediyoruz; kazancımız toplum olacak
ta, Varlığımızın büyük temeli Türk demokra
sisi olacaktır. Israr vs inat politikalarını bir 
yan?, bırakıp iktidarı ve yönetimi, başka ellere 
tevcih etmekten başka yolu olmıyan bu ortam
da bütçe konuşması olarak arz ettiğim ve bir 
küçük azınlığınızın dinlediği bu konuşmalara 
kulak verdiğiniz için hepinize teşekkür eder 
ve ayrılmadan önce şimdi burada konuşma
mın bir yerinde dile getirdiğim gibi, hiçbiri
mizin elde etmesine, doğruluğunu takbetmesine 
imkân bııîunmıyan birtakım rakamlar hercü-
merci içinde bütün konuşmalarımızı yaptığı
mız bütün tenkidlerin yanlış olduğunu, hatalı 
olduğunu; meselâ rezerv durumumuzun rezerva 
durumumuzun ezellikle 28 milyon dolar değil 
cl-3 23 milyon dolar olduğunu ve meselâ bilmem 
hangi bölüme aktarılan kaynakların 500 mil
yon değil de 489 milyon lira olacağını ve mese
lâ hangi yerle ne politikadan alındığını, Ortak 
»"Pazardan ne istifadeler ettiğimizi söyliyecek-
ler ve biz. de herhalde Devlet adamları söylü
yor, Hükümet mensupları söylüyor diye, eli
mizde ba^ka bir kanıt yoktur diye onları doğ
ru kabul etme diye, alışkanlığımıza devam ede
ceğiz. 

Ancak Para Fonu müzakerelerinde Sayın 
Maliye Bakanı, ki bir espiri olarak kabul et
mesini rica edeceğim, bizim santimiz, bizim si-
lıirbaz maliyecimiz Sayın Maliye Bakanı Para 
Fon'1, müzakerelerinde konuşmuş. Doğrusunu 
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söylemek lâzımgelirse, bu partinin yetkili bir 
insanı sıfatı ile söylüyorum; orada o eziklik için
de bulunan bir Hükümetin mensubu olmayı 
hiç arzu etmezdim. Çünkü Para Fonunda hem 
<o fon, hem diğer teşekkül mensupları başla
rı Maktamara Şvaytzer öyle acı verici, insanı o 
kadar derin düşündürücü ve Türk toplumun
da yaşamanın insana daha çok şeyler başar
mak ilâmını verici öyle sözler söylemişler ki, 
eğer Sayın Maliye Bakanımız beni rakamlar 
hercümerciyle yenmek ister ve hele bağımsız
lık sorunu olan kalkınmanın düzen değişikli
ği olan kalkınmanın başka bir konu olduğu 
yolunda iddialarda bulunursa asla, telhis için 
söylemiyorum, burada ve şurada kendilerinin 
konuşmasını ihtiva eden belge ile karşılarına 
çıkacağımı bilmelerini istirham eder, tekrar 
tekrar saygılarımı sunarım. Sağ olun arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fik
ret Gündoğan. 

Komisyon adına Sayın Ege buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
bütçe müzakerelerinin ne kadar kesif bir ça
lışma istediğini ve zamanın ne derece değerli 
olduğunu müdrikim. Ancak çok muhterem ar-
îkadaşrm Fikret Gündoğan, konuşmalarında; 
Bütçe Komisyonu ile ilgili bâzı ağır diyebile
ceğim ifade kullanmamış olsalardı huzuru
nuzu işgal etmiş olmıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın G-ündoğan 
konuşmalarında «Alt Komisyon raporları Dev
let daireleri tarafından hazırlanır ve komis
yon üyeleri de bunlara imza atarlar» şeklinde 
bir beyanda bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu 50 üyeli Kar
ma Komisyonun muhalif muvafık bütün üye
lerini bir nevi ithamdır. ŞöyleM; Bütçe Karma 
Komisyonun çalışmalarında bir çok arka
daşlarımız üye olarak bulunmuş ve bir çok 
arkadaşlarımız da komisyon çalışmalarını taM-
betmek üzere teşrif etmişlerdir. Bunlar bilir
ler ki, bir sistem ve usul içinde çalışılmakta
dır. Bütçe Karma Komisyonu Anayasanın 94 
ncü maddesi ile kurulmuştur. Vazifesi tada-
dolunmuştur. Bütçe Karma Komisyonun vafi-
fesi her şeyden önce, Muvazenei Umumiye 

— 32 

27 . 1 . 1971 O : 1 

Encümeni olarak, yani bütçenin denkliğine ha
lel getirmemek için gayret göstermekten iba
dettir. Bu bakımdan komisyonda hazırlanan 
raporlar ve üzerinde yapılan münakaşalarda 
komisyon üyeleri arasında muhalefet muvafa
kat diye bir şey gözetilmemesi prensibi ana
ne haline getirilmiş ve komisyonda politik 
•münakaşaların yerine, teknik ve ekonomik bir 
anlayış üzerinde müzakereler sürdürülmüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşımızın burada ifa-
ide ettikleri raporların hazırlanması mesele
si. Çok kıymetli arkadaşlarım; hepinizin ma
lûmu olduğu üzere komisyonun, çalışmalarını 
âzami 8 hafta içinde tamamlaması lâzımdır. Bu 
8 hafta içerisinde çeşitli bakanlık ve bu ba
kanlıklara bağlı genel müdürlüklerin bütçe
lerini müzakere edebilmek için komisyon adına 
bâzı arkadaşlarımız bâzı genel müdürlük ve ba
kanlıkların bütçelerini hazırlamakla vazife
lendirilir. Bu arkadaşlarımız o bakanlık ve ge
nel müdürlüklerle temasa geçerler ve oralar
da yapmış oldukları tetkikler neticesinde ra
porlar hazırlarlar ve bu raporlar komisyona 
getirilir ve sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım; raporlar elbette 
Devlet dairelerinin çalışmalarını ihtiva et
tiği için bir sene evvelki rapor bir sene son
raki rapora bâzı noktalarda benziyebilir. Ve 
raporlarda istatistikler, nihayet rakam olma
sı itibariyle ve istatistik Genel Müdürlüğü
nün bültenlerinden ve bakanlıkların özerk 
çalışmalarından çıkarıldığına göre bu rakam^ 
lar da birbirine yakın olabilir. Bu bakımdan 
Komisyonun bu tarzda gelmiş raporlar üzerin
de müzakereleri yapılırken, meydana çıkan 
hususlar üzerinde, elbette arkadaşlarımız ta
rafından âriz, amik durulur. Bendeniz bu hu
susta müsaadeniz olursa bir iki noktayı daha 
ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl 1971 tasarı
sını tetkik ederken 33 günlük bir çalışma yap
tık. Ve bu kesif çalışma içerisinde 272 saat 
33 dakika - ki bunlar dakikası dakikasına 
deftere yazılır - müzakere ve inceleme yapıl
mıştır. Bu incelemelerin - biz ayırım yapmı
yoruz ama - arkadaşlarım için belki bir fikir 
verir düşüncesiyle ifade ediyorum - muhale
fete mensup arkadaşlarımız 142 saat 30 daki
kasını, iktidara mensup arkadaşlarımız da 35 
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saat 58 dakikasını konuşmuşlardır. Bunun dı
şında Hükümet mensupları konuşma yap
mışlardır. Şimdi bizim komisyonda daha zi
yade üzerinde durduğumuz mesele bütçenin 
denkliğini muhafaza edebilmektir. Bu sene de 
(komisyonumuzun bütün üyeleri, bu denkliği 
muhafaza edebilmek için ellerinden gelen gay
reti gösterdiler ve 38 milyarı aşan bir bütçe
de, yurt içi ve yurt dışı geçici görev yol
luklarından % 25, taşıt işletme ve onarım 
masraflarından % 15 olmak üzere, miktar iti
bariyle küçük de olsa, bütçeyi denk düşü
rebilmek için gayretimizin bir örneği, olarak 
ifade ediyorum, 40 117 066 lira bir tasarruf 
yapılına, sağlanma imkânına sahibolundu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bun
ları yaparken, bütçenin komisyonumuza tevdi 
edilen bölümleri üzerinde çok dikkatle du
rulmuş ve bilhassa Bütçe Komisyonunda bâzı 
tasarruflara ve bâzı aktarmalara gidilerek, 
bütçe üzerinde millî Eğitim Bakanlığı, Em
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İmar 
iskân Bakanlığı gibi genel bütçeye dâhil dai-
îrelerle köy yolları, köy içme suları ve köy 
elektriklenmesi hizmetlerinin hızlandırılmasını 
sağlamak maksadiyle, Karayolları Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
de dâhil olmak üzere bir çok bölüm ve ka
lemlerde artırıcı imkânlar sağlanmıştır ve 
böylelikle - kıymetli vakitlerinizi almak iste
nmiyorum -1971 yılı Genel Bütçesinin Hükümet 
teklifi ile Karma Bütçe Komisyonunca kabul. 
edilen değişikliğe ait cetvel taraflarımızdan 
tetkik edilecek olursa, hakikaten Komisyo
numuzun uzun bir çalışma sonunda meyda
na getirmiş olduğu eserin - ki bu Komisyonu
muz elbette Yüksek heyetleriniz adma çalış-
Imaktadır - sizlere lâyik derecede olması lâzım-
gelir kanaatindeyim. O bakımdan çok muhte
rem arkadaşımın burada konuşmalarında - el
bette bütçenin tümü üzerinde yaptıkları ten-
kidlerinin ağırlığı vardır - ama Komisyonun 
çalışmalarını bir nevi, «çeşitli Bakanlıklardan 
ve umum müdürlüklerden gelmiş olan bilgi
lerin altına imza atmaktan ibaret» şeklinde ifa
delendirmesini ben pek haklı bir tenkid ola
rak göremedim. Vş belki şahsım için olsa idi 

çıkıp konuşmak ihtiyacını hissetmez ve arka
daşımla bu meseleyi dışarıda hususi olarak ko
nuşurdum. Ama 50 tane arkadaşımın, benden 
gayri 49 arkadaşımın imzaları bulunan bir 
teütçe raporu hakkındaki bu tarz sözlerin Ko
misyonumuz için yerinde olmadığı kanaatin
deyim. Bu noktayı ifade etmek için huzuru
nuza çıktım, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 

iki nokta ilâve etmek isterdim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Fe-

lid Melen. 
G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Güven Partisi Senato Grupunun, 1971 büt

çesinin tümü hakkındaki görüşlerimi ve ten-
kidlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sözlerime 1971 yılı Bütçesinin aziz milleti
mize hayırlı ve yararlı olması dileğiyle baş
lıyorum. 

Grupumuz, geçen yıllarda olduğu gibi, bu 
bütçeyi de, dürüst ve gerçekçi bir tutum için
de incelemeye karar vermiştir. Tenlddlerimizi 
yaparken yapıcı ve yol gösterici olmaya özel
likle gayret edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Huzurunuza gelen bu bütçe, idari, malî, ik

tisadi ve sosyal politikası beğenilmiyerek, 
Millet Meclisince çekilme zorunda bırakılan 
ve kısa bir süre sonra, tekrar ayni kadro ve 
ayın program ile iş başına gelmiş olan, ve ye
niden sorumluluk mevkiine geldikten sonrada, 
zihniyet ve icraatında, çalışma tutumunda iyi
liğe doğru, her hangi bir değişikliği göster
memiş bulunan, bir Hükümet tarafından ha
zırlanmıştır. Bu bütçe meclislerce kabul ve 
tasdik edildiği takdirde aynı Hükümet tara
fından uygulanacaktır. 

Bu itibarla, bu bütçe hakkındaki görüşle
rimizi arz ederken, Demirel hükümetlerinin 
bundan evvelki bütçeleri hakkındaki tenMdle-
rinıizin bir kısmını tekrar etmek zorunda kalır
sak bunun için, sizlerden peşinen özür dile
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 

1971 yılı Bütçesinin incelenmesine girişme
den önce, yeni bütçe yılına girerken mem-
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leketin içinde bulunduğu şartlar üzerinde kı
saca durmak faydalı olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, huzur bozucu olaylar ar
tarak devam etmektedir. 

Şiddetini ve alanını gün, geçtikçe genişle
ten vahim olaylar karşısında, bunları önle
mekle mükellef olan Hükümetin tutumunda 
ise, ümit uyandıracak her hangi bir değişik
lik olmamıştır. 

Gerçekten, Devletin temellerini sarsmak, 
millî bütünlüğümüzü parçalamak hedefini gü
den faaliyetler hızını artırmıştır. 

Smıf kavgası kışkırtmaları bütün şiddetiy
le devam ediyor. Yurt dışındaki fesat mer
kezleriyle ve ırk esasına dayanan bölücü faali
yetleri o bağlantılı olan aşın solun çabaları, 
gitgide şiddetlenmektedir. 

Lâik Devlet esasına ve Türkiye Cumhuri
yetinin dayandığı temel ilkelere aykırı istis-
taarlar yaygın ve tehlikeli bir hal almıştır. 

Eğitim kurumlarında yalnız öğretme ve 
öğrenme hürriyeti değil, can güvenliği de 
yok edilmektedir, insanlık tarihinin en geri 
devrelerindeki intikam ve işkence usulleri, eği
tim kurumlarımızın çatısı altında uygulana
bilmektedir. Okumak, yetişmek istiyen bir çok 
gencin kayıtlı bulundukları eğitim müessese
lerine girmeleri, silâh zoru ile ve zorbalıkla 
önlenmektedir. 

Yurtlar silâh deposu, Devletin parası ile 
kurulu lâboratuvarlar bomba imalâthanesi ha
line getirilmiştir. 

Pekin'de ve Moskova'da yayınlanan dergi
lerin Türkiye nüshaları olarak piyasaya sürü
len yayınlarda parasız değıtılan sayısız bro
şürlerde Devletin bütün müesseselerini ve mil
lî bütünlüğü parçalamak için yıkıcı propagan
dalar yapılmaktadır. 

Sokaktan üniversitelere, fabrikalara kadar, 
her yerde kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet 
hâkimiyetini kurmak istiyen huzur ve hürriyet 
düşmanları hareket halindedir. 

Silâhlı saldırılar, kanlı sokak kavgaları bir
birini kovalamaktadır. 

Devleti ve Hükümeti temsil eden idare 
âmirlerime, zabıta kuvvetine, sağlık personeline 
ve hekimlere, teknik personele kadar sTay-st 
eden direniş teşebbüsleri Devlet otorite bir 
başka yönden sarsmıştır ve sarsmaiktadı;:\ 

İstanbul ilimizde geçen yaz Sıkıyönetim ilân 
edilmesine yol açan kanlı ve vahîm olaylar 
cereyan etmiştir. 

Vatandaş emniyetini koruma hususunda ar
tık Devlete güvenemez hale gelmiştir. 

Orta - Doğu'daki ve komşu Arap ülkelerin
deki önemli gelişmeler, Akdeniz'deki stratejik 
dengeyi etkileyen askerî ve siyasi sızmalar 
olurken silâhlı kuvvetlerimizi yıpratmak ve za
yıf latmatk hedefi güden propagandalara başlan
mış olması, yıkıcı faaliyetlerin esas hedefleri
nin ne olduğunu daha açık bir surette ortaya 
'koymaktadır. 

iktisadi sıkıntıların baskısı, Devlet idaresine 
karşı güvenin çeşitli sebeplerle sarsılması, Ana
yasa müesseselerinin işleyişindeki aksaklıkla
rın, millî güvenliğimize yönelen tehlikeleri daha 
da artırmaktadır. 

Olayların vahametini artırması üzerine or
dumuzun bir parçasını teşkil eden Kara Kuv
vetleri Sayın Komutanı ile Genel Kurmayımı
zın Sayın Başkanın ve vatanın ve milletlin bü
tünlüğünü temsil eden ve Türkiye Cumhuriye
tini korumakla görevli olan en yüksek makamın 
sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız, yılbaşı me
sajlarında, endişelerini ortaya koyarak gerekli 
uyarmalarda bulunmuşlardır. Son olarak Millî 
Güvenlik Kurulu da bütün bu endişeleri paylaş
tığını birkaç gün evvel ilân etmiştir. 

Buna karşılık, yıllardan beri Türkiye'yi âde
ta iç savaşa doğru sürükleyen, millî bütünlüğü 
parçalamak istidadı gösteren, bu eok vahîm 
olaylar karşısında, bunları önleme hususunda 
baş sorumlu durumunda olan Hükümet Başka
nı bir yandan, 

«Bunlar basit zabıta vakalarıdır, 
Bunlar mahallî olaylardır, 
Bunlar birkaç şehrimize münhasırdır, 
Demokrasilerde biraz da anarşi vardır, 
Her memlekette böyle olaylar olmaktadır, 
Bu olaylar hürriyetin icabıdır, 
Bunlara alışmak lâzımdır.» 

tarzındaki sözlerle tehlikeleri küçümseme yolu
nu tutmuş ve yaptırtmayı tercih etmiş. 

Bir yandan da, kanunların ve Başbakanın 
ve Hükümetin yetkilerinin yetersizliğinden 
şikâyet iederek mazeretler aramıştır. 
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'»arsan ve memleketi anarşiye sürükleyen vahîm 
olaylar karşısında, 

Yetkisizlikten ve kanunların yetersizliğin
den söz etmesi vahîm olaylarda olduğu gibi biz
zat Başbakanın ve Hükümetin Devlet idaresin
deki rolünü ve sorumluluğunu da hafife aldığı
nı göstermektedir. 

Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesinde, 
yıkıcı faaliyetleri zamanında teşhis edemiyerek 
desteklemiş olan solcu muhalefetin olduğu ka
dar, Başbakanın ortaya koyduğu bu çok garip 
anlayışın büyük payı olduğuna şüphe yok
tur. 

Başbakan icranın başıdır. Aynı zamanda 
Meclislerde çoğunlukta bulunan partinin Genel 
Başkanıdır. 

İcranın, yeteri kadar görevi ve yetkisi var
dır. 

Olayları önleme hususunda kanunlarda boş
luklar ve eksiklikler bulunması halinde ise, hem 
icranın ve hem de Parlâmentoda çoğunluk gra-
punun başı sıfatiyle bu eksiklikleri süratle ta
mamlamak Başbakanın elindedir. 

Bu aynı zamanda Başbakan için önde gelen 
bir vazifedir. 

Bu görevi yerine getirmiyen bir Başbakanın 
ve onun Hükümetinin yetkisizlikten söz etmele
ri ve bunun mazereti arkasına sığınmaya çalış
maları hiçbir surette haklı görülemez. 

Bu itibarla, memleketin huzura kavuşması
nın ilk şartı, her şeyden önce ve her bakımdan 
sakat olduğu meydanda olan bu anlayışın ve 
ttuitumun değişmeslidir. 

Huzur ve güveni sağlamanın ciddî bir hükü
met vazifesi olduğunun idrak olunması lâzım
dır. 

Bu şuura varamıyan hükümetlerden bu ko
nuda fazla bir şey beklenemeyeceğini geçirdi
ğimiz acı tecrübeler göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Memlekette huzunsuzluğu artıran sebep
lerden birisi de, Devlet idaresinin gün geçtikçe, 
[zayıflaması ve etkisini kaybetmeye başlama
sıdır, 

Partizanlık, iltimas, kayırma, Demirel hü
kümetlerinin gayret ve himayeleriyle, Devlet 
idaresinde âdeta bir usûl ve bir politika haline 
getirilmiştir, 
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dağılışında, vatandaşın ve yurt parçalarının ih
tiyacından çok, partizanca düşüncelerin rol oy
nadığını her gün ortaya çıkar örnekler açıkça 
göstermektedir. 

Bütçe ödeneklerinin tevzii, iller Bankası 
fonlarının, kredi, tohumluk, gübre ve buna 
benzer imkânların dağılışı bu yüzden büyük 
şikâyetlere sebelboîmaktadır. Bıüşvet, Mikâp, 
nüfuz ticareti son yıllarda daha da yaygınlaş
mıştır. Teftiş ve denetleme cihazlarımız etkili 
bir şekilde işleyememektedir. 

Günün şartları içinde süratle güçlendiril-
meısi gereken denetlemıe organlarımızın ciddi
yet ve cesaretle vazife yapmalarını zorlaştıran 
üzüntü verici muamelelere mâruz bırakıldığı 
herkesin malûmudur. 

Yolsuzluk ve suiistimallerle mücadele im
kânlarını daraltan bu örnekler cidden ümilt 
kırıcı olmaktadır. (Koröpsiyon) un yaygın ol
ması yüzünden kalkmamıyan memleketler 
vardır. Bu sebeple, demokratik rejimi yıkmak, 
sınıf kavgası yaratmak, memleketimizi ve mil
letimizi bölmek ve parçalamak istiyen faaliyet
lerle etkili bir mücadele için olduğu kadar, sıh
hatli bir kalkınmayı gerçekleştirmek için de 
her şeyden önce, amme hayatını temiz ve leke
siz bir halde tutmamız gerekiyor. 

Adalet Partisi iktidarı, üzüntü ile kay
dedelim ki, bu konuda iyi bir imtihan vereme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet idaresinin baştan sona kadar, büyük 

İslahat ihtiyacı içinde olduğunu her vesile ile 
tekrar ediyoruz. Büyük bir kısmına Demiıreıl 
hükümetlerinin programlarında da yer veril
miş olan bu ıslahatın hiçbirine, bugüne kadar 
maalesef el 'sürülmemiştir. 

1971 yılına Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu 
ıslahatı gerçekleştirmeden girme durumunda
yız. 

Millî eğitim, ilkokuldan ünıiversitfcye ka
dar, köklü ıslahata muhtaç durumdadır. 

Vergi sistemimiz, Devlet harcama usulleri, 
mahallî idareler maliyeci, bankacılığımız, kredi 
dağıtma usullerimiz ıslahat ihtiyacı içindedir. 

İktisadi Devlet Teşelkküllerinde başlanmış 
olan ıslahatın neticeye ulaştınlamamasının, ma
liyemiz, hattâ ekonomimiz üzerindeM menfi et
kileri, gün geçtikçe, büyümektedir, 
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Başta tarım ve toprak: reformu olmak üze
re, tarımda verimi artıracak ıslahat bdr türlü 
gerçekleşemiyor. 

Geçen yıl da söyîediğ-imiz gibi, bu meselele
rin ne mânaya geldiği ve hangi doktrinin malı 
olduğu malûm bulunan sloganlarla halletmek 
mümkün değildir. Bu ıslahat, hiç şüphesiz 
Anayasamızın mahfuz tuttuğu haklara riayet 
edilerek yapılacaktır. 

Demdrel hükümetlerinin izlediği ve plân 
esaslarından inhiraf eden yanlış iktisadi ve ma
lî politika, israf ve ihmallerin yarattığı buh
ranlar, sonunda bM 1970 Ağustos'unda Türk 
parasının değeri üzerinde çok ağır bir operas
yon yapmaya zorlamıştır. 1971 Bütçe yılına bu 
•operasyonun yarattığı yeni şartlar içinde giri
yoruz. 

Vatandaşlarımız için büyük fedakârlıklara 
ve mahrumiyetlere malölan devalüasyon ve is
tikrar tedbMerMn başarıya ulaşmasını engel-
liyen tatbikata maalesef devam edildiğini gör
mek bu hususta ümit kırıcı olmaktadır. 

Fiyat yükselmeleri devam etmektedir. 
Hayat pahalılığı artmaktadır. 

Personel Kanununun malî hükümleri tat
bikatta yeni huzursuzluklara sebebolanuştur. 

Bölgelerarası dengesizliğ-i ortadan kaldır
mak üzere alınması gereken tedbirler henüz 
ciddi bir safhaya ulaştırılaanamış ve bu hususta 
bizzat Demirel tarafından ileri sürülmüş olan 
vaitlerin gerçekleştirilmesi için yapılan teşeb
büsler, müesseriyeti şüphel, birkaç cüıa tedbir
lerden ibaret kalmıştır. 

1971 Bütçe yılına girmek üzere olduğumuz 
bu dönemde büe, develüasyonun bütçeye sağ
ladığı yeni malî imkânlara rağmen, Hazinenin 
ödeme güçlükleri bütün şiddetliyle devam et
mektedir. 

Sayın senatörler, kalkınma çabaları, sonuç
ları ve plân uygulaması mevzuuna geçiyorum : 

Geçen yıllarda yaptığumız gibi, bütçe ra
kamlarının tetkik ve tahliline başlamadan ev
vel, kalkınma çabalarımızın sonuçları üzerinde 
durmak ve bu husustaki görüşlerimizi arz et
mek istiyorum, 

Bütçeyi incelerken, özellikle plân hedefleri
ne ne ölçüde yaklaşıldığını, kalkınmanın, plâ
nın öngördüğü esaslar dairesinde, gerçekleşip 
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gerçekleşmediğini tesbit etmemiz faydalı ola
caktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtımızın, 1971 prog
ramı ile, verdiği rakamlara göre, 1963 - 1967 
yıllarını kapsıyan 1 nci plân döneminde % 6,7 
oranında bir artış sağlanarak plân hedefi olan 
% 7 ye yaMaşılmıştır. 

Tarım katma değerinin büyük oranlarda art
tığı yıllarda plân hedefi olan % 7 aşılmış, diğer 
yıllarda ise, plân hedefin gerisinde kalınmış
tır. 

1962 - 1967 dönemi büyüme hızlarının ger
çekleşme oranı şöyledir : 

Birinci Gerçekleşnıe 

Tarım 
Sanayi 
înşaat 
Ulaştırma 
Diğerleri (Hiz. sektörleri) 

Gayrisâfi millî hâsıla 

plân 
hedefi 

4,2 
12,3 
10,7 
10,5 
6,2 

7,0 

1963 -1967 
ortalaması 

3,2 
9,7 
8,0 
7,2 
8,0 

6,7 

1963 - 1967 dönemkide, özellikle, sanayi, in
şaat ve ulaştırmada plân hedeflerine oranla, 
önemli geri kalmalar olmuştur. 

Buna karşılık, plâcıia gelişmesinde sınırlı 
olması Öngörülen hizmet sektörlerinde, katma 
değer öemli oranlarda artmıştır. 

îkinci Beş Yıllık Plânın ilk üç yıllık döne
minde, (1968 - 1970) gayrisâfi millî hâsılaırım 
orsalama artış hızı 5,9 a düşmüştür. 

Tarım sektörü katma değeri için, ikinci plân 
hedefi, ortalama % 4,1 olarak tesib-it edilmiştir. 
Buna karşılık, gerçekleşen gelişme hızı —0,1, 
yani sıfırın altına düşmüştür. 

Bunun anlamı şudur : Son üç yılda tarımı
mızda gelişme değil gerileme olmuştur. 

•Sanayi sektöründe 1968 ve 1969 da % 10 ci
varında olan artış hızı, 1970 yılında % 5,7 ys 
düşmüştür. Yani 1970 yılında sanayiimizin millî 
gelire katikısmdaki artış 5,7 dan ibaret, kalmış
tır. 

1970 yılıma kalkınma hızımı, sırasiyle, plân 
I hedefleriyle mukayese edeyim : 

1970 yılında durum, daha kritik bir safhaya 
I girmiştir. 

36 — 
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Plân 
Kalkınma hızı hedefi Gerçekleşme 

Tarım 
Sanayi 
înşaat 
Ulaştırma 
Konut 
Hizmetler 

Gayrisâfi millî hâsıla 

4,1 
12,0 
7,2 
7,2 
5,9 
6,0 

7,0 

- 2 , 0 
5,7 
8,2 
6,7 
9,1 
7,8 

4,8 

Üretken sektör sayılan tarım ve sanayi sek
törlerinde gelişme hızının, plân hedeflerimin çok 
altımda kalması, plân uygulatmasının son 3 yıl
da başarılı bir yolda olmadığım açıkça göster
mektedir. 

Özellikle tarımda alman netice, bu bakımdan 
Çok üzücü olmuştur. 

Son iki yılda tarım gelirlerinde gelişme ol
maması bizi derin derin düşündürmelidir. Nüfu
sumuzun % 60 undan fazlasının tek geçim kay
nağını teşkil eden tarımımızın bu duruma düş
mesi, köylümüzün, büyük bir kısmı ile, son yıl
larda millî gelir artışından yararlanmak şöyle 
dursun, daha da f akirleştiğini gösterir. 

Geçen yıl da işaret ettiğimiz gibi bu netice
nin tamamının, hava şartlarından doğduğu ka
nısında değiliz. Bunun yatnıbaşında, tarıma ay
rılan kaynakların verimli surette kullanılma
makta olmasının ve Devletim tarım çalışmaları
nın yeterli olmamasının da rolü önemli yer tut
maktadır. 

Tohum, makina, gübre, sulama, zirai müca
dele için ayrılan imkânların en verimli şekilde 
kullanılmadığı ve bunun bir eğitim meselesi ha
line geldiği her gün daha belirli bir surette or
taya çıkmaktadır. 

Ayrıca bunda, Adalet Partisi iktidarının, ik
tidarı boyunca tarım mahsullerine uyguladığı 
yanlış fiyat politikasının da etkisi olmuştur. 

Fiyatlar, maliyetler ve hayat pahalılığı ar
tarken ziriai mahsullerin satış fiyatlarının aynı 
oranda yükselmemiesi, çiftçinin ve köylünün 
elinde kalan paranın, her yıl, biraz daha azal
ması sonucunu doğurmuştur. 

10 Ağustos kararları ile bu politikada bir 
ölçüde değişiklik yapılmışsa da, bununla den
genin sağlandığı iddia olunamaz. 

I İhraç mallarının taban fiyatlarında ve ih
raç ürünlerine uygulanacak döviz kuru bir mik
tar yükseltilmiştir. Ancak, süratte artan mali
yetlerin bu farkı da kısa bir zamanda yok et
mesi ihtimali şimdiden görülmeye başlamıştır. 

Hububat fiyatlarına yapılan zam ise çok cüzi 
olmuştur. Hububat müstahsilinin durumunda bu 
sebeple, hiçbir iyileşme görülememektedir. 

Sanayie gelince : 
Kalkınmamızda ağırlık verilmesi plânda ön

görülen sanayi sektöründe kalkınma hızı 1970 
de plân hedefinin altında kalmıştır. 

Yılda ortalama % 12 olması istenen sânayi 
kalkınma hızı, 1968 de 10, 1969 da 9,4, 1970 in 
ilk tahminlerine göre, % 5,7 dir. Bu oranın yıl 
sonu hesaplarında bir miktar yükselmesi muh
temel ise de, bunun neticeyi büyük ölçüde de-
ğiştiremiyeceği anlaşılmaktadır. 

istikrarlı ve gerçek kalkınma bakımından 
tarım ve sanayi sektörlerinde geri kalınmasına 
mukabil, sözünü ettiğimiz diğer sektörlerde plân 
hedefleri aşılmış olmasının devamlı ve yararlı 
bir gelişme imkânı sağlryamıyacağı tabiîdir. 

Gelişmenin bu suretle ahenksiz olması yü
zünden ekonomide plânın öngördüğü denge de 
sağlanamamış bulunur. 

Kalkınma plânımızda, üç prensip üzerinde 
durulmuştur. 

1. Kalkınmanın sürekli ve hızlı olması, 
2. Kalkınmanın dengeli olması, 
3. Kalkınmanın istikrar içinde gerçekleş

tirilmesi. 
Biraz önce arz etiğim izahat, son üç yılda, 

plânın bu esaslarsadan geniş bir surette, inhiraf 
edildiğini, göstermiştir. 

Bir kere toplam olarak kalkınma hızı arz et
tiğim gibi hedefin altına düşmüştür. 

Son yılda düşüş, daha da önemli olarak gö
rülmektedir. 

Bu düşüşte ekonomimizi son yıllarda buhra
na r'bükliyein enflâsyoncu tutumun, israf zih-
niy^inin, bütçe, dış ticaret ve kredi politikala
rının, ödemeler dengesinde husule gelen dar bo
ğazın, ihmallerin büyük payı olduğuna şüphe 
yoktur. 

İkinci Kalkınma Plânında son üç yılda elde 
edilen bu yetersiz neticeyi değiştirmek üzere 
yeni cabalar harcamaya mecburuz. Bunun için, 

I telâfi edici tedbirlerin alınması gerekirdi. 

37 — 
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Burum bu İken huzurunuza gelen bütçede 
yatırımlarda görülen artış para değerindeki 
düşmeyi dahi karşılıyacak seviyede değildir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine ayrılan yatı
rım paylarının, Personel Kanunu uygualnıması-
nm igerektiatâiği büyük harcamalardan scora ta
mamen gerçekleşebileceği şüphelidir. 

özel sektör, devalüasyon sebebiiyle yatırımlar 
bakımımdan, büyük zorluklar karşısmıda bırakıl
mıştır. 

BAQKAN — Sayın Melen, saat 13 ü birkaç 
dakika da geçiyor. Acaba tensibeder misimiz?.. 

1. —• Su ürünleri kanunu tasarısının Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen maddelerinden 
Millet Meclisince, benimsenmiyen maddeleri 
üzeride, görüşmek üzere teşkiline karar verilen 
Karma Komisyonu, Su Ürünleri Geçici Komis
yonunda katılacak üyelerin adlarını bildiren 
mezkûr Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Su Ürünleri Geçici Komisyo
nu Başkanının 'kısa bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 23 . 1 . 1971 tarih 10079/9876 sayılı 
yazıya. 

Su Ürünleri kanunu tasarısı münasebetiyle 
Millet Meclisinde kabul edilen metin üze
rinde Cumhuriyet Senatosunun yaptığı deği
şikliklerden bir kısmı Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 8 . 1 . 1971 tarihli 37 nci Birle-

GÜVEN PARTİSİ GRUPÜ ÂDINA FERİD 
MELEN (Devamla) — Bir cümlem var, izin 
verirseniz arz edeyim. 

Bu sebeple 1971 ve 1972 yıllarının yatırım 
hacmi ve kaılkımma hızı bakımından bunlardan, 
evvelki yıllardan daha şanslı olabileceklerini 
çok şüpheli görürüz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 14,30 da toplanmak üzere ve 

Sayın Melen konuşmalarına devam etmek şar-
tiyîs oturuma ara veriyoruz. 

Kapanma saati : 13,05 

siminde benimsenmiyerek, kurulması kabul 
edilen Karma Komisyona Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca komisyonumuzdan aşağıda
ki isimleri yazılı 7 sayın üye katılacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur.. Saygılarımla. 

Su Ürünleri Geçici Komisyonu Başkanı 
Yerime Komisyon Sözcüsü 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

1. — Fehmi Baysoy (Güven Partisi) — 
Erzincan 

2. — AliAltuntaş (Adalet Partisi) —Tokat 
3. — Kemal Şenocak (Adalet Partisi) — 

Afyonkarahisar 
4. — Refet Rendeci (Adalet Partisi) — Sam

sun 
5. — Osman Mecdi Agun (Adalet Partisi) — 

Rize 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN —. Başkarivekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin ikinci oturununu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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6. — Salih Tanyeri (C. H. P.) — Gazian
tep 

7. — Ekrem özden (O. H. P.) — istanbul 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi (1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) 
(S. Sayısı : 1481) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz Güven Partisi Grupu adına Sayın Fe-
rid Melen'de. 

Buyurun Sayın Melen. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FE-

RİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; öğleden evvelki oturumda 
kalkınmadan bahsediyorduk. Kalkınmanın hızlı 
olmadığına ait görüşlerimizi arz ettim. Şimdi 
devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kalkınma dengeli de 
değil, 

Kalkınmanın dengeli olmadığına ve bu
nun neticesi olarak gelir dağılımındaki ada
letsizliğin gittikçe büyümekte olduğuna bi
raz önce işaret etmiştim. Zümreler arasındaki 
dengesizlik yanında bölgeler arasındaki den
gesizlikte de önemli yer tutmaktadır. Geliş
meye muhtaç bölgeler için Hükümetin prog-
ramiyle yaptığı vaitler, büyük bir kısmiyle 
henüz gerçekleşmemiş, kâğıt üstünde kal
mıştır. 

Bu bütçede ve yıllık yatırım programında 
bu vaitlerin yeteri ölçüde yerine getirildiğini 
gösteren işaretlere de rastlamadık. 

İstikrar esasına gelince : 
Bilindiği gibi, kalkınma plânımızın hedef

lerinden biri de, fiyat istikrarıdır. 
Gerçek ve dengeli bir kalkınma için, fi

yat istikrarı şarttır. 
Geçen yılda işaret ettiğimiz gibi, memle

ketimizde plândan önceki döneme göre, nispî 
bir istikrardan bahsedilebilir. Ancak, fiyat ar
tışlarının sürekli bir hal alması, nispî is
tikrarı tesirsiz hale getirmiş ve zamanla eko
nomideki dengeyi bozmuş ve dengeli kalkın
mayı âdeta imkânsız hale sokmuştur. 

iktisadi ve sosyal bakımlardan vahim ne
ticeler doğuran bu dengesizliği ortadan kal-

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum., 
Kabul edenler... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

dırmak üzere, nihayet bir para operasyonuna 
gidilmek zorunda kalınmıştır. Bu konuya bi
raz sonra tekrar döneceğim. 

Yalnız ağır fedakârlıklara mal olan para 
operasyonuna ve geniş istikrar tedbirlerine rağ
men maalesef fiyat artışları devam etmekte
dir. 

Hükümetin getirdiği ve enflâsyonist baskı
yı artıracağı muhakkak olan bu bütçenin, bu 
artışları daha da teşvik etmesi tehlikesiyle bu
gün karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçe Komisyonunda 
yaptığı konuşmada, «1070 yılının Türk ekono
misi bakımından önemli bir yıl olduğunu, deva
lüasyon karariariyle, Personel Kanununun malî 
hükümlerinin vergi ve finanasman tedbirleri
nin bu yıl içinde uygulandığını Ortak Pazara 
giriş döneminin başlamasına ait Protokolün bu 
yıl içinde imza edildiğini» söylemiştir. 

Gerçekten bu karar ve tedbirlerin, ekonomi
miz ve bütçelerimiz üzerindeki etkileri büyük 
olacaktır. 

Bu itibarla, ekonomimizin önemli meseleleri 
üzerinde görüşlerimizi arz ederken, bu konu
lar üzerinde, öncelikle ve ayrı ayrı durmayı lü
zumlu ve faydalı buluyoruz. 

10 Ağustos 1970, te yürürlüğe giren ka
rarla, Türk lirası % 60,6 oranında devalüe 
edilmiş, ayrıca toplam talep ve fiyat artışla
rını kontrol altında tutabilmek amaciyle, pa
ra - şredi, ihracatı teşvik ve dış ticaret rejimi 
ile ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır. 

Devalüasyon, karara tekaddüm eden döne
min şartlan içinde kaçınılmaz idi. Bu sebep
ledir ki, yurt içinde ve yurt dışında bir süreden 
beri herkesin beklemekte olduğu devalüasyon 
konusunda, geçen yıl, bütçe müzakerelerinde 
müdahalede bulunmak zorunda kalmış ve deva
lüasyonun mevcut şartlar içinde, artık kaçınıl
maz hale geldiğini biz de ifade etmiştik. 

Devalüasyon kararına gerekçe olarak, Hükü
metçe şu sebepler ileri sürülmüştür-

«Hızlı ve sürekli bir ikalkıııma gerçekleşti
ren memleketimizde yıllık fiyat artışları isıtik-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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rarı aksatacak aşırı oranlar kaydetmemiştir. 
Ancak, son yıllarda bâzı maddelerin milletler
arası fiyatlariyle yurt içi fiyatları arasında 
farklar meydana gelmiş ve bunlar bütçeye ko
nulan sübvansiyonlarla telâfi edilmiştir. 

Diğer taraftan, ithalât talebi 1969 yılı 
sonu ve 1970 yılı ilk yansında yükselme tema
yülü göstermiştir. Toptan talepte 8 yıllık sü
rekli kalkınma dolayısiyle, yükselme eğilimi 
hâsıl olmuştur.» 

Maliye Bakanının beyanlarına göre da: 
«Hükümet para ayarlamasına, istikrar içinde 
gelişmekte olan ekonomimizi, bu istikrarı teh-
dideden ödemeler dengesi açıklarının meyda
na getirdiği dar boğazdan geçirerek erişilen 
yüksek kalkınma hızının devam ettirilmesi ama-
ciyle ve bir stabilizasyon tedbiri olarak başvu
rulmuştur.» 

Bu gerekçelerle devalüasyon kararı âdeta 
bir zafer olarak gösterilmeye çalışılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi yok

tu?. 
Son yıllarda, bâzı maddelerin milletlerarası 

fiyatlariyle iç fiyatlar arasında farklar meyda
na gelmiş olmasının gerçek sebebi, şüphesiz ki, 
fiyatlarımızın sürekli surette artmış olmasıdır. 

Toptan talep ile kaynaklar arasındaki me
safenin açılması, dengeli ve istikrarlı bir kal
kınma yolunda olmadığımızı gösterir. Türk 
parasının dış değerini düşüren karar, aslında 
bir süreden beri beklenen bir karardı. 

Bu karar, istikrar içinde kallkınmayı emre
den Kalkınma Plânına rağmen ekonomimizi 
yürüten israfcı ve enflâsyoncu politikanın sü
rüklediği çıkmazdan kurtarmak için, bir süre
den beri, kaçınılmaz hale gelmişti. Bizzat Baş
bakan, devalüasyon kararlarını izah eden bir 
konuşmasında, fiyatlarımızın 1958 den bu yana 
% 80 oranında yükseldiğini, ihraç mallarımızın 
memleket dışındaki fiyatlarında ise, aynı dö
nemdeki yükselmenin ancak % 25 i oranında 
olduğunu ve devalüasyonun bu dengeyi yeni
den kurmak amaciyle yapıldığını söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk parasının değerini kaybetmesinin se

bepleri herkesçe bilinmektedir. Yıllardan beri 
devam eden enflâsyoncu politikanın, varılan bu 
acı sonucun başlıca sebebi sayılmak gerek

tiğine inanıyoruz. Yıllardır, bütçe açıkları dur
madan kabarmıştır. Gelir kaynaklarının sıh
hatli yollardan geliştirilmesi ihmal edilerek, 
finansman açıkları için, yıllardır, Merkez Ban
kasının kapıları çalınmaktadır. 

Dış ödemeler dengesindeki açığın büyü
mesinin ithalâtın, teşvik görmesinin, ihracaat 
zorluklarının artmasının başlıca sebeplerini 
bu noktada, aramak lâzımdır. 

Bu gerçeği, Hükümetin tasdikini taşıyan 
1971 Kalkınma Programı da teyidetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devalüasyon kararlarının, olumlu sonuç

ları yanında, olumsuz sonuçları da vardır. 

Devalüasyon kararından faydalananlar ya-
innıda, bu karardan büyük zarar görenlerde 
mevcuttur. 

Bu kararın olumlu sonuçları arasında şun
ları sayabiliriE. 

Bu karar ile, ihracaat teşvik edilmiştir ve 
ihraç imkânları biraz genişlemiştir. Özellik
le maliyet yüksekliği sebebiyle ihracında güç
lük çekilen mahsûl ve mamullerimizin bir kiş
imi, ihraç gücü kazanabilecektir. İthalât biraz 
frenlenecektir. 

işçi dövizlerinin gelişi artacaktır şüphesiz. 
ithal vergilerinde meydana gelen artış

lar ile, ihracaatı teşvik için ayrılmış olan büt
çe ödeneklerinden tasarruf sağlanması, kar
şılık paralar, karşılığının büyümesi sebebiyle 
Devlet bütçesi bu karardan faydalanacaktır. 
Ve Devlet bütçesi fiilen bu karardan bir hay
li de faydalanmıştır. Buna karşı devalüasyo
nun olumsuz sonuçları da vardır. Ve bunlar 
şimdiden birer birer kendilerini göstermeye 
başlamışlardır. 

Paradeğerinin düşürülmesi kararı istense-
de istenmesede, fiyatlarda bâzı artışlar do
ğuracaktır. , 

ithal mallarının fiyatları, çaresiz olarak, ar
tacaktır. Ve fiilen de artmaya başlamıştır, it
halâtımızın bir kısmı yatırım malları ve sa
nayi hammaddesidir, bunların fiyatlarındaki 
artış sanayi mamullerimizin ve yatırımların 
maliyetlerini yükseltecektir. Ve yatırımlar pa-
halılaşacaktır. Ve belkide gevşeme başlıyacak-
tıı\ 

Değerli arkadaşlarım; hakkında birkaç şey 
söylemek istiyorum. 
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Diğer istikrar tedbirleri : 
Para operasyonu ile birlikte alınan karar

ların bir kısmı yerinde olmuştur. Mevduat ve 
krediye ilişkin kararlar bu aradadır. 

Fiyat artışlarını önlemek üzere Hükümet
çe harcanan gayretlerde bir ölçüde faydalı ol
muştur. Ancak, bunun devam edebileceğini 
sanmıyoruz. Zira, bu tedbirlerden bir kısmı 
zor tedbirlerdir. Kısa bir süre sonra etkilerini 
kaybedecekleri muhakkaktır. Normal yükseliş
leri zorla durdurmak, uzun devrede müsbet 
sonuç veremez. Ayrıca bu ekonomi içinde ya
rarlı değil, zararlı olur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini devalüasyonun 
gerektirdiği ölçüde fiyat artırmalarını engelle
mek bize göre aldatıcı bir tedbirdir. Bu tedbir, 
bunların gayri iktisadi şekilde çalışmalarını 
ve zararlarının bütçeye yüklemesi sonucunu 
vermekten başka bir işe yaramıyacaktır. 

Devalüasyon kararı ile birlikte Hüküme
tin akaryakıt ve şekere zamlar getirmeside 
ayrıca yanlış olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Personel Kanununun malî hükümlerinin de

valüasyon kararlarının ardı sıra uygulanmaya 
başlanması yine istikrar tedbirlerinin başarı
sı bakımından, büyük tedbirsizlik olmuştur. 

Bütçenin cari giderlerinde büyük artışlar 
doğmasına yol açan bu uygulama bütçe açığını 
da, çok büyütmüştür. 

Ayrıca kamu sektöründe personel ücret
lerine yapılmış olan bu zamlar, diğer ücret 
taleplerini de harekete getirecektir ve getir
miştir. Etkili tedbirler alınmadığı takdirde 
bunun, ücret - fiyat yarışı yaratması ve yeni
den enflâsyona yol açması da mümkündür. 

Personel Kanunu ile kamu sektöründeki üc
retlerde yapılmış olan artırımların, tutarı, res
mî beyanlara göre, 10 milyarın üstünde olacak
tır. 10 milyarlık, değişik mahiyette bir satmal
ına gücünün, istihlâk malları piyasasında ya
pacağı. etkininde hesaba katılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Devalüasyon tedbirinin esas hedefi istik
rarın sağlanmasıdır. Fiyat istikrarının, eko
nomide istikrarın sağlanmasıdır. Şu halde, pa
ra ayarlamasının, başarılı sonuca ulaşması, 
bu istikrarın sürekli hale gelmesine bağlıdır. 

Sürekli bir istikrar ise, istikrar tedbirlerinin 
devamlı olarak ve büyük bir dikkat ve titiz
likle yürütülmesiyle sağlanabilir. 

Bu itibarla, devamlı olarak, enflâsyoncu 
ve deflânsyoncu baskılardan uzak kalmak hu
suslarına bilhassa dikkat etmek lâzımdır. 

Fiyat artışlarını önliyecek tedbirlerin za
manında alınmaması enflâsyona sebebolabilece-
ği gibi, bu tedbirlerde mübalâğaya gidilmesi 
veya bunların gerektirdiğinden fazla devam 
ettirilmesi ekonomide durgunluk yaratabilir. 
Piyasada son haftalarda görülmeye başlıyan 
belirtiler, ekonomimizin bu bakımdan hassa
siyet kazandığını göstermektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak, 1971 yılı kalkın
ma programında yer alan bir tavsiyeye bu
ğrada işaret etmek istiyorum. 

1971 Kalkınma programında iktisadi poli
tikanın temel problemlerine ait bölümünde ay
nen şöyle denilmiştir. 

«1970 yılında iktisadi politikanın başlı
ca hedefinin 10 Ağustos 1970 te uygulamaya 
konulan istikrar programının başarılı bir şe
kilde uygulanabilmesi için, gerekli ortamın 
.sağlanması ve devam ettirilmesi olarak, tes-
bit edilmiştir. «Bunun için», ekonomik hedef
lerden bir süre için fedakârlık yapma ihti
mali olduğu, istikrar hedefinin ağırlık kazan
ması gerektiği» ileri sürülmüştür*. Yani bu yıl 
Plânlama dahi bir miktar ekonomik hedeften 
fedakârlık yapılması, hattâ yatırımların gevşe
tilmesine taraftardır. İstikrar sağlamak için. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bu bahse son vermeden evvel devalüasyon 
kararı ile pamuk, tütün fındık, kuru üzüm, ku
ru incii', zeytinyağı, küsbe melası gibi zirai ih
raç ürünlerimize uygulanmakta olan farklı dö
viz kuru hakkındaki düşüncemizi de arz et-
imek istiyorum. 

Para operasyonunun yapıldığı tarihte fiilen 
idrak edilmiş ve büyük bir kısmı müstahsil 
elinden çıkmış bulunan bu ürünlere farklı 
kur uygulanması, geçen yılın şartlarına göre, 
doğru ve yerinde görülebilirdi. 

Ancak, maliyetleri gün geçtikçe yüksel
mekte olan bu maddelere bundan sonra dü
şük kur tatbikine, bugün için, ciddî bir mâni 
bulunmadığı gibi, ekonomik ve sosyal bakım-
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dan da bu hiçbir surette caiz g-örülemez ve bu 
politika tasvibedilemez. 

Bu sebeple, bu maddelere ait döviz kuru
nun da, derhal normal seviyeye çıkarılmasını 
ve buna ilişkin kararın sözü edilen ürünlerin 
müstahsil elinden çıkmadan önce ilân edilmesi-
jni lüzumlu ve zaruri görüyoruz. 

Dış ödeme dengesi : 
Değerli arkadaşlarım; 
Ekonomimizi dar hoğasa sürükiiyen sorun

lardan birisi de, dış ödeme dengesizliğidir. Bu 
güne kadar Türkiye bu dengesizliği ortadan 
kaldıramamış hattâ, hafifletememistii'. 

Ekonomimizin dışa bağlılığını azaltmak ve 
önlemek, Türkiye'yi dış yardıma muhtacolmak-
tan kısa zamanda kurtarmak, Kalkınma Plâ
nımızın bildiğiniz gibi hedeflerindendir. An
cak, ekonomik denge ve istikrar hedefleri gi
bi, bu hedeften de maalesef henüz uzakta 
bulunuyoruz. Yıllık programda da resmen ifa
de edildiğine göre, 1867 - 1970 döneminde en 
önemli dar boğaz ödemeler dengesinde ortaya 
çıkmış ve transfer güçlükleri devalüasyona 
tekaddüm. eden ödemelerde hat bir safhaya gir
miştir. 

1964 yılmda 109 milyon dolar olan cari 
işletmeler açığı >v' 

1986 da 158 milyona, 
1967 de 144 
1968 de 222 
1969 da 214 -
1970 te »de 237 (Tahmin) 
milyon dolara ulaşmıştır. 

Dıs ödemeler dengesinin önemli bir unsu
ru sayılan ihracatımızın beklendiği ölçüde 
gelişmemesinin hepimizde üzüntü yarattığına 
eminim. Yıllardan beri, her bütçe müzakere
sinde bundan şikâyet edilmiştir. 

Plânın dış ödeme dengesi, ihracatımızın 
yılda % 7,2 artacağı esasına dayanmaktadır. 

1966 da bu artış ancak 5,8 1967 de 6,6 ola
bilmiştir. 19G8 de ise, hiç artış olmamıştır. 

1969 yılı programında 575 milyon dolar ola
rak tahmin edilen ihracaat ise, tüm teşvik ted
birlerine rağmen ancak, 537 milyona varabil-
miştir. 

1970 ihracatı programda 600 milyon ola
rak tahmin olunmuştur. 8 aylık ihracatın sey

rinden bunun da 50 milyon dolar eksiği ile 550 
milyon dolar olarak veyahut o civarda gerçek
leşeceği anlaşılmaktadır. 

1970 ihracatı, 550 milyon doları aşmazsa, 
bunun bir yıl öncesine nazaran göstereceği 
fazlalık sadece 13 milyon dolar gibi cüzi bir 
miktardan ibaret kalır. Bunun oran olarak ifa
desi % 2 dir. Diğer bir ihtimalle iyimser tah
minler tahakkuk ettiği ve ihracat 570 milyon 
dolar civarına yükselebildiği takdirde dahi, 
bir yıl öncesine göre gelişme yine plân hede
finin çok altında kalacaktır. 

Bu durumda, ihracatımızın 1971 yılı için 
tahmin olunan 640 milyon dolara ulaşması 
ihtimali çok zayıflamış oluyor, ihracatın bu 
hedefe varabilmesi için, % 15 gibi yüksek bir 
artış kaydetmesi lâzımdır. Hiçbir dönemde, 
böyle bir sıçrama sayılabilecek olan, böyle bir 
yükselişe rastlanmamıştır. 

ihracatta gelişmenin çok yavaş ve tatmin
kâr olmamasına karşılık ithalât ihtiyacı ise 
süratle büyümektedir. 

Ticaret ve ödeme dengesindeki açığın yıl
dan yıla büyümesinin başlıca nedeni budur. 

Açık büyüdükçe dış kredi ihtiyacı da, ona 
paralel olarak, büyümüştür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış ticaretimizin gösterdiği bu manzara, 

Güven partisinin, başından beri ekonomimizin 
bir numaralı meselesi olarak gördüğümüz ih
racatımız hakkında, ileri sürdüğü görüşlerin 
isabetini ortaya koymuştur. 

Tekrar edelim, dış ticaret gibi hayati bir 
konunun Türkiye'de ayrı bir bakanlığa sa-
hibolması şarttır. Bugünkü Ticaret Bakanlığı
mız, bugünkü kadrosu ile, ve yetkileriyle bu 
temel konuyu çözemez. Ve fiilende çözemedi
ğini ispat etmiştir. 

ihracatı teşvik için düşünülen tedbirler 
arasında, bir kalkınma ve ihracat bankası 
kurmak kararı da vardır. Buna ait kanun ta
sarısı^ geçen yıl Meclise gelmiştir. Ancak, di
ğer mühim kanunlar gibi, Meclisimizin maale
sef çalışmaması yüzünden ve takipsizlik yü
zünden bu da sürüncemede kalmıştır ve uyu
maktadır. 

ihracatı süratle artırmak ve ekonomimizin 
dışa bağlılığını azaltmak üzere, alınması ge
rekli uzun vadeli tedbirler hakkındaki gö-
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rüşlerimiz birkaç yıldan beri Millet Meclisin
de ve Senatoda sözcülerimiz tarafından etraflı 
surette ortaya konmaktadır. Bunları tekrar 
ederek zamanınızı almak istemiyorum. 

ihracatımızı süratle artırmak için deva
lüasyona geniş ümit bağlanmasını hiçbir suret
te doğru görmüyoruz. Devalüasyon tıkalı yolu 
açmış olabilir. Fakat bu yoldan ilerlemek için 
ayrı ve ciddî çabalar harcanmasına ihtiyaç 
vardır, 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin yurda getirdikleri dövizler, öde
me dengemiz için çok kıymetli bir unsur haline 
igelmiştir. 1964 yılında 9 milyondan ibaret bu
lunan bu gelir, aynı yıl içinde kabul edilen 
bir kanunla eski mevzuata farklı faiz oranı 
uygulanmasından sonra süratli bir gelişme 
kaydederek, 1969 yılında dışarıya giden işçi
lerin sayısının da şüphesiz artışı tesiri ile, 141 
milyon dolara ulaşmıştır. 1970 yılında ise, 
bir yandan devalüasyonun etkisi, diğer yandan 
dışarıya giden işçi sayısının süratle artma
sı dolayısiyle bir sıçrama kaydederek, biraz 
evvel Sayın Maliye Bakanının verdiği rakam
dan anlaşıldığına göre, 279 milyon dolara yük
selmiştir. 

1971 yılı programına göre, 1971 yılında bu 
kaynaktan 262 milyon dolar beklenmektedir. 
Son gelişmeye göre, bu rakam belki de daha 
yükselecektir. 

Fiyat istikran devam ettiği ve resmî kurlar
la, serbest piyasadaki döviz kurları arasında bir 
fark doğmadığı takdirde, işçi sayısının artışı ite 
orantılı olarak bu kaynağın daha da gelişmesi 
ihtimali kuvvetlidir. Bununla beraiber, işçi .ta
sarruflarının bulundukları memleketlerde plase 
edilmesi için çabalar harcanmaya başlandığı 
bilinmektedir. Bu çabaların etkisiz hale getiril
mesi ve yurt dışında binbir fedakârlığa katla
narak çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarının 
memleketimizde daha iyi değerlendirilmesi için 
gerekli teşvik tedbirlerinin alınmasına ve devam 
ettirilmesine büyük ihtiyaç vardır. 

Dış' ödeme güçlükleri içinde kıvrandığımız 
bir dönemde bu kaynağı hiçbir surette ihmal 
edemeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, yurt dışında çalışmakta 
olan vatansever Türk işçilerinin sağladığı dö

vizler, dış ödeme dengemizin önemli kalemlerin
den biri haline gelmiştir. 

İşçi dövizleri Türkiye'nin sıkıntılarını büyük 
ölçüde hafifletmiştir. Katlandıkları fedakârlık
lara ve milletimizi şerefle temsil eden davranış
ları ile yurt dışında çalışan işçilerimiz milleti
mizin minnet ve şükranına hak kazanmışlardır. 

Turizm gelirleri : 
Muhterem arkadaşlar, 
Turizmin dış gelir bakımından önemli bir 

kaynak olduğuna şüphe yoktur. Bu kaynağa is
tikbal için büyük ümitle bakıyoruz. Ancak, ge
çen yıl da işaret ettiğimiz gibi, birinci plân dö
neminde bu konu için yapılan tahminler gerçek
leşmemiştir. İkinci Kalkınma Plânında yapılan 
tahminlere göre, ülkemize gelmesi beklenen tu
rist sayısı; 

1967 de 470 binden 1972 de 1,5 milyona yük
selecektir. 

1967 de 379 0oin,1968 de 435 bin, 1969 da 434 
bin turist gelmiştir. 

1970 yılında ise, çeşitli anarşik hareketler ve 
hastalıkların da etkisi ile, gelen turist sayısında 
büyük düşme olduğu anlaşılıyor. Rakamlar doğ
ru ise, yüzbin civarında düşmüştür. 

Turizm gelir ve gideri ise, şu seyri izlemiştir. 
Milyon dolar 

Yılı 

1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Gelir 

7,5 
13,7 
12,1 
13,2 
2 4 , -
36,5 

Gider 

20,5 
24,3 
26,3 
26,8 
33,4 
41,5 

Fark 

— 13 
— 10,6 
— 14,2 
—13,6 
— 9,4 
- ,5 

Turizm gelirlerinde, yıldan yıla artış görül
mektedir. Buna karşılık yurt dışına çıkan va
tandaşlarımızın sayısındaki ve turizm giderle
rindeki sürekli artışlar sebebiyle net gelir henüz 
lobimize dönmemiştir. Bu durum, büyük ümitle 
bapandığımız turizm gelirlerinin süratle geliş
tirilmesi için her istikamette ciddî çabalar har
camamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu arada, israfil bir hal almış olan resmî 
dış seyahatler üzerinde dikkatle durulması za
ruri bir hale geldiğini beyan eylemeyi görev 
sayıyoruz. 
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Dış kredi : 
Aziz arkadaşlarım, 
Yabancı sermaye konusundaki görülerimizi, 

çeşitli vesilelerle ortaya koymuş bulunuyoruz. 
Güven Partisi, dış ödeme dengemizin düzeltil
mesine hizmet etmiyen, yeni ve ileri bir tekno
loji getirmiyen, millî sanayii baltalryan yaban
cı sermaye çeşitlerine daima karşıdır. Suni tü
ketim ihtiyacı yaratarak millî tasarruf kaynak
larını daraltan yabancı sermayeyi de ekonomi
miz için yararlı görmüyoruz. 

Kalkınmamızın diğer bakımlardan olduğu 
gibi, kaynak bakımından da dışa bağlı kalma
sını mahzurlu görüyoruz. İhracat gelirlerimizin, 
diğer döviz geçirlerimizin süratle artırılması ve 
sanayiin ihracata dönük hale getirilmesi üzerin
de ısrarla duruşumuzun sebeplerinin başında bu 
gelir. 

Özel yabancı sermaye olarak aldığımız para
larla yaptığımız kâr transferlerinin son yıllarda 
ödeme bilançolarında aleyhte sonuçlar vermeye 
başlaması bu görüşümüzün isabetini meydana 
çıkarmıştır. 

Vereceğim bir kaç rakam bunu gösteriyor : 

1963 te gelen yabancı sermaye 21 milyon 
dolar, kâr transferi yok, fark lehimizde 20. 

1964 te gelen yabancı sermaye 25, kâr trans
feri 5 milyon dolar, fark lehimizde yine 20. 

1965 te gelen yabancı sermaye 22, kâr trans
feri 15 e yükseliyor, fark lehimizde yine sabit 7. 

1966 da gelen yabancı sermaye 30, kâr trans
feri 16, fark 14. 

1967 de gelen yabancı sermaye 17, kâr trans
feri 25, aleyhimize fark başlıyor 8. 

1968 de sırası ile yabancı sermaye 13, kâr 
transferi 32, fark -19. 

1969 da gelen yabancı sermaye 24, kâr 
transferi 32, aleyhimizdeki fark 8. 

Bu rakamlar, yabancı sermayenin, son yıl
larda döviz blânçomuzda getirdiğinden fazla 
götüren bir unsur haline geldiğini göstermekte
dir. Kâr transferlerinin miktarı artarken, ya
bancı sermaye gelişinde de devamlı bir düşme 
göze çarpıyor. 

Dış Borç : 
Değerli arkadaşlarım, 
Biraz önce de işaret ettiğim gibi, döviz 

gelirimizin, plânda beklenen seviyeye ulaşma
ması, özellikle ,ihracatm plân hedeflerinin al-
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| tında kalması bizi, ödemeler dengesindeki açığı 
dışardan kredi almak suretiyle kapatmaya mec-

I bur bırakmıştır. 
I Birinci plân döneminde, 1972 yılından son

ra dış kredi ihtiyacımızın kalnıryacağı tahmin 
olunmuş iken, son gelişmeler, bunun için daha 
ileri tarihler düşünülmesinin gerektiğini orta
ya çıkarmıştır. 

ödemeler dengesindeki dış açığımızın yıldan 
yıla büyümesi bizi her yıl artan miktarda kre
di alma zorunluğu ille karşı karşıya getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

30 Eylül 1970 itibariyle dövMe ödenecek 
dış borçlarımız : 

Ana para 1 816 milyar dolar 
Faiz + 868 milyon idolâr 

Toplam 2 684 milyar dolardır. 
Türk parası ile ödenecek dış borcumuz : 
Ana Para 4 269 Milyar Türk Lirası 
Faiz '+ 2 026 » » » 

Toplam 6 295 » » » 
olmuştur. 

1969 yılında konsorsiyöm vasıtası ile aldığı
mız program ve proje kredileri 254 milyon do
lan, 1970 yılında ise, 279 milyon doları bul
muştur. Yani her yıl arttan nisbette bir borç
lanma yoluna gitme mecburiyetinde kalıyoruz. 
Yalnız, 1970 yılı için Sayın Başbakan yahut onu 
izafeten bir başka yetkili 1 milyar dolar dış 
yardım aldık.» demiştir. Tabu bu tahakkuk et
medi, 279 milyon dolar çıktı. Allah'a şükür ki, 
tahakkuk etmedi. Zira öyünülecek bir şey değil
dir. 

Ayrıca 25 Mart 1967 de Moskova'da imza
lanan kredi anlaşması ile Sovyetler Birliğinden 
bâzı tesisler için 200 milyon dolarlık kredi 

I alınmıştır. Geçen yıl 111 ncü demir çelik tesisi 
için alınan 160 milyon dolarla birlikte bu kre
dinin tutarı da 360 milyon dolara yükselmiştir. 
Bu kredinin tamamı mala bağlı bir kredidir. Ve 
malla ödenecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış borç konusunda, önemli gördüğümüz ci

het borcun toplam olarak miktarından çok bu
nun yıllık mürettebatı ve dış ticaret gelirleri
mize olan oranıdır. 1971 yılı Bütçe gerekçesin
de verilmiş olan bilgiye göre, dövizle ödenecek 
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dış borçlarımızın, önümüzdeki 5 yıl içinde öde
necek, anapara taksitti ile faiz tutarları şöyle
dir : 

Yıllar 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Anapara 

127,8 
112,3 
143,1 
108,2 
93,7 

Faiz 

60,9 
58,7 
55,6 
51,8 
45,9 

Toplam 

188,7 milyon dolar 
171,0 » » 
198,7 » » 
160,0 » » 
139,6 » » 

Borç ödiyeceğiz. Yani, 550 milyon dolar ih
racatımızın ne kadarmı borca tahsis ettiğimizi 
bu gösteriyor. 

Tabiî bu diğer senelerde de devam etmek
tedir. 

Bu mürettebat dış ticaret gelirimizin orta
lama olarak, üçte biri civarında bulunmaktadır. 
Buna göre, önümüzdeki yıllarda Türkiye dış 
ticaret gelirinin üçte birini dış borçlarını öde
meye tahsis etmek durumunda bulunuyor. (Bu
na Türk parası ile ödenecek borçlar dâhil de
ğildir.) 

Muhterem arkadaşlar, 
Kalkınma çalbalsı içinde bulunan bir meımle-

kefc için bunun çok ağır bir yük teşkil ettiği in
kâr edilemez. Bu tempo devam ettiği takdirde, 
önümüzdeki yıllarda alabileceğimiz dış kredi
lerin tamamını, dış borç taksitlerinin ödenmesi
ne tahsis etmek zorunda kalabiliriz. Bu, dış 
borçlarımızı her yıl 50 - 60 milyon dolar tuta
rında faiz ödiyerek yenilemek anlamına gelir. 
Tıpkı bizim köylümüzün her sene Ziraat Banka
sına faizini ödiyerek borcunu yenilediği gibi... 

Hassas bir bölgeye gelmiş bulunan dış borç
lanmada artık, dikkatli olmak zamanımın gelip 
çattığı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin dış iktisadi ilişkileri bakımından 

büyük önem taşıyan ortak pazar, son zamanlar
da, iç politikada tartışmalara konu olmuştur. 

G-erçekteın, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile münasebetleri milletimiz için her 
yönü ile, üzerinde dikkatle durmaya değer bir 
önem taşır. Bu konuda, acele ve hatalı adımlar
la Türkiye'nin yüksek menfaatlerini tehlikeye 
düşürmemek ne kadar önemli ise, yirminci yüz 
yılım önemli bir siyasi ve iktisadi olaymı peşin 
hükümlerle değerlendirmekten de kaçınılmalı
dır. 
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Avrupa'nın iki büyük devlet, Amerika ve 
Rusya arasında ezilmekten, geri kalmaktan kur
tulması, hür Avrupa ülkelerinin güçlerinin bir
leştirilmesine bağlıdır. Ortak Pazarı doğuran 
temel düşüncelerden biri budur. 

Karşılıklı desteklerle hür Avrupa ülkeleri
nin kalkınma hızını artırmak hem Sovyet Rus
ya, hem de Amerika Birleşik Devletleri ile boy 
ölçüşecek bir üçüncü kuvvet merkezi vücuda 
getirmek için Batı - Avrupa ülkeleri elele ver
mişlerdir. Daha şimdiden dünya sanayiin % 20 
sime sahibolan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünya
nın ikinci büyük ekonomik gücü durumuna gel
miştir. Ortak Pazarın kuruluşundan bu yana, 
Batı - Avrupada kalkınana hızının arttığı bir 
gerçektir. Ortak Pazar bölgesi bugün, dünyanın 
en dinamik bölgelerinden biri haline gelmiş
tir. 

Türkiye - Ortak Pazar arasında 1963 te imza
lanan Ankara Anlaşması, Türkiye bakımından 
uzunca bir hazırlık dönemi öngörmüş ve Türki
ye'nin iktisadi şartlarını iyi değerlendirerek ya
pılmıştır. 

Hiç- şü^he yok ki, sanayileşmiş ülkelerle ge
lişmeye muhtaç ülkeler arasındaki ilişkilerde 
dikkatli ve ihtiyatlı davranılmazsa birleşme ha
reketi gelişmemiş bölgelerin aleyhine işler. 

Güven Partisi, devamlı surette, bu gerçeğe 
dikkati çekerek acele ve tedbirsiz bir birleşme
nin Türkiye'ye"verebileceği,zararları önlemeye 
çalışmıştır. Acele ve tedbirsiz bir birleşme, geliş
meye muhtaç ülkeler ve bölgelerin aleyhine iş-
liyebilir. 

Ankara Anlaşması Türkiye bakımından, kül
fetleri mümkün olduğu kadar, uzağa atmak, 
nimetleri biran emce sağlamak hedefini güdü
yordu. Bu hazırlık döneminin uzatılmasını da 
öngörülmüştü, ilk beş yıllık hazırlık dönemin
de Türkiye, taviz vermeden gerekli hazırlıkları 
yapacaktı. Ne yazık ki, bu hayati konunun ye
teri kadar aınlajşılmamaş olması sebebiyle gerek 
Devlet, gerekse özel sektör bu dönemde, gerekli 
hazırlıkları, istenilen ölçüde, yapabilmiş değil
lerdir. Ankara Anlaşmasının hazırlık dönemin
de Türkiye'nin yapması gerekli olan birçok iş
ler ihmal edilmiş gerekli etüdler yapılmamış, 
genç sanayiimizi daha geniş pazarlara yönelte-
bilmek? ihracat imkânlarını artırmak ve geçiş 
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döneminin getireceği yeni hükümlere ekonomiyi 
hazırlamak için, düşünülmesi gereken tedbirler 
düşünülmemiştir. 

Bu sebepledir ki, Güven Partisi, hazırlık dö-
memdnin bir süre daha uzatılmasının yerinde ola
cağı görüşünü savunmuştur. 

Güven Partisi, Ortak Pazar konusunda Hü
kümetin yeteri kadar dikkatli hareket etmediği 
inancındadır. Ve Türkiye bir emrivaki ile karşı 
karşıya bırakılmıştır. 

Para ve kredi politikası : 
Muhterem arkadaşlar, 

Develüasyon ile birlikte alınan kararlar ara
sında para ve kredi tedbirleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Bakanlar Kurulunun 7 . 8 . 1970 
tarih ve 7/1100 sayılı kararı ile reeskont had
leri ve faiz oranlarımda değişiklikler yapılmış
tır. Vadeli mevduata verilecek faiz ile ikrazat-
fcan alınacak faiz hadleri yükseltilmiş; tercihli 
sektörler de (faiz sübvasiyon) sistemi getiril
miştir. 

Bu tedbirlerin nedenleri arasında piyasada 
para arzının ekonomik ihtiyaçlara uygun bir 
seviyede tutulması, fiyat istikrarının korunması, 
aşın taleplerin firenlenmesi, kredi için Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaatların azaltılma
sı ve kaynakların daha etkin bir şekilde dağı
tılması gibi faktörler vardır. 

Para ve kredi muamelelerinin bu suretle 
kontrol altına alınmasını, kontrollü bir para 
ve kredi politikasına yönelinmiş olmasını ye
rinde ve yararlı bir tedbir olarak görüyoruz. 
1971 yılı kalkınma programında da açıklan
dığı üzere? bu suretle para ve kredi alanında 
gerek fiyat artışlarının kontrolü, gerekse kay
nakların daha etkin olarak dağıtılması sağlana
bilecektir.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hür ekonomi düzeni içinde, iktisadi faali

yetin önemli bir unsuru ve kalkınmamızın et
kili bir vasıtası saydığımız kredi konusuna Gü
ven Partisi grupları her vesile ile eğilerek bu 
alandaki aksaklıkların düzelmesi için ciddî ça
ba harcamışlardır. Başından beri, kredilerin ye
tersizliğinden, ithtiyacı karşılıyamamasmdan 
şikâyet ediyoruz. Kredilerin dağılışının ekono
mik ihtiyaçlara cevap verecek tarzda olmadı
ğından şikâyet ettik. Tarım, sanayi ve turizm 
gibi üretken alanlara ayrılan kredi oranlarının 
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düşüklüğünden ve ihtiyacı karşılayamadığından 
şikâyet ettik. Yurdumuzun gelişmeye muhtaç 
bölgelerinde dağıtılan kredilerin daha da ye
tersiz halde olmasından şikâyet ettik. Zirai 
kredilerin dağılışmdaki açık adaletsizlikleri ve 
bunun meydana getirdiği huzursuzlukları dile 
getirerek tefeciliğin önlenmesi için ciddî ted
birler istedik. 

Hükümetçe alınmış olan bu kararlar cid
diyet ve samimiyetle uygulanabildiği ve kredi 
konusunda, plânda ve yıllık programlarlarda 
öngörülen tedbirler eksiksiz olarak yürütüle-
bildiği takdirde; kredi hacminin genişletilmesi 
mümkün olabileceği gibi, kredi dağılışmdaki 
aksaklıkların ve adaletsizliklerin, büyük kısmı 
ile, giderilebileceği inancını muhafaza ediyor. 
Bunu şu sebeple söylüyorum: Hükümet bazan 
güzel kararlar alıyor. Ama, uygulama safhasın
da bocalıyor, bunları uygulayamıyor. Karar al
mak kâfi değil, şüphesiz bunları uygulamak 
lâzımdır, 

Her şeyden evvel, kredinin gönüllü tasar
ruf kaynağına dayanması gerekir. Bu sebeple, 
bu kaynakların yeterli bir surette genişletilme
si ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Geçen yıllar artan krediler daha çok Mer
kez Bankası kaynağından beslenmişti. 1969 yı
lında 33 milyarlık kredinin 27 milyar lirası 
banka kaynaklarından, 8 milyara yakın kısmı 
da Merkez Bankasından sağlanmıştı. Aynı yıl 
banka kredilerindeki artışın % 20 olmasına 
mukabil, Merkez Bankası kredilerindeki artış 
% 20 oranında olmuştur. 1970 yılında banka 
kredilerine % 10 civarında bir artış olacağı 
anlaşılmaktadır. Merkez Bankası kredilerinde 
de buna muvazi olarak aynı oranda bir artış 
vardır. Ancak, Merkez Bankası kredilerinde 
1970 yılında görülen 1 371 milyar tutarındaki 
artışın 1,191 milyarı Hazineye, 190 milyon lira
sı da Hazine kefaletini haiz bonolar karşılığı 
kamu kuruluşlarına verilmiştir. Ve aşağı - yu
karı özel sektöre hiçbir şey, pek cüzi bırşey 
ayrılabilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Esasen yetersiz bir halde bulunan tarım 

kredilerinin 1970 yılı kaynak ve plasman prog
ramının, mevduat artışındaki yavaşlama sebe
biyle gerçekleşmiyeceği anlaşılmaktadır. Bu 
husus, 1971 kalkınma programında da belirtil-
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mistir. Tarım kredilerinin toplam banka kredi
leri içindeki payında, yıl sonu itibariyle, düş
me ihtimali bulunduğu yine Hükümetin imza
sını taşıyan 1971 programında açıkça ifade 
olunmuştur. Bu suretle kaynaklardaki yetersiz
liğin çok büyük bir kısmı, en çok krediye ve 
yardıma muhtaç halde bulunan zümreye çift
çilerimize, yani tarım kredilerine aksettirilmiş 
bulunuyor. Bâzı tarım kredilerinin son yıllarda 
geriye dönüş nisbetlerinıde de büyük düşmeler 
olduğu görülmektedir, özellikle kimyevi gübre 
ve sertifikalı tohumluk kredilerinin yıldan yıla 
limitleri yükselirken, bunların geri dönüş oran
ları düşmüştür. 

Yılı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Kimyevi gübre kre
di dönüş 

Milyon TL. 

450 
600 
938 

1,230 
1,700 

oranı 

% 80 
% 80 
% 57 
% 49 
% 30 

Sertifikalı tohum 
kredi, geri dönüş 

oranı 

Milyon TL. 

75 % 86 
240 % 68 
300 % 48 
420 ,% 22 
575 % 10 

Partizanca düşüncelerin ve yolsuzlukların et
kisi altında yapılan tevziatın ne türlü zararla
ra yol açabileceğini bu neticeler açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bankalardaki mev
duat, Eylül 1970 sonunda, toplam olarak 30,280 
milyara ulaşmıştır. Geçen yılın aynı ayına ait 
rakamlar ile kıyaslanınca mevduattaki artış 
oranının % 12 civarında olduğu görülür. Yani 
cari fiyatlarla millî gelir artışına yakın bir se
viyedir, normaldir. Daha yükselebilir, şüphesiz. 
Evvelki yıldan farklı olarak 1970 yılında mev
duat artışı kredideki artış oranını biraz iaşnuş-
tır. 

7 Ağustos kararları ile öngörülen tedbirle
rin mevduatta artış sağlıyacağı ümidindeyiz. 
iSağlam kaynaklara dayanan kredi sistemini 
geliştirmenin en kestirme yolu mevduat artışı
nı teşvik etmek olduğuna şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1971 programında da işaret edilmiş olduğu 

üzere, 1963 ten bu yana sermaye piyasasında 
beklenenin üstünde bir hareket görülmektedir. 
Son yıllarda, özel sınai kuruluşların ihracettik-

leri hisse senetleri ve tahvillere küçük tasarruf 
sahipleri ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu te
mayülün kuvvetlendirilmesi ve teşvik edilme
si zamanı gelmiştir. Bu sebeple uzun süredir, 
Meclise verilmiş bulunan sermaye, piyasasını 
düzenliyecek kanun tasarısının biran önce ka
nunlaştırılmasını istiyoruz. Bu kanunda diğer 
kanunlar gibi Meclisin çalışmaması yüzünden 
yıllardan beri komisyonlarda ve Mecliste uyu
maktadır. Bu arada, gelişmeye muhtaç bölge
lerde kurulacak teşebbüslere uzun vadeli yatı
rım kredisi vermek ve bu teşebbüslere gerekli 
diğr yardımları yapmak amaciyle kurulması 
Güven Partisi tarafından teklif edilmiş olan 
(Gelişmeye Muhtaç Bölgeler Yatırım ve Kal
kınma Bankası) kanun teklifinin de kanunlaş
tırılması için arkadaşlarımızın yardımlarını ri
ca ediyoruz, 

Fiyat politikası ve hayat pahalılığı : 
Aziz arkadaşlarım; 

Demire! hükümetlerinin, son beş yıl içinde 
izledikleri fiyat politikası ekonomimizi istikrar
sızlığa ve memleketi bir devalüasyona götür
müştür. Her vesile ile eleştirdiğimiz bu politika 
hakkında ileri sürdüğümüz görüşlerin isabeti
ni olayların kesin neticeleri teyidetmiştir. Ya
zılanlara ve ısrarlı beyanlara inanmak gerekir
se Hükümet, büyük zararlar doğuran eski po
litikasında artık ısrar etmiyecektir. 
1971 kalkınma programı, fiyat istikrarmı sağla-
nmk amaciyle, çeşitli tedbirler öngörmüştür. 
Büyük bir titizlik ve samimiyetle uygulanabil
dikleri takdirde bu tedbirlerin fiyat istikrarı 
sağlama hususunda yararlı olacaklarına şüphe 
yoktur. 

Ancak, bütün bu tedbirlere rağmen fiyat ar
tışlarının devam ettiğine işaret etmek lâzımdır. 
1970 Kasım sonunda toptan eşya fiyatlarında, 
1969 un aynı ayına nasaran % 6,7 oranında 
yükselme vardır. Fiyatlar develüasyon kara
rından sonra ve develüasyonun sonucu olarak 
daha hızlı olarak artmaya başlamıştır. 

Toptan eşya fiyatlarındaki artışları önlemek 
üzere Hükümetçe develüasyon kararından son
ra alınmış olan tedbirlerin tesirsiz kaldığı söy
lenemez. Ancak, bunların develüasyondan do
ğan norman artışlara, sonuna kadar, engel ola-
mıyacağı kanımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için is

lenmekte olan taban fiyatları politikası, aslında, 
doğru ve yerinde bir politikadır. Ancak, tesbit 
edilen taban fiyatlarının tatbikatta yürütiileme-
diği ve bu sistemin işlemediği de bir gerçektir. 
Geçen yıl yaptığımız gezilerde, genellikle müs
tahsil bu durumdan şikâyet ediyor. Tarım mah
sullerini desteklemeye memur edilen kurumla
rın, taban fiyatları politikasını olumlu bir su
rette yürütmede başlıca zorluk bunlara yeteri 
kadar kredi sağlanamamasından ileri gelmek
tedir. 

Hayat pahalılığı : 

Muhterem arkadaşlar, hayat pahalılığına ge
lince : Geçim endekslerinde görülen yükselme 
oranı daha yüksektir. Geçen Kasım ayında An
kara ve istanbul geçinme endeksleri Kasım 
1989 a nazaran Ankara'da % 14,9, istanbul'da 
% 10,2 ye yükselmiştir. Hayat pahalılığının bu 
ölçüde bir sıçrama yapması kazançlarını aynı 
ölçüde artıraımyacak durumda olan vatandaşla
rımız, özellikle isçi, köylü ve esnafımızın, me
mur, emekli, dul ve yetimlerin yaşama şartları
nı. hiç şüphesiz daha ıstıraplı hale getirmiştir. 

Hayat pahalılığı ile mücadele için Hüküme
tin ciddî bir çalışmasının mevcudolmadığını - da 
bu vesileyle tekrar dikkatinize arz etmeyi vazi
fe sayıyorua. Hükümet, hayat pahalılığını âde
ta umursamaz görünmektedir. Bu arada memur 
maaşlarında, bâzılarında % 1 - 2, bâzılarında 
% 5 - 10 yapılan zammın da bir yıldaki fiyat 
artışı ile böylece giderilmiş olduğunu, ortadan 
kalktığını söyliyebiiiriz. 

1971 bütçe rakamlarının tahlili : 
Muhterem arkadaşlar, şimdi 1971 bütçe ra

kamlarının tahliline geçiyorum. 
Bu yıl genel ve katma bütçeli dairelerin top

lam olarak harcamaları için Sayın Maliye Ba
kanı da ifade ettiler, Hükümetçe istenmiş olan 
ödenek; 

Cari giderler için 19,950 milyar lira, 
Yatırım harcamaları için 7,597 milyar lira, 
Transfer giderleri için 10,775 milyar lira, 
Toplam olarak da 38,322 milyar liradır. 
Bütçe Komisyonu, bu tasarıda cari ve trans

fer giderlerinden bâzı kısıntılar yaparak bunları 
yatırım veya başka transfer bölümlerine aktar
mıştır. Bütçe Komisyonunda yapılan değişik

liklerden sonra, tasarıda ödenek toplamı: 38,471 
milyar lira olmuştur. Bütçe Komisyonunun 
yaptığı ilâve 149 milyon lira civarındadır. 

1971 yılı harcamaları için istenmiş olan bu 
ödenekler geçen yıla nazaran % 28 oranında ve 
8,430 milyar lira tutarında bir fazlalık göster
mektedir. 

1968 bütçesinin, 1967 ye göre gösterdiği faz
lalık % 13,27 idi - ki bunu da fasla bulmuştuk 
biz. 1989 bütçesinin 1968 bütçesine nazaran gös
terdiği fazlalık % 8,27 idi. Bunlar karşısında 
1971 bütçesinin bu ölçüde yükselmesi cidden 
dikkate şayandır. 

Maliye Bakanı Sayın Erez'in de ifade ettiği 
gibi, 1971 bütçesinin göze çarpan özelliği hacım 
itibariyle çok büyük olmasıdır. Belki yakında 
Hükümet bütçenin büyümesinden dolayı da 
öğünecektir, o da başka. Bütçenin gider ra
kamları 29 milyardan, büyük bir sıçrama ile bu 
suretle 38 milyara yükselmiştir. Devlet bütçe
si bu suretle bir yılda üçte bire yalan bir oran
da büyümektedir. 

Konsolide Devlet harcamalarında teklif edi
len bu artışın % 33 ü cari giderlerden, 
% 36,29 u transfer giderlerinden sadece % 8,7 
si ise yatırım giderlerdndendir. Yatırım giderle
rinde görülen artış, fiyat artışlarını ancak kar-
şılıyabilir bir orandadır. 

Yatırımların bu seviyede bırakılması, 1971 
programında verilen bilgiden anlaşıldığına gö
re, biraz da iltizami olmuştur. Programa göre, 
enflâsyonca baskıların hâkim olduğu bir dö
nemden sonra, istikrar hedefine ağırlık vermek 
zaruri hale geldiği için ekonominin diğer he
deflerinden, bir süre için, fedakârlıklar yap
mak gerekmekte olduğu söylenmiştir. 

Bütçedeki bu büyüme hiç şüphesiz ekono
minin büyümesinin bir sonucu değildir, muh
terem arkadaşlar. Bu büyümede daha çok ge
çen yıl yapılmış olan para operasyonu ile, yine 
geçen yıl malî hükümlerinin uygulanmasına 
başlanmış olan Devlet Personel Kanununun bü
yük etkisi olmuştur. Bunu kabul etmek lâzım
dır. 

Bütçe harcamalarının bu seviyeye çıkmasın
dan bunlardan başka ayrıca, israfçı zihniyet ve 
tutumdan bir türlü vazgeçmiyen Demirel ikti
darının da büyük payı olduğu da inkâr edile
mez. Hükümet, bütçede kaçınılmaz artışları te-
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lâfi edecek tedbirler üzerinde ciddî bir çalışma 
yapmamış ve çaba harcamamıştır. Pahalı Dev
let idaresi gün geçtikçe daha da pahalı hale 
gelmektedir. 

idarenin reorganize edilmesi, mahallî idare 
hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, Devlet mu
hasebesinin, ihale usullerinin ıslah, Devlet har
camalarının rasyonelleştirilmesi, kamu hizmet
lerinin Devlet daireleri arasında (Double emp-
loie) mahal vermiyecek surette yeniden tevzii, 
rasyonel harcama esaslarının Devlet idaresinde 
uygulanması gibi, vakit kaybedilmeden ele 
alınması gereken konulardan hemen hemen hiç
birine bu Hükümet.el sürmek istememiştir. Ta
biî milletvekili ve Belediye Reisi ayartmaktan 
vakit bulamamaktan da doğuyordur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleket ekonomisinde ve vatandaşın gün

lük hayatında büyük etki yapan ve ağır feda
kârlıklara mal olan sert devalüasyon kararın
dan sonra, Hükümetin böylesine hacimli bir 
bütçe ile memleket huzuruna çıkması, görüşü
müze göre, çok hatalı bir davranıştır 

Devleti aşırı harcama yoluna iten böyle bir 
bütçe ile istikrar sağlaması elbette mümkün ol
maz ve olmıyacaktır. Bu bütçe, istihlâk malları 
piyasası için 8 milyar lira tutarında yeni bir 
satmalma gücü getirmektedir. İstikrar tedbir
leri ile. yatırımlar dâhil olmak üzere, toptan ta
lebi kısmak amaciyle çeşitli ve sıkıcı tedbirler 
alınırken, Devletin süratle piyasaya akabilecek 
yeni bir satmalma gücü yaratması istikrar ted
birleri konusnda Hükümeti kendi kararları ile 
çelişmeye düşürmüştür. Bu sebeple yeni bütçe
nin, istikrar tedbirlerini geniş ölçüde tesirsiz 
bırakılması mümkündür. 

Bütçede görülen aşırı büyümenin kalkınma
mızı baltalamasından da haklı olarak endişe 
ediyoruz. Yatırıma ayrılması gereken tasarruf
ların cari harcamalarda kullanılması, sadece 
cari yıl için sıkıntı kaynağı olmakla kalmıyacak, 
önümüzdeki yıllardaki gelişmelere de olumsuz 
etkiler yapacaktır. Bu bütçe bu sebeple yatırım 
gücü zayıf bir bütçe karakterinde. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl bütçesindeki 
aşırı büyümenin önemini belirtmek üzere bunu, 
millî gelir artışiyle kıyaslamak faydalı olacak
tır: 

1970 yılında gayrisâfi millî masıla cari fiyat
larla 13,5 milyar artmıştır. Bunun 1 milyara ya
kın bir kısmı aşınma payıdır. Bu da hesaba ka
tılırsa millî hâsıla artışı 12,5 milyara iner. 1971 
de de bulunan bir miktar üstünde olacaktır. Büt
çe aynen kabul edildiği takdirde işte bu 12,5 mil
yar lira civarında olan 8,5 milyarlık kısmını yani 
% 60 mdan fazlasını Devlet tasarruf edecek, 
ve bunu Kütçe ihtiyaçlarında kullanacaktır. 

Türk ekonomisinin içinde .bulunduğu şart
ların böyle bir kararın ekonomiye zarar verme
den gerçekleştirilmesine imkân vermiyeceği 
inancındayız. Bu bütçe hazırlandığı şekilde ka
bul edilerek uygulanabildiği takdirde bunun, 
aiiümüzdeki yıllarda ekonomimiz ve maliyemiz 
iizermds ciddî sıkıntıların kaynağı olacağına 
şüphe edilmemelidir. 

Bütçe gelirlerine gelince; 
Muhterem arkadaşlar; 
G-enel katma bir arada konsolide bütçe ge

lirleri Hükümetçe 37 milyar 525 milyon lira ola
rak tahmin edilmiştir. Bu duruma göre, 1971 
konsolide bütçe gelirleri tahminleri 1970 yılı 
tahminlerine göre % 28 oranında bir artış gös
termektedir. Maliye Bakanı Sayın Erez'in ko
nuşmasında belirtildiğine göre bu artışın neden
leri şunlardır . Yıllık normaû artışlar, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan artışlar ki, sa
nıyorum ki, 2 milyar civarındadır, akaryakıt 
fiyatlarına yapılan zamlar, devalüasyonun itha
lât vergilerine yaptığı tesirden doğan artışlar 
finansman kanununun getirdiği yeni gelir. 

Sayılanlara iki önemli gelir kalemini de biz 
ilâve edelim : Karşılık paralar ve emekli kese
nekleri fonu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış kredilerin Türk parası karşılıkları deva

lüasyon sebebiyle, otomatik olarak yükseldiği 
için bu kaynaktan bütçeye gelen gelir miktarıda 
büyük ölçüde artmıştır. Devalüasyon kararım 
desteklemek üzere milletlerarası teşekküllerin 
verdiği yardımlardan 1971 yılına sirayet eden
lerin de bu rakamın büyümesinde hiç şüphesiz 
ayrıca etkisi olacaktır. 

Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi, bu yıl da 
Maliye Bakanlığı, Personel Kanunu ile artan 
emekli keseneklerini bütçeye gelir kaydederek, 
genel bütçe ihtiyacında kullanmaya karar ver
miştir. 
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Emekli Sandığının riyazi ihtiyatını teşkil 
edecek olan bu paraların sandıktan alınıp Hazi
ne ihtiyacında kullanılması, aktüarya açığı do
layı siyle esasen zor duruma girmek üzere olan 
Emekli Sandığını büsbütün yere serecektir. Bu
rada şunu arz edelim, Hükümet, bugün Emekli 
Sandığı sistemimiz sigorta esasına dayanmakta
dır. Emekli Sandığının gelirini elinden almak 
suretiyle sigorta esasından ayrılma kararını ver
mişe benziyor. Böyle ise bunu açıkça beyan et
meli ve münakaşa etmeliyiz, hangi sistem yerin
de olur. 

Son iki kaUem gelirin tutarı 2 milyara ulaş
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Zamlara rağmen, 1971 yılı için, vergilerde 

beklenen % 23 oranındaki artışın tam olarak 
gerçekleşmesi ihtimalini zayıf görmekteyiz. 1970 
yılının fiilî tahsilatı artış seyri bunu gösteriyor. 

ithalât vergilerinde beklenen artışın gerçek
leşebilmesi 1971 yılı için programlaştırılan 1 
milyar 45 milyon dolarlık ithalâtın tam olarak 
yapılabilmesine bağlı bulunmaktadır. Bunun da, 
hiç şüphesiz, döviz gelirleri ile büyük ilgisi var
dır. Bu nedenlerle 1971 yılı için tahmin olunan 
gelirin en az % 5 civarında eksiği ile tahakkuk 
etmesini kuvvetli bir ihtimal olarak görüyoruz, 

Bu arada, ârizi mahiyette buüıman büyük 
fonların normal bütçe masraflarına karşılık gös
terilmesinin mahzuruna da işaret etmek isteriz. 
Emekli keseneği fonu ile, devalüasyonu destek
lemek üzere, milletlerarası teşekkülü erden aldı
ğımız yardımlar bu mahiyettedir. Gelecek yıl
larda bu kaynaklar kesildiği takdirde bütçeden 
doldurulması çok zor h-oşüuklar husule gelecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe denk midir? 

Hükümet bütçe anığını bu VÎI 800 milyon lira 
olarak göstermiştir. Gelir bütçesinde özel gelir 
kurumunda yer alan ve mahiyeten istikraz hâ-
•sılâ+mdan farklı brüunmıyaıı tamrruf bonoları 
hâsılatı ile, karşılık naralar, emekli kesenekleri 
fonunun tutan ise, 4.550 milyar liradır. Borç
lanma yolu üs karşılanan bütçe giderinin tutan 
bu suretle 5,350 milyara ulaşmaktadır. Bu mik
tar bütçenin % 15 ine tekabül eder. Demek ki, 
bütçe giderlerimizin % 15 ini borçlanma sure
tiyle karşılıyoruz. Bir anlayışa göre, bu da, bir 
bütçe açığı sayılabilir. Ama karşılığı mevcudol-
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duğu için son yıllarda bunu bütçe açığı sayma
ma temayülü hâkim olmuştur. 

Karşılığı henüz bulunmamış başka açık var 
mıdır? 

Biraz önce arz ettiğim gibi, gelirlerin 1 mil
yar civarında eksik olarak gerçekleşmesi büyük 
ihtimal içindedir. 

Bütçe Komisyonunda yaraüan müzakereler 
sırasında, bâzı dairelerin vazgeçilmesi mümkün 
olmıyan ihtiyaçları için yeteri kadar ödenek ko
nulmadığı meydana çıkmıştır. Hükümet bunları 
karşılamak için yıl içinde ek ödenek talepleri ile 
huzurunuza gelmeye medbur kalacaktır. 1969 
bütçesi için de söylenmişti, ek ödenek talebi gel-
miyeoek. dün kabul ettiğiniz kanunlarla 750 mil
yonluk ek ödenek verdiniz ve sene sonuna ka
dar bunun 1,5 milyara ulaşağını sanıyorum. 

Personel Kanununun yan Ödemeleri için büt
çeye yeteri kadar ödenek konulmadığı anlaşıl
mıştır. 

Mahalüî idarelerin malî durumu, Personel 
Kanununun yüklediği ağır malî yükü kaldırma
ya müsait değildir. Bunlara bu yıl, bütçesinden 
yardım yapılması zarureti vardır. 

Bütün bunların, bütçe için ek finansman ih
tiyacı doğuracağına şüphe yoktur. Yıü içinde 
doğacak bu ihtiyaçlara, sıhhatli kaynaklardan 
karşılık bulunamadığı takdirde ki yoktur, açık 
için, istikrar tedbirlerine rağmen, Merkez Ban
kasına başvurulmak zorunda kalınabilir. 

Bu arada, birikmiş bütçe açıklarının doğur
muş olduğu ödeme güçlüklerinin bu yıü Devlet 
itibarını şiddetle sarsmaya devam ettiğine işa
ret etmek isterim. 

1964 ten bu yana bütçelerimiz, (1967 yılı ha
riç) önemli açıklar devretmişlerdir. Açık mik
tarı sırasiyle, 1964 te 600, 1965 te 900, 1966 da 
700, 1988 de 968, 1969 da 1 milyar 800 toplam 
olarak da yuvarüak rakam 5 milyar borç devret
miştir, bütçelerimiz bu beş sene içinde. 

Bizi devalüasyona götüren sebeplerin başın
da yer alan bu bütçe açıkları Hazine açığını yıl
dan yıla büyütmek suretiyle, büyük ödeme güç
lükleri yaratmıştır. Bu güçlükler, bu yıü da de
vam ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
1970 bütçesinin, devalüasyon dolayısiyle büt

çesini gelir kaynaklarından bâzılarının yüksel
mesi ve bâzı hizmetlerin de yapıüamamış olması 
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sebebiyle, açıksız veya az bir açıkla kapanacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple 1970 bütçesi ödeme güçlüklerini 
artırmamıştır. Ancak, 1970 bütçesi için biraz 
önce arz ettiğim sebeplerle, aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir.. 

Birikmiş bütçe açıklarının konsolide edilme
si hususunda geçen yıl yaptığımız tavsiyeyi bu 
yıl da tekrar ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin açıklarına geliyorum. 

Açık konusunda, yalnız başına Devlet büt
çesini incelemek suretiyle sıhhatli bir neticeye 
varmak mümkün değildir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimiz, geçen yıl
larda da söylediğimiz gibi, gerek isletme zarar
ları, gerekse yatırım fuıanasmanı açıkları se
bebiyle, Devlet bütçesine yük olmakta devam 
etmektedirler. Bir süreden beri işletme açığı 
veren T. K. t , Azot Sanayii, THY, Denizcilik 
Bankası, DDY, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
teşekküllere saman zaman yenileri de katılmak
tadır. İşletmeci kuruluşlardan 1959 yılında 
zarar edenlerin zarar toplamı 930 milyon liraya 
ulaşmıştır. Bu yüzden İktisadi Devlet Teşek
küllerinin tümünün net kârı 526 miyona düş
müştür. 1970 de zarar 640 milyon, net kâr 1 
milyardır. Aynı teşekküllerin 1970 teki zarar-
lan 1,388 milyar lira olarak hesap ve tahmin 
olunmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için 1971 yılın
da programlaştınlan yatırım 6,975 milyar 
lira olarak tesbit olunmuştur. Ancak bunun 
1 775 000 lirası İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kendi kaynaklarından karşılanabilecektir. 
Finanasman açığı ise, 5,200 milyar tutmakta
dır. Bu miktarın 2,200 milyarı dış krediler, 
3 milyarı ise, bütçe yardımı ile karşılanacak
tı?. 

Ayrıca, tam olarak hesaba katılmadığını san
dığımız Personel Kanununun gerektirdiği ek 
harcamalar vardır. Resmî beyanlara göre, bu
nun yıllık tutannın 3 milyar civarında büyük 
bir rakama ulaşacağı anlaşılıyor. Bu durumda 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman açığı 
daha da büyüyecektir. 

Devlet bütçesinin bu haliyle bu teşekküllere 
yardımı artırması mümkün değildir. Bu şart
lar içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri ya üret-
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tikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarına zamlar 
yapacak, veyahut da yatıranlardan fedakârlık 
etmek zorunda kalacaktır. Hangisi tercih 
edilirse edilsin, her iki halde de, ekonomi için 
yarar yoktur. 

Yüz milyar lira civarında bir millî varlığa 
sahibolan bu kuruluşlann elde edecekleri kâr
larla Devlet bütçesine destek olmaları gerekir
ken, yeni yatırımları ve hattâ cari muameleler
den doğan borçları ve işletme zararlannı karşı
lamak üzere Devlet bütçesine yük olmaları, 
üzerinde önemle durulması gereken bir mesele 
kalmakta devam etmektedir. 

•Geçen yıllarda da söyediğimiz gibi, bu te
şekküllerin, kârlılık ve verimlilik esaslan için
de çalışmalanni' sağlayacak ıslahat henüz ta
mamlanmamıştır. Ayrıca bunlara yapılan ısla
hata riayet de olunmamaktadır. Hükümetin 
imzasını taşıyan 1971 kalkınma programında 
verilen bilgilerle bu husus teyit ve âdeta itiraf 
olunmaktadır. Programın iktisadi politikalar 
bölümünün İktisadi Devlet. Teşekküllerine ait 
kısımda aynen şunlar söylenmiştir. Dikkati
nize arz ediyorum bunu. 

(Gittikçe daha gayriiktisadi duruma gelen 
ve ekonomiye olan yükleri artan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin şümullü bir yeniden dü
zen emeye tabi tutulması ve istikrar programı
nın bu yönden de tamamlanması 1971 yılında 
pîe alınması gereken en önemli problemlerden 
biridir.) Beş ısene evvel yapılması gereken şeyi 
simdi Hükümet en mühim problem olarak görü
yor. 

(tktisadi sebeplerle alınması gereken tedbir-
%*m geciktirilmesi, dikkatinize arz ediyorum 
burasını, derişikliklerin Devlet memurlarının 
m ^ s zammında olduğu gibi, ani ve büyük mik
yasta olması sonucunu vermektedir.) 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin rasyonel ha
le getirilmesi için (yeniden düzenleme) çalışma
larına devam edileceği Demirel Hükümetinin 
programında da vadedilmiştir. Meydanda olan 
bu netice bu tahhüde ne ölçüde değer ve önem 
verilmiş olduğunu açık bir surette göstermek
tedir. 

Muhterem arkadaşşlarım, bu vesile ile ver-
^l tedbirleri üzerinde durmak faydalı olacak
tır. 

Son iki yıl içinde yürürlüğe konmuş olan 
vergi tedbirleri hakkındaki görüşlerimizi, bun-
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lara ait kanunların görüşülmesi sırasında arz 
etmiştik. Bu kanunların uygulama sonuçları 
görüşlerimizin ve tenMdlerimizin isabetini orta
ya koymuş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1969 bütçesinin açıklarını 
karşılamak üzere, kabul edilen Finansman Ka
nunu ile bâzı vergilere zamlar yapılmıştır. 1,5 
milyar liranın üstünde yeni bir vergi yüükü ge
tiren bu zamlardan sonra, 1970 bütçe açığını 
karşılamak: üzere, yeni vergi tedbirleri kabul 
edilmiş ve bunlar kısmen yürürlüğe konmuş
tur. Bu tedbirleri şöylece özetleyebiliriz: 

a) Gider Vergisi Kanununda yapılan deği
şiklik ile gider vergilerinin tümüne % 100 e ka
dar zam yapılması hususunda Hükümete yet
ki verilmiştir. 

b) Finansman Kanunu ile Taşıt Alım Ver
gisi, İşletme Vergisi, Gayrimenkul Değer Ar
tışı Vergisi, Spor Toto Vergisi adiyle 4 yeni 
vergi ihdas edilmiş, ayrıca, Gider Vergisi. Em
lâk Alım Vergisi, Veraset İntikal Vergisi, Dam
ga Resmi ve harçlara ait kanunlarda değişiklik
ler yapılmış ve zamlar getirilmiştir. 

c) Emlâk Vergisi Kanunu ile de mevcut Bi
na ve Arazi Vergisinin yerine, mükellefin be
yanı esasına ve gayrimenkullerin gerçek değe
rine dayanan bir vergi getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yeni vergi tedbirleri, henüz tam olarak uy

gulanmadıkları halde dahi, bütün memlekette 
büyük huzursuzluk yaratmıştır : 

Devalüasyon kararı ile ayni dönemde uygula
nan vergi zamları, yeni fiyat artışlarına da se-
bebolmuş ve hayat pahalılığını artırmıştır. 
Yeni vergiler ve samların bir kısmı, plân esasla
rına uygun değildir. 

Yeni vergiler iddia olunduğu gibi sadece 
varlıklıları hedef almamakta, fakir ve orta halli 
vatandaşların da günlük istihlâk ve kullanma 
maddesi olan bâzı maddelere de sirayet ettiril
miştir. Peynirin fiyatına inikas edebilen vergi 
sadece varlıklıları hedef alan bir vergi olarak 
sayılamayız. 

Yeni vergi tedbirlerini bir ıslâh hareketi ola
rak görmek ve göstermek yanlıştır. Tersine bu 
tedbirler, vergi sistemini daha karışık bir hale 
sokmuştur. 

Yeni vergi kanunları ile, vergilerin verimin
den çok tazyikleri artmıştır. Dürüst vergi ödi- l 

yen vatandaşların vergi yükü ölçüsüz şekilde bu 
vergilerle ağırlaşmıştır. 

Yeni vergi tedbirleri, yatırımları, sanayii, tu-
ruzmi teşvik etmek şöyle dursun, tam aksine, 
bunların gelişmelerini zorlaştıran engeller getir
miştir. Gider vergilerinde işletme ve Taşıt ver
gilerinde yapılan değişiklikler bu mahiyettedir. 
Yeni vergi tedbirleri piyasada çeşitli sıkıntılara 
sebebolmaktadır. Gayrimenkul tedavülü, nakil 
vasıtaları alım - satımı, inşaat âdeta bu tedbirler 
yüzünden durmuş gibidir. 

Yeni vergi tedbirleri, vergi kayıplarını ön-
liyecek yerde bunları daha da artırmıştır. 

Yeni kanunlarla, vergi sistemimizden çıkar
maya çalıştığımız takdir usullerine, yeniden ge
niş surette yer verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bina ve Arazi vergilerinin kaldırılarak yeri

ne Emlâk Vergisi adı ile bir vergi ihdası gerek 
Birinci ve gerek ikinci Kalkınma plânlarında 
Öngörülmüş olan bir vergi tedbiri idi. Ancak, 
yeni kanunla getirilmiş olan kıymet takdiri usul
leri, hem içinden çıkılması imkânsız tatbikat 
güçlükleri yaratacak mahiyettedir, hem de ver
gi yükünü daha çok doğru beyanda bulunacak 
dürüst mükelleflere yüldiyecektir. 

Yeniden ihdas edilen Değer Artışı Vergisine 
ait hükümlerde de aşırılıklar vardır ve bunlar, 
tatbikatta şimdiden görülmeye başlamıştır. 

Belediyelerin malî ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere hazırlanmış olan ve halen Millet Meclisi 
gündeminde bulunan Belediye Gelirleri kanunu 
tasarısı da reform niteliği malesef tanımamakta
dır. Bu tasarı ile, getirilen yenilik Belediye Ver
gileri Kanununda yer alan vergi ve resimlerin 
mabetlerini artırmaktan ibaret kalmıştır. Bu 
tasan kanunlaştığı takdirde vatandaşın ihtiyaç 
maddelerine ait mükellefiyetler ağırlaşacak, bu
na mukabil belediyelerin malî ihtiyaçları da kar
şılanamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahallî idarelerin, kendilerine bırakılmış 

olan hizmetleri yürütebilmeleri ve büyüyen ma
lî ihtiyaçları karşıhyabilmeleri için mahallî ida
reler maliyesinde ciddî ıslâhat yapılmasına ihti
yaç bulunduğunu biliyoruz. Ancak, getirilen 
tedbirler bu idarelerin bugünkü ve yarınki ihti
yaçlarını karsılıyacak nitelikte değildir. 

Mahallî idareler maliyesinin, dağınık ve ve
rimsiz resimler ve harçlar yerine, verimli ve 
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esnek kaynaklara dayanması lâzımdır. Devlet 
gelirlerinden özellikle büyük vergilerden bu 
idarelere pay verilmesi gerekmektedir. (Malî 
Tevzin kanun tasarısı) bu maksatla hazırlanmış
tır. Görüşümüze göre, bu alanda yapılacak en 
verimli ve faydalı ıslahat Malî Tevzin kanun 
tasarısını kanunlaştırmaktır. 

Devlet gelirleri konuşumda alınacak ıslah 
tedbirleri hakkımdaki görüşlerimizi çeşitli vesi
lelerle arz etmiştik. özet olarak tekrar edelim : 

Vergi sistemimde 1969 da başlamış olan ıs
lahatı tamamlamak lâzımdır, vergi ziyamı ön-
liyecek tedbirleri kuvvetlendirmek lâzımdır, 
vergi dairelerini ve vergi murakabe organlarını 
güçlendirmek lâzımdır, mahallî idareler mali
yesini ıslah etmek, İktisadi Devlet Teşekkülleri
min artan ölçüde kaynak yaratacak duruma ge
tirmek ve israfları önlemek lâzımıdır. 

Artan, Devlet ihtiyaçlarımı karşılama husu
sumda tutulması gereken, salim yol bize göre 
saydığımız tedbirleri yürütmek olacaktır. Esa
sen, kalkınma plânlarımız da »bize bu yolu gös
termişlerdir. 

Personel Kamumuna gelince, 
Muhterem a^adaşlaırım, 
Personel Kanunumun uygulamasının ortaya 

çıkardığı meseleler üzerimde durmayı, bütçemiz
le yakın ilgisi sebebiyle, lüzumlu ve faydalı bul
duk. 

Personel Kanununum malî hükürnlerinin uy
gulanması, bir taraftan Devlet, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve mahallî idarelere tahminlerim 
çok üstümde külfet yüklemiş, diğer taraftan Dev
let idaresinde bugüne kadar benzeri görülmemiş 
kargaşalıklara ve anarşiye yol açmıştır. 

Devlet personel ücret rejimindeki karışıklık 
ve adaletsizlikleri ortadan, kaldırmak amaciyle, 
yürürlüğe konmuş olan Personel Kamumu, sözü 
edilen haksızlık ve adaletsizliklerden dolayı 
Devlet memurları arasımda, bir süre ömce doğ
muş bulumam huzursuzlukları ortadan kaldıra
mamış, bilâkis artırmıştır. Bu huzursuzluklar 
yerisilz ve sebepsiz değildir. 

Devlet personeli ücret rejimim deki anarşik 
durumu düzeltmek ve memurların aylıklarını, 
ücretlerimi memuriyete girme ve memuriyette 
yükselme usullerini, çalışma şartarmı modern 
esaslara uygun bir hale getirmek amaciyle hazır
lanmış olam Personel Kamumu, zamanında yaptı

ğımız iyi niyetli uyarmalara rağmen, som şek
liyle bu amaca yönelmek şöyle dursun, Devlet 
personeli ücret sistemini daha derîn bir çıkma
za sürüklemiş bulunmaktadır. 

Devlet memurlarının büyük bir kısmını hu
zursuz hale getiren sebeplerim başımda yeni ka
mumun intibak hükümleri gelmektedir. Hatalı 
olduklarına Meclis müzakereleri sırasında işaret 
ettiğimiz bu hükümler, Devlet hayatınım temel 
unsurlarını teşkil eden memur zümrelerinin bü
yük bir kısmını cidden mağdur duruma düşür
müştür. İntibak hükümleri geniş haksızlıklar ve 
adaletsizlikler yaratmıştır. 

Personel rejimi özel ehliyet istiyen ağır so
rumlulukları veya mahrumiyeti gerektiren va
sıflı eleman bulunmakta müşkilât çekilem iş 
alanlarımın ihtiyaçlarını yeterince göz önümde 
tutmamıştır. Yapılan hizmetin mahiyeti ve o 
hizmetim gerektirdiği ehliyet ve sorumluluktam 
ziyade diploma ve kıdem giibi unsurlara öncelik 
verilmesi, evvelce çeşitli zaruretlerle özel ücret 
rejimi uygulanan bâzı alanlarda büyük haksız-
hkiaıria ve ölçüsüzlüklere yol açmıştır. Ehliyet 
ve kabiliyet bu kanunla âdeta cezalandırılmış
tır. 

Kamumda yer alam yam ödemelerle ilgili hü
kümlerin kanunun uygulanması ile birlikte yü
rürlüğe konmaması huzursuzluğu artıran başlı
ca sebeplerden, biridir. Bu konuda Hükümetim 
ancak boytkot ve direnişlerin etkisi altımda ve 
sadece fiilî direnişe geçen zümreler için tedbir
ler düşünmesi bu çeşit hareketleri teşvik eden 
affedilmez bir davranıştır. 

Sayın Maliye Bakanı biraz önce bunu redde
diyordu, ama maalesef bir vakıadır. Hangi züm-
sreye dayanıyorsa o zümre ile ilgili bulunan ba
kam beyanat vererek, «Maliye Bakamı ile görüş
tüm, derhal halledeceğim»! şeklimde, meseleyi o 
şekilde ele almakta ve bumun verdiği intiba da 
şüphesiz dediğimiz şekilde olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Personeli Ka
nununun uygulanmasının yarattığı haksızlıklar 
ve adaletsizlikler yanında bu kanunun Devlet 
bütçesine, kamu iktisadi teşebbüsleri ve mahallî 
idareler bütçelerine getirdiği büyük malî yü
kün nasıl karşılanacağı da ciddî bir problem 
haline gelmiştir. Tasarınım meclislerde müzake
resi sırasında 2,5 - 3 milyar lira civarımda.hesa-
bedilem bu malî yüküm, Hükümetim resmî be-
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yanlarının aksine olarak, 10 milyar civarında | 
bir rakama ulaştığı ortaya çıkmış bulunuyor. 
Bunun 6 milyardan fazlası Devlet bütçesine, 
3 milyarı İktisadi Devlet Teşekkülleri, ve te
şebbüsleri bütçelerine, 1 milyarı da mahallî ida
reler ve döner sermayeli teşekküller bütçeleri
ne ait bulunmaktadır. 

Yan ödemeler hiç şüphesiz bu rakamları 
daha da yükseltecektir. 

Hesapsız bir tutumla ölçüsüz adımlar atıl- j 
dığmı ortaya koyan bu rakam Devlet bütçe
sinin cari masraflarında bir yılda % 33 oranın
da artışa yol açmıştır. 

Sayın Başbakan dün bir yerde yaptığı ko
nuşmada «Canım bunun bir kısmını, büyük 
bir kısmını geri alıyoruz» diyor. Devlet bütçe
si için bu belki varittir, doğrudur, Devlet büt
çesi 6 milyarın 3 milyarını vergi veyahut emek
li keseneği (v. s. yi bütçesine koyduğuna göre) 
olarak geri alıyor ama, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve diğer teşekküller için durum bu de
ğildir. Devlet bütçesi biraz geri gelişlerin bu 
bütçeye akması sebebiyle telâfi edilmektedir, 
ama diğer teşekküller ki, âmme sektörüdür, 
hepsinin açığını Devlet karşılamaya mecbur
dur, onlar için durum bu değildir. Binaenaleyh 
Sayın Başbakanın o kadar gayri ciddî bir şe
kilde meseleyi mütalâa etmesini yerinde bul
muyoruz. 

Personel Kanununun kamu iktisadi teşeb
büslerine getirdiği 3 milyar tutarındaki yeni 
giderin karşılanabilmesi için, esasen yeni kay
nak yaratmakta güçlük çekmeket olan bu te
şebbüsler biraz önce işaret ettiğim gibi ya üret
tikleri malların fiyatlarına zam yapmak veya 
yatırımlarını kısmak zorunda kalacaklardır. 

Belediyelerimiz ve özel idarelerimiz Perso
nel Kanunu uygulanması ile daha güç bir du
ruma düşmüşlerdir. Bu idarelere gelir sağla
mak üzere, düşünülmekte olan tedbirleride ye
tersiz bulduğumuzu biraz önce arz etmiştim. 

Güven Partisi sözcüleri, büyük sorumluluk 
duygusu içinde, zamanında gerekli uyarmaları 
yapmışlardır. Bizim tavsiyemize uyularak ka
demeli bir uygulama yoluna gidilebilseydi, hem 
daha âdil bir uygulama mümkün olur, hem de 
hesap hatalarından doğan ağır bütçe yükü ve 
ekonomik sarsıntılar önlenmiş olurdu. 

Bizzat bu kürsüde ben ifade ettim, Hüküme
tin hesabı yanlıştır dedim, 2 , 5 - 3 milyar civa- j 

— 54 

27 . 1 . 1971 O : 2 

rmda değil, belki 6 - 7 milyar olacaktır. Bu se
beple bunu bir hamlede tatbik edemeyiz ve et
memeliyiz. Ama ne yazık ki, ok yaydan çıkmış
tı, Maliye Bakanı da son dakikada (biraz kor
karak o da) bir önerge ile bir kademeli tatbik 
yetkisi istedi. Fakat o safhasında artık müm
kün değildi. Yalnız hatırladığıma göre, o ta
rihte bir şey beyan edilmişti, «Meclis açılır 
açılmaz intibaklar yapılsın gerekiyorsa tedbir 
getirilsin» denmişti. Lâkin o da bugüne kadar 
yapılamamış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada emekli 
memurlarla, dul ve yetim maaşı almakta olanla
rın durumlarının da süratle düzeltilmesi zaru
reti ile karşı karşıya bulunduğumuzu belirtmek 
isteriz. Emeklilerin, dul ve yetimlerin durumu 
biran önce aydınlığa kavuşmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu mâruzâtımla 1971 bütçesini ilgilendiren 

konulardan bu görüşmelerde incelenmesini fay
dalı gördüğümüz huzur bozucu olaylar, emniyet 
ve asayiş meseleleri, Devlet idaresinin durumu, 
ihtiyaç duyulan ıslâhat plân uygulaması, 
kalkınma dâvası, devalüasyon ve istikrar ted
birleri, dış ödeme dengesi, dış ticaret, dış kre
di, dış borçlar, Ortak Pazar, para - kredi po
litikası, fiyat politikası, sermaye piyasası ve 
kalkınma bankaları, vergi tedbirleri ve Devlet 
Personeli Kanununun malî hükümlerinin uygu
lanması gibi sorunlar üzerinde durarak grupu-
muzun görüşlerini ve tenkidlerini arz etmeye 
çalıştım, ve bütçe rakamlarım tahlil ettim. 

Bütçe ile aynı surette yakın ilgisi bulu
nan tarım, orman, hayvancılık, sanayii, ulaştır
ma konuları ile işçi dâvaları, esnafımızı ilgi
lendiren meseleler, eğitim • meseleleri, sağlık iş
leri, dış politika ve savunma meseleleri hak
kındaki görüş erimizi sözcü arkadaşlarımız de
vam edecek görüşmeler sırasında etraflı bir 
surette izah edeceklerdir. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
inceleme ve tenkidlerimizi bu suretle ta

mamlarken, bu tenkidleri tekrar hatırlatmak 
ve vatandaşlarımızın şikâyetlerinden bâzılarını 
burada dile getirmek faydalı olacaktır. 

Memlekette huzur bozucu olaylar devam 
ediyor. 

Vatandaşlarımız, asayişsizlifkten kanun dışı 
hareketlerden, işgallerden, tahriplerden, mala, 
cana ^tecavüzden şikâyetçidir. 
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Vatandaş emniyetini koruma hususunda 
artık Devlete güvenemez hale gelmiştir. 

Devlet idaresi büyük bir zaaf içine düşü
rülmüştür. 

Kanun hâkimiyeti yerine, kaba kuvvet hâ
kimiyeti kurmak istiyen huzur ve hürriyet düş
manları hareket halindedir. 

Devlet otoritesini sarsan direnişler başla
mıştır. 

İkfcsadi alanda da İkinci Plân döneminde 
kalkınma hızı düşmüştür. Tarımda gelir artışı 
tamamen durmuştur. 

Kalkınma dengeli olarak yürütülemiyor. 
Bölgelerarası dengesizliği ortadan kaldırmak 
üzere vaitlere rağmen ciddî bir çalığıma yapıl
mamaktadır. 

Dış ödeme dengemizdeki açıklar gittikçe 
büyümektedir, ihracatımız bir türlü beklenilen 
(Seviyeye çıkarılamıyor. 

Dış borçlarımız süratle artmaktadır. 
Bu yıl ekonomim'izi sarsabilecek hacimde 

bir bütçe ile gelinmiştir. 
Bütçe açıkları ve Hazinenin ödeme güçlük

leri devam etmekte ve Devlet itibarını sars
maktadır. 

Bütçelere ağır külfetler getirmesine rağmen, 
Personel Kanunu tatmin edici olmamış ve me
murlar arasında büyük huzursuzluk yaratmış
tır. 

Hatalı iktisaJdi politikanın, israf ve ihmal
lerin sebebolduğu buhranlar sonunda milletimiz 
için büyük fedakârlıklara mal olan bir devalü
asyon yapılması zorunda kalınmıştır. 

Fiyat artışları ve hayat pahalılığı devam 
etmektedir. 

ihtiyaç duyulan ve plânda öngörülen ıslâ
hatın hiç biri gerçekleştirilememiştir. 

Partizanlık, iltimas, kayırma usulleri bir 
politika haline getirilmiştir. 

Suiistimaller gittikçe yaygın hale gelmekte
dir ve 'bu suiistimallerle ciddî bir mücadele ya
pılamamaktadır. 

Milletimizin kaderi ile yakından ilgili bulu
nan ve süratle çözüm bekliyen bu çok önemli 
sorunlar karşısında güçsüz, yetersiz ve cesaret
siz bir Hükümet vardır. 

Beş yıllık icraat bilançosu bu Hükümetin, 
Türkiye'de kanun hâkimiyetini kuramıyacağını 
Ve gecikmiş ıslahatı gerçekleştiremiyeceğini 
göstermiştir. 

Bilinen ve tahkikine imkân verilmiyen id
dialar sebebiyle büyük ölçüde itibar kaybına 
uğramış bulunan Başbakanın ve onun Hüküme
tinin çözüm bekliyen önemli meseleler üzerine 
ciddiyetle eğilerek müşkülleri ve engelleri aışa-
bileceğine, yolsuzluklarla mücadee edebileceği
ne iktisadi kalkınma dâvamızı başariyle yürü
tebileceğine inanmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin tümü hak
kındaki son görüşümüzü müzakerelerin so
nunda arz edeceğiz. 

Bütçenin milletimiz ve memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanını ve üyelerini saygiy-
le selâmlarım. Teşekkür ederim. (Ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Sami Küçük'te buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, 

1971 malî yılı bütçe kanun tasarısı hakkında 
Millî Birlik Grupunun görüş ve düşüncelerini 
belirtmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büt
çe müzakerelerinden yararlanarak Hükümetin 
malî, iktisadi, kültürel ve sosyal politikasını 
eleştirecek ve bu konularda düşüncelerimizi 
açıklıyacağız; Zira biz, bütçe kanunlarının bir 
gelir ve gelirlerin kaynaklariyle sureti tak
simini ve harcamalarını belirten bir yasadan 
daha şümullü, iktidarın malî, iktisadi, kültürel 
ve sosyal bütün politikalarını yansıttığına 
inanmaktayız. 

Konuşmamızı, plânlı bir ekonomi düzenin
de bulunduğumuz farzedilerek bütçeyi imkân
lar ölçüsünde plân ve programla birlikte mü
talâa etmeye gayret ederiz. İktidarı tüm politi
kalarının bir uygulama aracı olan bütçenin tet
kiki sırasında bunun plân ve programa uyarlı
ğı ile birlikte ve belki de daha önemli olan Hü
kümetin kalkınmada demokratik rejim, sosyal 
adalet ve bağımsızlığımıza atfettiği önemi dik
katten uzak tutumamaya gayret edeceğiz. Zira 
dengesiz ve sosyal adalet getirmiyen bir kal
kınma sosyal bunalımlara kaynak olabileceği 
gibi ulusumuzu ve ülkemizi bağımlı duruma so
kabilecek bir kalkınmaya da itibar edemeyiz. 
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Değerli arkadaşlarım; 1971 bütçesine geç
meden önce anahatlariyle geçen yılların bütçe 
ve ekonomik faaliyetleri üzerine eğilmek, Ada
let Partisinin Devlet yönetimini tek başına al
dığı 1965 yılından evvel ve sonraki millî gelir 
artışı ile gelişme hızını ve ekonominin hangi 
yönlerde geliştiğini tesbitte fayda vardır. 

1961 - 1965 yılları arasında millî gelir 24 
milyar liralık bir artışla 49,2 milyardan 73,2 
milyara yükselmiştir. Aynı dönemde vergi ge
lirleri de 3,7 milyarlık bir artışla 6,6 milyardan 
10,3 milyara yükselmiştir. Bu suretle 1961 -1965 
döneminde beher yüz liralık vergi 650 liralık 
bir değer sağlamıştır. 

1965 - 1969 döneminde de yine millî gelir 
24,2 milyar liralık bir artışla 73,2 milyar lira
dan 97,4 milyara varmıştır. Bu dönemde de ver
gi gelirleri 8,8 milyar liralık bir artışla 10,3 
milyardan 19,1 milyar liraya yükselmiştir. Bu 
dönemde beher yüz liralık vergi 275 liralık bir 
değer yaratmıştır. 

1961 - 1966 dönemi sonunda Devlet borçları 
1,578 milyar doları dövizle ödenmek üzere 
57 189 milyar Türk lirası iken 1966 - 1970 dö
nemi sonunda borç toplamı 34 milyar liralık bir 
artışla 2 358 milyar dolan dövizle ödenmek 
üzere 91 240 milyar liraya yükselmiştir. (Büt. 
gerekçesi tablo 154) 

1961 - 1965 döneminde 5 yıllık işçi dövizleri 
toplamı 79 milyon dolar iken 1966 - 1970 döne
mine ait işçi dövizleri toplamı 723 milyon do
lara yükselmiştir. (E. Rapor - ödemeler denge-
si) 

1962 - 1965 döneminde toplam dış ticaret 
açığı 795 milyon dolar iken 1966 - 1970 döne
minde bu açık, artan işçi dövizlerine rağmen 
949 milyon doîâra çıkmıştır. (E. rapor - öde
meler dengesi) 

Görülüyor ki, 1965 ten sonra Devlet yöneti
mi daha pahalı bir çalışma düzenine ve işçi dö
vizlerinde büyük bir artış olmasına rağmen dış 
ticaret açığı, daha da fazlalaşmak ve faizleri ha
riç dövizle ödenecek dış borç miktarı da 750 
milyon dolar daha artmak suretiyle Türk eko
nomisi daha çok dışa bağlı bir duruma getiril
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık Plân; 
Türk toplumunun hayat standardını yükselterek 
insan haysiyetine uygun bir hayat yaşaması ve 
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ileri ülkelerle olan mesafeyi kapatmak için1 

kalkınma hızını % 7 olarak tesbit ederken, eko
nomimizin dış kaynaklara bağlılık derecesini 
de azaltmayı amaç bilmiş plânlı ve hızlı bir kal
kınma ile birlikte ekonomide yapısal değişik
likleri öngörmüştür. Bu ilkelere göre sanayi sek
törü em hızlı gelişen bir sektör olacak ve GSMH 
içindeki payı % 16,3 ten 1972 de % 20,5 e yük
selmiş bulunacaktır. Tarım sektöründeki kalkın
ma ise; % 4,1 olacak, bu suretle artan nüfus 
ve gelir dolayısiyle artan talep, enflâsyona mey
dan verilmeden karşılanacak, tarım ithalâtına 
meydan verilmiyecek, tarımdan tarım dışı sek
törlere kaynak transferi yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
1970 yılında GSMH 1965 fiyatlariyle 97,4 

milyar liradan 101,8 milyar liraya varmıştır. 
1970 ten fert başına düşen millî gelir, 1965 fi
yatlariyle 2 854 liradır ki, 1969 dakinden an
cak 54 lira fazladır. 

Gerçek bir millî gelir artışı tesbiti için 1970 
yılı sonunda Türk ekonomisinin gelişmesine kat
kıda bulunan dış ve iç borçlarla temin edilen 
işçi dövizlerini de dikkatte tutmak lâzımdır. 
Dıs borçlanın 1969 yılı itibariyle millî gelire kat
kısı % 23 ve 1970 de de % 22, işçi dövizlerinin 
katkısı ise 1969 yılında % 6, 1970 yılında da 
% 7 olmuştur. 

Plân ilkelerinde belirtildiği üzere geri kal
mışlık çenberini kırmak için kalkınma hızı Türk 
halkını ekonomik sıkıntılara sokmıyacak şekil
de % 7 tesbit edilmiştir. Daha fazla tanma 
bağlı bir ekonomik yapıya sahibolduğumuzdan 
plânlı dönem içinde 1963 ve 1966 yılları hariç 
plân hedeflerine ulaşılamamıştır. 1969 da kal
kınma hızı % 6,3 1970 de bu hız çok daha dü
şük olarak % 4,8 gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de nüfus her yıl ortalama % 2,6 
oranında artmakta ve artan her kişi millî gelir
den payını istemektedir. Şu halde kalkınma hı
zımın % 6 sı artan nüfusa gidecek, fert başına 
ancak % 2,2 pay düşecektir. Bu şüphesiz M, 
son derece düşük bir kalkınma hızıdır. 

Türkiye Güney Avrupa ülkeleri arasında mü
talâa edilmektedir. (Yıllık rapor: tbl. 8) ekono
mik durumumuzu tesbit etmek üzere kalkınma 
hızımızı beraber mütalâa edildiğimiz ülkelerle 
mukayese edelim : 

Yunanistan, Yoğuslavya, İspanya, Portekiz 
ve Kıbrıstaüi müteşekkil Güney - Avrupa dev-
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letlerinin 1969 yılma ait (ki, 1970 de de öyle 
olacağı tabiîdir) kalkınma hızları % 7,3 iken 
nüfus artışları % 1,5 tur. Bu hale göre; bizde 
1970 yılında fert basma düşen millî gelir artışı 
% 2,2 olmasına karşılık Güney - Avrupa devlet
lerinde % 5,7 dir. Esasen kalkınmış bulunan 
Güney - Avrupa devletlerinin kalkınma hızla
rının bizden 2,5 kat kadar fazla oluşu, o ülke
lerin daha hızlı olarak kalkınmakta ve aramız
daki mesafenin gittikçe açılmakta olduğunu 
göstermektedir. Geri kalmış bir ülke olarak kal
kınma hızımızın çok daha yüksek olması lâzım
dı. Aksi halde aradaki mesafe hiçbir surette ka
patılamaz. Geçen yılların kalkınma hızlarım tes-
bit edersek (1962 - % 6,3, 1963 - % 7,7, 1964 -
% 4,9, 1965 - % 4,6, 1966 - % 10,3, 1967 - % 6,2, 
1968 - % 6,7, 1969 - % 6,3 ve 1970 % 4,8) kal
kınma hızının devamlı olarak plân hedefleri ge
risinde kaldığı görülür, ileride de izahına gay
ret edeceğimiz şekilde kalkınma hızlarının plân 
hedeflerine ulaşamaması ve kalkınma kompozis
yonunun da plân ilkeleri dışında gelişmesi ikti-

1965 fiyatlarına göre : 

Türk ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı
dır. ikinci Beş Yıllık Plân döneminin 4 ncü yı
lını idrak ettiğimiz 1971 lerde tarımın plân
da tesbit edilen hedeılerin çok altında bir ge
lişme kaydettiğini belirtmek isteriz. Hava şart
larının müsaidolduğu 1963 ve 1966 yılları hariç 
tarımda plânın tesbit ettiği % 4.1 hedefine ula
şılamamıştır. Bu koşullar altında tarımımızın 
tarım politikası değişmedikçe beşer yıllık plân
larla verilen hedeflere ulaşma ümidine bel bağ-
Iryamayız. 

darm uyguladığı hatalı yatırım bütçe ve dış ti-
careıt politikalarından ileri gelmektedir. 

1970 yılı en düşük kalkınma hızı ile ve bir
çok ekonomik ve sosyal olayları da içine ala
rak plânlı kalkınma döneminde başarısızlığın 
ciddî bir dönem noktasını teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Adalet Partisinin takibetmekte olduğu eko
nomik ve sosyal politikalara daha sonra ayrın
tılı olarak değineceğiz. Ancak, 1971 bütçesine 
basamak olan 19Ö9 ve 1970 iktisadi durumunu 
tesbit etmek üzere uygulanan politika sonucu 
olan çeşitli sektörlerdeki iktisadi faaliyetlere 
bir göz atalım. 

Kalkınma hızının plân hedefinin çok gerisin
de kaldığımı söylemiştik. 1969 ve 1970 yılları
na ait ekonomik faaliyetlerin de tetkikinden 
de anlaşılacağı üzere geri kalış daha ziyade plâ
nın üretken olan ve istihdam yaratan tarım ve 
sanayi sektörlerinde meydana gelmiş ve plânı 
eiîkisi altına almıştır. 

Tarım ürünleri ithalâtını önlemeyi ve di
ğer sektörlere kaynak aktarmayı hedef tutan 
plân ilkeleri iktidarın uygulamakta olduğu tu
tarsız politikalar yüzünden gerçekleşme şöyle 
dursun yemekte olduğumuz ekmek ve yağ ba
kımından da her yıl biraz daha dışa bağlan
maktayız. Türkiye'nin iklim şartları bellidir. 
Tarımın, müsaidolmıyan bu iklim şartlarından 
kurtarılmasına zaruret vardır. Bu da, sulama 
ıslah edilmiş ve iklim şartlarına uygun tohum 
ve benzeri tedbirlerle gerçek anlamda ve bütün 

1969 kalkınma hızı % Ger. 1970 kalkınma hızı % 
Sektörler Plân H. Gerçekleşen Fark Plân H. Gerçekle. Fark 

4.1 — 
12.0 
7.2 
6.0 
7.2 
5.9 
6.0 

0.1 — 
9.4 — 
8.8 + 
7.4 + 
8.8 + 
9.1 + 
8.3 — 

4.2 
2.6 
1.6 
1.4 
1.6 
3.2 
2.3 

4.1 — 
12.0 
7.2 
6.0 
7.2 
5.9 
6.0 

2.0 — 
5.7 — 
8.2 + 
6.5 + 
6.7 — 
9.1 — 
7.4 + + 

6.1 
6.3 
1.0 
0.5 
0.5 
3.2 
1.4 

Tarım 
Sanayi 
inşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Konut 
Malî kurum 
Serbest meslek Devlet 
hizmeti 6.0 8.7 + 2.7 6.0 9.1 + 3.1 
GSMH 7.0 6.3 7.0 4.8 
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vecibeleriyle uygulanacak bir toprak reformu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, 
istikrarlı ve hızlı kalkınmanın başlıca aracı 

sanayi yatırımları ve sanayi kalkmmasıdır. Plâ
nın en hızlı kalkınmayı öngördüğü sanayi sek
törüne bir göz atalım. Bilindiği üzere plân sa
nayi sektörünün % 12 lik bir hızla kalkınmayı 
ve ikinci Beş Yılhk Plân dönemi sonunda 
©SMH'nın % 20.5 in sanayi sektöründen sağlan
masını öngörmekte idi. İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin başında bu oran % 16.3 yani beş yıl 
zarfında iktisadi yapıda sanayi lehine bir de
ğişiklik yapılması hesaplanmıştı. Ancak İkinci 
Beş Yılhk Plânın yürürlüğe konduğu 1968 den 
itibaren bu sektörün kalkınma hızı seyrini ta-
kibedersek tahminlerin gerçekleşemediğini ve 
arzulanan yapı değişikliğinin daha uzun vâde
de yapılamıyacağmı anlarız. Zira plânın hedef 
olarak tesbit ettiği % 12 kalkınma hızı 
1968 de % 10, 1969 da %9 ve 1970 de de % 5.7 
olarak gerçekleşmiştir. 1970 lerin Türkiye'si ge
rek dış finansman ve gerek teknik personel ba
kımından 1960 larrn Türkiye'sinden çok daha 
fazla hızlı kalkınma oranaklarma sahiptir. Ev
velâ dışarda çalışan işçilerden 1965 - 1970 ara
sında 785 milyon dolar döviz temin etmiştir. 
Ayrıca bu dönemde 466 milyon dolan proje 
441 milyon doları program kredisi olmak üze
re cem'an 907 milyon dolar sağlanmıştır. (Eko
nomik rapor - ödemeler dengesi) bütün bu im
kânlara rağmen kalkınma hızının plân hedef
lerinin çok altında kalmasını ancak A. P. ikti
darının yanlış iktisadi politikası sonucu kay
nakların israfiyle izah etmek mümkündür. 

İkinci Beş Yıllık Plân özel sektör harcama
larının plân dönemi sonunda % 46,7 den 
% 49.3 çıkartılacağını belirtmekte ve bu suretle 
giderek Türk ekonomisinde ağırlığın özel sek
törün eline geçmesini öngörmektedir. Bu plân 
ilkesine uygun olarak yürütülen politika sonu
cu kamu yatırımları kısıtlanmış, montaj ve am
balaj sanayiinin olumsuz gelişmesi önleneme
miş, bunlar ihracata dönük millî sanayiler ha
line getirilememiştir. 

1969 ve 1970 yıllan inşaat ve konut sek
törleriyle 1969 ulaştırma sektörü kalkınma hız-
lanna bakacak olursak buralarda plân hedefle
rinin çok aşıldığını görürüz. Merkezi plâna bağ-

lanmıyan yalnız teşvik faktörleriyle plân hedef
leri içinde tutulmaya gayret edilen özel sektö
rün bu haliyle plân dengesini bozma yanında, 
büyük ölçüde kaynak israfı yaptığını ve geliş
memizi önlediğini gözden uzak tutmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yıllardan beri bir türlü gelişenıiyen ihracat

la değişmiyen ithalât ve ihracatın kompozisyo
nu ve bunların sonucu olarak artan dış ticaret 
açığı takibedilmekte olan ekonomik politikanın 
diğer bir başarısız yönüdür. Cumhuriyet tari
hinde dış ticaret dengesinin lehe geliştiği yal
nız bir dönem vardır. O da 193.0 larda başîı-
yan ve o günün anlamında plânlı bir ekonomiye 
dayanan Devletçiliğin kabul ve uygulandığı 
1930 - 1946 dönemidir. 17 yıllık bu sürede 1938 
hariç (4.9 milyon dolar açık) dış ticaret daima 
lehe gelişmiştir. 1946 da 208.2 milyon dolar
lık bir dış ticaret fazlamız vardır. Dış yardım 
almaya başladığımız 1947 den itibaren dış tica
ret dengesi aleyhe bosıılmuş ve 1947 de 59.8 mil
yon dolarlık açık giderek büyümüş 1970 te 350 
milyon dolara baliğ olmuştur. (Ekonomik ra
por - ödemeler dengesi ve Prof. Bulutoğlu - Ya
bancı Sermaye kitabı tablo 12). 

Alman dış borç ve yardımların gayesi Tür
kiye'yi belirli bir süre sonra ekonomik bakım
dan kendi kendine yeter hale getirmektir. Hal
buki sonuç aleyhimize oldu. Zira 1958 - 1962 
döneminde sanayi üretimine oranla sanayi mal
lan ithalâtı % 28 iken bu oran 1S62 - 1966 dö
neminde % 32 ye, 1968 de % 47 ye ve 1969 da 
% 49 a yükselmiştir. Bu da gösteriyor ki, çeşit
li yollarla alman yardımlar bizi sanayi kalkın
mamızı gerçekleştirerek kendi kendimize yeter 
hale getirmekten ziyade dışa bağlı bir duruma 
sokmaktadır. Bugün 1965 lerden daha önce 
mevcudolmıyan işçi dövizlerine rağmen alınan 
borç ve faizlerini ödemek için borç almak zorun
da kalmaktayız. 1970 yılında alınan 371 mil
yon dolarlık borcun 208.7 milyon doları eski 
borç taksitleri ve onların faizleriyle yabancı 
sermayenin 35 milyon dolarlık kâr transferine 
ayrılınca geriye Türk ekonomicine yararlı ola
bilecek ancak 127.3 milyon dolar kalmaktadır. 
Bu hesaba göre alman borçların % 60 ı borç 
taksiti faiz ve kâr transferi olarak tekrar dışarı 
gitmektedir. 

Dış borçları doğuran dış ticaret dengesi üze
rinde de kısaca duralım; burada yalnız üç yı-
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im ihracat ve ithalâtiyle bu dönem içinde emek 
ihracı suretiyle elde edilen işçi dövizlerini ince-
liyerek düşüncelerimizi belirteceğiz : 

1968 yılı plân hedefi 450 milyon, 496 milyon 
ile gerçekleşmiş, 44 milyon noksan. 

1969 da 40 milyon noksan ile, 1970 te 30 mil
yon noksan ile gerçekleşmiş. 

İşçi dövizleri için de bir plân hazırlanmış 
ve 1968 de 33 milyon noksanı, 1969 da 10 mil
yon noksanı, 1970 te 270 milyon plânlanmış, 
260 milyon gerçekleşeceği tahmin ediliyordu, 90 
milyon fazla ile kapanmış. 

Ancak, 1970 yılında para ayarlamasının et
kisi ile plân hedeflerini aşan bir yükselme oldu
ğu görülür. 

Şunu da belirtmek isterim İd, emek ihracı 
ile kalkınmanın da mümkün olamıyacağını ha
tırlatırım. 

Kalem itibariyle ihracat gelirleri şöyle : 
Büyük ölçüde tarıma bağlı. 

1968, 1969 ve 1970 yıllarında tarımsal ürün
ler ve maden cevherleri ihracında plân hedef
lerinin çok gerisinde kalınmıştır. Meselâ, 1969 
da 427 milyon tarım maddesi ihracı düşünülür
ken 385 milyon ihracedilebilmiştir. 

Sanayi sektöründe 1968 plânında plân he
defleri gerisinde kalınmış ise de, 1969 da plân 
hedefleri % 8,9 bir artış ile geçilmiştir. 1970 
yılı ihracatını, Ağustos 1970 yılı tarihine kadar 
sanayiin muhtacolduğu hammaddedeki ithal 
güçlükleri sebebi ile, plân hedeflerine ulaşaca
ğını tahmin edemiyoruz. 1970 yılınla ihracat
ta tarımsal ürünler ihracında bir önceki yıla 
nazaran % 11,9 oranında bir artış olurken, 
sanayide bu oran ancak % 2,7 olarak kalmıştır. 
Bu hal usun vâdede ihracat kompozisyonunun 
değişmiyeceğini göstermektedir. 

ithalâta gelince: ithalâtta da plân hedefle
rine ulaşılamamıştır. 1968 de 72 milyon, 1069 
da 99 milyon, 1970 te 40 milyon geride kalın
mıştır. 

Tarım ürünlerinin bir de yılbeyıl arttığını 
görürüz. 1968 de 3 milyon 800 bin dolarlık it
halât, 1969 da 6,9 milyon dolara, 1970 in 7 
ayında da 42,8 milyon dolara çıktığını görüyo
rum. 

İthalâtın montaj sanayiini besliyecek hammad
de ithaline kaydığı (ithalâtın 1968 de % 47,2 si 
ve 1069 da ise % 49,4) buna karşılık makina, 
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teçhizat alımının azaldığı (ithalâtın 1968 de 
% 44,5 i, 1989 da ise % 39,2 si) görülmekte
dir. 

1970 yıhnm ilk yedi ayında hammadde it
halâtında bir duraklama olurken makina ve teç
hizat ithalinde artış olmuştur. Bu durum bize 
Türkiye'yi para ayarlamasına zorlıyan sebeple
ri yatırım malları ithal güçlüğünden değil fa
kat montaj ve ambalaj sanayiinin ihtiyacı olan 
maddelerin ithalinde mârus kalman sıkıntılar 
olduğunu göstermektedir. Son üç yıllık dış ti
caret durumu tetkik edilirse, 1983 de açığın 
267 milyon, 1969 da 264 milyon ve 1970 te de 
350 milyon olduğu anlaşılır. 2 nci Beş Yıllık 
Plânın tamamlanmasına iki yıllık bir saman 
kalmıştır. Plâna göre Türk ekonomisi kendi 
kendine yeter bir hale gelecektir. Oysa artan 
dış ticaret açığı., artan işçi dövizine rağmen ka
panmak şöyle dursun, her yıl artmaktadır. Bu 
durum, dış ticaret Devletlegtirilmedikçe iktida
rın ösel teşebbüs eliyle montaj ve ambalaja dö
nük yanlış bir iktisadi ve sanayi politika taki-
betmesMn sonucudur. Bu sonuç Türk ekonomi
sinin sonucudur. Bu sonuç Türk ekonomisinin 
daha uzun müddet dışa bağlı kalacağını göster
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Ülkemizi iktisaden dışa bağlı olmaktan kur
taracak diğer bir aracm yabancı özel sermaye 
olduğu saptanmıştı. Özel kanunlarla korunmuş, 
üretken olmaktan ve istihdam yaratmaktan zi
yade tüketim malları imal eden ve büyük ölçü
de hammadde ve yedek parça bakımından dışa 
bağlı bulunan bu sanayiin 1963 - 1970 dönemin
de Türkiye'ye getirdiği sermaye miktarı 192 
milyon dolardır. Aynı süre içinde her yıl ar
tan bir ölçüde kâr transferi olarak dışanya 161 
milyon dolar götürmüştür. Bu haliyle yabancı 
özel sermaye getirdiğinden fasla götürecek bir 
istidatta görünmektedir. Bu koşullar altında 
yabancı özel sermaye faaliyet alanının, Türki
ye'nin muhtaç bulunduğu teknolojik bilgi ve pa
tent alma ile sınırlanması diğer alanlara yayıl
masına meydan verilmemesi zaruretine inan
maklayım. 

Sayın arkadaşlarım, 

Kaynak ve devamlı istihdam yaratacak ve 
ekonomiye dışa bağlı olmaktan kurtaracak olan 
tarım ve sanayi /sektörlerindeki kalkınma hızla-
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rının plân hedeflerinin gerisinde kalması, buna 
karşılık inşaat ve konut sektörlerinden kalkın
ma hızının, kaynak israf ederek, plân hedefleri
ni aşması ekonominin sıhhatli olarak gelişmesi
ni önlemiştir. 

Muhalefet yıllarında cari harcamaların faz
lalığından ve artışından şikâyet eden Adalet 
Partisi, iktidarı yıllarında bütçelerin cari gi
derleri kalkınma plânında öngörülen artışlarla 
bir münasebet tesis edilmeden devamlı olarak 
yükselmiştir. Bu artışlar sıra ile şöyle olmuş
tur : 

1968 bütçesinde % 10,5, 1969 da % 9,3, 
1970 te % 20,8, 1971 bütçe tasarısında ise 
% 33 tür. Her yıl cari harcamalarda ortalama 
olarak birer milyar lira artarken, bu Devlet 
Memurları Kanununun uygulanmaya başlanma
sı nedeniyle 1970 te 2,5 ve 1971 tasarısında da 
9,5 milyar liraya çıkmıştır. 

Takibedilen hatalı vergi ve personel politi
kası sonucu kalkınmanın muhtaç olduğu 10 mil
yar liradan fasla kaynak cari harcamalara 
transfer edilmiştir. Yine hatalı bir tarım poli
tikası sonucu tüketim ve ihraç kapasitelerinin 
üstünde üretilmesine müsaade ve hattâ teşvik 
edilen bâzı tarımsal ürünler ihracedilemernek-
tedir. 1970 yılında ihraeedilömiyen çay, neker, 
fındık ve tütün gibi üretim fasla stokları 6 mil
yar liraya baliğ olmuştur. Bu ekonomi için bü
yük bir kaynak israfıdır. 

Son yıllarda özellikle son iki yılda bütçe 
uygulamalarında rahatsız edici bir gelişim ol
maktadır. Hükümet daha fazla yatırımcı dai
relerin tazyiklerinden kaçınmak için gayet iyim
ser gelir tahminlerine dayanan yüksek gider ni
teliğinden bütçeler hasırlamakta ve bütçelerin ya
tırım seviyelerini yüksek göstermeye gayret et
mektedir. Bütçeler uygulanmaya başlanıldıktan 
sonra gelir tahminlerinin, ekonominin genel enf-
lâsyonist gelişmesine rağmen bütçe rakamlarını 
tutmadığı görülmektedir. Bu durumda Hükü
met evvelâ Merkez Bankası ve kamu kurumla
rının gelirlerine ve sonra da bütçelere başvur
maktadır. Genel olarak cari harcamaların faz
laca geri atılmaları mümkün olmadığından büt
çenin denk bir halde tutulması zarureti kesinti
nin yatırım harcamaîariyle iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin bütçe yatırımlariyle finanse edilen 
yatırımları üzerinden yapılmasına zaruret hisse

dilmektedir. Nitekim bu kısıntılar sebebiyle 
1963 yık gider bütçesi % 88,9, 1969 gider büt
çesi % 89,6 olarak kapanmış ve 1970 bütçesinin 
de % 91,8 oranında kapanacağı tahmin edil
mektedir. 

iktidarlar bâzı zaruri cari harcamalarla 
transfer harcamalarım bütçelere koyarak bu 
masrafların kabarmasını önlemek ve bu suretle 
de bütçelerini denk göstermek itiyadındadırlar. 
Lüzumlu olan bu harcamalar yıl içinde ek 
ödenek kanunlariyle sağlanmaktadır. Ancak iti
yat haline gelen bu ödenekler bütçelerin sami
miyetini bozar. Bu şekilde 1968 yılında alınan 
ek ödenek miktarı 2 570 milyar lira, 1969 da 
2 760 milyar İ ra ve 1970 in ilk 9 ayında da 
1177 milyar liradır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yukardan beri izahını çalıştığımız üzere bu
gün Adalet Partisinin benimsemiş olduğu ik
tisadi politika ve onun felsefesi, daha önce de 
uygulanan ve başarısızlığa uğnyan, özel teşeb
büs, liberal veya kapitalist adlarla anılan bir 
iktisadi politikadır. 18 nci Yüz yılda iç ve dış 
insan ve kaynak sömürüsüne dayanarak sanayi 
devrimlerini gerçekleştiren ve halen gelişmiş 
bulunan Batı ülkeleri için tutarlı olan bu ik
tisadi politika az gelişmiş ülkeler için başarl 
vâdetmez. Tarihte ,bu yolda Japonyadan son
ra - o da 100 yıl kadar önce - kalkınmış az 
gelişmiş bir ülke göstermek mümkün değildir. 
Kaldı ki bugün Adalet Partisinin uygulamaya 
çalıştığı Devlet kaynaknalarını özel teşebbüsün 
emrine tahsis eden iktisadi politikaya Batı 
anlamında kapitalist ekonomi demekte doğru 
değildir. 

27 Mayısla iflâs ettiğini zannettiğimiz bu 
her mahallede bir milyoner yetiştirme politi
kası Adalet Partisi tarafından daha bilinçli ve 
plânlı olarak 1965 ten beri yürütülmektedir. 
Adalet Partisi iktidarınca plânlama ekonomi
yi planlamaktan çok iktidarın iktisadi felsefe
sine uygun olarak özel sektörün Devlet kese
sinden ve halkın sırtından gelişmesini ve teş
viklerini planlamaktadır. Bu teşviklerin aracı, 
gümrük ve yatırım indirimi gibi çeşitli adlar 
altında toplanan vergi indirimleriyle, bütçeden 
özel sektöre yapılacak kaynak transferler, 
Devlet Bankalarından özel sektöre verilen dü-
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şük faizli ve uzun vadeli avantajlı krediler ve 
benzerleridir. 

Ayrıca sermaye piyasası teşkili için göste
rilen gayretler de bu hedefe yönelmiş bulun
maktadır. Sermaye piyasası kanunu henüz çı
karılmadığı halde Hükümetin teşviki ve bâzı 
bankaların aracılığı ile bâzı kurulların banka 
faizlerinden çok yüksek faizlerle tahvil sat
maları bu hedefe yönelmiş faaliyetlerdir. Ancak, 
Hükümetin de teşviki ile yapılan bu teşebbüs
lerden, henüz hukukî mevzuat ve müeyyideleri 
bulunmadığından, halkımızın zarar görmesinden 
endişe etmekteyiz. Böyle bir hal vukuunda 
küçük mevduatlar, bankalarda toplanarak kay
nak olanağını kaybedebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devlet borçları hakkında da kısaca mâru

zâtta bulunmak isterim. Devletin çeşitli kay
naklardan aldığı ve vâdesinde dövizle veya 
Türk parası ile ödiyeceği iç ve dış borçların 
miktarı faizleriyle birlikte yıllar itibariyle 
şöyledir: Yalnız 1970 yılını söyliyeceğim. 

Döviz ile ödenecek dış borç miktarı 2 mil
yar 359 milyon dolar olup, ayrıca 868 milyon 
dolar bunun faizi vardır. 

Türk Parası ile ödenecek dış borç miktarı, 
4 milyar, 572 milyon Tl. olup bunun ayrıca 2 
milyar 26 milyonluk faizi vardır. 

iç borç miktarı 24 milyar 807 milyondur, 
bunun da 11 milyar 427 milyon faizi vardır ki, 
toplam olarak, 1 dolar 15 lira hesabı ile Devlet 
borçlarınnı toplamı 91 milyar, 241 milyon lira 
etmektedir. 

Demirel iktidarmnı 5 yılında (1965 - 1970) 
1965 fiyatları ile millî gelirde 27 milyar cari 
fiyatları ile 45 milyar liralık bir artış olur
ken, aynı dönem içinde Devlet borç yükü 34 
milyar lira artmıştır. Artan borç durumu kar
şısında Demirel iktidarının «Borç yiğidin kam-
çısıdır» politikasının Türkiye'yi nurlu ufuklara 
değil, fakat iflâsa götürmesinden endişe duy
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
1970 yılındaki önemli iktisadi ve sosyal 

olaylara da değinmek isterim. 

6 yıllık iktidarı döneminde Adalet Partisi 
Devlet gelir ve giderleriyle para ayarlaması 
ve bunlara ilişkin olumlu tedbirleri tedrici ve 
kademeli bir şekilde alamadığı için hepsinin 

1970 yılına sıkıştırılmasına zaruret hissedilmiş 
ve bu suretle de Türkiye bir bunalımın içine 
sürüklenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 

1965 seçimlerinden Önce alelacele çıkarılan 
Personel Kanununun malî hükümleri Hazineye 
büyük yük yükliyeceği gerekçesiyle uzun müd
det uygulanamadı, öyle de bırakılamazdı. Fi
yat artışları ve artan millî gelir karşısında Hü
kümet çeşitli usullerle kamu hizmetlilerinin 
maaşlarına zamlar yaptı. Fakat fiyatların artışı 
zamların artışından fazla olunca, personel ta
sarısının uygulnmasma zaruret hâsıl oldu. 

Personel Knununun yeniden hazırlanması 
çok gizli yapıldı. Hazırlıklara meslek grupları 
temsilcileri katılmadı. Kanun tasarısı açıkla
nınca meslek gruplarının tasarıya karşı çıktık
ları görüldü. Hükümet tasarının meslek grup
larının temsilcileriyle ortak bir toplantıda ye
niden gözden geçirilmesi yerine süratle kanun
laştırma yolunu tuttu ve tasarı, hâkim tazmi
natları dışında yan ödemeler bakımından bü
yük değişikliğe uğramadan kanunlaştı. 

Yürürlüğü 1 Mart 1970 ten muteber olan 
Personel Kanunu için, ciddî etütlere dayan-
mıyan hesaplarla bütçeye ancak 2,5 milyar li
ralık bir ödenek konmuştur. Halbuki kanunun 
uygulanabilmesi için bunun enaz birkaç katı
na ihtiyacolduğu sonradan anlaşıldı. Personel 
ve kadro kanunlarının yürürlüğe konulmasın
dan sonra özellikle Kadro Kanununda kamu 
hizmetlilerinin huzursuzlukları bugüne kadar 
Devlet katında tanık olmadığımız bir tarzda 
kendini göstermeye başladı. Gerçekte var oldu
ğu halde inat ve İsrarla ret ve inkâr edilen 
baskı grupları haklarını aramak üzere bildiri, 
gösteri yürüyüşü, işi yavaşlatma, işi belirli bir 
süre ile bırakma, boykot ve benzeri eylemlere 
geçtiler. Belirli süreli öğretmen boykotu, po
lislerin göreve çıkmama direnişleri onları te
mizlik işçilerinin direnişi, onları bütün kademe
lerdeki tabipler dâhil sağlik personeli ve on
ları takiben de teknik personelin direnişi ve en 
sonra da Hükümet merkezi dışında Devleti 
temsil eden idare âmirlerinin eyleme geçmek 
üzere olduklarına şahidoluyoruz. Türkiye bu 
süratle bir bunalıma giderken Hükümet 
ne yapıyor? Hükümet, hataları düzeltme 
ve sosyal bunalımları önleme politikası yerine 
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güçlü baskı gruplarının isteklerine boyun eğe
rek armlarını yerine getirmektedir. Bakanların 
radyolarda verdikleri beyanlara göre. Personel 
Kanunu görev riskleri dışında yan ödetmelerini 
öngörmüyordu. Polislerden başlamak üzere di
ğer bar*kı gruplarına yan ödemeler verilmeye 
başlandığı söyleniyor. Personel Kanununun uy
gulanması için konulan 2,5 milyarlık ödenek bu 
yıl 9,5 milyar liraya çıktı. Yan ödemeler olma
dan Personel Kanununun Hazineye 10 milyar
dan fa«;!a bir yük getireceği söyleniyor. Yan 
ödemeler bunu tabiî ki artıracak. 

İhracatını artıramadığı için dış ticaret den
gesini Jehe kuramamış ve bu itibarla da dışa 
bağlı, üretimden ziyade tüketime dönük, bir 
kaç tarımsal ürün hariç, üretimi ile iç pazar 
ihtiyaçlarını dahi karşılayaımıyan Türkiye'nin 
Personrl Kanunu ve benzerleriyle artan cari 
masraf/arına giderme yolları çıkarılan vergi 
kanunlarına rağmen tıkanık gibi görünmekte
dir. Arlan bu masrafların zaten mevcudolan 
enflâsyonist baskıyı daha da artıracağından 
ve Türkiye'yi bunalımlara sürükliyeceğinden 
endişe etmekteyiz. Bu arada 1101 sayılı Ka
nunla "anman emekli haklarının korunacağı 
ümidin] beslemekte olduğumuzu da belirtiriz. 

Değerli arkadaşlarım; 

1970 yılının diğer önemli bir iktisadi olayı 
da Ağrstos 1970 karariyle Türk parasının sa
tmalına gücünün düşürülmesidir. Belki ayarla
manın içe dönük olmadığı söylenecektir. Yalnız 
şunu if Bjde edeyim ki, ekonomisinin büyük kıs
mı haaı?madde ve yedek parça bakımından dışa 
bağlı bir ülkede yapılan para ayariamasmın 
kısa sürede iç pazarları etkiliyeceği aşikârdır. 
Nitekim para ayarlama karariyle birlikte iç 
pazarda fiyatlar süratle artmaya başlamıştır. 

Türk parasının ayarlanması, takibedilmekte 
olan enflâsyonist eğilimli dışa bağlı politika 
Türk parasının değerinin gerçek değerinden 
üstün tutulma gayretlerinin bir sonucudur. 

Para ayarlanması kanaatimizce erken yapıl
mış ve Türk ekonomisine biriken stokları erit
me olanağını da sağlamamıştır. Para ayarlama
sının yapıldığı Ağustos ayında büyük şehirlerin 
vitrinlerinde bir boşalma ve ihtiyaç maddeleri 
temininde bir zorluk yoktu. Dış seyahatlere he
nüz bir kısıntı yapılmamıştı. Eylül sonu itiba
riyle ihracat gelirleriyle işçi dövizlerinde geçen 

27 . 1 . 1971 O : 2 

| yılın aynı dönemine nazaran bir artış vardı. 
işçi dövizleri 94.9 milyon geçen yıl, 171.07 mil
yon bu yıl idi. 

Dış ticaret geçen yıl 257.5, bu yıl 302.4 mil
yon dolardı ve yatırım malları ithalâtında bir 
güçlük çekilmiyordu. Ve geçen yıla nazaran 
artış vardı. Buna karşılık hammadde ve yedek 

I parça bakımından dışa bağlı sanayi durgunluk 
içinde idi. İthalâtçılar transfer bekliyen 250 
milyon dolar için Hükümeti tazyik ederken dış 

I kredi çevreleri para ayarlaması yapılmadan va -
dedilen krediyi vermemekte ısrar ediyorlardı. 

Bilindiği üzere para ayarlamasının gerekle-
I rinin başında stokların ihraç voliyle tüketilme

si ve ürünlerin iç istihlâki kısıtlanarak ihraç
larının sağlanması gelmektedir. Oysa para ayar
lamasına rağmen stokların azalması şöyle dur
sun miktarları artmıştır, Artan iç pazar fiyat
ları ihraç imkânlarını tehditdeder görünmekte-

I dir. 
Para ayarlamasından sonra uygulanan kur

larında Türk ekonomisine yararlı olacağına 
kanii değiliz. Bilindiği üzere ayarlamadan son
ra iki kur uygulanmaktadır. Birisi tütün, pa
muk, üzüm, incir Ve şeker gibi geleneksel ihraç 
mallarımızdan elde edilen dövizlere uygulama 
1 dolar = 12. TL., diğeri de bunlar dışındaki 
bütün muamelelere uygulanacak 1 dolar — 
15. TL, Son günlerde Tekel Bakanının ilân etti
ği tütün için 1 dolar 13 te buna ilâve. 

İhracattaki kompozisyon değişikliğini hız
landırmak için sanayi ürünleriyle dış ticaret 
dengemizde önemli rol oynamasını beklediğimiz 
ve gittikçe gelişen turizme ayrı kurlar uygulan
masını yararlı görmekteyiz. Ayrıca bâzı tüke
tim mallariyle bunların montaj parçalarına ve 
Türk vatandaşlarının dış seyahatlerini frenle-

! mek üzere ayrı kurlar uygulanmasını faydalı 
mütalâa etmekteyiz. 

I Para ayarlamasından sonra meydana gelen 
j fiyp.t artılarının katlı kurlar uygulanmak su-
| retiyle bir ölçüde hafifletilmesi dikkatten uzak 

tutulmamalı idi. 

Türkiye'yi her 12 yılda bir 1946, 1958. 1970 
para ayarlamaya zorlıyan sebepler giderilme-

| dikçe Türk parasının istikrarını sağlamak müm
kün da^Mîr. Nitekim köklü moneter ve ekono
mik tedbirler alınarak Türk parasının deleri 

I karalamadığından bugün Almanya'da bankalar 
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bir Mark 4,30 vermek suretiyle satmalmakta-
dırlar. Bunu gazete haberleri arasında okuduk. 
Bunun işçi dövizleri üzerindeki menfi etkisini 
düşünerek gerekli tedbirlerin zamanında alın
masını dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1970 yılı ekonomik olayları arasında Ortak 

Pazarla ilişkilerimiz de gelmektedir. Bilindiği 
üzere Ortak Pazar 6 Batı Avrupa Devleti ta
rafından kurulan ve diğer Avrupa Devletleri
nin katılmasına açık olan bu Devletlerin so
nunda siyasi entergasyona müncer olacak ikti
sadi ve sınai güçlerinin birleştirilmesi faaliyeti
dir. 

Ortak Pazar hakkında ayrıntılı bilgi ve gö
rüşlerimiz bu konu Meclislere geldiğinde ifade 
edilecektir. Biz burada sadece; 22 yıllık geçiş 
dönemi sonunda, ulaşılacak son dönem hakkın
da kısaca maruzatta bulunacağız. Son dönem
de Türkiye ile Ortak Pazar ülkelerinin ekono
mik politikaları arasında koordinasyon gerçek
leşmiş olacaktır. Son dönemde öngörülen husus 
Ankara Anlaşmasının 23 nci maddesine göre 
Ortak üyeliktir. Ortak Pazara tam üye olmak 
ayrı bir prosedüre tabidir ve süresi yoktur. 
Kısaca ortak üyelikle tam üyelik arasındaki 
farkı belirtelim, tam üveler Ortak Pazar kfrar 
organlarında söz sahibidirler. Ortak üyenin 
böyle bir hakkı yoktur. Ortak üyeler Ortak Pa
zarın aldıkları kararlan ancak red veya kabul 
(hakları vardır. Kararların alınmasına müessir 
değildirler. Ortak Pazarda kararlar çoğunlukla 
alınır. Üyeler de aynı oy hakkına sahip değildir
ler. Lüksemburg Ortak Pazarda bir oya sahip
ken Belçika ve Kolanda 2 ser ova. Almanya, 
Fransa ve italya 4 er oya sahiptirler. 

Bu kısa açıklamadan sonra ayrıntılara gir
meden Ortak Pazarın Türk ekonomisi üzerine 
yapacağı etkileri belirtelim, düşüncemize göre. 

1. İSiyasi bir bütün olmayı hedef tutan ve 
fakat ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyen Or
tak Pazar ilkeleriyle Türkiye'nin bugün için
de bulunduğu iktisadi ve sosyal şartlar altında 
entegre olması, en kısa zamanda yabancı serma
yenin Türkiye'ye hâkim olmasını mucibolacak-
tır. Bunun sonucu büyük sanayi tesislerinin ya
bancıların eline veya yönetimine geçmesi ola
caktır. Ve Türkiye ekonomik ve siyasi bağım
sızlığından büyük fedakârlık yapmak zorunda 
kalacaktır. 

2. Türkiye'nin gümrük duvarlariyle koru
nan zayıf millî sanayi, duvarlar kaldırılırsa, 
Ortak Pazarın dev sanayiiyle boy ölçüşmesi 
mümkün değildir. Şu halde Türk millî sanayi
inin 12 yıl içinde modern anlamda yeniden ku
rulması lâzımdır. Buna Türkiye'nin çok dar ve 
kıt olan döviz durumu ve hükümetlerin şimdiye 
kadar sanayileşme konusunda izledikleri poli
tika imkân vermez. Bu takdirde iş, ya yerli -
yabancı sermaye işbirliği veya yabancı sermaye 
tarafından yapılacaktır ki ellerinde fabrika ve 
diğer üretim araçlarını bulunduracak olan ya
bancı ülkenin millî işgücünü ve doğal kaynak
larını sömüreceklerdir, 

3. Gümrük duvarları kalkınca ithalâtı kı-
sıtlıyan kotalarda kalkacak ve tüketim malları 
ithalâtı artarak Türkiye tamamiyle bir tüketim 
toplumu haline gelebilecektir. Ayrıca Devlet, 
gelir bütçesinden büyük bir kalem teşkil eden 
gümrük gelirlerinden yoksun kalacak ve esa
sen açık bulunan dış ticaret dengesi daha da 
artacaktır. 

4. Ortak Pazar topluluğunun tarımsal 
ürün fazlaları, kalite, standart ve pazarlama 
üstünlüğünden, içpazar dâhil, tarım alanında 
Türkiye'yi zararlara sokacaktır. 

5. Belki fazla işgücüne Ortak Pazar ülke
lerinde istÖıdam yaratılacak, işçilerin yaşama 
şartlan o ülke işçileri seviyesine yükseltilecek
tir. Bu ise teknik personelin ve kalifiye işçilerin 
Ortak Pazar ülkelerine -akmalarını ve Türkiye'
nin bu yaratıcı işgücünden yoksun kalmasına 
sebebolacaktır. 

Özetlersek, Ortak Pazar sanayimizin kilit 
noktalarını ve doğal kaynaklarımızı ele geçir
mek suretiyle ekonomik ve ısiyasi bağımsızlığı
mızı büyük ölçüde gölgeliyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 yılına damgasını vuran önemli olaylar

dan birisi de ise' olaylarıdır. Çıkanlmak iste
nen bir kanunu protesto etmek maksadiyle 16 
Ha^'n^nda 80 bin isçinin katıldığı ve olaylara 
sebebolan isçi yürüyüşü ve nedenleri hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunacağım: 

Anayasa ile işçilere verilmiş bulunan sosyal 
ve ekonomik haklar, işverenler ve onların çı
karlarını savunan iktidarı tedirgin etmektedir. 
foçi kesimine, iktidara bağlı sendikalar yoliyle 
hâkim olma umudunu besleyen ve TJU suretle de 
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işçi uyanmasını önliyeceğini zanneden iktidar 
274 sayılı Kanunla bunu temin gayretine düş
tü. İktidarın yanıldığı husus, hangi sendika 
veya konfederasyona bağlı olursa olsun işçilerin 
işçi olduklarını ve iktidarın da işşverenlerin çı
karlarını korumakta olduğunu bilmeleri idi. 
Silâh geri tepti, İstanbul Türk tarihinde eşi
ne raslanmıyan 16 Haziran işçi olaylarına sah
ne oldu. İktidarın beceriksiz ve bunalım yara
tan sosyal politikasının zararları olaylara kas
ten yanlış anlam verilerek Sıkıyönetim ilânı su-
retilye biraz hafifletilmek istenmiştir. 

İktidarın işçi haklarına kanım yollariyle 
kısıtlamalar koymasını kalkınmamızın muhtaç 
olduğu istikrarı bozacağını böyle bir niyeti 
varsa bundan vazgeçmesini samimiyetle dile
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1971 konsolide bütçesi 20.021 küsur milyonu 

cari, 7.915 milyonu yatırım, 10.575 küsur mil
yonu sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
olmak üzere 38.471 küsur milyon liradır. 

1971 bütçesinin en büyük özelliği Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümlerinin uy
gulanması dolayısiyle cari masrafların çok art
mış olmasıdır. Cari harcamalarda bir önceki 
yıla nazaran (% 33) yatırım harcamalarında 
(% 8.7) sermaye teşkili ve transfer harcamala
rında da (% 28.2) konsolide bütçenin tümünde 
de (% 28.3) oranında bir artış olmuştur. 
Önceki yıllarla mukayese edilirse, (1968 de 
% 14.1, 1969 da % 18.1, 1970 de % 10) böyle 
bir artış şimdiye kadar görülmemiştir. An
cak, bunu gerçek anlamda bir artış olarak gör
mek doğru değildir. Evvelâ geçen gün yapı
lan para ayarlamasından beri fiyatlarda genel 
seviyede bir artış olmuştur. Bu artış 1971 yı
lında da devam edecektir. Çimentodan baş
lamıştır. Daha şimdiden fiyat artışları % 10 u 
geçmiştir. Bu husus dikkate alınırsa, bütçede
ki gerçek artışın görüldüğü kadar olmadığı an
laşılır. Yatırım harcamalarına gelince, bura
daki artış geçen yıla nazaran sadece (% 8,7) 
den ibarettir. Bilindiği üzere yatırım harca
malarının çoğu makina ve teçhizat olup ithal 
malıdır. Ağustos 1970 de devalüasyon karar-
lariyle Türk parasının satmalma gücü % 66 
oranında düşürüldüğünden, gecen yıla naza
ran (% 8,7) oranında bir artışa rağmen 1971 

yatırım harcamalariyle, programlaşan yatırım
ların gerçekleşmesi mümkün görülememektedir. 
Kaldı ki kamu sektöründe yatırım olarak gös
terilen kalemler, derinlemesine bir ayırım ve in
celemeden geçirilirse, bunların büyük kısmının 
gerçekten yatırım niteliğinde olmadığı gö
rülür. Devlet Karayolları ve Devlet Su İşleri 
gibi büyük yatırımcı dairelerin bütçelerinde 
görülen yatırımların gerçekte % kaçı yatırım 
teşkil eder yeni yollar ve barajlar yapılmadığı
na göre idame giderleriyle ufak tefek onarımlar 
yatırım telâkki edilmemelidir. 

Son yıllarda sermaye teşkili ve transfer har
camalarının yüksek oranlara vardığı görülmek
tedir. Filhakika transfer harcamaları 1968 de 
konsolide bütçenin % 22.3 ü teşkil ederken 1960 
da bu oran % 27,5, 1970 de % 26,5 ve niha
yet 1971 de (% 28.2) yükselmiş bulunmakta
dır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin işletme 
apıkları arttıkça, iktidar özel sektöre çeşitli 
yollarla bütçeden kaynak aktardıkça, bütçeler
deki sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
7yv.Mar7nm artacağı tabiîdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1971 yılı gelir bütçesini incelemeden önce 

vergi politikası ile 1970 yılı getirilen vergiler 
hakknda düşüncelerimizi belirtmekte fayda 
görüyoruz. 

Günün anlayışına göre, vergicilik, hızlı, âdil 
ve dengeli bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
ve tam çalışmayı sağlama bakımından üç ana 
fonksiyon yerine getirmelidir. 

1. — Vergi sistemi, normal hizmetler yanın
da hızlı bir ekonomik kalkınma için Devlete, 
muhtacolduğu maddî olanakları ekonomik ge
lişmeye paralel olarak artan bir ölçüde bağla-
malıdır. Yani verimli olmalıdır. 

2. —Vergi vatandaşlar arasında âdil dağıl
makla kalmamalı, toplumdaki gelir ve servet 
dağılışlarındaki adaletsizlikleri de giderecek 
bir nitelikte olmalıdır. 

3. — Vergiler ekonomik hayat üzerindeki 
olumsuz etkileri en alt seviyelerde sınırlama-
lı, sosyal adalet ilkeleriyle çatışmadan ekono
mik hayatı geliştirici ve kalkınmaya aktif bir 
şekilde yardımcı olmalıdır. 

Vergi sistemimizi bu ilkeler ışığında ince
lersek bir başarısızlık ve verimsizlik göze çar
par. Zira : 

— 64 — 
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Fark 
incelenen Bulunan oranı 

Yıl matrah fark ortalama 

1. — Türk ekonomisi yapı değişikliği yapa
madığından 1970 lerde de tarıma bağlıdır. Ta
rımın 1969 hesaplarına göre millî gelirdeki pa
yı % 30 civarındadır. Buna karşılık bu sektör
den direk olarak alınan vergi gelir bütçesinin 
ancak % 0.4 tür. Bu durumda tarımın vergile
me yoluyla Türkiye'nin ekonomik kalkınma 
gayretlerine katkıda bulunduğu iddia edile
mez. Tanım kazançlarının ciddi ve rosyonel bir 
şekilde vergilendirilmemesi hem Devletimizi 
önemli bir kazançtan yoksun bırakmakta hem 
de çalışanlara ağır vergi yüklemektedir. 

2. — G^rek tanma uygulanan verimsiz ve 
gayriâdil vergi ve gerek çeşitli gelirler için ta
nınan bâzı muafiyet ve istisnalarla tarhiyatta 
kullanılan usuller (götürü gibi) vergi kaçakçı
lığını kolaylaştırmakta ve vergilerle beklenen 
servet dağılımındaki adaletsizlik giderileme-
mektedir. 

3. — Vergilerin kaynakta tevkifi usulünün 
değiştirilmemesi vergi gelirlerinin artmasına 
menfi tesir etmektedir. 

Türkiye'de iktidarların vergi ziyaı diye ad
landırdıkları ve kaçakçılığı yaygın bir haldedir. 
Vergi kaçakçılığının kapsadığı en önemli alan 
gelir ve kuramlar vergisidir. Vergi mükellefleri 
gerçek gelirlerini beyannamelerde göstermemek
tedirler. 1958 - 1965 dönemini kapsıyan ve 
1 milyondan fazla gelir beyan eden mükellef
lere ait liste tetkik edilirse; görülür ki, 1960 
tarihine kadar az olan beyanlar 1960 ve 1961 
de birkat artmış ve 1962 de yine esM hale dön
müştür. Korkunun yerini demokratik usullerle 
kontrol aldığı siin vergi gelirlerinin devamlı 
bir artış göstereceğinden kuşkumuz yoktur. 

Gelir ve Kurumlar Vergi beyannameleri 
üzerinde Maliye uzmanlannca yapılan inceleme
lerin sonuçlan da çok ilginçtir. Bu inceleme
de 1960 ilâ 1969 dönemlerine ait 50 bin 946 
aded gelir vergisi beyannamesi tetkik edilmiş, 
burada bulunan kaçakçılık oranı % 73 tür. Yi
ne aynı döneme ait 4334 aded Kurumlar Ver
gisi beyannamesi incelenmiş, burada da tesbit 
edilen kaçakçılık oranı % 24 tür. Bu hususu 
1971 gelirler bütçesi raporu da teyidetmekte-
dir. incelenen beyanname ve konulardan anla
şıldığına göre; 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

734 893 668 
1 199 022 219 
2 342 839 451 
3 263 991 513 
3 056 660 665 
3 258 230 190 

344 799 457 
659 074 303 
641 514 544 
735 219 514 

1 285 319 291 
1 411 362 182 

l% 48 
% 49 
% 29 
<% 23 
'% 42 
% 42 

Vergi mükellefleri vergiye esas olan matrah
ları, 1970 de % 42 civannda göstererek vergi 
kaçakçılığı yapmaktadırlar. 

iktidarlar gelir ve kurumlar vergisi veren 
iktisaden çok güçlü vatandaşlardan vatandaş
lık mükellefiyeti olan vergilerini tam olarak 
alma yoluna tevessül edecek kontrol sistemleri
nin getirme ve geliştirme gücünü göstereme
diklerinden, kamu giderlerini ve kalkınma har-
camalanndan doğan açıklan Anayasanın sos
yal adalet ilkesine ve vergilemenin âdillik 
prensibine aykın olarak daha güçsüzleri etki
si altına alan vergileme usulleriyle kapatmak 
yolunu tutmaktadırlar. Vergilerin âdil ve top
lumdaki asm servet dağılımlannı dengeli bir 
hale getirmede bir araç olarak kullanılacağı 
ifade edilmiştir. Çeşitli dönemlerde vasıtalı ve 
vasıtasız vergi oranlan da tetkik edilirse, Tür
kiye'de bu ilkeye ne kadar az itibar edildiği 
görülür. 

Yıllar 

1950 
1951 
1960 
1961 
1987 
1969 

Vasıtalı 
vergiler 

% 

64 
76,2 
62,4 
61.9 
65,9 
64,5 

Vasıtasız 
vergiler 

% 

36 
23,8 
37,6 
38,1 
34,1 
35,5 

Görülüyor ki vergi yükü iktidarla iktisadi 
fob öf e ve politikasına uygun olarak Devlet kre
dileriyle banka kredilerinin büyük ölçüde kul
lanan varlıkları değil, fakat emeği ile geçinen
lere yükle bilmektedir. 

1970 yılında çıkarılan vergi kanunlan hak
kında da kısaca düşüncelerimizi arz edeyim. 
Vergi reformu adı altında çıkarılan vergi ka-
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nunlari'nın, vergi sisteminin verim, adalet ve 
kamu giderlerimi karşılamada ne kadar eskili 
olacaklarını peşinen kestirmek mümkün değil
dir. Uygulamada takiibedileeek tutum bunu belli 
edecektir. Gayrimenkullerde vergilerin değer 
üzerinden alınması, bina ve arazi vergileriyle 
veraset ve intikal vergilerinin beyan usulüne 
bağlanması vergi tarh ve tahsilini kolaylaştıra
caktır. İşletme, emlâk alım, taşıt alım, gayri
menkul değer artışı gibi vergilerle montaj sa
nayii mamullerinin vergileındirilmesi lüks tüke
tim ve lüks yatırım giderlerini kavrıyarak ver
gilemede adaleti tesis yolunda bir aidim telâkki 
ederiz. 

Bu arada 1970 vergilerinin, ekonomide ilk 
yaraıttığı reaksiyonun işlerin duraklaması ve sa
nayide işsizliğin artması mahiyetinde olduğunu 
söylemek isteriz. Vergileme ile Devlet gelirleri
ni artırırken, bu vergiler ekonominin, 'durakla
masına sebebolacaksa, o vergilerden beklenen 
sonuç elde edilemez. Ayrıca vergilemenin gerek 
konulmasında ve gerek uygıılainmasında göste
rilen kararsızlık ve istikrarsızlıklar yatırımcı
ları devamlı korku ve kuşku içinde bırakır ve 
Vergileme yatırım politikasına menfi etkeoı 
olur. 1970 vergilerinden sonra kararsızlıkların 
yapılmadığını iddia etmek mümkün değildir. 
Değerli, arkadaşlarım. 

Vergiler konusunda sözlerime son vermeden 
ence, vasıtasız vergilerin başlıca kaynağı olan 
Gelir ve Kurumlar vergi mükelleflerini doğru 
beyanlara ve gelirleri ölçüsünde vergi vermeye 
zorlamak için uygulanacak usullerden eın mües
sirinin mükelleflerin vergi 'beyannameleriyle 
bankalara kredi talebi için verdikleri beyanna
meler arasında bir paralellik kurmak olacağı 
kanısındayız. Bu suretle mükellefler ya varlık
larına göre kredi alacaklar veya kredi talebine 
esas olan beyanları üzerinden vergi verecek
lerdir. 

Son iki bucuk yıl içinde vergi indirimi, it
halatta vergi ertelenmesi gümrük muafiyeti, ih
racatta vergi iadesi ve çeşitli fonlardan Hazine 
aleyhine olarak özel sektöre tanınan imkânlar 
13 milyar lira civarındadır. Bu teşvik unsurla

rının % 98 i az gelişmiş bölgeler yerine istan
bul, Ankara ve İzmir gibd gelişmiş bölgelere 
sarf edilmiş ve Coca - Cola, Efes Pilsen, Vakko, 
Pilman, Dedeman gibi otel ve gece kulüpleri ve 
özel yüksek okullar gibi tüketim ve eğlence sa
nayiine ve güya eğitime yönelmiş bulunmakta
dır. 

1970 yılında çıkarılan vergilerin tüm hâsıla
larının 7-8 katı, 1971 Devlet yatırımlarımın iki 
katı, üç Demir-Çelik ve iki Petro-Kiımya tesis
leri (bedeline eşit Devlet gelirlerinin, Devlet ya
tırımları yerine özel teşebbüse dağıtmanın hal
ka dönerek onlardan bütçe finansmanı için ver
gi istemenıim mânasını lamlıyamıyoruz. 

Bu kısa izahattan sonra 1971 yılı gelir büt
çesini inceliyerek düşüncelerimizi arz edeceğiz. 

1971 yılı gelir bütçesi, 1970 yık gelir bütçe
sine nazaran % 28,3 oranında bir artışla 28 350 

I milyon lira olarak tahmin edilmektedir. 

I Bütçe gerekçesinde konsolide bütçenin 800 
milyon liralık bir açık vereceği ve bu açığın iç 

I istikrazlarla kapanacağı belirtilmiştir. Tabiî ki 
I bütün bu tahminler geçen yıllar gelirlerinin 

bütçe tahminler'inde öngörülen miktarlara vara
cağı varsayımına dayanmaktadır. Son üç yıllık 
gelir tahminleriyle gerçekleşen gelirlerini ince
lersek 1971 bütçesi hakkında oldukça gerçekçi 
tahminlerde bulunabiliriz. 

Gelir Fiilî 
tahmini tahsilat Fark 

Yıllar Mil. Tl. Mil. Tl. Mil. Tl. 

1968 31 680 19 878 — 1 802 
1989 25 491 22 592 — 2 901 
1970 28 260 26 974 — 1 714 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere gelir 
tahminleri ortalama olarak % 10 bir noksanla 
gerçekleşebilmiştir. (1971 gerçekleşme hesabı 
Saym Maliye Bakanının gelir artışm % 19,3 he
sabına göre yapılmıştır.) 

Ayrıca konsolide bütçe harcamalarınım millî 
gelir içindeki durumlarını incelersek : (Bütçe 
gerekçesi tablo : 1) 

m --
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Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Konsolide bütçenin 
millî gelir içindeki 

oranı % 

20,6 
20,8 
20,6 
20,8 
21,5 
22,8 
22,9 
27,3 

Genellikle konsolide bütçelerin diğer yıllar
daki sıçralamaları % 1 civarında iken 1971 de 
bu sıçrama % 4,7 olmuştur. 

Gerek geçen yılların gelir tahminleri ile ger
çekleşme oranları Ve gerek konsolide bütçelerin 
millî gelir içindeki oran ve artışları 1971 yılı için 
tahmin edilen gelirlerin çok yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Hükümetçe alınmış olan vergi tedbirlerinin 
şimdiye kadarki vergi hasılatı bir sıçrama mey
dana geçtireceği söylenebilir. Ancak çeşitli vergi 
gelirleri arasmida bir ilişki olduğunu, ins acıların 
vergiye karşı bir direaıci bulunduğunu ve vergi 
türleri arttıkça vergiye esas teşkil eden gelirde 
artışlaır olmadıkça vergilerin fazla bir artış gös
termeyeceğini hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Bu arada bütçe gelirleri üzerinde de kısaca 
durmak isterim. Gelir bütçeleri tetkik edilirse, 
burada gerçek mahiyette gelir olan çeşitli ver
gilerle aslında gelir olmıyan, karşılıklı paralar, 
tasarruf bonoları ve diğer özel gelirleri görürüz. 
Gerçekte gelir olmıyan bu kalemler gelir büt
çesinde oldukça önemli bir kalem tutmaktadır. 
1970 yılı gelir tahmin bütçesinde bu şekildeki 
gelirler gelir bütçesinin % 16,2 sini teşkil et
mektedir. 

1971 gelir tahminleriinin gerçekleşmemesi ha
linde Hükümet ya geçen yıllarda yaptığı gibi 
Devlet ve kamu kuruluşları yatırım giderlerin
de kısıntı yapacak veya büyük ölçüde enflâs
yona başvuracaktır. 

Esasen tedavüldeki para durumu da enflâs-
yonist bir gelişme göstermektedir. Tedavüldeki 
para hacmi, geçen yıla nazaran oldukça fazla 
bir artış göstermiştik". Yalnız 1970 yılı son haf
tasındaki bankınot miktarı geçen yılın aynı haf

tasına nazaran 500 milyon lira fazladır. Kaldı 
ki yıl içinde tedavüldeki parada da geçen yıla 
nazaran % 28,7 bir artışla 3 milyara yaklaşmış
tır. Bu yükseklikteki oranlara son 20 yılda 
yalnız enflâsyon sürelerinde raslanmaktadır. 
1955 te emisyon artışı % 31, 1956 da % 27, 1957 
de % 26.2 dir. Bu anormal artışın önlenmesi 
için yeterli tedbirler alınmadığı takdirde, ki 
gelir b'Uçesi bunu hızlandırır mahiyette görül
mektedir, Türk ekonomisini hızlı bir enflâs
yona sürükleneceğinden endişe etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım-
İkinci Beş Yıllık Plân 1971 malî yılı har

camalarını 34.4 milyar lira olarak öngörmüştü. 
Ancak plânın öngördüğü hedefler, yıllık prog
ramlarla değiştirilmekte olduğu göz önünde tu
tulursa 1971 Bütçesinin programa uygunluğu 
anlaşılır. Esasen bütçeler de Plânlamadan geç
tiğine göre bütçelerle programlar arasında bir 
paralellik olması ve farklılık göstermemesi ta
biîdir. 

Değerli arkadaşlarım: 
Diğer konulara geçmeden önce, bütçe ile ya

kın ilgili gördüğümüzden kısaca idari reform 
hakkında da mâruzâtta bulunmak ve düşünce
lerimizi belirtmek isterim. 

İdari reform; insan, teşkilât ve usullerin ge
liştirilmesine yönelmiş sistemli ve sürekli faali
yetlerdir. Bütçe ile getirilen hizmetlerin nok-
•snsız olarak gerçekleştirilebilmesi şartlarının 
başında bütçe imkânlarını kullanacak ve israf 
etmiyecek bir idarenin varlığı gelmektedir. 

Düzenli, verimi ve koordineli bir idareye 
muhtacolduğumuz ve bunun için de Devlet ça
pında oalışmaalr yapıldığı hepimizin malûmu
dur. Bütçeyi hazırlıyan, uygulamada sorum
luluk alan, kamu fonlarını idare eden Maliye 
Bakanlığı, bütçe uygulamaları sebebiyle idare
nin problemlerini ve kaynak israfına sebebola-
cak yönleri en iyi değerlendirecetk bir du
rumdadır. Bu itibarla Maliye Bakanlığının, 
idarenin biran önce modern Devlet icaplarına 
uygun bir hale getirilmesinde önıayak olması 
gerektiğine kaani bulunmaktayız. Bu açıdan 
bakılınca idari reformun Devlet Memurları Ka
nunundan önce çıkarılmaması bir talihsizlik ol
muştur. 

Kamu idaresinin muattal, pahalı, koordine-
siz ve verimsizlikten kurtarılarak günün şart-
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larma uygım hale getirilmesi için, bu maksatla 
hazırlanmış olan raporların tetkike alınarak 
biran önce uygulamaya geçilmesini dilemekte
yim. 

Değerli arkadaşlarım 
Özellikle son yıllarda öz evât muamelesi gö-

renıiyen Kamu İktisadi Teşebbüslerinden de kı
saca bahsetmek isterim. 

Yüz milyarın üstündeki öz varlık!aıiyle kay
nak yaratmak durumunda bulunan Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin, iktidarın tutarlı oku
yan iktisadi ve idari politikasının sonııcuı bu 
teşebbüslerin açıkları arttıkça buna paralel ola
rak bütçelerden bunlara yapılan transferler de 
artmaktadır. 1067 yılında 613 milyon, 1883 yı
lında 807 milyon, 1969 yılmda 1,895 ın!.îyon; 
1970 yılında 2,096 milyon ve 1971 yılında 
(tasarıda) 2.399,7 milyon lira transfer öngörü
lüyor. 

1971 yılmda yapılacalk transferin 838,3 mil
yon lirası cari işletme açıklarının kapatılması
na sarf edilecektir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kaynak tüke
tici durumdan çıkarılarak kaynak yaratan hale 
getirilebilmesi için yeniden düzenleme komis
yonlarınca hazırlanan bilimsel araştırma rapor
larının kanunlaştırılması zaruretine işaret etmek 
isteriz. Zira biz, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türk ekonomisinde önemli bir yer tuttuğuna 
kaani bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarını: 
1971 yılı bütçe tasarısının önemli bölümle

rinden birisi de özel sektör yatırımlarını ve ih
racatı teşvik yönünde aldığı tedbirlerdir. Bu 
maksatla kurulacak olan İhracat ve Kalkınma 
Bankasına geçen yıl 427 milyon, bu yıl da 125 
milyon (tasarıda 250 milyondu) liralık bir 
transfer öngörülmüştür. Ayrıca Seleiktif kredi 
fonu için de 250 milyon (tasarıda 375 milyon) 
lira özel sektöre verilmiş ve Karadeniz bakır
ları için de 280 milyon lira ayrılmıştır. Bütçe
lerden özel sektöre yapılan bu kaynak transfer 
Terinin, millî ekonomiye yarardan çok zarar ver
diğini tekrar belirtmekte fayda görürüz. 

Değerli arkadaşlarım : 
Tüı'k malî sistemindeki kredi isleri. Büyük 

Millet Meclisi araştırma ve sorı^t-urmalarnı?.. 
konu teşkil edecek ve Devlet yöneticilerini bu 
yolsuzluklar içinde gösterecek kadar bozuk bu
lunmaktadır. 
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Bilindiği üzere kredi müesseseleri, resmî ve 
özel bankalardır. Birçok ahvalde kredi yol
suzlukları, Bankalar Kanunundaki boşluklar
dan yararlanarak yapılmakta ve bankaların tas
fiyelerine kadar müncer olmaktadır. Yalnız 
27 Mayıstan sonra bu şekilde yedi banka tasfiye 
olmuştur. 

Bankalardaki kredi ylosuzluklarınııı başlıca 
isyanaklcıiM 'iöyle sıralanabilir: 

Bankaların kurdukları müessese ve ortak
lıklara yatırdıkları sermayelerin ve kredilerin 
kötüye kullanılması. 

Bankalarca verilen teminat mektuplarının 
büyük yolsuzluklara yol açması, teminat mek
tuplarından ötürü bankaların son birkaç yılda 
orrrı.s ka'dıkları zarar 150 - 200 milyon liradır 
ki en d,z bir o kadar da Devlet zarar ettiği söy
leniyor. 

Büyük hissedarların hısım ve akrabalarıyla 
banka idarecilerinin yakınlarına çok yüksek 
miktarda karşılıksız kredi verilmesi.. Özel ve 
Yabancı bankaların bu sebeple mâruz kaldık
ları zarar 1967 hesaplarına göre 729 milyon 
liradır. 

özellikle Devlet yönetim ve kontrolundaki 
bankaların siyasi nüfuza dayanılarak üst kade
medeki yöneticilere ve yakınlarına açılan kar
şılıksız ve usulsüz büyük krediler... Resmî ban
kaların ve buna benzer sebeplerle mâruz kal
dıkları zarar, 1967 hesaplarına göre 2 milyar 
885 milyon liradır. Ki, bunların geri gelme ih
timali azdır. 

Kredi müessesesi olan bankaların Türk eko
nomisine yararlı oldukları aşikârdır. Ancak, 
küçük mevduatın toplanarak millî kalkınma
ya büyük sermaye yatırımlariyle katkıda bu
lunması ve kaynak israflarının önlenebilmesi 
için bankacılığın ıslahına lüzum ve zaruret var
dır. Bankaların sanayi kalkınmasına büyük bir 
itici güç olarak bütün kaynaklarıyla katılabil
mesi için bunların devletleştirilmesi gibi kök
lü tedbirlerin alınması gerektiğine inanmakta
yım. 

Değerli arkadaşlarım : 
Geri kalmış ülkelerin tek kalkınma yolu sa

nayileşmektir. Sanayileşme, elde mevcut bütün 
imkânların, merkezi bir plân kontrolunda, ağır
lık öncelikle temel sanayi dediğimiz demir - çe
lik, kimya, üretim makinaları yapan imalât sa-
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nayii ile enerji üreten sanayie verilmekle ger- I 
çekleştiriiebilir. 

Yukarda sıraladığımız sanayi kollan, büyük 
kapital ve teknoloji ister, bunları özel sektör 
temin edemez. Bu itibarla bu tür ağır sanayiin 
Devlet eliyle kurulmasına ve işletilmesinde za
ruret vardır. Halbuki ülkemizde bu tür sanayi
lerden bâzıları, yönetim özel sektörde olmak 
üzere karma teşebbüsler halinde organize edil
mekte ve yol gösterici bir plânlamanın kontro-
luna terk edilmektedir. 

özel sektör, plân hedeflerine ancak teşvik 
tedbirleriyle bir ölçüde bağlıdır. Ona karşı uy
gulanan plân yol gösterici mahiyette olduğun
dan yatırımlarının gerçekleşme derecesiyle bun
ların plân hedeflerine uygunluğu kontrol edile
mez. Bugün, özel sektör sanayi kollarında aşırı 
derecede bir dağılma ve bölünme göze çarpmak
tadır. Bu durum malî rantabilite ve prodüktivi
te oranlarını düşürerek fiyatların artmasına se-
bebolmaktadır. Maliyet fiyatlarının düşürülmesi 
ve üretimin artırılması için büyük sanayi tesisle
rinin kurulması ve emredici bir plânın uygulan
masıyla mümkündür. 

Bugün Türkiye'de özel sektör eliyle kurul
muş bulunan sanayi daha ziyade tüketim eşyası 
yapan, ihracattan ziyade iç pazara dönük, reka
bet gücü olmıyan ve yabancı sermaye ile işbir
liğine hevesli bir sanayi türüdür. Bu tür sana
yi yanında, 1950 lerden sonra. Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanunundan yararlanarak kurulmuş 
montaj ve ambalaj sanayii vardır. Bu sanayi 
ihracata değil, mamulleri bakımından iç paza
ra hammadde bakımından ise dışa bağlıdır. Sö
mürülen iç pazarın dışa transferi bu tür sana
yiin belirgin niteliğidir. 

Adalet Partisi iktidarı döneminde, uygula
nan karma ekonomide devletçilik, özel sektöre 
kaynak yaratmak ve gereğinde yönetim özel 
sektör elinde olmak üzere ortaklıklar kurmak 
ve özel teşebbüs erbabına ucuz mal satmak du
rumunda kullanılmaktadır. Adalet Partisi ikti
darının uygulamakta olduğu bu tür bir kalkın
ma politikası, mutlu azınlığın daha da zengin
leşmesine, halk kütlelerinin daha da fakirleş
mesine ve kaynak israfına sebebolmakta ve so-
nne olarak sosyal bunalımlara yol açmakta
dır. 

Devlet kesesinden kişileri zengin etme me
todu ile kalkınmanın mümkün olamıyacağı 
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aşikârdır. Biz kalkınmanın, temel ağır sanayiin 
Devlet eliyle ve bütün yatınmlarm merkezi 
bir plâna bağlı olarak gerçekleşebileceğine ve 
dışa bağlılıktan ancak bu suretle kurtulmanın 
mümkün olabileceğine, uygulanan özel teşeb
büs eliyle kalkınma yolunun Türkiye'ye zaman 
kaybettirmekten ve kaynak israf ettirmekten 
başka bir işe yaramıyacağına kaani bulunmak
tayız. 

Değerli arkadaşlarım; diğer bir konuya ge
çiyorum : 

Türkiye'nin toprak ve tarım sorunlarıyla 
iktidarın tarım politikası hakkında da kısa mâ
ruzâtta bulunmak isterim. 

Halen faal nüfusunun % 78 ini tarım ala
nında istihdam eden Türkiye, tarıma elverişli 
oldukça büyük tarım arazisine sahiptir. An
cak uygulanan veraset sistemi ve artan nüfu
sun sanayi sektörüne kanalize edilememesi top
rakların büyük ölçüde ufalanmasına sebebol-
muştur. Ufalanma 1963 yılında, 1 268 818 i cü
ce isletme olmak üzere 21 milyon işletmeye 
varmıştır. Bu şekilde gelişigüzel ufalanan ta
rım arazisi, Batıda olduğu gibi ne belirli eller
de toplanarak kapitalist tarım işletmeciliğine 
dönüşmüş ve ne de Devletin teşvikiyle koope-
ratifleserek iktisadi bütünlüğe ahşabümiştir. 
Toprak bu şekilde parçalanıp ufalanırken, top
rak mülkiyetindeki adaletsizlik, toprakla uğ
raşan topraksızlar veya az topraklılar lehine 
de gelişmemiştir. Bugün Türkiye'de toprakla 
uğraşanların % 76 sı tarım arazisinin % 30 
unu % 24 ü de toprakların % 70 ini işlemek
tedir. 1963 gelir dağılımı çalışmaları da bu ko
nuda gayet ilginç bilgiler vermektedir. Bu ça
lışmalara göre, Türkiye'de toprakla uğraşan 
ailelerin beşte biri - Alt gelir grupu - tarım ara
zisinin % 1,5 unu işletirken üst gelir grupundaki 
diğer beşte bir aile grupu toprakların % 61,5 
unu işletmektedir. Ancak tarım topraklarının 
% 1,5 unu işleten beşte bir aile grupu, beher 

üniteden 4,5 kat fazla verim elde ederek, ta
rım gelirlerinin % 7 sini sağlarken % 61,5 top
rakları işleten üst gelir grupu beher üniteden 
ancak % 75 verim sağlıyarak tarım gelirleri
nin % 46 sini temin etmektedir. Görülüyor ki, 
işletilen büyük topraklarda verim de azdır. 

Köy envanter çalışmaları, ortalama bir he
sapla Türkiye'de toprakla uğraşanların % 30 
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% 35 inin topraktan yoksun olduğunu, top
rakların büyük kısmının topraklan başında 
bulunmıyan ve onları bizzat işletntiyenlerin 
oranı Mardin'de % 53, Siirt'te % 21, Ankara'
da da % 12 dir. 

Toprakların bu şekilde gayri âdil dağılışı 
yanında toprağı işletmeye yanyan araçlar ve 
hayvan sürüleri mülkiyetinde de aynı dengesiz
lik vardır. 

Türkiye'de tarıma uygulanan maMna, gübre
leme, sulama, ve ıslah edilmiş tohum konuların
daki teknoloji de, civar ve Batı ülkeleriyle mu
kayese edilirse - ki, bu acı gerçek istatistiM ra
kamlara dayanarak bu kürsüden müteaddit de
falar dile getirildi. - Bunda da çok gerilerde 
kaldığımız görülmektedir. 

Tarım konusundaki bu kısa açıklamalarımız
dan alınan sonuç, Türkiye'de üretimi civar ve 
Batı ülkelerinde aynı birimlerden elde edilenden 
çok düşük olduğudur. Ortak Pazar üyesi Holan-
da'da bir dönümden 420 kilo buğday alınırken 
Bulgaristan'da 256, Yunanistan'da 148 Türkiye'
de ise 107 Mlo alınmaktadır. Bir inekten Holan-
da'da 4 100 Mlo süt alınırken Bulgaristan'da 
3 500, TürMye'de ise 584 kilo süt alınmaktadır. 

Almanya'da bir sığır karkas - 245 Mlo gelirken, 
Yunanistan'da 112 kilo, TürMye'de 85 Mlo gel
mektedir. 

Görülüyor M, TürMye, oldukça büyük bir ta
rım arazisine ve sayı itibariyle oldukça fazla 
hayvana sahibolmasına rağmen, topraklannın 
iktisadi bütünlüğe kavuşturulamadığından ve 
her kesimde uygulanan çağ dışı üretim metotla
rından bugün yiyecek buğday ve yağ baMmın-
dan bile dışa bağlanmıştır. Aynca sanayileşe-
rek nüfus yapısında sanayi lehine bir değişiklik 
yapılamadığından tamm kesimindeM büyük bir 
insan potanosiyeli heba olmaktadır. 

Bu hastalığın başlıca nedeni, yukardan beri 
açıklamaya çalıştığımız üzere, feodal kalıntı du
rumunda bulunan toprak ağalandır. Toprak 
ağalan genellikle işletmeci değillerdir. Bunlar 
topraklarını küçük parçalar halinde yarına, or
takçıya verirler veya tanm işçisiyle işletirler. 
Toprağın rantı ile geçinirler. Bu itibarla toprak
ların verimi azdır. Kiracı ortakçı ve tanm işçisi 
toprak ağasına ait köylerde yaşarlar ve toprak
la birlikte alınıp satılırlar. Sayın Cumhurbaş
kanı bunu, bir mesajında «ülkemizde 20 - 30 kö

ye sahip toprak ağalan vardır. Ülkemizde top
rak köleliği vardır.» sözleriyle belirtmişlerdir. 
Bu haliyle toprak ağalarının millî ekonomiye za
rar verdiği bir gerçektir. Ancak; siyasi partile
rin, oy depolan ve gericilik aMmlarının mihrak 
noktalan olduğu için çağ dışı ağalık düzenine 
nedense bir türlü son verilemez. 

TürMye'de toprağa, özellikle Marşal yardı
mından sonra girmiş bulunan kapitalist tarım iş
letmeciliği veyahut modern çiftçilik, toprak ağa
sının aksine toprağın verimini ar t ına teknolojiyi 
de beraberinde getirmiştir. TürMye'de bu akım, 
tarıma maMnanın uygulanması, tarım ekiminin 
Devlet kredileriyle desteklenmesi, tanm ürün
lerine verilen primler ve yüksek fiyat politika
sı ile Devletçe desteMenmiştir. Ancak, TürMye 
bir sanayi ülkesi olmadığından ve tarım gelirle^ 
rinden sağlanan kaynaklar tamamen tüketime 
sarf edilerek sanayie aktarüamadığından, ka
pitalist tanm işletmeciliği Devlet gelirleriyle 
devamlı desteklenemezdi. Zira, Devlet yöneti
mini ele alan bütün siyasi partiler, geri kalmış
lık çemberinden kurtulmanın şu veya bu yol
la ama sanayileşme ile mümkün olacağına ve 
kaynakların buraya tahsisinde müttefiktirler. 
Bu da tanmda kapitalist gelişmenin hızını kes
ti. Kaldı M, tanmda kapitalist işletmeciliğin 
gelişmesi ve desteklenmesi sosyal devlet ilkele
riyle de çelişmeMe idi. Zira kapitalist işletme
ciliğin girdiği köylerde, daha önce ortakçı, ya
ncı veya tanm işçisi olan köylüler, kendi 
emeklerinin yerine maMnalar kaim olunca sü
ratle şehirlere akmaya başladılar. 1947 lerden 
itibaren başlıyan ve şehirleri kanserleştiren 
gecekondu gelişmesi bu politikanın bir sonucu
dur. Şehirler bu aMmı hazmedecek sanayileş
meden yoksun olduklarından, köyleri boşalta
rak şehirlerde istihdam anyan bu kütle Devle
te yeni ekonomik ve sosyal problemler getirdi. 

G-örülüyor M, TürMye'de toprak düzeni bo
zuktur, toprağın verimi azdır, toprakla uğra
şanlar çok fakirdir ve toprağa, kendisinden 
beklenen değeri yaratmıyan büyük bir potan
siyel atıl olarak bağlanmış bulunmaktadır. 

Toprağın verimini artırmak, âtıl iş gücünü 
harekete geçirerek sanayileşmeyi hızlandırmak 
için toprak üzerinde, bir çok kez adaletsiz ola
rak kurulmuş bulunan toprak mülMyetinin top
raksızlar ve az topraklılar yaranna değiştiril-
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meşinde bir zaruret vardır. Biz buna diğer 
vecibelerle birlikte toprak reformu diyoruz. 

Adalet Partisi iktidarı toprak reformuna 
karşıdır. Zira parti programında «Tarım sek
töründeki nüfus başına düşen geliri arttırıcı ve 
"toprak ünitesine düşen verimi yükseltmek ta
rımsal kalkınmamızın esasını teşkil eder» de
nilmektedir. Nitekim Sayın Başbakan bu kür
süden müteaddit defalar «Dağıtılacak toprak 
yok». «Kimin toprağını alıp kime vereceksiniz.» 
demek suretiyle buna karşı olduğunu belirtmiş-
dir. Ancak uyanan topraksızlar; Avrupa köy
lülerinin 18 nci ve 19 ncu Yüzyıllarda uygu
ladıkları «Toprak işliyenin, su kullananındır» 
ülkesini toprak ağaları tarafından gasbedil-
miş hazine topraklarını işgal etmek suretiyle 
yer yer uygulamaya başlamışlardır. Toprak 
açlığı çeken ve emeğinden başka geliri olmı-
yan bu insanların haklı isteklerinin, Türkiye 
ölçüsünde patlamalara ve kanlı olaylara mün
cer olmadan devletin âdillik ve nâzımlık vas
fına uygun olarak toprak reformunun yapılma
sına zaruret olduğunu işaret etmek isterim. Son 
günlerde, iktidar çevrelerinde başlıyan bu ko
nuya eğilme eğilimlerini memnuniyet ve merak
la izlemekteyiz. 

Biz toprak reformundan; toprakların top
raksızlara veya az topraklılara belirli ölçüde 
dağıtılmasından, bunların tekrar ufalanmasının 
önlenmesine, el değiştirmesine, toprağın onu 
işleyene verilmesine, ufalanan toprakların ta
rım kooperatifleri yoluyla iktisadi bütünlüğe 
kavuşmasına, her türlü teknolojinin kooperatif
ler yoluyla tarıma uygulanmasına, ve ileri saf
halarda tarım kooperatiflerinin satış ve tüketim 
kooperatifleriyle de donatılmasına kadar bütün 
faaliyetleri içine alan bir toprak düzeni anla
maktayız. 

Bu konuya son vermeden önce, tarıma yakm 
ve hatta vaz geçilmez ilişkisinden ötürü, orman
larımız hakkında da kısa mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Türkiye orman bakımından fakir bir ülke
dir. Ormanlar coğrafi alanın ancak % 13,5 unu 
kaplatmaktadır. Orman varlığımız diğer ülke
lerle mukayese edilirse, orman bakımından ne 
kadar fakir olduğumuz meydana çıkar. Bizde 
coğrafi alanın ancak % 13,5 u olan ormanlar 
Kuzey Amerikada % 39, Asyada % 19, Avrıı-

pada % 33 Rusyada % 39 Bulgaristanda % 28 
Yunariisitanda % 18,5 tur. 

Bilindiği üzere ormanlar bir ülkede; iklimi 
yumuşatmak, yağışları muntazam hale sokmak, 
sel felâketlerini önlemek, akar suları intiza
ma sokmak, yağmur sularını toprakta muhafa
za ederek yer altı sularına kaynaklık etmek 
gibi önemli fonksiyonları vardır. Uzmanlar, or
manların coğrafi alanın % 20 sinden aşağı düş
tüğü ülkelerde bu fonksiyonlarını yapama
dıklarını bildirmektedirler. Nitekim Türkiye'de 
topraklar büyük ölçüde su erozyonuna tabidir. 
Ekilen toprakların % 35 i çok şiddetli olmak 
üzere tüm toprakların % 72 si erozyona tabi
dir. 

Orman tahribatı başlıca iki yolla olmakta
dır. Birisi orman içinde oturmaya mahkûm 
edilen köylülerin tarım arazisi açmak için yap
tıkları tahribat, diğeri de kıl keçisinin yaptığı 
tahribattır. 1939 - 1966 dönemini kapsıyan 
istatistikler, orman suçlarının genel affını kal
dıran Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
orman yangınlarının 1/4 ölçüsünde azaldığını 
göstermektedir, iktidar, orman köylerini, tu
tarlı bir politika ile orman dışındaki iş alanla
rına ve kısmen de bölgede kurulacak orman 
sanayiine kaydıramadığı için, muhalefetle bir
leşerek orman talhrilbatmı şiddetlendirecek olan 
Anayasa değişikliğine gittiler. Acı sonuçlarını 
görmekte olduğumuz bu değişikliğin, ormanla
rımız için daha da kötü sonuçlar vereceğinden 
endişemiz vardır. Olayların bizi yanıltmasını 
dilemekteyiz. 

Özetlersek; topraklariimız ekonomik büyük
lüğünü kaybederek ufalanmış, verimi az ve uy
gulanan tarımsal metotlar çok ilkeldir. Gele
neksel birkaç madde ihracı dışında Türkiye yi
yecek buğday ve yağın bir kısmını dışardan it
hal etmek zorundadır. Tarım bu bozuk düzeni 
ile, plânların kendisinden beklediği kaynak ya
ratma ve transfer ötme suretiyle sanayie itici 
güç olma niteliğini gösterememiştir. 

Toprakların verimli birer işletme haline ge
tirilmesi, Türkiyenin tarımsal ürünler bakımın
dan dışa bağlılığının önlenmesi ve sanayie kay
nak aktarabilmesi için, daha fazla geciktirilme
den, bütün vecibeleriyle bir toprak reformunun 
yapılmasının zaruretine işaret etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Yıllardan beri uygulanan üretken olmıyan 

ve istihdam yaratmıyan iktisadi politika ve ya-
pılmıyan toprak reformu sonucu; sanayi ve ta
rım sektöründeki gelişme plân hedeflerinin 
gerisinde kalmış ve bu da büyük ölçüde işsiz
lik yaratmıştır. 

ikindi Beş Yıllık Plân 1967 de miktarı 
978 500 olan işsiz sayısının 1970 te yaratılacak 
istihdam sahalariyle 463 000 e ineceğini öngör
müştür. Halbuki 1970 te issiz sayısı yarıya 
inmek şöyle dursun bunun bir katı artarak 
1 798 500 e ulaşmıştır. Bu işsiz sayısına har yıl 
399 000 kişi eklenmektedir. Yıllık programlar, 
yeniden iş talebinde bulunan 399 500 kişiden 
ancak 235 000 ine yurt içinde is sağlaîia*ö^ecs-
ğini ifade etmektedir, Bu durum her yıl orta
lama olarak, iş gücüne katılan, her İ00 kişiden 
60 ma yurt içinde ve 18 ine yurt dışında iş sağ
lanabileceğini artanın da işsizler ordusuna katı
lacağını göstermektedir. 

İşsizliğin büyük ölçüde arttığı bir dönemde, 
daha fazla üretim ve daha fazla kâr zihniyetiy
le hareket eden tekelci işyerîerin ezellikle uya
nık işçi ve isçi gruplarını işten çıkardıklarını 
üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 16 Haziran 
olaylarından sonra istanbul'da birçok sanayi 
kurumu bu işten çıkarma işlemine sahne oldu. 
Olaylara yanlış teşhis koyan ve isçi yürüyüşü
nü ayaklanma olarak niteliyen - ki ayaklanma 

suçundan yargılanma olmamıştır. - iktidar, işve
renlerin işçi çıkarmasına adeta seyirci kaldı. 

işsizliğin, kişilerin sosyal güvenlikten yok
sun bulunduğu Türkiye'de sebep olduğu faciayı 
anlatmaya lüzum yoktur. Unutmıyalım ki, 1969 
sonu itibariyle Türkiye'de faal nüfusun ancak 
% 1,9 u sosyal güvenlik tedbirlerinden yarar
lanmakta idi. 

İkinci Beş Yıllık Plânda çıkarılacağı öngö
rülen ve bugüne kadar cıkanlamıyan işsizlik 
sigortasiyle, tarım iş kanununun ve Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen, çalışma ha
yatımızı düzenliyen iş Kanununun daha fazla 
geciktirilmeden çıkarılmasını dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sağlık isleri hakkında da kısaca mâruzâtta 
bulunmak isterim. Anayasa 49 ncu maddesiyle 
Devlete; kişilerin sağlık durumlarını koruma 
vazifesi vermiş bulunmaktadır. Bu ilkenin ger
çekleşmesi, sağlık hizmetlerinin yurt ölçüsünde 
yaygın ve Devlet eliyle yürütülmesini zaruri 
kılar. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bu 
zaruretin icabıdır. 

Kanuna göre 10 yılda Türkiye'yi kaplıyaca-
ğı öngörülen bu hizmet, iktidarın halk sağlığı
na yeteri kadar önem vermemesi sonucu plân 
hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. 

Sosyalleştirme kurumlarının 1968 - 1969 du
rumları şöyledir : 

1968 
Sağlık kurumları 

Sağlık ocakları 
Sağlık evleri 

1 100 
1 430 

Gerçekleşen 

752 
765 

Mevcut sağlık ocakları da. sıhhi malzeme ye
tersizliğinden, ilâç ikmal edilememesinden ve 
sağlık personeli hulunanıamasmdan büyük ölçü
de muattal durumda bulunmaktadırlar. 

iktidarca belirli ve tutarlı bir sağlık perso
nel ve ücret politikası takibediîmediğinden ge
ri kalmış bölgelere sağlık personeli çekme ted
birleri etkisiz kalmış ve sosyalleşme programla
rı yavaşlamış ve bâzı yerlerde tamamen dur
muştur, Sağlık ocaklarında hekim kadrolarının 
% 54,8 i, hemşire kadrolarının isa % 73,6 sı bos 
bulunmaktadır. 

Plân Gerçeklesen 

1 400 
2 8Öû 

830 
1 314 

Gerçekleşme oranı 

% 59.3 
% 46.9 

Halka hizmet götürmekten ziyade kişileri 
memnun etme politikası güden iktidar, kamu 
sektöründe vaaifeli hekimleri; bölgeler ihtiyaç
ları g^z önünde tutularak, Sosyalleştirme Ka-
mmtınun verdiği yetkiyle, kullanılması gerekir
ken bunu yapamamaktadır. Hekimlerin yarı
sına yakım İstanbul, Ankara ve izmir'de top
lanmış bulunmaktadır. Bugün İstanbul ve An
kara'da 500 - 1 000 kişiye bir doktor düşerken 
21 ilde 15 000 - 17 000 kişiye ancak bir doktor 
düşebilnıektedir. iktidarın halka hizmet anla
yışı böyle olmamalıdır. 



C Senatosu B : 29 

Turizm ve ihracatı büyük ölçüde tedirgin 
eden ve medeni dünyada Türkiye'yi adeta tec
rit ettiren kolera salgınından sonra, hacıların, 
kolera salgınının devam ettiği bilinen Hicaz'a 
gönderilmesine müsaade edilmesini ciddiyetle 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugün hemen hemen her kademede uygu

lanmakta olan eğitimin, Türkiye gerçeklerine 
ve o gerçekleri bir ölçüde yansıtan plân hedef
lerine uygunluğu iddia edilemea. 

Anayasanın 21 nci maddesindeki «Çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim vs eğ
retim yapılamaz.» hükmüne rağmen, bugün 
Türkiye'de Tevhidi Tedrisat Devrim Kanununa 
aykırı teokratik eğitim yapılmaktadır. Hem 
de bunların sayıları çoktur. Bugün imanı - hatip 
okulları sayısı liseler kaçlar; kur'an kursları ve 
hafız okullarının sayısı ise ilkokul sayısından 
çok fazladır. Ulusal gerçeklere ve çıkarlara ay
kırı bir tutumun devam?., bunun etkisi altında 
kalan çocuklarımızı ve halkımızı varlık kayna
ğımız olan Atatürk devrimlerine karşı çıkar
makta ve Türk ulusunun çağdaş uygarlık düze
yine çıkmasını adeta önlemek istemektedir. 

Bugün "artık; öz, teferruattan arınmış, hal
kına ve Devletine faydalı, pratik bir eğitimi 
gerçekleştirmek ve öğretimde fırsat eşitliği ilke
sinin uygulanmasını sağlıyacak öğrenciye kişi
lik ve kişiye de yeteneklerine göre eğitim vere
cek bir eğitim düşenine girmek zarureti vardır. 

Fırsat eşitliğinde, ortaöğretimde bir ölçüde 
yarar sağlıyan parasız yatılı okullardır. Fakat 
cari giderler kifayetsizliğinden bu konuda plân 
bir türlü gerçekleştirilemez. 1970 yılında ortao
kul ve liselere program gereğince 15 000 yatılı 
öğrenci alınacak iken ancak 8 905 öğrenci alı
nabilmiş, 1971 programı da 20 000 kişiyi öngö
rüyor. Ne kadar alınacağım bilmiyoruz, 

Teknik okul kapasiteleri de plân hedefleri
nin altında kalmakta ve bu tip eğretim kurum
ları da öğretim üyesi, ve araç halamından ye
tersiz durumlarını muhafaza etmektedirler. 

Yüksek öğrenim için uygulanmakta olan 
giriş testlerinin yurt gerçeklerine uyduğunu ve 
öğrencinin kabiliyetini yansıttığım iddia et
mek mümkün değildir. Kabiliyetine göre eğitini 
göremiyen genç, gerçekte, yart ekonomisi için 
heba olmuş demektir. Artık bu sistemden âikı-
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mek samanı gelmiştir. Yüksek öğretime devam 
edecek gençlerin seçimlerinin, girişte değil de 
öğrenimlerinin ilk yılları sonunda yapılmasının 
daha gerçekçi bir yol olduğu kanısındayız. 1970 
yılında yüksek öğrenim yapmak istiyen 80 000 
gençten ancak 17 000 i bu olanağa sahibolabil-
miştir. Artan 63 000 genç sokağa terk edilmiş
tir. Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkenin 33 bin 
gencin yaratıcı gücünden yoksun kalmaması ge
rekir. 

Bir ülkenin kalkınması, bilimsel gücün yük
sekliği ve iyi yetişmiş insan gücünün artırılma-
siyle mümkündür. Bunun için de üniversiteler 
tam çalışma esasına göre öğretim ve araştırma 
yapan, halka dönük, bilimsel seviyeleri yüksek 
ve Türkiye ölçülerine göre tatmin edilmiş, ken
dilerini bilime bağlamış, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan kaliteli öğrenci yetiştiren öğretim üyele
rinin bulunduğu tam anlamiyle özerk kurumlar 
olarak geliştirilmelidir. 

Üniversitelerimizin böyle bir hüviyette ol
dukları ve çağdaş üniversiteler seviyesinde bu
lundukları iddia edilemez, üniversitelerimiz bir
çok yönleriyle ıslaha muhtaçtır. Gençlerin üni
versite reformu sözlerini dııymamazlıktan gele
meyiz. Yarınki dünyalarını hazırlıyacak olan 
üniversitelerin ıslahını istemek gençlerin en 
tabiî hakkı ve üniversite yöneticilerinin de bu 
yönde gayret göstermeleri kaçınılmaz vazifele
ridir. 

Yurdun her köşesinde açılacak üniversite
ler, bilimi halkın hizmetine sunarak, halkın 
maddi olanaklarının artmasına yardım edecek
lerdir. Yalnız yıllarca önce açılmış bulunan üni
versitelerin daha ciddî anlamada üniversite hü
viyetine bürünemediklerini dikkatten uzak tut
mamalıyız. Açılacak yeni üniversitelerde nite
likten fedakârlık yapılmamalıdır. Bunun için 
öğretim üyelerini artıracak tedbirler zamanında 
alınmalıdır. Ancak bütçe raporlarının tetkikin
den öğreniyoruz ki, yeni kurulacak üniversite
lere öğretim üyesi sağlanması için yurt dışına 
600 doktora öğrencisi gönderilmesi gerekirken, 
burs, asistan maaşlarının yetersizliği, tazminat 
ve kefil gibi, inançlı bir idarenin kolaylıkla 
halledeceği engeller kaldırılamadığı için bunla
rın ancak % 25 i gönderilebilnıiştir. Böyle bir 
tutumla yeni üniversitelerin açılması ihtimali 
azalıyor, arkadaşlar. 
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Ayrıca, üniversitelerin yatırımları da plân 
hedefleri altında kalmıştır. 1968 de 87.2 mil
yon lira olan yatırım açığı 1968 de 181.2 mil
yona 1970 te 330 milyona çıkmıştır. Bu durum
da ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü 7.5 mil
yar liralık yatırımların gerçekleşmiyeceği anla
şılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Anayasa ve onun ilke ve kurumlariyîe bağ-
daşmıyan Adalet Partisi iktidarı, Anayasa ya
nında yer alan her kuruluşla olduğu gibi öğret
menlerle de çatışma halindedir, öğretmenler; 
Anayasa doğrultusunda halkçı, devrimci, lâyık 
ve milliyetçi fikirler yaydıkça ve halkın uyan
masına yardımcı oldukça tutucu ve hâkim sınıf
ların çıkarlarını savunanlarca kınanmaktadır. 
1965 yılından beri Demirel Hükümeti; yakın 
tarihimizde emsaline rastlanmıyan şekilde öğ
retmenlere karşı, her türlü metodu kullanarak 
haksız bir baskıyı yürütmektedir, öğretmen 
kıyımı diye adlandırılan bu dönem, tarihimize 
bir kara leke olarak geçecektir. 

Olaylar, Türk çocuklarına ve halkına Anaya
sal haklarını öğreten öğretmenlerin her türlü 
maddi ve mânevi baskılara rağmen yürüdükle
ri doğru yola devam edeceklerini göstermekte
dir. 

Bütün suçları; Atatürk devrimleri ve Ana
yasa doğrultusunda halka ve onların çocukla
rına ışık tutmak ve yarının Türkiye'sini yöne
tecek gençleri çağımıza uygun bilgilerle yetiş
tirmek olan öğretmenlerin bu haklı mücadelele
rini alkışlıyor ve yürüdükleri bu doğru yolda 
onlarla beraber olduğumuzu belirtirken yurdun 
en ücra köşelerinde dahi büyük maddi olanak
lar beklemeden feragatle çalışan bu fedakâr in
sanlara reva görülen haksız baskılara son veril
mesini dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetini; insan 

haklarına saygılı, millî dayanışmayı, fert ve 
toplumun refahını geliştirmeyi ve millî birlik 
ve beraberliği kendisine ilke edinmiş; millî, 
demokratik, lâyik ve sosyal bir hukuk Devleti 
olarak tarif etmiştir. 

Her türlü zümre ve sınıf diktasını reddeden, 
Atatürk devrim ve ilkeleriyle bunların bir de
vamı olan 27 Mayıs Devrimini ve bu devrimin 
halka dönük devrim ilkelerini esas kabul eden 

I Anayasamız düşünce özgürlüğünü de teminat 
1 altına almıştır. 
I Gerçek anlamda özgür düşünce, sadece kıı-
I rulu düzeni övmek değil, onu en sert bir şekil

de yermeyi hattâ mahkûm etmeyi de kapsar. 
Prof. H. Lasky bakınız düşünce özgürlüğü 

hakkında neler diyor': 
«Tehlikeli fikirleri tesbit etmek imkansızdır 

ve böyle bir teşebbüs çılgınlık olur.» 
«Karışıklığa meydan verecek nazariyeler 

Hükümetin temellerini sarsabilecekse, o Hükü
mette çürüyen bir taraf vardır.» 

«Halkın şiddete baş vurması derin bir ada
letsizliğin sonucudur.» 

«özgürlük ve şiddet, karşılıklı olarak birbir
lerini yok ederler.» 

«Fikirler ancak fikirlerle bastırılabilir. Ka
ra ve kaba ünvvet fikirlere cevabolamaz.» 

Büyük gerçekler taşıyan bu sözlerin sahibi
nin yaşadığı demokratik ülkelerde fikir suçu 

I diye bir suç yoktur. O ülkelerde fikre karşı 
tahammül ve tolerans vardır. Bundan ötürüdür 
ki, o ülkeler, dünya medeniyetine katkıda bu
lunmaktadırlar. 

Ülkemizde özgür düşünceye karşı oldum ola
sıya bir tahamülsüzlük vardır. Vurgun düzeni
nin devam ettiği ve gayrimeşru kazançlarm var 
olduğu ülkelerde iktidarlar özgür düşüncenin 
amansız düşmanıdırlar. İşte bu zaruretledir 
ki yargı, icradan ayrılarak bağımsızlığa kavuş
turulmuştur. 

iktidarın son zamanlarda hazırladığı tasarı
lar özgür düşünceyi kısıtlamayı hedef tutmak
ta, Savcılar Kanunu üzerindeki ısrarı da yargı
nın bağımsızlığa kavuşmasına karşı tahammül
süzlüğünün belirtisi olarak nitelemekteyiz. 

Basının hür ve sansür edilemiyeceğini kabul 
eden; gazete, dergi ve kitap toplamayı mahke
me kararına bağlıyan Anayasaya rağmen, ikti-
lar, Türk toplumuna ışık saçar ve toplumu ay
dınlatarak sömürü düzenine karşı direnişe ge
çer endişesiyle rnahkemo kararı dahi olmadan 
polis marifetiyle kitap toplattığı günlük olay
lar arasına igrmiştir. Halbuki özgür düşünce
nin hâkim olduğu ülkelerde, bakın kitap top
latılması hakkında neler söyleniyir: General Ei-
senhower «Kitap yasaklarına katılmayınız. Ya
nılgıları, onların her zaman var olduğunu gös-

I teren delilleri ortadan kaldırarak saklayabilece-

74 — 



C Senatosu B : 29 27 . 1 . 1971 6 : 2 

ğinizi sanmayınız. Kendi anlayışınıza göre yap
tığınız işin kötü olduğuna inanmadıkça, kitap
lığa giderek her hangi bir kitap alıp okumak
tan korkmayınız.» demektedir. 

Anayasamızın teminat altına aldığı ve Dev
lete görev olarak verdiği birçok haklar yanında 
42 nci maddesiyle; çalışmanın, vatandaşlar için 
bir hak ve ödev olduğunu kabul ve çalışanla
rın insanca yaşamaları ve çalışma hayatlarının 
kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi 
ve malî tedbirlerle çalışanları koruyacağı ve iş
sizliği önleyici tedbirler getirme vazifesini Dev
lete ve Devletin icra organı olarak Hükümete 
vermiş bulunmaktadır. 

Demirel iktidarı; Anayasanın vatandaşa iş 
temin etme vazifesini yerine getirme şöyle dur
sun, kendi siyasi inanç ve felsefesi dışındaki 
insanları, özellikle sol düşünce sahiplerini fır
satlar yaratarak işlerinden atmakta onları aile
leriyle birlikte açlığa mahkûm etme gayreti 
içindedir, işlerinden çıkarılan işçilere açığa 
alınan öğretmenlerin durumu buna bir örnektir. 

İktidar; halkımızın, özellikle sol eğilimli 
kurumların, Anayasa ile teminat altına alınmış 
toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle hak istemele
rine karşıdır ve her fırsatta bu hakkın kulla
nılmasına toplum polisi ile mâni olmaya çalış
maktadır. 

iktidar, 1970 ortalarından sonra bu gibi top
lantı ve gösteri yürüyüşlerine karşı Silâhlı Kuv
vetleri kalkınma gayretine düşmüş görünüyor. 
Silâhlı Kuvvetlerin halk üzerindeki itibarının 
zedelenmemesi için bunların polis hizmetlerinde 
kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirtmek 
isterik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Lâyık ve teokratik Devlet konularında da 

bir açıklığa kavuşmak zorundayız. Bilindiği 
üzere İslâm Dini, kurulduğu ilk günden itiba
ren son yıllara kadar Devlet yönetmiştir. Ancak 
değişen ve gelişen toplumların dinin değişmi-
yen kuralları ile idare edilmesinin mümkün ol-
mıyacağı hakikati, çok geç olmakla beraber, 
Türk toplumu tarafından da anlaşılmış, teokra
tik Devlet yerini lâyik Cumhuriyete Halife -
Sultan kişiliğinde toplanan hâkimiyet de ulu
sal egemenliğe bırakmıştır. 

Teokratik bir bünyeye sahip Osmanlı Dev
leti; Türk halkını yüz yıllar boyunca bu felse

fe ve inançla yönetmiş, eğitmiş ve telkin altın
da tutmuştur. Lâyik Cumhuriyetin genç yöne
ticilerinin bunu dikkatte tutarak vicdan özgür
lüğü ile lâyiklik konusunda çok hassas davran
maları gerekirdi. Durum maalesef tamamen 
tersi oldu. Bilhassa çok partili hayata girdik
ten sonra halka, dünyada daha iyi şartlarla ya
şama olanakları sağlıyacak hizmetler götürme 
yerine, onların dini dnygulariyle oynamayı ter
cih ettiler. Demokrat Parti devrinde başlıyan 
bu geriye dönüş eğilimi Adalet Partisi iktidarı 
döneminde 31 Mart olaylarına benzer olayların 
sahneye konulmasına, vatandaşlar arasında düş
manlıklar- yaratılmasına sebebolmuş ve birçok 
yerde aydın öğretmen, kaymakam ve hattâ hâ
kim mürtecinin insafsız saldırısına mâruz kal
mıştır. 

1965 ten beri «Din ve vicdan özgürlüğü» 
perdesi arkasında irticaın yurt sathında yayıl
masına âdeta yardımcı ve seyirci olan Demirel 
iktidarının, son günlerde irtica yuvalarına kar
şı harekete geçmesini, ayrı bir maksada dayan
mıyorsa, olumlu karşıladığımızı belirtmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
iç güyenllk ve öğrenci hareketleri hakkında 

da düşüncelerimizi arz etmek isterim. 
Türkiye, bugün, iç güvenlik bakımından bel

ki de tarihinin en karanlık günlerini yaşamakta 
ve toplum, güvensizliğin yarattığı bunalımlar 
içinde kıvranmaktadır. 

Dün, büyük şehirler dışında ve ülkenin ge
ri kalmış bölgelerinde cereyan eden soygun ve 
adam öldürme olayları, büyük şehirlere sıçra
mış ülkede âdeta mal ve can emniyeti kalmamış
tır. iktidar, büyük bir sorumsuzluk için olayla
ra seyirci kalmaktadır. 

Ülkemizin genel güvenlik durumunu kabaca 
belirttikten sonra, son yıllarda gençlik veya 
üniversite olayları diye adlandırılan olaylara 
kısaca göz atalım : 

27 Mayıs Anayasasının sağladığı fikir özgür
lüğü içinde aydınlar ve özerk üniversitelerin 
topluma karşı sorumluluk taşıyan üyeleri yurt 
sorunları ve onların çözüm yollarını aramaya 
başladılar. Genç dimağlar; 150 yıllık çabalara 
rağmen neden kalkınamadığımızı, neden sanayi
leşenle diğimizi, ihracatın neden artmadığını, 
millî gelir dağılımı ile toprak dağılımındaki 
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adaletsizliklerin nedenini, Atatürk ilkelerin in ] 
neden uygulanmadığım, teokratik eğitimin sen 
yıllarda önplâna geçişinin nedenini ye nihayet 
içinde okuduğu üniversitenin durumunu ve ona 
verilmesi lâzımgelen ve fakat yıllardan beri ve-
rilmiyen düzenin nedenini araştırmakta ve yurt j 
sorunlarına bu araştırmalarla damgasmı vıır-
matkadır. 

Çeşitli yollarla kamu oyuna duyurulan araş
tırmalar; Türk toplumunun iktisadi, sosyal ve i 
kültürel alanlarda hasta olduğunu, bu hastalı
ğın, toplum düzeninin bozukluğundan ileri gel
diğini, tedavisinin ne düzenin Anayasa doğrul
tusunda, toplum yararına değiştirilmesiyle an
cak mümkün olacağı zaruretini ortaya koymuş
tu. Objektif ölçülerle istatistiki rakamlara da
yanan bu bilimsel araştırmalar her gün biraz ı 
daha artmakta ve akım süratle gelişmekte idi. 

Yurt sorunlarının ve çözüm yollarının tartı
şılmasından rahatsızlık duyan hâkim sınıflar I 
ve onların hizmetindeki iktidar, bu akımları ön
lemek için kullanılacak en müessir metodu; 
gençlerin karşısına sağcı militanlar ve fanatik 
gruplar çıkarmak suretiyle buldu. Emekli bir 
polis şefinin basına intikal eden beyaniyle doğ
rulanan bu metot gereğince yerden biter gibi 
yurdun çeşitli bölgelerinde mücadele cemiyetle
ri ve silâhlı komando kampları kuruldu, Bura
larda silâhlı eğitim gören militanlar yetiştirildi 
ve bunlar teokratik eğitimle fanatikleştirilen 
ve birçokları öğrenci olmıyan insanlarla takviye 
edildi, iktidarın desteğine sahip bu grupların 
ARAMCO'dan mı, CENTO' nun musir faaliyet- J 
ler Fonundan mı, yoksa gizli örgütlerin hesabı 
görülmiyen ödeneklerinden mi beslendiğini 'iğ
renmek mümkün değil... 

Plân başarı ile yürütüldü. Silâhsız ve ka
nuni izine tabi toplantılar polisin gözü önün
de sağcı militanlar tarafından saldırıya uğra
dı, polis saldırganı değil, kanunun himayesin-
dekini tutukladı. Kaba kuvvet saldırıları gi
derek silâhlı saldırılara dönüştü. Sokaklarda 
polisin ve halkın gözleri önünde insanlar öl
dürüldü. Failler ellerini kollarını sallıyarak 
ve bazan da polis arabalarına binerek uzaklaş
tılar. Bu suretle ölenlerin sayısı 18... Bugüne 
kadar sağlam delillerle hâkim karşısına çıkarı
lan ve mahkûm olan tek fail yok... 

Bilerek ve istiyerek yaratılan bu ve son 
günlerde menfur sabotaj hareketleriyle birlikte I 
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mütalâa edilirse, bir anlamda iç savaşın ilk 
belirtileri olan bu çatışmalarda iktidarın ta
raflı tutumuna sebep ne? 

İlk kurulduğu günden beri eskisinin özlemi 
içinde bulunan iktidar, 27 Mayıs millî devri
mine, bu devrimin getirdiği anayasaya ve bu 
anayasanın ilke ve kurumlarına karşıdır. İlk 
fırsatta Anayasayı kendi inanç ve felsefesi yö
nünde değiştireceğini açıkça söylemektedir. An
cak Anayasaya sahip Meclis içinde muhalefet, 
Meclis dışında da Anayasaya damgasını vur
muş güçler var, Bunlara rağmen Anayasayı de
ğiştirmek mümkün değil. İktidar, bilerek ya
rattığı bu anarşik ortamı. Anayasanın değiş
tirilmesinde gerekçe olarak kullanmak heve-
sindedir, 

Son günlerde parti liderlerinin ve Devlet yö
netiminin üst kademesinde vazife almış sorum
luların, yukarda nedenlerini açıklamaya çalış
tığımız öğrenci olaylarına aşırı uçların faali
yetleri teşhisine katılmak mümkün değildir. 

Gençlik olaylarının temel nedeni, Anayasa
nın öngördüğü ekonomik ve sosyal sorunların 
bugüne kadar, toplum yararına olarak, reform
larla çözümlenmemiş olmalarıdır. Üniversiteli 
genç; niçin ve nasıl bir öğretimi hangi sonuç 
ve amaç için yapacağını hesaplamakta, kendi 
dünyasını hazırhylacak olan öğrenim ve öğre
timin niteliğine yön vermek istemekte ve bu 
ülkenin sorunlarına eğilerek siyasal bilinçlen
mektedir. Silâhlı saldırılar ve kanun dışı hare
ketler bir tarafa bırakılırsa (ki telin ederiz) 
gençliğin bu tutumu yerilmek şöyle dursun al
kışlanmalıdır. 

Bugün gençlerin silâhlanmasından hepimiz 
şikâyetçiyiz. Ama silâhlanmalarının nedenini 
neden araştırmıyoruz?. Zor zoru davet eder. 
Devlet asayiş kuvvetleri zorbayı korur ve hak
lıyı yakalamaya kalkarsa, öldürülen 18 gen
cin katilleri yakalanmazsa, gencin hangi bir 
hain kurşunla nerede öldürüleceği bilinmiyen 
bir ortamda, nefis müdafaası için. silâhlanmak 
meşrudur ve zorunlu olur. Bunun suçu, silâh
lanan gencin değil, Türkiye'yi bu ağır bunalım
lara sokmuş olanlarındır. 

Bütün bu gerçekler karşısında, bir Anaya
sa organı olan Millî Güvenlik Kurulunun, bâzı 
üyelerinin basına kadar intikal eden olumlu ve 
paylaştığımız görüşlerine rağmen, gençlik olay-
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larma iktidar açısından bakmasını, iktidarı 
Anayasanın öngördüğü reformları yapma yo
lunda uyarma yerine, iktidarın Anayasal hakla
rı kısıtlama yolundaki çabalarına katılır görün
mesini yadırgadığımızı belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son yıllarda faaliyetlerini bazan bir parti 

organı gibi ve bazan da iktidarın uyguladığı 
çok yönlü dış politikaya adeta karşı çıkar gibi 
düzenliyen Millî İstihbarat Teşkilâtının hatalı 
tutumu hakkmda da kısaca maruzatta buluna
cağım. 

644 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan MİT, 
«Kanununda yazılı görevler dışında hizmet 
yüklenemiyeceği», «Devletin güvenliği ve millî 
politikasıyla ilgili istihbarat hizmetlerinden 
başka hizmet istikametine sevk edilemiyeceği» 
kanuni hükme bağlanmıştır. 

Bugün bu teşkilât, hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmıyan, kanununun kendisine tanıdığı 
vazife sınırlarını aşarak sokakta adam ka
çırmakta, Anayasa ile teminat altına, alman 
haberleşmeyi kontrol etmekte, mektupları aç
makta, bilimsel nitelik taşımıyan belgelerle 
adam fişlemektedir. 

Son günlerde büyük gürültü koparan mek
tup olayı teşkilâtın faaliyetlerini yasaları ih
lâl mahiyette galiş tirildiğini ve kanunla kurul
muş bir devlet müessesesi olduğunu unutarak 
Demirel ailesinin özel dedektifliğini yapma he
vesine kapıldığını göstermektedir. Bir müesse
se ki; Demirel ailesinin haksız ve dedikodulu 
çıkarları iddialarını objektif ölçüler içinde tet
kik vazifesini almış bir devlet memurunu kö-
tülüyerek aileyi koruma gayretinde bulunur, 
bu müessesenin kamu görevi yaptığı iddia edi
lemez. Kendisine kanunla verilen vazifeleri bir 
ailenin çıkarları yolunda kullanarak suiista-
mal eden bu teşekkülün zihniyet itibariyle ıs
lâhına lüzum ve zaruret vardır.. MÎT'na yasa
lar dışı böyle vazifeler vermiyeceğini kuvvetle 
tahmin ettiğim ilgilileri bu vazifeyi yerine ge
tirmeye davet ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Grupumun dış politika hakkındaki görüşle

rini de kısaca belirtmeye gayret edeceğim. 
1970 lerin dünyası, yıllardan beri devam 

eden ve mazlum milletlerin ezilmesi ve daha da 
yoksullaşmasıyla sonuçlanan savaşlardan bık
mış bulunmaktadır. 

Büyük devletlerin barış çağrılan, birçok 
kez kendi çıkarları ile bağdaşamadığı için so
nuç vermemektedir. 

Amerikan Milletini dünyanın jandarması 
gibi kullanmak istiyen Johnson, yerini barış 
getirmeyi vadeden Nixon'a terk edeii yıllar geçti
ği halde ne Vietnam'da, ne Orta - Doğu ve ne de 
dünyanın diğer ülkelerine barış geldi. Dış po
litikasını başkanlarından ziyade korpasyonların 
tâyin ettiği Amerika'da durum böyle olurken, 
diğer süper Devlet Sovyetler Birliği de hayat 
sahasını çizmiş ve bu sahada yaramaz çocuk 
bulundurmamak, yaramazlık yapanları şiddetle 
cezalandırmak politikasına devam ediyor. 

İki süper devlete karşı bir denge unsuru 
olacağı umudedilen Tarafsız Bloku kuvvetlen
mek şöyle dursun her gün biraz daha zayıfla
makta, bir üçüncü süper devlet haline gelmiş 
bulunan Çin Halk Cumhuriyeti de henüz dünya 
işlerine ağırlığını koyar görünmemektedir. 

Bütün bu olaylara rağmen dünyada savaş 
tansiyonunun, büyük güçler arasında kurul
muş bulunan nükleer denge yüzünden zaman 
zaman düşmekte olduğu görülüyor. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Rusya Nük
leer Silâhlarla, biolojik ve kimyasal silâhların 
sınırlanması için Helsinki ve Cenevre'de müza
kerelere devam ederken Amerika'nın Çin Halk 
Cumhuriyetine karşı tutumunda büyük bir yu
muşama görülmektedir. 

NATO'nun Doğu Bloku devletleriyle iyi iliş
kiler kurma politikasından esinlenen Batı Al
manya, Sovyetlerle saldırmazlık paktı yapmış 
ve Polânya ile de, anlaşmazlığın esasını teşkil 
eden hudud meselesini halletmiş, Doğu Alman
ya ile de tek millet iki devlet esası üzerinden 
dialoğu kurmuş bulunmaktadır. Batı Almanya'
nın uyguladığı bu Doğuya açılma politikası 
Avrupa'daki harb tansiyonunu büyük ölçüde 
azaltmış bulunmaktadır. Almanya'nın uygula
dığı bu politika NATO'yu da büyük ölçüde et
kilemiş olup tarafımızdan da değerlendirilmek
te olduğunu müşahede etmekteyiz. 

Arap âleminde; Suudi Arabistan ve Fas ha
riç, yönetim, devrimci genç kuşakların eline 
geçmiş bulunmaktadır. Ürdün ve Lübnan'da 
devrimci Filistin gerillalarının ağırlıkları zaman 
zaman hissedilmektedir. 
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Anahatlariyle dünyanın içinde bulunduğu 
siyasi durumu çizdikten sonra Türkiye'nin du
rumuna geçebiliriz. 

Rusya'nın da verdiği gerekçelerle düne ka
dar Sovyet düşmanlığı üzerine bina edilen Türk 
dış politikası, Türkiye'yi tecridetmekten başka 
bir işe yaramamış ve 1960 lardan beri çok yan
lı bir dış politika izlenmeye başlamıştır. Kom
şularımızla, bu arada, Sovyetlerle dostça ge
çinme hedefini güden bu çok yanlı politika 
Demirel iktidarmca da başarı ile yürütülmeye 
çalışılmaktadır. Ancak NATO'nun birçok üye
lerinin katılmadığı görev kuvveti ve benzeri gi
bi kararlarına katılmamız bu çok yanlı politika
nın samimiyetle yürütülmesini engeller görün
mektedir. 

Bugün Türkiye jeopolitik bakımdan, Orta 
Doğunun en hassas bölgelerinden biri haline 
gelmiş bulunmaktadır. Kuzeyinde potansiyeli 
fazla, sanayileşmiş ve son yıllarda müttefikle
rin izledikleri politika sonucu âdeta bir Akde
niz Devleti haline gelmiş kuvvetli Rusya, Gü
neyinde de dünya petrollerinin yarısından faz
lasına sahip, fakat onları koruma gücünden ve 
kullanma tekniğinden yoksun bir Arap âlemi 
ve petrollerden büyük yarar sağlıyan Batı 
devletleri vardır. 

Yıllardan beri savaş halini devam ettiren 
ve tarafları iki süper devletin (Rusya ve Ame
rika) desteklediği Orta - Doğuda ve Türkiye'
nin durumu kritiktir. 

Gerek NATO Andlaşmasma ve gerek ikili 
anlaşmalara dayanarak, Amerika'nın Türkiye'
de kurduğu üslerde nükleer silâhlarla onları 
atma araçları bulundukça ve Amerika bir 
Arap - israil çatışmasında israil'i tutma poli
tikasında değişiklik yapmadıkça, Türkiye, ar
zusu hilâfına bir olup bitti ile kendisini harb 
içinde bulabilir. Türkiye'nin bu kritik durumu 
NATO üyelerinin de dikkatinden kaçmış değil
dir. Bu üyeler NATO Andlaşmasınm kendileri
ne verdikleri vecibelerden kaçınma yolunu ara
makta, ve geçen yıl büyük yorum ve gürültü
lere sebebolan, bizim de kabul ettiğimiz elâs
tiki savunma sistemi ile bulmuşlardır. NATO'-
nun kanatlarında uygulanacak olan bu elâstiki 
savunma stratejisine göre Türkiye'ye karşı 
yapılacak bir saldırı NATO'nun diğer üyeleri
ni ilzam etmiyecek, bunlar bize ancak çevik 

1987 Haziran savaşından sonra İsrail'in Mı-
kuvvetlerle yardım imkânı arayacaklardır. 
sır, Ürdün ve Suriye'den silâh zoruyla aldığı 
toprakları iskâna başlaması ve sırtını Birle
şik Amerika'ya dayayarak Birleşmiş Milletlerin 
aldıkları kararlara uymaması, bölgede Araplar
la İsrail arasında her an bir savaş başlatabilir. 
Halen Rusya ile Amerika taraflara yardıma daha 
fazla angaje olmuş görünüyorlar. Böyle bir harb 
vukuunda topraklarımızda bulunan üslerin ve 
kolaylıkların Amerikalılarca kullanılmak isten
mesi, haklı olarak Arap dâvasını benimsemiş 
olan Türkiye'yi müşkül durumda bırakmakla 
kalmaz, sonu harbe müncer olabilecek bunalım
lara sevk edebilir. 

Millî çıkarlarımızla bağdaşmıyan böyle ba
ğımlı bir dış politikanın âkibetlermden korun
mak ve bölgede vukuagelebilecek bir savaşın 
Türkiye'ye sirayetini önliyebilmek için, ikili an
laşmalara dayanarak topraklarımızda kurulan 
Amerikan üslerinin kaldırılmasını, istihbarat 
faaliyeti yapan üs ve tesislerin NATO yararına 
çalışmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine tesli
mini, NATO emrinde bulunan üslerin de lojistik 
destek faaliyeti dışında kullanılmaması zarure
tine inanmaktayız. 

Yıllarca önce bu kürsüde dile getirdiği
miz bir dileğimize tekrar değinmekte ya
rar görürüz, 

Bilindiği üzere bugün NATO devletleri 
arasında Çin Halk Cumhuriyetini Amerika'
dan başka dikta ile idare edilen Yunanistan 
ve Portekiz'in dışında bütün devletler tanımış
lardır. Bunlara bir de biz ekleniyoruz. Tür
kiye'nin gerek ticari ve gerek global strate
jisi bakımından Cin Halk Cumhuriyeti ile iyi 
münasebetler kurulmasının yararlı olacağına 
kaani bulunmaktayız. 800 milyonluk bu üçüncü 
süper devleti uzun müddet tammamazlık ede
meyiz. Bu tanımanın biran önce, her halü
kârda Amerikalıların Çin'i tanımasından önce 
yapılmasını samimiyetle dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım : 
KıJbris konusuna da kısaca değinmek iste

rim. 1900 Aralığında başlıyan kanlı safha
lardan geçen Kıbrıs buhranı, Türklerin yer
lerinden ve yurtlarından atılarak bir kamp 
hayatı yaşamalarına müncer oldu. Kıbrıs Rum 
yönetimi, Türklerin müdahalesinden ve ulus-
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lararası bir mesele haline gelmesi endişesiyle, | 
1093 ten beri kurmuş oldukları hâkim du- j 
rumlarını devam ettirmekte ve Yunanlıların 
iç durumu sebebiyle de daha ileri, şimdilik 
gitmemektedirler. 

İki cemaatin karşılıklı müzakerelerinden bu
güne kadar olumlu bir sonuç alınmadı. Türk
ler bugün de tüketici bir toplum olarak kamp 
hayatı yasamaktadırlar. 

Baştan itibaren, belki de irademiz dışında 
takibedilen hatalı Kılbrıs politikası sonucu, 
Kılbrıs Türklerinin ihtimal çok az olmakla be
raber, müdadele güçlerini kaybetmelerinden 
endişe duymaktayız. 

Anlaşmalarla teminat altına alınmış bu
lunan Kıbrıs Türklerinin haklarını silâhla ala
madığımıza veya alma kararlılığında görün
mediğimize göre, uluslararası alanda, Kılb
rıs Türkleri lehine olarak halletmek için, üs-
lerden ve silâhlardan arınmış, bağımsız ve ta
rafsızlığı Birleşmiş Milletler ve Londra - Zü-
rih andlaşmalarındaki garantör devletler ga
rantisine bağlanmış federatif bir Kıibrıs tezi
nin, geç kalınmış olmakla beraber, kabul ve 
ilânında yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım : 
Millî Savunma politikası hakkında da kı

saca grupumun görüşlerini belirtmek isterim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı Bütçe - Plân 
Komisyonunda «Türk toprakları hiçbir taar
ruz için basamak olmıyacak, ancak ancak il
kenin savunması için kullanılacaktır.» demiş
tir. Sayın Bakanın bu sözlerini yürekten 
paylaşıyoruz. Ancak, biraz öncede belirttiğim 
üzere, Türkiye'de yabancı devletlerin kendi 
gldbal stratejileri için kurduğu ve kullanmayı 
tasarladığı, içlerinde nüklüer silâh ve atma 
araçları da 'bulunan üsler bulundukça, Tür
kiye,, kendisini, kendisiıiin olmıyan bir harbin 
içinde her zaman ^bulabilir. 

Türkiye, Sayın Bakanın söylediği ve biz
lerinde paylaştığımız bu görüşü, ancak, kendi 
komutanının emir ve komutasında, kendi millî 
kaynaklarına dayalı bir ulusal ordu bünye
sinde gerçekleştirehilir. Oysa bugün Silâhlı 
Kuvvetlerimizin elinde bulunan her türlü si
lâh, araç ve gereçlerin bizlere aidolduğunu 
ve bunların, anlaşmalar bozulmadıkça ve I 
silâhları veren ülkenin harb doktrin ve stra- | 
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tejisi dışında kendi millî çıkarlarımız istikâ
metinde kullanılacağını da iddia etmek müm
kün değildir. 

Türk Ordusunu kendi öz kaynaklarına da
yanır bir hale getirmek zarureti vardır. Yıl
lardan beri hissedilen bu zaruret bir türlü 
gerçekleşme yoluna sokulamamıştır. 

Yedi milyara varan Millî Savunma bütçe
linde, yatırımlara ayrılan para bunun % 1 i, 
yani 70 milyon lira civarındadır. Bu para ile 
değil silâh yapmak veya satınalmak, mevcu
dun idame ve ıbakımı bile mümkün değildir. 
O takdirde takibedilecek yol Büyük Ata
türk'ün 1924 yılında Dumlupmar'da işaret et
tiği yoldur. Atatürk; «iktisaden zayıf bir 
bünye fakrü zaruretten kurtulamaz, içtimai ve 
'siyasi tehlikelerden yakasını kurtaramaz. Hiç-
fcir medeni devlet yoktur ki, ordu ve donan
masından evvel iktisadiyatını düşünmemiş ol
sun. Memleket ve istiklâl müdafaası için vü
cudu lâzım olan bütün kuvvetler ve vasıtalar 
iktisadiyatının inlbisat ve inkişafı ile mükem
mel olabilir.» buyurmuşlardı. 

Bugün gerçek anlamda kuvvetli ordulara, 
ancak, malî, iktisadi ve sınai bakımdan kuv
vetli olan ülkeler sahibolmaktadır. Sanayi
leşmenin ilk şartı sermayedir Gelir bütçele
rini bugünkü şartlar altında daha da ge
liştirmek mümkün değildir. Kuvvetli bir millî 
sanayie dayalı gerçek anlamda kuvvetli bir 
'savunma kurmak istiyorsak, sanayi yatırım
larını hızlandıracak tasarruflara ihtiyaç var
dır. Buna da bütçelsdnin % 99 unu cari harda-
malara sarfeden Millî Savunmadan başlamak 
gerekir. 

Bunun için : 
1. iSilâhlı Kuvvetlerin kuvvetler mevcudu; 

anlaşmaların ve takibedilen çok yönlü dış po
litikanın sağladığı güvenlik çerçevesi içinde,, 
malî ve iktisadi gücümün ölçüsünde azaltıl
malıdır. 

Bu azaltmadan sonra yeniden organize edi
lecek olan Silâhlı Kuvvetlerimiz, küŞük fakat 
ateş ve hareket kudreti fazla ve gereğinde 
gerillâ savaşları yürütebilecek bir hüviyette 
olmalıdır. 

2. Yapılacak tasarruflar; ülkenin savunma 
gucur ü artıracak motor sanayii gibi temel ya
tırımlara sarf edilmeli ve harb sanayii kurul-
malidir. 
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3, Ordu Yardımlaşma fonları tüketim ve . 
lüks tüketim yatırımlarına değil, fakat millî sa
vunmayı pekleştiren temel yatırımlara yöneltil- j 
melidrr. s 

4. Artan insan gücü; yurt kalkınmasın- j 
da kullanılmak üzere, Silâhlı Kuvvetler kontro- j 
lunda bir kalkınma ordusu halinde organize I 
edilmelidir. j 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım : j 
Grupum adına yaptığım bütçe eleştirilerinin 

sonuna gelmiş bulunuyorum. Şimdiye kadar 
yaptığım konuşmayı anahatlariyle özetlersek-

1. İktidarın uyguladığı Türkiye'nin ger
çeklerine ters düşen iktisadi ve sosyal politika
lar sonucu bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi
nin hiç bir döneminde yaşamadığı bir sosyal 
bunalım içine girmiştir. Toplumumuzun bütün | 
kesimleri huzursuzdur. Ülkede mal ve can em
niyeti kalmamıştır. İktidar, Devlet varlığını 
hissettirecek kudretten yoksun görünmekte ve 
emicisi da olayların tertipçisi durumuna düş
mektedir. 

2. İktidar; sosyal bunalıma sebebolan te
meldeki ekonomik sorunları, gerçek anlamda 
halka dönük reformlarla çözerek Türk toplu
munun ekonomik yapısını değiştirme yerine, yü
zeydeki sorunlarla meşgul olmayı, emrinde bu
lunduğu hâkim sınıfların çıkarına daha uygun \ 
bulmakta ve o politikayı uygulamaktadır. 

3. iktidar; Anayasa, Anayasanın sosyal 
devlet ilkesi ve Anayasa kurumlariyle uyuşmaz
lık halindedir. Uygulayarak, toplumun ekono
mik yapısını halk yararına değiştirme yerine, 
Anayasayı değiştirmeyi, politikasına daha uy
gun bulmakta ve Anayasa değişiklikleri için or
tam yaratma ve müttefik arama çabasındadır, 

4. 1971 bütçesi; kalkınmayı hızlandırıcı, 
kamu hizmetlerini dengeli bir şekilde yürütücü, 
bölgeler ve fertler arasında ekonomik ve sosyal 
farklılıkları gidererek sosyal adaleti sağlayıcı 
mahiyette değildir. Bütçe, cari harcamalara 
yönelmiş, yatırım harcamalarını kısmış tutucu ' 
ve verimsiz bir bütçedir. 

5. 1971 bütçe gelirlerinin gerçekleşmesine 
ihtimal verilemez. Bu takdirde ya istikrara ve
da edilerek esasen baskısını hissettirmeye baş
layan enflâsyona başvurulacak veya gayet cı
lız olan yatırım harcamalarından kısıntı yapı
larak kalkınma hızından feragat edilecektir. Bu | 

takdirde issizlik daha da artacak ve toplumun 
içinde bulunduğu, sosyal bunalımlar daha da 
şiddetlenecektir. 

Sözlerime burada son verirken bütçenin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler grupum adına 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu da 
görüştüşten sonra gruplar adına söz istiyen 
sayın üyeler görüşmüş olacaklardır, gruplar 
adına konuşmalar bitmiş olacaktır, birer defa 
olmak üzere bitmiş olacaktır. 

Şahısları adına söz alan sayın arkadaşların 
isimlerini okuyorum : Cemal Maclanoğlu, Hik
met, İsmen, Sırrı Atalay, Salim Haserdağlı, Fe-
rid Melen, Hüseyin öztürk, Mehmet Hazer, 
Ömer Ucuzal, Orhan Akça, Fehmi Alparslan, 
Kasım Gülek, Faik Atayurt, E tem Erdinç, Feh
mi Bs.ysoy, Ziya, Termen, Osman Koksal. 

Şimdi Adalet Partisi Grupu adına söz sıra
sı S?ym Fethi Tevetoğlu'nda. Buyurun Sayın 
Tevetoirlu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FET
Hİ TEVETOĞLU (Samsun) _ Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Anaya-. 
sanın öngördüğü normal süre içinde Bütçe Kar
ma Komisyonunda müzakeresi başarı ile ta
mamlanan ve bugün Cumhuriyet Senatomuzda 
görüşülmesine başlanan .1971 yılı malî Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grupu adına görüş ve 
temennilerimizi arz edeceğiz. 

Bilindiği gibi Bütçe, Devletin muayyen bir 
saman, umumiyetle bir yıl içindeki gelir ve gi
derlerini. tasarlayan tahmin ve tetkik eyleyen 
bir karardır. 

Umumi Muhasebe Kanunumuza göre de 
Bütçe, Povlet daire ve müesseselerinin yıllık 
gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların 
tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir kanun
du?. 

Burada öngörülen muamelelerin ve sarfların 
br^ edilebilmesi için tasarının kanun yapıcı 
T. B. M. M. irin tasvip ve tasdikinden geçmesi 
lânmdu. 

Yarım yüzyıllık bir devreden beri ve bil
hassa son plânlı kalkınma yıllarımızda bütçe 
müzakerelerimizde millî bir parlâmento gelene
ği kurulmuştur. Bu millet ve memleketimizin 
yüz yıllardan beri yığılmış çözüm yolu bekli-
yen çeşitli meselelerini bütçe müzakereleri sı-
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rasında derinliğine ve genişliğine incelemek, 
Atatürk Türkiye'sinin medeniyet yolunda ulaş
tırılmak istenilen hedefe önümüzdeki yılda plâ
nın öngördüğü miktarda yaklaşabilmek için 
hükümetçe neler düşünüldüğü, düzenlendiği ve 
he&aba alındığı hususunu ortaya koymak, Yüce 
Meclislere sunmak ve bunlar üzerinde grupla
rın, parlömanterlerin yapıcı tenkid ve tavsiye
lerini tesbit etmek; benimsenen tekliflerle ar
tırma - eksiltme ve transferler yapmak ve ni
hayet çoğunluğun tasvibine mazhar olarak Mec
lislerce kabul ve tasdik edilen bütçenin aldığı 
son şekliyle uygulanmasını, gerçekleştirilmesini 
istemek ve izlemek vazifemizdir. 

Hiç şüphe yok ki millet ve memleketimizin 
sosyal, ekonomik, kültürel her türlü hayati dâ
valarının, eğitimi, kalkınması ve millî savun-
masiyle ilgili bütün meselelerinin görüşüldüğü 
bütçe müzakereleri parlâmentomuzun en ciddi, 
en ağır ve en faydalı çalışmalarından birini teş
kil etmektedir. 

Geçmiş yıl bütçelerinin ve sonuçlarının üze
rine bina olunduğu için kesintisiz bir devamlı
lık arz eden yeni yıl bütçelerinden bir yenisini 
1971 malî yıl bütçesini, 1970 in güç şartları al
tında başarı ile hazırlayıp, zamanında Karma 
Komisyona ve Meclislerimize sunan başta genç 
ve dinamik Maliye Bakanımız Sayın Mesut 
Erez olduğu halde bütün mesai arkadaşlarına 
ayrıca Karma Bütçe Komisyonundaki değerli 
arkadaşlarımıza sözlerimizin basında Adalet 
Partisi Grupu adına takdir ve şükranlarımızı 
belirtmek! isteriz. 

Bakanlığın teknik eleman ve uzmanları ta
rafından hazırlanmış yıllık bütçe tahminlerini 
ihtiva eden tasarılar, içinde bulunduğumuz ma
lî yılın iktisadi raporları ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının yurt gerçeklerine uyarak hazırla
dığı program, müzakeresine başladığımız bütçe 
tasarısının başlıca dokümanlarıdır. Şüphesiz 
bunlar Hükümetin programında öngördüğü hiz
metlerin önümüzdeki yıla düşen tatbikat ve ger
çekleştirme bölümüne uygun vasıftadırlar. 

Müzakere ve münakaşaların bilhassa bu do
kümanlar, bu resmî istatistikler üzerinde ve bu 
çerçeve içerisinde yapılması, şayet geçmiş yıl
ların tatbikat neticelerinde bir başarısızlık, ge
lecek yılın talhmin ve tedbirlerinde bir kusur, 
bir isabetsizlik varsa bunların gösterilmesi ve 

tenkitlerin, tavsiyelerin ve taleplerin bu nokta
lara yöneltilmesi lâzımdır. Normal, yapıcı bir 
bütçe müzakeresi kanaatimizce ancak bu anla
yışa uyularak yapılabilir. 

Konunun millet ve memleketimizin her ferdi' 
ve unsurunu yakından ilgilendiren ciddiyet, 
hayatiyet ve önemine, bütçe müzakerelerinin 
âdabına, Yüce Senatonun mehabetine yakışan 
bir ifade ve üslûp içinde tenkidlerini belirten 
Sayın Güven Partisi Grup Sözcüsü Melen arka
daşımıza, görüşlerini paylaşamadığımız bir çok 
hususlar bulunmasına rağmen, takdir ve teşek
kürlerimizi sunmak isterim. 

Fakat yıllardan beri bilhassa son zamanlar
da her yerde, her fırsatta ellerine geçirdikleri, 
kullanabildikleri her vasıta ile kendilerini in
sanüstü, âdeta Türk Milletinin yekûnu ve millî 
iradenin yegâne temsilcisi sayarak millî irade
nin iş başına getirdiği hükümete ve başkanına 
bir marazi nöbet ve alışkanlık halinde «istifa» 
temposu tutanların krizlerini bu bütçe müzake
releri vesilesiyle de değişik ifadelerle tekrarla
malarını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek 
isteriz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Sayın C. H. P. sözcüsünün yıllar ve aylar
dan beri alıştığımız kendilerine has üslûp ve 
seviyedeki uzun konuşmalarında «Adalet Par
tisi», «Adalet Partisi Hükümeti» ve «Hükümet 
Başkanı» için kullandığı bu kürsüye, Yüce Se
natonun mehabetine ne derece yaraştığını sayın 
sena.töVerin takdirlerine bıraktığımız yakışıksız 
tabirleri bayağı elfazını tekrarlayıp cevaplan
dırmak bizim temsil ettiğimiz büyük milletin 
edep ve âdabına aykırıdır. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Yalnız Mze son derece ıstırap veren bir hu
susu belirtmeden srecemiyeceğim. Partimize ve 
Başkanımıza kendilerine yakışan üslûpla ifti
ra ve çamur atmayı reva gören sayın sözcünün 
bu arada Türk memuruna, Bakanlık personeline, 
resmî müesseselere ve Karma Komisyona da aynı 
yakışıksız tâbirleri kullanmış buunmaları bizi 
cidden üzmüştür. 

Sayın Gündoğan'm konuşmalarındaki diğer 
bir iki noktaya temas etmeden de geçemiyeceğim. 
Şüphesiz, teknik mevzularda ve bakanlığı ilgi
lendiren noktalarda Sayın Maliye Bakam kendi
lerini gerektiği şekilde cevaplandıracaklardır. 
Ben sözcünün, münhasıran partimizi ve grupu-

81 — 
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muzu ilzam eden bâzı haksız, yersiz sözlerini ve 
görüşlerini cevaplandırmakla yetineceğim. 

Sayın G-ündoğan konuşmasının bir yerinde 
develüasyon kararımızın başarısını gölgelemek, 
lekelemek çabası ile olacak, C. H. ?. Grupu adı
na A. P. iktidarının Türk köylüsünün mahsûlüne 
gerçek değerini vermediğini ifade etmiştir ki, 
buna şüphesiz en güze! cevabı bizzat Türk köylü
sü verir ve bu iddiaya Türk köylüsü güle?. 

Şunun belirtilmesi lazım ki; evvelâ köylümüz 
sadece geleneksel tarım maddelerinin müstahsili 
değildir. İç istihlâk mevzuu olan diğer tarım 
ürünlerinin fiyatları ile bir denge sağlanmak 
amacı ile bu dolar ayarlaması yapılmış bulun
maktadır ve tesbit edilmiştir. Ayrıca ilerdeki 
yıllarda iç fiyat artışları karşısında ihraç malla
rı müstahsıllarma devamlı refah sağlanmak is
tenmiştir. 

Sözcünün, işçi dövizlerinin lüks tüketim mad
delerine tahsis edildiği seklindeki iddiası da yer
sizdir ve gerçekle alâkalı değildir. Gümrük ve 
İstihsal vergilerindeki değişikliklerle bilindiği 
gibi lüks tüketim maddelerine karsı talep kısıl
mıştır. 

Sayın O-ündoğan. konuşmacı sıracında bu 
mevzuu ele alarak bir de A. P. ni sınıf partisi 
olarak J"svsif etıv,ey^ rakstılar, Bi.̂  h^mu vad^r-
ga^ad'CHmız-? i^a^e ?**rreb" jc^ar^ ^-'ra, T^ar^a 
Bütçe IComi^omri'^a da kendi ido^d^'k ve si
yasi paralellerin-eki bir ba^ka oe~.it senatör de. 
aynı sevi isnad ve izsfe edecek Adalet Partici
nin bîr sm.ıf rjart^î olduaTi fikrîmi ileri pürrmis-
îerdir, En, bize göre, bu ülkede smıf mübade
lesi hasreti çekenlerin nataloÜk bir a-rk itirafı 
olabilir. «imtiyazsız, sınıfız. k^yna^-mıs bir küt
leyim» demiş Büyük Atatürk'ü*], ilkelcim, F'6-
rüs ve düşünüşlerini benim°adikkrim id^ia pf?in, 
diovfy +araftan sınıf nart^ari ve sm?f mücadelesi 
}jftT/rr-i-n(Q İkamknlarm. b '̂k"nmp.z bir bütün olan 
Tü^k milletini sın^I^r^ bKv;irj bn âT.z TTa+rvnı Mr 
ic harb^ sab^e van^^ak is*iyeklerin av?n ve istek
leri sünhnsiz kursaklarında kalacaktır, 

Konuşmacı hu^'mkü .̂ encb'k me-^kbû-rmi ve 
bi"'T?q.lfPn âdeta bir demokratik caba olarak va~ 
pıfl.and',"'*maya cah^tî. Az evvel ^ l l î Benlik 
Gr'nnu a^ma kornean pavra aT,k9,.,:îacî'!m,'z da, yine 

Az sonra konu^mam^n büvük açırlığmı. millerin 
ekonomik meseleleri kadar huzuru ve rejimi ile 
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i de alâkalı bulunan bu konuya hasrederek, mese

leye ışık tutacak birçok hususları açıklamaya 
çalışacağım, 

Yine Sayın Gündoğan, iktidarda kalmak için 
parti içinde ve Parlâmento içinde saray entrika
ları çevirdiğimizden bahsettiler. Huzurunuzda 
şunu ifade etmek isterim. Biz saray görmedik. 
Saray entrikaları bilmeyiz, saray entrikalarını 
narayı bilenler, sarayda yaşıyanlar, sarayda ev
lât büyütenler bilirler. 

Yine parti içi çekişme ve meseleleri mevzuu-
bahsederek, kendi görüş ve açılarından bizi 
hah ekmeye caba sarf ettiler. Ve hangi sebeple 
Adalet Partisi bünyesinden koptukları açık ve 
malûm yeni kurulan bir partinin âdeta kurucu
su imişler gibi kuruluş gerekçesi esbabını kendi 
istek ve görüşlerine göre izaha kalkışmışlardır. 

Sayın sözcü, ve diğer bâzı arkadaşları bu 
kürsüden her vesile ile partimizin bu çeşit 
iç meselelerine karışacaklarına kendi partilerin
den hakikaten büyük bir idealizmle ayrılışı za
bıtlara ve basına intikal etmiş, bütün millete 
ve memlekete açıklanmış bulunan Güv-en Parti
sinin niçin ve nasıl kendilerinden ayrıldığı hu
susunu dikkatle incelesinler ve elan o kusurlar 
devam ediyorsa bunların tashihine gitsinler. 

Muhterem arkadaşlarımız Sayın Başbakan 
hakkında «iktidar delici oîınuşeasma, iktidarda 
kaTmak» gibi «iktidar delisi olmak» tâbirini 
kollandı. Saym Pündofran kendi hâlini düşüne
rek bu «deli» tâbirini kullanmasa çok isabetli 
olurdu. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan Sayın Sa
mi Kücük'ün konuşmasını, umumiyet itibarı ile, 
fikirlerine, görüşlerine, iddialarına hakikaten 
karımadığımız pek çok ve birçok zıt noktalar 
bulunmuş olmasına rağmen, hazırlanışı bakımın
dan, bir bütçe tenkidi vasfını taşıması bakımm-

I dan af-ıl anamuhalefei partisinden beklediğimiz 
konuşmadan çok daha müeddep bir konuşma 
olacak tavsif ve işaret etmek isterim. Yalnız, 

] sözcü hakikaten kendilerinin öteden beri bu
radan savundukları, tüm devletleştirme ar-
zusu fehar edercesine dış ticaret devletleşti-

j rilmedikee ticaretimizin ve ekonomimizin dü-
I zelmiveceği fikirlerine şiddetle karsıyız. Kamu 

iktisadi Teşekküllerinin hanei iktidar zama-
j nır-.da kâr ettiS-i. kaynak tüketicilikten kur-
I tulduğu vardır ki, bizi, yani Adalet Partisi 
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iktidarını ye::erek özel sektöre yapılan teş
vik ve geliştirme yardımlarım sözü âdeta 
reddedip yine bu konuda da devletleştirmeye 
"büyük önem verilmediğini ileri sürebilirler? 
Bankaların da, sigortaların da köklü olarak 
devletleştirilmesini isteyişleri, ağır sanayiin 
özel sektöre verilmeden bunların da devlet
leştirilmesini isteyişleri gibi bizim felsefe 
ve ideolojimize hiçbir şekilde uymıyan, Ada
let Partisi politikasının paylaşamıyacağı fi
kirlerine katılmamıza şüphesiz ki imkân yok
tur. 

Saym Küçük konuşması arasında pek çok 
hususlara temas etti ki, bunlardan bir, ikisi
ni cevaplandırmadan geçemiyeceğim. 

Bunlardan bir tanesi Adalet Partisini ve 
Adalet Partisi İktidarını Türk öğretmenlerine 
Ikarşı imiş gibi göstermek boş çabasıdır. Biz 
evlâtlarımızı yetiştiren, yavrularımıza bilgi, 
terbiye, ahlâk, yurt ve millet sevgisi, vatan 
aşkı aşılıyan, kazandıran, Atatürk'ün ilkelerini 
benimseten Türk öğretmeninin yalnız elini 
öperiz. Ama, biz siyaset adamlarına tahrik ve 
anarşi seminerleri tertipleten ve asil Türk öğ
retmenine politika bulaştırmaya vasıta olan 
meslek teşekküllerindeki siyasetçilerin asıl öğ
retmen kütlesini ve 8 asıl öğretmen kütlesini 
yönetemiyeceği, temsil edemiyeceği düşünce
sindeyiz. 

Meslekî kuruluşların yalnız kendi meslekî 
meselelerine ve diğer hizmetlerine çare bulma
sı ve yardımcı olması gerektiği kanaatinde
yiz. Bunun dışında hakikaten birtakım sa
pık. muzir ve az sonra örneklerini vereceğim 
fdeclojik tahriklerin ve tertiplerin binde hat
tı? başında faaliyette bulunan kimselerin asil 
ve vatanperver Türk öğretmeni ırkında he
le yönetici olarak, hele onun meslek teşekkü
lünün başı cîarak bulu.nrmıya1 ıs- m lö yi] dır 
vesikalarla ve defalarca buradan geldik is
pat ettik. 

Bizim Adalet Partisi Grupu ve Adalet Parti
si iktidarı olarak, kıymetli öğretmenlerimizi, 
'asil öğretmen kütlesini bu çeşit onlara leke 
olan sapıkların yıkıcı dimalarından korumak, 
onları zararlı bulaşmalardan korumak ve kur
tarmak çabamız vardır. Biz buna çalışıyoruz. 
Ve iddia edebiliriz ki, bizim günümüzde Türk 
•öğretmenine hakkı olan bir çok imkânlar, bir 

çok hizmetler götürülmüş ve tanınmıştır. 

Saym sözcü, gençler tarafından yurt so
runlarının ve çözüm yollarının tartışılması 
hususundaki faaliyetlerden tedirgin olduğu
muzu iddia ettiler. Bu da aslı, esası olmıyan 
bir kuru boş iddiadan ibarettir.. Az sonra biz 
bâzı gençlerin ne çeşit tertiplere, ne çeşit hâ
diselere âlet edilmek istendiğini ve beyinle
ri yıkandıktan sonra da nasıl bir hatalı hede
fe yöneltildiklerini, hakikaten hepimizi uya
racak ve hepimizi bir çok hususlarda vazife
ye davet edecek şekilde arza çalışacağım. 

Aynı karargâhta çalışmış ve aynı sınıfta 
bir yıl bulunmuş eski bir asker arkadaşım 
olan olan Saym Sözcünün Güvenlik Kurulu 
hakkındaki yadırgayıcı beyan ve isnatlarını 
ve hele Millî istihbarat Teşkilâtımız üzerin
de konuşulurken, tenkid edilirken zedelenme
mesine büyük itina göstermemiz icabeden bu 
millî müesseselerimiz üzerindeki tenkidlerini de 
benim yadırgadığımı ifade etmek isterim. 

Millî istihbarat Teşkilâtının büyük fırtına 
koparan hâdisesi diye bahsettikleri mesele bir 
mektup meselesidir. Gazetelere intikal eden 
şeklinde anladığıma göre, yanlış zarflara ko
yulmuş iki. mektup, açılmış. Ben de bu me-
ssle üzerinde düşündüm. Evvelâ dikkat ettim, 
bu konuda iki mihrak, arkadaşımın «Fırtına» 
diye tavsif ettiği gürültüyü ve şamatayı ko
pardı. Bunlardan biri Türkiye İşçi Partisi, di
ğeri de TB-T. Acaba, bu çok gizli, mahrem ya
zının aslı madem ki bu T. i. P. İllerin elinde
dir. Neden millî ve vatani bir duygu ile bu 
mektubu savcıya götürüp asıl doğru yol, ka
nun yolu, adalet yolu seçilmemiş de, böyle bir 
müesseseyi tahribedecek belki müessesenin hiç-
'bir vebali bulunmadığı halde, onu zedeliyecek 
bir yola sapmışlardır? Kanaatimiz odur ki, bu 
sol diye tavsif edilen düşüncedeki ve ideolo
jik temayüldeki kimselerin, anarşist ve komü
nistlerin her zaman yapa^eldikleri bir husus
tur. Hiç şüphe etmiyorum ki, burada kanunu
nu her) beraber çıkardığımız ve ta 1927 lerden, 
Büyük Atatürk'ün Millî Mücadeleyi tamamla
yıp. Türkiye Cumhuriyetini kurdukları yıllar
dan bu yana büyük hizmetler gören, eminin 
ki, Sayın Sözcünün iktidarda bulundukları ih
tilâl günlerinde, ihtilâl sonrasında da mu-
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hakkak bir çok vazifeler, bir çok millî hiz
metler görmüş olan bu çeşit müesseselerimize 
ve burada çalışan değerli fedakâr, vatanse
ver arkadaşlara, vazifelilere birtakım tenkid-
ler yöneltirken çok titiz ve dikkatli olmaya 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Yüce Senato
da 1971 malî yılı bütçesi ile olan yakın ilgi 
sınırlarını çok aşan konuşmaları ile Sayın 
G-ündoğan ve Sayın Küçük bâzı yanlış, hak-
jsız, gerçeğin tersi iddia ve isnatlar ileri sür
düler. Biz bunları Yüce Senatonun, aziz Türk 
Milletinin huzurunda teşrih ve teşhir etmek 
istiyoruz. Böylece ekonomimizi, piyasamızı sar
san, üretimin ve kalkınma hızımızı azaltan sos
yal, ferdi ve ailevi huzurumuzu bozan ve de
mokrasi rejimimizi tehdideden buhranın genç
lerden çok ihtiyarlardan, derslerini düşünen 
öğretmen ve öğrencilerden değil, bâzı üniver
sitelerdeki, okullardaki, bâzı gençlik, işçi ve 
meslek kuruluşları ile, bâzı partiler ve siyasi
ler tarafından meydana getirildiği teşhir teş
his ve gerçeğini, inkâr ve red kabul etmez şe
kilde açıklıyacak, tedavinin nereden, kimden 
ve nasıl başlaması zaruretini de bir kere daha 
ortaya koymaya çalışacağız. Bunun neticesin
de 1970 yılı içinde bir Hükümet buhranı, ya
rası en kısa zamanda başarı ile sarılmış bir 
zelzele, örfi idareyi zaruri kılan bir işçi ayak
lanması ve bir kolera salgını gibi fevkalâde 
mühim, ekonomiye, piyasaya, sermameye, is
tihsale, istihlâk ve ihracata, bilhassa turiz
me son derece menfi tesirli, hesapta olmı-
yan hâdiselerin vukubulmasma rağmen, 5.6 
ya ulaştırılan kalkınma hızının 1971 de plâ
nın öngörüldüğü nisbeti bulması ve hattâ geç
mesi samimiyetle ve hepimizce isteniyorsa, bu 
takdirde müşterek sorumluluk taşıyan bütün 
ilgililerin, siyasi istikrarsızlığı yaratan ve yü
rüten mihraklardan uzaklaşıp, buhranı önle
meye ve söndürmeye çare arayan, gayret eden 
vazifelilere engel değil yardımcı olmaları lâ
zım geldiği hususu herkesçe anlaşılacaktır. 

1960 - 1961 öncesi Türkiye'sinde eşi duyul
madık ve görülmedik, emsaline raslanmadık 
hâdiselerin Devletin en yüksek ve temel mües
seselerinden sokağa kadar yerdeki sorumlu 
sorumsuz, vazifeli vazifesiz bir çok kimseler 
tarafından meydana getirilerek çeşitli tah

riklerle, ağır suçların rahatça işlenebilmesi 
imkânını sağlıyan vasat nasıl ve niçin doğ
muştur? Gerçekçi bir metot ve dikkatle ya
pılan insaflı, tarafsız bir tahlil ve araştırma 
bizi şu neticeye götürür: 1961 Anayasası ile 
kendi vazife ve yetkileri sınırları içinde, de
mokratik rejimin temel prensiplerine uygun 
olarak tarafsız hizmet görmek muhtariyetine 
sahip kılınmış müesseselerdeki bâzı görevli
lerin Özerkliği, Devlet ve kanun üstü bir güç 
şeklinde yorumlayıp, kendi görüş ve ideolo
jileri istikâmetinde yürütmeleri, hürriyet nâ-
mma hürriyet, hak nâmına hak sunstimaline 
gitmeleridir ki, içlerinde fikrî ve fiilî cina
yetlere kadar her çeşit ağır suçların işlen
diği TRT ve bâzı üniversiteler gibi özerk mü
esseseler kendilerini Devlet ve kanun kont
rolü dışında ve uzağında sayarak anarşist 
tahrik ve tahriplere sahne, vasıta olmaktadır
lar. Aralarına sızmış, içlerini doldurmuş ve
ya dışarıdan tezgâh kurmuş asıl fail ve suç
lulara da imkân ve vasat hazırlamaktadırlar. 
Türkiye'deki anarşi ve buhran yaratıcıların 
başında, arasında ve içinde - tıpkı diğer hür 
dünya ülkelerindeki örnekler gibi - mevcut 
demokratik nizamı kökünden yıkmayı hedef 
alan Komünist Enternasyonalin Markscı, Le-
ininci, Maocu, devrimci yani, ihtilâlci ajan ve 
elemanları vardır. Bunlar üniversitelerde, çe
şitli okullarda, gençlik, işçi, meslek teşekkül
lerinde, basında, TRT de, bâzı sanat topluluk
larında çöreklendikleri ve yuvalandıkları ka
dar, bâzı siyasi partilere ve Parlâmentoya da 
musallat olmaktadırlar. Bunların işbirlikçile
ri, yardımcıları, sözcüleri ve savunucuları da 
kendilerine devrimci derken, bunun ihtilâlci, 
devrimci, yıkıcı, rejim ve düzen değiştirici, 
reformcu, ıslahatçı veya inMlâpçı mânâ ve mef
humlarından hangisine geldiğini rengi ile, do
zu ile açıklamadan, sınırlamadan, bâzan da fi
kirleri şaşırtıcı, allak bullak edici yorumlar 
ileri sürerek ya gafletle veya korkarak katıl
dıkları hivanetle Komünist Enternasyonal'in 
cephe teşkiline alet ve destek olmaktadırlar. 

Son çeyrek asır içinde ve bilhassa son on 
fyıl zarfında bu hususta bir çok misaller mev
cuttur. Kendi siyasi ve ideolojik çıkarları uğ
runa ayrı ayrı kendi açılarından hücum et
meyi plânladıkları aynı hedefin zedelenme, 
yıpratılma ve yıkılması için aynı safta top-
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lanan, aynı metot ve stratejiyi uygulıyanlar 
- söz misali - mevcut meşru ve hukukî Devlet 
gücünü, Devlet nizam, disiplin ve otoritesini, 
cephe birliği, güc birliği yaparak hep beraber 
yıkmayı başarsalar, ondan sonraki sıranın bu 
cephe ve gücbirliğini teşkil edenleri yani, bir
birlerini yok etmeye geleceği ve yöneleceği 
ıgerçeğini bilmiyecek kadar da gafil, tecrübe
siz, dünya örneklerinden habersiz olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, saat 19,00 
Sözünüz devam edecekse münasip bir nokta
sında bağlayınız. Yani bir bölümde kesiniz 
demek istedim. Mütaakıp oturumda tekrar söz 
alacaksınız. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. Âza
mi yarım saat daha sürer. 

BAŞKAN — Kısaca münasip bir noktada 
bağlayınız efendim. 

SALİBİ HÂZERDAĞLI (Elâzığ) — Yarım 
saatte bitiyorsa, dinleyelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yarım satte bitiyor mu efen
dim?. 

A. P. GRUPU ÂDINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Devamla) — En çok 45 dakikada bitebi
lin 

BAŞKAN — 45 dakikada biter. O takdirde 
program aksıyabilir. Bu itibarla siz bağlayı
nız, tekrar size söz vereyim. Yahut burada ke-
siniz. Cümleniz tamam oldu ise, burada bırakı
nız. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Devamla) — Pekiyi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Program gereğince oturumu, 
bugün saat 20,30 da tekrar toplanmak üsere, 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İLŞER (Devam) 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) 

BAŞKAN — Konuşmalarınıza devam etmek 
üzere buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım, konuşmamın ikin
ci bölümüne devam ediyorum. 

Komünist olamıyanlar, Türkiye Komünist 
Partisinin sosyalist oryantasyon, sosyalizme ge
çiş, cephe, millî ve -demokratik cephe gibi faa

liyetlerinden; aynı gazete, dergi ve kuruluşlar
da veya güç birliği sağlıyacağız diye aynı hafta 
komünistlerle yan yana el ele bulunmaktan 
geri durmalıdır. Sırasında komünist olmadık
larını söyliyen sempatizanlar komünistlerin kul
landıkları slogan ve silâhları kullanmamalıdır
lar. Aksi takdirde kendilerini komünistlerden 
ayırmak zor olur. Komünistler, tam ve mutlak 
surette tecridedilmelidir ki, tahripleri sıfıra 
indirilebilsin. Onları maskeliyenlerin, aralarına 
alarak veya aralarına girerek bilerek veya bil-
miyerek saklayanların zararı komünistlerin 
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tahriplerinden çok daha yıkıcı olmaktadır. 
Kardeşlerimizin, evlâtlarımızın hayatına malo-
lan, müessif cinayetlerle sonuçlanan silâhlı ça
tışmalara, vazife bacındaki polislerin kurşun
lanmasına, güpegündüz banka soygununa, borç 
tahsiline gelen vazifelileri silâh tahdidi ile bağ
layıp, hürriyetlerini kısıtlamaya kadar varan 
bugünkü anarşi hareketlerini ısrarla yalnız 
ekonomik ve sosyal sebeplere bağlıyarak yorum-
lıyanlar, adı ile, sanı ile, rengi ile, eşkali ile or
tada bulunan gerçek sebebi, faili saklamak ve
ya korumak acaba ne gibi bir fayda umarlar? 
Hakiki suçlunun tanınmasından kendi hesap
larına çekinerek, kaçınılacak bir husus mu var
dır? Bunun izahı güçtür. 

Bu yüce kürsüden daha önce ibaret ettiği
miz bir mühim olayda suçlu suçunu gayet açık 
olarak ortaya kovmuş ve Türk Anayasasına, 
ceza kanunlarına şiddetle karsı olan yıkıcı, bö
lücü propagandasını niyet, plân ve teşebbüsle
rini Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen top
lantıyı yönetenler önünde ifade etmiş; topla
tılmaz, kapatılmaz Bayram Gazetesinde neşret
miş; halkın «Anayasa Cezası» diye adlandır
dığı özerk değil özel TRT ile de resmen, şah
san ve kendi sesi ile bütün Türkiye'ye yay
mıştır. Vaktiyle bu kürsüden yalnız işaret 
etmekle yetindiğimiz bugünkü hâdiselerin ta
mamı ile açıklanması için bâzı paragraflarının 
maalesef aynen verilmesine zaruret görülen 
Devrimci Gençlik Genel Başkanının kanunları, 
Türk adalet, anâne ve terbiyesini çiğniyerek 
yaptığı konuşma aynen şudur : «Son gençlik 
olayları demek bence yanlış. Bu gençlik olay
larını ne başlangıcı, ne sonu. Başladı ve Türki
ye haklarının kurtuluşuna kadar devam ede
cek. Devrimci gençler, toplumsal dinamitin 
fitilleridirler. Ve toplumsal dinamit patlyana 
kadar bu fitil rolünü oynıyacaklar. Bundan 
sonra görev elbette işçi ve köylü yığınları üze
rine geçecek. Bizim burada yapmak istediğimiz 
de şudur : Biz işçi sınıf mm ideolojisi olan bi
limsel sosyalizmi, - yani komünizmi - benimse
miş gençleriz. Bizim varlığımızdır ki, - lütfen 
dikkat buyurunuz - Türkiye'nin sınıf mücade
lesinin varlığıdır. Ve emperyalizme karşı mü
cadelenin varlığıdır ki, bizim sağımızdaki güç
leri bize karşı yaratmakta, bize karş^ hareke
te geçirmektedir.» Açıkça bir kızıl ih- I 
tilâli anlatan ifadeleri ile kendi varlıklarını, | 

ideallerini ortaya koyan, karşısındaki iki te-
şekkülün de kendilerine karşı husule gelen bir 
mukabele, bir reaksiyon neticesi yalatılıp, ha
rekete geçirildiklerini belirten kızıl ihtilâlci, 
daha sonra iyice azıtacak aynen şöyle diyor : 
«Başbakanın ve İnönü'nün söylediği lâfları 
kendi yerlerine oturtmak gerekir. Başbakanın 
bizim hakkımızda konuşma ve lâf söylemeye 
ha/kkı yoktur. Biz onunla ancak mücadele ede
riz. İsmet İnKnü ise. Atatürk'ün gençliğinden 
bahsedecek adam İsmet İnönü değildir elbette. 
İsmet İnönü Atatürk'ün mirasına ihanet etmiş
tir. Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesini reddet
mişti-*, Türkiye'yi yan bağımlı feodal bir ül
ke haline getirmekte vaı rolü oynamıştır. Onun 
da devrimci gençlere söz söylemeye hakkı yok
tur.» 

Muhterem senatörler! Türk gençlerinin be
yinlerinin yıkanarak ne hâle getirildiğinin, 
tehlikenin ne derece büyük ve şümullü oldu
ğunun bundan tipik bir işareti ve delili gösteri
lebilir mi? Arkas'nda, görünümde Türk mah
kemelerince komünistlikten hüküm giymiş bir 
kimsenin liderliğindeki sözüm ona legal Tür
kiye İşçi Partisi bulunan bu ihtilâlci gençlik 
teşküâtmm genel balkanı nihai hedeflerini de 
s öv? e anlatıyor : «Bizim nihai amacımız, bilim
sel sosyalizmi gerçekleştirmektir. Sosyalist 
bir toplum kurmaktır. Türkiye'nin devrimci 
adımı budur. Bilimsel sosyalizmi, işçi sınıfı 
ideolojisini kavramış ve bütün bunları halk yı
ğınlarına kavratıp maddi bir güç haline ge
tirmeye çalışan gençler olarak önümüzdeki 
devrimci adımı millî demokratik devrim adımı
nı bilerek davranmaktayız.» Daha sonra : «Mil
lî Kurtuluş Savaşından sonra gerçekleştirilen 
devrimler, - yani Atatürk devrimleri - başarı
sızlıkla sonuçlanmıssa, bunun sebebi bu devrim
lere işçi sınıfı örgütü kumanda etmemiştir. Ve 
Türkiye bundan yarı bağımlı yarı feodal bir 
ülke haline gelmiştir.» diyerek kızıl ihtilâlci 
sözlerini şöyle bağlıyor : «Türkiye'deki dev
rim, başta ploreteryanm ağır bastığı bütün 
millî sınıf ve tabakalar tarafından temsil edi
len bir devlet kuracaktır. Türkiye'de Türk hal
kından başka etnik gruplar vardır. Türkiye'
nin bu halkları vardır. Kendi ayrı kültürel, ta
rihsel gelenekleri vardır. Türkiye Devrimci 

I Gençlik Federasyonu - yani Türkiye'de işçi sı-
j nıfının ideolojisi olan bilimsel sosyalizmi be-
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nimsemiş gençler - olarak bizim mücadelemiz 
sadece demokratik üniversite mücadelesi olarak 
kalmıyacaktır. Biz halk yığınlarının mücadele
si içinde isçi sınıfının ve yoksul köylünün mü
cadelesi içerisine doğrudan katılacağız. Tür
kiye'de sınıflar mücadelesi vardır. Ve bu sı
nıflar mücadelesinde elbette tarihin tekerrü
ründe her zaman görülebildiği gibi işçi sınıfı 
ve yoksul köylü gelip çıkacaktır.» 

Sayın senatörler; şu açık ve sarih, tefsire, 
her hangi bir yoruma ihtiyaç göstermiyen kızıl 
hedef program karsısında hakikaten bu tro 
gençleri halâ masum dâvalar peşinde imiş gibi 
göstermek hakikaten bunlara zarar değil, mil
lete ve memlekete de büyük zarar olur kanaa
tindeyiz. 

Sayın senatörler! Şimdi bâzı hususları ay
dınlığa kavuşturmak gerekiyor. Evvel;, ne de
rece solcu, ne çeşit sosyalist olduklarını söy-
lemiyen fakat komünizmin suçunun TCK daki 
karşılığı 141, 142 nci maddelerin Anayasaya 
aykırı, faşist maddeler olduğunu iddia eden ve 
bu kızıl sapıkların savunmasını yapanlar, aca
ba bütün bu fikirleri de paylaşıyorlar mı? Aca
ba bu anarşi ve kızıl ihtilâl saçan lâfların söy
lenip yazılması yetişmemiş gibi kimlerin elir.s 
geçtiği, neyin ve kimin propagandasını yaptığı 
birçok programlarından her gün anlaşılan dev
letin ve milletin olmaktan çıkmış radyo ve tele
vizyondan bunları bütün yurda da yaydırmak 
Anayasa özerkliğini kim ve ne için kullanmak
tır? Dünyadaki tatbikat ve neticesi meydanda 
olan iflâs etmiş Markscı doğmaları, ekonomik ve 
sosyal kurtuluş yolu ile Türkiye'de de uygula
mayı hayal edenlere, bir Ortak Pasar parlö-
manterleri toplantısında Avrupa'lı bir sosyalist 
parlömanterin bugünkü Türkiye İaçi Partisi 
Genel Başkanına koyduğu : «Siz 1917 bol-evik-
lerinden de geri bir komünistsiniz» teşhisini 
tekrarlamak lâzımdır. 

Atatürk Türkiye'sinde bölünmez bir bü
tün olan Yüce Türk Milleti karsısında üçüncü 
maddesi «Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bir bütündür» diyen Anaya«a ve ka
nunlar muvacehesinde tam bir Lenin ağsı ile 
Türk haklarından bahseden ihtilâlci gence kar
şı konuşan diğer bir gençlik kuruluşu temsilci
si şu açıklamayı yapıyor. «Asıl dövüş, gençler 
arasında olanlar değildir. Dövüşün asıl gayesi 

dışarıda bâzı kuvvetlerin Türk Devletini yık
mak için sınıf mücadelesi ortaya atarak işçi 
sınıfını körükliyerek iktidara geleceğini va-
dederek ve bâzı Türk çocuklarını milletin asil 
evlâtlarını ayrı etnik gruplardanmış gibi tah
rik ederek bütün millete kargı ayaklandırmak, 
isyan ettirmek istediğinde ileri gelmektedir.» 

Şimdi çok taze diğer bir vesika ile, şu faali
yetlerin ve bunalım diye adlandırılan anarşi ha
reketlerinin yurt dışındaki komünist mihraklar 
tarafından idare edildiği hususunu bizzat ken
dilerinin yepyeni belgelerinden açıklamak is
tiyorum. Doğu Almanya'nın resmî organı 
îTeues Deuchland (Yeni Almanya) C-azetesme 
Türkiye Komünist Partisi adında Yakup Demir 
takma adlı Zeki Baştımar tarafından verilen 
8 sütunluk bir yazıda bu hususlar açıklanmış 
bululuyor. Demecinde : «Türkiye'de Atatürk 
devrimleri sonunda kesin suretle yasaklanmış 
bulunan komünizmin son zamanlarda yaygın 
bir hal aldığını ve komünistlerin tesirli bir faa
liyet göstermekte olduklarını» belirten Baş-
tımar şöyle diyor : «Türkiye'de dâvamızı ha
kikaten benimsemiş ve ne yapacağını iyi bilen 
gençlik örgütlerimiz vardır. Yine Türkiye'deki 
üniversitelerde kendileriyle dâva birliği halin
de bulımuu.ğumuz ve teşkilâtımızla sıkı temas 
fcabnde olan ve yarının balkını yetiştiren ye
tiştiriciler mevcuttur. Bunlar vasıtası ile ideal
lerimizi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. 
Türkiye'de bir kısım gençlerle, işçilerin birleşe
rek komünizmi kökleştirme ve yerleştirme yo
lunda faaliyet gösterdiğini» sık sık tekrarlıyan 
Baştımar, Türkiye İşçi Partisinden söyle bah
sediyor : «Memnunlukla ifade etmek gerekir 
ki, Türkiye İsçi Partisinin siyasi hayatına son 
vermek maksadı ile prirpilen bütün gayretler 
neticesiz kaimi"tır. İhtilâlci güçlerin maksatla
rını gerçekleştirebilmesi ancak iktidarda bu
lunan Adalet Partisinin zayıflatılması ile müm-
mürnkün olabilir. Bu maksatla da Adalet Par
tisinin zayıflatılmasın! temin için her türlü te
şebbüs yapılmalıdır ve yapılmaktadır. Birta
kım gençlik hareketleri ile grev, direniş, işgal 
ve boykotların bu hedefe müteveccih olduğunu 
şimdiye kadar yapılanlardan da bu gayeye uy
gun sonuçlar alındığını» söyliyen Baştımar da
ha sonra şöyle diyor : 

«Türkiye'de elli yıldan beri gaynmeşru faa
liyet göstermek zorunda bırakılan Türkiye Ko-
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münist Partisi kuruluşundan bu yana Türk 
toplumu içerisinde Marksist, Leninist bir prog
ram uygulamak için azim ve sebatla çalışmak
tadır. Bugün bu azim ve sebatın neticeleri 
Türkiye'de birtakım sokak hareketleri halinde 
kendini göstermektedir. Yine Türkiye'de 1963 
yılından bu yana Devlet sektöründe 65, özel 
sektörde 250 grev yapılmıştır. Sadece 1970 te 
24 büyük grev hareketi görülmüştür.» 

Sayın senatörler! Vatana ihanet kundağı ha-
zırllyanlarm bizzat kendi ifade ve ikralan bile 
•hâlâ bu meselelere ideolojik toz kondurmıyan-
ların asılsız iddialarını kökünden cerhetmek-
tedir. 

ıSayın senatörler, bu kadar açıklıkla içini, 
fikrini, plânını ortaya döken, Parlâmentoya, 
hukuk kurumlarına, Devletin bütün millî kuv
vet ve müesseselerine pervasızca dil uzatan bu 
gözü. kararmış kızıl propogandacılara vatan ve 
millet sever, cesut Türk savcılarının ve mahke
melerin müdahalesi acaba komünist strateji 
tatbikatının yeniden kuvveden fiile çıkmasın
dan ikinci bir ayaklanma denemesinden sonra 
mı olacaktır? Artık açıkça görülüyor ki, Tür
kiye tâe bütün küskünlük, şikâyet ve dargınlık
ları, ayrılık ve çatışma ve çekişmeleri doktrin 
ve stratejisinin icabı olarak daima istismar et
meyi vazife bilen komünizm, kullanacağı en 
güçlü silâh olarak bu sefer de «Türk halkları» 
sloganını ele alıp, Türk milletini bir iç savaşa 
zorlamaktadır. Yakalarına Çin'de yapılmış, Kı
zıl Çin'de yapılmış şu Mao rozetlerini takarak, 
beyinlerine de Marks'ın, Lenin'in köhnemiş 
doğmalarını yerleştirip Türkten, Atatürk'ten 
kopan bedbahtlar, ümit ve güven kaynağımız 
olan ilim yuvalarımızın binaları içine ve dışına 
Atatürk'ün Lenin kılığına soktukları foto - mon
tajlarını, makinalı tüfek, orak, çekiç, tırpan ta
şıyan birtakım isyan tablolarını da asarak genç
liği, işçiyi, köylüyü, açıkça bir iç harbe sürük
lemek çabasındadırlar. Bunların bütün teşeb
büsleri, vatansever Türk işçisi ve köylüsünden 
alacakları karşılıkla daima hüsrana uğnyacak-
tır. 

Konuşma ve bildirilerinde Anayasa, kanun 
ve nizam tanımıyarak açıkça ve küstahça : 
«Türkiye'de parlâmentodaki bütün partiler bir
birlerinin arasında ufak farklar olmakla bera
ber hepsi birbirinin aynıdır. Türkiye'de gerici 
parlömanterizm vardır ve açıkça biz Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi dâhil hiçbir kuruluşu ta
nımıyoruz. Türkiye'de demokratik düzen yok
tur ki ortadan kalksın» diyebilenlerin hedefle
rini görmemek, ağır suç işlediklerini kabul et
memek ve üstelik bunların masumiyetlerini id
diaya kalkışmak en hafif tabiriyle rejim düş
manı hainlere kanat germektir. «Biz toplumsal 
dinamitin fitiliyiz» diyen bu Che Guevera, 
Castro kopya ve kuklalarını her nerede, her ne 
şekilde olursa olsun savunmak, bunlara sahip 
çıkmak, «ben bu fitilin çakmakeısıyım» demek
tir. (A. P. sıralarından bravo sesleri). 

Sayın senatörler, bu anarşist, ihtilâlci ele
manlar, kendi açıklamalarına göre de meydana 
çıkan bunların ardındaki, arasındaki bâzı öğre
tim görevlileri, bugün yetiştirilmiş kimseler 
değillerdir. Bu hazırlığın en az 25 - 30 yıllık bir 
mazisi vardır. Bugün bu gençlerin ve kuruluş
ların ardında bâzı siyasi partilerin ve politika
cıların bulunduğu bir gerçektir. 

Şimdi size bu konu ile ilgili son derece ay
dınlatıcı bir sayın O. H. P. İçişleri Bakanının 
beyanatından bir küçük paragraf okuyacağım. 
Bakınız nasıl bugüne tetabuk ediyor ve arz et
tiğim şekilde bunların 25 - 30 seneden beri na
sıl ne yoldan hazırlandıklarını meydana koyu
yor : 

«Bu çalışmalarda cemiyetteki mukavemet 
unsurlarını zayıflatmak ve mevcut içtimai ni
zamı tutan bağları gevşetmek ve mümkünse ko
parmak diğer taraftan aydınlar sınıfına ve bu 
sınıfın beşiği olan mekteplere komünizm ideolo-
pisini aşılamak işini esas olarak ele almışlardır. 
Bu kategoriye giren çalışmaların gayesi mev
cut millî iman ve kanaatleri yıkmak ve yerine 
komünist iman ve kanaatlerini yerleştirmektir. 
Bu maksatla cemiyette mevcut her müessese 
ve yapılan her iş sureti haktan görünerek ten-
kid edilecek ve baltalanacak, cemiyetin mânevi 
destekleri olan varlıklar yıkılacak, siyaset, as
kerlik, kültür sahalarındaki büyük şahsiyetlere 
karşı halkın şevki ve saygısı, zabıta, idare ve 
adalet mekanizmasına güven duyguları yok edi
lecek, sebebi ne olursa olsun bütün memnuni
yetsizlikler körüklenecek ve bütün bunların 
mevcut nizamı yıkmak hedefinde birleştirilme
si sağlanacaktır. Demokratik millî birlik cep
hesi maskesi altında komünizm yolundaki me
saileri ve memleketi mütemadiyen fakrü zaru-

88 — 



C. .Senatosu B : 29 27 . 1 . 1971 O : 3 

ret ve vatandaşları sefalet içinde gösterme yo
lundaki sözle ve yazı ile yapılan hamleler bu 
yönden dikkati çeker. Bir taraftan de memle
kete siyaset, kültür ve ekonomi bakımlarından 
önemli olan mevkilere nüfuz etmek, bilhassa 
halkevlerine, mekteplere, ordu ve Devlet daire
leriyle, fabrikalara, gençlik teşekküllerine gir
mek bu devrenin bariz faaliyetlerindendir.» 29 
Ocak 1947, tam 24 yıl önce. 

Görülüyor ki, leğâl siyasi teşekkül olan 
Türkiye İşçi Partisine bağlı Dev - Gencin Ge
nel Başkanı: «Bizim silâhlanmamız aslında 
Türk işçisinin devrim mücadelesi içindir.» de
dikten sonra, kendi ideolojilerine karşı buldu
ğu (Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu) 
ve (Ülkü Ocakları Birliği) başkanlarına: «Si
zin kuruluşunuz, silâhlanmanız bize karşı, bi
zim hareketlerimize engel olmak için.» tarzın
daki izahiyle önce kendilerinin silâhlı harekete 
geçtiklerini, diğerlerinin kendilerine gösteri
len bir reaksiyon, bir mukabele mahiyetinde 
olduğunu belirtmektedir. 

Yelpazedeki yerleri neresi olursa ölsün, bu 
silâhlı, silâhsız üniversite gençlik kuruluşları
nın ardında birer siyasi teşekkül var
dır ve içinden, dışından üniversiteler
de siyaset yapanlar bunlarla ilgilidirler. 
Bu teşekküllerin hiçbirisi A. P. ile 
uzaktan, veya yakından alâkalı değildir. Bilâ
kis hepsi A. P. ne, Başbakana, içişleri Bakanı
na ateş püskürmektedirler. A. P. Hükümetinin 
bunların kanun dışı davranış ve çatışmalarını 
önlemek vazife ve çabasından başka bunlarla 
hiçbir ilişiği yoktur. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri.) Bütün bildiri ve konuşmalarında ihti
lâlci sosyalistlerin iktidara ve Başbakana sal
dırışlarını âdeta haklı bularak, sağcı, Faşist 
ve saire dedikleri karşı grupun da bildirilerin-
deki : «Demirel Orta - Doğu Teknik üni
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi 
komünist karargâhlarına silâh depolarına 
göz yummaktadır.» tarzındaki hücumlarını, 
okumamazlık, ve duymamzhktan gelerek Hü
kümetin, A. P. iktidarının bu gruplardan biri
ni silâhlandırdığını, himaye ettiğini iddia etmek 
komik ve hazin bir isnattır ve ispatı imkânsız 
bir koca yalan ve iftiradır. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) A. P. ve onun Hükümetleri Ana
yasanın, kanunlarımızın politika ile meşguliyet-

I lerini yasaklamış bulunduğu her çeşit kuruluş, 
dernek, müessese ve kimselerin politikaya so
kulmalarının şiddetle ve samimî olarak karşı-
smdadır. Kendisi asla buna sebep ve vesile teş
kil etmediği gibi, bu yola sapmakta fayda uman
ları önlemekte de yasaların Hükümete tanıdığı 
hak ve salâhiyetin sınırlarını asla aşmamak şar-
tiyle büyük bir titizlik ve vazife şuuru ile hiz
met görmektedir. Zaten A. P. Hükümetinden 
ve Başkanından şikâyetlerinin hoşnutsuzlukla
rının bir sebebi de onu Anayasa dışı bir tutum 
ve tasarruf oyununa getiremeyişleridir. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) Hukuk devletinin 
müeyyidelerini meşru kanun kuvvetleri tatbik 
eder ve yerine getirirler. A. P. bundan hiç şaş
mamıştır ve şaşmıyacaktır. A. P. ni kanun yo
lundan saptırmak hiç kimsenin, hiçbir kuvve
tin kârı değildir ve olamıyacaktır. Alâka ve 
faaliyet dereceleri kendilerince çok iyi bilinen 
partiler ve politikacılar gençlik, işçi meslek ku-
ruluşlariyle, diğer politika dışı müesseselerden 
ellerini tamamen geri çekmeli ve ilişkilerini sa
mimî olarak keısmelidirler. Memlekette huzurun 
sağlanması, siyasi, sosyal ve ekonomik istikra
rın temini için ilk şart budur. Hem suçlu, hem 
güçlü metodu ile isnat ve iftira savurmaktan 
kâr umanlar gerçekler karşısında daima zarar
lı çıktıklarından bu kötü alışkanlıklarından 
vazgeçmelidirler. Hepimizin müşterek menfaa
timiz ve millî vazifemiz bütün bir ülkeyi, mil
leti ve rejimi hedef alan, tehdideden tehlikeyi 
bertaraf etmekte birleşmektir. Konuşmamızın 
bu bölümünü bağlıyarak şu gerçeği belirtmek 
istiyorum. 

Bugünkü Anayasayı sizler yaptınız, buna uy
gun seçim kanununu da Meclislerimiz vücuda 
getirdi. 1965 ve 1969 seçimlerinin sonunda A. 
P. nin tek başına iktidara getirilişi millet ço
ğunluğunun istediğidir. Demokraside herkesin 
beğendiği iktidar olmaz, milletin beğendiği ik
tidar olur. Biz sizin değil, milletin beğendiği 
bir iktidarız (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) iktidarların değiştirilişi de zama
nında ve yolu yordam ile büyük milletin ve 
onun yerine hizmet gören Büyük Meclisin bile
ceği iştir, üst tarafı Hükümetin çalışmasını ak
satmaktan başka bir sonuç vermiyen kısır bir 
çekişme olur ki bundan da büyük millet zarar 

I eder. 
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«İlk önce içe dönük üniversite reformu ola

rak hareketi başlattık, ancak bozuk düzen için
de yapılacak olan reformun bir mâna ifade et-
miyeceği düşüncesiyle düzeni değiştirmeye yö
nelen eylemlere geçtik» ifade ve itiraflariyle 
sözde masum istekler ardındaki gerçek hedef
leri belli olan ihtilâlci sosyalist anarşi hareket
lerin T. B. M. Meclisinden, ordumuzdan, üni
versitelerimizden, mahkemelerimizden itibaren 
bütün millî kuruluşlarımızı hedef alan, yurdu 
bir iç harbe sürüklemek istiyen bir kızıl şebe
kenin düzenlediği bir kundak, Devletin, Par-
lömanter ve demokratik rejimin temellerine yö
nelmiş bir ciddî tehlike olduğunun müştereken 
teşhise ve kabule mecburuz, iktidarı ve muha
lefeti ile Parlâmentoda yakın ve uzak vadeli 
tedbirler üzerinde birleşerek bu tehlikeyi hep 
beraber karşıladığımız ve önlediğimiz takdirde 
ve müşterek sorumluluk taşıyan her vatan se
ver, her millî müessese ve kuvvet kendi üzeri
ne düşen vazifeyi vakar ve cesaretle yerine ge
tirince, demokratik yönden çözülmemiş bir 
müşkül, yenilmemiş zararlı bir mihrak kalmıya-
caktır. 

Türk Milleti ikinci maddesinde Cumhuriye
tinin insan haklarına ve temel ilkelere dayanan 
millî demokratik, lâik bir sosyal Devleti 
olduğunu belirttiği Anayasasında rejim 
olarak demokrasiyi ve hür seçimleri; ekonomik 
•sistem olarak da, karma ekonomiyi esas alınış 
bulunmaktadır. Tüm devletleştirmeciliğin bu 
Anayasada yeri yoktur. Burada bir hususun 
açıklığa kavuşturulması lâzımdır. Bu Anayasa 
sosyalizmi, hele ilmî sosyalizmi katiyen redde
den, açık bulunmıyan bir Anayasadır. Bugün 
bunun, aksini iddiaya kalkışanlar yanılmakta
dırlar. iktisadi ve sosyal kalkınmamız 1933 yı
lından bu yana 15 yıllık bir devreyi içine alan 
Beş Yıllık Plânların ve yıllık program ve büt
çelerin rejim, bünye ve iklim şartlariyle, millî 
gücün ve milletlerarası münasebetlerin muhas-
salası olan bir konjonktür içinde düzenlen
mektedir. Bugüne kadar hazırlanan vs tatbikat 
gören plân ve programların gayesi kalkınma. 
hızını % 7 olarak tesbit ile, memleketimizi ik
tisadi ve sosyal açıdan sektörler ve bölgeler 
arasındaki dengeye de dikkat ederek istikrar 
içinde kalkındırmak olmuştur. Şüphe yoktur 
ki, bütçe plân ve programlarının tatbik ve 
gerçekleştirilmesinde vazifelilerin başarı dere

celerini kendi iradelerine tabi olan ve olmıyan 
birtakım imkân ve şartlar tesir altında bulundur
maktadır. Geçen yıllara kısaca bir göz atar
sak, 1965 yılı fiyatlariyle 1962 yılında 62 mil
yar lira olan gayrisâfi millî hâsıla 1965 yılın
da 73 milyar liraya ve 1969 da 97 milyar lira
ya yükselmiştir. Yıllık kalkınma hızları ise, 
1962 ve 1965 yıllarında % 4,6 ile % 7,7 arasın
da 1969 yılma kadar ise % 6,3 ile % 10,3 ara
sında değişmektedir. Ortalama kalkınma hızı 
1965 yılma kadar % 5,7 ve 1969 yılma kadar 
% 7,4 nisbe tinde olmuştur. Sonuç olarak görü
lüyor ki, plân döneminin ilk yedi yılında orta
lama kalkınma hızı % 6,7 ye ulaşmıştır. Nüfus 
başına düşen gelir bakımından da durum şöy
ledir: 1962 de bu miktar 2 126 lira iken, 1965 
te 2 332 liraya, ve 1969 da 2 792 liraya yüksel
miştir. Bu sonuçlar açıkça göstermektedir ki, 
yedi yıl içinde iklim şartları bakımından gay-
rimüsait durumlara, çeşitli zelzele ve salgın 
gibi âfetlere rağmen, bir yükselme bir ilerleme 
ve gelişme mevcuttur. Toplam kaynakların 
gayrisâfi millî hâsıla dışındaki bölümünün yani, 
dış tasarrufların 1962 - 1969 yıllarında % 1,8 
nisbetinde azalmış bulnması da ümit ve güven 
vericidir. Harcamaları içinde sabit sermaye har
camaları 1962 - 1969 döneminde ortalama % 12 
nisbetinde bir artış hızı göstermektedir. Mut
lak rakamlar yedi yılda 9 milyardan 19 milyara 
yükselmiş bulunmaktadır. 1970 yılında bu hac
min 20 milyar lirayı aşacağı tahmin olunmak
tadır. Kaynak ve harcama toplam ve detayları
nın yüksek nisb etler kaydetmesi bakımından 
1963 ve bilhassa 1966 yıllarının yüksek kon
jonktür yılları olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
1969 yılının sonuna doğru toplam talepte mü
him bir yüksekliğin açığa çıktığı görülmekte
dir. Bu 1963 yılından beri devam edegelen kal
kınma gayretlerimizin zorladığı ve kesif ıslâ
hata rağmen önemini muhafaza eden bünyevi 
dar boğazların yedinci yılında teraküm yoliyle 
meydana çıkmış olmasından ileri gelmektedir. 
Bu hususta 1970 yılı başından itibaren para ve 
kredi kontrolü yoluyla ayarlamalar yapılmış 
ve 1970 yılı ortasında alman isabetli tedbirler
le Türk ekonomisi hızla kalkınabileceği bir 
plâtforma getirilmiştir. Bugün bu operasyon
dan dolayı 4 milyar liraya yakın bir para 
Türk köylüsünün cebine girmiştir. Bu aslında 
iktisaden güçsüz büyük bir zümreye bir gelir 
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aJktanlması olmuştur. Bundan hoşnudolan Türk 
köylüsüdür. A. P. iktidarı olarak cssaretle ge
tirdiğimiz gerçek bir ıslahat maıMyetini taşı
yan Personel Kanununyla da 800 bin Devlet me
mur ve müstahdeminden 500 lira altında aylık 
alan, 400 bini aşkın iktisaden güçsüz büyük 
bir zümreye bir ferahlık kazandırılarak sosyal 
adaletin büyük bir gereği yerine getirilmiştir. 
1970 te işletmeye giren yeni endüstri tesisleri
mizin 1971 ithalâtına tesiri 125 milyon dolar 
olacaktır yani, 1970 te başta gübre ve kâğıt
la ilgili olanlar bulunmak üzere işletmeye giren 
tesisler bir yılda 125 milyon dolarlık bir itha
lât ikamesi yapmayı başaracaklardır. Alman 
tedbirler ve sonuçları iledir ki, Türk ekonomisi 
kötümser ve karamsar iddiaların hilâfına kendi 
kendini taşıma gücüne ulaşma yolundadır. Tür
kiye'nin genel ekonomisi 1970 yılı içerisinde 
fevkalâde önemli ve beklenmedik menfi tesirli 
hâdiselere rağmen, gayet ümit verici bir geliş
menin içindedir. 1970 yılı belki bizim ürnidet-
tiğmüz kadar değil, fakat sıhhat ifade eden bir 
durumda kapatılmıştır. 1970 yılının ilk rakam
lara göre kalkınma hızı % 5,6 dır, eksperler 
bunun bir miktar daha artarak % 6 civarına 
yükselebileceğini tahinin etmektedirler. Kötü 
şartlar içinde elde olunabilen bu neticeyi bir 
başarı saymak lâzımdır. 933 sayılı Kanunun 
iptal edilmiş olması, zelzele felâketi, kolera 
salgını ve siyasi istikrarsızlık ekonomimiz üze
rinde zararlı tesirler yapmıştır. Bütün bunlara 
rağmen, iktidar ekonomik meselelerle ilgili fev
kalâde yakın itinasın ımuhafaza etmiş ve mem
leketin, vatandaşın zarar görmemesi için âzami 
gayret sarfetmiştir. Para değerinin ayarlanması 
ve bununla beraber alınmış bulunan diğer ted
birler Türk ekonomisine hayatiyet kazandırmış
tır. 10 Ağustos 1970 tarihinde beklemekte olan 
296 dolar transferi gerektiren meblâğ Aralık 
ayının ilk haftasında tamamen transfer edile
bilmiştir. Bugün T. C. Merkez Bankası günü 
gününe transferini yapabilmektedir. Türk para
sının değerinin değiştirilmesi, yeniden ayarlan
ması aslında başta ihracatı artırmaya, yer yer 
gayriâdil hale gelmiş fiyat mekanizmasını dü
zeltmeye ve bundan doğacak gelir transferle
rini yapmaya, yeniden birtakım ihraç malları
nın istihsalini teşvike matuftur. A. P. Hükümeti 
bütün dikkatini dış ticaret muvazenesini hal
letmeye teksif etmektedir. Türkiye ödemeler 

! dengesini başarıya ulaştırdığı takdirde iktisadi 
i kalkınmamızda çok ileri bir adım atılmış bulu-
i nacaktır. Alman kararların ihracat bakımın-
i dan neticelerini henüz doğru olarak değerlen-
j dirmek mümkün değildir. Fakat şimdiden kö-
| tümser olmak için de bir sebep yoktur. 1970 
j programında 140 milyon dolar tahmin edilen 

işçi dövizi bugün 265 milyon dolar olarak 125 
milyon fazlasiyle tahakkuk etmiştir. T. C. Mer
kez Bankası son yıllarda ilk defa olarak 70 

I milyon net rezerve kavuşmuştur. Şuna inanıyo-
î ruz ki, 1971 yılı siyasi istikrarsızlığın meydana 

gelmemesi halinde Türkiye için iktisadi geliş
me ve iktisadi canlılık, hareketlilik bakımından 
başarılı bir yıl olacaktır. Hızla büyüyen, bün
yesini büyük çapta değiştiren; tarım sahasın
dan süratle endüstri hizmetlerine yönelen ve 
devamlı olarak şehirleşen Türkiye'mizde yük
sek öğrenimdeki nisbet % 3 ten % 6,5 a çıka
bilmiştir. Bugün Türkiye'de hürriyetlerden şi
kâyet etmek mümkün değildir. «Sokak ekono
mimizi, piyasamızı mahvediyor» diyen halkın 
ve iş erbabının haklı şikâyetleri hürriyetlerini 
kötüye kullananların yarattığı tedirginlikten
dir. Şu halde kalkınmamız, gelişmemiz, hürri
yetlerden vaz geçmek ile değil, hürriyetleri 
hürriyetsizlik yolunda suiistimal edenleri ka
nun çizgisine getirerek, disipline almakla ola
caktır. Kanun yoliyle hürriyetleri zedelemeden 
sosyal bünyemizde yapılacak bu düzenlemede 
görülecek, meydana çıkacak boşlukları doldur
mak, gerekli âcil tedbirleri almak hepimizin 
müşterek sorumluluk vazifemizdir. Devraldığı 
imkânları en iyi şekilde kullanarak başarılı kal
kınma hizmetleri gören A. P. iktidarını halkın 
boğenmesine rağmen, «biz beğenmiyoruz, ikti
dara biz gelirsek ancak herşey düzelir» düşün-
cesmdekilerin istifa istekleriyle hükümetler çe
kilmez. Bu gerçeğin bilinmesi lâzımdır. Ayrıca, 
1924 ten beri süre gelen örnekleriyle meşru 
iktidarlara ömür biçmek, başarılı hizmet gören 
iktidarları şahsi istek ve ihtiraslarla çekilmeye 
davet etmek kötü alışkanlığından şifa bulma
mışlar bu huylarından vaz geçmeye mecburdur
lar. A. P., Hükümeti ve gruplariyle 1965 ten 
beri icra nöbetindeki iktidardır. Bu iktidar de
mokratik nizam içinde ancak geldiği gibi gide
bilir. Yani, program ve vaitleriyle hizmetini ta
lep ettiği Yüce Türk Milletinin itimadını ka
zanarak iş basma geçen, icra nöbetine giren 



O. Senatosu B : 29 

iktidar »gördüğü hizmetlerle program ve vait-
lerini gerçekleştdremiyerek büyük milletinin 
güven ve sevgisini kaybederse vazifesini mille
tin yeni seçeceği iktidara devreder. Yok, hiz
metindeki aksaklık ve noksanlar zaruri sebep
lerin icabı ise, umumu olarak vazifesini ciddi
yet, samimiyet ve cesaretle yapıp programın
daki vaitleri, plânın öngördüğü hikmetleri müm
kün olabilecek derecede yerine getirmeyi başa
rarak yüce milletin sevgi ve güvenini muhafa
za ediyorsa, 1969 örneğinde olduğu gibi, Dev
let manzumesindeki icra ve iktidar nöbeti vazi
fesine sevk ve şerefle devam eder. Milletin sev
gi ve güveni devam ederken meşru iktidarları 
düşürmenin Anayasaya, kanunlara, demokratik 
düzene ve politika adabına uygun başka bir 
yolu olamaz, iktidarların Ömür süresini millet 
bilir, millî irade bilir, siyasi kahinler tâyin 
ve falcılar tâbir edemezler. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri). 

Zamanından önce iktidarları değiştirmenin 
Anayasa kaideleri dışındaki yolları ancak, tah
rik, tertip ve fesat mahsulü gayrimeşru bir 
faaliyet ve yıkıcılık demek olur M, bu iktida
rı indireyim derken Devleti zedeler. Bazan da 
Devlet nizamını kökünden yok etmek için fır
sat gözetlyenlere verdiği imkânla iktidarı dü-
şüreyim derken, Devletin yıkılıp yok olmasına 
varır. A. P. ve onun Hükümeti bugün için icra 
ve iktidar nöbetinde bulunan Devlet manzume
sinin bir burcu, bir uzvu bir paçasıdır. Devlet 
manzumesini tamamlıyan burçlar, uzuvlar, par
çalar meyanında en az iktidarlar kadar yarı
nın iktidarına namzet muhalefetler de vardır. 
Bütün Anayasa kuruluşları, bütün millî kuv
vetler ve müesseseler hülâsa bütün bir millet 
ve aziz bir vatan vardır. Bu itibarladır ki .ikti
dar dâima tenkidedilebilir, iktidara meşruiyet 
ve insaf çerçevesinde hücum edilebilir; fakat, 
haksız yere sınır ve ölçü gözetmeden iktidarı 
düşürmek birsiyle Devletin millî müessese ve 
küvetlerine dil uzatmaya kalkışılmaz. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri). Zira Devlet zede
lenir Devlet otoritesi sarsılır, Devlet gücü aza
lırsa rejime, demokrasiye ve Devletin tümüne 
büyük tehlikeler gelir gelebilir. Hepimiz Dev
let manzumesinin bir cüz'üyüz, bir birimizle 
mücadele ederken Devletin yara almamasına, 
Devletin zarar görmemesine dikkat ve itina 
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göstermek hepimizin borç ve vazifesidir, üze
rinde 10 Ağustos 1970 devalüasyonu karaıiyle 
1327 sayılı Devlet Personel Kanunu ve 29 Tem
muz 1970 te kabul edilen Finansman kanunları
nın büyük tesirleri görülen 1971 yılı bütçesi, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında prensipleri 
tesbit edilmiş bulunan vergi, bütçe ve para po
litikasına göre ekonomimizin enflâsyon, deflas
yon gibi arızalardan uzak kalarak gelişmesini, 
yurdumuzun hızlı ve sıhhatli kalkınmasını, ar
tan millî gelirin vatandaşlar arasında âdil ve 
dengeli dağılımını mümkün kılacak bir malî po
litikanın dikkatle takip ve tatbikini hedef al
mıştır. 

Ekonomimizi sağlam temellere dayatmak, 
kalkınmanın musibet sonuçlarına ulaşmak, men
fi faktörleri bertaraf etmek için gerekli tedbir
leri almak cesaret ve samimiyetini göstermiş 
A. P. iktidarının Karma Komisyondaki değişik
liği ile 38 471 969 784 lira gider, 37 müyar 671 
milyon 969 bin 784 lira gelir tahminleri ve 
800 milyon liralık iç istikrazla bağlanmış, Yüce 
Heyetinizin tasdik ve tasvibine sunduğu bu. Büt
çe A. P. Grupu olarak o inançtayız ki, program 
hedefine varmakta müessir ve yeterli bir vasıf 
taşımaktadır. 

istikrarlı kalkınmayı karşılıyacak, mutluluğu 
tabana indirmek samimi karar ve çabamızı ger
çekleştirecek 1971 yılı bütçesinin büyük Milleti
miz ve aziz yurdumuz için hayırlı olmasını diler, 
Yüce Senatoya A. P. Grupu adına saygılar su
narım. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen sayın 
üyeler birer defa görüşmüş oldular. 

Şimdi Sayın Ahmet Yıldız Millî Birlik Gru-
pu adına ikinci defa söz istemiştir. 30 dakika ile 
mukayyedolmak üzere buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; bütçemizi ve ona dayalı Hükümet po
litikasını dünyanın genel durumu ve Türkiye'nin 
genel durumu içinde toplumsal oluşumuza ola
cak katkıları yönünden değerlendirmek gerekir. 
Elbette bu noktada edebiyat yapacak değiliz. Bu 
yönden değerlendireceğiz. 

Arkadaşlarım, dünya bugün büyük bir tekno
lojik hız içinde, hızlı sanayileşme yolundadır. 
Hızlı bir kalkınma yarışı içindedir, dünya. Bu
rada biz neredeyiz? 
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ikinci Dünya Savaşından beri Türkiye bu 
hızda çok yavaştır. Yarışı kaybetme yönünde 
duruyor. Ağır borç yükü altındayız, bugün. 
Resmî belge, faiz ve anapara 2008 yılma kadar 
119 milyon borç ödiyeceğimizi yazıyor. Bunun 
sonucu bağımsızlığımızı ipotekliyen bir güz du
ruma düşüyoruz. Kalkınma hızımız düşmüş 
4,8 ya da 5,6, Fakat, Dünya Bankasına göre 
3,2. Dünya ortalamasından düşük, az gelişmiş
lerden düşük, sanayileşmişlerden düşük. Sana
yileşmiş ülkelerle aramızdaki uçurumu nasıl ka
patacağız? Yoksullukta 78 nci ye terfi ettik, 
56 cılık'an. Kaynak israfı dehşet verici Türki
ye'de. Bankalarımız 1969 yılında kamu yatırım
larının 4 katını yatırım olmıyan alanlara harca
mış, 22 milyar. 4 milyar 600 milyonluk brüt ka
zancının 4 milyar 100 milyonu masraf olmuş. 
Dış ticaret, sanayi ve yatırım maliyetini korkunç 
derecede yükseltiyor, ithalâtçı ve ihracatçımız 
hiçbir yerde ithalâtçı ve ihracatçı niteliğini ta-
sıyamıyor. Devlet Plânlama örgütü 14 milyara 
yakın parayı yatırım indirimi ve vergi affı, özel 
fon adları altında milletten toplayıp zenginlere 
dağıtıyor. Vergi kaçakçılığını önliyecek tedbir
ler bir türlü gelmiyor. Servet beyanı kalkınca 
otokontrol gelecekti, 6 yıldır bu otokontrol, oto
kontrol değil, çok yavaş bir kontrola döndü. 
Kamu ekonomi kuruluşları çalışmaz haldedir. 
Yasası 10 yıl önce çıktığı halde halâ gereği ya
pılamıyor. 10 yılda çağ değişiyor, bugün. Biz 
hazırlanmış yasayı uygulıyamıyoruz, 10 yılda, 
Kamu ekonomi kuruluşların öz kaynakları kor
kunç derecede düşük. Beklerdim ki, Sayın Ba
kandan da, isçi dövizlerini, tasarruf bonolarını 
buraya yönelttik, desin ki bu öz kaynağı zayıf 
kuruluşların ekonomik yapısı, kuvvetli yapısı 
kuvvetlensin. Zaten tasarruf bonoları da bunun 
için çıkarılmış idi. G-örülüyor M, o paralar bile 
böyle fonlara dağıtılıyor. Tüm Devlet hizmet
leri yürümüyor, Türkiye'de bugün, israf son 
derecede yüksek. Kemer sıkmıyacağız, diyor 
Sayın Başbakan. Kemer sıkacağız, müjdesini 
verse sevinirdik. Sıkmıyacağız, kemer sıkmıya
cağız, kemer sıkmıyacak hovardalığı yapacak 
kadar zengin miyiz biz? Sıkmamakla övünüyo
ruz. 

Toprak rezervlerimiz dehşet verici derecede 
kullanılıyor. Mütekallibenin elindeki toprak, ki 
zilliyetKk yolu ile iktisap, haksız, haram bir 
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iktisaptır, mülkiyet adı altında korunurken, bir 
hesaba göre 14 milyon, bir hesaba göre 21 milyon 
dönüm topraktan 4 milyon kira alıyor, Devlet. 
30 kuruşa yahut 17 kurusa dönümünü kiraya ve
riyor, Devlet toprağını. Bu durum içinde yü
kümlülükler de eşidolmıyan şekilde dağıtılıyor. 
Bu işleri nasıl düzelteceğini iktidardan soruyo
ruz. Bisim sorumuz, bu. Yoksa böyle mi kala
cak? Bu banka rezaleti böyle mi devam edecek? 
Bu dış ticaret böyle mi kalacak? Bu toprak 
yağması böyle mi kalacak? Bu vergi kaçakçı
lığı böyle mi kalacak? Bu Devlet Hazinesinden 
13 - 14 milyar lirayı böyle beleşe dağıtma de
vam mı edecek? Bunu soruyoruz. Bunu elbette 
Sayın Başbakandan da soruyoruz. Sayın Bakan 
çıkar, teknik konuşur, her yıl olduğu gibi. Bu 
yetmez. Hükümet politikası burada ne diyor? 

1972 de dış ödeme dengesi yükselecekti. Şim
di resmî belgede okuyoruz, 1974 te 2,5 milyar 
c diyeceğiz, dış borç. 

Dış yardım da, hiç umut verici değildir, ar
kadaşlarım. Politikamızı ipotekliyen bir etken
dir. Kapitalizme zorluyor, Türkiye'yi. Zorlu
yor. Bakın Amerikan yardımını resmî karar
namelerde nasıl yazıyor? Kime vereceksiniz, 
hangi koşullarla vereceksiniz, nasıl vereceksi
niz? Nasıl yazıyor. Karadeniz Bakır Komplek
sinde en tipik örneğini gördük. 

Avrupa Ortak Pazarına niye karşıyız? Birçok 
yönlerden. Fakat en önemlisi, gelişmiş sanayi 
ülkelerinin içine girerken taahhüdümüz şu: Eko
nomik uyum ve ekonomik bütünleşme. Demek, 
gelişmiş sanayi ülkelerinin içerisine az gelişmiş 
yoksul bir ülke, ekonomik uyum ve ekonomik 
bütünleme ile girecek. Ne olacak orada? Dev
lerin arasında ne olacak bu zayıf ekonomi? işte 
bu iktidarın politikasına bu yol ile kapitalist 
damgasını yabancı bir büyük örgütün kuvveti ile 
yerleştirme politikası olduğu için karşıyız. 

igte arkadaşlarım, Devlet Plânlama örgütü
müz aynı politikayı güdüyor. Kapitalizmi des
tekliyor. İşte, yaşadığımız bunalım, bu durumun 
sonucudur. Sonuçları nedense yasal ve polisiye 
tedbirlerle çare arıyanlar gençlik olaylarını top
lumsal durumdan soyutlıyarak değerlendirme 
hatasına düşerlerse onarılmaz bir hatâ olur, bu. 

Bunun içindir ki, saplanılan çıkmaz p.iderek 
derinleşiyor, bu yanlış tanılama yüzünden. Bu
na saplanan iktidarın tedbirleri de aynı oranda 

93 — 
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yasalar dışına taşmaktadır. Hattâ, ölçü o de-
dereceye giriyor ki, Orta - Doğu ve Siyasal Bil
gilerdeki olaylar öyle burada söylendiği gifbi 
değil. Lütfen gidin, orada bu olaylara tanık 
olan gençlerle konuşun. Bakın nasıl bir olay
dır? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Polis
lerle de siz konuşun. 

MİLLÎ BİRLİK GîiüPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — işte, bugünkü duru
mun kökenindefei nedenler bunlardır. 

Özet olarak arkadaşlarım; 
1. Toplumsal yoksunluk. 
2. Hukuk dışı tutum, Hükümette. 
3. Gerici ve karşı devrimci ayaklanması 

bunaltıyor, Devletin temelini sarsıyor. Düsel-
me umudu verecek bir gl&fc ^vem^roy-rz. 
Karşılıklı saldırılar ve cana kıymalar Türki
ye'yi savaş alanına çevirmiş. Devlet kuvvet
lerinin yan tutması, taraf tutması, egemen 
sınıfları telaş ile çarelere başvurduruyor. Dış 
güçler ve onların iş birlikçilerinin tutumu çok 
daha üzücüdür. Burada hiçbir emperyalist 
gücü yermiyorum, açıkçası. Çünkü, asıl ku
sur, aman sizsiz (anarşistsiz) biz yasıyamavız. 
Ne olur siz giderseniz, diyenlerdedir, kusur. 

Yan tutmıyan, tutmanın suçluluğu, evet 
taraf tutmanın suçluluğu ve saldıracağa 
yüzgöz olmanın yarattığı kararsızlık içindedir, 
Hükümet, Yüzgöz olmuş. Bunu genel gö"""?-
nıe istediğimiz zaman ispathyacaktıik. Deh
şetli, bu arada bir sömürme alıp. gid'yor. Bu 
gemiden ne kaçırırsak, diyenler de alabildiği
ne de Türkiye'yi sömürüyor. 

Arkadaşlarım; evet kurtlar sisli hava arı
yor, Türkiye'de. İktidarın biricik başan'sı, bu 
arada Sayın Süleyman Demirel'in biricik ba
şarısı Devlet adamları. Peylet kurumları /e 
rejimin itibarında görülmemiş bir sarsıntıyı, 
rekor lerecede bir sarsıntıyı sağlamaktan iba
rettir. Sandık en büyük kötülüğü onu her şeyin 
üstünde tutanlardan görmektedir. 

Çareler nedir bu işte? Anayasa yrsyor, 
10 ncu madde emrediyor. Türkiye'nin toplumu 
siyasal, ekonomik ve sosyal engellerle dolu
dur. Tümü ile değişeceğini emrediyor. Hangi 
maddelerde ne olacağmı da yazıyor. Okuyu
nuz, lütfen. Her halde okuyorsunuz. Ama, bu
raya gelince inkâr ediliyor. 19 - 21, 38 dan 

| 41 e kadar; 46, 47, 50, 51, 129, 130 ncu mad
deler açıkça ne yapılması gerektiğini yazıyor. 
Bu maddelerin emirlerini yapmakla ancak bu 
duruma çare bulunur. Dürüst eylemlerde bu
lunacak lekesiz bir iktidar bunları yapabilir. 

Dış ilişkileri çağın gereklerine uygun yö
neltmek istiyoruz. Bugünldi dış ilişkilerimiz 
çağm gereklerine göre yönetilmiyor, diyoruz. 
Ve sandıkla bilimi ve tekniği çatıştırmadan, 
densizliklere, kusurlara sandığı fetva göste
rip, rejimin itibarını sarsmadan sürdürülecek 
bir Devlet yönetimi istiyoruz. 

Bugünkü Hükümetin politikası ülkemizin 
ve çağın gerçeklerine ters düştüğü için ona 
karşıyız. Bu, ters düştüğü için, aldığı ted
birler yüzeydeki görüntülere uysa bile, esasta 
bunalımı daha da artırıyor. Bakın örnek
lere, huzursuzluğu giderecek Personel Ya
sası çıkar çıkmaz huzursuzluk daha çok arttı. 
Evet, ücretlere zam, parenin ucuzlatılma JI 
tedbirleri bu yanlış politika içinde bulu
nulduğu için etkileri gidiyor. Hemen art-
mala^ gitmiş ve rçara ucu^atması VQT^ bir ge
reklilik haline gelmeye başlamış. Çünkü, dö
nüp, dolaşılıp aynı noktaya gelinir, politika 
vanlrs olunca, O'kmaHk doH-^n o;\rm v.=»re dö
ner. Ama, bu sefer geri gelince bir sürü emek, 
bir sürü gereksiz çatışmalardan sonra aynı nok
taya geliyoruz ve bakıyoruz M, başladığımız 
yerdeyiz. 

Az gelişmiş bir ülken'n öz°<l girişimi esas 
a^an kapitalist bir pikon om'i^n baska- bir 
sonuç verememesi bilimsel bir sonuçtur. Evet, 
az gelişmiş bir ülkede kapitalist politikanın 
deşilmez kaderi budur. Bilim vaTPİmıvara
ğına göre, yanılan hep bu politikayı uygülı-
yanlar olacaktır. Bunu, kapitalisti de, komü
nisti de ünlü Şunperteri de, kapitalistlerin 
ünlü, adamı, aynı yazıyor, başlka çare yok
tur, diyor. Duveree de öyle diyor. 

Arkadaşlarım, sayın sözcüyü de dinledim. 
Beğenmediği görüşleri hastalıkla nitelemekteki 
siyasi ahlâk anlayışını bir kenara bırakı
yorum. Fakat, bir kısım gerçekleri reddeden 
sözlerine değinmek isterim. 

Sınıf partisi değilmiş, A. P. Bunu ispat ede
cek bir bilgin yoktur, Dünyada. Ben söyledim, 
diye komisyonda burada tekrar etmiyorum. Be
lirttiğimiz tedbirleri iktidar niçin almıyor? Ne-

94 — 
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den bankalara dokunamıyor? Neden dış tica
rete dokunamıyor? Neden toprak rejimine do
kunamıyor? Neden vergi kaçakçılığının tedbir
lerini 6 yılda getiremiyor? Çünkü ondan rahat
sız olacak sınıfların hatırı için. İşte sınıf parti
si buna derler, öbürü işçi Partisidir, işçinin 
hakkını koruyor, bu da bu sınıfların haklımı 
koruyor. Sınıf partisi. Koruduğu çıkarlar yö-
nündan partiler nitelik alır. Ben şimdi soruyo
rum. Yerdiniz; sayın sözcümüz dedi ki; «Dev
let bankaları devletleştirmeli, dış ticareti dev
leti eştirmeli, ağır sanayi devletleştirme]!» Sa
yın sözcü «hayır» dedi. Ne yapacaksınız? Sizin
kini de işitmek istiyoruz. Dedikodu dinlemek 
istemiyoruz. Banka 22 milyarı geçen yıl OMUTU 
gibi üretim alanı dışında dağıtsın mı? Dış ti
caret beyle devam etsin mi? Bu toprak harca
ması böyle gitsin mi? Bu vergi kaçakçılığını 
önlenmiyecek tedbirler böyle kalsın mı? Bunu 
mu istiyorsunuz? Ne istiyorsanız onu da dinle
mek istiyoruz. İktidar bunu söylemek zorunda
dır. Bizimkini beğenmiyebiîirsiniz. Bizimkini 
ille kabul edin diye iddia etmiyoruz. Bu sistem 
değil arkadaşlarım, çağın, Türkiye'nin gerçek
leridir. Türkiye fakir, yoksul iken 56 dan 78 e 
terfi ederken bankaları, kamu yatmmlarnnn 
4 mislini üretim alanı dışına dağıtamaz. 

«Gençlerin yurt sorunları ile ilgisinden ra
hatsız değiliz» dedi sayın sözcü. Arkadaşlarım, 
lütfen okusunlar; Uthant'dan Kosig'n'dsn 
Nixon'a kadar Komünist, kapitalist ülkelerdeki 
liderler De Gaulle, Tito... hepsini. Ne diyorlar? 
Gençlik çağı için ne diyorlar? Gençler ne isti
yor? Onların hangisi çıkıp da kendi gencini fa
lanın emrindedir, falan onu yönetiyor, diyor? 
Hepsi bu sorunları çözeceğiz ey gençler, ben 
Tito. buradan çekilirim, diyor. De Gaulle çöze
ceğiz, ama si^in de buna itaat etmenizi istiyo
rum, diyor. Hükümetler böyle konuşur. Soru
ları da böyle ele alır. 

Millî Güvenlik Kurulunun kararını eleştir
mişiz. Evet, tekrar ediyorum; niçin eleştirdik? 
Şundan eleştirdik. Millî Güvenlik Kurulunu ik
tidarın beliren politikasının destekçisi gibi gös
teren bildiriyi yadırgadık. Çünkü, toplantıdan 
önce asker üyelerin birkaçının açıklanan gö
rüşleri var. Hükümetin de açıklanan görüşleri 
var. Bir bakıyoruz; toplanıyorlar, bir tarafın 
görüşü, bu nasıl sentez ise, yok oluyor, öyle bir 

— 95 

27 . 1 . 1971 O : 3 

sentez ki; bir tarafın g'örüşü yok oluyor. Ya, 
bir şey olmuş ki, bu yok olmuş. İşte burayı an-
lıyamadık. Diyoruz ki; «uymuyor bu.» Ondan 
önce açıklanan görüşlerle bu bildirideki görüş-
ler birbirine uymuyor. Türk Ordusu bu politi
kayı başları ile desteklemiş gibi gösterilmesi 
hatadır diyoruz. 

Hemen arkasından sol suçlaması diye bir 
edebiyat başladı. Arkadaşlarım, bu noktada 
durmak isteriz. Sol suçlamasını, sosyalist suçla
masını yapan tek demokrasi Türkiye'dir. Sol 
nedir? Sol bugünkü demokrasinin babasıdır. 
(Gülüşmeler) Evet, cahiller güler, ama Fransız 
Parlâmentosunda bugünkü demokrasiyi savu
nanlar solda oturan solculardır. Onlar bu adı 
aldı, bu demokrasinin de babası onlardır. 

CTîMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — An
nesi kim? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bugün solu 
suçlıyan, babasını suçlıyan evlât anlamına gelir 
bir demokraside. Yok. böyle yağma yok. Solu 
suçlıyan bir demokrasi yoktur Dünya'da. Eğer 
bilmiyorsanız lütfen siyasal tarihi okuyun. 
Fransız parlâmentosunda solda oturanlar solcu 
idiler. Fransız ihtilâl beyannamesinin savunu
cuları idiler. Sağda oturanlar da ağalardı. Ta
biî sol m ol deyince bu yetmedi, komünist suç
laması baslpdı. fS^ harfi yetmedi, öbür (S) 
harfine dönüldü. Eski porsumuş bir politikadır 
bu. Bunu savunacak yerde, yurt sorunları için 
ne düşünüyordu? iktidardan bunu bekliyoruz. 
Onu söylemiyor; fakat onun yerine Y^kup Kad
ri, SıiDhi bilmen nelerden bir sürü hikâye din
ledik. Ne söyliyeceğini konuşmak için iktidar 
kürsüye gelmez. Ne yapacağını söylemek için 
gelir. Her türlü diktanın; ister faşist, ister ko
münist olsun karşısındayız. Ama, bu gibi ikti
darların faşist ve komünist iktidarların birinci 
müttefiki bugünkü iktidardır. Çünkü onun bu
nalttığı toplum böyle sapık yerlere sapmak için 
çare arıyor. Toplumda bu umudu yitirtmemek, 
olumlu politika gütmek bir akılca iş. Yoksa de
dikodu yapmak değildir. Ne söylüyor; komü
nizme yardım suçlaması perdesi altında sunu 
bunu lekelemek gibi bir konuşma ciddî değil
dir. Ciddîlik; söylediğimiz konuları (görüşümü
zü beğenir, beğenmezsiniz) nasıl çözeceğinizi 
söylemek. Siz de kalkar dersiniz ki; ben bu ban
ka rezaletine bayılıyorum. Böyle gitsin. Tamam, 
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bir görüş o. Hayır düzelteceğiz... Nasıl? Ben bu 
dış ticaret rezaletini seviyorum. Senin görüşün. 
Sev, hayırlı olsun. Hayır değiştireceğim. Nasıl?.. 
Ben bu toprak rejimini, toprak ağalığını, bu 
israfı düzelteceğim. Nasıl?., iktidar bunu söy
ler. Yoksa kalkar Yakup Cemil'i; Kadri bilmem 
ne falan filânları sayarak burada makale ya
zar. Onu herkes yazabilir. Burada konuşulacak 
konu ciddidir, Devlet yönetimidir. İktidar ko
nuşuyor. iktidar konuşunca bu sorulara cevap 
verecek. Ben yaptım. Çok güzel yaptım, kimse 
benden iyi yapamaz... Yetmez. 

A. P. nin yıpratılması komünizme yardım 
imiş, sözü ile ondan bundan aktarma yapma ve
ya falan böyle söyledi, o halde bizi yıpratanlar 
da komünistler lâfı gibi sokakta dahi söyle
yince g-ecenlerin dönüp güleceği lâflar M ^ i s 
kürsüsünden tutanaklara geeirilemez. önerdiği
niz tedbirlere karşı çare söyleyen, ciddi konu
şan, dedikodu ile uğraşmıyan sözcüleri bekliyo
ruz. Hükümetten de bekliyoruz. Bu konulardaki 
çözüm görüşünüz nedir? Türkiye bu durumdan 
nasıl kurtulacak? Türkiye nasıl bu yarıştaki hı
zını alacak? Siz bunu söyleyin. Sistemini miste-
mini bırakın, herkes onu bunu aramış, dediko
dularla geçinmeyi bırakın. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken gidişin 
nereye yöneldiğini kestirmek için falcı olmak 
gerekmez. Türkiye'de gidişin nereye yöneldiği
ni kestirmek için falcı olmak gerekmez, işler 
Türkiye'yi iktidarın plânına uygun yönelen ter
tiplerle, ona karşı yine düzenli bir plân içinde 
yönelen tertiplerin savaşma alanına dönmüş 
gösteriyor, ikisi de tutarlı, ikisi de plânlı. Tür
kiye'de öyle görünüyor. Bunun sonunda kimin 
yenileceği konusu değil, Türkiye bunun içinden 
nasıl kurtulacağı konusu bizim tartışacağımız 
konudur. Türkiye horoz dövüşü yapılan alan 
değildir. Bunun çaresini arıyoruz. Orada terti-
betmiş, gençler dövülmüş, bilmem ne olmuş... 
Beri tarafta olmuş... Dedikodusu burada, ikti
dar, hükümet söylüyor, bağırıyor, daha mahke
meye düşmemiş adama bakan suçlu diye ilân 
ediyor. Bütün bunlar oluyor. Soruyoruz; bir 
tarafta tertip var, öbür tarafta var diyorsu
nuz. Var. Her taraf tutarlı. Epey plân var. De
mek bu plândan haberimiz yok. İktidarın ha
beri varsa kendi plânından, karsıdan şikâyet 
ediyor. Karşısı da ondan şikâyet ediyor. Böyle 

plânların dövüştüğü bir alanda iktidar ondan 
bundan söz ederek dedikodu ile vakit geçire
cek... Geçirme hakkı yok. Çözüm bulma hakkı 
vardır, iktidarı çok aşan girişimlerle elverişli 
bir gidişe uygun bir Türkiye yaratıldığını gö
rüyoruz. Demin de arz ettim; uygulanan poli
tikanın nereye varacağını bilim adamları söylü
yor. Kâhin olmak gerekmez. Çıkmazdır, dönü
yor aynı yere. Zam yapıyor, fiyatlar zammı alı
yor. Para ucuzlatılıyor, hemen arkasından ye
ni ucuzlatma gerekiyor. Kalkınma hızı diyor, 
1962 - 1964 yılında Türkiye dalgalanırken kal
kınma hızı 6,7 dolaylarında, 1970 yılında 4,8 
Dünya Bankasına göre 3.2. Dehşet verici birşey. 
Bunu işiten iktidar derhal şapkasını önüne ko
yar. Yahut o zaman öyle iken niıye bu saman 
böyle oldu demek zorundasınız. Neden 22 dere
ce birden terfi ettik geri kalmıştıkta? Neden 
acıyageldiğiniz iran ve Ürdün kişi başına dü
sen gelirde % 66 bizden daha üstün? Neden 
Dünya kalkınma hızı or'talamasınm altındayız? 
Neden bu israf ve bu kadar büyüktür? Neden 
bankalar böyle harcıyor? Nasıl bunları öyliye-
cegiz? Bunları söylemedikten sonra, kalkm bu
rada Yakup Cemil'lerden filân başlayıp bilmem, 
nerede, Mao'da, Tito'da, Castro'da.. Bunlar hiç
bir ise varamaz. Hiçbir sonuç vermez Ama, bel
ki, güldürü sanatçılarına sermaye olur. 

Arkadaşlarım, bu uyarmalarımıza karsı ik
tidarın suçlamasını değil, çözümlerini bekledi
ğimizi tekrar ediyorum. 

Son olarak Türkiye ciddi bir durum karşı-
smdadır. Ciddi tedbirler ister. Dedikodu çare 
değildir. 1971 yılı bütçesinin ulusa hayırb ol
masını, iktidarın da bu uyarmaların ışığında, 
hiç olmazsa bundan sonra bir düzeltme göster
mesini diler, hemnize saygılar sunarım. (C. H. P. 
ve Millî Birlik Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okumuştum. Sayın Osman 
Koksal sarfınazar etmişlerdir. Halen 15 arka
daşınız sıradadır. Lehte, aleyhte ve üzerinde 
olmak üzere sıra ile söz vereceğim. 

Sayın Cemal Madanoğlu, leflıte mi, aleyhte 
mi efendim? 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen, lehte mi, 
aleyhte mi efendim? 
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F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, lehte mi aleyhte 

mi efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhte efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Üzerin

de efendim, 
BAŞKAN — Sayın Melen?.. 
FERİD MELEN (Van) — Sıramı Baysoy'a 

veriyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi aleyhte mi efendim? 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) Üzerinde. 
'BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Haaer?.. Yok. Sayın 

Ucıızal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte. 

BAŞKAN — Buyurun o halde sizden başlı
yoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 12 saate yakın bir 
zamandan beri 1971 yılı bütçe tasarısı üzerinde 
gruplara mensup arkadaşlarım görüşlerini be
yan ettiler. 

Şahsım adıma söz alışımın sebebi; Türkiye'
nin mukadderatında 1971 yılını tanzim edecek 
bu değerli eseri hazırlıyan, başta hükümete ve 
hükümetin yardımcısı değerli devlet personeli
ne teşekkür etmek için idi. 

Ama, benden evvel bu kürsüde konuşan ar
kadaşım görüşlerini beyan ederken birt?kT~n. 
fikirler ileri sürdüler: iktidar partisinden, bu 
kürsüde Türk Milletin in fakirliğine, yoksullu
ğuna ne gibi ciddi tedbirler almağını ve alın
ması ls.7im. o-plidjpini soracpğrz. dediler. Halkla
rıdır. 1971 Türkiye'sinde yapılacak hfam 9+1 erin 
reçetesi iki cilt halinde hepimizin önünde dur
maktadır. 

Türkive d^'^odnfarla i^are a^ilivor i**.*fa
sına telince: Tnrkijve'ır'n dediko^niorfa A. P. 
iktidarı t«v*'afrndîi,n idnre edilnı^itrini 6 •*n1?fan 
beri ^"vîik Türk Milleti ile beraber Dünya 
milletleri görmektedir. 

İSevgili arkadaşlarım, 1964 bütçesi hepimi
zin bildiği gibi 12 milyar idi. Bu »ün Savın 
Ahmet Yıldız'ın beğenmediği Adalet Partisi ik
tidarı ve onun Hükümeti 38,5 milyar liralık 
bir bütçe ile huzurunuzdadır. Altı yılda bütçe 

üç mislinden fazla bir imkân yaratılarak Tür-
kıysı'nin yoksulluğuna, Türkiye'nin fakirliğine 
çare aramanın imkânını sağlamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarı 
Türkiye'min mesuliyetini yüklendiği gün Türki
ye'de fakirlik, fukaralık tamamen ortadan si
linmiş idi de, her türlü imkâna sahibolan Türk 
Milleti var idi de, altı yıllık iktidarımız devre
sinde mi Türkiye'yi Sayın Yıldız'm tarif ettiği 
gibi, bugün bulmaktayız? Meselelerde ciddiyet 
istiyen arkadaşların meselelerin üzerinde evvelâ 
kendilerimin ciddî olarak durması lâzım. Görüş
ler ayrıdır, ona hürmet ederiz. Adalet Partisi
nin iktidarı Anayasa muvacehesinde karma eko
nomi sistemine dayalı ve plânlı bir devrede Türk 
milletine hizmet etmenin yolundadır. Bankalarım 
şu veya bu hareketi, dış ticaretin şu tutumu, 
efendim Anayasa'da yazılı bâzı hükümlerin bu
lunuşu gibi iddialar kendi fikirlerine mesnet 
olarak gösterilebilir ama, Türkiye'nin mesuli
yetini taşıyan iktidarın da bu Anayasa muva
cehesinde bir görüşü vardır. Adalet Partisi ik
tidarı olarak büyük Atatürk'ün 1926 yılında 
kabul ettiği ve Türk Milletinin de o tarihten be
ri kullandığı bir Medenî Kanunumuz vardır. 
Bu kanunun hükümlerine göre Türk milletinin 
mülkiyet hakkına saygı göstermek mecburiye
tindeyiz. Bu hak Anayasa tarafından da temi
nat altına alınmıştır. 

Bankalar 22 milyar serveti üretimin dışında 
vulunan sahalara yat'rıyo" yolundaki ^diîa. ken
di tabirleriyle, tutarlı bir iddia değildir. Tür
kive'de huzurunuza gelen bu bütçenin kaynak
larını temin edem müesseselerin yasaması için 
elbette mevcut bankalarım üretimin dışında bir
takım sahalara para yatırmak imkânına sahibol-
ması şarttır. Bütçe gelirlerini nereden temin 
ediyoruz? 

İtham altında bulunan erbabı ticaretten alı
yoruz bu vergileri. Eğer Türkiye'de para kazan
mak bir suç ise, sıayın arkadaşım bunun Ana
yasada voya mevzuatta yerini göstersin. Yeri 
gelir bu Anayasayı biz yaptık denir, yeri gelir 
bu Anayasanın hükümlerime saygı istenir, ama 
biraz evvel bu kürsüden de bu Anayasanın temi
nat altına aldığı hakların rahatlıkla ortadan 
kaldırılması teklif edilir veya talebedilir. 

Sayın sözcü, Sayın Yıldız hakikaten banka
ları devletleştirmek istiyorsa, hakikaten ithalâ-
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ti ve ihracatı devletleştirmek istiyorsa; ben 
şahsan kendilerine bir teklifte bulunacağım, 
Anayasayı dayanarak kazandıkları sıfatların
dan feragat etsinler, çıksınlar vatan sathına bir 
parti kursunlar, bu görüşleri benimseterek gel
sinler, iktidar olsunlar. O zaman bu sistemi müm
küne tatlılık etsinler. Biz iktidarla gelmeden ev
vel Büyük Türk Milleti de, bu görüşlerin sahibi 
olmadığımızı, aksine bu görüşlere karşı olduğu-' 
muzu ilân ederek milletin huzuruna çıktık. O 
[satndıkıal dedikleri tabirle hakikaten sandıklar
dan çıkarak geldik. Ve bu ayrıca da bizim için 
şeref kaynağıdır. Hiç kimseyi aldatarak, atlata
rak Yüce Türk Milletini temsil etmek üzere bu
ralara gelmiş insanlar değiliz. 

îluhtcem arkadaşlarım, Türkiye horoz do
ğuşu sahası olmadığını iddia eden Sayın Yıldım, 
gelin bu memlekette huzuru sağlamak istiyor-
cak, yıllardan beri arz ettiğim gibi, el ele ve
relim, huzursuzluk kaynaklarını gene kamun yol
ları ile ortadan kaldıralım. Bu teklifler karşı
sında, hakikaten, her nedense, sol taraftan za
man zaman aksine «esler duyan bir arkadaşını
zım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Lâf atar
sanız cevap alırsınız. 

ÖMER UÖUZAL (Devamla) — Ondan da 
çekinmiyoruz. Milletin kürsüsüne çıkarken Al-
lahtan ve milletten başka kimseden korkmadı-
ğımızı bilerek buraya geliyoruz. Söz veya ce
vap alacağımızı düşünerek bu kürsüye çıkmıyo
ruz ve gelmiyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, kalkınma hızı 5 te 
iken, Adalet Partisi iktidara gelmiş 7 ve 7,5 
yaklaştırılmış, aradan yıllar geçmiş. Ama bu 
sene % 7 yi hesaplar göstermiyor Göztermez 
değerli arkadaşlarım. 1970 in içerisinde Adalet 
Partisi iktidarının hangi işte yardımcı olabildi
niz? Huzur istiyen, istikrar istiyen piyasayı hu
zursuz ve istikrarsız bale getirdiniz, gelmesinde 
de yardımcı oldunuz. Geçen sene bugünlerde 
görüşülen bütçe bir kısım insanların, bir kısım 
hesapları neticesinde reddedilmek suretiyle 
Devlet hayatında vazife alan insanlar aylarca 
çalıştı, Devletin reddedilen Bütçesi sebebiyle 
işleri en az altı ay geriye gitti. E... Tabiat şart
larının kurak gelmesi sebebiyle .hepinizin bildi
ği gibi, zirai sahadaki gelirler beklenilenin çok 
altında idrak edildi. O da yetmiyormuş gibi bir 

Kolera ha italiğinin meydana çıkması ile bü
tün dünyada mahvoluyoruz diye kendi matbua
tımız yardımcı oldu. Bu kadar şeylerin sonu
cunda kalkınma hızımız eğer % 7 ye kavuşma
dı ise, bunun kabahatini bisde aramaya imkân 
yoktur. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kabahat muha
lefetin mi? 

BâŞKAN — Saym üorzal siz devam ediniz 
konuşmanıza. Sabah 9.30 dan şu saate kadar 
cereyan eden müzakereler daima bir olgunluk 
içinde geçti. Şimdi şu saatte zaman zaman ufak 
takılmaları da mazur görmek lâzımdır zanne
derim. Bir maksadı yoktur, lütfen buyurunuz 
devam ediniz, 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 1983 yılında yapılan bir anlaşma ile 
Avrupa'da bulunan altı devletin meydana ge
tirdiği bir topluluğa girmişiz. Fikirdir, haklı 
oiduklar?. taraf vardır, Ama, bu anlaşmaya gi
ren bizden evvelki iktidardır. Hazırlık devre
sine girdiğini kabul etmiş, müracaat etmiş gir
diğini kabul etmiş, biz de memnunuz. Nitekim 
bugün tatbikatta görüyoruz, matbuatta yular
ca okuduk. İngiltere bu topluluğa gireceğim di
ye her müracaatında Fransa'nın başında bu
lunan De Gaule Fransa olarak, İngiltere'nin, bu 
meseleden karşısına çıktı. Buna mukabil 8 - 10 
devlet daha bu topluluğa girmek ister. Ama 
efendim biz zirai yönden buyuz, sınai yönden 
bu kudretteyiz, girersek kayboluruz. Olmayız, 
sevgili arkadaşlarım, elimizdeki ihracat, ithalât 
istatistiklerine bakarsak hh istihsalimizin % 
80 ni kadarını bu memleketlere satıyoruz, Bu
güne kadar ithalatımızın da % 80 - 90 mı bu 
memleketlerden-yapıyoruz. Ama, geçiş devre
sinde gerek gümrük indirimi, gerek ithalât tah
didi kaldırılması yönünden sıkıntılara düşe
cek. Bunun çaresi bu değil. Gelin memlekete 
huzuru getirelim, kaynakları harekete getire
lim, memleket biran nasıl altı sene evvel 12 mil
yar bütçede idi. Beraber olursak 70 milyara, 
100 milyara çıkar bu memleketin imkânı, her 
yıl. O zaman rekabet edecek sanayi de kurma 
imkânına kavuşuruz. Bir taraftan döner çar
kı durdurmaya çalışacaksın, bir taraftan çarkı 
döndürmek istiyen insanları tutacaksın, son
ra da tehlike var gitme diyeceksin. Her zaman 
gönlümüzde yaşattığımız Büyük Atatürk, Mil-
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lî Mücadeleden sonra bu memlekette büyük in
kılâplar yarattı ise, topyekûn Türk Milletinin 
Büyük Atatürk'ün iradesine tabi olmasıyla ya- i 
pılmıştır bu işler, Ama. biz Adalet Partisi ik
tidarı olarak hepimiz bir yerde toplanalım de
ğil, Millî menfaatlerimin nerede ise orada top
lanalım. Şu memlekete huzur getirelim. 

Ben daha fazla değerli zamanıma almak 
istemiyorum sevgili arkadaşlarım, yorgunsu
nuz. Sözüme başlarken ele arz ettiğim gibi bu 
bütçede emeği geçen Maliye Vekâletinin değer
li mensuplarına ve Sayın Bakana hizmetlerinden 
dolayı şükranlarımı arz eder, 1971 Bütçesinin 
Büyük Milletine hayırlı uğurlu olmasını diler. 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarını. (Â. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek üzere Sa
yın Madanoğlu. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
bütçe ülkeye uymuyor. 'Sosyo - ekonomik değil. 
Çünkü, bilimsel ve gerçekçi bir değerlendirme
ye dayandırılmıyor. Türkiye Atatürk'ten bu 
yana tutum ve davranışım değiştirmiş, değiştir
dikten sonra da çıkarın kol gezdiği bir ülke 
oînrcntur. çıkarcılık kakmadan ülke kalkın
ma™, Çıkarcıların çıkarları toplum yararına kul
lanılmalıdır. Dış troarat. bankalar ve sigortalar 
devletlsştkTİmelidir. Topraklar halklaştınima-
hdır. Seyisçe Devlet dış iticare'tm, bankaların ve 
sigortalarm devletleştirilmesiyle, ağır sanayie, 
kalkındmcı işletmelere, kooperatiflere tam güç
le y a t ı n a yapma yeteneği kazanacak halk top
rak 'devrimi ile satmalına gücüne kavusturula-
rak kalkınma uğraşma katılma olanağı bula
caktır. 

Bu kredi yağmasının, döviz kaçakçılığının, 
verg' yolsuzluğunun, karaborsanın ve örgütlen
memiş kredi piyasasının kalkması, artan ve de
ğerini bulan üretimle canlanan pazarların ken
disine gelen piyasanın kurulması, devrimci Dev
let öncülüğünde, ulusun yapıcı yaratıcı gücünün 
gerçekten kalkınma doğrultusuna girmesi de
mektir. 

Atom dengesinde taraflar kendilerine çeke
medikleri ülkelerin, kendi yarar lan içinde kendi 
diledilkleri biçimde yol tutturmalarına sayg-.li 
kalmak zoruııluğunda 'bulunuyorlar. Türkiye'-
niaı devrimci yöntem uygulamasının politikasını 

bura uydurmasının karşısına çıkmakta Birleşik 
Amerika'nın da, Sovyetler Birliğimin de çıkarı 
olmamak gerekir. Akdenizde birbirlerinin karşı-
rrr^da birbirlerini görmezden gelirlarkan Türki
ye ürerin ds durumu kirş t i r maya kaTır.maları 
düşünülemez. Gerçekte TLii'kiys'nm ağırlığı den
gesel konusundadır. Dengesel koncunu dağor-
lerıdOıımük, jeopolitik du'.'amundari yararlanmak 
Türkiya'yi. kıtalararası güvenliğin güvencesi 
olar-ak dokunulmazlığa kavuşturur. Taraf tnt-
mak, tutulan tarafı!,.! işine gelir. Tutulrnryarı ta
rafın işine gelmez ve boş yere düş mani- ğ:a.ı çe
ker, Türkiye bu durumunu geleceği, geleceğin 
gelişmelerini de ksstirip değedendirersk Sov
yetler Birliği ile ABD. nin arasında durması, 
bulunması gerekli yeri almalıdır. 

Türkiye, Avrupa'nın acık pazarı olunca yü
rürlükteki çıkar düzcGİ büsbütün kökloşecek. 
iD:vletçili(k yapma, devrimcilik etm: olacakları 
elden kaçacaktır. Yaşam alanları giderek daral
makta olan Batı Avrupa ülkeleri yaşantılarını 
•sürıHirraek için birleşmenin, birlikte üleşmenin 
'bikroi içinde bir ortaklık kurmuşlardır. 

-Gümrük duvarları yıkılıp, sınır kapılar? ?• çi
lin.?, a Türkiye kıskıvrak bağlı olarak Avrupa'
nın vesayetine düşecek, sorumları üzenin deki ka
rarlar1 ortaklığın kodamanları alacak, kendi 
bamnı kendi sarma, kendi karanın kendi alma 
•olanak ve yeteneğini yitirecek, kan ı rma nğra-
şmdaki ülkelerden biri tasarıya ulanınca ekono
mik koşullar değişecek, sömürü alanları durala-
cak ve Ortak Paparan :somı gelecek. Y.37g;smı bu 
pasara bağlamış olan Türkiye, cılız sanayii de 
yıkılmış, kıyılanı ve en güzel yerleri yağmaya 
uğramış, halkı kendinden geçmiş olarak Türki
yeli!? ten çıkaracaktır. Ortaklıkla alış verişimiz 
kakaca % 40 tır. Al % 15. Sosyalist 
ülkelerle % 12. ötekilerle % 83. Kabaca or
taklıkla % 40, ötekilerle % 60. Bu % d? ilişki 
daralırsa - öyle deniyor - öteki % 69 genişle
tilir. Sor.valist ülkelerin ocağına düşmeden ge
nişletilir, Türkiye Karabük'te, Nazilli'de oca
ğa da düşmedi, kucağa da oturmadı. Kucak 
düaküsü, çıkar tutkusundan gelir. Kurulu dü
zen yıllardır olunura geldiği çağ dışı güçleri 
tam yolla eyleme geçirmiş bulunmaktadır. Sapık 
akımlarla beslenen güdümlü örgütler üniversi
teye, öğretmenlere ve gençliğe kudurganca sal
dırmaktadırlar, Sokakla, sokak kalabalığı ile, 

99 

http://sayg-.li


C. Senatosu B : 29 27 . 1 . 1971 O : 3 

polis ile birlikte halk, çok ustalıkla kurulu dü
zenin yanma çekilmiş bulunmaktadır. Demok
rasinin vaz geçilmezleri saldırıyı susmakla des
teklemektedirler. 

Orduya gelince; ordunun işin içyüzünü alıya-
mamış, durumu kavrayamamış olduğu görülü
yor. Durum tartışması yapmakta, iyice düşü
nülmelidir ki renksiz bir baskı yönetimi sür git 
yürütülemez. Hükümetin Millî Güvenlik Kuru
lunun arkasına saklanmakla, bu kurulu kullan
makla Hükümet etmeye çabalaması karşısında 
devrimci bilincin gereği çerçekçi olmıyan dav
ranışlardan yararlanan karşı güçlere kapılma
mak, güç kaptırmamaktır. Barutsuz savağ ol
maz, güçsüz de eylem. 

Yeni personel yasası ayrıcalıkları kaldıracak 
yerde artırdı. Personeli birbirine kattı. Büt
çenin 1/3 ünü yuttu. Emeklileri unuttu, üstelik 
piyasayı da doyuramadı. Bencil, çıkarsal eği
limleri ve bütün ayrıcalıkları kökünden kaldı
racak, bu yurdun olanakları ile yetişip oluşan
ları yine bu yurtta, bu yurdun gereksediği yer
de çalıştıracak, emeklileri bağrına basacak, pi
yasanın azgınlığına son verecek uygulama bilinç
lerde özlem olarak kalacak. 

Atom dengesinde savaş olmaz ya, olsa da iki 
elebaşı arasında iki saat sürecektir. Bölgesel 
savaş da yolların çomuruna batıp dağların ara
şma sıkışıp kalacak hantal bir ordu ile değil, kü
çük, oynak, etken ve ulusal bir ordu ile yapılır, 
Böyle bir ordu gücünü ülkenin güçlenmesinden 
alarak oluşur, öyle ise Türk Ordusu ülkenin 
güçlenmeye uğraşma yardımcı olmalıdır ki ken
disi de güçlensin. 

Toplum geliştikçe toplumun düzeni de deği
şir. Azınlığın çıkarları çoğunluğun yararına 
dönüşür. Saptırılmış toplumun doğrulma iste
minden doğan bugünkü bunalım, yuvarlak ma
saların yuvarlanıp gidecek yuvarlak kararlariy-
le geçistirilemez. Millî Güvenlik Kurulunun 
«ülke yönetim kuruluna» dönüşmesi ile de gide
rilemez. Fırtınaya perde gerilmez. İste Sayın 
Cumhurbaşkanı «ekonomik kamu düzeni» bu
yuruyor. Sayın komutanlar «Devlet, devletler
sin» diyorlar. Buyurun. Demek ki gerçekler 
ağır basmış, çıkarsal ordu uğraşı sökmemiş ulu
sal ordu özlemi söndürülememis, geç de olsa 
anlaşılmıştır ki toplumsal gelişmenin doğurduğu 
sorunlar, çıkarsal demokrasi yönetimi ile cözüm-

lenemiyecektir. Gel gelelim Millî Güvenlik Ku
rulunun kamuda şaşkınlık yaratan son çıkışında 
bu gerçekçi anlayıştan en küçük bir iz bulun
mamaktadır. Millî Güvenlik Kurulunun üyeleri 
kurulun içinde âmir, memur durumunda değil; 
eşit sorumlulukta olduklarını bilmelidirler. Bu 
gidişi durdurmıyanlarm sorumlulukları tarihe 
bırakılamaz. Saygılarımla. (C, H. P, ve Cum
hurbaşkanlığı Kontenjanı ve Mülî Birlik grup
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı üzerin
de. 

SIRRI ATALAY (Kars) — C. H. P. Grupu 
adma söz istiyorum Hazerdağlı'dan sonra görü
şeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı'dan sonra gö
rüşeceksiniz. Söz hakkı sizindir, sıraya tabi ol
mamanız bakımından, Çünkü siz daha evvel sı
raya yazılmıştınız, hatırlarsınız ben okudum. 
Fakat bilâhara bir kâğıt göndererek grup adma 
konuşma yapacağınızı beyan etmeniz sebebiyle 
ben hatırlamakta geciktim. 

ıSayın Hazerdağlı bir dakikanızı rica edi
yorum. . 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geleneğe uygun 
olmıyan bir tatbikat yaptığınız için.. Bütçe 
görüşmelerinde sıralama yapılmazdı. İçtüzük 
bütçelere tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımı Tüzüğün ilgili 
madesini okumak suretiyle tenvir edeyim. 
Bir makjsadın içinde değiliz, Tüzük tatbikatının 
ta içerisindeyiz. 

Madde 56 «söz istiyenler, isteyiş sırasına 
göra kaydedilir.» Kayıtlar yapıldı ve okun
du. «... ve aynı sıra ile konuşurlar. Başkan söz 
'alanların adlarını sıraısı ile kurula bildirir.» Bil
dirdik, «..Komisyon veya grup adma söz isten
diği takdirde komisyon başkanı veya sözcüsü 
ile grup başkan ve sözcüleri sıraya bağlı değil
lerdir. Bu yüzden muvafakatinizi sordum. An
cak bir konu hakkında konuşmalar bitmeden, 
evvelce konuşmuş olan grup sözcüsüne yeniden 
söz verilmez. Son söz Cumhuriyet Senatosu 
üyelinindir. Genel Kurul isterse, görüşülen 
işlerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuş
mak istiyenler© sıra ile söz verilmesine ka
rar verebilir..» Bu yolda bir teklif vâki oldu, 
fakat biraz sonra okuyacağım fıkra gereğince 
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bunun takdiri hakkı Başkana da verilmiş 
olduğu için böyle bir muamele ile Genel Kuru
lu işgal etmek istemediğimden takdir hatkkımı 
kullandım. «Bir konunun görüşülmesine başlan
madan önce söz için adını kaydettir enlerin sa
yısı 6 yi geçerse...» ki, geçmiştir, 15 kişidir. 
«Başkan bu usulü kendiliğinden uygulayabilir» 

Sayın Atalay, zannettiğiniz şekilde bir hata
ya düşülmemiştir, sunarım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
arz ettim, şimdiye kadar bütçelerde tatbikat 
olmadı. 

BAŞKAN —Sayın Hazerdağlı buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler ben mümkün olduğu 
kadar bütçe üzerinde konuşacağım. Komü
nizm konferanjsı çekmiyeceğim. Gecenin bu 
saatinde burada birçok değerli memurla beraber 
bir konferans dinlemek için bulunmuyoruz. 

Arkadaşlarım; bir âdet hükmüne geldi, bu
rada şahsı adına konuşan arkadaşlarım daha az 
sorumluluk içindedirler, ama grupları adına ko
nuşanlar daha çok sorumluluk içindedirler. 
A. P. nin grup sözcüsü uzun uzadıya komünizm 
konferansı çektikten ve bir tarihte yazıp Dev
lete sattığı kitabındaki sözleri okumamış olsay
dı, okuduktan sonra bütçe ile ufak bir irtibatı
nı kurmuş olsa idi ben bu konulara temas et
mezdim. Çünkü, bütçenin umumi eleştirme
sini yapıyoruz. Ama beklerdim ki, A. P. Grup 
Sözcüsü bu kadar konferans çektikten sonra 
Allah rızası için bütçe ile bir irtibat kursun. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Yaptı 
yaptı. 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu lâfları biz burada üç 
dört senedir dinleriz. Ama bütçe ile irtibatını 
kurduklarını da görmeyiz. Hangi sebeple bun
ları burada söylerler. Gençlik olaylarını söy
lerler... Deki bütçeye şu konsaydı da bu hâdi
seler olmasaydı da, yahut bütçe ile irtibatını 
'kur. Yok. Ben santimi santimini takibettim. 
Konferans çekildi, bütçe bitti, başka yok. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Ondan 
evvelki konferanslar nasıldı? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım siz benim konuşmalarımı keserse
niz ben de sizinkileri keserim. Benle başa çı-

j kamazsuıız, biliyorsunuz çok da mücadele ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım ben, Adalet Partisi 
Grup Sözcüsünün birçok sözlerini ciddiye alma
dım. Burasını ağır kabul etmeyin, üstü kapalı 

j burada siyasi partileri, siyasileri komünizm su
çu ile ittiham eden ısözlerini açık söylemiş olsa 
idi şerefli sayardım. Beni burada bir sosyalist 
veya bir komünist körükleyicisi olarak itham 
etseydi... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Ama 
alıngan oldun canım. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkan sözlerimi kesmelerine müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı haklıdırlar. 
Gerçi söylemiş oldukları fikirleri kabul etmek 
zorunda değilsiniz, ama dinlemek zorundayız. 
Çünkü temiz dille ve müeddep görüşüyorlar. 
Buyurun efendim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Beni, 
ittiham etseydi şerefli sayardım. Ama üstü ka
palı ısözleri şerefli saymadığım için bunlara ce
vap vermek mecburiyetini duymuyorum. Ama 
istiyorum ki, bu kürsülerden birtakım itham
ları yapanlar bize dönerek aşırı solu tahrik 
etmeyin, sola dönerek şunu yapmayın diyenler, 
siyasiler vardır, aşırı solun arkasında diyenler 
şerefli olarak bunları belli etsinler. Aksi takdir
de bunüıardan burada bulunan birçok siyasiler 
alınırlar, size de cevap verirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşım 
da topyekûn Atatürkçü olarak bu memleketi 
kurtaralım, elele vererek bu memleketi refaha 
götürelim dediler. O arkadaşlarımın sözlerine 
iştirak etmemek kabil değil. Ancak muhterem 
arkadaşlarım, ben politika yapmıyacağıma söz 
verdim bu işin başında. Ama siz, bu kadar yıl
dır beraber çalışıyoruz, hangi reformik kanunu 
getirdiniz de muhalefet sizinle^Jıer^b^^olmadİ! 
siz toprak reformunu mu g-etirdiniz de biz ka
bul etmedik? Siz Üniversite reformunu mu ge-

} tirdinizde biz kabul etmedik? Geçen sene vergi 
i reformuna taallûk eden bir kanun getirdiniz 

pekâlâ sizinle beraber olduk, siz tenkidederken 
biz müdafaa ettik. Maliye Vekili burada. Siz 
Personel Kanununu getirdiniz de biz size mu
halefet mi ettik? Ha... Demek ki, Türkiye'nin 
yararına olan, reformist köklü değişiklikleri 

I getiren kanunların tarafındayız. Ama çıkarlar 
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için getirilen kanunların yanında değiliz. Biz 
sisinle beraber olmaya mecbur değiliz. 20 sene
dir kafir, dinsiz diye ilân ettiğiniz partiden siz 
yaddım mı bekliyorsunuz? (A. P. sıralarından 
gdlüsmeier.) 

BAŞKAN — Bayın Hazer dağlı sisli bizi i 
görüşnıeseııiz de... üzerinde görüşmeyi vait 
buyurmuştunuz. 

' ~ M t T " : Î A Z E R E A « * T _ I (Devamla) — Sa-
-~m ? <r- o da^ t sa f ından gelen sesler ke-
t:"' ıc ' c "de kr^1 cr'e^ğlm, 

' î> -l M* — ? 2 Gene' Kurula hitabederse-
1133 arkadaşlarımızı da ikaz ederiz, buyurun go-
rüsmeye devam ediniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem Başkanım, A. P. grup sözcüsü aynı telmih 
yollu sözler söylemiştir, biz de onlara hitaben 
konuşacağı?. Ama.,. 

OBHAN KOR (İzmir) — Grup adına mı 
konuşuyorsun!! s? 

SALİM HAEJ3RDÂĞLI (Devamla) — Ben 
şahımı adına konuşuyorum, cevap vermeye yet
kim var. Ama simdi çok zayıfladınız, Cumhuri
yet Halk Partisinden yardım bekliyorsunuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi zaten memleketin 
meselelerine omuz vermiş bir partidir. Siz bu 
rejimi yıkmak için, bu devlet binasını sarsmak 
için elinizden geleni yaparsınız, ama C. H. P. 
samanı gelince omuzunu verir, bu devleti ayak
ta tutar. Bakmız misalini vereceğim, A. P. grup 
sözcüsünün ağzından. A. P. grup sözcüsü diyor 
ki, «.Süleyman Demire!'! aşırı solcular ehemmi
yete almadılar. Ama O, H. P, lideri Sayın İnö
nü'ye ihanet etti diye karşı çıkmaktadırlar.» 
İste a^ırı solun a-ıî karcısında olan bizler ol
duğumuz sizin dilinizle belli. Asıl rakip biziz. 

FETHİ TEYETÖĞLU (Samsun) — Anla
mamışsınız, zabıttan okudum. 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Yal
nız Sayın Bakandan rica ediyorum. Burada bir 
grup var, A. P. Grupu, çoğunluk partisi. Eğer 
burada bu komünizm nutukları böyle devam 
edecekse, bu kadar sayın memuru gecenin bu 
geç saatlerine kadar bekletmiyeüm. Burada 
bütçe üzerinde görüşme imkânlarını arıyalım. 
Kendi gruplarına lütfen müessir olma yoluna 
gitsinler, 

ORHAN KOR (İzmir) — Siz bütçe üzerinde 
ne zaman konuşacaksınız. 
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ORHAN AKÇA (Kütahya) — Şu cari har
camalardan bahsedelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, siz buna sebebolmasaydı-
nız ben bunları konuşmazdım. Toplamı 38,5 
milyar ve yıl içinde eklenecek ek ödenekler ve 
dış yardımlarla beraber, toparlak hesat) 40 mil
yarı - konuşmak için kolaylık olsun diye belki 
bulacak olan 1971 bütçesinin rakamı oldukça 
yüksektir, d0 milyar civarındaki bu bütçeyi 
eleştirdiğimiz zaman gördüğümüz manzara şu
dur : 38.5 milyar Bütçenin yuvarlak hesap 19 -
20 milyarı cari harcamalar, 11 milyarı transfer 
harcamaları ve saire, 7 , 5 - 8 müyarcığı da ya
tırım harcamaları. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Trans
fer harcamadı nereye gidiyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, borçlara, faizlere ve saire-
ye. Zarar edan İktisadi Devlet Teşekküllerine, 
20 senelik iktidarınız sayesinde. Mühendis Baş
bakanınızın bunları ıslâh etmek mevkiinde olan 
bir Başbakan olduğu devrede. 

O a-"i harcamalar, sermaye teşkili, transfer 
harcamaları gibi malî terimleri bir tarafa bıra
kıp da bu sırada, radyolarından, vergilerin ne
relere gittiğini öğrenmek istiyen halkın dili ile 
Mtabetmek lâzımgelirse; bu bütçenin karakteri 
itibariyle bir açıdan bir maaş bordrosudur. 
Bütçenin ağırlığı, köylüden, halktan alman ver
gilerle memurlara nasıl, ne kadar maaş verile
ceğini gösteren bir bordrodur. Devlet dairele
rinin masraflarına ne kadar para konduğunu 
gösteren masraflar toplamıdır. Türk halkı, köy
lüsü ile, işçisi ile, esnafı ve sanatkârı ile vergi 
veriyor ki Türkiye kalkınsın, yol, su, elektrik, 
okul, fabrika yapılsın, işsizlik önlensin, Türki
ye kalkınsın, 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türk 
halkı da günlük yaşantısında her hareketinde, 
her kıpırdanışmda elini ağzına götürürken, 
ipliği iğneye takarken, yürürken vergi vermek
tedir. Sigara içerken vergi vermektedir, bir ki
lo şeker alırken vergi vermektedir, 25 kuruşluk 
çay içerken vergi vermektedir. Ekmek gibi en 
önemli ihtiyacını giderirken vergi vermektedir. 
Kasıl bu vergileri, vermektedir? Geçen yıl büt
çesi münasebeti ile burada konuştuğumuz zaman 
Sayın Maliye Vekili Gider Vergisinin halkın ha-
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vayıci zaruriyesinden olan maddelere tesir et-
miyeeeğini söylemişti. Ben, «yarın sabahleyin 
kalkacağız, İm memlekette bir kilo benzinin 1 li
radan 1,5 liraya çıktığını, benzine % 50 sam ya
pıldığını göreceğiz, bu yetkiyi nasıl alıyorsu
nuz» diye kendisine şurada söylemiştim. Nite
kim dediklerimiz de çıktı. Nasıl yaparız halkın 
havayici zaruriyesme, demişti. Halkın havayici 
zanıriyesinden olan maddeler üzerine Gider Ver
gisi üzerinde yüzde yüze kadar zam yapmak için 
aldıkları yetkilerle bu zamları yaptılar. Şimdi 
bu zamları yapmakla ekmek yiyen adam nasıl 
vergi veriyor, bunu ifade etmek isterim. 

Bir kilo buğdayın, elde edilmesi, a^ağı yuka
rı üçte bir akaryakıtla olur. Akaryakıta sam 
yapmakla buğdaya, ekmeğe zam yaptınız ve 
Türkiye'de bir kilo ekmek yiyen insan bu akar
yakıtı, benzine yaptığınız zamlarla bir kilo ye
rine 800 gram ekmek yemek mecburiyetinde kal
dı, Fakir halkın rızkını kesen vergi kanunlarını 
getirdiniz. 

Bir çift lâstik ayakkabı giyen köylünün, bir 
Cizlaved ayakkabıyı 16 liraya, 13 ilâ 16 lira ara
sında alırken simdi 20 lira ile almasını gerekti
ren kanunları getirdiniz. 

O halde bu memlekette köylüsü, kentlisi, zen
gini, fakiri durmadan dinlenmeden her kıpırda-
mşta vergi vermektedir. Bu vergiyi ccliyenler de 
nüfusun % 68 ini teşkil edenlerdir. Tarımda ça
lışan, köyde oturan, millî gelirden nasibini ala-
mıyan ve millî geliri yıllık son hesaplarınıza gö
re 3 700 olan ve aylığı 300 lira, gündeliği. 10 li
ra, ortalama hesapla 10 lira olan insanlardan alı
nan vergilerdir va bu 10 lira ortalama bir gün
lük gelirdir. 5 lira, 3 lira, 10 lira arasında gün
lük gelirin değiştiği de bir vakıadır. Bu insan
lardan, nüfusun % 68 ini teşkil eden bu insan
lardan Gider Vergisi ile, şu sebeple, bu sebeple 
her gün ,her kıpırdanışmda, her adım atışında 
vergi almaktasınız. Türkiye'de her kilo şeker 
yiyen adam bir lira vergi veriyor, dört kilo şe
ker yiyen insan üç kile şeker yiyor ki, bir kilo
sunu Devlete geri veriyor demektir. Bir kilo 
şekerden bir lira alırsa, dört kilo şekerden dört 
lira eder. Demekki Türkiye'de her dört- kilo şe
ker yiyen insan bir kilo eksik yiyor ve Devlete 
vergi veriyor, ki Türkiye kalkınsın, Türkiye 
ilerlesin, diye. Bis ne yapıyoruz bu vergileri? 

Muhterem arkadaşlarım, 40 milyara yaklaşa
cak olan bu vergilerde, sözlerimin başında de
dim ki, bu bütçe bir açıdan bir maaş bordrosu-
dur, personel masrafları bütçede kesin olarak he-
fj ab edilmemiş'dr, yan ödemeler, iş güçlüğü, iş 
riski, emekli maaşlarına gelecek zamlar hariç 
personel masraflarından 3 milyar liranın gizlen
miş olduğunu zannediyorum, inşallah dediği
miz doğru çıkmaz, göreceksiniz. O halde 
bütçenin 19 - 20 milyar dediğimiz maaş 
bordrosu 20 - 23 milyar civarında olacaktır. 
Bu hesabı siz de bilmiyorsunuz, bu he
sabı Sayın Başbakan, Abdi ipekçi ile görüşme
sinden anladığımıza göre, kendisi de bilmiyor, 
bu hesabı Sayın Maliye Bakanı da bilmiyor, bu 
hesabı Türkiye'de bilen kimse yok. Sayın Mali
ye Bakanı Personel Kanunu burada gcrüşülür-
ken «ben ipin ucunu kaçırdım» dedi. O vakte 
kadar bu kanunun lehinde, Maliye Bakanının 
destekçisi okluğum halde, son dakikada hesabını, 
kitabını bilmiyen ve acele olarak, Hükümet 
düşmesi karşısında, itimat oyu almak için Perso
nel Kanununu getiren bu Hükümetin bu taşan
sın». kabul etmiyorum, diye takrir verdim, Sayın 
Sırrı Atalay bana söz vermedi, konuşmak imkâ
nını bulamadım, ama takririm orada duruyor. 
(Bravo sesleri) 

Şimdi bütçenin bu ağırlığı gitti, kaldı geride 
10 - 11 milyar transfer harcamaları. Onun da 
covabım verdim. Bu transfer harcamaları nere
ye gidrr? Getiriyorsunuz yarın bir kanun tasa
rısı, Millet Meclisinde gözüküyor. Devlet De
miryollarına, Zirai Donatıma, Hava Yollarına, 
şuraya, buraya milyonlarca lira transfer harca
maları, faizlar. borçlar verilecek, bu paradan da 
bize bir hayır yok. Millete, köylüye bir 
bayrı yok bunun. Fakir halka bir hayrı yok bu 
transfer harcamalarının. Kalıyor geride 8 mil-
yav, 7, 5 -8 milyar lira para. İşte bu 7, 5 - 8 mil
yar paranın, biraz evvel söylediğim, 3 milyarı 
da gizli kalmış personel masraflarına giderse, 
kala kala geride kalacak 5 milyar lira yatırım 
p?*.,a-'5.ı. Muhterem arkadaşlarım, bu kırkta beş 
bütçenin zekâtıdır. Kalkınmaya bütçenin zekâ
tını yatırabileceğiz. O da tamam yatmrsamz. 
%d?en tam yatırdığınızı bir gün görmedik ki. Eu 
kadar yıldır yatırım harcamaları konur bütçeye, 
sene sonu gelir şu sebepten, bu sebepten olma
mıştır geçsin personel masraflarına, aktaralım 
cari harcamalara ve geçer gideriz. O halde tek-
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rar ediyorum, bu bütçenin adı maaş bordroyu
dur, bu bütçeye kalkınma için konan para de-
vede kulaktır, bu bütçe kalkınma bütçesi değil, 
kalkınmayı ortadan kaldıran bir bütçedir. Çün
kü, yatının harcamaları böylesine kısıtlanan bir 
bütçede kalkınmadan bahsolunanıaz. Bu bütçe 
bir israf bütçesidir. Yıllardır, geçmiş yıllarda 
da söylediğimiz gibi, israfın önünü alan hiçbir 
yeni tedbir getirilmemiştir. Bu israflar nere
den gelmiştir? 20 yıldır 0. H. P. iktidarda de
ğildir, 20 yıldır bu bozuk düzenden sorumlu de
ğildir. 

ORHAN KOR (izmir) — İhtilalden sonra 
geldiniz, 27 Mayıstan sonra iktidara geldiniz. 

SÂLÎM HAZEEDAĞ-LI (Devamla) — Sayın 
Başkan müdahale ediyorlar, müsaade ediyor mu
sunuz, cevap vereyim mi? O müdahale edenlere 
cevap vereyim mi? 

BAŞKAN — Siz vermezsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha ve
remem, nasikim. Peki vermiyeyim, peki vermi-
yeyim. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
memleketi 1950 de size gül, gülistan olarak tes
lim etti G. H. P. 

ORHAN KOE (İzmir) — Açlık, sefalet için
de. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 20 
yıldır, bozuk düzeni siz getirdiniz, kendi adam
larınıza, çıkarlarınız için, iş bulmak için, Dev
let kadrolarını şişire şişire bu hale siz getirdi
niz, ondan sonra altından çıkılmaz hale gelin
ce bir Personel Kanunu getirip daha da çık
maza soktunuz. Bu Personel Kanunu bir reform
dur, şudur, budur. Ama, ne üç senede, ne beş 
senede yerine oturması mümkün olmıyacaktır 
bu kanunun. Hele terfilere sıra gelsin, asıl müş
külât orada başlıyacaktır. Hele kıdem almalara 
gelsin sıra, asıl müşkülât orada başlıyacaktır. 
Siz bu kanunu 10 senede yerine oturtamıyacak-
smız, doğrudur. Zaten Maliye Vökilini onun için 
seviyorum, böyle itiraf ettiği için seviyorum. 

ORHAN KOR (izmir) — Biraz evvel Perso
nel Kanununu methediyordunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Kar
deşim, biraz sus yahu, sus be yahu, yakışmıyor 
sana ayıp yahu, ayıp yahu. 

BAŞKAN — Sayın Kor söz istiyorsanız sizi 
de kaydedeyim. Ama konuşan arkadaşımıza lüt
fedip müdahale etmeyiniz, söz kesmeyiniz, Esa
sen Tüzükte men edilmiş fiillerden bunlar. Bu
yurum Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sen 
konuştuğun zaman söylersem kızarsın yahu, bir 
senedir konuşmuyoruz burada yahu, ayıp yahu. 
Ben yapmam sana. 

OEHAN KOR (izmir) — Dinliyoruz bir şey 
yapmıyoruz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mali
ye Vekili kabul ediyor, ben diyorum 10 senede 
yerleştiremezsin, doğrudur diyor, siz hâlâ ora
dan ütüyorsunuz yahu. Hiç bir şeyden haberi
niz yok. 

ORHAN KOR (izmir) — Her şeyden habe
rimiz var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Yok 
bir şeyden haberin. Kuru kuruya. 

ORHAN KOR (izmir) — Senin yok. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Benim 
haberim var ki, Maliye Vekili kabul ediyor. (Gü
lüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen mi iyi bile
ceksin Maliye Bakanı mı .. (Gülüşmeler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde çeşni 
obım, yorulmıyalım diye, uykularınız kaçsın 
diye tatlı tatlı konuşmak istiyorum. 

O halde bu bütçe, yani 1971 bütçesi Türki
ye'ye 1971 yılında hiçbir şey getirmiyecek, bek
lenen kalkınmayı sağlıyamıyacaktır. Bu bütçe 
ile nüfusun % 68 ini teşkil eden Türk köylüsü 
beklediği yola, suya, elektriğe, okula kavuşa-
•myacaktır. Benim içimdeki acı şu: Yol, su, elek
trik karanlık Türkiye'nin kaderi, bir sene son
ra olur, bir sene evvel olur, ama önemli olan 
okul yapılamaması işidir. Okuma çağı geçen 
binlerce, yüzbinleree köylü çocuğu okuma çağı
nı geçirecek, ömrü boyunca kör, kör adam ola
rak yaşıyacaktır. Okumamış adamla kör ada
mın arasında bir fark yoktur nazarımda. Oku
ma çağını geçirmek demek, ömrü boyunca oku
mamış olmak demek çok büyük bir acıdır. Bu
nu, okumamış olan insanlar bilirler. Giderseniz 
Anadoluya, giderseniz Doğu - Anadoluya aslan 
gibi delikanlının, yetişmiş, iş için çırpındığını 
görür de «Oğlum okur yazar mısın» diye sorar-
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sanız, «Okumadım, okul yoktu ki» der. İçi çır
pman, okumak için çırpman insanlar bilir bu
nu. 1946 lorda başlattığımız ilkokul seferberli
ği devam etmiş olsa idi, bugün Türkiye'de okur 
yazar olmıyanlarm adedi çok aşağı düşmüş 
olurdu. Devletin imkanları bu kadarmış da. Ana
yasanın 36 ncı maddesi imdat simidi, kabul. 
Ama, Sayın Başbakan buraya gelir, mütemadi
yen lrf/3 yılma kadar okulsuz köy kalmıyacak-
tır, der. işte 1971 e geldik, iki sene kaldı. Tür
kiye'de okulların yarışma yakın miktarı, yarı
sından bir miktar fazlası yapılmıştır. Hele Do
ğu - Anadoluda, benim memleketimden misal ve
reyim, ilkokulların ancak yarısı yapılabilmiştir, 
600 pare köyün 300 ünde ilkokul yoktur. Oku
lu olan köylerin çoğunda da öğretmen, tabi
rimi mazur görün, inde öğrenci okutmakta
dır, inde, mağarada. Bu bütçede bu yok, yü
rek acısı bu. Bunları konuşun gelin, A. P. Gru-
punun sayın böbürlenen, böyle hizmet ettik, 
şöyle hizmet ediyoruz diyen mensupları. Buna 
çare buldunuz mu buldunuz mu bu bütçede? 
Elbirliği ile çalışalım diyorsunuz, getirin, bu
lalım çaresini. Bulalım çaresini, okul yapıl
ması için para koyalım. Keselim Devletin isra
fından, keselim resmî arabalar saltanatından, 
keselim Devlet dairelerinin saltanatından, okul 
yapalım. Çağı geçiyor çocuğun okuyamıyacak, 
kör kalacak ömrü boyunca, sayın vali bey sen 
benden iyi bilirsin bu işleri. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Saym Ha-
zerdağk. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bit
ti efendim. Yoksunuz, bu işe gelmezsiniz, gel
mezsiniz, bütçe gelir parmak kaldırırsınız, 
başka şey bilmezsiniz. Bu bütçe ile topraksız 
köylüye toprak bulmak için çare bulamıya-
caksmız. Toprak reformu Kanunu getirdik, 
getireceğiz, hazır, gösterir Tarım Bakanı ora
da oturduğu yerden, geldi gelecek dersiniz. 
Hani bütçede reformu karşılığı? Bırakınız 
onu, 1946 lardan sonra çıkmış olan Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu gereğince Toprak 
iskân G-enel Müdürlüğünün faaliyetlerini sağ
lamak için bütçeye koyduğunuz para o ka
dar cüzidir ki, zannediyorum hata etmiyeyim 
rakamda, 50 milyon civarında bir paranın 
40 milyonu personel masrafı, Toprak komis
yonları önümüzdeki yıl oturacak bir karış 
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toprak clağıtamıyacak. Toprak bekliyor, vatan
daşa hiç değilse Hazine arazisini tevzi edin. 
Bu da devede kulak işler. Ama,, onu dahi ya-
panııyacaksmız. O halde Türkiye'de maraba-
lık edecek, yarıcılık devanı edecek, ağalık de-
cam edecek, orta çağ kalıntısı tarım usulle
ri devam edecek. Bu bütçe bu bakımdan da 
işe yaramıyacak. Türkiye'de başını sokmak için 
bir yuva ariyan insanları, Anayasa mesken
sin insanları yuva sahibi kılmayı emrettiği 
halde, sis onları yuva sahibi kılmak için bu 
bütçede tahsisat ayırmanız şöyle dursun, sos
yal meskenler şu bu tedbirler şöyle dursun, 
imar plânını yapmak için tedbirler getirme
mişsiniz, paralar koymamışsınız. Bu memle
ket o kadar daralmadı daha. Bir imar plânı
na memleketi kavuşturmak için bir faaliyeti 
öngören bu bütçede tahsisat yok. O halde mes-
kensiz, basını sokacak bir yuva sahibi olmak 
istiyen insanlarda yine vuslat kaldı bahara 
cinsinden, yine sokakta kalmış olacaktır, 
yahut mağarada yaşamış olacaktır, yahut 
gece kondularda yaşamış olacaktır. Zaten 
Anadolu dediğin bir büyük gece kondudur. 

Bu bütçede yıllardır yalandığınız Doğu 
Anadolu'nun çek geri kalmışlığına çare gös
teren hangi tedbiriniz vardır? Var mı Doğu
nun hayvancılığının geliştirilmesi için bütçe
de ayırdığınız para, var mı bu bütçede? Doğu 
Anadolu'nun geri kalmışlığına çare bulan bir 
sanayileşme, bir tedbir yahut o Doğu Anado
lu'yu öngören su, elektrik yol, okul bakımın
dan geri kalmış Doğu Anadolu'nun, Güney Do
ğu Anadolu'nun köylerine çare getiren, öngö
ren ne olur o da biraz Batı Anadolu'dan sıra 
itibariyle öne geçsin diyen bir programınız ve 
paranız? Bu bütçe ile bunların hiçbirisi yapıl-
cmyacak. Önümüzdeki geçen yıla nazaran büt
çede aktarma yaptığınız, Köy işleri Bakanlığı
na koydunuz, bunlar yetmez. Bu tedbirler 
esasen plân hedeflerine dahi yetmiyecek şe
kilde o kadar geri kaldı ki, ikinci Beş Yıllık 
Plânlama, bu 200 milyonlarla bu iş bitmez, 
milyarlar lâzım, çare bulamayacaksınız. O hal
de Doğu Anadolu'nun geri kalmışlığı daha da 
levam edecek, kaderi budur diye boyun eğip 
duracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bütçenin ka
rakteri budur. Bu bütçenin bu memlekete ha-
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yııîı olmasını temenni ederim. Ama bu mem
lekette bu bütçelerle hizmet edemezsiniz. Mas
lahatı kurtarırsınız, gününüzü gün edersiniz, 
yakınırsınız, doğünûrsünüz, ama memlekete bir 
hizmet getiremezsiniz. Bu memlekete hizmet 
etmenin çaresini burada gruplar olarak elinizi 
uzattığınız zaman elimizi uzatırız. Sisin Hü
kümetinizin tarafında olmaya mecbur değilk, 
Biz Â. P. Grupu ecğımmk grupu olarak geti
rin bütçeye koyun, Köy işleri Bakanlığına ya
palım aktarmayı, ek ödenekleri; varsanız, biz
de vana. Böyle lâfla olmaz, hangi reformist ka
nunu getirdiniz ele sisinle beraber olmadık, bu
nu söyleyin. Saygılar sunarım arkadaşlar. 
(0. H. P, sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi üzerinde konuşan Sa
yın Haserdağlı'dan sonra söz Sayın Sırrı Ata-
iay'ın, C. H. P. Grupu adına 2 nci defa konu
şacak. Buyurun Sayın Atalay. 

O. H. P. GRUPU ADIMA SIRRI ATALAY 
(Sars) — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 10 yıldan bu yana ilk kes C. H, P. Grupu 
adına konuşacağım. Sevgili grupunıa bana bu 
imkânı bağışladığı için şükranlarımı ifade et-
önek isterim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
grup adına konuşmam bu sebeple yazılı ola
caktır. Sanırım ki, siyasi hayatımda ilk olma
sa bile ya bir, ya ikinci yazılı konuşmam ola
caktır. Bundan bir müddet önce idi Ankara 
Numune Hastanesine yatırılmış bir trafik ka
zası geçirmiş hemşehrimi ziyaret stmiştim. Bir 
kömür işeisAydi, Konya yolu üzerinde bir araba 
çarpmıştı, komadaydı, kolları bacakları kırık 
içindeydi. Ziyaret ettiğim zaman kolu bacağı 
kırık içinde olunca sandım ki, hemen kol ve 
bacakları tedavi edilir. Ama dediler ki, evvel 
emirde beyin kanamasını geçirmeye mecburuz. 
ondan sonra kol ve bacak kırıklarına sıra gsie-
ıbilir. Bu sebeple ben 1971 yılı Bütçesinin eko
nomik ve malî meselelerine değinmiyeceğim. Ül
kenin içerisinde bulunduğu ahval va şerait ve 
bunalım, huzursuzluk ve memleketi ciddî suret
te tehdit eden konulara çözüm bulunmadığı 
müddetçe, öbür konuların refah va s alâmeti 
getirmesi mümkün değildir. Her gün yeni bir 
olayın dikkatleri çekmesi sanırım ki, ne tesa
düftür, ne de olağan haber niteliğindedir. Nor
mal öğrenci soranları çoktan unutulmuştur. 
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i Silâhlı kaba kuvvet, bir birine kıyan delikan
lılar, inançlarını hayatları pahasına savunma
ya hazır ideal sahibi gençler, tahriklere kapıl
mış nereye gittiğini iyi bilmiyen insanlar top
lumun gençlik ve öğrenci sorununun kör dü
ğümlü yumağını meydana getirmektedirler, ül
kenin yüz yıllar boyu mâruz kaldığı haksızlık 
ve tehlikelerin şerrinden 'sıyrılmasını, bağım
sız Türkiye refahına yüreğinde en masum ve 
ideal bir sızı olarak duyan çoğunluktaki genç
ler, bu yumağın keşmekeşinde sarılmak isteni
yor ve nasıl sarılmak istendiğini bir müddet 
önce Â. P. Grupu adına Sayın Tevetoğlu ma
haretle ifade etti. Kavram, ideal ve yön karı
şıklığı iktidarın hevesi içinde daha da karan
lığa ve karışıklığa götürülüyor. Boy aynasın
da kendisini seyrederek bir ayırım ihtiyacını 
duymadan, beğenmediği gençleri yargı hük
mü olmadan anarşist ve maceracı olarak mah
kûm etmeye uğraşan Sayın Başbakan ve İçiş
leri Bakanı demokrasiden, hukuktan, haktan ve 
kalkınmadan bahsedemezler. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğrenci yurdunu, bir karara dayansın 
veya dayanmasın, arama ihtiyacını duyan gü
venlik küvetlerinin bu görevlerini yerine getir
me usul ve şekli vardır. Bu usul ve şekli Ana
yasa tâyin etmiş, yasalar göstermiştir. Bir 
düşman kalesini zapdetmenin gayreti ve esir 
düşman halkına reva görülmiyen eziyeti Pat
rona Halil vâri işgali meşru ve haklı saymayı 
hiç kimse akıl edemez. Ne var ki, siyasi ha
yatımızın başlıca talihsizliği ve baskını bir za
fer olarak nitelemekte özellikle acele etmekte 
ve şerefli zafer saymakta hiç şüphe yoktur ki, 
bu zafer şerefi bütün ayrıntılariyle Sayın İçiş
leri Bakanını takibedecektir ve evlâtlarına aynı 
nitelikte miras olarak kalacaktır. Açıkça ve 
kesinlikle belirtelim ki ve tesbit etmeliyiz ki, 
her türlü şiddet hareketini, kaba kuvveti, Ana
yasanın temel nizamını, demokratik hayatın 
icaplarını tahribeden davranışları, Anayasa dışı 
ve ahlâk dışı olarak görüyor ve kınıyoruz, ileri 
ve demokratik anlayış içinde ülkenin refahı 
için yapılan mücadelenin meşruiyet sınırları 
içindeki fikir hareketlerimi hiçbir suçlama ve 
iftira karalamasından çekinmeden de savun
mayı görev sayıyoruz, ülkenin ekonomik sıkın
tısı vatandaşları canından bezer hale getirmiş
tir. Sayın Demirel yönetimi israfçı ve batakçı 
davranışıyla malî imkânları sonuna kadar zor-
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lamıştır. En çok bağıran hakkını alabilir sözü, 
en geçerli melod haline gelmiştir. Temel mal
lara zam yapılmıyacağını taahihüdeden Deınirel 
yönetimi sudan 'mezar arsasına kaldar her şeyin 
zam görmesini keyifle seyretmektedir. Vatan
daşların mevcut yasa ve Devlet nizamına rağ
men silahlanmasını salık veren Sayın Beniirel, 
bir kısım gençlerin silâhlanmasından şekvası 
olurken, hafızası kendisine uzak olmıyan gün
lerdeki çalımını hatırlatmıyor mu acaba? Sayın 
Deınirel, İçişleri Bakanının huzur plânı adı 
altında bir 'tür örgütün ülkenin mâruzu bulun
duğu bir tehlike karşı'smda silâhlanması ve as
keri usulde eğitim görmesi ve özel himayeye 
saibJbolmasma çalıştığını bilmiyorum diyebilir 
mi? Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin 
halk tarafından döğülmeye teşebbüs edildiğini, 
Asyalı kurnazlıkla yaymaya ve öğren si - halk 
düşmanlığı sağlama oyununu Sayın Başbakan 
foilğisi dışında olduğunu söyliy ©bilecek inidir?. 
Genç kızlara reva görülen işlemlerin her çe
şidini, öğrencilere yapılan eziyetlerin her şek-
1M, dekana karşı icapsız ve yakışıksız davra
nışları, ıpolislerin mâruz kaldığı kötü işlemleri 
şiddetle kınıyoruz. Gördünüz mü, hani polisler 
için bir şey söylemiyor diyordunuz. 

Bütün bu olanların hesabının adalet önün
de .görülmesini istiyoruz. Ama ne var ki, De
mire! yönetimi böyle bir anlayış ve davranışın 
çok uzağındadır. Sadece bir tarafı tutacak, bir 
tarafı ezmeye vs susturmaya çalışacaktır. Bu 
maksatlı ve haksız davranıştır ki, her gün bi
raz daha ülkeyi bunalıma grötürecektir. Orta 
Doğu Teknik üniversitesinde uçak iştirakiyle 
yapılan arama ve baskı şekli, Siyasal Bilgiler 
yurdunda tekme sille yağmuruna tutulan kış
ların feryadına rağmen bir işgal zaferi teside-
clen Demire! yönetimi, Site Talebe Yurdunun 
tam bir işgal altında olması karşısında neden 
yasa uygulamayı düşünmez? Demire! yö
netimini tutan bir gazetenin ilk sayfasında bü
yük manşetlerle TöS'lü bir okul müdürü başı
na yular geçirilip köy etrafında dolaştırıldı ha
beri yer alıyor. Pazar günü Siyasal Bilgiler öğ
renci yurdunu binlerce polis memuruna işgal 
ettiren, bu işgalin sevinci içinde demeç üstüne 
demeç yağdıran içişleri Bakanı ve siz Sayın Baş
bakan Demire! TÖS'ün mensubu okul müdürü bu 
işkenceye mâruz kaldığı zaman neredeydiniz ve 
hangi tedbirleri aldınız? Polis romanı tefrika-
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i lan haline getirilen, içyüzü henüz belgelenmi
yor banka soygunu olayındaki gayretiniz ne-
rads? Siyasi amacımız için bir mesnet saydığı
mız olaylarla, ülkenin temel konuları arasında 
böylesine ayrıntı koyduğunuz sürece hiç kimse
de.! şekvacı olamazsınız ve hiç kimsenin gözü 
içine rahatlıkla ve vicdan huzuru içinde bafca-

J maşsınız. Yüzlerce koyunu teslim alan bir ço
ban yıl sonunda mal sahibinin karşısına çıkar, 
su kadarını kurt kaptı, şu kadarını hastalık gö
türdü, şu kadarını ben kestim yedim, şu kada
rını hırsızlar çaldı, son koyun hastalandı kes
meden sağdım, sütünü yoğurt yaptım getirdim. 
ijte sizs tam bir vicdan rahatlığı ile hesap ve-

S riyorum, der. Mal sahibi bu dürüst ve çok dik
katli vicdan sahibi çobanın yüzüne bakar, ba
kar bakraçtaki yoğurdu alıp suratına fırlatır, 
yüzün a'k olsun, der. Çoban, vicdan huzuru ve 
yüz aklığı içindedir. 

Bir ümmet idaresi zihniyeti ile halkın silâh-
laımıasıın sağlık verirsiniz. Müslüman halkın 
visdan hürriyetinin bir Müslüman büyüğünün 

I cenaae namazının kılınması anlamına geldiği
nin yanında yer alınır... 

ORHAN KOR (izmir) — Temcit pilâvı gibi 
oklu, 40 clefa söylediniz. 

BîEEî ATALAY (Devamla) — Ekonomik 
p;üçlerin yarattığı- bâzı tahriklerin yön verme
ye n?liKtığı sakıncalı teşebbüslerin karşısına si
lâhlı örgütleri beslersiniz, sonra bunların tah
riplerinden söz edilir ve önlenmesi için yeni 
yetkiler istersiniz. Böyle bir yönetime yeni yet
kiler ancak vahametin çağrılmasıdır. 

İktidarı devredecek başka bir parti olmadı
ğından, bir iktidar alternatifi olmayışından Sa
yın Başbakan sık sık söz eder. Şüphesiz M, bir 
partinin genel başkanı kendi partisini iktidara 
İâyik görebilir. Ancak, demokratik bir ülkede, 
demokratik kuralların peşin gereği çok partili 
hayattır. Tek bir parti ile bir parti iktidarı de
vamı, demokratik idarede söz konusu olamaz. 
Sayın Damirel, partisinin yerini alacak parti ve 
Hükümet göremiyorum. Bu düşünce ile Sayın 
Demire! yönetimini meşruiyetsiziiğe götürdüğü
nün farkında değildir. Millet iradesinin yeddi-
emini veya kefili olarak kendisini aynada gö
ren Deınirel, memleketin kaderini teslim edecek 
bir parti ve Hükümet görmüyor demek, açıkça 

J ne pahasına olursa olsun «ben iktidarda kala-
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yım» demektir ve bu hevesin içindedir. (A, P. 
sıralarından «Millet istiyor» sesleri) 

İşte Türkiye'nin çıkmazı burada başlar. Ka
bahati başka yerlerde aramayın. Saym Demirel 
seçim, istifa ve yargı önünde hesap vermekten, 
kâbustan kaçar gibi kaçmak korkusuna düş
müştür bir kez. İnsan bu korku illetine iktidar
da düştü mü tedavisi kolay değildir, 
artık. Sayın Demirel istifa etmemede elbette 
direnecektir. Bir genel seçim ve seçme sonrası 
demokratik hayatın icabı olan siyasi ve ce
zai sorumluluğa razı olmak istidadında değil
dir, artık. Bu sebeple bu kadere giden yol
ları kapamaya çalışacaktır. Huzursuzluğun, 
her gün çıkan bir olayın asıl nedeni işte 
bu gerçektir. Sayın. Demirel, demokrasiden, 
Anayasadan umudun kesilmesini istiyor. Bir 
süre daha iktidar devanı etsin ve sonra demok
ratik düzen ve her şey yıkılsın. Demokrasi
den,, Anayasadan, hürriyetlerden söz eden 
Sayın Demirel'in çeşit çevredeki türlü akıl 
hocaları ile ülkeyi götürmek istedikleri işte 
bu âkibettir. Sayın Demirel, yönetimini sürdür
mek için çarelerin çeşidini denemekte kusur 
etmiyor ve görünüş odur ki, etmiyecektir. 
Atatürk ilkelerinin zedelenmesi karşısında 
lâiklik düşmanlarının mavi boncuk dağı
tıcısı Saym Demirel yurdun bâzı yerlerinde, 
bu arada İsparta'nın bir köyünde yatılı dm 
eğitimi yapanların, Anayasa düşmanlarının 
ele geçmesine güz yumacaktır. Yıllarca Sü-
leymancılık ağınm ger ildiği yerlerde birden 
'bire baskınlar oluyor. Evet, Demirel'in aşırı 
sağın karşısındayım, diye bâzı Anayasa kuru
luşlarına dosyaları götürebilmek için, Ama, 
öte yanda, el altından, ng yapayım, görüyor
sunuz, zorluyorlar, mecbur kalıyorum, diyecek 
ve sırası gelince C. H. P. ni din düşmanlığı 
ile suçlayacak. Asyalı kurnazlık, bu. Kolay 
mı? 

Burada Doğu - Anadolu'daki yoksulluk vs 
geri kalmışlık üzerinde büyük bir kumarın 
oynandığına da işaret etmeye mecburuz. 

Siyasi amacına kestirmeden erişmek iste
yen bir siyasi parti Türkiye halkları ayrılığı 
ve etnik tahriklerle Doğu - Anadolu'da yaşı-
yan insanların çaresizliğini insafsızca istis
mar ederken, Saym Demirel Doğu - Anado
lu'da yurt bütünlüğünü hedef tutan yaygın 
ve korkunç teşebbüslerin mevcudiyetini yay

maktadır. Doğu - Anadolu'da yaşıyanların, ül
kenin bütünlüğü ve selâmeti ve refahı ko
nusunda düşüncelerinde, davranışlarında şüp
he etmiye kimsenin hakkı yoktur. Her top
lumda olduğu kadar ve olduğu gibi bâzı kötü 
niyetli, zararlı düşüncelere sahip siyasi mak-

i sat gMen insanlar olabilir. Bunların davra-
| niş ve teşebbüslerini yasalar içinde ve ciddî şe-
i kilde takibetmek ve önlemelk hükümetlere 
| düşen görevdir. Ancak Doğu - Anadolu'dan 
| vahim bir ortam ve durum iddia ederek ve 
j yaratarak Anayasa kuruluşlarını inandırmaya 
i çalışıp, iktidar keyfîliğine ve süresine. mes-
| nedolacak ve bâzı yetkilere kavuşmak için 
j yasalara ihtiyaeolduğunu söylemek, Demirel 
i yönetiminin nasıl bir meşruiyetsizliğe yönel-
i diğini apaçık gösterir. Saym Demirel yöneti-
j mi meşruiyetini yitirmiş olarak devam eder 
j mi, etmez mi? Bu sorunu A. P. grupları araş-
| tıraeak ve zaman gösterecektir. 

Seçilmiş bir çoğunluğun bir dahaki seçi-
; me kadar mutlaka siyasi iktidar niteliğine 
| sabibolacağını sananlar Anayasa hukukunu ve 
I Anayasamızın temel prensiplerini görmek is-
j temiyenlerdir. Saym Demirel istifa, seçim, 
j hesap verme üçlüsünü hor görebilir. Etraf ve 
l akıl hocaları başka yollar ona sağlık verebi-
| lir. Gerçek acıdır, ama gerçektir. Demire! 
| yönetimi meşruiyetsizliğs uğramıştır, ülkenin 
i hiçbir sorununun üst3s"ndsn gelemez, artık. 
! ülkeyi bir hapisane, bir açlar yurdu hali-
I ne getirmeye razı olmıyan bir Demire! Hü-
; 'kü~i'3ti deşil, bir Türkiye Cumhuriyeti Hü-
| kümeti ve Başbakanı görmek istiyoruz. Sayın 
i Demirel ise tam zıt bir özlemin içindedir. Bir 
i bahçıvan okulu idare memuru anlayışı içinde 
j üniversite özerkliğini arzu eden yiğit rektör 
I Bıyıkoğlu biçimi bir üniversite düzeni sağ-
j lamak istiyor, Sayın Demirel. ülkenin sorun

larını ve gerçeklerini kamu oyu önünde tar
tışma cüretini gösteren TÜT'yi eski devrin 
radyosuna benzetmek ister, Sayın Demirel 
ve Sayın Tevetoğlu. Demirel kardeşler muha
sebeciliğinden Devlet Plânlama Teşkilâtı Baş-
müşavirliğine getirilen mütahassısm himmeti 
ile Devletin maddi ve malî kaynaklrını et
raf ve mutlu azınlığa sömürtmenin marifetli 
plânını yürütüp toplumu mecalsiz hale ge
tirmek isterler. Gençleri birbirine kırdırıp ma
sum kanların üzerinde halkın üniversite ve 
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gençlik aleyhinde görgü şahidi olmanın ça
basını sürdürmek ister. Akıl .hocaları v-3 iş 
birlikçilerinin amaçlarına hazır bir ortana mey
dana getirilmek istenir. Deınirsl yönetim-JLCO. 
talihsiz özlemi bu hadler içinde özetlenebilir ve 
işte Demirel yönetiminin yüz aklığı burada baş
lar. 

Azınlık iktidarı olmayı çoktan geride bı
rakmış olan Demirel yönetiminin azlık iktidarı 
perişanlığım fırsat sayanlar böylesine bir ikti
darı devam ettirmek için şüphesiz M, güçleri
nin üstünde savaşacaklardır. 

1969 seçiminde A. P. muteber oy sayısının 
% 50 sinden az oy almıştır. Seçim sistemi saye
sinde yasama organlarında iktidar imkânını 
sağlamıştır. Sandıksal iddialarınızın asıl gerçe
ği buradadır. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Millî bakiyeden 
daha iyi, her halde?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Seçim sis
temi sayesinde yasama organında iktidar im
kânı sağlanmış bulunuyor. Demirel yönetimi
nin içyüzünü ve gidişini çok yakından bilen, 
tanıyan ve yakın arkadaşları ciddî suçlamalar
la kendisini ve partisini terk etmişlerdir. 

ORHAN KOR (izmir) — Sizin partinizden 
de ayrılmalar var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Böylece 
1969 seçimleri millet iradesi sonucu iktidar ya
pısı esasından değişikliğe uğramıştır. Bütün 
bunlara rağmen Sayın Demirel iktidarının sür
dürmek hevesindedir. Yasama organlarında 
güven oyu sınırı başabaş duruma gelmiştir. As
lında 1969 seçimlerinde halk iradesi tecellisi so
nucu iktidar güvenlik sayısı A. P. nden kurtu
lanlardan sonra azlık iktidarı şekline gelmiştir. 
Ancak, başka siyasi partilerden veya bağımsız 
olarak seçilmişlerden belirli amaçlar içinde seç
menlerin oylariyle seçilen bâzı sayın üyelerin, 
Demirel yönetiminin yapıştırıcı, ekonomik ya
ratıcı sosyal icraatının harika başarısı karşısın
da hidayete erircesine kritik dönemlerde A. P. 
ne şan ve şeref törenleriyle katılarak ekseriyet 
sayısını saklamışlardır. Bunun acı hikâyesini 
bütün Türk toplumu bilir. (A. P. sıralarından 
«Yok öyle şey» sesleri} Vatan kurtaran aslan
ların bu fedakâr katılışlarına rağmen A. P. ni 
güç simlerde kuranların hürriyeti seçmeleri ve 
halktan ve haktan yana olmaları dengeyi bir 

kez daha bozmuş, Demirel yönetimi artık azlı
ğın iktidarı haline gelmiştir. Böyle maceralı 
bir kalışı siyasi hayatımız ilk kez kaydeder. 
Mahmut Nedim Paşa bile mührü teslimde böy
lesine direnmemişti. Şüphesiz M, Damat Ferit 
hariç, tabiî. 

Geçen hafta bir tiyatroda sahneye konan bir 
eserin oynatılması sırasında eseri beğenmiyen 
gençler Devlet gücünü bizzat kullanmak ve ese
rin zırarlığını bizzat takdir etmek hakkını 
kendilerinde görerek gece vakti tiyatroyu bas
tılar, zor kullandılar. Devletin güvenlik kuv
vetleri gözükmedi. Sanatkârların feryadını din-
liyen çıkmadı. Nerdeydiniz, o zaman? 

ORHAN KOR (tamir} — Siz neredeydiniz? 
CmMAXF,TTiN İNKAYA (Balıkesir) — De

niz H-esmiş'in yanında. 
STRRI ATALAY (Devamla) — Demokra

tik bir ülkede hukuk devleti idinde sucun sek
li. ve •suçlunun. kişiliği bir ö^ollik taşırnas. Ton
lum ve omm varl ıma kasteden suçlar Devle-
+H özünde "bir tnf.nlam'k pvro. ölçüler icArrsin-
rH i «A em vamıhr. Bir ©sarin nvnanmasına enere! 
oİ-"-nî>k İCİ+İVPT* f.nt/ncn kabartanlar karsısında 
so /̂ivci kalacaksın. OH.ÎJ, TDODTI, ttniveıraıtftsi üze-
v'n^p, noalrlç»T«1n "fc-pcnflor v a n a r ^ k . ÖöTPnci VUrt-
larrm rtViTr rtîrtik fidpc°k«rn. ÖOTPTIH vur+Jarın-
da genç kızlarını kovacaksın ve sonra gelip 
hukuk devletinden, adaletten bahsedeceksin. 
Nifrde öğrenci Yurdunda bir seçim yapılıyor, 
Nie-de öğrenci Yurdu Demirel iktidarının siya
si felsefesinin yardımcısı bir grupun işgali al
tındadır. 15 - 20 solcu genç secim sırasında ve
ya sonrasında silâh atarak buradan çıkıp Siya
sal Bilgiler Yurduna gidiyor, diyor İçişleri Ba
kanı, Aynen aldığım suçlama bu. Türk Ceza 
Kanununa göre iddia mercek ise eğer; suç, si
lâh bulundurma ve havaya ateştir, takibedile-
cek ve edilmesi gerekir. Yurdu saran binden 
fazla T)olis is*ral hazırlığına geçiyor, özel silâh
lar, özel araçlar, binden cok polis bir düşman 
•mevtine saldırır hazırbğı. içine girer. Fakülte
nin Dekanını çağırma ihtiyacı hissedilmez, va
kit Pazardır, resmen üniversite fitildir, öğren
ci tonlu olarak, yurttadır, işara! ve eîriyet için 
aramlan şartlar tamdır. Buna tesadüf mü diye
ceksiniz?,. Asla. Ctennlp.r. kızlar kıyasıya dövü
lecek"'er. hakaret edilecek. 

Açıkça ifade etmeliyiz ki, Cumhuriyetimizin 
savcılarını göreve çağırmalıyız. Genç kızlar dö-
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vülmüş, soğulmuş, yakışıksız davranışlar ol
muş, gençler işkenceye taıbi tutulmuş, yurt yağ
ma edilmiştir. Yurt berberi, bekçisi gibi insan
lar insafsızca döğülmüştür. Suçlular hakkında 
kanuni kovuşturma yapmaya mecbursunuz, 
Cumhuriyetin savcıları. 

Cumhuriyetin savcıları genç öğrenciler hak
kında yaptığınız kovuşturma yanında daha va
him olan kanlı ve kirli bir tehdidin uygulama
sı şeklindeki hakaret yağma ve hürriyetlerden 
yoksun etmek, suçlarını işliyenler hakkında iş
lem yapmıyacak mısınız Başbakan da olsa? Ca
nına kıyan genç bir komser muavininin hak 
anlayışının daha temelde sahibolduğuna inan
dığımı Cumhuriyetin savcıları. İcracı patron ve 
etrafının işbirlikçilerinin tertipleri hakkında 
seyirci kalamazsınız. Yunanistan cuntası tec
rübesi, Endonezya kavgası, Eyüp Han formülü 
içinden birine uygun şekil arayanlara ortam 
hazırlıyan Demirel yönetimi, şüphesiz ki, istifa 
edemez. Evet Demirel yönetimi için yürekten 
hayırlı bir kader diledik ve usanmadan istifa
sını istedik. Bu temennimizi artık tekrar etmi-
yeceğiz. Demirel artık çekilemez. Kendi irade
si işinde bu şans hesap verme korkusu ile en
gellendi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 3 dakikanız var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yalan sür
dürme hevesi ile engellendi. Akıl hocaları öğü-
tü ile daha da karışık bir ortama doğru hızla 
gidiş hevesi ile devam desteklendi ve evet ve 
işbirlikçileri de amaçlan için bu yönetimden 
alası nerede bulunur yargısı ile Demirel yöne
timinin yanında yer alırlar, icracı patron bu 
ahval ve şerait içinde nasıl istifa edebilir. As
lında Siyasal Bilgiler yurt işgali faciası ile üni
versite gençliğinin gözünü nasıl yıldırabiliriz, 
halkı ne ölçüde gençlere hasım hale getirebili
riz hevesinin bir provasıdır. TRT komünistlik 
propagandası yapıyor, gençler rejimi yıkmaya 
çalışıyor,, Doğu Anadolu'da yurt bütünlüğünü 
bozan faaliyetler var korkusunu yayan Demi
rel, akıl hocaları, ve işbirlikçilerinin desteği ile 
bu ithamlar içinde yeni yetki kanunları istiyor. 
Ekonomik ve sosyal bölücülüğü, tekrar ediyo
rum; ekonomik ve sosyal bölücülüğü her gün 
biraz daha geliştiren ve ekonomik, sosyal bölü
cülüğü yaratan Demirel yönetimi, Doğu Ana
dolu'da yeni bir terör ve Anayasa dışı işlemi-

| nin hevesi içindedir. Doğu - Anadolu'da, doğal 
bir kader olarak doğan insanları kirli ve kanlı 
bir gidişin devamı uğruna kurban olarak seç
meye kimsenin hakkı yoktur. Yoksul ve ilkel 
hayata korkunç bir şekilde razı edilmiş, geri 
kalmışlığın karanlığı içinde ıstırap çeken insan
ları ağır bir itham altında tutup, hürriyet ve in
sanlık haysiyetleri üzerinde ipotek tesis etme 
çabalarını düşünen herkesin dikkatini çekmek 
istiyoruz. Bu vatanı en az Demirel kadar se
ven, cümleyi tekrar edeyim; bu vatanı en az 
Demirel kadar seven, bu vatanın bütünlüğü 
üzerinde en az Demirel kadar yüreği titriyen 
milyonlarca insanı iktidar uğruna Anayasa dı
şı işlemlere tabi tutamayız, ülkenin bütünlüğü 
için asıl tehlike ekonomik ve sosyal bölücülü
ğü sürdürmektir. Bu sürdürmede Demirel yö
netimini kararlı görüyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri şû
ram bitmek üzeredir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Ata-
I lav. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 1971 yılı 
Bütçesi, temenni edelim ki; gözyaşı ıstırap ve 
macera talihi olarak 1972 yılına devretmesin. 
Temenni edelim ki; 1971 yılı kurtuluşu araya
cağımız bir yıl, bir dönem olsun. Bunun bütün 
seyabı, bunun bütün sorumluluğu Demirci'den 
önce dayandığı gruptadır. Ama birşey unutul
masın, Türk Ulusunun sağduyusu her şeye 
kaa&ir olacaktır ve bütün bunların üstesinden 
gelecektir. Saygılarımla, (C. H. P. sıraların
da n alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, G. P. 
Grupu adına ikinci defa, buyurun efendim. 

c "=> ~?T;?u ?~DU:A FET*MX ALPASLAN 
''" >^ — Z"^'y "Rrskpn fok c'sğerli a rkadaş 
"!-—>• '"'"" .'"•• •->ü!"o;c;ı>'n t"mü üzerindeki ge-
-•::" - * ""• • ! c •, -,-1y'i--->ry';t -~ie?>Iekeîhı malî ih-
t-, „•>-,„, T,-, •p+'-a v",kT"'|'iorcn"'iki doğıt^'imn 
X...! :-. „ ,, ^ v , ^ , ,. farcvcL "^k^bulacak olsa, 
r - - TT-iivc B-kar^H -yh-tap vs hedef al
mak sureti ile meseleleri vaz'etmek mecburiye
t l e kalmac.vk ve o takdirde Sayın Erez'e kar-

I rı bileceğiniz şahsi ve samimî duygular için-
rls akıntıya uğnyacpktîk. Fakat bütçe, hüikü-
ıretlenil bir yılhk icraatının münakaşasına fır
sat veren bir doküman olduğuna göre, hiçbir 

I ihtiyacı hiçbir vakit karşılamış oknıyan rakam-
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ların içinde fazlaca kalmakta bir fayda gör
müyoruz, O itibarla bu bütçenin görüşülmesinde 
Türkiye'mizin içinde bulunduğu vaziyeti ve 
bundaki veballeri samimî düşünce ve duygular
la ortaya koymak istiyorum. 

Hemen arz edeyim ki; meseleleri vazeder
ken klâıik usullerle hükümet etmenin artık 
mümkün olmadığını da hesaba katarak insaf 
hükümlerinin bağlayıcı tesirinden kendimi kur-
taramıyacağım. Ancak bâzı gerçekleri açıklığı 
ile er t aya koyarken, dilime yapışacak acı siz
lerin samimiyetime bağlanmasını da istirham 
edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'mizin büyük bir 
çalkantı içinde bulunduğunu aklı basında her
kes görmektedir. Çalkantı, millet ve memleke
tine faydalı unsurların arınmasını sağlamak: 
üzere eleyici nitelikte olsa tezahürleri sancı ver
se de, bunu anlayış ve tahammülle karşılamak 
mümkün olacaktır. Lâkin bu çalkantı ve sar
sıntı dipten gelmekte ve husule getirdiği çatır
tıları herkes duymaktadır. Bu çalkantı, bir kı
sım vurdum duymazların zan ve takdim ettiği 
gibi, bir olucumun tezahürü değil; bir çökert
ir. 3 hareketinin alâmeti farikası olarak üzerin
de durulması icabattirir ehemmiyet ve ha*tâ 
vahamettedir. 

Uçların marifet ve bazan da -çatışmaların
dan med!3t ve fayda uman, ya da kapkaç cinsin
den fayda gören çıkarcılar bulunsa da her ma
rifet ve çatışmanın şimşekleri aziz vatanm si
nesinde çaktığı yıldırımlar, vatanm bağrına. 
düsec?ei için milletçe aklımızı basımıma torda-

r(7£ ı i j- ;+ İITÜİ derlenip toparlan: 
ya mecburuz, Felâketler bacayı sardığı vakit 
suçlamaların faydası olmıyacak vz belki de asıl 
suçlular ya kayıplarda olacak, ya da iihamedar 
arasında yer alacaktır. Ru hale baka!mı : Maa
lesef vurgun vuran, bugün 5 e, yarın 15 e. Dev
let malı deniz, yemeyen domuz sözü har alanda 
geçerli kılınmak isteniyor. İnsanlar birbirinden 
yemekle doymaz hale gelmiş, birbirini yomenm 
peşinde. Düşünen, duyan namuslu insanlar 
mustarip ve endişeli. Bade vatandaş devlet ka
pısında şefkat ve muhabbet yerine adamına, 
işine ve mevkiine göre cana tak dedirten mua
melelerle karşılaşmakta. Hak arama yollarının 
uzunluğu haksızlığa teslim olmaya sebebolmak-
ta. Lüks, israf, iltimas, menfat milletçe ve dev

letçe iliklerimize kadar işlemiş bulunmakta, 
Özel hukukî münasebetlerde dürüstlük istisnai 
hale düşmüş, itimatsızlık ve iyi niyet suiisti
mali faaliyet atmosferini, sarmakta, Kendi ya
kınına ve hattâ kendine itimadı kalmıyanm 
başkasına itimat göstermesi düşünülemiyeceği 
için, sert düşüncelere hak kazandıran tutum ve 
davranıştan ötürü vatandaşın Devlete itimadı 
alabildiğine azalmış halde. Bakkal işçiden, iş
çi ta]arondan, taşaron mütaahhitten, mütaahhit 
Devletten akacağım alamadığı için fasit daire
nin içinde tur atılmakta, Personel Kanunu mil
letçe ve Devletçe fedakârlığa rağmen kimseyi 
memnun etmemiş, aksine Devlet hizmetlerini 
omuzlamış olanlarda tamiri kolay olmıyan men
fi bir ruh yaratmış bulunmakta. Odacı Hasan 
efendi en üst maayı alırken, onun teknik adam 
olan umum müdürü 3 ncü dereceye oturtulmak
ta, öğretmeni, doktoru ve mühendisi ve bunlar 
yetmiyormuş gibi idare adamları boykotta. 
rkonomik b a vatımız başka devletlerin açıkları
nı kapayabilecek kadar döviz imkânları kaçı
ranların elinde ve hiç olmazsa büyük çapta te
sirinde, Bu. sözlerimin ne mânaya geldiğini el
bette ki asıl. yetkililer daha çok iyi anlıyacak-
İp/vdır, Vatandaş can ve mal güvenliğinden yok
sun olmanın tabiî gibi gösterilen neticesinde, 
yarın hangi istikamette kullanılacağını kestir
meye imkân bulunmıyacak bir silâhlanmanın 
içinde ve peşinde. Yalamanın vidada mı, yoksa 
somunda mı olduğunu arama ile vakit geçirme
ye müsaidoimıya-cak derecede Devletin her da
lında laçkalık mevcut, Vurguncuya beyefendi, 
soyguncuya da idealist denilebilen bir cemi
yette yasıyoruz maalesef. Asın akım, gerici, 
tutum, bölücü eylem akla gelebileceğin öte
sinde, har kılıkta her marifetin taklitçisi, tat-
bikçisl ve bazan da mucidi olu vermekte. Dev
let kuvvetlerini gözden düşürmek ve za'fa uğ
ratmak için ne lazımsa yapılmakta ye esefle 
•soy]iyeyim ki, bu kuvvetler de çoğu zaman şer 
kuvvetlerin oyununa gelmekte. Aşırı sağın ka
rardığında aşırı sol cirit oynamakta, Aşırı solun 
fırtınasında aşırı sağ pupa yelken yol almak
ta, İste içim sızlıyarak özetliyebildiğim bu 
acıklı manzara aziz ve sevgili Türkiye'nin ha
lidir, 

Milletler, hayatlarında sembolleştirmek için 
ı uydurma liderler icadetmekte olduğu bir za-
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manda, milletin sinesinde yetişmekle beraber 
pek çok devlet ve millet tarafından rehber ve 
mürşid kabul edilen büyük Atatürk'ümüzün 
Max'ın, Lenin'in, Mao'nun veya son zamanların 
bir başka tür bedbaht, hattâ meczupları tara
fından ortaya çıkarılan Abdülhamit'lerin öte
sine atılması gibi tüyler ürpertici hezeyanlarla 
kargı karşıya gelmiş bulunmaktayız» Üniversi
teler bir kısım fakültelerde yine bir kısım ho
caların seminerinde yetişen ve şimdi onları da 
çoktan aşa,n bâzı gençler eli ile arena haline 
getirilmek istenmekte. Müesseseler türlü vesile
lerle zedelendikçe zedelenmekte, Bir müthiş 
prova yüzünden ilânına zorunluluk duyulan 
sıkı yönetim, sol yumrukların kaldırılarak en
ternasyonal marsların söylenmesine fırsat ve
ren tutumu yüzünden hafif tabiri ile havasını 
ve mânasını en azından za'fa düşürmüş bir hal
de. Güvenlik Kurulu her türlü tefsire yol açan 
tebliği ile münakaşanın içine sokulduğu için 
istikbal bakımından endişeye yol açmış görün
mekte. Hâdiselerin tesirinde kendini kaptırdığı 
çekingenlikten kurtulmasını millî menfaat icabı 
saydığımız kolluk kuvvetleri, kanunların em
rinde hareket edince, sorumsuzca itham edile
bilmekte. Daima saygılı tuttuğumuz millî inançr 
lan istismar ederek netice alma hayali hamı 
ile partiler kurulabilmekte ve Atatürk düşman
lığı ile feinlıenmiş dalâlet ve hattâ üiyana: için-
üdki perişanların tiksinti veren saldırganlıkları 
karşısında. Cumhuriyetimizin Başsavcısını ha
reket halinde görememiş olmanın ıstırabı yaşa
n ı lmak . Sanki, bu büyük Milletin dinî ve 
r-ijünsvi varlığı suçüstü kumarcısının kâzip kur-
tarıcıbğına ihtiyaç gösteriyormuş gibi nutuk
lar atılabilmekte ve çılgınca alkışlar tutulabil
mekte. - Kimi kaydettiğimi tabi anladınız - Su
çüstü kumarcısı, meşhur yazar ve her türlü has
letten maalesef hiçbir zaman nasibini alamamış 
adam Müslüman dininin mürşidi gibi nutuk 
atabilmekte. 

Aziz arkadaşlarım, bu sözleri söyl'yorum. 
Çünkü, ben, dün gündem dışı konuşma istedim. 
Çok değerli Başkanımın haklı olan ikazları kar
şısında saygı duydum, Çıkacak kanunlar var 
diye, O itibarla ısrar etmedim. İstanbul'da 
radyoyu dinlediğimde, gazeteleri okuduğum 
zaman çılgına dönmüştüm. Yarab, ne memle
kete geldik. Yani şahıslar bir kişi, üç kişi, 

I beş kişi, aîklını yitirmiş olabilir, cezbeye ka
pılmış olabilir. Bunlar mümkündür. Ama, bir ce
miyetin içerisinde milletin hayatına hükmetme 
iddiası ile siyasi parti kurulacak ve bu siyasi 
partinin büyük kongresinde Atat%!k düşman
lığının en acı ve acıklı hali bütün çıplaklığı 
ile görüleceîk ve oradaki hezeyanlar, o ağız kö
pükleri Cumhuriyetin bu döneminde, dünyanın 
bu asrında maalesef benim aziz vatanımın üze
rinde konuşabilir halde tutulacak. Bunun deh-

[ setli ıstırabını duyduk. 

Aziz arkadaşlarım ve bu tehlikeyi aman
sız komünizmin düşmanı bir adam olduğum hal
de, komünizmden daha da az görmiyen bir 
zihniyet içerisinde, zannediyorum ki, hakiîkati 
görmüş olmanın bahtiyarlığından bir nebze ol
sun naisibalmış bulunmaktayım. (Bravo sesle
ri) Bu feci hali böyle görünce, insanın «acaba 
nereye gidiyoruz» demekten kendisini alması 

J mümkün olmuyor. 

Aziz ve değerli arkadaşlarım; pekiyi, bütün 
bunlar niçin oluyor, olabiliyor sorusu sorulmaya 
'^k klanını*! bulunuyor. Bâzıları bu neticenin 
tamamiyle Anayasadan ileri geldiğini söylü
yorlar. Anayasamız, şüphesiz pdk çok kullan
mış meselenin açığa çıkmasına yol açmıştır. 
Tedbirlerini de söyliyerek, tedbirler üzerinde 
düşünülmesini istiyerek meselelerin yüze çık
r a m d a Anayasanın payı vardır ve büyüktür. 
Fakat tarih huzurunda ve Büyük Milletimin 
karsısında bir gerçeğe ciddiyetle işaret etmek 
istiyorum. Hususiyle Meclis hayatından çekil-
Tv»a kararlılığının rahatlığı içinde söylüyorum. 
B:z'm Anayasamız aşırı uçlara açık bir Anayasa 
Aa^]^;r ]çi5 }jU uçların marifetleri ile vatanın 
«selâmet ve milletimin huzurunun kaçmasına 
müsait imiş gibi tefsir be takdim edilebilsin. 
Kurucu Meclisin nâçiz üyelerinden biri, Anaya-
<?5ya oy vermiş olanların bir tanesi olarak söy
lüyorum ki, Anayasamız bugün sayısı oldukça 
kabaran kimselerin vermek istedikleri mâna 
o?'X8vesinde sosyalistliğe, devrim sözünde ihti-
"âl mânasını görenlerin ele aldığı gibi, hele he
le bilimsel sosyalizme açık olduğu düşüncesi ile 
Hazırlanmış olsa idi, bu Anayasaya ben oy ver-
-••"̂ r!-:-a v-ı Korucu Meclisin bugün ayn saflar-

I -"•"-, h-^vv^nonmaz pek çok üyesi de benim gibi 
[ davranırlardı. 
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Yine Anayasadaki din ve vicdan hürriyeti 
hükmünü, bedbaht ihtirasına vasıta edinerek, 
Atatürk düşmanlığı üzerinde milletin kaderine 
hükmetme iddiasında bulunacakların çıkacağı
nı hatırımızdan geçirmiş olsa idik, bu Anayasa
ya oy vermezdim ve arkadaşlarım da vermez
lerdi. O halde sebebi Anayasadan çok. Anaya
sanın da öngördüğü sosyal adaletçi, sosyal gü-
venlikçi, fırsat eşitlikçi tedbirleri almaktaki 
:zaıfta ve Devlet otoritesini yitirten meşruiyet sı
nırı dışına çıkma fobisi ile kötü müşavirlerin 
akıldaneliğinin eseri olan tutum ve davranışta 
aramak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, benim bu kadarcık sosu
mun sizin geniş ihatanızda yerini bıılasağı 
inancını taşıyarak Tanrı'dan ilhamını esirgeme
mesi dileği ile hepinizi tekrar saygı ve sevgiler
le selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen baş
ka sayın üye yok. Kişisel . görüşmelere devam 
ediyoruz. Sayın Mehmet Hazer buradalar mı 
efendim?. Yok. Sayın Orhan Akça lehte, sıra 
sizin buyurun efendim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Maliye Bakanlığı
nın muhterem mümessilleri; çok partili hayata 
geçtiğimidzen bu yana bütçe müzakerelerinde 
bütçelerin teknik yapısı, konsolide giderler ve
ya konsolide gelirler üzerinde teknik müşahede 
açıldığını görmedim. Bugün grupları adına ko
nuşan arkadaşların içerisinde bütçenin teknik 
yapısı üzerinde konuşan tek grup mümessili Gü
ven Partisinin mümessili Sayın Ferid Helen 
idi. Kendisini buradan tebrik ederim. Umumi
yetle bütçelerde Hükümetlerin âdi tasarrufları 
ve alelade tasarruflarının muhasebesi yapılır ve 
netice itibariyle o tarihte iktidarda bulunan 
Hükümetlerin icraatları enine, boyuna münaka
şa edilmek suretiyle hiçbir netice istihsal etme
den celseler tatil edilir ve bir netice alınmaz. 

Sayın Alpaslan'ın gayet veciz bir şekilde 
ifade ettiği üzere, bendeniz de gündem dım söz 
almıştım. Sayın Başkanın vâki ikası üzerine 
bu takririmi geri aldım ve bütçe müzakereleri 
dolayısiyle, son olaylar dolayısiyle fikirlerimi 
bu mukaddes kürsüden ifade edebilmek imkânı
nı ancak bütçe müzakerelerinde elde edebildi
ğim hususundald kanaatime sadık kalarak bu 
hususları arz etmem hususunda Yüksek Senato
nun müsaadelerini istirham edeceğim. 
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ı iki celse evvel, ihtilâlin aksinin adamları, 
Millî Birlik Grupunu teşkil eden zevattan iki 
muhterem üye son olaylar hakkında, talebe ha
reketleri hakkında bir Senato araştırmasını ön
gören bir takrir verdiler. Bu takririn aleyhin-
de oy kulanan, intısabetmekle müftehir bulun
duğum Adalet Partisinin kararına uyarak aleyh
te oy kullandım. Eğer verilen takrir talebe ha
reketlerine aidolmayıp tethiş hareketlerine ait 
olsa idi, lehte oy kulanacaktım. 

j Sayın senatörler, talebeler ebeveynlerine mu
ti, mafevklerine karşı saygılı, madunlarına kar
şı şefkatli, profesörlerine karşı, öğretmenlerine 
karşı saygılı insanlar topluluğudur, işte Ata
türk'ün Türkiye Cumhuriyetinin âtisini emanet 

| ettiği gençler bunlardır. Bunlar bizim evlatla
rımızdır, bunların huzursuzluğuna çare bulmak, 

i iktidar olarak, vazifemizdir. Bunlar huzursuz
dur, bunların huzursuzluğunun sebebi Ameri
kan. emperyalizmi değil, derslerine girip, dersle
rini takibedememekten mütevellit, okuyamamak-
tan mütevellit huzursuzluklarıdır. Bu itibarla, 
bilâhara söyliyeceğim kelimeler, bu asil Türk 
gençliğinin hepimizin evlâdı olan bu gençleri 
söyliyeceğim kelimelerden tenzih etmeyi de bir 
vazife telâkki ediyorum. Bu talebelerin yanında 
bir de güçleri yettiği zaman yumruklarını kul
lanan, güçleri yetmediği zaman silâha sarılan 
aynı zamanda Devletin temeline dinamit koy
mak suretiyle onu uçurmak istiyen, âmme niza
mını bozan ve emniyet kuvvetlerine karşı gelen 
ve kamu intizamım bozmak istiyen birtakım 
kelp sürüleri var bu memlekette. Ve bu kelp 
sürülerin de maalesef müşevvikleri var. 

Sayın senatörler, maalesef bu kelp sürüleri 
bugün örgütlenmiş vaziyettedirler, iki ay evvel 

i bir vesile ile Londra'da bulunuyordum. Bizim 
eski arkadaşımız Mükerrem Sarol'un oğlu Varol 
Sarol, Milliyet Gaetesinin Londra Muhabiridir. 
Sayın Büyükelçi ile beraber bulunurken, bana 
bir espiri yapmak istedi. Siz Adalet Partisi Se
natörüsünüz, dedi. Bir parlâmanter Sempo 
Hastanesinde iki böbreği alınmış vaziyette ma-
kinaya bağlanmış ve hayat mücadelesi. yapıyor, 
ziyaret etmek istemez misiniz, dedi. Ben ve be
nim arkadaşlarım, kendimiz gibi düşünmiyen 
insanların da en az bizim kadar vatanperver ol
duğunu kabul eden insanlarız. Orada yatan 

I kimse aşırı bir solcu idi, Rıza Kuas arkadaşı-
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mis, Arkadaş diyorum, dikkat buyurun. O bir 
ideolojinin esiri, bir şeye inanmış, o bâtıl ama, 
hayat mücadelesi içerisinde kendisini ziyaret 
etmek istedim. Medeniyetin asgari şartlan bu
nu icabettirir. Şunu gördüm, kendisini Kava 
Meydanında üç bin komünist karaladı, omuzlar 
üzerinde hastaneye sevk edildi ve bizim ismini 
buradan anmaktan teeddübettiğim bir teşekkü
lümüz de kendisine telgraf çekmek suretiyle 4 
bin kişinin kendisine böbrek vermek üzere ama
de olduğunu bildiren mektuplar kendisinin ya
nında birikmişti. 

Sayın senatörler, bâtılın müdafaasında bu 
kadar iştirak ediyorlar, niçin biz halikın müda
faasında birleşmiyorıız. Hepimizi tehdideden 
tehlike aynıdır, örgütlenmiştir ve dışarıdan ali-
mante edilmektedir. O itibarla, burada gelip 
Siyasal Bilgiler Okulu işgal edilmiştir, kızlar 
copianmıştır, şu veya bu mektebe emniyet kuv
vetleri taarruz etmiştir şeklindeki beyanları yi, 
hukukî mükteseb atına çok itimat ettiğim bir 
kimse tarafından ifade edilmesi beni çok üzdü. 

Sayın arkadaşlarım, bu vatan hepimizin. 
Hiçbirimizin birbirimize nazaran vatanı çok da
ha sevdiği iddia edilemez. Vatan sevgisi Allah 
sevgisi gibidir. Herkes vatanı en çok sevdiği 
iddiası içerisine girer. Ben bu Senatoda ken
dim gibi düşünmiyen insanın da en az benim 
kadar vatanperver olduğuna inanıyorum. Ama 
bugün vatanı tehdideden çok büyük bir tehlike 
var. Sayın Bayan Senatör bugün muayyen bir 
partinin mümessili olarak aramızda tek kişi 
olarak bulunuyor. Ben daha ileri gideceğim, 
dozajı tâyin edilmiş olan sosyalizm üzerinde 
münakaşaya girerim. Fakat dozajını tâyin et
mediğiniz zaman memleket felâkete uğrar. Bu 
itibarla talebe hareketlerini vesile ittihaz etmek 
suretiyle iktidarı kınamanın yersizliğini bir de
fa daha belirtmek isterim, iktidarı kınayacak 
çok şeyleriniz olabi.ir. Biz, insanları kusurla-
riyle ve meziyetleriyle seven insanlarız. Bizim 
kusurlarımız varsa memleketin âtisini ve istik
balini tehdideden koyu bir komünizm tehlikesi 
karşısında yaptığımız hareketleri ve yapacağı
mız hareketleri faşist sistem tatbik ediliyor diye 
bizi itham etmeyin. En az sizin kadar vatan
perveriz. Siz de en az bizim kadar vatanper
versiniz, 

Sayın senatörler, dikkat buyurun bu memle
kette bir profesör kalkıyor diyor ki «Bu memle-
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ketin bâzı meseleleri sokakta halledilir.» Bu 
memleketin hiçbir meselesi sokakta halledil
mez. Bu memleketin bütün meseleleri bu sakaf 
altında halledilir. Ve bu profesör Siyasal Bilgi
ler Fakültesi Dekanı. Bizi sokağa çekmek için 
istediğiniz kadar gayret sarf edin, sokağa çık-
mıyaeağız, sokağa çekemiyeceksiniz. Ve yeraltı 
faaliyetlerine de girmiyeceğiz, Hukukun en 
büyük prensibi aleniyettir. Niçin Cemiyetler 
Kanunu gizli cemiyet kurmayı menetmiştir? 
Çünkü gayeleri belli değiMir. Gayeleri belli 
olmıyan ve aleniyete kavusmıyan her şey kötü
dür. Onun için bâzı muayyen meselelerde işti
rak halinde bulunmamız lâzım. Bugün vatanı 
tehdideden huzursuzluğu meydana çıkaran sol 
elleri havada, dost, müttefik Devletlerinin as
kerlerini denizde boğmak istiyen, Amerikan em
peryalizmini memlekete, vatan sathına yaymak 
istiyen, memlekette ayrılık, nifak, karalama po
litikasının mümessillerine fırsat vermemek ikti
za eder. Bu itibarla, benim burada konuşma
mın yegâne gayesi, gördüğüm, bildiğim ve işit
tiğim, duyduğum; smn de duyduğunuz, işittiği
nim, bildiğiniz vatanı yakından tehdideden tehli
ke karşısında bâtılı müdafaada iştirak edenler 
gibi hakkı, müdafaada da iştirak etmemizdir. 

Hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle se
lâmlarım efendim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Cayın Hikmet is
men'de. Ancak grup adına Sayın Cemalettin in-
kaya söz istemişlerdir. Buyurun Sayın inkaya. 

ADALET PAETİSİ G-RUPU ADINA CE
MALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Senatomuzun 
ve Parlömanter hayatın en eski üyelerinden Sa
yın At alay ile en genç ve en yeni üyelerinden 
bendeniz karşı karşıya kalmak ve kendisi ile 
bu kürsüde münakaşa etmek durumuna geldi
ğim için bir bakıma kendimi bahtlı sayıyorum, 
bir bakıma da üzüntü duyuyorum. Ama Sayın 
Atalay*öyle sözler söyledi ki, grupumu öylesine 
suçladı ki ve grupumun başı, partimin başı, Hü
kümetimin başı Demirel'i öylesine kötüledi ki 
Yüce Senato ve yüce millet huzurunda söyle
diği sözleri cevaplamak mecburiyetini hisset
tim. 

Sözlerime başlarken Sayın Güven Partisi 
sözcüsünün mütalâalarına büyük bir içtenlikle 
katıldığımızı ifade etmek isterim ve Güven Par-
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tisi sözcüsüne de grupum adma teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın- Atalay hariç, 
diğer grup sözcüleri kendilerine göre, sos
yal - ekonomik meseleleri nasıl anladıklarını 
ve Türkiye'nin meselelerini nasıl çözeceklerini 
kendi açılarından ifade ettiler. Bunlara katıl
mıyoruz, ama saygı ile karşılıyoruz. Sayın Yıl
dız «Dış ticareti devletleştireceğiz» diyor. Bu
günkü çıkmazı, bu yöndeki çıkmazı böyle hal
ledeceğiz diyor «Bankaları devletleştireceğiz» 
diyor. «Yaiıut meseleleri çözmek için devletleş
tirmek lâzım» diyor. 

Bir görüşüdür, kendisini fikirleri itibariyle 
saygı ile karsılarız. Fikirlerine katılmamakla 
beraber, saygı ile karşılarız. Ancak Sayın Ata
lay, bu gibi sosyal iktisadi meselelerdeki görüş
lerini değil de, sadece Demirel yönetimine karşı 
olan bir fobisinin ve Hükümetlere, ve partile
re, Hükümet liderlerine ömür biçme hastalığına 
müptelâ olmuş bir eda içerisinde grupumu ve 
grupumun liderini itham ederse elbette cevabı
nı alır. Ben Sayın Atalay'm burada grup adına 
ikinci konuşmasını büyük bir dikkatle dinler
ken şunu ümidediyordum; ilk sözcülerinin nok
san kalan kısımlarını tamamlıyacak ve A. P. 
Grup sözcüsüne gerekli ilmî, bilimsel cevapları 
verecek;. Halbuki kendileri... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değer mi? 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA GE-
MALETTİN İNKAYA (Devamla) — Değer mi 
değmez mi meselesine girersek Sayın Atalay, 
ben de sizinki için değer mi, derim. Ben size 
saygı duydum, değer buldum, cevap veriyorum. 
Ancak kendisi duygusal bâzı ilham ve ifadeler
le, bâzı bilimsel gerçekleri inkâr yoluna saptı. 
Kendilerinin savundukları bir düzen var. Bu 
düzen ortanın solu. Ortanın solu sloganını at
mışlar, memleket sathında kocaman bir tabelâ 
olarak asmışlar, altına da birçok şeyler sırala
mışlar. Ama bu tabelânın altına sıraladıkları 
bizim tarafımızdan tutarsız gözüküyor. Bunla
rı tutarlı hale getirmek lâzım. Ortanın solu ne
dir? Bunu bilimsel şekilde tarif etmek gerekir. 
Bir gün Demirel yönetiminin batakçılığından 
bahsetmek, öbür gün «icracı patron diye küçüm
semek ortanın solu sloganın tabelâsının altına 
asılan karmakarışık fikirler her halde Türkiye'
nin meselelerini halledemez. Kendi savunduk

ları bu düzeni tutan gençleri ideal sahibi gö
rürler, ama bu savundukları fikirleri benimse-
raiyen gençleri «silâhlı kaba kuvvet» olarak va
sıflandırırlar. Bunu kabul etmeye imkân yok
tur. 

Son günlerde Siyasal Bilgiler Fakültesi Ta
lebe Yurdunun aranması münasebetiyle «düş
man kalesini fethetmek» tâbirini kullandılar. 
Kendileri de buradan hâdiseyi bir parça izah 
ettiler. Niğde Talebe Yurdunda iki grup öğ
renci çatışma haline geliyor. Kamu düzenini 
korumakla görevli demokratik Türkiye Cum
huriyetini muhafaza etmekle vazifeli Türk po
lisi bunu haber alıyor ve bu çatışmaya mâni 
olmak üzere görevine koşuyor. Görüyor ki 
15 - 20 talebe, kendisi de ifade ettiler, silâhlar 
atarak bir gerillâ harbi verir gibi, bir çete top
luluğu gibi silâhlar atarak bir talebe yurduna 
daha sığmıyorlar. Güvenlik kuvvetleri buna 
muttali. Böyle kanunsuz, kamu düzenini karış
tırmak istiyen topluluk karşısında güvenlik 
kuvvetleri «afarın, iyi mi yaptınız» diyecekti? 

Elbette kendilerini takibedecek, cemiyet içe
risinde, bu topluluk içerisinde suç işlemiş in
sanları takibetmek Devletin, Hükümetin ve 
güvenlik kuvvetlerinin vazifesidir. Bunları ta-
kibetmiş olmasını kınamak ve bu talebe yur
dundaki suçluları yakalamak için içeri girme
sini «Bir düşman kalesini fethetmek seklinde» 
tavsif etmek, her halde yarın kendi güvenlik
lerini de korumak mecburiyetinde kalabilecek 
olan bu güvenlik kuvvetlerine reva görülecek 
bir ifade tarzı değildir. Her şeyden evvel bis 
bu güvenlik kuvvetlerini itibarlı olarak cemi
yet içerisinde tutmaya mecburuz. 

Sonra; Siyasal Bilgiler Yurdundaki talebe
lerin yakalanıp güvenlik kuvvetleri tarafından 
götürülürken halkın bu talebe grupuna karşı 
göstermiş olduğu reaksiyonu «Asyalı kurnaz
lık» olarak vasıflandırıyor. Bir milletin, gele
neklerine bağlı bir milletin bir kısım fertlerinin 
bu kamu düzenini bozmak istiyen ve sol yum
ruklarını havaya kaldırmak suretiyle her yer
de «Bağımsız Türkiye.» «Bağımsız Türkiye 
kanla yazılacaktır, devrimler kanla yapılacak
tır, kanla yazılacaktır» diye meydanlarda bağı
nı gençleri yakalıyan kamu kuvvetleri görev
lilerinin emniyeti altında götürülen bu gençle
re halkın göstermiş olduğu asil reaksiyona, ge-
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leneklerine bağlı, haysiyetine, şerefine, örf ve 
adedlerine bağlı bu insan topluluğunun reak
siyonunu «Asyalı kurnazlıkla» bağdaştırmak 
ve bu reaksiyonu Demire! yönetiminin yarattı
ğını ifade edip bunu bir «Asyalı kurnazlık» ola
rak halk efkârına empoze etmek, böyle takdim 
etmek her halde insafla kabili telif değildir. 

Bu şartlar içerisinde yeni yetki istiyen De-
mirel yönetiminden bahsetti. Siz cemiyetin bu 
durumundan, bu anarşi ortamından şikâyetçi 
değil misiniz? Bu anarşi ortamını ortadan kal
dırmak için bâzı kanuni tedbirler isteniyorsa 
bunlardan niye şikâyet ediyorsunuz? Biz Tak
riri Sükûn Kanunu mu istiyoruz? Mevcut anar
şiyi, mevcut düzensizliği izale edecek kanuni 
tedbirler istiyoruz. Bu kanuni tedbirler de bu
raya gelecek, münakaşa edilecek, iltifatınıza, 
itimadınıza mazhar olursa çıkacak. Gaipten ha
ber verir gibi, sanki bunlar Takriri Sükûn Ka
nunu imiş gibi kendileri bu Takriri Sükûn Ka
nununu gayet iyi bilirler, şimdiden bu düzeni 
sağhyacak, yahut da sağlamaya yardımcı ola
cak hukukî düzeni getirmeyi neden buradan 
reaksiyonla karşılıyorlar? Yoksa bu düzensizli
ğin, bu anarşi ortamının devamını mı istiyor
lar? Onun devamını istemiyen her insan, her 
insaflı vatandaş, her insaflı Parlönıanter geti
rilecek kanuni tedbirlerin mevcut Anayasa ni
zamına uygunluğu nisbetinde taraftarı olmak 
gerekir. Fransa da 1968 hâdiselerinden sonra 
bâzı tedbirler getirmiştir. Kendileri de gayet 
iyi bilirler. Fransa birçok tedbirler getirmiş 
ve bu tedbirlerle hiç olmazsa büyük bir mik
yasta anarşi ortamı ortadan kalkmıştır. 

Kendileri yine gayet iyi bilirler, Hükümet 
cemiyet kapatma yetkisine sahiptir, özel mah
kemeler bu gibi toplum suçlarına ceza verir. 
Biz bunları da istemiyoruz. Mevcut Anayasa ni
zamına uygun kanuni tedbirler getireceğiz. 
Anayasaya uygun olmıyan tedbirler, kanunlar 
buradan çıksa bile, bir Anayasa barajı, supabı 
mevcuttur. Anayasaya gidersiniz, getirdiğimiz 
tedbirler bu Anayasal düzene uygun değilse, 
iptal ettirirsiniz. Ama şimdiden feryadetmeye 
hakkınız yok. Eğer bu anarşik ortamın, bu ka
rışık ortamın bertaraf edilmesini istiyorsanız. 
Ama, devamında fayda mülâhaza ediyorsanız o 
saman diyeceğimiz yok. Elbette yollarımız ay
rılır, elbette münakaşasını yaparız. 
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Yine Sayın Atalay, Demire! yönetiminin 
meşruiyetsizliğinden bahsetti. Doğrusu kendisi 
eski bir hukukçu, eski bir Adliye Bakanı ola
rak, bu kelimeyi kullanmamaları lâzımdır. Ben
deniz hukukçu değilim mühendisim. Ama, 
halkın reyine dayak olarak Parlâmento
nun itimadına mazhar olarak görevine devam 
eden bir iktidar bu Anayasa nizamı içerisinde 
meşruiyetsizliğin dışına çıkamaz. Meşruiyetsiz 
olamaz. Bunu savunmak mantıkla kabili telif 
değil. Meşru değildir denemez elbette. Nasıl bu
günkü yönetime meşru değildir, dersiniz? Ama 
bugünkü yönetim, sosyal meselelere sizin iste
diğiniz nisbette tedbir getirememiştir, bu prob
lemleri çözememiştir, dersiniz, iktisadi mesele
leri sizin istediğiniz istikamette, sizin istediğiniz 
nisbette çözememiştir dersiniz. Ama bir iktida
rın, bir Hükümetin istediğiniz nisbette becerik
li olmamasını meşruiyetsizlik olarak, meşrui
yet dışına çıkmış olarak gösteremezsiniz. Bunun 
hiçbir mantikî ve hukukî izahı yoktur. Meşrui
yet dışına çıkmayı yine sizin her vesile ile sa
vunduğunuz, ama istediğiniz saman başka tür
lü savunduğunuz, yine bizim sahip çıktığımız 
Anayasa bunları tarif etmiş. 

Güya biz Şark'ta bölücülük var diyormu-
şus. Ve bu bölücülüğü tahrik ediyormuşuz. Sa
yın üyeler, Adalet Partisi hiçbir zaman bölücü
lüğün yanında olmamıştır. Bölücülüğü teşvik 
etmemiştir. Biaim seçim beyannamelerimizi tet
kik edenler görürler ki, Adalet Partisi daima 
barışçı olarak, bölücülüğün karşısında olarak 
milletin huzuruna çıkmıştır. Yalnız bizim bir şi
kayetimiz var. Sayın Atalay'm savunduğu genç
lerin ağsında bir deyim var; «Türkiye halkla
rı» diyorlar. Muhterem arkadaşlarım, mevcut 
Anayasa nizamı içinde, mevcut mer'i kanunlar 
muvacehesinde «Türkiye halkları» tâbirini kul
lanmaya imkân var mıdır? Türkiye'de Türk 
halkı vardır, «Türk halkları» yoktur, işte asıl 
bölücü «Türk halkları» deyimini kullananlar
dır. Bunları himaye etmek de bölücülüğü teş
vik olmuyor mu? 

Muhterem arkadaşlarım sözlerimi usatmıya-
cağım. Yalnız Sayın Atalay'm konuşmasından 
son derece üzüntülüyüm. Bir Cumhuriyet çocu
ğu olarak, Parlâmentoya yeni gelmiş bir insan 
olarak üzüntülüyüm. Çünkü yine bu kürsüden 
Sayın Atalay; Devletin güvenlik kuvvetlerine 
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bir iftirada bulunmuştur. Bu da çok üzücü ol
muştur. 
. Muhterem arkadaşlarım, güvenlik kuvvetle

ri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Yurduna 
girmiş ve orasını yağma etmiş. Sayın Ata-
lay'm ifadesi ile yağma etmiş. Zabıtlarda ay
nen var, aynen tesbit ettim. «Yurt yağma edil
miştir.» diyor. Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güven
lik kuvvetleri yağmacılık yapmaz. Onları yağ
macı olarak vasıflandıranlar bu memlekete en 
azından kötülük yapmaktadırlar ve yarın ken
di güvenlikleri mevzuubahsolduğu zaman hüs
rana uğrarlar. 

Yine üzüldüğüm bir meseleyi ifade edece
ğim. Biz hiçbir zaman, hiçbir partinin içişleri
ne müdahale etmedik. Ama kendileri her ve-
siİ3 ile, nedense bizim partiye giren çıkanlarla 
meşguller. 

FAKİE ÖZLEN (Konya) — Biraz fazla ol
du da ondan. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Siz 
kendinize bakınız, siz doğurgan bir partisiniz. 
Kendinize giren yok, ama çıkan çok. Çıkanlar
la meşgul olun. Adalet Partisine giren çıkan
larla biz mekgul olalım, müsaade edin de. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu geç saat
lerde kıymetli vakitlerinizi daha fazla almıya-
cağım. Ama tekrar bilhassa güvenlik kuvvetle
ri hakkında «yağma yapmıştır» şeklindeki ifa
desi karşısındaki üzüntümü tekrar belirtmek su
retiyle, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

SIEEÎ AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
- Sayın inkaya benim başka ve kesin hatlariyle 
ifade ettiğim Asya kurnazlığını Türk halkına 
izafe ettiğim şekilde benim söylemediğim sözle
ri bana izafe etmeye çalıştılar. Ya iyi anlama
mışlar, yahut maksatlı yaptılar. Bu sebeple iç
tüzüğün 65 nci maddesine göre, söylemediğim 
sözü bana izafe etti ve fikirlerimi yanlış ifade 
etmiş olmasından dolayı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay önergenizi oku
mama müsaade etmediniz, ben de ses çıkarma
dım ki, yerinizden yaptığınız bu konuşma ile 
durumu tavzih etmiş olasınız diye... Zaten tav
zih ettiniz. Şimdi Sayın tnkaya'nın konuşması 
size cevap teşkil etti. Grup adına söz aldılar, 
size cevap verdiler. Siz konuşmasaydınız, Sayın 
İnkaya cevap verme lüzumunu hissetmiyecekti 

ve söz de istememişti. Konuşmanızın derecesi
ne uygun bir konuşma yaptılar. Daha sert bir 
konuşma yapmış oldukları ve sizin söylemediği
niz şeyleri size izafe ettikleri kanısında değilim. 
Bireniyorsanız oylıyayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
ben... 

BAŞKAN — Efendim benim takdirim böy
le, direniyorsanız oyhyayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzah edeyim, 
ben Sayın Demirel yönetimine Adalet Partisi
nin genel politikasının Asya kuranzhğı içinde 
olduğunu söyledim. Kendilerine yaptığım itha
mı ve lâyik gördüğüm hususu... 

BAŞKAN — Böylece tavzih ettiniz, zabıtla
ra alındı görüşmeniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kendileri sırtın-
dakini Türk halkına atmak istiyorlar. Buna ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim, Söz sı
rası Sayın işmen'de. Buyurun Sayın İsmen 
aleyhte. 

F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
1971 bütçesi üzerindeki Türkiye İşçi Par

tisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Sözlerime, geçen yılın 
başlıca ekonomik olaylarını gözden geçirmek 
ve bunları değerlendirmekle başhyacağım. 

Adalet Partisi Hükümetinin iktidara gel
diğinden beri izlemekte olduğu yanlış, mem
leketimiz ve dünya gerçeklerine uygun olnıı-
yan ekonomi politikası fiyasko vermeye mah
kûmdur. Bundan ötürüdür ki, geçen yıl bu fi
yaskonun meydana çıktığı ve onarılmaya çalı
şıldığı bir yıl olmuştur. Hatırlanacağı üzere ge
çen yılın başlıca olayları Devlet personeli maaş
larına yapılan zam, devalüasyon, Ortak Pa
zar Geçiş Dönemine girme karan ve nihayet 
özellMe personel zamlarını finanse etmek için 
vergilere yapılan zamlar ve yeni vergiler ko
nulmasıdır. Bütün bunlar daha evvelce Hükü
metçe yürütülen ekonomi politikasının zorun
lu sonuçlarıdır. Bu hiçbir zaman gözden uzak 
tutulmamalı ve bu olaylar münferit olaylar 
telâkki edilmemelidir. Şimdi sırasiyle bu me
selelere kısaca değineceğim. 

Personel Kanunu ile memur maşlarına ya
pılmış olan zam Hükümetin yıllardır bu züm-
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reye karsı söa verdiği ve taaihhüdettiği bir 
vr/din yerine getirilmesidir. Ayrıca gerek son 
yıllardaki fiyat artışları, gerekse millî gelirdeki 
artışlar düşünülürse, memur maaşlarına zam 
yapılmasının bir sosyal adalet gereği de olduğu 
açıktır. Bundan ötürü bu zammın kendMne 
hiçbir diyeceğim yoktur. Ancak olaylar orta
ya koymuştur ki Hükümet bu konuyu hayret 
edilecek derecede hesapsız bir şekilde ele al
mıştır. Bu hesapsızlık iki yönde belirmektedir. 

Birinci hesapsızlık: yapılan zaımmın memur
lar bakımından ne mâna ifade edeceğinin dü
şünülmemiş olmasıdır. Gerçekten zam kanunu 
çıkarıldığı zaman Hükümet her hangi bir me
murun bu kanunla hangi oranda zam görece
ğini bikinıiyordu. Fiiliyatta anlaşılmış olduğu 
üzere çeşitli memur grupları çok farklı oranlar
da zam almışlar, hattâ bâzıları hiç zam alma
mış, ya da eskisinden daha az para almışlardır. 
Bundan ötürüdür ki çeşitli memur zümreleri 
bu kanuna karşı bilinen tepkileri gösterdiler 
ve bu tepkiler idarecilerin boykota gitme ka
rarı almasına kadar varmıştır. Bütün bunların 
'temelinde yatan neden, kanun çıkarıldığı za
man sanki sadece yeni alman memurlara uy-
gulanacakmış gibi düşünülmesi ve ücretleri iti
bariyle çok çeşitli durumlarda olan mevcut 
Devlet memurlarının hiç hesaJba katılmamağı
dır. Ama bu affedilecek bir ihmal değildir. Ve 
bütün problem mevcut memurların intibakın
dan çıkmıştır. Hükümet vaktiyle bu konuyu dü
şünmemiş olmasının hesabını, her tepki göste
ren memur zümresine yerli yersiz tâviz vermek 
suretiyle ödemiştir, örneğin, kanunun tamamiy-
le ruhu mesafesinde olan yan ödemelerin me-
nedilrniş olmasına rağmen şimdi bunları birer 
birer sesini çıkaran çeşitli kesimlere tekrar ve
rilmesinin kabulünü gösterebiliriz. 

Sözünü ettiğimiz personel zammiyie ilgili 
ikinci hesapsızlık, bu zammın bütçeye yükîiye-
ceği toplam malî yükün hiç denecek kadar he
sap edilmemiş olmasıdır. Gerçekten 1970 yılı 
Haziran ayında kabul edilen 3 ncü Demirel 
Hükümeti Bütçesinde - ki bu bütçe ile perso
nel maaşlarına zam öngörülmüştür - zamdan 
ötürü maaş farkı olarak konulmuş olan ödenek 
2 milyar liradan azdır. Oysa bugün anlaşılıyor 
ve karşılığı bütçeye konulmuştur ki, bu fark 6 
milyar lira civarındadır. Bu iki tahmin ara-
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smdaki fark affedilecek kadar küçük değil
dir. Bu kadar büyük taihmin hatası en basit 
anlamda hesapsızlıktır. Ve bundan ötürüdür 
ki, 1971 yılı Bütçesinin en karakteristik özel
liği maaş verme bütçesi haline girmiş olması
dır. Gerçekten bilindiği gibi bütçenin cari mas
raflar bölümü % 33 oranında artmıştır. Buna 
mukâbli yatırım harcamaları bölümündekii artış 
sadece % 13 oranında kalmıştır. Böyle bir büt
çeye elbette'ki, eğer bir ad takma icabederse 
maaş bütçesi denebilir. 

Sayın senatörler, 
Maaşlara yapılan bu zamdan ötürüdür M, 

bütçe gelirlerini artırmak için de vergilere zam 
yapılmış ve bâzı yemi vergiler de ihdas edil
miştir. Bütçe harcamalarını karşılamak için el
bette ki, varidatı da artırmak gerekir. Bu se
beple vergi zamlarına bu bakımdan bir diyece
ğimiz yoktur. Ancak bu konuda da Hükümet 
hazırlıksız davranmıştır. O derecedir ki, örne
ğin Emlâk Vergisinin uygulanması ertelenmiş, 
işletme Vergiisiınin uygulanması da hatırlanaca
ğı üzere Hükümetin tesbit ettiği tarihte başla
tılmamıştır.. Ayrıca büyük tarım gelirlerinin 
müsmir şekilde vergilenmesi işi ihmal edümiş-
•tir. Nihayet vergi zamlarının büyük ağırlığı do-
l&yh. vergilerdedir. Oysa bilindiği gibi bu ver
gilerin dolaysız vergilere nazaran daha adalet
siz oldukları bir gerçektir. Bu dolaylı vergi ko
nularının lüks mal ve hizmetler olması bu ger
çeği dgğiftkaıez. Bu yemdeki iddiaları tamamiy-
İ3 geçersizdir. Bu arada şunu belirteyim ki, gay
rimenkul Değer Artış Vergisi vergiciliğimizde 
olumlu bir adım teşkil etmiştir. 

Sayın senatörler, 
Geçen yılın diğer önemli bir olayının da de

valüasyon olduğunu, sözlerimin başımda belirt
miştim. 

Şüphe yoktur ki, devalüasyon tek başına 
alındığında ne iyidir, ne de kötüdür. Önemli 
olan bunun zamanıdır ve oranıdır. Yani, gerek
siz yere veya gereksiz oranda yapılan devalü
asyonlar zararlıdırlar. 10 Ağustos 1970 tarihin
de ihracat ve ithalâtımıza vesai döviz kazançla
rımıza baktığımız zaman devalüasyon yapılma
sını gerektirecek bir durum görmüyoruz. Ger
çekten Temmuz sonu itibariyle işçi dövizleri
mizde % 100 e yakın bir artışın olacağı anla
şılmıştı. Temmuz sonu itibariyle 1969 daki işçi 
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dövizleri 68 milyon dolar iken, 1970 deki işçi 
dövizleri 101 milyon dolara çıkmıştır. Aymı şe
kilde 1969 ihracatımızda 268 milyon dolar iken 
1970 in aynı devresinde 294 milyon dolara çık
mıştır. Yani, döviz kazançlarımız artmaktadır. 
Oysa bilmldiği gilbi devalüasyon döviz kazanç
larımın artmadığı, durakladığı ve gerileidiği za-
manlar'da yapılır. Bu durumda devalüasyonun 
bize dışardan empoze edildiğini ve Hükümetin 
de ona boyun eğdiğini kabul etmekten başka 
bir izah tarzı kalmamaktadır. Çünkü ayrıca 
biraz önce bahsettiğim memur maaşlarıma yapı
lan zamların ekonomide enflâsyonislt bir baskı 
yapacağı apaçık olaydır. Bu durumda aynı yön
de bir baskı getirecek olan bir devalüasyonun 
yapılması her halde Hükümet için de zamanlı 
olmamak gerekir. Bunldan ötürüdür ki, bu olay
da dış baskının ağır bastığını zannediyoruz. 

Kaldı ki Türkiye gibi bir memlekette deva
lüasyonun hem ihracat, özellikle mamul mad
de ihracatını teşvik etenesi, hem de bunu en az 
bir enflâsyonla gerçekleştirmesi ancak katlı kur 
sistemimin uyigulanmaısiyle mümkündür. G-erçi 
İ0 Ağustos devalüasyonu ile ihraç mallarımıza 
biri dolar hesabiyle 12, diğeri de 15 liralık iki 
ayrı kur uygulanmaktadır. Ancak bu iki kurun 
yeterli olduğunu kaani değiliz. Bunun sayısının 
pek fâzla olmamakla beraber artırılması lüzu
muna kaaniiz. 

Sayın s'einaltörler, gerçekten çak ekonomik 
olaylarla yüklü olan geçen yılın diğer önemli 
bir olayı Hükümetçe Ortak Pazarın Gleçiş Dö
nemine girmemize karar verilmiş olmasidır. Bu 
maksatla 23 Kasım 1970 Brüksel 1de imzalanmış 
olan Katma protokol henüz Meclislerden gıeçip 
yürürlüğe girmemiştir. Bundan ötürü bu önemli 
olayın ekonomimiz üzerinde şimdiye kadar fiilî 
bir etkisi de olmamıştır. Vaktimin darlığından 
ötürü memleketimizin geleceği bakımından son 
derece sakıncalı olan bu admııin üzerinde ayrın
tılı olarak bu konuşmada duramıyacağım. İleri
de bir fırsatla görüşme imkânının olacağını sa
nıyorum. 

Sayın senatörler, 
İktisadi kararların isabetsizliklerinden ötürü 

memlekette sıkıntı vardır. Bu sıkıntı bir taraf
tan fiyat yükselişleri, öbür taraftan işsizlik ve 
kütle halinde işçi çıkarma şeklinde tezahür et
mektedir. EL'indiği gibi fiyat artışlariyle işçi 

çıkarılması şeklindeki işsizlik çok defa bir arada 
bulunmazlar. Çünkü fiyat artışı telabin canlı 
olduğunun delilidir. Ve açıktır ki talep canlı 
olunca üretim de canlı olur. Ve kimse işçisini 
çıkarmaz. Bizde neden durum böyle değildir? 
Çünkü, bizdeki, fiyat artışları genel talep artı
şından değil. Bir yandan devalüasyondan ötü
rü maliyet artışından, bir yandan da çeşitli 
sosyal sınıf ve zümreler arasındaki gelir çekişme
sinden ötürüdür. Bu durumda fiyat artışı üre
timi kamçılamaz, tersine baltalar. Bundan ötü
rüdür ki özellikle ithal malı hammadde işliyen 
sanayi dallarında ve özellikle montajcılıkta cid
di bir buhran başlamış ve bu fabrikalardan küt
le halinde işçi çıkarmalar olmaktadır. 

Elimizdeki son resmî istatistikler Eylül 1970 
e aittir. Buna göre Ankara'da geçinme en
deksi gegeja. yılın aynı ayma nazaran % 15 ora
nında artmıştır. Bu artışın, içinde bulunduğu
muz sene de devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu 
fiyat artışlarının ekonomik istikrarsızlığı gös
termesinden başka memur maaşlarına yapılmış 
olan zammın da bir kısmını şimdiden alıp götür
düğü görülmektedir. Aynı şey işçiler ve köylü
ler için de bahis konusudur, işçilerin toplu 
özleşmelerle almış oldukları zamlar, fiyatlarda
ki bu artış temposu birkaç ay daha devam ettiği 
takdirde süpürülüp gidecektir. Bunun gibi kü
çük köylü müstahsil için de uygulanan taban 
fiyatlarının da bir anlamı kalmıyacaktır. 

Bu durumda bu aynı sınıfların yeni talep
lerde bulunacaklarına da hiç şüphe yoktur. Ve 
gene şüphe yoktur ki Hükümet bunları tatmin 
yoluna gitmek zorunda kalacak fakat yeni bir 
enflâsyonla yine verdiklerini geri alacaktır. Ve 
bu böylece sürdürülmek istenecektir. Bu gidişin 
geçerli bir politika olmadığı açıktır. Ve daha 
ciddî bir fiyasko ile sonuçlanacağı da yine açık
tır. 

Sayın senatörler, başlıca bu ekonomik istik
rarsızlıktan ve bu istikrarsızlığa sebebolan Hü
kümetin basiretsizliğinden ötürü memleketin 
sosyal ve politik hayatı da geçen yıl içinde şid
detle bir bunalım içine girmiştir, özellikle işçi 
sınıfımızı baskı altına almak ve en tabiî hakkı 
olan meslekî mücadele için Anayasamızın ön
gördüğü serbestçe örgütlenme hakkını kısıtlıyan 
kanun dolayısiyle 15-16 Haziran tarihinde Ko-

[ casli ve İstanbul'da yapılan büyük işçi yürüyü-
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günü hatırlatmak isterim. Bilindiği gibi bu yü
rüyüş durdurulmak istendiği için kanlı olaylara 
ve işçi ölümlerine sebebolmuş ve bu yüzden Ko
caeli ve İstanbul'da sıkıyönetim ilân edilmişti. 
Gene hatırlardadır ki Sıkıyönetim Mahkemesi 
tarafından, 3 ay süren faaliyeti esnasında, yü
rüyüşün elebaşıları telâkki edilen kimselere hiç
bir ceza verilmemiş ve dâva sivil mahkemelere 
devredilmişti. Gene hatırlardadır ki sıkıyönetim 
kararı alınırken soz konusu işçi yürüyüşünün 
bir ayaklanma olduğu söylenmiş ve sıkıyönetim 
ilânı Hükümetçe bu gerekçeye dayanmıştı. Oy
sa şimdi artık açıktır ki bu olay bir ayaklanma 
değildir, Eğer olsaydı Sıkıyönetim Mahkemesi 
ve nihayet devrettiği sivil mahkemeler böyle 
bir karar alırlardı, ona göre işlem yaparlardı. 

Yine bu aynı sebeplerden ötürü köyKi sınıfın
da da huzursuzluklar devam edip gitmiştir. Sa
yısız toprak işgalleri ve tefeciliğe karşı ya da 
aracı tüccarın soygununa karşı yürüyüşler, mi
tingler yapılmıştır. Ve bunların ardı - arkası gel
memektedir. Köylülerde yer yer görülen top
rak işgalleri o derece yoğunluk kazanmıştır ki, 
A. P. Hükümeti bile kendisine göre bir toprak 
reformu kanunu hazırlamış ve bunun ayrıntıla
rından, basın yoluyla kamu oyunu haberdar et
miştir. A. P. Hükümeti bile diyorum, çünkü 
aynı Adalet Partisi biz toprak reformundan bah
settiğimiz zaman «kimin malını kime veriyor
sunuz?» diyerek buna kökünden ve temelinden 
karşı olduğunu belirtirdi. 

Son olarak A. P. Hükümetinin yarattığı hu
zursuzluğun burada bahis konusu edeceğim 
delili öğrenci hareketleridir. Bilindiği gilbi üni-
versiteve yüksek okularımızda bir süredir eği
tim yapıflamaz bir durum vardır. Devrimci öğ
rencilerden son iM senede 18 tanesi tek tek 
kastırılarak öMürülmJüsJtür. Hükümet bunu sağ -
sol çatışması şeklinde göstermek istemektedir. 
Oysa bu öldürmeler sağ - ısol çatışması esnasın
da olmamıştır. Tamami^le münferit cinayetler 
şeklinde olmuştur. Ve şimdiye kadar hiç birinin 
faili ortaya çıkarılmamış, hattâ ciddî şekilde 
aranmamıştır ibile. Oysa son banka soygununda 
failleri bulmak için Hükümetin gösterdiği has
sasiyet, bundan çok daha vahim olan bu cina
yetlerin faillerini bulmak için gösterilmiş olsay
dı, hemen ilk cinayetin faili ortaya çıkarılır 
ve bu sayede omdan sonrakiler önlenmiş olurdu. 

Her ne kadar içişleri Bakanı verdiği bir de* 
meçte bu cinayetlerin faillerinden bir kısmının 
isimlerini de vererek tesbit edildiğini ve adale
te teslim edildiğini beyan etmiş ise de, bu be
yanlarının maalesef doğru olmadığı anlaşılmış. 
Böyle bir tutumun Devlet adamlığı sıfatıyla 
bağdaşır bir şey olmadığını da bu vesileyle be
lirtmek isterim. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın ismen. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşek
kür ederim. Sayın senatörler, iktisadi hayatın 
yana sıra sosyal ve siyasi hayatın da biraz önce 
belirttiğim bunalımlar içinle düşmüş olması kar
şısında Hükümet baskı tedbirleri alma yolunu 
seçmiştir. Bu maksatla öteden beri işçi hakla
rını, köylü haklarını kısıtlamak ve memleket 
aydınlarını susturmak için hazırlamış olduğu 
kanun tasarılarını meclislerden geçirmeyi plan
lamıştır. Bunlar toplu sözleşmelerle ilgili ka
nun, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgiM 
kanun, Ceza Kanunu, TRT Kanunu gibi kanun 
taşanlarıdır. Hükümetin son olayları, hattâ 
banka soygunu olayını bile ve bunlar karşısın
daki âczini bu baskı kanunları çıkarmanın ge
rekçesi olarak kullanmaktadır. Bu Devlet, Dev
let yöneticileri için gerçekten acildir. 

Bugünkü sermaye sınıflarının yönetdmi-dün-
yanın her tarafında iflâs etmektedir. Bizdeki 

sermayedar sınıfta - ki bütün kuvvetini Hükü
mete dayanmaktan ve en basit usullerle halkı 
sömürmekten alır - aynı durumdadır. Onun için 
sermayedar sınıfın temsilcisi olan bugünkü Hü
kümetten köklü çözümiıer elbette beklenemez. 
Ama Anayasayı rafa kaldırır nitelikte faşist 
baskı tedbirlerine özenme yerine Anayasayı 
daha çok ve daha tam uygulanan demokratik 
bir yol seçmesini istemek mümkündür. Çünkü 
mevcut kanunlarla ve Anayasa çerçevesi için
de kalarak bu mevcut düzeni sürdürmek müm
kündür ve nitekim bugüne kadar da idare 
edilmiştir. 

Sayın senatörler, 1971 bütçesi, görüşünü bü
yük fakat aslı kof bir bütçedir. Gerçekten, kon
solide bütçe, geçen yılla nazaran % 28 oranın
da ve S 530 000 000 lira miktarında bir artış 
göstermektedir. Bu büyük bir artıştır ve son 
yıllarda bu kadar büyük bir artış görülmemiş
tir. Fakat bütçenin gerçek hizmet gücünü or
taya koymak için yakından bir inceleme yapım-
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ca, işin asılı, yani bütçenin kofluğu ortaya çık
maktadır. - Bunu görmek için bütçe harcama
larını üç anabölüm itibariyle inceliyelim. -

Konsolide cari harcamalardaki artış % 33 
oranındadır ve bunun tümü personel masrafla-
rındaki zamdan ötürüdür. Aynı memurlara da
ha fazla maaş vermek, daha fazla hizmet yap
mak demek olmadığından, cari nuasraOardaki 
artışın gerçek bir hizmet artışıma tekabül et
mediği meydandadır. Hattâ fiyat artışlarımdan 
Ötürü, cari masrafların personel masrafları dı
şında kalan Ödenekleri daha az bir satmalıma 
gücü ve dolayusiyle daha az hizmet ifade 
etmektedir. 

Yatırım masraflarına gelince; buradaki ar
tış sadece % 13 civarındadır. Fakat bilindiği 
igiibi, yatırım masraflarınnı önemli kısmını ya
tırım malHarı, özellMe ithal malı yatınım mal
ları teşkil eder. Devalüasyon dolayısiyle bu 
mallanın fiyatları % 66 civarında yükselmiştir. 
Ayrıca yerli yatırım mallarının fiyatlarında da 
artışlar olmuştur, örnepn 3-4 gün evvel çi
mento fiyatlarınla % 15-20 oranında zam ya
pıldı. Bunlar (hesaba katılırsa, yatırım harea-
maîardaki % 13 oranındaki artış ortadan si
lindikten başka, gerçekte önemli oranda bir 
azalış olduğu da meydana çıkar. 

Bütçedeki üçüncü ve son harcama çeşidi 
isermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır. Bu 
harcama bölümündeki artış % 33 oranındadır. 
Yani bütçedeki artış asıl bu bölümde olmuştur. 
Anca<k, bilindiği gibi, bütçenin bu bölümü, Dev
letin, doğrudan doğruya yaptığı hizmetleri de-
ğifl, fakat, başlıca borç ödemeleri ve iktlüsadi 
Devlet Teşekküllerine yardım için bütçe dışına 
yapılan transferleri kapsar, iktisadi Devlet Te
vekküllerine yapılan transferler elbette M, bir 
hizmet niteliğindedir. Fakat borç ödemelerini 
aynı şekilde telâkki edemiyeceğim. Oysa % 33 
oranında ve 2 milyar 600 milyon lira miktarın
da olan artışın yarısmda.n fazlası, 1 milyar 577 
milyon lirası kadar borç ödemelerindeki artmış
tır... 

BAŞKAN — Sayın ismen ben yanlış söyle
dim 7 - 8 dakika daha vaktiniz var. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Ya
zık, çünkü şurada bâzı şeyleri atladım, neyse 
ehemmiyeti yok. Neden böyle yanlışlık yaptı
nız Sayın Başkan, ben saate bakmıyordum, size 
itimadediyorum. 

| BAŞKAN — Sayın İsmen, size kemali sa
mimiyetle imkân sağlamak için bunu söyledim, 
gecenin şu saatinde. Henüz kürsüdesiniz vakti
niz de var, ne söyliyecekseniz hepsini söyleyin. 
Size buna uygun zaman da bırakıyorum buyuru
nuz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Sayın Başkan ben bir seri 
içersindeydim. Şimdi geriye dönmek gayet 
mantıksız bir şekil alacaktır. Bu itibarla önemi 
yoktur, sözlerimi söylemiş bulunuyorum. 

Bütçedeki üçüncü ve son harcama çeşidi ser
maye teşkili ve transfer harcamalarıdır. Bunu 
söylemiş bulunuyorum. Ancak, bilindiği gibi 
bütçenin de bu bölümü Devletin doğrudan doğ
ruya yaptığı hizmetleri değil, fakat başlıca borç 
ödemeleri ve iktisadi devlet teşekküllerine yar
dım için bütçe dışına yapılan transferleri kap
sar. iktisadi Devlet teşekküllerine yapılan 
transferler elbette ki, bir hizmet niteliğindedir, 
fakat borç ödemelerini aynı şekilde telâkki ede
meyiz. Oysa % 33 oranında ve 2 milyar 600 
milyon lira miktarında olan bu artışın yarısın
dan fazlası borç ödemelerindeki artıştır. Yani, 
bir hizmet artışı değildir. Demin söylediğim gi
bi, bütçenin görüşünü büyük, fakat temsil et
tiği iktidar gibi, içi foktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim Sayın ismen bir müd
det bize vakit de bırakarak ayrılmış oluyorlar. 
Ama arzu ettiklerini söylediklerini umarım. 
Şimdi söz Sayın Baysoy'un. Buyurunuz Sayın 
Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, saıyın arkadaşlarım; ben bugün bütçenin 
tümü üzerinde daha ziyade bir bölümü seçerek 
konuşmak istiyordum. Bu bölümde daha ziyade 
Ortak Pazarla ilgili idi. Çünkü, geçen gün tet
kiklerim sırasında çok enteresan bir listeyi çı
kardım. Bu listede zirai ürünlerimize Ortak 
Pazarda tanınan vergi indirimleri belirtiliyor
du. Fakat, bugün ki, konuşmalar beni daha baş
ka türlü bir konuşma seçmeye sevk etti. Çünkü, 
bir sıkıntı içindeyim. Şöyle ki; 1962 yılı Tarım 
Bakanlığı Bütçesini hazırlamıştım. O zaman ki, 
grupum adına konuşmak üzere, bu hazırlığımı 
bir de kendisine çok kıymet verdiğim bir mes
lek ağabeyimle şöyle bir müşavere edeyim diye 
kendisine götürdüm ve birlikte okuduk. Bu ko-

S nuşmamda, bir kısım da, Türkiye'de zirai geliş-
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mede kooperatifçiliğin büyük rolü olacağından 
bir pasaj almıştım. Bana yaptığı telkin şu oldu : 
«Fehmi, gel şu kooperatifçilik kısmına fasla te
mas etme.» Niye dedim? «Vallahi dedi; bu koo
peratifler üzerinde duranlara pek iyi çözle 
bakmıyorlar, solcu falan diyorlar, hani sen de 
Meclise yeni girmişin, bu tarafını bahsetme de, 
başka tarafa gidelim» dedi. Fikir danışmıştık, 
ne dediyse peki dedik, Birkaç gün sonra bana 
telefon ederek, Fehmi o çıkardığımız pasajı 
tekrar koyabilirisin dedi. Niye dedim ağabey, 
«Bütçe müzakerelerinde yani, Bütçe Karma 
Komisyonunda zamanın Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'de kooperatifçilikten bahsetti. Binaenaleyh, 
senin bahsetmende bir mahsur kalmadı» dedi. 

Şimdi bunu arz etmekten maksadım şu : Se
ne 1962, sene 1970 ve şu çatı altındayız, nere
den nereye geldik. Ya bugünkü konuşmalar. 
Şimdi, sayın arkadaşlarım, biz nihayet burada 
gerektiği saman Hükümetten, ilgili bakandan 
ya sözlü soru olarak, ya yanma gidip arkadaş 
şu nedir diye malûmat alabiliyoruz ve Meclis
teki konuşmaları dinliyebiliyoruz. Ama bu im
kâna sahibolamıyan vatandaşların halini de bir 
düşünelim. Biralım onu; v>en simdi düşünüyo
rum, çıktı buraya Sırrı Bey arkadaşım bir ko
nuşma yaptı. Bana şu hikâyeyi hatırlattı : Ada
mın birisi komşusuyla kavga eder ve komşusu 
adamı döver. Adam da kızar gider istidacıya, 
der ki böyle böyle oldu, bana bir istida, yaz. 
Adam istidayı yazar arkasından okur, okuyun
ca adam baslar ağlamaya. Yahu der, benim ba
şıma neler gelmişte benim haberim yok. Aynı 
hâl, tesadüf ben buradan bir de Meclise uğra
dım, bir arkadaşımı görmek üzere gittim ki, 
İçişleri Bakanı bugünkü önerge üzerindeki ko
nuşmalara cevap veriyor. Girdiğim sırada şu
nu anlatıyordu. «Beyler, Deniz Gezmiş İstan
bul Hukuk Fakültesinden kovulmuş, birkaç ağır 
suça mahkûm olmuş, askerî muameleye tabi tu
tulmuş, fakat bu zat 3 ay Orta - Dcğu Üniver
sitesinde yurtta ve hususi bir odada is&z ve ik
ramla oturmuş» diğer taraftan bir mecmua çı
kardı okudu, mecmuada şimdi isimler pek ha
tırımda değil, ama ilgili arkadaşlar bilirler. Bu 
mecmuada İşçi Partisinin kongresi çalışmala
rından bahsediliyor ve şöyle bir pasaj okudu. 
Pasajda şöyle diyor : «İşçi ve partili arkadaş
larımızı Siyasal Bilgiler yurdunda misafir et
tik.» Diğer taraftan mevzu yine açıldı, Say m 

j Cemalettin İnkaya arkadaş ta burada izah etti. 
I Bir tarafta tabanca ata ata bir yurda giriliyor. 

Yine İçişleri Bakanının ifadesine göre, yurt sa
rıldığı zaman, yurttaki talebeye, yahut yurdun 
içinde kimler varsa onlara birkaç defa anons 
yapılıyor, anonsa mermi ile cevap veriliyor, ar
kasından bombalar atılıyor. Şimdi lütfedin bey
ler, hepimizin çoluğu çocuğu var, o yurdun 

i ininde bigünah olan bizim çocuklarımız da bu
lunuyor. Ama, birkaç tane şirret öne düşmüş, ar
tık bunlara da bu kadar himayekâr davranmı-
yalım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sonra, bir nokta üzerinde bilhassa durmak 
istiyorum. Bugün çıkalım pazara, çarşıya dile
diğiniz kadar solcu yayın bulabilirsiniz. Ama, 
benim anladığım mâna sâde bu gibi hallerde 
yumrukla, tüfekle değil bir de fikirle mücadele 
etmek lâzım. Kaç tane mukabil neşriyat bula
bilirsiniz? Yoktur, çok azdır. Benim başımdan 
da geçti. Her genç talebe muayyen bir yaşta 
bâzı şeylere meyil gösterebiliyor. Benim oğlu
mun birtanesinin daha ziyade sol yayınları 
okuduğunu gördüm, arkadaşlariyle münakaşa 
ettiğini gördüm. Bir zaman sesimi çıkartmadım. 
Mhayet bir gün elime geçirdiğim bir iki kita
bı da getirdim ve evlâdım kitap okuduğunu 
gördükçe çok memnun oluyorum, ama lütfet te 
benim başımdan çok geçmiştir, 8 sene müfettiş
lik yaptım; benim elime öyle raporlar, öyle şi
kâyetnameler geldi ki, alıp okuduğum zaman 
gidip karşıdakinin gırtlağını sıkacağınız gelir. 
Vaziyeti yerinde tetkik ettiğiniz zaman bakı
yorsunuz tamamiyle tersine veya gösterildiği 
kadar değil. Binaenaleyh, lütfen şu kitapları 
da oku, bir de beraber bu işin münakaşasını 
yapalım. Belki sen haklısın ben sana yardımcı 
olayım. Bugün zannediyorum ki, benden da
ha milliyetçi bir delikanlı oldu çıktı. Şimdi, 
(ne çocuklarımızla yeteri kadar meşgul olabi
liyoruz, ne dediğim gibi eline bir neşriyat ve
rebiliyoruz. Gönül isterki bu bu işin önüne dü
şen delikanlılarla zaman zaman oturup bir 
münakaşa yapılsın, buda yok. Benim kızım, bir 
fakültede izmir'e gelecek Amerikan donanma
sına buradan karşı gidecek çocuklara para 
ıtoplıyanlara çıkarmış para vermiş. Babacığım 
nasıl vermeyim, diyor. Şimdi bütün kabahat 
nereden geliyor biliyormusunuz, başta sayın 
hocalarımızdan, ondan sonra da Devleti idare 

j edenlerimizde. Bunu da ihmal etmiyelim. Sa-

— 122 — 



d. Senatosu E : 29 

yın Ferid Bey arkadaşım çok güzel tesbit et- j 
miş Sayın Başbakanının ifadelerini. Ben bir 
defa daha tekrarda fayda görüyorum. «Bun
lar kısa zabıta vakalarıdır, bunlar mahallî olay
lardır, bunlar bir kaç yerimize münhasırdır, 
demokrasilerde biraz da anarşi vardır, her 
memlekette böyle olaylar olmaktadır, bu olay
lar hürriyetin icabıdır, bunlara alışacaksınız» 
gibi sözler. E, Hükümeti idare eden Başbaka
nın bu kadar müsamahakâr davranır, hele he
le bâzı hocalar talebeyi teşvik eder, ondan 
sonra da sen şu partidensin, ben bu partide
yim diye bilhassa senatörlüğe yakıştıramı-
yacağım şekilde karşılıklı töhmet altında bu
lundurulursa bunun önüne geçilemez. Bu işle 
münasebetim yok, ama içimden geldiği için 
söylüyorum. Geçen gim çok üzüldüğüm bir 
şey oldu. O da şu: Senatoda olan kavga. Za
manınızı alacağım, ama ben sık sık kürsüye çı
kan bir arkadaşınız değilim. Beyler 1965 seçimi 
arifesinde Erzincan'ın Kuruçay nahiyesine git
tik, bütün partiler orada, herkes çıktı konuş
tu benim o gün konuşmaya pek niyetim yok-
itu. Birisi İsrar etti, sen de konuşsana deyince 
oradakilerde başladılar konuş, konuş şeklin
de. Ne konuşayım, arkadaşlar her şeyi anlat
tılar, benim söyliyecek bir şeyim yok, çok ıs
rar edince olur, dedim. Şimdi, burada kürsü
de konuşan arkadaşlar kendi akıllarına gele
ni sise söylediler, siz şimdi aklınıza geleni 
•bana sorun ben cevabını vermeye çalışayım, 
dedim. Evvelâ yadırgadılar, ondan sonra bir 
tanesi sordu. «Fehmi Bey, siz niye Mecliste 
kavga edersiniz»? Böyle bir sualle karşılaşaca
ğım hatırıma gelmezdi. Beyler dedim, şimdi 
67 vilâyetten 67 türlü arkadaşı seçiyorsunuz ve 
Meclise gönderiyorsunuz. Bunun içinde ilk okul-
;dan başlayın da, her çağda tahsil yapmış in
sanlar var ve ekseriyeti de genç. Gençler bili
yorsunuz biraz daha hareketli, atak olurlar, 
onun için münakaşa sırasında kanlarının icabı 
biraz yüksek konuşurlar ve bu kavgalar Mec
liste hoş görülür. Ama siz bugüne kadar, 5 se
nedir biç Senatoda kavga gördünüz mü? Se-
;bep, gayet basit. Çünkü, Senatoya gelen insan
lar 40 yaşını doldurmuş, yüksek tahsilini yap
mış, ya bir müessese idare etmiş, ya kendi ti
carethanesini idare etmiş, ya Devlet müessese
lerini idare etmiş insanlardır. Bu, elini kaldı
rırken de düşünür, hele hele hani bizim bir dar-
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bımesel vardır, boğaz 40 burumdur, lâf da çi-
karken düşünür, söyler. Diye izahatta bulun
dum. Eğer, dedim, kavgalı yeri isterseniz yine 
bildiğiniz gibi seçer gönderirsiniz; kavgasız bir 
Meclis istiyorsanız Senatoya seçtiğiniz insanlar 
gibisini bulur seçersiniz ve meseleyi hallede
riz. 

Şimdi çok düşünüyorum, acaba ben bir da
ha o tarafa gidersem hiç şüphe etmeyin ki, o 
\zat beni yakalıyacak, hani, ne oldu Fehmi Bey, 
diyecek. 

Çok üzgünüm, İnşallah Senatomuzda bir da
ha tekerrür etmez. Hele hele bu Senatonun da
ha iyi çalışması için bâzı arkadaşlarımızın da 
eteğini çekmek mecburiyetindeyiz. Ve kendile
rine en büyük iyiliği arkadaş olarak biz yap
mış oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Güven Par
tisi ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var, 
okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grup sözcüleri dışında 6 kişi konuşmuştur 

ve vakit gecikmiştir. Sayın Bakana imkân ver
mek için yeterliğin kabulünü saygı ile arz ede
rim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz istiyen 
sayın üye varsa söz vereceğim.. Yok. O halde.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
<kanım, 5 kişi konuştu, 6 kişi olmadı sanıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sayalım efendim, isim 
isim. Öyle ise rücû ederiz, oylamayız. Sayın 
Ömer Ucuzal konuştular, bir. Sayın Madanoğ-
lu aleyhte konuştu, iki. Sayın Hazerdağlı üze
rinde konuştu, üç. Sayın Orhan Akça lehinde 
konuştu, dört. Sayın ismen aleyhte konuştu, 
beş. Sayın Baysoy üzerinde konuştu, altı. 

Şimdi sıra lehte konuşacak arkadaşda, ama 
okuduğum takrir gelmiştir, şimdi muameleye 
koyacağım. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Kim var şim
di sırada, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soracağım efendim, şimdi sıra 
ile sorarak geliyorum. Sayın Mehmet Hazer 
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var; sonra, Sayın Kasını Gülek var; sonra za-
tiâliniz varsınız, eğer yerinizi öğrenmek isti
yorsanız. Daha sonra, Etem Erdinç, Ziya Ter
men ve Faruk Kınaytürk arkadaşlarımız söz 
sırasında kayıtlıdırlar. 

Şimdi kifayeti oylarınıza sunacağım. Sayın 
Bakanın söz hakla ve Sayın Bakandan sonra 
da «son söz sayın üyenindir» bu hak da mahfuz 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet MecUsi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481). 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Bakanda, 
Sayın Erez, buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; dün sabah saat 10,00 da başlıyan 
ve bugün saat bire kadar devam eden müzake
reler sırasında muhtelif arkadaşlarımızı dinle
miş bulunuyorum. Takdir buyurursunuz ki; bü
tün arkadaşlarımızın temas ettikleri her konu
ya burada cevap verecek olursam ve şu kürsü
de gördüğünüz dosyaların muhteviyatını bura
da zabıtlara geçirtecek olursam bugün normal 
mesai saatimiz olan saat 9,30 u bulmamız işten 
bile değildir. Bu itibrla Yüksek Senatonun de
vamlı bir şekilde bütçe müzakeresi yapacağını 
da düşünerek sözlerimi imkân dâhilinde kısa 
kesmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, esasen 1970 bütçesi
ne iltifat gösteren ve bu vesile ile polotika ya-

kalnıak kaydı ile kifayeti oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kifayet 
kabuul edilmiştir. 

Bugün ayın 28 i, saat Ol e 10 dakika var. 
Saat 01 i 05 geçe toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 00,50 

pan ve politik görüşlerini lütfeden arkadaşları
mızın birçoğu şu saatte burada hazır bulunma
maktadırlar. Anlaşılıyor ki; kendileri için o 
konuşmaları yapmak kendileri tarafından bir 
vazife telâkki edilmiş.. (A. P, sıralarından; 
«bravo» sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz bu
radayız. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Mevcut olmıyanlar için söylüyorum ve 
cevapları dinlemek bu arkadaşlarımız tarafın
dan bir görev addedilmediği için burada ha
zır bulunmamakta bir mahzur görmemişlerdir. 

Ahmet Yıldız arkadaşımız dedi ki; «Şimdi 
burada Maliye Bakanı çıkacak teknik husus
larda bize cevaplar söyldyeeek. Bu kâfi değil
dir», Böyle dedi. Yani; biz politika yaptık, 
politik konuştuk. Hükümetten politik cevaplar 
da bekliyoruz, görüşlerimizi cevaplandırsınlar 
gibi bir temennide de bulundu. Muhterem ar
kadaşlar, sözlerimin ağırlık merkezlini Türkiye'
nin Maliyesi ve ekonomisi ile de ilgili konu
lara hasretmekle beraber, bu kürsüde dile ge-

BÖRDÜNCÜ OTURUM 
(Açılma Saati : 1,05) 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — GrÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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tirilen ve memleketimizin anadâvaları olarak 
görülen bâzı konularda görüşlerimi arz etme
den geçemiyorum. 

Simidi, arkadaşlarımızın ekserisi Türkiye'
nin bir bunalım içerisinde olduğundan bahset
tiler. Bu hususdaki görüşlerini söylediler. Muh
terem arkadaşlar, elbette ki; bugün Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde şimdiye kadar görülme
dik birtakUm hâdiselerle, birtakım gelişmeler
le karşı karşıya bulunuyor. Bu herkes tarafın
dan yapılan bir müşaihade, görülen bir husus
tur, bir vakıadır. 

Şimdi, bunalım içinde olduklarını ifade eden
ler ne söylüyorlar? Evvelâ ona bir bakmak 
lâzım ve bu söyledikleri doğru mudur, değil 
midir? Ona bir bakmak lâzım. 

Muhterem senatörler, ben gecenin şu saatin
de Yüce Senatonun şu kürsüsünden sadece yük
sek Senatonun üyelerine hitabediyoruın, parti 
farkı gözetmiyorum ve benini nazarımda bura
da konuşma yapan ve bu konuşmayı dinliyen 
Yüksek Senatonun her üyesi hüsnüniyet sahi
bidir, fikirlerini hüsnüniyetle ifade etmiştir ve 
ifade edilen fikirleri hüsnünyetle değerlendir
meye çalışmıştır. Bu bakımdan hiçbir arkada
şımı rencide de etmek istemiyorum, kırmak da 
istemiyorum. Ama, şu bunalım içinde oldukla
rını iddia edenler ne söylüyorlar, beraberce şu
na bir bakalım istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; sloganlardan birisi 
«Bağımsız' Türkiye» dir. Şimdi bunu eleştire
lim. Türkiye bağımsız mı, bağımlı nıı? Bağımlı 
ise ne için bağımlıdır? Yani bu sözde bir haki
kat payı var mıdır? Yoksa hatalı mıdır, yan
lış mıdır? bir bakalım. Muhterem senatörler, 
Türkiye siyasi bakımdan elbette ki; müstakil, 
bağımsız bir devlettir. Türkiye'de siyasi iktidar 
Türk Milletinin. iradesi ile, serbest seçimle iş 
başına geliyor ve meclislerin itimadı ile iş ba
şına geliyor ve Meclislerin itimadı ile iş ba
şında duruyor. Türkiye'ye hiçbir yabancı dev
let hsr hangi bir şeyi empoze edemez. Tür
kiye müstakil, istiklâline sahip bir Devlettir. 
öyleyse bağımsız Türkiye demekle ne kaydedili
yor? Ekonomik açıdan nıı? Şimdi ekonomik açı
dan meseleye baktığımız zaman Türkiye niye 
bağımsız olmuyor? Dışardan borç almıyor. Tür
kiye, yatırımlarını yapiLak için dışarıdan borç 
almaktadır. Zannediyorum, Sayın Yıldız'dı, dı
şardan silâh da almaktadır. 

Muhterem senatörler, Türkiye dışarıdan; 
ödünç para almak durumunda ise ve Türkiye 
dışarıdan silâh almak durumunda ise, bu onun 
'bağımlı olduğunu göstermez. Bu onun az; 
gelişmiş bir memleket olduğunu gösterir. Şu 
halde meseleyi böyle vaz'edersek, Türkiye 
hangi tarihten beri az gelişmiş bir memleket
tir? Eğer Türkiye bağımlı bir Devlettir, biz 
bağımsız olmasını istiyoruz diyorlarsa, bağım
lıdır diye gösterilen deliller Türkiye'nin dı
şarıdan ödünç para alması ve dışarıdan esliha 
satıııalmasıdır. Hangi tarihten beri Türkiye 
bunları alıyor. Demek ki, o tarihten beri, bu 
zihniyete göre, Türkiye bağımlıdır. Şu halde 
bu slogan hakikati ifade etmemekte,, az geliş
mişliğin bâzı msseleleririi bağımlılık gi'bl gös
termektedir. 

Bir başka slogan, bunalım içinde oldukla
rını iddia edenler tarafından, «NATO'ya "-a-
yır.» 

Muhterem senatörler, NATO nedir? NATO 
ikinci Cihan Harbinden sonra tedafüi olarak 
vücuda getirilmiş bir pakt. Busya tarafından 
Letonya, Estonya, Litvanya, Romanya, Bubjg-
ristan, Macaristan, Çekoslovakya komimin tleş-
tirildiikten sonra, Batı dünyasının bu tecavüz
lere karşı kendisini müdafaa için kurduğu te
dafüi pakt. Bir savunma paktı. E, Türkiye 
Iburadan çıksın, NATO'ya hayır. Muhterem 
senatörler, dünyanın bugün içinde bulunduğu 
koşullar dâhilinde ve Türkiyenin jeo - politik 
durumu nazarı itibara alındığında tek başına 
Türkiye hakkında emeller besliyen EMyei - Se-
lâse ihtilafını tazeliyen bir vakitler, bir dev
lete karşı müdafaasını nasıl yapar. Bu im
kân dâhilinde midir? Şu halde Türkiye'nin 
bu bakımdan yalnız kalmasını arazu etmekte 
bir isabet yoktur. İşte ikinci slogan bu.. 
Ne diyorlar, ne diyorlar bunalım içinde bu
lunduklarını iddia edenler : «Türkiye halik
ları» diyorlar. Burada dile getirilmiştir. Tür
kiye halkları tâbiri bir bütün olan Türk Mil
letinin, Türkiye Devletinin bütünlüğünü par
çalamak için uydurulmuş ve bir başka ideo-
oloji sahipleri tarafından ortaya atılmış bir 
tâbir olup, Türkiye'nin menfaatleri ile kati
yen bağdaşmıyan bir sözdür. Ne diyor bu-
nalımcılar. «Ya hürriyet, ya ölüm» diyorlar. 
Bu pankartları da görmüşjsünüzdür, 
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Muhterem senatörler; bu sözün söylendiği 
şartlar içinde midir bugün Türkiye? Düşma
nın istilâsı altında mıdır? 

Türkiye'deki hürriyet sözüne gelince; Tür
kiye'de bugün parti kurmak serbest, toplantı 
yapmak serbest, yürümek serbest, her türlü 
şeyi;, her yerde söylemek serbest, yazmak ser
best, neşretmek serbest, gazete çıkarmak ser
best. Bugün Türkiye'de her türlü hürriyes 
âzami noktasındadır. Şu halde «ya hürriyet, 
ya ölüm» bugün Türkiye'de huriye tsizlikten 
şikâyet etmeye kimsenin hakkı yoktur. E... gö
rüyorsunuz, bunalımlıların bu sözü de doğru 
değil. 

Bir başka söz, «Devrimciler birlesiniz» 
«Devrimciler ölür, devrimler yaşar» Buradaki 
devrim sözü üzerinde durmak istiyorum. Dev
rimden kasdedilen şey nedir? Devrim bir 
mefhumdur. Ama, tashih edilmeye muhtaç
tır. Ne devrimi, nasıl bir devrim? Bu buna
lım sahipleri her halde Atatürk devrim'lsrini 
Ikasdetmiyorlar. Bunlar ihtilâlci devrimleri 
kaSdediyorlar, Marks devrimini, Lenin devri
mini, Mao devrimini kasdediyorlar. E, Şu 
halde bunalımcılar, muhterem senatörler, bir 
başka şey istiyorlar. Şu çatının altında buna-
lımcıların bu istediklerini paylaşan arkadaş-
rımız bulunduğunu zannetmiyorum. Ama, buna 
rağmen bunalımcıları savunan arkadaşlarımız 
vardır. Ve bunu hüsnüniyetle yapmışlardır. 
Fakat bakmak lâzımdır ne diyorlar, ne istiyor
lar. Şimdi bir başka slogan. «Soyguncu düzan 
değişmelidir» Bir başka slogan da bu.. Muhte
rem senatörler, Türkiye'nin düzeni ne gibi bir 
düzendir? Yani Türkiye'nin politik nizamı, 
Türkiye'nin iktisadi rejimi, politik rejimi nasıl 
bir rejimdir ve bu rejim Anayasaya uygun mu
dur değil midir? Bunu da biraz eleştirmek ye
rinde olur. Şimdi, hani Anayasaya bugünkü 
i(ktidar ters düşüyor deniyor. Bu, bu kürsüden 
de ifade edildi, iddiaları var. Bu iddialara da 
cevabolsun diye bu nokta üzerinde duruyorum. 
Muhalefet partilerimize mensup, Millî Birlik 
G-rupuna mensup arkadaşlarımız Anayasanın bâ
zı maddelerinden bahsederler. Şimdi bâzı mad
delerinden de ben bahsetmek istiyorum. Mad
de 40. — «Herkes dilediği alanda çalışma ve 
sözleşme hürriyetine ısıahiptâr. Özel teşebbüs
ler kurmak serbesttir. Kanun bu hürriyetleri 

ancak kamu yararı amaciyle sınırlryabilir. Dev
let özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine 
ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güven
lik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak 
tedbirleri alı±'.» 

Madde 41. — «İktisadi ve sosyal hayat 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir. İktisadiı 
sosyal ve kültürel jkalkınmayı demokratik yol
larla gerçekleştirmek, bu maksatla millî tasar
rufu artırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma 
plânlarını yapmaik Devletin ödevidir.» Bir de 
36 ncı madde okuyacağım. «Herkes mülkiyet ve 
miraa haklarına sahiptir. Bu haklar ancak k -
mu yararı amaciyle kanunla sınırlanabilir. Mül
kiyet hakkının korunması toplum yararına aykı
rı olamam.» 

Şu okuduğum üç maddeden çılkan mâna şu
dur: Türkiye'de bir kamu sektörü olacak, Tür
kiye'de bir de ösel sektör olacak. Türkiye'nin 
ekonomilk rejimi karma ekonomi olacak. Şim
di % 7 kalkınma hızı diyoruz. % 7 kalkın
ma hızı sadece Devlet faaliyetleri ile, kamu 
sektörünün faaliyetleri ile ulaşılan kalkınma 
hızı değildir. Türkiye'de % 7 kalkınma hızı 
özel sektörün ekonomilk faaliyetlerinin, Devlet 
csktörûnün ekonomik faaliyetlerinin bir yıl
lık nıuhassalası neticesinde elde edilen hızdır. 
Binaenaleyh, ne birini, ne de diğerini ihmal ede
mezsiniz. Anayasa bu düzeni kurmuş. Karma 
ekonomi sistemini Anayasa getirmiş. Şu halde 
muhterem arkadaşlar, mesele bugünkü siyasi 
rejimde, bugünkü iktisadi rejimde değil. O slo
ganın «soyguncu düzen değişmeli» tarzındaki 
sloganın Anayasaya ters düştüğü aşikârdır. 
Düzen bizatihi soyguncu olamiaz. Karma eko
nomi sistemi, deomkratik siyasi rejim bizatihi 
kend*;?i soyguncu olamaz. Bunun olsa olsa tat
bikatında bâzı aksaklıklar vardır. Onu bula
caksınız, onu göstereceksiniz, onu düzeltecek
siniz. Kanun yolarına, hukuk yollarına ica-
bmd?. mür?c39t edeceksiniz. Şu halde düze
nin bir kabahati yok. 

Muhterem senatörler, bu hususu arz ettik
ten sonra bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Dedim ki, gecenin şu geç saatinde Yüksek Se
natomuzun üyelerine hitabediyorum. Muhale-
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fet partileri demokrasinin vazgeçilmez unsuru
durlar. Bir arkadaşım, Say m Hazerdağlı ar
kadaşım zannediyorum, şimdi sıkıntıya düştü
nüz de, adediniz azaldı da bizden yardım bek
liyorsunuz tarzında bir mütalâada bulundu. 
Hayır muhterem arkadaşlar, Senatonun üyesi 
olarak, demokrasinin vazgeçilmez unsuru ola
rak vatanın âli menfaatlerinin mevzuubahsol-
duğu ahvalde yardım etmek vazif enizdir. 

Muhterem senatörler, Türkiye'nin demok
ratik rejimi genç bir rejimdir. İngiltere'de 
demokrasi 1215 tarihinde başladı, Türkiye'de 
demokratik hayat 1950 yılında başladı. Elbet
te ki, t u genç demokrasinin bâzı problemleri 
olacaktır. 1950 den bu yana geçirdiğimiz de
mokratik mücadeleye bir atfı nazar edecek olur
sanız gayet ilginç durumlarla karşılaşırsınız. 
Türkiye bir devir geçirmiştir. Bu devirde de
mokratik mücadele, partilerin birbirini yıprat
ması şeklinde anlaşılmıştır. İktidarlar iktidar
dan her ne pahasına olursa olsun gitmemek, mu
halefet de hsr ne pahasına olursa olsun mutla
ka iktidara gelmek psikozu içerisine düşmüş
lerdir. Muhalefet her şeyin kötü tarafını göster
mek ve mutlaka olumsuz tenkidlerde bulunmak 
kendisinin vazifesiymiş gibi bir telâkkiye sa~ 
hibolmuş, İktidarlar da her ne ki muhalefet söy
lüyor o yanlıştır, doğru değildir gibi bir düşün
ceye s a hibolmuş! ar dır. 

İşte bizim kısır parti çekişmesi dediğimiz bu
dur. Ve bu kısır parti çekişmelerinden Türki
ye'de demokratik hayat zarar görmüş, Türk 
Milleti zarar görmüş, Türk Devleti zarar gör
müştür. O günden bu yana da köprülerin altın
dan çok sular geçmiştir. O tarihlerde Türkiye-
de ideolojik mücadele yoktur. Doktrin mücadele
si yoktu. Şimdi Türkiye'deki mücadele ideolo
jik mücadeleye, doktrin mücadelesine dönüş
müştür. Böyle olunca, hâlâ aynı şekilde demok
ratik mücadeleyi sürdürmeyle çalışmak memle
ketin realiteleriyle ters düşmek olur. işte 
Anayasaya asıl ters düşen zihniyet de budur. 

Şimdi iş bu noktaya gelmişken şunu arz et
mek istiyorum : Türkiye'de Meclisler ve Mec
lislerin desteğine sahibolan Hükümet Türkiye'
nin problemlerini halletmeye kaadirdir. Yalnız 
içinde bulunudğumuz durumu iyi takdir etme
li ve iyi teşhis koymalıyız. Muhtelif arkadaşla
rımız şikâyet ettiler. Bu şiklıyet-er eğer doğru 

| ise, bâzı teferruatlardan öteye geçen bir durum 
karşısında bulunuyoruz demektir. Bu takdirde 
de muhalefet olsun, iktidar olsun hangi partiye 
mensubolursak olalım Türkiye'nin problemleri 
üzerinde önemli şekilde durmak ve bunları müş
tereken halletmeye çalışmak vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki noktaya daha 
temas ederek bu umumi mâruzâtıma son vere-
reğim : Deniliyor ki, siz iktidar olarak, Hükü
met olarak gereği kadar tedbir almıyorsunuz. 
Burada bugün yapılan şikâyetleri hep beraber 
dinledik. Dikkat buyurduysanız sadece ve sade
ce Hükümet hatalıdır, başka hatalı olan kimse 
yoktur. Bu hâdiseleri yaratanların hiç mi suçu 
yoktur arkadaşlar? Bunların hiç mi kabahati 
yoktur? Hangi arkadaşımız bu nokta üzerinde 
durmuştur? Ben hâdiselere doğru açıdan yak
laşmaya çalışıyorum. Efendim «siz lâzımgel'en 
tedbirleri almıyorsunuz HükürrJet olarak gev
şek davranıyorsunuz, hâdiselerin üzerine git
miyorsunuz» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım neyi kastediyorsu
nuz? Türkiye bir hukuk devleti, ister sağdan 
ister soldan gelsin her türlü kanunsuzluk hare
ket inin karşısındayız ve kanunsuzluk hareketi 
mutlaka da takibolunmuştur. E., bir taraftan 
diyeceksiniz ki gevşek davranıyorsunuz, diğer 
taraftan diyeceksiniz ki hukuk dışına çıktınız, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdunu aradınız, 
orayı istilâ ettiniz, orayı yağma ettiniz. Bu nok
tadaki çelişmeyi dikkatlerinize arz ediyorum. 

Muhterem senatörler; bu «kurtla kuzu» hi
kâyesine benziyor. Mutlaka suyu bulandırdvn. 

Şimdi bir noktayı daha tasrih etmek istiyo
rum ; Bize isnadedilen Hükümetimize ve onun 
dayandığı siyasi teşekküle isnadedilen husus
ları bir tarafa bırakarak durumu gözden geçi
riniz, tunların hepsinin mümessilleri Mecliste 
ayrı ayrı partiler halinde var arkadaşlar. Onla
rın hepsinin sahipleri var ve ortaya çıkmıştır. 
Sadece bu müşahedeyi tesbit etm'eniz bizim o 
olmadığımızı gösteriyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Çok kapalı 
söylediniz, anlaşılmadı? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Özden, siz bunu gayet iyi anladı
nız. (C. H, P. sıralarından anlaşılmadı sesleri) 
Muhterem senatörler biz Hükümet adına bura-

1 da şunu samimiyetle beyan ediyoruz : Biz asın 
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sağın da aşırı solun da karşısındayız. Dikkat 
ediniz her iki tarafın organları bizi tenkidet-
mektedirler ve her iki tarafın organları karşı 
tarafı himaye ettiğimizi iddia etmektedirler. 
Biz her ikisinin de karşısındayız derken delil 
olarak bunu göstermek kâfidir. 

Zannediyorum bu kadarlık politik konuşma
dan sonra Bütçeye geçebiliriz. Yalnız bir husu
su daha zikretmeme müsaade buyurunuz. 

Türkiye'de politika mücadelesinde siyaset 
adamlarının akrabaları daima bir istismar ko
nusu yapılagelmiştir. Türkiye'nin mazisine ba
kmış, gelmiş geçmiş bütün iktidarların böyle 
töhmetler altında kaldığını görürsünüz. Bunun 
hukuk yolları vardır, Parlâmento murakabesi 
vardır ve o yolları takibeder. 

FERİD MELEN (Van) — Olmıyanlan da 
var, meselâ siz. Biz akrabamıza da bir şey yap
tık mı? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, siyaset adamları 
derken bilaistisna bütün siyaset adamlarını 
kastetmedim. Bu arada Sayın Ferid Melen'i de 
gayet tabiî kastetmedim. 

Şimdi muhterem senatörler, genellikle bü
tün arkadaşlarımızın üzerinde durdukları bir 
husus, develü&syon meselesidir. Develüasyon ko
nusunda burada 4 - 5 saat konuşmak mümkün
dür. işi bu derece uzatmıyacağım. Bu konu ile 
ilgili olara.k ileri sürülen iddialardan birisi, 

Hükümetin takibettiği, A. P. iktidarının taki
bettiği yanlış ekonomik ve malî politikanın bizi 
Mr devalüasyona götürdüğü tarzındaki iddiadır. 

Sayın senatörler; 10 Ağustos kararlarından 
önce Türkiye'de galopan bir enflâsyon müşahe
de edilmiyordu ve Türkiye'de nispî fiyat istik
rarı mevcut bulunmaktaydı. Ayrıca, Türkiye'de 
% 7 olarak tesbit edilen kalkınma hızına da yak
laşılmış bulunmaktaydı. Şimdi plânla tesbit edi
len % 7 kalkınma hızına Birinci 5 Yıllık Plân 
devresinde 6, 7 İkinci Plânın 3 yılık döneminde 
6,2 ve daha iki sene sonunda bunun da üzerine 
çıkılma, ulaşma ihtimali de mevcut. Bu durum
da plân uygulanması başarı ile devam ediyor ve 
ekonomide de nispî fiyat istikrarı mevcut. Sade
ce şu iki vakıa, takibedilen ekonomik ve malî 
politikanın Türkiye'yi develüasyona sürükle
diği iddası tekzibe kâfidir, öyle ise niçin 
develüasyon yapıldı konusu vardır. 

Muhterem arkadaşlar, önemli dar boğaz ola
rak ticaret dengesi, ödemeler dengesi Türkiye'
nin karşısında bulunmaktaydı. 300 milyon do
lar tutarında bekliyen transfer mevcuttu ve alel
ıtlak bir yıl bekliyor. Sanayi yatırımlarında 
da 8 - 9 ay bekliyordu. Sanayi yatırımları ile 
ilgili ithalâtta hammadde ithalâtında. Şimdi 
böyle olunca bunu görmemezlikten gelemezsiniz. 
Görmemezliklen geldiğiniz takdirde fabrikaları
nız hammadde bulamaz, âtıl kapasite çoğalır, fab
rikalarınız hammadde bulamayınca üretim aza
lır, ithalât güçlükleri, bâzı malların yokluğunu 
tevlideder. issizlik artar. Şu halde, ekonomi
deki gelişme hızını aynı tempo ile devam ettire
bilmek için mutlaka bu ithalât dar boğazına, 
ödemeler dengesi dar boğazma bir çare bulmak 
gerekiyordu. Develüasyonun başlıca sebeplerin
den birisibudur. 

Diğer bir nokta muhterem senatörler; Sayın 
Ferid Melen Beyefendi bütçe açıklarını misal 
olarak gösterdi, Bütçe açıkları sadece bugün iş
başında bulunan Hükümetin bütçesinde görülen 
açıklar değil, daha önceki yıllardan beri gelmek
te. Eğer develüasyonu icabettiren yegâne sebep 
bütçe açıkları ise, daha önce gelmiş geçmiş hü
kümetlerin de bütçeleri açık olduğuna göre, on
ların politikaları da işi bu noktaya getirmiştir. 

Asıl mesele şu: Türkiye'nin döviz kuru faz
la değerlendirilmiş duruma düşmüştü. Hattâ 
1958 yılında bir dolar 9 Tl. olarak tesbit edilir
ken, tam olarak tesbit edilmiş, yoksa bir dolar 
12 Tl. mı yapılmalı idi? Yoksa 10 Tl. mı yapıl
malı idi? Bu ciddî münakaşa edilmektedir. 
Türk lirasının fazla değerlendirilmiş olması şu 
demek; 9 lira verip bir dolar alabilmek, bu 
mümkün değil. Seyahat dövizi var 13,5 lira, işçi 
dövizi var 12 lira. Zaten şu iki kur dahi gös
teriyor ki, Türk lirası fazla değerlendirilmiş. 
Fazla değerlendirilince ne olur? Muhterem se
natörler bir misal arz edeyim. Türkiye'de işçi 
dövizlerini 12 liradan satmalıyordunuz tabiî ka
ba hatları ile bunları arz ediyorum: ithalata 
9 liradan verince 3 lira ithalâta prim veriyordu
nuz. ithalât gayet kârlı bir iş haline gelmiş 
bulunuyordu. Kuru fasla değerlendirilmiş mem
leketlerde şu müşahedeler görülür: Kambiyo 
kaçakçılığı teşvik edilmiş olur, aradaki fark, 
dolayısiyle resmî kur 9 lira, fiilî kur 13, 5 - 14 
lira icabında tabiî bu ekar birçok kimseyi bu 
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farktan istifadeye sevk eder. Döviz rantireleri 
azalır daha çok döviz muameleleri karaborsada 
cereyan eder. 

Sanayi sektörü mamullerini ihraeedebilmek 
için, vergi iadesi yapmak gerekir. Türkiye'nin 
bütçesinde vergi iadesi rakamları büyük yük 
teşkil ediyordu. Memleket içinde fiyatların 
yükselmesi neticesinde ihracatçılar tarım ürün
lerini ucuza almak isterler, tarım ürünleri fiyat 
yükselişine ayak uyduramaz. Bu da mevcut bir 
yol. Müstahsil ürünleri zararına ihracedilse 
bile, Hükümet bunların değeri pahasına satmal-
masmı, asgari fiyat politikasını takibetmek is
ter. Bu da Türkiye'de mevcuttur, ihracatçılara 
kredi kolaylıkları sağlanır, parası fazla değer
lendirilmiş olan memlekette. Bu da Türkiye'de 
aynen müşahede edilmekte idi. Döviz rezervleri 
azalır, dış borçlar artar. Bu da mevcut, ithalât | 
çok kârlı bir iş haline gelir, kotalara talep ar- j 
tar. İthalât talepleri 10 misli, 20 misli çoğalır, 
Türkiye'de aynı hal vardı. Transfer güçlükleri I 
doğar, transferler 8 ay, 12 ay bekler. Türlri- j 
ye'de aynen mevcut. Bir nevi ithal garantisi ol
duğu için montaj sanayii teşvik edilmiş olur. 
Türkiye'de 10 Ağustos öncesi bu da mevcuttu, 
Yabancı sermaye döviz olarak değil mal olarak j 
gelmeyi tercih eder, yabancı sermaye ya mon
taj sanayiine, ya da iç piyasada sürümü fasla 
tüketim mallarına yatırım yapmayı tercih eder. 
Çünkü, mamullerin iç fiyatı dış fiyatından yük
sektir. Kâr transferleri fazla değerlenmiş kur 
ile yapıldığı için yurda gelen yabancı sermaye 
kısa zamandan amorti edilir. Develüasyon, ih
timali her gün faslalaşacağı için yerli sermaye 
harice gider. Bütün bunlar 10 Ağustos öncesin
de Türkiye'de müşahede edilen şeylerdi. Br şart
lar altında Türk lirasının kurunu değiştirmek 
zarureti doğmuştur. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, hiç zaruret yok
tu, ihracat artıyordu, ihraç edeceğimiz stok da 
yoktu. O halde siz bunu dış basküar altında 
yaptınız. Şimdi buradan «bağımlı Türkiye» 
meselesine geliyoruz tekrar. «Siz bunu dış taz
yik altında yaptınız.» 

Muhterem senatörler, Türkiye'yi böyle bir 
operasyon yapmaya hiçbir dış tazyik sürükli-
yemez ve sürüklememiştir de. Buradaki iddia 
nereden ileri geliyor biliyor musunuz? ikin
ci Cihan Harbinden sonra Milletlerarası Para I 
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Fonu teşkil edilmiştir ve dünyanın en ileri 
memleketleri tam adedini bilmiyorum, 100 ün 
üstünde Devlet para fonuna üye olmuştur. Pa
ra fonuna üye olurken, o fonun statüsü icabı 
kendisine üye olan devletlerin paralarının de
ğeri üzerinde söz sahibidir. Yani mütalâasını 
bildirir, tavsiyede bulunabilir. İşte dış tazyik 
iddiaları buradan gelmektedir. Yoksa Türki
ye'nin "bağımlı olduğunu gösterecek hiçbir 'dış 
tazyik altında kalınmamıştır. 

Efendim fiyatlar % 66 oranında arttı, de
valüasyon yaptığınızdan dolayı.. Muhterem se
natörler şu noktayı dikkatinize arz etmek isti
yorum. Devalüasyonla fiyatların % 66 artması 
icabetmez. Bu, yanlıştır. Bir iddiada bulunur
ken neyi iddia ettiğimizi, niçin iddia ettiğimizi 
iyi bilmemiz lâzımgelir. O mevzuu tetkk ettik
ten sonra konuşmamız icabeder. Evvelâ resmî 
partide yapılan değişiklik bu, fiiliyatta kur 
zaten 10 un çok üstüne çıkmış. Binaenaleyh, 
fiiliyattaki kuru nazarı itibara alırsanız deva
lüasyon nisbeti çok düşüktür. Bu bir. ikincisi; 
ithal mallarında bunun % 66 nisbetin.de bir pa
halılık yaratması gerekmez. Neden gerekmez? 
% 130 olan, % 160 olan peşin ithal teminatları 
bir defa c/c 50 ye indirilmiştir. Üçüncüsü; bun
lar yıllarca bekliyordu, bir yıl bekliyordu bu 
teminatlar. Bir yıl müddetle bunu yatıran it
halâtçı faiz ve komisyon ödüyordu, bunun kâ
rından mahrum kalıyordu. Şimdi transferler 
günü gününe yapılmış olmasından bu mahzur
lar ortadan kalkmış ve bu yüklerden kurtulun-
muştur. 

Ayrıca, malı satın alırken, icabında bir yıl 
sonra ödeneceği bilindiği için, mal satın alır
ken tenzilât talebedemiyordu. Bu imkâna da 
kavuşmuşsun. % 25 nisbetinde alınan damga 
resmi de % 10 a indirilmiştir. Bu da ithal ma
lının maliyetine giriyordu, doğrudan doğruya. 
Şu halde % 166 nisbetinde ithal malının fiyatı
nın artacağı, yolundaki iddia da katiyen isabet 
yoktur. Bizim uzmanlarımızın yaptığı hesapla
ra göre % 8 ilâ 10 civarında tabiî bu ortalama 
rakamdır. Bâzı mallarda daha fazladır. Bir fi-. 
yat artış etakisi olacaktır. 

Devalüasyondan sonra «fiyat artışları oldu» 
ve «iktisadi Devlet Teşekküllerinin mamulleri
nin fiyatı değişmedi deniyor ki, bu hatalıdır.» 
tarzındaki iddialara geliyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, her memlekette deva
lüasyondan sonra bir psikolojik ortam vardır. 
Türkiye'de bu ortam çok daha şiddetli, «efen
dim paranın değeri % 06 nisbetinde düşmüş
tür» denilmiş, ertesi gün derhal ithalât ile il
gisi olsun olmasın, bütün fiyatları artırmak 
lâzımgelirmiş gibi bir neticeyi çıkaranlar ol
muştur, Türkiye 'de. Ve o ortamdan Hüküme
timiz işi gayet muvaffakiyetli bir şekilde çı
karmıştır. Şimdi toptan eşya fiyatları genel 
endeksine baktığımız zaman bu operasyonun 
yapıldığından bu tarafa fiyatların % 5,6 gibi 
bir artış kaydettiği görünüyor. Fevkalâde 
mâkul bir artıştır. Bunun haricinde şu veya 
bu malda daha yüksek fiyat artışları varsa, 
bunun kendisine özge sebepleri mevcuttur. 
Bütçe Komisyonunda da söyledim; son za
manlarda meselâ; sabun fiyatları arttı, sebebi 
don yağı ithalâtının gecikmesidir. Bu ithalât 
yapıldıktan sonra sabun fiyatları aynı 
seviyeve tekrar p-elecektir. Bütün irdele arz 
ile tadlep arasmdaki dengeyi muhafaza edebil
mektir. 

«Fiyatları kontrol etmiyorsunuz, fiyat yük
selirleri ile ilgilenmiyorsunuz» tarzındaki iddia
lar karşısında da kalıyoruz. 

Muhterem senatörler, fiyat yükselişleri ile 
ekonomik tarzda mücadele edeceksiniz. Millî 
korunma devrini hep beraber yaşadık geliyoruz, 
Millî Korunma Kanununun fiyatları tutmakta 
katiyen başarılı olmadığı da açıktır ve herkes 
tarafından bilinir. E, peki bunu söylüyorsunuz 
da... Ne yaptınız? Muhterem senatörler, 400 mil
yon dolar tutarında transfer yapılmıştır. Bu, 
Türkiye'de mal bolluğu yaratacaktır. Mal bol
luğu yaratacaktır derken lüks tüketim madde
leri ithal ediliyor demiyorum. Biraz sonra it
halâtın da kompozisyonunu arz edeceğim; ham
madde ithalâtı fabrikaların tam kapasite ile ça
lışmasını intacedecek ve bu üretimi artıracaktır. 
Devalüasyondan sonra fiyatları tutmak için üre
timi artırmak lâzımdır, sınai üretimi artırmak 
lâzımdır, zirai üretimi artırmak lâzımdır. Sınai 
üretimi artırmak için bâzı araçları elimizde var
dır. Fakat zirai üretimi bugünden yarma artır
mak için müessir vasıtalardan mahrumuz. Bu 
çatı altında şu nevi tenkidler görülmüştür. ICaî-
kmma hızının % 10 unun üstüne çıkfcğı yıllar
da «hava şartlan iyi gitti, Allah iyi bir mahsul 

verdi. Bu sizin muvaffakiyetiniz elemlidir. Onun 
için kalkınma hızı böyle fasla olmuştur.» Hava 
şartlarının üst üste iyi gitmediği yıllarda tarım 
sektöründe plânm hedefinin çok altında bir ge
lir elde edildiği saman «Tarım siyasetimiz başa
rısızdır» Hava şartları iyi gitmemiştir denilmez, 
tarım siyasetini başarısız addederler. 

Muhterem arkadaşlar; devalüasyonla ilgili 
sözlerimi bitirmeden ence farklı kur meselesine 
de temas etmek istiyorum. Arkadaşlarımız de
diler ki, Sayın Güven Partisinin sözcüsü, doğ
ruyu, doğru demeyi şiar edindiğini burada ifade 
etti ve öyle de yapmaya çalıştı, «Devalüasyon
dan sonra taban fiyatları yükselmiştir, bu iyi 
şeydir, fakat gayrikâfidir.» dedi. Buna muka
bil bâzı hatipler de çiftçiyi, köylüyü ezdiğimiz 
yolunda daha işddetli beyanda bulundular. 

Şimdi, 12 liralık kurla ne oklu? Ben onu 
arz ediyorum : Çekirdeksiz kuru üzüm. fiyatı 
daha önce 242 kuruş iken 280 kuruş olmuştur, 
kuru incir 165 kuruş iken 200 kuruş olmuştur, 
pamuk 230 kuruş iken 275 kuruş olmuştur, zey
tinyağı 545 iken 630, Antep fıstığı 8 liradan 
10 liraya, fındık 580 kuruştan 750 kuruşa, ayçi
çeği 160 tan 180 kuruşa, pancar 14,08 den 20 ku
ruşa, çeltik de 170 ten 220 kurusa çıkarılmıştır. 
Bu suretle toplam olarak çiftçinin eline 1970 yı
lında 4 694 0.00 000 lira geçmiştir, devalüasyon 
dolayısiyle taban fiyatının yükseltilmesi imkân-
larının bulunması sebebiyle de bir milyar lira
nın üzerinde ek bir tediye çiftçiye yapılmıştır. 

Şimdi, bu gayret tabiî, Bugün is başında bu
lunan Hükümetin zirai mahsullere ve çiftçilere 
yaptığı iyi bir tasarruf, faydalı bir şey. E... bunu 
mutlaka gölgelendirmek lâzım, sonra ehemmiye
tini küçültmek lâzım. Bunun ehemmiyetini kü
çültmek için de ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, 12 
liradır bu kur, halbuki 15 lira olmalıdır, diyece
ğiz. Sayın Melen kur'un geçen sene 12 lira ol
masında isabet olduğunu söyledi, ama bu senes 

12 lirada tutmanın bir zarureti yoktur diye işa
ret buyurdu. Geçen sene 12 lirada tutmak isa
betlidir derken, şüphesiz ki, kadirşinaslık yap
tı, ve sözlerinin başlangıcında düven Partisinin 
olumlu tekidde bulunacağı tarzındaki sözlerine 
misal de vermiş oldu, 12 de tutulmalının sebep
leri var ve bu sebepler tam aniyle ekonomik. 
Türkiye'de fazla iştira gmü çıkarırsanız arz ile 
talep arasındaki dense bozulabilir, Evvelâ bu 
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göz önünde tutulmuştur. Sonra, bu zirai mah
sullerin çoğunda 15 lira üzerinden kur tesbit 
ederseniz çok kârlı olur. Çok kârlı olunca kargı 
taraftaM alıcı da bunu bilir ve fiyatı düşür
mek için büyük gayret sarf eder. Bunu da 
göz önünde bulundurmak lâzımdır. Fiyatı dü
şürdüğünüz takdirde de döviz rantresi azalır. 

Şimdi, bu sene bu fiyat üzeirnde tutmakta 
zaruret var mıdır, yo|k mudur konusuna gelin
ce: Sayın Melen'de işaret buyurdu, Perso
nel Kanunu dolayısiyle bir büyük iştira gücü
nü, zaten ekonomiye vermek gibi bir durum 
hâsıl olmuştur. Burada da, 15 liraya çıkar
mak suretiyle hâsıl olacak munzam iştira gücü
nün ekonomideki tesirlerini hsısaba katmak 
iktiza eder. Kaldı ki, daha bidayette bu tesbit 
edilirken, zamanla 15 liraya çıkartılmasının da
ha uygun olacağı düşünülmüş ve para fonu il
gilileriyle de bu hususta mutabakata varılmıştır. 

Sayın senatörler; ikinci anamevzu Personel 
Kanunu. Çeşitli hatip arkadaşlarımız Personel 
Kanununun tepkilere yol açtığından bahis açtı
lar. Ve bâzı kimselerin ücretleri çok az artmış
tır, veya hiç artmamıştır, işte teplkiler bundan 
ileri geliyor, dediler. Sayın Hazeıdağlı arka
daşımız da, burada 10 senede bunu yerleştire-
mezsiniz dediği zaman ben de yerimden doğ
rudur, dedim. Hiçbir memlekette personel re
formu öyle 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, 1 se
ne içerisinde, 2 sene, 3 sene içerisinde gerçek
leştirilememiştir. Personel reformu öyle kir 
konudur ki, 10 senede, 15 senede kemaliyle 
yerine oturur. Şu halde Personel Kanunu da-
Da uzunca yıllar kendisinden bahsedilecek olan 
Lir kanun olacaktır. Personel Kanununun tam 
Tiiânasiyle tatbiki uzun zaman alacaktır. 

Şimdi muhterem senatörler; bu kanun mü
zakeresi sırasında, tasarının müzakeresi sırasın
da gerek Sayın Başbakan tarafından, gerek 
benim tarafımdan bu kanunun bir zam kanunu 
olmadığı ifade edildi. Bu seyyanen zam getiren 
bir kanun değildir diye mütaaddit defa ilân 
edildi. Şu tatbiteat ve şu reaksiyonlar gösteri
yor ki, bu seyyanen zam getiren bir kanun de
ğildir. Bunu dalıa önce de, peşinen de söyle
dik. Bu noktada bir şeye işaret etmek istiyo
rum. Muhterem senatörler; huzurunuzda uzun 
boylu münakaşa edildi, komisyonlarda müza
kere edildi, Meclislerde münakaşa edildi, 

tasvip buyurdunuz, Sayın Hazerdağlı da söy
ledi, biz de oy verdük, reform getirdiğiniz za
man oy veriyoruz, dedi. E., madem iki tas
vip buyurdunuz, Personel Kanununa sahip çı
kınız, personel reformuna sahip çıkınız. Bir ta
san Meclise sekv edildikten sonra iartık Mecli
sin malı olmuştur. Meclislerden çıkan bir ka
nun hakkında böyle f evfcalâde (kötü bir kanun-
muş gibi bizzat onu oylayan arkadaşlarımız 
beyanda bulunurlarsa Personel Kanununu yeri
ne oturtmakta fevkalâde müşkülât çekeriz. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz 
aleyhinde bulunmadık ki, çok şeyler getirece
ğiz dediniz, siz benim söylediğim sözleri söy
lemiyorsunuz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Zabıtlara bakalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hesa
bını bilmeden getirdiniz dedim. Hayır, benim 
söylemediğim sözü söylüyorsunuz. Ben imza 
koydum dedim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Ona da geleceğim, hesabı bildik mi bil
medik mi? 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — îpin 
ucunu kaçırdığınızı söylemiştiniz, onu söyledim. 
Benim sözlerim budur. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; bu tasarının mü
zakeresi sırasında şunu da beyan ettim: Her
kes aynı nisbette bir yükselme görecek değil
dir. Daha önce çeşitli namlar altında tahsisat 
almış olan, tazminat almış olan ve prim alan, 
fazla mesai alan memurlar vardır, onlar hakla
rını daha önce aldılkları için onların maaşların
daki yükıselmeier az nisbette olacak, şimdiye 
kadar hiçbir şey almamış olan, maaşından başka 
hiçbir yan ödeme temin edememiş bulunan me
murun miaaışındaki yükselme nisbeti de fazla ola
caktır, dedim. Ve tatbikatta da bu böyle ol
muştur. Arkadaşlarımızın bâzı memurlar az 
zam aldı, veyahutta hiç zam (almadı tarzındaiki 
ifadelerini böyle değerlendirmek mümkündür. 
Herkese aynı miktarda zam yapacağız deme
dik ki. 

Şimdi bu kanuna karşı olan tepkilerin özü şu
dur arkadaşlar. Hem 7 katsayı dle bu göstergeyi 
çarpalım, elimize bu miiktar maaş geçsin, hem 
de eskiden ne kadar yan ödeme temin etti isek, 
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KÂZIM EARAAĞAÇLIÛĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Ayıp oluyor ama. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin 
için söylemedim, onun için. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afoyn Ka-
rahisar) — Kimin için olursa olsun, burada 
ayıp oluyor «be» demek. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senato
ya senede, ayda bir, iki defa gelenin bize tenev
vür edin demeye ne hakkı var? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Başkanlık Divanı var, satıâliniz mi 
müdahale edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk kabul etmiş oldu
ğumuz programın (F) fıkrası; Bakanın ikinci 
kez konuşması bir saat ile tahdit edilmiştir, de
mektedir. Bu madde Danışma Kurulunda gö
rüşüldüğü sırada ben bir sual sormak suretiyle 
karara vuzuh getirdim, teype ve zapta aynen 
geçti. Bakanın başlangıçtaki takdim {konuşma
sı da sayıya dâhil mi, dedim? Değil dendi, bu 
şartla oylandı. Binaenaleyh, Sayın Bakan bi
rinci konuşmasını yapmaktadır, süre ile tah
dit!! değildir. Saygılarımla arz ederim. Buyu
run Bayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Muhte
rem arkadaşlar, sözlerimi uzatmamaya çalışı
yorum.. 

EtİSlYÎH ÖZTÜRK (Sivas) — Yine usulsüz
lük oldu, sabahleyin yaptılar takdim konuşma
sını. 

BAŞKAN — Efendim sabahleyin birinci ko
nuşması bütçeyi takdim idi, bu sayıya dâhil de-
ğiL Bu hususu Danışma Kurulu karar alırken 
şu programın (F) fıkrasını yazarken bu mâna
da anladı ve oylandı. Şimdi, yanlış olup olma
dığı hususumu Divanda toplandığımız zaman 
mevzuu bahis edersiniz, teybi açar okuruz. Za
bıtlara bakarız, o zaman görürüz. Ben itiraz 
ettim biliyorum, tasrih ettik. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Diğer 
Bakanlara örnek olmasın diye yapıyoruz, yok
sa Sayın Bakanın konuşmasından zeyk duyuyo
ruz. Diğerlerine emsal olur, sen bir saat konuş
tun. ben bir saat konuştum denir. 

tazminat, tahsisat ne alıyor idi isek, onlar da 
devam etsin arzusudur. Bunun mümkün olma
dığı aşikârdır. 

Bir diğer şikâyet; eski rejimde tahsili ne 
olursa olsun, ehliyeti, liyakati ne olursa ol
sun, zamianın- geçmesiyle birinci dereceye kadar 
terfi edilebiliyordu. Bir umum müdürlükte, 
umum müdür de birinci derece, her hangi bir 
seksiyonda çalışan birçok memur da birinci de
recede maaş alabiliyordu. Bu kanunun getirdi
ği. ilkelerden birisi, ehliyet ve liyakat esasına 
göre terfidir. Şu halde, reformist yönünü bu
rada bulmak lâzım. Ayrıca görülen iş ile üc
ret arasında da fonksiyonel irtibat getirmiştir. 
Görev değişmedikçe, o görevin ücreti ne ise 
elbetteki o görevin ücretinin tavanı ne ise, ora
ya geldiği takdirde orada duracaktır. Bunu 
bir misalle arz etmek istiyorum: Bir şubede me
mur ise, memurun âzami göstergesi ne ise, da
ha alt derecelerden başlayarak âzami o göster
geye geldiği takdirde 9 defa da yan kademe 
terfii yapar ve orada durur, rsemur olduğu 
müddetçe orada durur. Şef olursa bir derece 
terfi eder, yukarı doğru dikey terfi eder, 
müdür muavini olursa bir derece daha terfi 
eder. Yani görevi değiştikçe dikey terfi vardır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan usul hakkında bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erez. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın ba
kanların ikinci konuşmaları bir saatle tahdit 
edilmiştir. Sayın Bakanın konuşmaları fpydalı 
olmasına rağmen bir saati geçiyor, usule uyul
ması bakımından arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bu konu Danış
ma Kurulunda, konuşuldu. Şimdi elimizdeki 
programın (F) fıkrasını aynen okuyorum. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Dinleyin de 
tenevvür edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Çok 
dinlemişiz biz bunları. Ömründe kaç defa gel
din sen Senatoya da tenevvürden bahsediyor
sun? Sen Senatoya kaç defa geldin? 

BAŞKAN — Lütfederseniz izahat veriyo
rum. İzhar buyuru!an endişeyi burada izale et
mek için konuşuyorum, lütfen beni dinleyiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İnsan 
dilini 'biraz kısar be.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, diğer bakanlar 
için böyle bir şey yok. Sayın Hazerdağlı haklı
sınız, yalnız bu konu diğer Bakanların komıuş-
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ması için değil, yalnız Maliye Bakanının Bütçe
nin tümünü takdim hususuındaki ilk konuşma
sını sayıya dâhil tutmadık. Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. Personel Kanunuyla ilgili bir iddiaya da
ha temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; deniliyor ki, her kim 
ki, eyleme geçmiştir, o mutlaka bir şey kopar
mıştır ve eylemler karşısında tâviz verilmekte
dir. Bütçe Komisyonunda da söyledim, bunu bu
rada da, Yüce Senatonun kürsüsünden tekrar 
söylüyorum. Bunu bu kürsüden tekzibe diyorum, 
hiçbir zaman böyle birşey yapılmamıştır. Bir
kaç defa da beyan ettim, radyoda da söylendi. 
Eğer ortada bir hak varsa ve o talep haklıysa 
eyleme geçmeye lüzum yoktur, o verilir. Eğer 
ortada bir hak yoksa ve o talepte haksız ise, 
eyleme geçilse de birşey verilmez. 

Şimdi misal olarak arkadaşlarımız söyledi
ler. Polislere verilen, doktorlara verilen ek öde
meler. Muhterem senatörler; bu kanunun bir 
20 nci maddesi vardır. 20 nci maddesini açıp 
okursanız orada diyor ki; «Bu kanunda gösteri
len yan ödemelerle ilgili kanunî formalite, yö
netmelikler ve saire çıkıncaya kadar» altı ay 
içinde bunlar tamamlanır, diyor.» eski kanun, 
tüzük, yönetmelik hükümleri tatbik olunur» 
diyor. Şimdi, burada bu kanunun verdiği yan 
ödemeler vardır. O yan ödemelerin yönetmelik
leri çıkacaktır ve altı ay içerisinde çıkacaktır. 
Bu kanunun vermediği yan ödeme eskiden mev
cut ise," onun devamı mümkün değil. Fakat bu 
kanunun tervicettiği bir yan ödeme varsa, onu 
eski yönetmelik hükümlerine göre, eski kamun 
hükümlerine göre devam ettirmek mümkün
dür. İşte polislere verilen yan ödeme, eski yan 
ödeme tayın bedeli ve doktorlara verilen Ful -
Time tazminatı, sosyalizasyon tazminatı bu 20 
inci madde hükmüne dayanılarak verilmektedir. 
Doktorlar eyleme geçmeselerde verilecekti. Zan
nediyorum, Sayın Melen söyledi, yain ödemeler
le birlikte yürürlüğe konulamaması doğru olma
mıştır, dediler. Ben de doğru tenkidlere doğru 
demek durumunda olduğum için ve daima da 
ıfacyle yaptığım için, bu tenlkid doğrudur, diyo
rum. Fakat, Maliye Vekâleti o derece mahmul
dür ki, bumu yetiştirememistir ve zaten kanun
da da 20 nci maddede sarahat vardır, altı ay 

içerisinde bunlar yapılır, diyor. Mart ayına ka
dar yapılır tamamlanır, diyor. Şimdi, fazla ça
lışma ücreti bu kanuna göre iş riski, is güçlü
ğü ve tedarik güçlüğü zamları yan ödeme ola
rak verilecektir. Bunlara dair prosedür işi şu
dur, bunlara dair kanun tasarısı getirmek ikti
za ediyor, 1970 yılı Bütçesinde gösterilecektir. 
Bu kanun tasarıları hazırlanmış, Maliye Bakan
lığı tarafından Başbakanlığa sunulmuştur. Bu 
günlerde Bakanlar Kurulunda görüşülüp Mec
lisin tasvibine sunulacaktır. Şimdi, tekrar söy
lemek istediğim husus şudur: Kanuna uygun 
düşmiyen hiçbir yan ödeme yapılmamıştır. İs
ter eylem yapılsın, ister yapılmasın, yapılma
mıştır. Eylemler yapılmadaydı daihi, hiç kimse 
"̂ ir tepki gcstermeseydi dahi, biraz Önce Bakan
lar Kuruluna sevk ettiğimizi arz ettiğim yan 
ödemelerle ilgili kanun tasarılarını sevk etmek 
mecburiyetinde idik, Personel Kanununun hü
kümlerine göre. 

Personel Kanuniyle ilgili diğer bir iddia da; 
porte hesabını iyi yapamadınız ve ipin ucunu 
kaçırdınız. 

Muhterem arkadaşlar, senatonun bu kanu
nu müzakere ettiği, müzakeresini tamamladığı 
son günü hatırlarsınız. Ben burada şu ifadede 
bulundum. Dedim ki, bu 5 milyarı dahi bulabi
lir. Evvelâ şunu teslim etmenizi istirham ediyo
rum, 300 000 memurun bu kanuna göre intibak
larını cmıeeden hesaplayıp doğru bir tahmin yap
makta müşkülât vardır ve bu tahmini kompi-
tür programına dayanarak dahi yapmanızda 
müşkülât vardır. Ben ne dedim, 5 milyarı bu
lur, 5 milyarı aşar. Muhterem arkadaşlar; şu
rada bir cetvel var, sözü uzatmamak için bu 
cetveli okumuyorum. Biz ne getirmiştik, mec
liste yapılan değişiklikler buna ne ekledi. Bir 
cetvel vardır onu burada okusam 'anlaşılır ki, 
bizim porte hesaplarımız öyle ilk nazarda zan
nedildiği gibi bu kadar büyük hatalı değildir, 
ama Meclisin nerede ne yapacağını önceden 
kestirmek mümkün olmadığı için 2,5 milyar" lira 
konmuştur. Bu suretle Personel Kanuniyle il
gili mütalâalarımı da bitirmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir emekli mevzuatı 
konusu vardır. Muhtelif arkadaşlarınuz buna 
temas buyurdular, kısaca ben de birkaç söz göy-

I leyip geçeceğim. Huzurunuzda gerek geçen se
nek! bütçe müzakereleri sırasında,; gerek 657 sa-
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yılı Kanunun müzakeresi sırasında şunu ifade 
ettim. Dedim ki, 1101 sayılı Kanun hükümleri 
hiç değişmediği ve emekli mevzuatı ile ilgili hu
zurunuza hiçbir kanun getirilmediği takdirde, 
çalışırken bir kimsenin aldığı maaş, tekaüt edil
diği zaman alacağı maaştan daha az oluyor. 
Şimdi, bir emekli derneği çıktı efendim; dedi 
ki, bu sözleriniz yanlıştır, çakşırken ele gecen 
para daima fazla, hiçbir değişiklik getirmesenis; 
ve tekaüt aylıkları da azdır. Bir de cetvel yap
mış ve bunu da dağıtmış. Biz tetkik ettik, bu 
cetvelde hatalar var. Evvelâ şunu yapmış, sa
dece vergi çıkıyor bürüt maaş üzerinden ve öy
lece bırakıyor, % 5 Memur Yardımlaşma Kuru
mu aidatını kesmiyor, % 8 tekaüt aidatını kes
miyor, % 3 tasarruf bonosunu kesmiyor; bun
lar kendi parasıdır, binaenaleyh ileride de olsa, 
şimdi de olsa eline geçen paradır diye telâkki 
ediyor. O şekilde telâkki ettiğimiz zaman dahi 
yaptığımız hesaplar, o cetvelin yanlış olduğunu 
bize göstermiştir. Elimde bir cetvel var, bunu 
o'ramak istemiyorum. Yalnız tekaüt aidatı her 
memurdan . her tekaüde tabi kimseden kesili
yor ve bu ancak tekaüt maaşı şeklinde ileride 
öc.eniyor. Ay başında net olarak eline geçen 
miktar içersine bunu dâhil etmemek iktiza eder. 
Tf mrruf bonosu bir cebri istikrazdır, 10 sene 
sonra, kendisine veriliyor, emekli oluncaya ka
dar herkesten kesiliyor. Bugünkü memurdan da 
kesiliyor, bugünkü emekli memurken, ondan da 
kesilmiştir. Binaenaleyh, net miktarları nazırı 
itibara almak iktiza eder ve muhterem arkadaş
lar, daima emekli aylığı çalışırkenki aylıktan 
bir miktar düşüktür. Bu işin prensiM de budur. 
işte biz dedik M, bunu ayarlıyacak bir hüküm ge
tireceğiz. Bunu söyler söylemez değil de, zaman
la, vakit yaklaştıkça sanki emekli aylıklarında 
hiçbir yükseltme yapılmayacakmış gibi ve 1101 
sayılı Kanunun getirdiği bütün emekliler lehi
ne olan hükümler kaldırılacakmış gibi bir hava 
yaratılmıştır, Bir hususu takdirlerinize arz edi
yorum. Diyoruz ki, asgari % 50 nisbetinde emek
li maaşları yükseltilecektir, tepkilerle karalamı
yoruz arkadaşlar. % 50 nisbetinde emekli ma
aşları artacak diyoruz, yine de tepkilerle karşı
laşıyoruz. 1101 sayılı Kanunun memur maaşla
rında yükseltme olunca, emekli aylıklarına da 
bu sirayet edecektir, intikal edecektir t a u n d a 
ki hükümlerini değiştirmeyi hiç düşünmedik. 
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Ayrıca bir konu daha var, memurlar için 
İ Mart 1970 ten geçerli oluyor, emekliler için 
1 Mart İ07i den geçerli olacakmış tarzında bir 
iddiaları var. Bunun da vâridolnıadığmı söy
ledik. Bu tasarıyı da hazırlayıp Hükümete sun
muş bulunuyoruz, huzurunuza geldiği zaman 
bunu da bütün teferruatiyle müzakere edeceksi-
nm. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın, muhterem söz
cü arkadaşlarımızın temas ettikleri bir diğer ko
nu, Devlet borçları meselesidir. Muhterem ar
kadaşlar, Türkiye borca batık vaziyettedir ve 
gırtlağa kadar borç içindedir tarzındaki iddia
lar güzel bir edebiyattır ve Devlet borçlarını 
tenkid etmek fevkalâde kolaydır. Ama, Türkiye 
nişin borçlanıyor? Bunun üzerinde durmak ik
tiza eder. 

Saym senatörler, Türkiye az gelişmiş bir mem
lekettir, Türkiye az gelişmişlik çemberini kıra
bilmek için, yatırım yapmak mecburiyetinde 
olan bir memlekettir. Yatırım yapmak için ya
tırım ithalâtının finanse edilmesi îâzımgelir. Ya
tırım ithalâtının finanse edilebilmesi için de kâ
fi dış tediye vasıtalarına malik olmamız iktiza 
eder. Eğer kâfi derecede döviziniz yoksa, ya 
yatırım yapacaksınız, borçlanacaksınız, yahut 
da borçlaîimıyacaksmız yatırım yapmıyacaksı-
niü. Hangisini tercih ediyor arkadaşlarımız? 
Türkiye !nin az gelişmişlikten kurtulması Türki
ye için hayati önem arz eder. Eğer arkadaşla
rımız daha müsait şartlarla borçlanmak lâzımdır 
ve dışarıdan borçlanılan paraların mahalline 
sarf edilmesi lâzımdır, yatırımlara sarf edilmesi 
lâzımdır diyorlarsa, burada münakaşa zemini 
vardır. Ama, katiyen borç almamalıdır diyorlar
sa, Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmıyor. Gel
miş, geçmiş bütün Hükümetler Türkiye'nin ikti
sadi kalkınmasını tamamlamak için dış borç al
mışlardır. 

Dış borçlar mevzuu bahis olmuşken, efen
dim, dediniz ki, 1 milyar dolar dış borç imkâ
nı sağladık. Halbuki bunun doğru olmadığı an
laşıldı tarzında bir iddia vâridoldu. Aynı iddia 
gazetelerde de daha önce görülmüş idi, 

Muhterem arkadaşlar; 1970 yılında anahat-
laıiyle temin edilen kredileri şöyle özetliy©bili
rim. Normal konsorsiyumdan 97,5 milyon, EMA 
dan 90 milyon, bunun 40 ı program kredisi, 
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50 si tescil; 40 ı yeni kredi. Almanya'dan 12,5 
milyon dolar, Fransa'dan 2,5, yeni, Almanya'-
nınki de yeni. Amerika Birleşik Devletlerinden 
25, (AME) GFF den 90, ilk özel çekiliş 18, 
ikinci özel çekiliş hakkı 15. Bunla
rın toplamı 350 milyon dolar tutuyor. 

Şimdi, bu 1970 te olanlar. 1971 yılında da 
arz ettiğim şekilde temin edeceğimiz imkânlar 
vardır. 1972 yılında da temin edeceğimiz im
kânlar vardır. Şu arz ettiğim rakamların for
malitesi tamamlandığı, hukukî formalitesi ta
mamlandığı için bunları detayı ile bildirmekte 
hiçbir mahzur görmüyorum. Ama, diğerleri, 
program şeklindedir, plân seklindedir, hukukî 
formaliteleri henüz tamamlanmamıştır. 1972 yı
lı sonunda hepsi tamamlanıp da rakamları alt-
alta döktüğümüz zaman 3 yıl içerisinde 1 mil
yar doların üstünde bir ek imkân sağlanmış ol
duğu görülür. 

Muhterem arkadaşlar; her yıl olduğu gibi 
bu sene de bütçe açıklarından ve ek ödenekler
den bahsedildi. Güven Partisinin sayın sözcüsü, 
Saym Melen ek ödenek kanunları görüşülme
den önce, 1970 bütçesinin denk olarak kapana
bileceğini ve hattâ biraz fazla ile kapanabilece
ğini söylemiştim, öyle düşünmüştüm, ama ek 
ödenek kanunlarından sonra bu durum da ger-
çekleşmiyeMlir, tarzında bir mütalâada bulun
du. Diğer bâzı arkadaşlarımız da ek ödenekle
ri tenkid ederek, bütçe açığını bunların fazla-
laştırdığmı söylediler. 

Şimdi bu konularda, bütçe açığı ile ilgili 
olarak birkaç defa bu kürsüden bu rakamları 
verdiğimi hatırlıyorum. 1960 bütçesinde ek öde
nek 288 milyon, iptal edilen ödenek 1 milyar 
536 milyon. 1961 bütçesinde ek ödenek 666 mil
yon, iptal edilen 688 milyon. 1962 de ek öde
nek 359, iptal edilen 1 468 000. 1963 te ek öde
nek 588, iptal edilen 1 089 milyon. Hepsini oku
muyorum, 1967 de ek ödenek 1 milyar 333, ip
tal edilen 1 milyar 604 milyon. 1968 de ek öde
nek 2 milyar 271 milyon, iptal edilen 2 milyar 
881 milyon. 

Şimdi bu cetvel gösteriyor ki, Türkiye'de 
bütçeler bir taraftan ek ödenek alırken diğer ta
raftan da önemli miktarda ödenek iptalleri ya
pılmaktadır. Şu halde, ek ödenekleri nazarı iti
bara aldık mütalâası serd edilirken, o yıl içeri
sinde ve o yıla aidolarak iptal edilecek olan 
ödenekleri de hesaba katmak lâzımgelir. 
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Arkadaşlarımızın bir diğer önemli iddiası, 
bütçenin büyük olduğu, % 28 nisbetinde geçen 
yıla nazaran bir büyüme ifade ettiği, bunun 
gerçekleşmiyeceği tarzındaki iddiadır. Ve bu 
bütçenin, enflâsyonist bir bütçe olacağı, gelir
lerin bu rakamı karşılamıyacağı binaenaleyh, 
enflâsyonist bir bütçe olacağı tarzındaki bir 
iddiadır. 

Muhterem arkadaşlar, şu gördüğünüz, Ma
liye Bakanlığı Bütçesi ile ilgili olarak bütçe ra
portörlerinin yazdıkları rapordur. Bütçe Ko
misyonundan seçilmiş raportör arkadaşlarımız 
Sayın ŞaJkir Ağanoğlu, Sayın Aydın Yalçın'-
dır, Sayın Nafiz Ergeneli rahatsızlığı dolayısı 
ile bulunamamıştır. 

Şimdi Sayın Aydın Yalçın ile Sayın ŞaMr 
Ağanoğlu^nun hazırladıkları bu raporu ele ala
lım. Arkadaşlarımız bu raporu tetkik buyura
cak olurlarsa görülecektir M; gelir bütçesi üze
rinde ve gelir tahminleri üzerinde hassasiyetle 
durmuşlardır. 

Şimdi iddia şu: Gelirlerdeki taihminler bu 
masrafı karşılamıyaoaktır. iddia budur. Şimdi 
bakınız, ne yazıyorlar, Gelir Vergisi için. 

Bilindiği üzere 1970 malî yılı Bütçesi ile Gelir 
Vergisi varidatı 6 milyar 750 milyon lira olarak 
tahmin edilmişti, 9 aylık uygulama dönemi so
nunda tahmini % 72,3 üne tekabül eden 4 mil
yar 884 milyonluk kısmı tahsil edilmiş bulun
maktadır. Tahsilatın seyri dikkate alındığında 
1970 malî yılı sonuna kadar bu kalemden yapı
lacak tahsilatın 6 milyar 520 milyona ulaşaca
ğı anlaşılmaktadır. Bu rakam 1970 yılı Gelir 
Vergisi tahsilatındaki gelişme hızının % 26,21 
civarında olduğunu göstermektedir. 1970 tahsi
latının bütçe tahminin altında oluşu Personel 
Kanununun uygulanması vesilesi ile ilgili olup, 
bütçe tahminlerinde Personel Kanununun 1970 
yılındaki uygulama süresinin daha uzun olaca
ğı düşünülmüştür. 1971 yılında Personel Kanu
nu tam yıl uygulanacağı dikkâte alınarak Hü
kümetçe 1971 yılı Gelir Vergisi tahminî olarak 
teklif olunan 8 milyar 650 milyon liranın nor
mal olarak tahsil edileceği umulabilir...» 

Kurumlar Vergisinde... «1971 yılı Kurumlar 
Vergisi hasılatı olarak hükümetçe teklif olunan 
1 milyar 950 milyon liranın uygun olduğu so
nucuna ulaşılmaktadır.» 

Şimdi hepsini teker teker okuyarak vaktini
zi almak istemiyorum. Bütün vergi tahminlerin-
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de bunların gerçekçi olduğu ve tahminlere ula
şılacağının anlaşıldığı raportörler tarafından 
•beyan edildi. 

Şu halde vergi tahsilatı, vergi tahminleri 
eğer tutarlı ise 1970 - 1971 yılı bütçesinin mas
rafları sıhhatli kaynaklardan karşılanıyor de
mektir. Böyle olunca da, bir taraftan alıyorsu
nuz, Kamu sektörüne alıyorsunuz, diğer taraf
tan da, bunu harcıyorsunuz. Binaenaleyh, sıh
hatli kaynaklardan harcamalar karşılandığı 
takdirde bunu enflâsyonist tesirinin olmaması 
gerekir. 

iSaym Melen, bir de dedi ki, bir bakıma ta
sarruf bonoları karşılıklı paralar ve istikrazlar 
bütçe açığıdır. Bütçe açığını teşkil eder. 

FERİD MELEN (Van) — Borçla karşılanan 
kısımdır. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Fakat, Sayın Melen yine olumlu tenkid-
te bulunmak için, mamafih, dedi. bütçede bu
nun borçda olsa karşılığı mevcudolduğuna gö
re açık da saymamak mümkündür, 

Şimdi burada bir hâtıramı zikretmek istiyo
rum. Bütçe Komisyonunda Sayın Melen ile bir
likte bütçeyi müdafa ederken, o zamanın mu
halefet partisi, A. P. ve hatibi bile hatırlıyo
rum, zannediyorum Sayın Mehmet Turgut idi, 
gayet ısrarlı şekilde, tasarruf bonosunun, istik
razın açık demek olduğunu, bütçe açığı demek 
olduğunu, binaenaleyh, bütçenin açık olduğu
nu ve diğer bâzı kalemlerin de açık olduğunu 
ısrarla bildirdi. Sayın Melen'in verdiği cevap 
şu oldu, o zaman : Bunun karşılığı vardır ve 
bunu bütçe açığı telâkki etmemek lâsTmdır. 
Mademki bu senenin bütçesinde para olarak 
bu buraya girmektedir, o halde açık değildir. 
bunu anlamak, bu iddiayı anlamak mümkün 
değildir, tarzında Sayın Melen cevap verdiler. 
Bugün de aynı şeyi söylediler, 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermaye ile 
ilgili olarak yöneltilen tenkidl'er için birkaç ses 
söyliyeceğim. 

Şimdi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da yabancı sermayenin durumu nei di? 

1969 yılı programı aynen şöyle yazıyor : 
«Türkiye'ye gelecek özel yabancı sermaye, özel 
sektör yatırımlarının beklenen hedeflere ulaşa
bilmesi için büyük önem taşımaktadır.» 

1964 yılı programı : «Yabancı sermaye yatı
rımları teşvik edilmeye devam edilecektir. Ya
bancı sermaye yatırımlarının artırılması amacı 
ile vergi mükerrerliğini ve aşırı vergilemeyi 
önliyen tedbirler alınacaktır.» 

1965 programı; 1964 yılı son ayında ilân 
edilir. «Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik 
konusunda kanuni kolaylık ve garantilere ek 
uygulama yönünden düzenleyici tedbirler alın
malıdır.» 

Bunları okumaktan maksadım, yabancı ser
mayenin Birinci Beş Yıllık Plânda ve onu mü
teallik programlarda yurda gelmesinin teşvik 
edildiğini anlatmak içindir. O tarihlerde A. P. 
iktidarı işbaşında değildi. Yabancı sermayenin 
teşvik edilmesi, Türkiye'ye gelmesinin teşvik 
edilmesi, memleketin gerçeklerinden ileri geli
yor, bir zaruretten ileri geliyor. O da biraz 
önce dış borçlar vesilesi ile söylediğim müta
lâa ile ilgilidir. Yatırımların dış finansmam 
için yabancı sermayeye Türkiye'nin ihtiyacı 
vardır. Buradaki kıstas, Türkiye'nin menfaat
leri ile yabancı sermayenin menfaatlerini telif 
etmek olmalıdır ve bu telif noktasının iyi bu
lunması, iyi seçilmesi iktiza eder. 

Şimdi, yıllar itibariyle burada bir cetvel da
ha var. 1963 te programlanan yatırım 4 milyar 
200 milyon, programlanan toplam yabancı ser
maye 225 milyon, yatırımlar içerisindeki nisbe
ti % 5,4 tür. 

1964 te nisbeti % 5. 1965 te nisbeti % 4,5 
tur. 1966 da % 3,8 dir. 1967 de % 3,2; 1968 de 
% 3; 1969 da % 2,5; 1970 te % 1,8 dir. 

Sonuç şu : Yatırımlarda özel yabancı ser
mayeye bağlılık, programlara göre Birinci Beş 
Yıllık Plân devresinde % 5 civarında iken, bi-
lâhara bu % 3,8 e, .% 1,8 e düşmüştür. 

Bir de, yabancı sermaye müsaadelerinin 
lüks tüketim mallarına verildiği tarzında bir 
iddia var. 1960 dan 1964 e kadar 6 aded ilâç 
müstahzarı için imal müsaadesi verilmiş, 3 aded 
maden arama ve işletme, 2 aded lâstik kavu-
çuk imalâtı, 8 aded oto montaj, 4 aded inşaat 
malzemesi, 6 aded turizm, 10 aded pepsi kola 
dâhil gıda sanayii tesisleri için verilmiştir. Han
gi devrede 1960 - 1964 devresinde. Bilâhara ve
rilen müsaadeler ise, müsaadeler arasında yıl
da 40 milyon dolar net döviz tasarruf edecek 
gübre sanayii, yılda 20 milyon net döviz tasar-
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ruf edecek motor sanayii ve dişli kutu sanayii, 
yılda 4 bin kişiye direk, 25 bin kişiye endirek 
iş bulacak otomobil imalâtı sanayiine müsaade 
verilmiştir. 

Şimdi muhterem senatörler, önemli gördü
ğüm birkaç hususa daha temas edeceğim. Bun
lardan birisi 933 sayılı Kanun tatbikatı dolayı-
sı ile ileri sürülen iddiadır. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce sözlerimin 
başlangıcında; Türkiye karma ekonomi siste
mine .sahiptir ve bu Anayasanın tesbit ettiği 
ekonomik rejimdir, dedim. Karma ekonomi sis
temi içerisinde bizim plânlarımız (bu söz çok 
söylenmiştir ama tenkidler tekrar edildiği için 
cevapları da zaruri olarak tekrar ediliyor) ka
mu sektöründeki yatoımlar için emredicidir. 
özel sektör yatırımları için de tavsiye edici, 
teşvik edici, yol göstericidir. Şimdi % 7 kal
kınma hızı hem özel sektör yatırımlarının, hem 
kamu sektörü yatınmlannın muhassalası oldu
ğu için, özel sektör yatırımlarını da plânın em
rettiği sahalara da yöneltmek ve o sahalara 
yatırım yapılmasını teşvik etmek durumunda
sınız. Böyle olunca, elinizdeki araç nedir? Eli
nizdeki araç bâzı vergi muafiyetleri, vergi in
dirimleri tanımak, vergi taksitlendirmeleri ta
nımaktır. Şimdi, 25 Mayıs 1964 tarihli ve 11711 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 474 sayılı 
Kanun vardır. Bu kanunun ikinci maddesini 
aynen okuyorum: (1964 yılında yayınlanmış) 

«Bakanlar Kurulu uzun vadeli kalkınma 
plânının hedeflerini göz önünde bulundurarak 
gümrük giriş tarife cetvelinin malî ve koruyu
cu etkisini memleket ekonomisine en uygun ni
telikte tutmak maksadı ile Maliye, Ticaret, Ta
rım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsala
rı Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, karar
namelerle gümrük giriş tarife cetvelinde göste
rilen vergi nisıbet ve hadlerinde ve tarifedeki 
notlarda gerekli değişmeleri yapmaya ve bu 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri 
ve şartları tesibite yetkilidir. 

Bu suretle yapılacak değişikliklerden mev
cut had ve nisbetleri artırıcı mahiyette ilâveler 
kıymet esasına göre vergilendirilenlerde ilgili 
malın Gümrük Vergisine esas olan değerinin 
ölçü esasına göre, vergilendirilenlerde mevcut 

spesifik haddin % 50 sinden daha fazla ola
maz. 

Üçüncü maddesi; 
«İkinci maddede yazılı bakanlık ve teşek-

küllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda 
yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun va
deli plân hedeflerine uygun görülecek eşyanın 
gümrük vergileri ile İthalde alman istihsal Ver
gisini ve belediyelere ait vergilerle Rıhtım Res
mini Bakanlar Kurulu bunların gümrük hak
kını aştıkları tarihten itibaren en çok 5 yıllık 
bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsi
line kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.» 

Burada görülüyor ki; 1964 yılında çıkmış 
olan ve Asma Kilit Kanunu diye tesmiye olu
nan bu ikinci madde, Bakanlar Kuruluna plân 
hedeflerine uygun maddelerin ithalâtında güm
rük vergi ve resimlerinin % 50 nisbetinde in
dirme yetkisi vermiştir. Diğer üçüncü madde 
de; bu vergileri 5 yıl müddetle taksitlendirme 
yetkisi vermiştir. Bunun sebebi nedir arka
daşlar? Plâna uygun özel sektör yatırımları
nı teşviktir. Binaenaleyh, özel sektör kamu sek
törünün yanında mevcudolduğuna göre ve onun 
yatırımları da kalkınma hızına tesir ettiğine 
göre, bunu teşvik etmek iktiza eder ve bâzı 
teşvik tedbirleri almak lâzımgelir. İşte 933 sa
yılı Kanunun tatbikatını da bu açıdan görmek 
lâzımdır. 

Bir arkadaşımız da lüks ithalâtta bulunuyor
sunuz, dedi. Burada bir cetvel var. Bu işin böy
le olmadığını bu cetvel anlatıyor. Tüketim 
malları ithalâtı içinde de şunlar var : Kahve, 
çay, buğday, (her halde bunlar lüks tüketim 
malı değil) pirinç, ilâçlar, benzin, gazyağı, mo
torin, makina yağı, iç dış lâstikler, yedek par
ça, kamyon, kamyonet, otomobil, televizyon, 
süt tozu, un, tereyağı, peynir diğerleri... Bu tü
ketim maddeleri içerisinde görülüyor ki; lüks 
nitelikteki madde hemen hemen, televizyon 
müstesna, jrok gibidir. 

Toprak reformu ile ilgili münakaşaları Ta
rım Bakanlığının Bütçesine bırakıyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız Merkez Bankasının brüt 
ve net rezervlerini merak ettiler. Brüt rezerv 
1970 te 413 milyon dolar, net rezerv 79,3 mil
yon dolar, ki 1969 da net döviz rezervi (— 7,1) 
iken, 1970 te; (+ !79) milyon dolar olmuştur. Al
tın rezervlerinin tükendiğini veya çok azaldı
ğını iddia eden arkadaşlarımız oldu. Serbest 
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altın 1969 da 12,3, 1969 da 22,3, 1969 da 42,4, 
1970 te 52,7 merhun altın da 111,9 (100,9) 81,2, 
70,8 merhun miktarı da azalmıştır. 

Transfer durumu : 
1 Ocak - 30 Temmuz 1969 da 281 milyon 

dolar transfer yapılmış, 
1 Ocak - 30 Temmuz 1970 te 304 milyon do

lar transfer yapılmış. 
1 Ağustos - 31 Aralık 1969 da 299 milyon 

dolar transfer yapılmışken, 
1 Ağustos - 31 Aralık 1970 te 428 milyon 

dolar transfer yapılmıştır. 

Bu rakamları, kendisi burada yok; ama Sa
yın Gündoğan'm yapılan transferleri küçümsi-
yen ifadelerine cevabolarak arz etmiş bulu
nuyorum. 

Bir de üzerinde çok söz edilen konulardan 
gelir dağılımı ve banka kredilerinin dağılımı 
konusu vardır, Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuda uzun boylu arzı cevabetmem mümkün. 
Yalnız kredi dağılımı üzerinde bir miktar dur
makla iktifa edeceğim. Sayın Yıldız bilhassa 
dedi ki; «22 milyar üretim olmıyan sektörlere 
giden bu kredileri ne yapacaksınız? Ne yap
mak istiyorsunuz, gelin burada söyleyin. Hü
kümete bu yakışır.» Gayet tabiî bu mütalâaya 
iştirak etmek lâzımdır. Hükümetler memleke
tin hangi problemlerini ne şekilde halledecek
lerini ifade ederler. Muhterem senatörler, Tür
kiye tercihini yapmış, az gelişmişlikten çıkmak 
istiyor. Türkiye az gelişmişlikten çıkabilmek 
için de plân ve program yapmış. Plân ve prog
ramda kalkınma hızım da % 7 olarak tesbit et
miş. Bir hususu dikkatinize arz ediyorum. Kal
kınma hızı öyle kanunla tesbit edilen ve ka
nunun tesbit ettiği seviyede tutulabilen bir şey 
değildir. Bu bir tercih meselesidir. Türkiye 
tercihini % T kalkınma hızı olarak yapmıştır, 
ama % 7 de mutlaka % 7 tahakkuk eder de
ğildir. Bu bir hedeftir, bu bir tercihtir. Şimdi, 
birinci 5 yıllık kalkınma plânın da 7,7, 4,9 
4,5, 10,3, 6,1 ve 5 yıl sonunda da ortalama 6,7 
olmuştur. 3 yıllık ikinci kalkınma plânı orta
laması 6,7, 6,3, 5,6. Üç yıllık ortalama da 6,2 
olmuştur. 

Şimdi, plân hedefine ulaşamadınız, çok geri 
kaldınız. Bakın bu senenin kalkınma hızı bir 
hesaba göre 4,8, bir hesaba göre 5,6 dır, çok 
geride kaldınız mütalâasına arzı cevabediyorum. 

3 yıllık vasati 6,2 diğerinde, 5 yıllık vasati 6,7. 
İkinci plân diliminin daha iki yılı vardır. Bu 
iki yıl içinde kalkınma hızı yüzsek olursa birin
ci 5 yıllık plân döneminde de elde edilen va
sati hızın üstüne çıkmak mümkündür. Binaen
aleyh, meseleyi böyle değerlendirmek, doğru 
açıdan bu işe böyle yaklaşmak lâzımgelir. 

'Sektörler arasındaki kalkınma hızlarını da 
arkadaşlarımız ele aldılar. Meselâ; bir yerde 
şöyle tenJkidler işittim muhterem senatörler, 
bu çelişmeye işaret etmek için bu noktayı söy-
lüyoruim. Dediler ki; «konut sektöründe kal
kınma hızı plân hedefinin üstüne çıkmıştır». 
Tenkid konusudur. Sanayide plân hedefinin al
tında kaldınız, konut sektöründe üstüne çıktı
nız. Tenkid. Gayet tabiî plân hedeflerine göre 
sektörler arasındaki hızlan eleştirmek, tenkid 
etmek elbette ki, mümlkündür. Burada müna
kaşa zeminli vardır. Fakat vergi kanunlarına 
geldiğiniz zaman, inşaat sektöründe işler dur
du, işler ağırlaiştı... E, muhterem arkadaşlar 
mutlaka tenkidedeceksiniz. Plân Sektöründe 
konut inşaatı plân hedefinin üstüne çıkmıştır, 
halbuki plân hedefinin üstüne çıkmaması lâ
zımdır, kalkınmanın dengeli olması lâzımdır. 
Buna karşı tedbir aldığınız zaman inşaat sek
töründe işler yavaşlamıştır.!.. 

Evet şimdi, kredi tevzii konusuna geliyor
duk. Sayın Yıldız dedi M; «22 milyar üretken 
olmıyan yerlere kredi gidiyor. Bunu ne yapa
caksınız.« Evvelâ bu iddiamız doğru mudur, 
değil midir? Buna bakmak lâzım. Muhterem 
senatörler, Türkiye'de ticari krediler içerisin
de görülen sanayi kredileri vardır. Tam eko
nomik meslekler itibariyle, iktisadi meslekler 
itibariyle bir kredi dağılımı istatistiği, tam 
olarak Türkiye^de yapılmamıştır. Meselâ Zirai 
Donatım kurumuna yapılan ikrazat ticari kre
diler içerisinde görülmektedir. Ayrıca birçok 
sanayiciye yapılan kısa vadeli ikraızat da kısa 
vadeli krediler içinde görülmektedir. Şimdi be
nim önümde bir cetvel var, bunu sizlere oku
yorum': 

(Sanayi ve maden sektörüne 8 173 milyar 
lira % 24,5, oranında. 

Tarım sektörüne 8 552 milyar lira, % 25,6 
oranında. 

Dış Ticaret Sektörüne 3 628 milyar lira, 
% 10,9 oranında. 
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Küçük sanat ve Ticaret Sektörüne 2 366 
milyar lira % 7,1 oranında. 

Mesken ve imar Sektörüne 4 452 milyar, 
% 13,3 oranında. 

Dağıtma ve hizmet sektörüne 6 177 milyar, 
% 18,6 oranında. 

Bu rakamlardan anlaşıldığı üzere sanayi, 
imaden, küçjük sanat gibi üretken sektörler 
toplam banka kredilerinin % 57,2 sini almak
tadırlar. 

Bu sözlerimle şuna işaret etmiş oldum. Bir 
iddiayı ortaya atarken doğru mudur değil mi
ldir? Onu iyi tesbit etmek gerekir, bu bir. 

İMncisi; yanlış bir iddia ile yönettiğimiz 
tenkidde çok çok şiddetli olmamak lâzımgâlir. 
Eğer bir konuyu iyi bilmiyorsak ve onu da ten-
kid konusu yapıyorsak fazla şiddetle üzerine 
varmamak iktiza eder. Sonra arkadaşlar biız 
demiyoruz ki, az gelişmiş, memleketlerin müş
terek bir karakterleri vardır. Aız gelişmiş mem
leketlerde knedi dağılımımda bâzı boşluklar 
vardır, gelir dağılımında bâzı bozukluklar var
dır. Az gelişmiş memleketlerde nüfus hızlı ar
tar. Ahmet Yıldız arkadaşımız dedi ki, 4,8 
artmış, bir hesaba göre de 5,8 artmıştır, diyor
sunuz. Dünya Bankası da % 3 artmıştır diyor. 
Bu ne biçim iştir dedi ve bir muta olarak % 3 
kalkınma hızı artmıştır Türkiye'de. Bunu ele 
aldı vte tenkidlerinin ağırlık konusunu bu nok
taya dayandırdı. % 3 ün mahiyeti nedir, Dün
ya Bankası niçin böyle Söylemiştir? Bu arka
daşımız bunu hüç düşünmedi. Dünya Bankası
nın verdiği istatistik Türkiye ̂ deki nüfus artışı 
çıktıktan sonra kalan kısımdır. Şu halde Tür
kiye'de % 3 e yakın bir nüfus artışı olduğuna 
giöre, millî gelirden bunun payı düşüldükten 
Sonra ki, kısım oluyor. Halbuki biz bürütünü 
veriyoruz. Nüfus dâhil veriyoruz, bunu dâhil 
ettiğimiz zaman Dünya Bankası diyor ki, Tür
kiye ide millî gelir artışı, gayrisâfi millî hâsı
la % 6 dır. Simidi bu arkadaşımız bu konuyu 
incelemeden, neden Türkiye'nin resmî istatis
tikleri 5,6 gösteriyor da veyahut da 6 gös
teriyor da, Dünya Bankası % 3 gösteriyor, bu
nun sebebi ne olaki, hangisi yanlıştır diye 
araştırmadan, % 3 ü doğru olarak kabul edi
yor ve geliyor Millet kürsüsünden bunu söylü
yor ve buradaki sözler efkârı umumiyede mâ-
kes buluyor. Bu şekilde tenkidlerin ne derece

ye kadar doğru, ne dereceye kadar olumlu ol
duğunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Sayın senatörler; şimdi burada not ettim, 
mulhltelf konuşmacı arkadaşlarım neler söyle-
dilterse hepsini teker teker ele alıp cevaplan
dırmam mümkündür. Saat 3,00 olmuştur. Eğer 
arzu buyuruyorsanız bu konuşmama devam ede
yim. Fakat anahatları itibariyle genel mesele
lere neler denilmişse onlara arzı cevap eylemiş 
bulunuyorum. Cevap vermemiş olduğum kısım
ları aynen kabullendiğim veya bunları doğru 
(gördüğüm gilbi bir mâna çıkarmamanızı istir
ham ediyorum. Yüce Senatoyu saygılarımla se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Saym Başkan 
bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Sayın Soydan sual mi sormak 
istiyorsunuz? 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Kifayet sorulara da şâmil, an
cak evvelce vâki sorularınız oldu ise, görüşme
leriniz sırasında ki... Görüşmediniz. Buyurun ne 
soracaksınız. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Efendim, deva
lüasyon kararından sonra gübre fiyatlarına, 
akaryakıta zam ve parça fiyatlarının artışı mu
vacehesinde, bundan evvelki 1970 senesindeki 
çeltik ve pamuk taban fiyatlarına ve 1971 se
nesinden sonra buğday fiyatlarına da inikas 
edecek midir? 

BAŞKAN — Saym Bakan gerekirse yazılı 
olarak cevaplanidırnıak da mümkün. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arzı cevabedeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; gübre fiyatların
dan arkadaşımız bahsetti, yedek parça fiyatla
rından da bahsetti, akaryakıt fiyatlarından da 
bahsetti. Sayın Malen de akaryakıit fiyatlarına 
yapılan zam ile, şeker fiyatına yapılan zammı 
doğru görmemişti, devalüasyonu eleştirirken. 

Muhterem arkadaşlar; akaryakıt fiyatlarına 
yapılan zamlım iki türlü hesaplamak iktiza eder. 
Birisi ithal malı akaryakıtta elbette ki, devalü
asyonun tesiri olacaktır, bunun maliyetini yük
seltecektir. ikincisi; Gider Vergileri Kanununda 
geçen sene yapılan değişikliğe istinaden bir mik
tar da oraya Gider Vergisi konulmuştur. Sebe-
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ibi şu: Devalüasyon yapmışsanız, bütçeniz denk 
olacaktır. Açık bütçe ile devalüasyonun muvaf
fak olması mümkün değil. Akaryakıtlara konu
lan vergiyi bütçe denkliğini saglıyacak bir un
sur olarak ele almak iktiza eder. Binaenaleyh, 
devalüasyotrjı kararları ile tamamiyle tutarlıdır. 

Şeker fiyatına yapılan zamma gelince: Bi
raz önce arız ettim. O psikolojik ortam içerisin
de şeker fiyatlarına yapılan zammı tenkid 
etmek mümkündür. Dedim ki, herkes zannetmiş
tir M, madem ki, Hükümet paranın kıymetini 
şu kadar düşürdü, o halde fiyatı biz de o kadar 
artıralım, her hangi bir malın fiyatını. Bu psi
koloji içerisinde şeker fiyatlarına yapılan zam
mı tenkid etmek mümkündür. Ancak, bir mad
denin ham maddesine zam yaptığınız zaman, 
onun mamulüne de zam yapmaktan daha normal 
hiçbir şey olamaz. Pancar piyasasını 14 kuruş
tan 20 kuruşa çıkardığınız zaman elbetteki şe
ker fiyatına da bunun aksini göze almanız ikti
za eder. Bu, yapılmıştır. 

Sayın arkadaşımızın yedek parça meselesine 
gelince: Türkiye'de çok çeşitli vasıfta var, çok 
çeşitli vasıta sebebiyle çok çeşitli yedek parça 
var. Hangisi ne miktar kullanıldığı bir ilim ol
muş. Bunu ancak kendi ithalâtçıları biliyor. 
Şimdi devalüasyon kararlarından önce yedek 
parça fiyatları üç misli, dört misli pahalı idi. 
Devalüaısyonun getirdiği bir pahalılık değildir. 
Bizim burada aldığımız tedbir, her kim yedek 
parça getirmek istiyorsa transfer müsaadesi ve
receğiz, ithal müsaadesi vereceğiz dedik ve kim 
istiyorsa ithal müsaadesi verdik. Ancak yedek 
parça işi Türkiye^de muayyen ellerde olduğu için 
istedikleri anda ithal etmekte, istedikleri anda 
gümrükten gelen malı çekmek, hangisi meınfaat-
lidir bu bir hesap meselesi, işte bunu yapmak
tadırlar bugün. Bunun için de motorları, kara 
taşıtları işletenlerin teşekküllerine ithal müsa
adesi verdik, bu türöstü bu şekilde kırma yolu 
ftultulmuştur. 
~ Gübre fiyatlarındaki artışa gelince; taban 
fiyatları birçok mahsulde arttığı için gübre fi
yatlarının da bir miktar artırılmasının uygun 
olacağı düşünülmüştür. Bilâhara çıkan kararna
mede gübredeki fiyat yükselişi fazla görüldüğü 
için bir miktar indirilmiştir ve eski fiyatın üs
tünde bırakılmıştır, gübre fiyatları. 

Şimdi, buğdayda gübre kullanılmıyor mu? 
Arkadaşımız herhalde onu öğrenmek istiyor. 

Buğdayda gübre kullanılıyor şüphesiz. Fakat 
geçen yıl mahsulü buğday eski fiyatlarla alı
nıp satılmış olan gübre ile ilgili buğdaydır. 
Yeni mahsûl için, yeni fiyatlarla gübre sa
tılmıştır ama, yeni mahsûl de henüz idrak 
edilmemiştir. Ve idrak edilmediğine göre de 
satılmamıştır ve hangi fiyattan satılacağı da 
belli olmamıştır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; gecenin bu saatin
de artık sabaha yaklaştığımız bu saatte ben 
zamanınızı çok az alacağım. Ben konuşmamı 
daha çok teknik ve matematiksel olarak büt
çe üzerinde hazırlamıştım. Fakat bâzı arka
daşlarımızın dokunduğu konuların aydınlığa 
kavuşması bakımından birkaç söz etmek isti
yorum. 

Çok sevdiğim Sayın Cemalettin inkaya'nın, 
ortanın solu tablosunun altında karmakarışık 
fikirleriniz de var sizin diyerek başlıyan sö
zünde, bizim ortanın solu sözümüz C. H. P. 
nin şimdiye kadar yönelttiği vs yürüttüğü 
Cumhuriyetçi, lâik, milliyetçi, halkçı, devletçi 
ve devrimcilik ilkelerini kapsıyan bir slogan
dır ve bunların halka dönük felsefi bir deyi
mi ve adıdır. Çağımızın gelişmesine göre elbet
te ki devrimlerin ve ilkelerinin de ekonomik ve 
sosyal bakımdan uygulanması gerekli. Bunun 
için de biz bildirgelerimizde ve programları
mızda bunu halka sunduk, Türk halkı bunu 
çoğunlukla benimsedi. Sayın İnkaya'nın da be
nimseyeceğini ümidediyorum. 

Olayları önliyeeek kanunlarda biz sizinle 
her zaman beraberiz. Nitekim Ateşli Silâhlar 
Kanununu çıkardık ki, biz bu önlensin diye. 
Fakat gördük ki, kanun çıktığı günden beri 
silâhlar daha çoğalmış, hâdiseler daha çoğal
mıştır. Öyle ise, kanunlar önemli değil, uygu
lamalar önemlidir, bunun da bilinmesi gerekir. 
Aşırı sağ, aşırı sol bizim her zaman karşısın
da olduğumuz iki uçtur. Silâhsızlanma de
vamlı olarak Sayın Genel Başkanımızın da 
Türkiye'de önderlik yaptığı bir anlayıştır, bir 
fikirdir. Öyleyse biz sizden başka türlü dü
şünmüyoruz bunu. Ama, bizi başka türlü dü
şünüyor kabul edenler içinizde hâlâ bulunu
yor. 
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Sabotajcıların çoğunluğunun nereden çıktı
ğı aşağı yukarı belli olmuştur. Sayın Erdal 
İnönü'nün evinin önüne atılan dinamitten son
ra telefonun nereden edildiği ve kimlerin yap
tığı belli olmuştur. Bu; bir iktidara bir şey 
kaşandırmadığı gibi, bir iktidarı sabotajlarla 
•yıkmak istiyen sağ faşistlerin metodudur dün
ya kurulalı. Sol ne kadar sinsi ve ne kadar sa
man altından su yürütürcesine çalışıyorsa, fa
şist yöntemlerde gelişinde daima sabotajlarla 
gelmiştir. O bakımdan dün bize karşı Adalet 
Partisinden yönetilen dinsizlik ve bunun gibi 
ithamların bugün kendilerine döndüğü de ka
kül edilirse, uyguladıkları politikanın da yan
lışlığı ortaya çıkacak. Öyleyse birleşmemiz, bu 
memleketin hayrı için, gereklidir. 

Değerli Başkanım, 1971 yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerindeki görüşlerimi ve fikirlerimi açık
larken; Devletin kalkınma plânlarına esas ol
masını ve bütçenin bunlarla ilgili yönlerini 
dile getirmek istiyorum, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında tesbit edilen hedeflerden bi
rincisi kalkınma hızının yılda ortalama % 7 
lik bir gelişmeyi zorunlu kılmıştır. Yani mil
lî gelirde buna göre ortalama % 40 lık bir 
artışın sonuncu olarak, ancak % 7 lik bir his
li kalkınma gerekmektedir. Oyasa ki, her yıl bi
lindiği gibi, biraz daha plân hedeflerinin altına 
düşmektedir. Hem millî hâsıla bakımından, 
hem de kalkınma bakımından. Sayın Bakanın 
da belirttiği gibi, gerçi bu yuvarlak bir şey
dir ama, hep altına düşerek devam etmiştir de
vamlı olarak. 

ikinci hedef; Türk ekonomisinin dış kay
naklara bağlılığının zamanla azaltılmasıdır. 
İkinci Beş Yıllık Plânda hedef olarak alman 
gelişme hızının sağlanması için gerekli gayri-
sâfi millî hâsılanın yaklaşık olarak % 22,5 sevi
yesindeki yatırımların düşürülmemesi zorun-
luğu vardır. Oysa hızlı ve dengeli bir gelişme 
sağlanamamış, para değerinin düşürülmesiyle 
de dış ticaret açığı çoğalmış, ithalât zorlaşmış
tır. Ulusal hâsıladan fert başına düşen miktar 
186 dolara inmiş bulunmaktadır. Bu da adalete 
uygun bir pay olarak değerlendirilemez. Mese
lâ, günde kasasına 100 binler girenler ve ban
kalardan 19, 20; 40 milyon lira kredi alan kişi
lerin kazancı da nüfus oranına bölünmüş ola
rak gösterilmekte ve 186 doların kişi başına düş

tüğü buna göre hesabediîmektedir. Oysa. köylü 
ailelerinin % 50 sinin evine yılda 3 000 lira gir
mediği ise hepinizin bildiği bir gerçektir. Ne ya
zık ki, bunu bildiği halde Türk ulusuna milî hâ
sıladan fert başına 2 800 lira düşüyor diyerek 
kandırmak istiyenler bence gülünç oluyorlar. 
Adam basma yıllık gelirden düşen miktar bakı
mından diğer ülkelerle kıyaslandığında 78 nci 
sıraya düştüğümüz bir gerçektir. 

2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerine 
göre, cari ve yatırım harcamaların orantılı ola
rak dağıtılması, finansman kaynaklarının kul
lanılması, ekonomik istikrarının korunması ve 
kalkınma hızının hedefe ulaşacak şekilde geliş
tirilmesi bütçe plân tasarısında sağlanmışa ben
zememektedir. Çünkü, yatırım harcamaları, ge
lişen bütçe oranına göre çok düşük olarak sap
tanmış, 2 nci Beş Yıllık Plân hedeflerinden sap
tırılmıştır, Ulusal gelirin dağılımında bölgesel 
farklılıkları giderecek yönde bir gelişme de sağ
lanmamıştır. Kamu yatırımı harcamalarında ge
ri kalmış bölgelerdeki yurtdâşlarımızm kalkın
ma sorunlarını çözücü ve ulusal gelirden hakkı 
olanı almalarını sağlıyacak adaletli bir açıklık 
getiren özellik de bu bütçede görülmemektedir. 

2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len fiyat istikrarı da sağlanamamıştır. Hayat 
pahalılığı yurtdaşlarımızı perişan etmiştir. Eği
timde üretici ve çoğaltıcı bir sistemin hazırlan
mamış olması, ülkenin gerçeklerine ve süreli ola
rak değişen dünyanın gereklerine göre gençleri
mizin hazırlanmaması ve yetiştirilmemesi olanak
sızlıktan ve maddi ödenek yoksulluğundan ileri 
gelmektedir. 

Bugün Millî Eğitim Teşkilâtı kısılan öde
neksizlik yüzünden işlemez hale gelmiştir. Ör
gün eğitime kavuşturıılamıyan 2,5 milyon Türk 
çocuğu okuldan hâlâ yoksundur, ilkokul çağın
daki çocuklarımızdan milyonlarcası hem ilkokul 
derslerini ve hem de izinsiz açılmış kuran ve 
hafız kurslarını birlikte yürütmenin yükü altın
da ezilmekte, kafaları gericilik ve Atatürkçülük 
düşmanlığı ile doldurulmaktadır, ki bunun açık 
bir örneği ilkokuldan mezun olan öğrencilerimi
zin orta dereceli okullara gidenleri çok az sayı
dadır. Bu ilkokullarımızın maddi bakımdan ye
tersizliği ve ilkokul mezunlarının bir ise yaramaz 
durumda olmasından ileri gelmektedir. 

Devalüasyon yapılıp paranın değeri % 66,6 
düşürülmesine rağmen, tüketim kısılıp yatırım 
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V3 üretim artırılamamısiır. 1970 yılı gütçesinde 
âzami 4 milyarı, Sayın Bakanın ifadesiyle 4 mil
yarı, aslında 2,5 milyardır, 4 - 5 milyara ulaşa
bileceği söylenen Personel Kanunu münasebetiy
le fazlalık ise 1971 yılı bütçesinde 8 milyar li
rayı bulmuştur. Bu paranın mal alımında bir 
ferahlık yaratacağı fikri ise daha şimdiden Türk 
ekonomisinin içine düşmüş olduğu perişan du
rumdan belli olmuştur ki, beklenen elde edile
memiştir. 1971 malî yılı bütçesinin personel'gi
derlerinin yatırımlara oranla iki misli olması ve 
askerlik süresinin de azaltılmasına rağmen Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin 2 100 000 000 ka
dar artırılması bütçeyi tamamen bir maaş bütçesi 
haline sokmuştur. Aslında 73 000 000 lira kadar 
yatırımlara ayrıldığı görülmektedir ki Millî Sa
vunma Bakanlığında 72 622 009 lirası ancak ya
tırımlara ayrılmış görülmektedir. Bir ordunun 
kendi malzemesini kendisi yapacak hale getiril
meden tamamen cari harcamalara yöneltil
miş israfçı bir bütçenin her gün evlerinin önün
den askerleri dahi toplıyan jeepler arabalar tık
lım tıklım dolu iken, siz ki 10 yılı doldurmuş 
olan Türkiye'nin 2 numaralı kişisi olan Senato 
Başkanına bir araba almak için para koymak 
endişe ve üzüntüsü içindeyken, bu kadar cari 
harcamanın verilmesinin doğru olmadığı kana
atindeyim. Bu da bütçenin cari harcamalar yö
nünden büyük bir israftır. 

Ayrıca Hazinenin Merkez Bankasından 5,5 
milyar lira kadar avans alma yetkisinin sağlan
ması bir hak ve imkân olarak görünüyorsa da, 
enflâsyonist bir bütçenin açık bir örneği ve fi
yat artışlarının kaçınılmaz bir sonucu olacaktır. 
Yeni konan vergilerden sağlanacak gelirler ise 
bütçede epeyce şişirilmiş ve gerçeği gerçek oluş
tan çok uzak bütçenin meydana gelmesinde bu 
dikkati çekmiştir. 

Daha şimdiden 650 000 ton buğday ithalinin 
yükü altına girilmiş olması Ortak Pazara geçiş 
döneminde bir kısım ithal mallarından gümrük 
indirilmesi zorunluğuna rağmen, tersine bir kı
sım mallarda gümrük resimlerinin % 50 artırıl
mış olması perhizli bir hastanın lahana turşusu 
yemezinden farksızdır. Bu plansızlık, bilgisiz
lik yersiz israf sebebiyle ekonomimiz gittikçe 
bir dar boğaza doğru sürüklenmektedir. 

Cari hare amalar daki % 3 lük bir artış trans
fer harcamalarında da % 28 oranında bir artışa 

sebebolmuştur. Konu yatırımları ise % 8 İlk 
bir artıştan ibaret kalmıştır. Ayrıca; para de
ğerinin düşmesi sebebiyle kamu yatırımlarında 
1,5 milyar lira kadar bir azalma olacağı kaçı
nılmaz matematiksel bir gerçek olarak gözük
mektedir. O zaman 1,5 milyar liralık ek vergi 
getirilmesi... 

BASKİN — Sayın öztürk iki dakikanız 
var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — O za
man 1,5 milyar liralık ek vergi getirilmesi bek
leneceğe benzer. Biz geçen sene de vergi getir
mek mecburiyetindesiniz. 2,5 milyar lira bu büt
çede açığınız var dediğimiz zaman, ya vergi ya 
ek bütçeler dediğimiz zaman, Sayın Bakan ka
bullenir görünmüş, fakat sayın üyeler hayır de
mişlerdir. Yine bu bütçede de terkarlıyoruz. 
Bütçenin denkliği bakımından, siz en az 1,5-2 
milyar liralık bir vergi veya zam getirmek zo
rundasınız, 

Maliyet artışlarının yaratacağı para darlığı 
Hükümeti yeni para arzına sevk edeceği gibi, 
bu gidişin ihracat güçlüklerini de yaratacağı 
dış yardım taleplerini fazlalaştıracağı ve bunun 
da sağlanıp sağlanamayacağı memleketin içinde 
bulunduğu siyasi durumun ve geleceğin ne ol
duğu bilinmemesi bakımından tehlikelidir ve 
yatırımların hızını biraz daha düşürecektir. 

Değerli arkadaşlarım; hattâ 1970 yılında 
enflâsyonist bir dönemin sonucu olarak, yatı
rım kaynakları ekonomide verimsizliğin beliğ 
bir örneği olarak gayrimenkul inşaata yönel
miştir. Demin Sayın Bakanın belirttikleri inşa
atta kalkınma hızının üzerinde oluşu buradan 
ileri gelmektedir, öte yandan fakir halkın dar 
gelirli ücretlilerin maişetlerinden kesilen ver
giler, millî gelir içinde % 35 e kadar ulaşmıştır 
İd, bu vergi yükünün altında esileııler bir baskı 
grupu haline geldikleri zaman, A. P. nin güttü
ğü malî politika da perişan olacaktır. Bu ba
kımdan millî gelirin artırılması için tutulması 
gereken sağlam yollar bulunmalıdır. Genel ola
rak harcanıalarnı üretken nitelikte sonuç
lar verecek yerlere ve bilhassa sanayie 
yatırılmasına yöneltilmelidir. Cari harcama-
lardaki 6 000 000 000 liralık bir artışla millî sa
vunma harcamalarındaki 2 000 000 000 liranın 
üzerindeki anormal bir artışın yatırımların azal
masında etkisi olduğu bir gerçektir, 
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Bütçe açığının şimdilik 800 000 000 veya 
900 000 000 olarak gözükmesine rağmen, zaman
la, yukarıda söylediğimiz sebeplerden, çok ar
tacağı bellidir. 

Yüksek ögTenim gençliği bir yalnızlık ve 
sahipsizliğin içine itilerek faşist anlayışlı yöne
ticilerin baskısı altında ezdiriîmekte ve birleş
tirilmeye çalışılmaktadır. Sayıları 1.60 000 i 
bulan yüksek öğrenim gençliğinin halen kulla
nılabilen 15 459 yatak, 15 892 kredi imkânına 
sahibolduğu düşünülürse iktidarın gençliğin ye
tişmesi ile ilgili çalışmasının ne kadar yetersiz 
olduğu da ortaya çıkacaktır. 

1965 te sayıları... 

BAŞKAN — Sayın öztürk vaktiniz doldu. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum. Sayıları 55 000 civarında olan yüksek 
öğrenim gençliğinin yatak kapasitesi 9 259, 
kredi 9 672 iken öğrenci sayısı 3 misli artmasına 
rağmen yatak ve kredi sayısı bir misli bile art
mamıştır. 

Sayın Bakanın Personel Kanunu eleştirme
mizi söylemesine rağmen bizi düşündüren bâzı 
durumlar da var. Yan ödemeler başlamıştır, 
bunlarm bir kısmı başlamıştır. Bütçede bunlarm 
karşılığı, bütün bütçe içinde görünmemektedir. 
Ama ne olduğu bilinmediği için, görünmemekte
dir. Ne kadar yan ödemeler gelecek? Bu bakım
dan bütçenin bu yönü ile de açık verme ihti
malini göz önünde tutmak gerekecektir. 

A. P. iktidarınm turizm dövizlerinden ümidi 
ise, 1971 yılı içinde tamamen kısılmıştır. 1972 
yılma kadar 1,5 milyon turist beklenirken, bu 
yılki turist sayısı geçen yıldan 100 bin kadar 
azalmış ve bu turist sayısı 350 bin civarında kal
mıştır. Bu bakımdan, gün geçtikçe bütçenin 
beklenen kaynaklardan kurtulmuş olması bu 
bütçenin 1972 yılında Türkiye'yi ekonomik ba
kımdan perişan bir şekle sokacağı gerçeği dik-
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katten kaçmamaktadır. Biz geçen sene de bu
radaki diğer bütçe üzerinde kciîTiştukıanınızm, 
şahsan benim kendi fikrim olarak arz ettiğim 
durumların hepsinin teker teker ortaya çıktığı 
gerçeği dikkatten kaçmamaktadır. Biz geçen 
sene de, buradaki gider bütçeleri üzerindeki ko
nuştuklarımızın, şahsan benim kendi fikrim ola
rak arz ettiğim durumların hepsinjn teker teker 
ortaya çıktığı gerçeği dikkate alındığında bu. 
bütçenin Türkiye'de ekonomik çıkmazlara gö
türecek özellikten daha ötede bir şey taşımadı
ğım belirtmek isterim, 

Gecenin bu saatinde zamanınızı ald'ğıın için 
özür diler, saygılar sunar, bütçenin hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim 1S71 yılı bütçe kanun 
tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler burada 
bitmiş oluyor. Şimdi maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunacağım : Maddelere geçilme
si hususunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Genel Hükümler : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 853 452 1ÖC) lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 164 923 349) lira, Serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(15 274 389 848) lira ki, toplam olarak 
(37 092 770 305) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler 
mütaakıp birleşimde yapılacaktır. 

Bu itibarla Birleşimi 2S Ocak bugünkü Per
şembe günü saat 09,30 da toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 03,30 
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