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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Saat 10 da yapılan yoklama sonunda çoğun^ 
luğun bulunmadığı anlaşıldığından saat 11.00 
de toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

ölüm cezasına hükümlü Bafra'nın, Elifli kö
yünden Şerife Balsüzen ile Bafra doğumlu Kâ
mil Söylemez haklarındaki hükümlülük dosyası, 
okunan Başbakanlık tezkeresi gereğince, geri-
verildi. 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile bu tasarı 
üzerindeki Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair Bütçe Karma Komisyonu ra
porunun tümü üzerindeki görüşmelere, Maliye 
Bakanının söyleviyle başlandı ve grup sözcüle
rinin konuşmalariyle devam olundu. 

Oturuma saat 14.30 da toplanılmak üzere 
saat 12.40 ta son verildi. 

Kâtip 
Başkan Zonguldak 

Ferruh Bozbeyli Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Adil Yaşa 

Üçüncü Oturum 

Bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmelere devam edildi. 

Birleşime saat 21.00 de toplanılmak üzere 
saat 19.00 da ara verildi. 

Kâtip 
Başkan Kars 

Ferruh Bozbeyli • Âdil Kurtel 
Kâtip 

Manisa 
önol Sakar 

Dördüncü Oturum 

Bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler parti grupları sözcülerinin konuşmala
riyle bir süre daha devam etti. 

Birleşime 15 Şubat 1966 Salı günü saat 10.00 
da toplanılmak üzere saat 23.55 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in, Kırıkkale'de 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları teh-
dideden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/234) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/235) 

3. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un derdinde büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/236) 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafede bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/237) 

5. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/238) 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdağan'-
m, Çukobirlik 'in , ortaklarından, bilâhara öde
mek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki pa
raların no zaman ödeneceğine dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/239) 



7. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir otomatik telefon santrali kurulması 
için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığı
na dair sözlü soru önergesi. Ulaştırma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/240) 

8. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/241) 

9. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gülpmar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/242) 

10. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/243) 

11. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/244) 

12. — Van Milletvekili M, Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
Çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/245) 

13. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşasının programa alınıp alnımadığma 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/246) 

14. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, tabiî âfetler, özellikle su baskınları konusun
da, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli ted
birlerin nelerden ibaret olduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/247) 

15. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'yı 
birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/248) 

16. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'dan İlgın ilçesi Dığrak köyünün, 1966 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Tarım ve Köy İşleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/249) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun 
yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/250) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Merkez ve diğer bucakla
rına orta dereceli eğitim imkânları götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumu açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/251) 

19. — Mardin Milletvekili İbrahim Aksoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/252) 

Yazılı sorular 

20. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Si
nop ilini Karadeniz'in dalgalarından koruyan 
surların onarılması hakkında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/65) 

21. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Bursa'da yapılması düşünülen göğüs hastalık
ları hastanesi için bir vatandaşın bağışladığı 
arsanın inşaata elverişli olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ve Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/66) 

22. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Bursa'da sahiplerinin muvaffakati alınmadan ve 
bedelleri ödenmeden, yol açmak suretiyle arsa
ları ellerinden alınanların arsa bedelleri konu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/67) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Eğitim Enstitüsünün gerekli 
öğretim kadrosuna sahip kılınması için ne gibi 



tedbirlere başvurulacağına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/68). 

24. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
emniyet mensuplarının, nakil yönetmeliğine gö
re, yeni âmir olan bir kimsenin doğrudan doğ
ruya birinci sınıf kazalarda amirlik yapması
nın mümkün olup olmadığına dair yazılı soru 

TEKLİF 
1. —• Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 

Emre ve 12 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 74 ncü maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/238) (Adalet, Anayasa ve Plân komisyonla
rına) 

TEZKERE 
2. —• Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi

nin 1964 yılı faaliyet raporlarının sunulduğuna 
dair Devlet Bakanlığı tezkeresi (3/259) (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

RAPORLAR 
3. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 

önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/69) 

25. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
Sivas Ağır Oeza Mahkemesinin 7 . 3 . 1957 ta
rih ve 19 sayılı Karan ile memnu hakları iade 
edilen şahsın seçmek hakkını haiz olup olma
dığına dair yazlı soru önergesi, Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/70) 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/149, 
1/29) (Gündeme) (S. Sayısı : 32) 

4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/90, Cumhuriyet Senato
su 1/638) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 59; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 754) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
ı Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Adil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — MUM Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
Sivas MilUtveküi Cevad Odyakmaz ve 3 arka
daşının, 4936 saydı Üniversiteler Kanununun 
bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürürlükten 
kaldırılmasına ve bu kanuna yeniden 3 madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Hükümet ta? 
rafından aynı mahiyette hazırlanmakta olan ka
nun tasarısı üe beraber görüşülmek üzere İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (2/164, 
3/260) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sivas M'Hetvekili Cevad Odyakmaz ve 3 ar

kadaşının, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

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

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ay
dın Yalçm'mdır, buyurun Sayın Yalçın. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 1966 yılı Bütçesinin tümü üzerinde ben
den evvel konuşan muhtelif hatip arkadaşları

mı,) 47 S. Saydı basmayazı 14 . 2 ... 1966 ta
rihli45 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürürlükten 
kaldırılmasına ve bu kanuna yeniden 3 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin aynı mahiyette bir kanun tasarısı 
hazırlandığı ve yakında Meclise sevk edileceği 
gerekçesini kabul eden Komisyonumuz, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesinde tâyin edilen müddet için
de mezkûr teklifi görüşememiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

mız ve Hükümet adına konuşan Muhterem Ma
liye Bakanımız 1966 yılı bütçesinin genel hatlan 
ve bütçe ile ilgili birçok iktisadi, malî ve bu ik
tisadi, malî meseleleri kavrıyan çeşitli memle
ket meseleleri üzerinde fikirlerini huzurunuzda 
beyan etmişlerdir. Muhalefet mensubu arkadaş
larımız içerisinde, gerek memleketin başlıca me
seleleri ve gerekse 1966 yılı bütçesinin mahiyeti 
üzerinde büyük bir seviyede, büyük bir fikri 
katkı içerisinde bizleri aydınlatan mütalâaların
dan, tenkidlerinden ve yorumlarından dolayı 
kendilerine huzurunuzda Adalet Partisi Grupu 
adına teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza yalnız 
1966 bütçesini teknik yönden bir tahlilini yap
mak üzere gelmiş değilim. Bütçeyi çerçeveliyen 
genel ortam üzerinde bütçeyi, iktisadi ve malî 
meselelerimizi ilgilendiren toplumumuzun çeşitli 
meseleleri üzerine huzurunuzda Adalet Partisi 

fÜl 4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 



M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1960 O : 1 
adına yapacağım konuşmada mütalâalarımızı 
sizlere ifadeye çalışacağım. 

Bütçe görüşmeleri esnasında yalnız Türki
ye'de değil, birçok demokratik ülkelerde bütçe
nin tümü üzerinde ve bütçe kanunu üzerinde 
yapılan görüşmeler memleketin bütün meselele
rinin, bilhassa iktisadi ve malî yönden önem 
arz eden bütün meselelerinin genel bir muha
sebesinin yapıldığı müstesna bir fırsattır. Bu 
fırsattan faydalanarak Millet Meclisi kürsüsün
den Yüce Meclisimizin ve halk efkârımızın 
üzerinde hassasiyetle durduğu bâzı konuları 
müsaadenizle burada tahlil ve teşrih etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Büyüik Millet Mec
lisi ve demokratik ülkelerde, hür memleket
lerde parlâmentolar, bir milletin zihnini işgal 
©den meselelerin, herkesin önünde açık kalbli-
likle, tam bir fikir serbestliği içinde tartışıldı
ğı, görüşüldüğü, meselelerin teşrih edildiği bir 
mekândır. Demokrasinin üstünlüğü ve demok
rasinin özelliği, toplum için toplumun huzuru
nu kaçıran, toplumun zihnini işgal eden, mil
letin üzerinde hassasiyetle durduğu konuların 
üzerinde açık kalblilikle fikir teatisi yapmamı
za imlkân vermesinden dolayı.. İşte bunun için
dir ki, hür toplumun müstakar, rahat, huzur
lu bir insan cemiyeti imkânına bizleri kavuş
turması ve parlâmentoların bir memleketin si
yasi hayatında, bilhassa hür memleketlerde de
ğişmenin tedricî olması, değişmenin barışçı yol
lardan mümkün olması, hiçbir zaman siyasi is
tikrarsızlığa mâruz bulunan (memleketlerde ol
duğu gibi patlamalara, infilâklere, çatlamalara 
lüzum bırakmryan sulhperver bir şekilde millî 
meselelerin karara bağlanmasına imkân verme-
sindendir. Başka bir tâbirle parlâmento, bir 
memleketin aşağı - yukarı psikanaliz imkânı 
veren, kendisine kafasını kurcalıyan meselele
ri millet huzurunda açıkça söylemek imkânı ve
ren büyük bir fırsattır. Demokrasinin üstünlü- I 
günü işte biz burada görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memleketimiz 
siyasi, sosyal, iktisadi tarihinin en önemli, en 
kritik bir devrini yaşamaktadır. İçinde bulun
duğumuz Parlâmento dönemi bu memleketin 
uzun vadeli, orta vadeli meselelerinin halledil
mesinde büyük sorumlulukları yüklenmiş olan 
bir heyet manzarası arz etmektedir. Binaena- I 

leyh, bu Parlâmentoda, bu kürsüde meseleleri
mizi, enine boyuna büyük bir huzuru kalb ile, 
büyük bir gönül açıklığı ile konuşmak mecbu
riyetindeyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız Türkiye'nin az geliş
miş bir ülke olduğundan bugün ulaşmış oldu
ğumuz toplumsal seviyenin henüz ileri memle
ketler seviyesine ulaşmamış olmasından bah
settiler. Muhterem arkadaşlarım, müsaade bu
yurursanız bu beyanı biraz tadil etmek arzu
sundayım. Türkiye, iktisadi ıkalkmma seviyesi 
bakımından, hayat standardı bakımından bâzı 
memleketlerin gerisinde olabilir. Fakat, Türki
ye yirmi küsur senedir başarı ile denemiş ol
duğumuz bir tecrübenin içinde buîunan -bir ül
ke olarak, en ileri memleketlerin beşeriyet ta
rihi içerisinde girişmiş oldukları tecrübeyi yap
ma cesaretini gösteren müstesna milletlerden 
bir tanesidir. Bugün dünyada seyyarelere, yıl
dızlara, fezaya sunî peykler gönderen milletle
rin, bizim yapmıya cesaret ettiğimiz tecrübeyi 
yapamadıklarını düşünecek olursak, insan mü
nasebetlerini, beşerî meseleleri halletme metot
larını bizim yirmi senedir denemiş olduğumuz, 
denemekte olduğumuz tecrübenin mahiyetiyle 
mukayese edecek olursak, biz huzurunuzda en 
ufak bir tereddüde kapılmadan beyan ederiz 
ki, Türkiye bu memleketlerden çok daha yük
sek bir medeni seviyeye ulaşmış demektir. 

Binaenaleyh, içinde yaşadığımız bu müstes
na devrenin, az gelişmiş ülkeler, bütün beşeri
yet tarihinde milletlerin ulaşmış oldukları se
viye bakımından meseleye bu açıdan bakacak 
olursak, içinde yaşamış olduğumuz devrenin 
müstesna mahiyeti bir kere daha kendisini açık
ça gösterir. 

Muhterem arkadaşlar, Fransız inkilâbının 
yaydığı fikirler, ilim ve endüstri medeniyetinin 
dünyanın dört bucağına götürdüğü yepyeni gö
rüşler ve müesseseler, toplumları kökünden sars
mış, harekete geçirmiştir. Batı - Avrupa'da 1848 
yıllarında yeni uyanmaya başlıyan milletlerin 
yaşadığı çalkantılı devreleri, yeni çağların tari
hini hepimiz biliyoruz. İlim ve endüstri medeni
yetinin etkisi altında kalan ülkeler, kendilerini, 
bambaşka bir hayatın, tamamen farklı bir toplum 
düzeninin ortasında bulmuşlardır. Evvelce bil
mediği, tanımadığı bu hayatın zorunlu kıldığı 
yeni şartlara uyabilmek için, birçok milletler, bi-
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zim bugün geçirmekte olduğumuz devreleri yaşa
mışlardır. İç harbler, ihtilâller, darbeler kanlı so
kak kavgaları, kargaşalıklar, gerginlik ve ihtilâf
lar 19 ncu yüzyıl boyunca, hattâ içinde bulundu
ğumuz asrın başlarında, Batı ülkelerinin birço
ğunu zaman zaman çalkalamıştır. Binaenaleyh, 
bu tarihî perspektif içerisinde hâdiselere baktığı
mız zaman, sırtımızda bulunan büyük mesuliye
tin ağırlığını daha iyi idrak edebilecek bir açıdan 
kendi meselelerimizi tahlil etmek imkânına kavu
şacağımızı sanıyorum. Bugün Almanya'da bile, 
hür ve demokratik rejimin ciddî olarak uygulan
dığı ilk devre çok kısa süreli olmuştur. Bildiğiniz 
gibi 1919 yılında kurulan Veimar Cumhuriyeti, 
1932 de Nazi istibdadının seli altında kalmıştır. 
Rusya'nın hürriyet tecrübesi daha uzun olmamış, 
1905 te serbest seçimle teşekkül eden Rus Parlâ
mentosu da 1917 yılındaki Bolşevik yangıniyle 
tahribedilmiştir. 

Bugün Birleşmiş Milletler üyesi olan devlet
lerin yarıdan fazlası, darbe ve ihtilâllerle işbaşı
na gelmiş, askerî diktatörlük idareleri altında ya-
şıyan memleketlerden müteşekkildir. 

Türkiye'nin kendi hayatı ve insanlık tarihi 
bakımından çok önemli ve manidar olan bir ör
nek verdiğini söylerken, ifade etmek istediğimiz 
fikir şudur : Halkımız ancak büyük sabır, bilgi 
ve dirayetle erişilebilecek bir idare sisteminin im
tihanlarını geçirmiştir ve geçirmektedir. Biz şu
na kaaniiz ki, Türkiye, tarihte büyük devletler 
kurmuş, kültür ve medeniyet geleneği bakımın
dan birçok milletlerden daha zengin bir Hazine
ye sahibolarak, bu zor devreyi de mutlaka başarı 
ile geçirecektir. İktisadi gelişme seviyemiz bakı
mından bugün henüz ileri ülkelerin arkasında 
isek de, medeniyet anlayışı ve siyasi olgunluk ba
kımından Türkiye hiçbir zaman az gelişmiş bir 
ülke değildir. Bugün gelişmekte olan ülkelerin 
siyasi meseleleri ve tecrübeleri üzerinde yapılan 
araştırmalarda Türkiye, insanlık için sonucu çok 
kıymetli addedilen bir örnek olarak gösterilmek
tedir. Son beş, ori yılın en önemli eserlerinde ilim 
adamları, Atatürk Türkiye'sinin giriştiği ve yü
rüttüğü bu cesur tecrübeyi hayranlıkla takibet-
mektedirler. * 

Meselelerimize bu açıdan bakmak mecburiye
tindeyiz. 

Hürriyet rejimi, bugün Batı dünyasının bir
çok ülkelerinde bile devamlı teyakkuz, bitmek tü

kenmek bilmiyen bir ilgiyle, her gün geliştiril
mek, ilerletilmek mecburiyetinde olan nazik bir 
mekanizmadır. Onu bir defa kurulduktan sonra 
kendi başına işliyecek bir devri daim makinası 
şeklinde görmeye imkân yoktur. Kaldı ki, Türki
ye gibi, mülî hayatını yeni yeni bu sisteme alış
tırmakta olan bir ülke, demokratik geleneklerin 
henüz kemikleşmeye başladığı bir memlekette 
genç demokrasimizin nazik yönlerini içinde bu
lunduğu çeşitli problemleri gözden uzak tutma
mamız icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokratik rejim siyasi istikrar demektir. 

Demokratik rejim, beşeriyetin şimdiye kadar 
icabettiği toplumsal düzen içerisinde değişmeyi 
sulhperver, barışçı ve insani bir şekilde tahakkuk 
ettiren tek rejimdir. Binaenaleyh, Türkiye'de si
yasi istikrarın tesisi, Türkiye'de demokrasinin ge
leceği bakımından üzeninde önemle durmamız ge
reken en mühim olaylardan bir tanesidir. Yalnız 
iktisadi kalkınma ve halkımıza ekmek ve huzur 
temin etme bakımından önemli değildir. Siyasi 
istikrar, hür ve korkusuz yaşamanın, insan hay
siyetine saygılı bir nizamın, yüksek, seviyede bir 
kültüre ve medeniyete ulaşmanın yegâne yolu
dur. Türkiye'de siyasi istikran zedeleyici bütün 
unsurları beraberce teşhis etmeye, tedbirlerini 
elbirliğiyle almaya gayret etmek mecburiyetinde
yiz. Siyasi istikrarın ilk şartı, ister muhalefet, is
ter iktidar kanadına mensubolalım, bizleri birleş
tiren asgari müştereklerin mevcut bulunduğunu 
hiçbir zaman unûtmamamızdır; Demokrasinin be
ka şartı buna bağlıdır. Temel prensipler ve he
deflerde hemfikir olmıyan, siyasi kuvvetler ara
sındaki mücadele, eninde sonunda rejimi tehli
keye sokar ve siyasi istikrardan yurdumuzda eser 
kalmıyabilir. Halbuki demokratik rejimi basan 
ile uygulıyabilen ülkelerde olduğu gibi, bizde de 
iktidar ve muhalefetin, siyasi rejimin temelini 
teşkil eden ana prensipler üzerinde behemehal 
anlaşmış olmaları lâzımdır. Siyasi ilimler litera
türünde adına «rejime sadık muhalefet» denilen 
bilhassa memleketimizde üzerinde vuzuha kavuş
turulması gereken önemli bir kavramdır. Bu sı
fata lâyık siyasi teşekküller, iktidarların tabiî ve 
meşru tasarruflarını, kendi devrelerinde haklı 
görür ve gösterirken, muhalefete geçtiklerinde, 
rejime aykm, Anayasayı ihlâl edici hareketler 
olarak vasıflandırmamalıdırlar. «Re j ime sadık 
muhalefet» kısa vadeli başarılar uğruna bu gibi 
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tenakuzlara düşmemenin, rejimin bekası yönün
den tehlikelerini müdrik olarak hareket etmek 
mecburiyetindedir. Zaten demokrasiyi yaşatma
ya azimli bulunan Türk Milletinin de siyasi par
tilerden ve muhalefetten beklediği temel davranış 
budur. 

Bu kavramın başka bir yönüne daha temas 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs Anayasa
mız Türkiye'nin rejim meselelerine vuzuh geti
ren mühim vesikalardan bir tanesidir. Bu şart
lar altında toplanmış olan bütün siyasi teşek
küller 27 Mayıs Anayasasının tesis etmek iste
diği müesseselere sadakat yemini etmiş olan in
sanlardır. Bu şartlar altında bulunan siyasi 
teşekküller, Anayasanın temel müesseselerinden 
olan mülkiyet, hür teşebbüs, muhalefete saygı, 
tolerans, fikir hürriyeti ve ancak fikir hürriye
ti içersinde gerçekleştirilmesi mümkün olan de
ğişme metotlarına uymayı kabul etmiş demek
tir. Bu çatı altında bu ilkelere sadık olmıyan 
muhalefet, demokratik ülkelerde rejimin başa
rısını temin etmiş olan «Rejime sadık muhalefet» 
anlamının dışına çıkmış demektir. Bu kürsüde 
mülkiyeti, hür teşebbüsü, kısa vadeli olarak, or
ta vadeli, uzun vadeli olarak münakaşa etmek 
Anayasanın getirmiş olduğu temel müesseseleri 
münakaşa etmek demektir. Her şeyi temelinden 
münakaşa eden insanların bir zemin ve çatı al
tında yaşamalarına imkân yoktur. Bizim de
mokrasi anlayışımız böyle bir iktidar ve muha
lefet münasebetini öngörmektedir. Binaenaleyh 
iktidara mensup olalım, muhalefete mensubola-
lım, biz kendimizi aşağı-yukarı aynı kulübün 
üyeleri olarak mütalâa etmek mecburiyetinde
yiz. Aramızda tartışma olabilir fakat bu, hiçbir 
zaman kulübün varlığına gerekçe teşkil eden 
müesseselerin tartışılması mânasına gelemez. 
Sözlerimi bir misal vererek daha vuzuha kavuş
turmak istiyorum, müsaadenizle. 

Arkadaşlarım, bugün Batı ülkelerinde, hür
riyetin başarı ile uygulandığı memleketlerde 
bunun nasıl muvaffak olduğu üzerinde düşünen 
insanlar, şu gerçeği bilhassa belirtmektedirler. 
Eğer, bu ülkelerde bir taraftan monarşi ve te
okratik Devlet, bir taraftan da komünizm, bol-
şevizm ve anarşizm münakaşası yapan büyük 
kuvvetler kendilerini gösterirse, bu memleket
lerde demokrasinin uzun. ömürlü olmasına im

kân yoktur. Demokrasi anameselelerde anlaş
mış olan insanların beraber yaşıyabileceği bir 
düzen demektir. Bir taraftan teokratik devlet 
anlayışını bir tarafta anarşiyi, bolşevizmi mü
dafaa eden insanlardan müteşekkil bir heyet, 
aslında bu heyetin günlerini saymakla ömür 
geçiren bir çatı altında bulunuyorlar, demektir. 
Binaenaleyh, 27 Mayıs Anayasamızın koymuş 
olduğu sınırlar, hudutlar içerisinde bu kürsü
den millete hitabetmeye hakkımız vardır. Bu
nun dışına çıktığımız takdirde, kendimizi oto
matik bir surette bu kulübün üyeliğinden iskat 
etmiş oluruz ki, burada Türk milletinin bize 
bahşetmiş olduğu imtiyazlardan istifade etmeye 
devam etmek istiyorsak bu hususta hangi parti
ye mensubolursak olalım kafamızda vuzuhu te
sis etmekle mükellefiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlerim yalnız 
muhalefeti ilgilendiren sözlerden ibaret değil
dir. İktidarın da bu kulübün müşterek kaidele^ 
re riayetle mükellef olduğunu, riayet etmeye 
yemin etmiş olduğunu, demokrasi kulübünün 
üyeleri olarak iktidar kanatlarına da düşen bâ
zı mesuliyetlerin bulunduğunu müdrikiz. 

Büyük çoğunluğu Atatürk devrimleriyle yoğ
rulmuş, ortalama yaşı 40 civarında, yeni kuşağa 
mensubolan Adalet Partisi Grupu adına huzu
runuzda beyan ederiz ki, rejimimizin temelini 
teşkil eden Atatürk devrimlerini korumada, din 
ve vicdan hürriyetini teminat altına almış olan 
lâik Cumhuriyet esasları üzerinde en büyük has
sasiyeti göstermede kararlı ve azimliyiz. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) Hangi kanattan gelirse gel
sin, Türk halkının medeniyet hamlelerine ışık 
tutan, genç kuşakların benliğine mâna veren Ata
türkçülüğe, devrimciliğe aykırı davranışlar kar
şısında en şiddetli mücadeleyi vermeye hazırız. 
Bu noktayı, rejimin istikbali, siyasi istikrarın 
yerleşmesi bakımından temel unsur olarak görü
yoruz. Bu şart bir kere yerine getirildikten son
ra, iktidarla muhalefet arasındaki münasebetlerin 
barışçı, müsamahakâr, fakat daima canlı bir fikir 
tartışması şeklinde devam etmesinden, memleke
te ye rejime ancak fayda geleceğine inanıyoruz. 
İhtilâfları, tartışma, fikir teatisinde bulunma ve 
sonunda oya başvurarak halletme mekanizmasını 
inkâr ve tahribettiğimiz andan itibaren, bizi kor
kunç akıbetlerin beklediğini biran bile unutma
malıyız. İnsanlık, henüz toplum meselelerini ye 
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ihtilâflarını oy sandığı yolu ile halletmediği tak
dirde müracaat edilebilecek daha başka insani bir 
usul keşfetmiş değildir. 

Bejim buhranı yaratan tehlikeler, tehditler 
biran evvel ortadan kaldırılmalıdır. Bunda ikti
dar ve muhalefet olarak mutlaka işbirliği yap
mak zorundayız. Bu demek değildir ki, her nok
tada mutabık olacağız ve rejim meselesini siyasi 
menfaat pazarlığı için bir vesile yapacağız. Su: 
reti katiyede, «hayır». 

Yalnız hatırda tutmamız gereken bir nokta 
da, demokrasi ve hürriyet yolundaki gayretleri
mizin hiçbir zaman dikkatsizliğe, ihmale ve umur
samazlığa tahammülü olmadığını hatırlamamız 
lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Adalet Partisi Grupu, bütçe müzakereleri ve

silesiyle hürriyet nizamımızın temellerini hedef 
alan ve Türk milletini gittikçe daha fazla endi
şeye sevk eden bâzı temayül ve hareketler hak
kındaki fikirlerini huzurunuzda açıklamayı bir 
vazife telâkki eder. Bu şekilde partilerarası mü
nasebetlerin anormal yönlere itilmesinden doğa
bilecek sonuçlar, muhalefetin iktidarı yıpratma 
için kullandığı sloganların kaynakları, ezbere 
tekrarlanan gayriciddî ve gayriilmî birtakım te
kerlemeler, huzurunuzda teşrih edilmiş olacaktır. 
Bunu yapmaktan maksadımız, bu tip sorumsuz 
davranışları, demokrasiye inanmış ve varlığı sa
dece bu rejimin yaşamasına bağlı siyasi teşekkül
leri iflâsa sürüklediğini yakın tarihin örnekleriy
le aydınlatmak olacaktır. 

Demokratik rejimi başarıyla uygulayamıyan 
bâzı ülkeler, eninde sonunda dikta idarelerine sü
rüklenmişlerdir. Bu konuda telâşa kapılmaya se
bep olacak âcil bir tehlike mevcut bulunmamak
la beraber, rejimi korumada müştereken sorumlu 
kişiler olarak, üzerinde hassasiyetle durmamız 
gereken bâzı meseleleri huzurunuzda açıklamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; solcu bir diktatörlük 
ve Marksist bir ihtilâl tehlikesi yalnız Türkiye'
de konuşulan, yalnız Türkiye'de hissedilen, yal
nız Türkiye'de endişe duyulan bir mesele değil
dir. Bu mesele devrimizin meselesidir. Bu mese
le, bütün az gelişmiş ülkelerin müşterek proble
midir. 

Müsaadenizle, bu teşhisimi birçok kimseler ta
rafından paylaşıldığını ifade etmek üzere size §u 

satırları okumak istiyorum. Eserleri bütün dün
yada gayet geniş şekilde tanınmış olan bir ikti
satçı ve siyasi ilimler uzmanı olan Eugene Sta-
ley adlı bir yazarın, «Az gelişmiş ülkelerin gele
ceği» adlı eserinde aynen şu satırlar yazılmak
tadır : 

İhtilâlci Marksizm, modern endüstrilel top
lumun bir hastalığıdır. Fakat bu, olgunluk ça
ğından çok, çocukluk devresinde görülen bir 
marazdır. Modernleşmenin ilk safhasında olan 
ülkeler bu hastalığa en kolay kapılabilecek olan
lardır. Yeni bir ticari ve sınai kültürün etkisi 
altında eski toplum sistemi ve hayat tarzı da-
ğılmıya başlar. Toplum bünyesi, bu yeni şart
lara intibak edebilmek için, hazırlığını ancak 
tedricen yapabilecek durumdadır. Eski düzen
den çok daha kompleks ve dinamik olan modern 
sistemi, nasıl işletebileceğim bu cemiyetler ya
vaş yavaş öğrenirler. Bu geçiş devresi, smıf ki
nini körükliyerek ve şiddet hareketine başvur
mayı savunarak, göz boyayıcı basit formülleriy
le mutaassıp bir azınlığın, kitledeki gayrimem-
nunluğu istismarda gösterdiği üstün hüner saye
sinde, komünistler için bu ülkelerde eşsiz fırsat
lar vermektedir. 

İstihsaldeki modernleşme hareketinin he
nüz ilk safhada bulunduğu bâzı ülkelerde, şahsi 
münasebetleri nazarı itibara almıyan ticari zih
niyet, bâzı ahlâki problemleri ortaya çıkarmak
tadır. İstihsaldeki artış temposunun herkesin 
arzuladığı bir hayat standardını temin edemedi
ği, zenginle fakir arasındaki mesafenin büyük 
olduğu ve daha da büyüme temayülü göster
diği bu devrede, eğitim imkânlarından herkesin 
eşidolarak faydalanamayıp, birçok kabiliyetli 
kimsenin gelişme imkânlarına kavuşamadığı 
hallerde, iş hayatına önderlik eden müteşeb
bislerin iptidai derecede menfaatperest ve za
lim davramşlar içinde bulunduğu şartlarda, 
Devletin ancak bâzı imtiyazlı kitlelere menfaat 
sağladığı amme idaresinin bozuk, yetersiz ve 
mütefessih olduğu yerlerde, komünistler ken
dilerine şansın çok açık olduğunu görürler. İşte 
bu ülkelerde tezgâhlarmdaki bütün malları sa
tışa arz etmek için kolları sıvarlar. Bu mallar, 
sınıf kini, yeraltı faaliyetleri ve tahrikleri, ge
lişme ve kalkınmanın ancak ihtilâl ve diktatör
lükle gerçekleştirilebileceği doktrinidir.» 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi okuduğum satır
lar, komünistlerin bütün dünyada aynı davra
nış, aynı strateji ve aynı taktik içinde yürü
düklerini ifade etmektedir. Komünizm ileri ül
kelerde başarı şansını tamamen kaybetmiş, bü
tün ümidini az gelişmiş ülkelerde çıkaracağı ih
tilâl ve kargaşalıklara bağlamıştır. Türkiye'de 
siyasi istikrarın bozulmasını en çok arzu eden
lerin ve bundan en fazla istifade edeceklerin 
başında komünistlerin geleceğini bu heyet hatır
lamak ve idrâk etmek mecburiyetindedir. 

Komünistlerin iktidarı ele geçirmek için ta-
kibettikleri metot, Lenin tarafından şu iki esas-
üzerinde toplanmıştır: Birincisi, fanatik, muta
assıp, disiplinli ufak bir ihtilâlci çekirdek teşkil 
etmektir. Bu iyi yetiştirilmiş, profesyonellerden 
müteşekkil Komünist partilerinin organize edil
mesi birinci hedefleridir. İkinci unsur ise, bir 
elit profesyonel kadro tarafından halk ve küt
le içinde geniş bir gayrimemnunluğun yayıl
ması ve tahrik edilmesidir. Bu strateji ve tak
tik, Çin'de Mao, Vietnam'da Ho Şi Minh tara
fından başarıyla tabik edilmiş ve iyi sonuçlar 
alınmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerin. çoğunda, istik
lâle yeni kavuşmuş olmanın yarattığı kesif 
milliyetçilik hislerini komünistler mükemmel 
bir şekilde sömürmektedirler. Çin'de Mao'nun 
başarıya ulaştırdığı komünizm 1920 yıllarında 
iki cinli profesörün üniversite, gençlik ve ay
dın çevreler arasında başlattığı bir cereyanın 
yayılmasiyle gelişmiştir ve sonuca varmıştır. 
«4 Mayıs Hareketi> olarak adlandırılan bu ce
reyan koyu bir Çin milliyetçiliğine dayanmak
ta ve anti - emperyalist bir renk taşımaktaydı. 
Lenin'in emperyalizmi, kapitalizmin tabiî bir 
sonucu olarak gören doktrini, bütün az geliş
miş ülkelerde, komünist propagandasının, Ba
tı aleyhtarlığı ve anti - empeıyalizm adını ver
diği tahriklerin mesnedini teşkil etmektedir. 

Adını biraz evvel zikrettiğim aynı iktisat
l ı , komünist propagandasının, bu iki temadan 
hemen sonra, bilhassa toprak reformu fikrini 
nasıl tahrif ve istismar ettiğini şöyle anlat
maktadır : 

«Az gelişmiş ülkelerdeki komünist tahrik
lerinin kullandığı bir başka tema, köy ekono
misine ve çiftçi kütlesine dayanan bu memle
ketlerde husumetin, geleneksel hedeflerle 

birlikte, toprak sahiplerine, aracılara hücum 
edilmesi ve toprak paylaşılması üzerinde du
rulmasıdır.» 

Nitekim Hindistan'da komünist partisinin 
işlediği temaların başında, toprak hasreti için
deki köylüleri ayaklandırabilmek için, «top
raksıza toprak» sloganı işlenmektedir. Filipin-

.ler, İran, Mısır ve Orta - Doğu ve Lâtin Ame
rika'da Marksistlerce işlenen temalar, şayanı 
hayret derecede birbirine benzemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi tabloyu 
çizdikten sonra müsaadenizle size bir başka de
lili ifade etmek istiyorum : 

Dünya Marksist Dergisinin 1965 Mayıs sa-
yısıyle, Yeni Çağ Dergisinin Kasım 1963 sayı
sında dünya komünistlerinin. ve betahsis Or
ta • Doğu ve Türkiye'deki komünist akımların 
hangi temalar üzerinde durmaları gerektiği, 
hangi esaslar üzerinde yürüyeceği huşunda 
şayanı dikkat direktifler verilmiştir. Bu direk
tifleri bir karma yaparak, namaralıyarak, hu
zurunuzda sizlore ifade etmek istiyorum. 

1. — Türkyie'de Batı aleyhtarlığı körükle-
necektir, 2. — Tarafsizlık fikri yayılacaktır, 
3. — Komünist ülkelerle iktisadi, ticari ve kül
türel bağların sıklaştırılması tavsiye edilecek
tir, 4. — Yabancı sermayeye karşı husumet 
artırılacaktır, 5. — Komünist ülkelerden veri
lecek yardımın propagandasının yapılması ge
rekecektir, 6. — Batı ülkelerinin askeri üsle
rinin kaldırılması istenecektir, 7. — Batı ile 
ittifakların bozulması için propaganda kesif-
leştirilecektir, 8. — Bu ülkelerde Devlet sek
törünün özel sektör aleyhine geliştirilmesi pro
pagandasına hız verilecektir, 9. — Din ve mil
liyetçilik gibi adımlarla cepheden ihtilâfa dü-
şülmiyecek, aksine bunlardan faydalanmaya 
dikkat edilecektir, 10. — Komünizmden bah
setmeden «kapitalist olmıyan kalkmma yolu» 
terimi kullanılarak, marksist kalkınma modeli
nin az gelişmiş ülkeler için tek çıkar yol oldu
ğu telkini yapılacaktır, 11. — Şimdilik kuv
vete başvurulmaması ve demokratik ortam 
içinde, kuvvet ve itibar kazanacak bir şekilde, 
komünist partileri organize edilecektir, 12. — 
Siyasi hayatta tecrit edilip ezilmemek ve hu
sumetin üzerlerine teksif edilmesini önlemek 
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için «ortak cephe»' taktiklerine başvurulacak
tır, Yani, fikren yakınında bulunduğu diğer 
siyasi partilerin güçlerinden istifade edilecek
tir, 13. — Bunun için bir «millî demokratik 
cephe» kurulması fikri telkini yapılacaktır. Da
ha birçok esaslar vardır. Fakat, bilhassa mâ-
nidarlık yönünden bu prensipleri huzurunuzda 
ifade etmeyi uygun buldum. 

Muhterem arkadaşlar, aynı direktifler 1962 
yılında Moskova'da toplanmış bulunan 80 kü
sur komünist partisinin yayınlamış olduğu or
tak bildiride do aynen ifade edilmektedir. Tah
min ediyorum İd, bu ortak bildiriyi yakında 
bir müessese tercüme ettirip Türk âmme efkâ
rının dikkatine sunacak ve Türkiye'de yapıl
makta olan ve Türkiye'de şayanı hayret dere
cede gaflet ve dalâlet içinde bu propagandaya 
âlet olan insanların mahiyeti daha iyi anlaşı
lacak ve teşhir edilecektir. (Adalet Partisi 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bugün memle
ketimizde siyasi istikrarın kurulmasında karşı-
laştırığımız müşküllerin objektif teşhisini yapa
bilmek için Adalet Partisi Grupu adma verdi
ğim bu geniş izahattan dolayı beni haklı görece
ğinizi ümidederim. Aksi halde, bizi tehdideder 
gerçek tehlikelerin mahiyetine nüfuz etmemize 
imkân yoktur. Bütçe vesilesiyle, memleketimi
zin karşılaşmakta olduğu bâzı temel problemle
rin genel muhasebesini yaptığımız bu sırada, 
millî hayatımızın belkemiği olan siyasi istikrar 
üzerinde bu kadar ısrarla, bu derece teferruat
lı bir şekilde duruşumuzun sebebi aşikârdır. 

Orta - Doğudaki siyasi akımlar ve müessese
ler üzerinde değerli eserleri olan ve heyetimiz 
içerisinde de birçok arkadaşlarımızın yakından 
tanıdığı bir siyasi ilimler uzmanı Orta - Doğu'-
daki komünist tehlikesi hakkında bakınız neler 
söjdeniektedir : 

«Komünizmin bu gelişmesi, bize Orta - Do-
ğu'daki başarı şanslarının ancak iki kaynaktan 
gelebileceği sonucunu telkin etmektedir. Birin
cisi, bâzı mahallî liderlerin opportünizmidir. 
Bir ihtilâl zemininin bulunduğu ortam içinde 
bu opportünist liderler komünistlerin, ihtilâl 
hareketine sızma ve ona içinden hâkim olma 
gayretlerine karşı, tedbirli ve dikkatli oldukla
rını zannederler. Fakat diğer taraftan, bu li
derler, kendi kuvvetlerinin karşılanndakiler 

üzerinde daha büyük bir hâkimiyet tesis etme
lerine yardım edeceği ümidiyle, komünistlerin 
desteğini arama kumarı da oynıyabilirler. İşte 
birinci tehlike buradadır. İkincisi ise, komü
nistlerin Anayasaya bağlı kaldıkları intibaını 
yaratarak, en dinamik, en ilerici grup olarak gö
rünmelerinden doğar. Bu şekilde komünistler, 
ihtilâlci bir hareket olmadıklarını, fakat diğer
lerine nisbetle en milliyetçi, en koyu anti - em
peryalist ve reformcu bir hareket oldukları in
tibaını yaratarak, eskisinden çok daha fazla iti
bar toplamak ve cazibelerini artırmak ister
ler.» 

Princeton Üniversitesi profesörlerinden Hal-
pern'in «Siyasi İlimler Yönünden Sosyal De
ğişme» adlı eserinden alman bu pasajlar, Tür
kiye'deki bâzı politikacılar için de, dikkatle 
dinlenmesi gereken tavsiye ve ikazları ihtiva et
mektedir. 

Komünistlerle kendi siyasi maksatları için 
sıkı işbirliği yapan Devlet adamlarının acıklı 
haline en son örnek, dost Endonezya'nın'geçir
diği elîm tecrübedir. Nasakom adı verilen mil
liyetçilik, din ve komünizmi bir arada yürüt
mek istiyen Endonezya, anti - emperyalizm, Batı 
düşmanlığı, yabancı, sermaye husumeti gibi ko
münistlerin körükledikleri havaya kendini kap
tırarak, bugün tam bir çıkmaza girmiştir. Pet
rol şirketlerini devletleştiren yabancı sermaye
yi memleketinden kovan, hür dünyaya sırt çe
viren, Birleşmiş Milletleri terk eden, birtakjm 
askerî maceralara sürüklene»! Endonezya'da, 
komünistler, müesses düzeni devirip memlekete 
tam mânasiyle hâkim olmak için, bir darbe te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Ordunun uyanık
lığı sayesinde başarı kazanamayan bu teşebbüs
ten sonra, Endonezya'da kanlı bir devre açıl
mıştır. Resmen açıklanan rakamlara göre, 80 
bin kişi ölmüş, gayriresmî tahminlere göre ise, 
250 bine yakıır insan katledilmiştir. Yirmi yıl
lık Vietnam harbinin kayıplarından çok daha 
ağır can kaybını ifade eden bu olay, komünist
lerle işbirliğinin sonuçlan hakkında herkese 
kâfi derecede ibret dersi verecek mahiyette bir 
olaydır. (Bravo sesleri alkışlar) 

^ Değerli arkadaşlarım, muhalefete mensup 
bazı liderlerin, sözcülerin ve üyelerin beyan 
ve davranışlan, bizlerde, bâzı millî hedefleri 
gözden kaybetme tehlikesine mâruz kaldığımla 
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endişesi yaratmaktadır. Marlcsistlerin kesif 
propaganda barajı ve psikolojik baskısı altın
da. bâzı müesseselerimizin yönlerini şaşırma 
tehlikesine mâruz kalmaları, yalnız kendileri
ni ilgilendiren birer iç mesele olarak mütalâa 
edilemez. Adalet Partisi Grupu adına şu nok
tayı bilhassa önemle belirtmek isteriz: Demok
ratik bir ortamda iktidar kanadı kadar, millî 
meselelerde rol sahibi olan büyük siyasi teşek-. 
küllerimizin geçirmekte oldukları iç istihaleleri, 
hem memleketin uzun vadeli gelişmesi, hem de 
bâzı tehlikelerine işaret ettiğimiz kısa vadeli 
meseleler bakımından dikkatle izlemekteyiz. 
Muhalefetin en büyüğünü teşkil eden kanat 
içindeki eğilimler, düşünce akımları, millet ola
rak güvenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ve 
iktisadi refahımızın temelini teşkil eden hedef-
den bizi uzaklaştıracak istidatlar taşımamalı
dır. Sol kanatta yer almış bulunduğunu res
men tescil eden büyük muhalefet grupunun ma
hiyet ve kaynaklarını yukarda teferruatiyle 
tes'bit etmiş bulunduğumuz tehlikeleri tahrik ve 
takviye edecek bir tutum içire girmemesini te
menni etmekteyiz. Kendilerine düşen ve önem
li görevlerden birinin, sol kanatta bulunmakla 
beraber, marksist akımlar karşısındaki tutum
larına vuzuh vermiş olacağı kanaatindeyiz. Bu 
yapılmadıkça, memleketi ve rejimi çevreliyen 
tehlikeler karşısında, C. H. P. son seçimlerde 
görüldüğü gibi, davranış ve hareketleri geniş 
kütlelerde güven uyandırmıyan, şüphe ve en
dişe kaynağı teşkil eden, bir zihniyet içinde mü
talâa edilecektir. 

Ümidederiz ki, muhalefet içinde vatanper
verliğinden şüphe edemiyeceğimiz hürriyetçi ve 
demokratik gruplar, bu bütçe müzakereleri es
nasında, ilgili bölümlerde fikirlerine vuzuîh ver
sinler ve rejimin akıbetini yakından ilgilendi
ren anakonularda, ancak hürriyet düşmanları
nın işine yarıyacak olan bâzı vuzuhsuzlukları 
ortadan kaldırsınlar. 

İç politikada, dış politikada, savunma ve 
millî güvenlik politikamızda, plân ve iktisadi 
kalkınma meselelerimizde, sanayileşme, toprak 
reformu tabiî kaynaklar gibi çeşitli konularda, 
Türkiye'de marksist propagandanın alevlendir
meye çalıştığı bâzı müşahhas meseleler üzerinde 
yapılacak tartışmaların, millî meselelerimize 
ve dâvalarımıza daha büyük bir vuzuh getirme
sini temenni etmekteyiz. 

— 12 

Bu bahsi kapatırken, hürriyet rejiminin te
mel müesseseleri üzerinde bizler kadar hassas 
olduğunu bildiğimiz muhterem C. H. P. ye men
sup arkadaşlarımıza tarizde bulunmak ve siyasi 
polemik açmak niyetinde olmadığımızı bu ve
sile ile yeniden beyan etmek isteriz. 

/^Muhterem milletvekilleri, 
İktisadi ve malî hayatımızı çerçeveliyen, si

yasi bünyemiz, rejimimiz, toplumsal gelişme 
vetiremizle ilgili daha genel konuların gözden 
geçirilmesinden sonra, şimdi de müsaadenizle 
1966 yılı Bütçesinin teknik yönlerine ve bu büt-. 
çemizin iktisadi hayatımız bakımından ifade 
ettiği anlamın tahliline sözü getirmek istiyo
rum. 

Bütçe gerekçeleri ve Sayın Maliye Bakanı
mızın takdim nutku, objektif, realist ve samimî 
birer belge mahiyetindedir. Memleketin genel 
iktisadi durumu ile, âmme sektörünün yıllık he
sap durumunu aksettiren birçok bilgileri ve mü
talâaları ihtiva etmektedir. İçinde bulunduğu
muz yılın iktisadi temayüllerine işaret edilmiş 
ve buna uyan bir iktisat ve maliye politikası ta-
kibedebilmek için alman ve alınması gereken 
bâzı tedbirlere temas edilmiştir. Bütçe icraatı 
ve iktisat politikası uygulaması ile ilgili bâzı 
orta ve uzun vadeli meselelere dair fikirler ileri 
sürülmüştür. 

Kamu sektörünün, bilhassa bütçe politikası 
vasıtasiyle, memleketin genel iktisadi durumu 
üzerinde çok önemli etkileri bulunduğu malûm
dur. Bütçe politikası adını verdiğimiz, Devlet 
masrafları, vergiler ve istikraz faaliyetleri, ge
nel iktisadi hayatın gidişi üzerinde birinci dere
cede müessir faaliyetlerin başında gelmektedir. 
Bütçe kemiyetleri, genel iktisadi gidişi akset
tiren (makro - denge) adını verdiğimiz, millî 
muhasebe kalemleri içinde, en önemli ve en di
namik unsurları teşkil etmektedir. Bu bakım
dan 1966 Bütçesinin gelir, gider ve istikraz ka
lemlerinin, iktisadi hayatımız üzerinde ne gibi 
etkiler bırakacağını kestirebilmek için, toplam 
kaynaklan ve harcamalar tablosu içindeki özel
liklerine işaret edeceğiz. Daha sonra bu büt
çenin Devlet hizmetleri ve Hükümet icraatı ve 
programı yönünden genel bir değerlendirmesi
ni, bütçenin tümü üzerinde yapılan bir konuş
manın çerçevesi dâhilinde yakmaya çalışacağız. 
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Millî kaynaklar ve harcamaların toplu şek
lîni bize aksettiren makrodenge kemiyetleri göz 
önüne alınacak olursa, durumu şu şekilde teş-
hiz etmek gerekir. 2 Şubat tarihli Resmî Ga
zetede yayınlanan 1966 yılı programında, gay-
risâfi millî hasılamızın 75,3 milyara çıkacağı 
öngörülmekte ve buna dışardan 2,- milyar TL. 
lık bir kaynağın eklenmesiyle toplam kaynak
larımızın 77,5 milyar TL. olacağı hesaplanmak
tadır. Elimizde toplanacak bu kaynaklara kar
şı çeşitli sektörlerden gelecek talep ise şu şekil
de hesaplanmıştır: özel sektör adına verdiği
miz vatandaşlardan müteşekkil kütle, yatırım 
ve tüketim harcamaları olarak bu 77,5 milyarın, 
55,5 milyarına yani % 71 ini kullanacaktır. ts-
tidraden şunu da ifade edeyim ki, özel sektör 
dediğimiz zaman, kasdettiğimiz bu 55,5 milyar
lık parayı harcıyan vatandaş kütlesidir. Yani 
özel sektör Devlet meselelerini münakaşa eder
ken bu münasebetle bu noktayı da belirtmek 
isterim. Bunun içinden 49.7 milyarlık kısım, 
yemek, içme, barınma v. s. gibi ihtiyaçlarımızı 
karşılamak üzere tüketim harcamalarına gide
cek, 5,8 milyar lirası da, mesken yapımı, tesis, 
fabrika, atelye, taşıt ve saire gibi yatırım gider
leri olarak, sermaye teşkiline tahsis edilecektir. 

Elde mevcut toplam kaynakların % 29 unu 
teşkil eden 22 milyar Tl. tutarındaki kaynak 
ise, âmme sektörü adını verdiğimiz Devlet, ma
hallî idareelr ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından hareedilecektir. İşte 22 milyarlık 
bu büyük kalem içinde, şimdi müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bütçe 17.7 milyarlık kısmı 
temsil etmektedir. 22 milyar liranın 8,8 milya
rı yatırım masraflarına, 13,2 milyarı ise, âmme 
cari harcamalarına tahsis edilecektir. 

Makro - denge adını verdiğimiz bu kaynak
lar ve tahsisler tablosu eğer, realist bir şekilde 
tanzim edilmişse, Devletin takibedeceği mali
ye ve iktisat politikası, hem harcamalar, hem 
vergilemeler, hem de istikra/ yönlerinden, he
sap kalemlerini belirli hudutlar içinde tutacak 
şekilde tanzim etmiş sayılacak ve bu suretle de 
ekonominin dengesi bozulmıyacaktır. Tabiî bu
na, bilhassa özel sektörle bâzı âmme müesse
selerinin tasarruf ve harcama temayüllerine te
sir eden, piyasaya toplam talebin bir iştira gü
cü halinde intikalini mümkün kılan para ve 
kredi politikasının da yardımcı olması gerek
mektedir. 

İşte bütçenin tümünü gözden geçirirken, 
1966 yılı programındaki harcama hedefleri ile, 
Devlet bütçesinin ne dereceye kadar uyuşmak
ta olduğunu incelemeye baş'ıyarak tahlilerimi-
ze girişeceğiz. Makro - dengeyi veren toplam 
kaynaklar ve hareamalardaki kalemlerin, iç ve 
dış malî istikran bozmıyacak şekilde gerçekleş
me şansına ne derece sahibolduğunu kestirebil-
mek için, her şeyden önce yıl içinde beliren te
mayülleri hesaba katmak ve kabul edilen fara
ziyelerin bu temayüllere uyup uymadığını göz
den geçirmek lâzımdır. 

Kanatimizce bu yıl içinde beliren yeni te
mayüller şöyle özelenebilir: 10 Ekim seçimleri 
ve Adalet Partisinin tek basma Hükümet ku
racak şekilde çoğunluğu kazanması, memleket
te yeni bir havanın doğmasına yardım etmiştir. 
Rejimin kökleşmekte olduğu, siyasi istikrarın 
teessüs etmekte olduğu, Hükümetin sağlam bir 
iktidar grupuna dayanması, memlekette genel 
bir güven ve iyimserliğin doğmasına sebebolan 
faktörler arasındadır. Siyasi çekişmeler, dedi
kodular, vatandaşın huzurunu kaçıran olaylar, 
artık sona erecek, memleket işlerine el koyacak 
sağlam bir idarenin çalışmasını önliyecek bütün 
pürüzler ayıklanacak olursa, vatandaş işine 
gücüne daha büyük bir imanla ve iyimserlikle 
koyulacaktır. 

Genel siyasi ortamda meydana gelen bu de
ğişmenin ekonominin makro - dengesini veren 
kalemler üzerindeki etkisi şu yöndedir: Vatan
daş gelirinden, kazancından, istikbalinden daha 
emin olarak hem cari harcamalarına, hem de 
yatırım ve tasarruf arzularına yeni bir yön ve
recektir. Böyle bir ortamda vatandaşların ya
tırım arzularında birden büyük bir fırlamanın 
meydana gelmesi tabiîdir. Nitekim özel sektö
rün yatırım talebindeki artışa dair bir işaret 
olmak üzere, 1965 yılında Sanayi Kalkınma 
Bankamıza yapılan müracaatlerde yüzde yü
zün üstünde bir artış vardır. Diğer taraftan 
aynı devrede vatandaşların inşaat yapmak üze
re belediyelerden istedikleri ruhsatlarda, hem 
aded, hem yüzölçümü, hem de kıymet olarak 
% 25 i aşan artışlar görülmektedir. Bu da 
bize önümüzdeki yıla gayet canlanmış ve kabar-

. mış bir yatırım arzusu ile özel sektörün gir
mekte olduğunu ifade etmektedir. Adalet Par
tisi Grupu olarak bu durumu, huzurunuzda 
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memnuniyet verici büyük bir olay olarak kay
detmek isteriz. 

Sevgili arkadaşlar 1966 yılı programında, 
özel sektörün 1966 yılındaki yatırım harcama
larında bir yıl öncesine nazaran yarım milya
rın biraz üzerinde, % 11 kadar bir artış olaca
ğı, toplam özel sektör yatırımlarının 5,8 mil
yarı bulacağı öngörülmüştür. Bu rakamın re
alist bir tahmin olması ihtimali kanaatimizce 
yoktur. 

Diğer taraftan, özel sektörün tüketim har
camalarına ayıracağı kaynağın da düşük tutul
duğu intibaı elde edilmektedir. 1965 yılı ile 
1966 yılı arasında vatandaşlarımızın cari harca
malarını 48,5 milyar TL. dan 19,7 milyara çıka
racağı tahmin edilmiştir ki, bu yıllık % 2,6 ka
dar bir artış ifade eder. önümüzdeki senelerde 
vatandaşlarımızın cari harcamalarda; yani is
tihlâk seviyelerinde ancak % 2,5 luk bir artışa 
rıza göstereceklerini tahmin etmek kanaatimiz
ce reaalist bir faraziye olarak görülmemekte
dir. Sebebini müsaade ederseniz izah edeyim. 
Nüfusumuzun yılda % 3 civarında arttığı bir 
gerçektir. Artan nüfusu hesaba katarsak, bir 
yıl içinde hayat standardında hiçbir yükselme 
olmamasına halkımız razı olsa bile, vatandaş
lar yıllık istihlâklerini, nüfus; artışı kadar, ya
ni hiç olmazsa % 3 kadar artırmak zorunda
dırlar. Kaldı ki, bu yıl Personel Kanununda 
öngörülen zamlarla, toplu sözlesmelerdeki üc
ret artışlariyle halkın genel istihlâk seviyesinde 
bir yıl içinde % 2,5 un üstünde bir artış bekle
mek daha realist bir faraziye olurdu. Bu kale
min 1966 programında yalnn özel tüketim har
camalarını kapsamayıp, aynı zamanda stok ha
reketlerini de ihtiva ettiği açıklanmaktadır. 
Yıl içinde stoklarda bir miktar düşme olacağı 
kabul edilse bile % 2,5 luk değerlendirmek yo
luna gitsek bile, bize bu faraziye biraz realizim-
den uzak görünmektedir. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum; 
özel harcamalar kalemleri bakımından ekono
mimizde, 1966 makro • denge hudutlarını zor-
lıyan bâzı talep artışlarını beklemek lâzımdır. 
Para, maliye ve bütçe politikasına da, bu duru
mu hesaba katan bir biçimin verilmesi, meyda
na gelen yeni olaylarla, malî dengenin bozul
maması için, bâzı yeni tedbirler alacak şekilde 
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hazırlıklar yapılması icabeder kanaatindeyiz. 
Bu bakımdan 1966 Bütçesinin denkliği, masraf 
ve gelir kalemlerinin birbirini karşılaması, önü
müzdeki yıl içinde daha büyük bir önem kazan
mış olacak demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ekonomimizin tümü içinde âmme sektörü 

ve özel sektörün karşılıklı münasebetlerini 
gözden geçiren yukarki tahlilleri devam ettire 
rek bir adım daha ilerliyelim. Şimdi de âmmo 
sektörünün tüm blânçosu içinde, bugün tartış
masını yaptığımız devlet ve katma bütçeli ida
relerin hesaplarını teker teker ele alalım. Devle
tin konsolide gider bütçesi 17,7 milyar lira ka
dar bir yekûna yükselmiştir. Gelir bütçesi ise 
yuvarlak hesap 17 milyar lira olarak hesaplan
mıştır. Bu rakamlar geçen senenin bütçesine nis-
betle masraflarda % 15,8 ve gelirlerde % 14,7 
kadar bir artış ifade etmektedir. 

Gene bu global kemiyetlerin, realist farazi
yelere dayanıp, dayanmadığını tahlil edebilmek 
için, geçen yılın yani 1965 yılı tatbikatının bili
nen sonuçlarına göz atmamız ve bu yılın (1966 
nm) temayüleri üzerinde bâzı tahliller yapma
mız lâzımdır. 

Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalara gö
re, 1965 yılında kabul edilmiş olan ek ödenek
lerle birlikte 15 milyar 710 milyon liraya çıkmış 
Olan Devlet bütçesi tahsisatından, on ay içinde 
11 milyar 25 milyon lira sarfiyat yapılmış, bu
nun 10 milyar 394 milyon lirası fiilen ödenmiş
tir. Buna geçen yılın bütçe emanetlerinin iade
si için ödenen 742 milyon lira da ilâve edilirse, 
şimdiye kadar nakit harcaması olarak 11 milyar 
136 milyon liralık bir ödeme yapıldığı ortaya 
çıkmaktadır. 

1965 Bütçe yılının ilk on aylık devresi esna
sında vergi ve diğer kaynaklardan yapılan tahsi
lat 10 milyar 643 milyon lirayı bulmuştur. 

Bu rakamlar bize şöyle bir uygulama sonucu
nu vermektedir. 1965 yılı içinde toplam harca
maların 10 ay içindeki seyri, yıllık ödenek top
lamının % 70,2 si kadardır. 1964 yılının aynı 
devresinde bu orantı % 74,4 tü. Yani bu yıl 
ödeme temposunda bir yavaşlama kendini"göster
mektedir. 

Diğer taraftan 10 ay içindeki 'gelir tahsilatı 
bütçe gelirler toplamının bu yıl % 75;9 udur. 
Halbuki aynı orantı 1964 bütçesinin % 72,7 idi. 
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Bu da bize aynı devrede maliyemizin gelir top
lama temposunda bir ilerleme olduğunu göster
mektedir. 

Fakat durum ne olursa olsun, gerek sarfiyat 
bakımından, gerekse gelir tahsilat seviyesi ba
kımından 1065 yılı uygulamasının bütçe kanu
nu rakamlarının gerisinde kalacağı görülmekte
dir. 

1966 yılı programında birkaç senedir, bütçe 
ve plân hedeflerinin gerçekleştirilememesi husu
su üzerinde önemle durulmaktadır. 1963 yılın
da gider bütçesi % 7 oranında gerçekleştirileme
miştir. 1964 te ise gerçekleştirilememe oranı da
ha da artarak % 10 a çıkmıştır. Bu yılkı tahmi
ne göre, gerçekleşme oranının cari masraflarda 
% 103, yatırımlarda % 97, transfer kalemlerin
de ise % 87 olacağı belirtilmektedir. 

Gelir hedeflerinin ise, 1963 yılında gerçek
leşme oranı % 95, 1964 te % 87 olmuştur. Yani, 
evvelki sene bütçe tatbikatı bakımından vari
datta % 13 gibi ciddî bir gerçekleşememe hali 
göze çarpmaktadır. 1965 yılında ise gerçekleşme 
oranının oldukça yükseleceği % 93 ü bulacağı 
hesabedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Nihayet bir tahminden ibaret olan yıllık 

bütçelerin yüzde yüz gerçekleşmesini beklemek 
mümkün değildir. Bir kısım masrafların «otoma
tik tasarruflar» olarak yıl içinde gerçekleşeme
mesi ihtimali daima olagelmiştir. Fakat son yıl
larda Maliye Bakanlığımız, gelir durumunun 
gidişine göre, malî yıl sonuna doğru belirli bir 
nisbet içinde tasarrufa gidilmesi için, masraf 
yapan dairelere talimat göndermekte ve bu su
retle de yıl içinde milyarlarca lira değerindeki 
hizmetlerde tahsisat iptali hâdisesi meydana gel
mektedir. Bu temayül bilhassa 1964 Bütçe yı
lında çok yüksek bir orantıyı bulmuştur. 

Bu usulün iktisadi meselelerimizde «plâna 
sadık kalma» diye adlandırdığımız davranışla 
bağdaşması şöyle dursun, klâsik bir yıllık plân 
demek olan rasyonel ve samimî bir bütçe politi
kası ile dahi bağdaşması zordur. Devlet harcama
larında, bütçe açıklarını daha fazla artırmamak 
için başvurulan ve iktisadi istikrar hedefi bakı
mından belki de isabetli olan bu tatbikat, plânlı 
kalkınma ve rasyonel bir devlet bütçesi politika-
siyle zor bağdaşmaktadır. 

19(>6 yılı bütçesinin de, bütçe rakamlariyle 
uygulama sonuçlan arasında eski yıllar bütçesi

nin gösterdiği orantıda farklar verecek bir büt
çe manzarası arz etmesi ihtimali mevcuttur. 

Yıl içinde kesintilere başvurulmadığı takdir
de 1966 bütçesinin tahsisatını tüm olarak kul
lanmaya, Devlet varidatının yetmemesi ihtimali 
göze çarpmaktadır. Nitekim programda % 93 
orantısında gelir hedefleri gerisinde kalınacağı 
bildirilen 1965 bütçe varidat rakamlarına, 1966 
yılında % 14 gibi bir artış oranında yükseliş tah
min edilmektedir. Her ne kadar 1966 yılında ge
nel iktisadi durum daha da müsaidolacak gibi 
görünüyor ve 1965 yılı vergi tahsilatında bir ev
velki yıla nazaran vergi varidatında % 10, bü
tün varidatta % 9,7 gibi önemli bir yükseliş 
meydana geldiği biliniyorsa da, devletin gelir 
kaynaklarını takviye edecek bâzı tedbirler alma
dan, bir evvelki yılın fiilî durumuna nisbetle 
% 20 ye yakın bir artışı öngören bütçe gelirle
rindeki tahmini gerçekleşememesi ihtimali karşı
sında Hükümetimizi bâzı varidat artırıcı tedbir
ler almak mecburiyetinde kalacağı ihtimaline 
dikkatlerini çekmek istiyoruz. 

Bu bakımdan daha önce yapmış olduğumuz 
tahlillerin ışığında genel duruma bakacak olur
sak, bilhassa özel sektör harcamaları içinde istih
lâk harcamalarını kısacak bâzı tedbirlerin alın
ması suretiyle iki hedef birden gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Birincisi özel sektörün istihlâk harca
malarında, mikro - denge münasebetlerini boza
cak temayülleri bir miktar önlemiş olacağız. Ve 
bu suretle ekonomide aşırı bir talebin doğması 
ihtimali bertaraf edilmiş olacaktır. Diğer taraf
tan da, Devletin gelir hedefleri gerçekleştirile
rek, âmme hizmetlerinin bütçe ile plânlanan isti
kamette uygulanmasına yardım edilmiş olacaktır. 
Aynı zamanda, bütçe açıklarını daha da geniş
letme tehlikesi bertaraf edilerek, ekonomide enf
lâsyon belirtilerinin ve tazyiklerinin kontrol al
tında tutulması imkânları elde edilmiş olacaktır. 

Bunun içindir ki, bütçenin onaylanmasından 
sonra da tedbirler almak mümkündür. Çünkü 
bahis konusu olan nokta, Devlet gelirlerini ar
tıracak, dengeyi sağlamlaştıracak ve açıkla fi
nansmana müracaat ölçüsünü daha da daralta
cak bâzı tedbirlerin alınmasıdır ve bunda isabet 
vardır. Bu bahiste Adalet Partisi Grupu, Hükü
meti destekliyccek ve teşvik edecektir. 

Bu yapılmadığı takdirde, geçmiş yıllarda ol
duğu gibi, yine tahsisat iptaline müncer olacak 
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şekilde, yıl içinde tasarruf tedbirlerine başvur
ma zarureti hâsıl olacaktır. Binaenaleyh bâzı 
muhalefet sözcülerinin «Bu bütçe açıktır; mut
lak enflâsyon doğuracaktır.» şeklindeki iddia
larına yüzde yüz katılmaya imkân yoktur. Geç
miş devrelerde olduğu gibi, âmme sektörünün 
harcama seviyesi, iktisadi istikrarı bozmıyacak 
ölçüler içinde daima ayarlanma imkânlarına sa
hiptir. Nitekim tahsisatla, gelir tahminleri ara
sında en büyük farkıveren 1964 bütçesi, enflâs
yon yaratmamış, bilâkis bu yıl içerisinde fiyat
lar görülmemiş bir seviyede istikrar kazanmış
tır. Yani demek istiyorum ki, tahsisat ve gelir 
tahminleri bakımından en aykırı bütçe olan 1964 
Bütçesi dahi, muhalefete mensup bâzı arkadaşla
rımızın belirttikleri gibi, bir enflâsyon bütçesi 
olmamış, pekâlâ bütçe politikamızın elastikiyeti 
dolayısiyle bu denge bütçe yönünden bozulma
mıştır. Aynı şeyin bu sene de yapılması pekâlâ 
mümkündür. 

A. P. Grupu adına bütçenin gelir ve gider 
dengesi bahsindeki mütalâalarımızı arz ederken, 
bir noktaya dikkati çekmek isterim. Bu bütçe 
Devletimizin idari ve hukukî geleneklerinin zo
runlu kıldığı bir çerçeve içinde seçimlerden he
men sonra kurulan yeni A. P. Hükümeti tara
fından süratle hazırlanıp Meclise sunulmuş olan 
bir bütçedir.«Çatısını, 1965 yılı Ağustos ve Ey
lül aylarında tesbit edilmiş olması gereken 1966 
yılı programının ve 5 Yıllık Plânın direktifle
rinden almaktadır. Bu bütçe güven oyu alırken 
A. P. Grupunun desteklemiş olduğu Hükümet 
programındaki birçok hususları, henüz tam bir 
şekilde aksettirme imkânına kavuşamadıysa, bu
nun zaruri bâzı sebepleri bulunduğunu biliyo
ruz. 

Kuruluşundan hemen sonra, 1 ay gibi kısa 
bir zamanda Meclise bütçeyi sevk etme duru
munda kalan Hükümetimizin, yukarda işaret et
tiğimiz noktaları inceden inceye ele alarak, uzun 
çalışmalar ve titiz hazırlıklarla daha mükemmel 
bir bütçe getirme imkânlarına sahibolamayışmı 
anlayışla karşılıyoruz. Ancak, yıl içinde gecik
meden bâzı gelir artırıcı tedbirler almasını ve 
işaret ettiğimiz hususlara gelecek yıl bütçesinde 
daha büyük yer vermesini tavsiye ve temenni 
ediyoruz. 

Bütçenin global kemiyetleri üzerinde yaptı
ğımız bu tahlilden sonra, 1966 yılında harcama
lara verilen yeni istikametler üzerinde de kısaca 

durmak isteriz. Ödeneği geçen seneye nisbetle 
önemli artış gösteren bakanlıklar sırayla şöyle
dir : Başta 1 milyar 256 milyon lira ile Maliye 
Bakanlığı gelmektedir. Bu artışın en mühim se
bebi Karayolları ve Su İşleri gibi önemli yatı
rımcı daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
katma bütçeli idarelere verilecek transfer ve 
yatırım tahsisatiyle ilgilidir. Bunun arkasından 
419 milyon lira ile Millî Eğitim Bakanlığı gel
mektedir. Daha sonra 372 milyonla Millî Sa
vunma, 129 milyonla da Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı gelmektedir. Bunları takiben de 
100 milyon liranın altında olmak üzere bâzı ar
tışlarla Tarım ve Sanayi bakanlıkları gibi daire
ler gelmektedir. 

Toplam konsolide bütçe gelirlerinin % 75 ini 
vergi gelirleri, % 13 ünü vergi dışı bütçe gelir
leri, % 12 sini de karşılık paralar ve proje kre
dileri karşılıkları temin etmektedir. Vergi ge
lirlerinin % 31 i vasıtasız vergi kalemlerinden 
elde edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Genel hatlarını ve karakteristiklerini bu ana 

kadar ifade etmeye çalıştığım 1966 yılı bütçe
sinin, muhtemel iktisadi etkileri üzerinde de bir 
nebze durmak isteriz. Bilhassa yeni bütçenin 
fiyat artışları ve temayülleri bakımından nasıl 
bir etkisi olacağı sorusuna dair düşüncelerimizi 
A. P. Grupu adına açıklamak istiyoruz. 

Bilindiği gibi 1965 yılı içinde bütün fiyat en
dekslerinde, geçen yıllara nisbetle biraz fazla 
sayılması gereken artışlar olmuştur. Bu, üzerin
de önemle durulacak bir mesele teşkil etmekte
dir. 1965 yılında toptan eşya fiyatları endeksi 
% 8.9 gibi oldukça yüksek bir tempo ile artmış 
bulunmaktadır. Ankara geçinme endeksinde 
% 6.8, İstanbul geçinme endeksinde % 4.5 nis-
betinde artışlar görülmüştür. 

Ekimden bu yana geçen aylar genel olarak 
bütün fiyat endekslerinin mevsimlik yükselme
ler gösterdiği aylar olmakla beraber, bu yılkı 
yükselmeleri ne grup olarak, ne de A. P. si Hü
kümeti olarak hafife almamıyacağmı huzurunuz
da belirtmek isteriz. Ekim ayında 294 olan top
tan eşya fiyatları endeksi, Kasımda 11 puvan-
lık bir fırlayışla 305 e çıkmış, Aralık ayında 307 
olmuş, Ocak içinde ise yine de yükselmeye de
vam ederek 316 ya çıkmıştır. Yani geçen Ekim-

ı den bu yana 22 puvanlık yani % 7,4 lük bir ar--
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tış olmuştur. Geçen sene aynı devredeki artış 
endeksinde 266 dan 285 e çıkmak suretiyle 19 
puvan olmuştur. 

Bu sene 22 puvan, geçen sene 1964 Ekim 
ayı ile 1964 Ocak ayı arasında 19 puvan yük
selme olmuştur. Yani, İnönü Hükümetinin çe
kilmesinden önceki üç ay içerisinde meydana 
gelmiş olan fiyat artışları aşağı - yukarı bu se
ne, aynı devrede görülen fiyat artışlarının aynı 
seviyesindedir. Yalnız bu sene, % 7,4 bir artış 
olmuş, 'geçen sene İnönü Hükümetinin son dev
resinde bu artış % 7,1 olmuştur. Demek ki, için
de bulunduğumuz aylar esnasında fiyat artış
ları geçen seneki seyri taıkib etmiştir. Bu mü
nasebetle fiyat artışlarındaki hızlanmanın ye
ni olmadığını ve Dördüncü Koalisyonun iş 
başına geçmesinden önceki devrelerde baş
ladığına dikkatinizi çekmek isterim. Fakat, 
bu demek değildir iki, eskiden başlamıştır, 
diye bu hâdiseye göz yummak veyahut da bu 
meseleyi - biraz evvel de izah ettiğim gibi - ha
fife almak niyetinde ve kararında değiliz. Bu 
meseleyi ciddiyetle ele alacak şekilde tedbirler 
alması için Hükümeti teşvik etmek istiyoruz 
ve desteklemek icabediyorsa, bütün tedbirleri 
getirip huzurunda kendilerini A. P. nin, enflâs
yonun ve fiyat artışlarının kontrol altından çı
kabilecek bir şekle girmemesi için bütün ted
birleri almak üzere Hükümeti desteklemeye 
amade bulunduğunu huzudunuzda bir kere da
ha belirtmek isteriz. 

Bu seyir böyle devanı edecek olursa, 1966 
yılında genel fiyat endeksimizin % 10 a yakın 
bir artma 'göstermesi ihtimali belirir. Bu ciddî 
bir durumdur. 1962 yılında % 5,7 ve 1963 te 
% 4,2 artan ve 1964 te değişmiyen, hattâ cüzi 
bir düşme gösteren fiyat endekslerinde 1964 
yılı sonundan itibaren başlıyan artış temposu 
% 5 i geçmiyeceik hir seviyede mutlaka kontrol 
altına alınması gerekir. Bu hususta Hükümeti
mizin başarıya ulaşacağına grup olarak güven
mekteyiz. Hükümetimiz enflâsyonla mücade
lede azimli ve kararlı olduğunu çeşitli vesile
lerle açıklamıştır. Gerçekten iç malî istikrar ve 
fiyat dengesi A. P. Hükümetinin programı ile 
Yüce Meclise angaje olduğu temel fikirlerden 
birisidir. 

Maliye Balkanımız Kasım başında bütçeyi 
takdim ederken, Hükümetin para ve kredi po

litikasında almış olduğu, enflâsyonu önleyici 
bâzı tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler, banka
ların umumi karşılıklarının % 5 ten % 10 a çı
karılması, bir de vadeli tasarruf mevduatında-
ki artışlar için tutulacak karşılıkların % 10 dan 
% 20 ye çıkarılması idi. 

Para arzı ve kredi genişlemesinin yavaşla
tılmasında bu tedbirlerin kuvvetle müessir ola
cağına inanıyoruz. 1965 yılında para arzı % 11 
artmış, 1964 te ise artış nkbeti % 15 olmuştur. 
Kredilerdeki artış ise, bu yıllarda % 14 ve 
% 13 tür. İçinde hulunduğumuz şartlar içinde 
para arzı ve kredi genişlemesinin nasıl bir se
yir takibettiğini tahlil edebilmek için, mevsim
lik temayülleri nazarı itibara almamız lâzım
dır. 

Türkiye zirai bir ekonomi bünyesine dayan
dığı için, para arzı hasat mevsiminden yani Ey
lül ayından Şubat ve Mart devresine kadar ar
tış temayülü gösterir, daha sonra ise düşmeler 
başlar veyahut da aynı seviye muhafaza edilir. 
Fakat 1965 içinde para arzmdaki genişleme 
mevsimlik temayül aksine devam etmiş, 1965 
Şubat ve Ağustos ayları arasındaki artış % 4,5 
olmuştur. 

Kredilerde ise, 1963 yılma nisbetle Kasım 
ayı sonu itibariyle kredilerdeki artış nisbeti 
% 9,2 iken bu nisbet 1965 Kasım ayında % 23 
gibi çok süratli bir tempoyu bulmuştur. 

Bu itibarla Hükümetin kredi kontrolü bah
sinde oldukça tesirli bir silâh sayılan karşılık 
nisbetlerini yükseltme çaresine başvurması isa
betli bir adım olmuştur. Bu tedbirin kredi tem
posundaki artışları kontrol altına almada ne de
receye kadar müessir olduğunu yakından izle
mek lâzımdır ve gerekirse kredi kontrolü bah
sinde diğer klâsik bâzı kredi kontrolü tedbir
lerine, munzam tedbirlere müracaat etmek im
kânları da mevcuttur. 

Fakat enflâsyonist temayülleri piyasada fi
yatların artma yönünde beliren temayüllerini 
önlemede Hükümetin almış olduğu para ve kre
di kontrolü tedbirleriyle iktifa etmemek gerek
tiğine kaaniiz. Daha önce de geniş şekilde be
lirttiğimiz gibi, malî istikrarı temin etmede fis-
kal tedbirlerden maliye ve bütçe politikasından 
da istifade edilmesi gerektiğine kaaniiz. Bunun 
başlıca vasıtası, âmme masraflarının kontrol 
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altında tutulması ve âmme varidatının hacmi
nin genişletilmeğidir. İktisadi kalkınmamızla il
gili âmme ve özel sektör yatırımlarını kısacak 
yollara gitmeden, âmme cari masraflariyle, fert
lerin istihlâk harcamalarını kısacak bâzı malî 
tedbirlerin süratle alınmasında fayda bulun
duğu kanaatindeyiz. 

Bu tedbirler alındığı takdirde 1966 Bütçe
mizin uygulanımasiyle takibe dilmeye başlanacak 
iktisadi politikamızın, hem istikrarı 'bozmıyan, 
hem de .geçmiş devre]erdekinden daha hızlı bir 
iktisadi kalkınma hamlesini gerçekleştiren bir 
bütçe olmaması için ortada bir sebep mevcut 
değildir. 

Maliye Bakanımızın izahlarından öğrendiği
miz gibi, Türkiye'ndn 1966 yılında süratli bir 
iktisadi kalkınma hamlesi gösterebilmesi için 
şartlar oldukça müsait 'görünmektedir. Şimdi
ye kadar iktisadi kalkınma çabalarımızın tam 
olarak başarıya ulşamamasmda önemli rol oy
namış bulunan dış ödemeler dengesindeki sıkın
tılar ve döviz kaynaklarımızdaki sıkışıklıklar, 
bu yıl bertaraf edilmiştir. 

Türk vatandaşları bu yıl içinde daha geniş 
hacımda iş yapmak, yatırım hacmini yükselt
mek, iş hayatında daha yüksek bir sermaye te
rakümüne girişmek için hazırlıklı durumdadır
lar. Onların bu gayretlerini destekliyecek öl
çüde Devletin temin edebileceği kolaylıklar, bu 
yıl bütçesini gözden geçirirken üzerinde dur
muş olduğumuz en önemli hususlar olmuştur. 

İktisadi istikrarın muhafaza edilmesi, âmme 
hizmetlerinin gelişme hedeflerine doğru tevci
hi, gerek fert gerekse Devletin cari harcama
larının aşırı nisbette genişlemesinin önlenmesi, 
para ve kredi politikasının, verimli alanlarda 
iş yapacakların nakdî ihtiyaçlarını karşılamakla 
beraber, spekülatif hareketleri önliyecek şe
kilde daraltılması, dış ülkelerden siparişleri için 
piyasaya gerekli dövizleri ıbol ve serbest bir şe
kilde temin edecek şekilde döviz kaynaklarının 
elde hazır tutulması, önümüzdeki yıldan itiba
ren daha başarılı bir iktisat politikasının uygu
lanmasında gözden uzak tutulmaması gereken 
şartları teşkil etmektedir. 

Bu hususlarda Hükümetimizin dikkatli ve 
tedbirli hareket edeceğine ve önümüzdeki dev
reden itibaren genel hatlarını kısaca ifade et-
miye çalıştığımız tarzda, A. P. programını, se

çim beyannamesini ve Hükümet programını yıl
lık faaliyet plânları demek olan bütçelere da
ha geniş nisbette aksettirecek faaliyetlere giri
şeceğini ümidetmekteyiz. 

Hükümetimizin programında önemli yerler 
alan, sanayii teşvik, ihracatı artırma, dış tica
reti serbestleştirme ve döviz kontrollarmı yu
muşatma, iş imkânları yaratacak yatırımları 
hızlandırma ve teşvik etme, servet beyanını 
kaldırma, iş gücüne seyyaliyet verecek şekilde 
ucuz ve sıhhi mesken yapımını hızlandırma, 
vatandaşı tasarrufa teşvik edecek ve bunları 
verimli alanlara kanalize edecek şekilde serma
ye piyasasını gerçeklcştinmc, zirai prodüktivi
teyi artırana, memleketin süratli iktisadi kalkın
masına yardımcı olacak yabancı sermaye akı
mını hızlandırma, turizmi teşvik, milletlerarası 
işbirliğini artırma ve bütünleşme teşebbüsleri
ne hazırlanma gibi daha birçok konulara, bir 
öncelik sırası içinde Hükümetimizin süratle el 
atmasını beklemekteyiz. 

Bu bahsi bitirmeden Önce bir hususu, A. P. 
Grupu olarak bilhassa belirtmek isteriz. 1966 
bütçe yılının başında A. P. iktidarını ciddî me
selelerin beklediğine şüphe yoktur. Önümüzde 
ciddî güçlükler mevcuttur. İşi ne Hükümet ve 
ne de Grup olarak hafife almamız bahis konu
su olamaz. Fakat şomu Yüce Meclisin sayın 
üyelerine sarahatle beyan etmek isteriz ki, bü
tün bu güçlüklerin altından azimle, bilgiyle ve 
hizmet aşkiyle çıkabilme imkânları mevcuttur. 
önümüzde güçlükler varsa, elimizde sayısız im
kânlar da mevcuttur. Zaten bizleri başkaların
dan ayırdeden en mühim fark, Türkiye'de prob
lemlerin mevcudiyetini bilmekle beraber, bun
ların altından kalkılamıyacak, devaysa problem
ler olmadığı, bunları devası bulunmaz birer 
dert şeklinde görmeyişimizdir. Vukuf ve bilgiy
le, engin memleket sevgisiyle, halledilcmiyecek 
hiçbir meselemiz mevcut değildir, 

Muhterem arkadaşlar; bu ana kadar gerek 
memleketin umumi meseleleri, gerek rejimimizin 
içersinde bulunduğu nazik devrenin meydana 
çıkardığı bâzı kritik meseleler ve nihayet 1966 
yılı Bütçesinin teknik yönleri üzerinde vermiş 
olduğum bu uzun izahatı bu noktada bitiriyo
rum. Yalnız sözlerime son vermeden evvel, ben
den evvel konuşan ve muhalefete mensup bulu
nan bâzı arkadaşlarımızın fikir ve görüşleri üze-> 
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rinde de mütalâalarımızı, yorumlarımızı ve bâzı 
tenkidlerimizi müsaadenizle huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum. 

Evvelâ sıra itibariyle sayın C.ÎI.P. sözcüsü 
muhterem mesle'kdaşım llyas Seçkin beyefen
dinin, bütçenin tümü üzerindeki titiz, dokûman-
ter, seviyeli tetkik, tenkid ve tahlillerinden do
layı büyük bir memnuniyet duyduğumu huzu
runuzda ifade etmek istiyorum. Beyanatının, 
izahatının mühim bir kısmında 12 sayfalık bir 
kısmında, benim de esasen Bütçe Komisyonun
dan itibaren bir çok arkadaşlarımızla müşterek 
olarak, Bütçe Komisyonu raporunda da ifade 
ettiğimiz gibi, 1966 bütçesinin varidat yönünden 
bir miktar takviyeye ihtiyaç gösteren bir bütçe 
olduğu hususunda kendisi ile hem fikirim ve 
bu bakımdan Hükümetimizin Devlet varidatı
nı takviye edici şekilde bâzı tedbirler alması 
hususunda da kendisini grup olarak destekliye-
ceğinıizi huzurunuzda beyan etmiş bulunuyo
rum. Ne gibi tedbirler alınacağı hususunda in
celeme yapmak, burada tetkiki yapılacak bir 
mevzu değildir. Maliye Bakanlığının yetkili ser
visleri, hangi alanlarda kaynak mevcuttur, han
gi alanlarda Türk Milletinin yapılacak fedakâr
lıklara iştirak etme imkânları mevcuttur ve han
gi noktalarda varidatı takviye edici tedbirler 
alma imkânları mevcutnr, bunları huzurunuza 
getirdikleri vakit burada uzun boylu tekrar 
•görüşmemiz imkânları daima vardır. Fakat şu 
münasebetle belirtmek isterim ki, arkadaşlar, 
ekonominin makro dengesi adını verdiğimiz özel 
sektör yatırımları 55,5 milyar lirayı bulan, özel 
sektör adını verdiğimiz kaynakların içersinde 
Devlet varidatını herhalde istihlâk yönünden 
bir miktar daha takviye edecek bâzı rezervler 
bulmak zor olmıyacaktır. Bu bakımdan kendile
rinin ilk 12 sayfa içersinde ifade etmiye çalış
tıkları ve bir dereceye kadar Bütçe Komisyonu
nun da görüşlerinin kısmen aksettirmesinden 
itibaren olan husulara dair verdiğim bu izahat 
ile yetiniyorum. Kendisinin izahatı içersinde 
bilhassa iki nokta üzerinde durmak istyorum. 
Servet beyannamesi ve geçim indirimi konusu. 

Muhterem arkadaşlar; bütün maliyecilerin 
bildiği, bütün malî politikanın temelini teşkil 
eden prensiplerden bir tanesi enflasyonu dur
durmak için iki yolumuz vardır. Fiyat artışını 
kontrol. altında tutmak için elimizde iki imkân 

vardır. Birincisi; ya yatırım ikalılarını kısacak
sınız ya da istihlâk masraflarını azaltacaksınız. 
Başka yolu yoktur. Türkiye kalkınmak istiyen 
bir memlekettir. Türkiye de bugün en hassa 
olduğumuz konu sermaye terakümü nisbetini 
düşünmemek binaenaleyh yapacağımız şey, is
tihlâki daraltmaktır. Geçim indirimi, istihlâki 
daraltan tedbirlerden bir tanesidir. Aynı zaman
da Devlete yarım milyara yakın bir kaynak 
temin etmesini mümkün kılmış olan kaynaklar
dan bir tanesidir, önümüzde başka bir yol yok
tur. 

Aksi takdirde ya Devlet harcamalarını kı
sacaksınız, ya Devletin yatırımlarını kısacaksı
nız, yahut da iş âlemimizin tasarruf yapmasını 
iş âlemimizin yatırım yapmasını ve prodük'tif 
alandaki, istihsal alanındaki gayretlerini balta
layacak şekilde yatırımları kısacaksınız. Müte
madiyen para kontrolü yoluyla, munzam vergi
ler yoluyla hususi sermayenin iş hayatının, özel 
sektörün iş imkânlarını kısmak, arz yönünden 
problemler meydana getirecektir ki bu da mü-
taakıp devrelerde enflâsyonu büsbütün tahrik 
edecek bir unsurdur. Binaenaleyh, gerek ikti
sadi analiz yönünden, gerek sermaye terakümü
ne hız verme yönünden, gerekse içinde bulun
duğumuz kısa vadeli munzam aşırı istihlâk ta
leplerini kısma yönünden Hükümetimizin getir
miş okluğu ertelemeyi memnuniyetle geçirmiş 
bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bir taraftan büt
çenin varidat yönünden takviyeye muhtacoldu-
ğunu söylerken, diğer taraftan masrafların çok 
'kabarık olduğunu belirtirken, bu hususta Hü
kümetin karşısına çıkıp, niçin istihlâk masraf
larını daraltacak yarım milyara yakın bir feda
kârlıkta bulunmuyorsunuz, tarzında bir çıkışı
nı müsaadenizle mantıkî bulmuyoruz, bir miktar 
çelişmeli buluyoruz. 

^ İkinci nokta servet beyanıdır arkadaşlar. 
Üzerinde çok münakaşa yapılmıştır ve hissî bir 
atmosfer yaratılmıştır. Güya Adalet Partisi ser
vet kaçırmak istiyen, vergi kaçırmak istiyen in
sanlara yol gösteriyor böyle şey yok arkadaşlar. 
Dünyanın birçok memleketlerinde, Fransa'da 
harbden sonra ve çeşitli ülkelerde gayet istis
nai şartlar içinde kurulmuş olan ve vatan
daşları endişeye sevk etmiş olan, vatandaşları 
cesaretsizliğe sevk etmiş olan birtakım tedbir
lerin kaldırılması, cesaretle kaldırılması, iktisa
di politika yönünden büyük ve isabetli adım-
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lar olarak mütalâa edilmiştir. Türkiye'de bil
diğiniz gibi bir varlık vergisi korkusu mev
cuttur, Türkiye'de bildiğiniz gibi, vatandaş 
her şeyini âdeta bir sivil polis gibi arkasından 
takibedilmesini istememektedir. Türkiye hür bir 
memlekettir. Türkiye bugün, Stanilizm adı 
verilen, vatandaşın yatak odasını dahi kont
rol altında tutmak istiyen bir zihniyetle idare 
edilemez. Vatandaşın mahremiyetine girecek 
derecede, hususiyetleri içine nüfus edecek şe
kilde Devleti yaymak, Türkiye'de yalnız ikti
sadi bakımdan değil, Türkiye'de rejim bakı
mımdan da tehlikeli bir davranıştır. Binaenaleyh, 
tarihî hâtıralar bakımından, tarihî bâzı acı 
korkular bakımından ve nihayet Türkiye hür 
vatandaşların yaşadığı bir memlekettir. Bu
rada Devletin ajanları kapısının dışında bek
ler, kapısının içine giremez. Türkiye, «Benim 
evim, benim kalemdir» diyen Batılı medeniye
tin mensuplarından bir tanesidir. Binaenaleyh, 
bir Stalinist zihniyetle her şeyi «Seni takibedi-
yor» tarzında bir korku ile vatandaşların arka
sına düşmek ve her alanda mahrumiyetlerin 
içine nüfuz etmek, bizim yalnız iktisadi poli
tikamızla kabili telif değildir. Bizim, memle
ket içersinde teessüsünü arzu ettiğimiz hür 
rejimin temel müesseseleriyle de kabili telif 
görmüyoruz. ,A 

Muhterem C. H. P. sözcüsünün tenkidleri 
sırasında belirtmiş olduğu bir ınoktaya da de

ğinmek istiyorum. Bu nokta üzerinde başka 
fırsatlarla da münakaşa ettik. Güya, Adalet 
Partisi Plâna hürmetkar değilmiş. Arkadaş
lar; defalarca beyan ettik. Defalarca beyan et
tik ki; bu meselede arkadaşlarımızın, büyük 
bir yanlış içinde bulunduklarını müşahade edi
yoruz. Adalet Partisi plâna inanmaktadır. 
Çünkü; Adalet Partisi ilme inanmaktadır. 
İlim demek, plân demektir, Plân demek bilgi 
demektir. 

M-/> Memleketin iktisadi meseleleri üzerinde is
tihbarat yapan, istatistikler toplıyan, bunlar 
üzerinde iktisadi analiz yaparak uzun va
deli, orta vadeli ve kısa vadeli iktisadi po
litikasını tanzim etmek istiyen bir memle
ket bir idare ilme hürmeti olan bir idare 
plâna hürmeti olan bir idaredir. Biz plâna 
inanıyoruz, biz plâna sadıkız ve biz plânı 
birçoklarının sandığından daha büyük bir 
sadakatla tatbik edeceğiz. Çünkü dediğim 

gibi, ilme inanan insanlarız yalnız arkadaş
larımızı bir noktada ikaz etmek isterim, tlim 
demek birkaç eksik bilgi ile ve her gün değişen 
cemiyet şartları içinde, değişen mutalar karşı-
smda; efendim «Bu, Allah'ın emridir, dokunul
maz» tarzında, Kurana dokunmamak diye bir 
şey yoktur arkadaşlar plânı meydana gelen 
yeni şartlar içinde, meydana gelen yeni geliş
melerin ışığı içinde, yeni baştan tanzim etmek 
değil, - tanzim lâfı doğru değil - yeniibaştan 
revizyona tabi tutmak gerçek plancılığın tabiî 
icapları içindedir. Binaenaleyh, biz plâna sa
dıkız dediğimiz zaman, plânı bir dar ceket ola
rak mütalâa etmiyeceğiz. Plânı bir sorumsuz
luk vesikası olarak mütalâa etmiyeceğiz dediği
miz zaman, ifade etmek istediğimiz fikir budur. 
Dairelerde, «Efendim Plânlama böyle yapmış, 
her halde bir bildikleri vardır» şeklindeki dav
ranış yanlıştır. Bu davranış gerçek plancılık 
davaranışı değildir arkadaşlar. Biz plânı bir 
nas şeklinde mütalâa etmiyoruz. Plân umumi 
bir kadrodur. Arkadaşlarımızın söylediği gibi, 
bir nasihat kitabı değildir. Plân çeşitli kalem
lerin karşılıklı lojik dengesini ifade eden bir 
kalemi oynattınız mı diğer kalemleri de oynat
manız icabettiğini size ihtar eden, gayet man
tıkî, tutarlı, sistematik bir vesikadır. Bu yö
nünü hesaba katarak, değişen şartlar içinde bir 
bütünlemesine revizyonu icabettiren, hangi 
adımların atılması lazımsa bu adımları atarak 
plânı tatbik etmek mümkündür. Biz işte bu 
şekilde plancılığı anlıyoruz.. Bir nokta daha 
var; Adalet Partisi özel sektöre inandığı için, 
liberalizme inandığı için plâna inanmaz. Bunun 
kadar ezbere söylenmiş, bunun kadar sathi bir 
lâfı düşünemiyorum arkadaşlar. Eski Yugoslav 
plâncılarından, bugün Batıda birçok üniversi
telerde eğitim üyesi olarak bulunmakta olan 
(Dizijel) geçenlerde Stokholm'de yapılan bir 
toplantıda bir senpozyumda verdiği beyanat 
çok şayanı dikkattir. Ben diyor; Doğu plânla
masını biliyorum. Kendi memleketimde yılar
ca iktisadi kalkınma plânlamasında çalıştım, 
Doğu - Avrupa'nın komünist, Maksist ülkelerin 
plânlamalarını da bilirim. Fakat şunu gördüm 
ki, dünyada en iyi plânlıyan memleket Ameri
ka'dır. Plancılığı gerek firma seviyesinde, ge
rekse bütün toplum seviyesinde ve iktisadi sis
tem seviyesinde en iyi başaran memleket Ame
rika'dır. Çünkü, dediğim gibi, plân demek ilim 
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dernektir, iktisadi analiz demektir. İktisadi is
tihbaratın en mükemmel olduğu memleket, de
mektir. İktisadi istihbaratı en yüksek teknik, 
ilmî seviyede değerlendirme sanatı demektir. 
Onun içindir ki, Doğu - Avrupa memleketlerin
de çok daha başarılı bir şekilde Batı memleket
leri ve liberal memleketler plânlamadan isti
fade etmektedir. ., 

Program müzakerelerinde de bir nebze bu-, 
nun münakaşasını yaptık. Artık bu semantif 
adını verdiğimiz, yani mefhumlara yanlış mâna 
verilmesinden doğan fikir karıştırıcı münaka
şalara son verilmesini rica ederim. Adalet Par
tisi plâna sadıktır ve plancılığa inanmaktadır. 
Adalet Partisi totaliter plancılığa karşıdır. Ada
let Partisi, Devleti bir sivil polis gibi her adı
mında vatandaşı takibetmekle görevli bir ajam 
olarak mütalâa eden totaliter rejime karşıdır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Muhterem Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsünün biraz katı olduğunu 
tahmin ettiğim bu tenkidlerinden sonra, yapmış 
olduğu bâzı tenkidlerde program görüşmeleri 
esnasındaki şiddetin, temponun ve tansiyonun 
biraz düşmüş bulunduğunu müşahede etmekle 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek is
terim. Hatırlıyacağmız gibi program müzakere
lerinde devletçilik Adalet Partisinin liberal bir 
iktisat düzeni meselesi gayet hararetli tartışma
lara sebebolmuştu. 

Arkadaşımın tenkidlerinde Adalet Partisinin. 
yeni iktisadi felsefesini eleştirirken ve kendi par
tilerinin alternatifi üzerinde fikirlerini ileri sü
rerken, kalkınmanın devletsiz olamıyacağı yolun
da, Cumhuriyet Halk Partisinin güya Adalet 
Partisinden farklı olan iktisadi kalkınma doktri
nini ifade etmek istediğini görüyorum. 

Bu noktadaki Devletçiliği, pragmatik olan, 
doktriner olmıyan bir açıdan müşahede edişini 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek iste
rim, bu, bir ideoloji kavgası halinde katı fikir 
gruplaşması halinde meydana gelmiyecek, fakat 
aramızda bâzı nüanslı görüş farklarına imkân 
verecek bir ifade intibaı bende uyandı. Bu müna
sebetle memnuniyetimi belirtmek isterim. 

İkinci nokta; İktisadi Devlet Teşekkülleri 
bahsindeki tutumlarıdır ki, bu meseleye bakış 
tarzlarıdır ki, burada da dogmatizmden uzak, me
seleyi realist açıdan belirtmeye çalışan bir metot 

içerisinde kendilerini görüyoruz, ama bu nokta
da kendilerine katılmak ümkün değildir. Nite
kim biraz sonra ifade edeceğim noktada kendile
riyle hemfikir değilim. Ama, umumi metot bakı
mından bu meseleyi de bir ilahiyat münakaşası 
halinden çıkarıp daha umumi, daha realist, daha 
hepimizin anlaşabileceğimiz bir zemin üzerinde 
meseleye bakacak şekilde bir atmosfere indirmiş 
olmalarından fevkalâde memnunuz. 

Yalnız, bir nokta üzerinde Adalet Partisi 
Grupu olarak kendilerinden farklı düşündüğü
müzü belirtmek isterim, zannediyorum ki, Hükü
met görüşü de budur. İktisadi Devlet Teşekkül
leri arkadaşlar, yeni çıkmış olan kanunun tanı
dığı şekilde, muhtariyeti olan müesseselerdir. Fa
kat bu müesseseler Devlet içinde Devlet gibi bir 
nevi iktisadi feodalizm değildir, olamaz da arka
daşlar. 

Binaenaleyh, Sayın Ürgüplü zamanında çıka
rılmış olan bir talimatı özerkliğe aykırı bir hare
ket olarak mütalâa etmek mümkün değildir. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, Türkiye'nin iktisadi 
bünyesinde ve bu cesametteki işletmelerin bulun
duğu her memlekette tabiî birer iktisadi mono
poldür. İktisadi monopollerin serbest bırakılması 
diye bir şey olamaz. Dünyanın her tarafında ser
best rekabet, serbest teşebbüs sistemini işliyen 
memleketlerde dahi, iktisadi monopolleri kontrol 
Devletin başlıca vazifeleri arasındadır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerini fiyatları bakımından da 
kontrol Devletin vazifesidir. Hiç olmazsa Dev
letle bir koordinasyon tesis edilmek mecburiye
tindedir. Demir fiyatlarını, kömür fiyatlarını, 
daha başka birçok fiyatları monopolcü durumda 
bulunan işletmelerin, bir umum müdürün isteği 
ile bir umum müdürün kendi işletmesinin mülâ
hazaları ile serbest bırakmaya imkân yoktur. Bu 
bakımdan, arkadaşımızın tenkidleri ile hemfikir 
değiliz. . ; 

'Diğer bir nokta, işçi ücretlerinin geçen yıl 
% 20 artırılmasına dair söylediği sözlerdir. Ar
kadaşlar bu noktada da fevkalâde hassas olmak 
mecburiyetindeyiz. Gerek plânımızda, gerek Hü
kümet programında, gerekse" umumi olarak taki-
betmekte olduğumuz «istikrar içinde kalkınma 
politikamızda» ücret istikrarı son derece Önemli 
bir konudur. Ücretlerin yıllık prodüktivite artı
şını, aşıran bir orantıda artması enflâsyonu tah
rik edici unsurların başındadır. Bu, işçilere de 
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fayda getirmiyocektir arkadaşlar. Yani sanırsı
nız ki, bu sene ücretleri % 20 artıralım dersiniz 
% 20 olarak artıramazsınız, reci olarak artırma
nıza imkân yoktur. İktisat ilminde, monopol ha
yal, adını verdiğimiz «para hayali» nin peşinde 
işçileri bir müddet sürüklersiniz, zannederler ki, 
gerçekten bu ay haftalığım % 20 arttı, fakat bu 
bir hafta zor sürer. Prodüktivite artışı ile oran
tılı nisbette, ücretleri artırmayı öngören bir gelir 
politikası bir ücret politikası takibetmediğiniz 
takdirde bu memleketi enflâsyona sürüklersiniz. 
Batı dünyasında bu mesele ile yıllardır uğraşan 
milletler mevcuttur. İngiltere, İsveç bunun için 
birçok usuller bulmuşlardır. Yapacağımız şey, 
böyle bir büyük kütledir - İşçi kütlesi, Bunla
rın hissiyatını okşamak için, «Efendim, ne de
mektir? Bunlara % 10 bile azdır, '•% 20 bile az
dır, % 50 ilâve yapmak lâzımdır.» tarzında bir 
avantrik davranış ile cüret politikasına başla
dığımız takdirde memleket ekonomisini keşme
keşin ortasına sürmüş oluruz ve enflâsyonun 
göbeğine bütün iktisadi bünyemizi atmış olu
ruz. 

Diğer bir konu, arkadaşımızın toprak refor
mu bahsindeki -ölçülü, itidalli ve realist davra
nışıdır ki, Türkiye'de hissî tonalitesi çok yük
seltilmiş olan suni olarak yükseltilmiş olan bu 
meselede de büyük muhalefet grupu arkadaşla
rımızın aklıselim içinde, hissiselim içinde bu me
seleye bakmaya başladıklarını müşahede etmek 
bizim için büyük bir memnuniyet noktasıdır. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Biz daha evvel 
de aynı şeyi ifade ettik. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(•Devamla) — Neyse, anlaşılan başlangıçtaki, şe
yinizi arılamakta güçlük çekmişiz. Bugün bu 
şekilde ifade etme seviyesine, mesafesine gelmiş
lerdir. Bu da memnuniyeti mucip bir haldir zan
nediyorum. 

Diğer bir nokta, petrol konusundaki yine öl
çülü, modern, itidalli davranışıdır. Ve Hüküme
timizin, grupumuzun bu meseledeki hassasiyeti
nin karşı taraf tarafından da anlaşıldığını, tak
dir edildiğini ifade eden beyanlarıdır ki, bunu 
da memnuniyetle müşahede ediyoruz. Yalnız, 
üzüntümü mucibolan bir mesele vardır ki, bu 
noktanın burada bilhassa biraz üzerinde durmak 
istiyorum. Bu da Yon Mongold'un mektubu hak
kında Hükümete tevcih etmiş olduğunuz sual

lerdir. Diyorsunuz ki, ne demek Von Mongold 
bizden hesap mı soracak?... Yahut da, Türk Dev
letinin işleri yalnız Türkler tarafından yürütü
lür... Muhterem arkadaşlarım, bu meseledeki 
beyanlarımızda dikkatli olmak mecburiyetinde
yiz. Bu, çünkü Türkiye'de çok istismar konusu 
edilmiş bir mevzudur. Türkiye'nin iktisadi iş
birliği yaptığı milletlerle münasebeti, dün bu 
kürsüden bir zatın, biraz sonra geleceğim sözle
rine, tipik örneğini verdiği şekilde, son derece 
zararlı istismarlara yol açacak şekilde kullanıl
maktadır. Von Mongold'un, Konsorsiyumun, 
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının, Amerika'
nın bizden bâzı iktisadi meselelerimiz üzerinde 
bilgi talebctmesinden daha tabiî bir şey olamaz 
arkadaşlar. İşbirliği zihniyetinin icabıdır, bizden 
ne gibi tedbirler alacağımızı öğrenmek istiyecek-
tir. Türk Devleti, münasebetleri bütün dünyaya 
yayılmış bir devlet halindedir. Bugün tecerrüt 
içinde değiliz. Bir taşralı zihniyetiyle milletlera
rası iktisadi meselelere bakamayız arkadaşlar. 
Bir misal vereceğim ; büyük İngiliz İmparator
luğu dünyada askerî, siyasi ve her şeyin önünde 
malî ve iktisadi hâkimiyeti olan büyük ingiliz 
camiası, büyük İngiliz İmparatorluğu, biliyorsu
nuz geçen sene 3 milyar Dolarlık bir istikraz 
yapmaya kalktı. Bu istikrazı yapmaya kaltık-
ları zaman ne oldu? Belçika ve Lüksenıburg İn
giltere'ye «Gel bakalım memleketinde istikrarı 
temin etmek için ne tedbirler alıyorsun, evvelâ 
bunu bize izah et.» diye sordular. Belçika ve 
Lüksemburg. Binaenaleyh, ingiliz İmparatorlu
ğu 3 milyar dolarlık istikraz yaparken, 10 mil
letten müteşekkil Paris Kulübü adı verilen, 
dünyanın malî nıehafilinin başlıca üyelerini teş
kil eden memleketlerden istikraz talebederken, 
bunlara iktisadi meselelerini nasıl tanzim etmek 
niyetinde olduğunu bildirir bir plân verdi. Şu 
tedbirleri alırsan para vermeyiz. Çünkü bizim 
şeyimiz bir bankacı gibi bu verdiğimiz paranın 
kullanılış alanını bilmek isteriz. Gayet tabiî. 
İkraz yapan bir insan, nasıl bir bankacının kar
şısına gittiği vakit, evvelâ gel bakalım, sen bu
nu nerede kullanacaksın, bundan evvelki kay
naklarını nerelerde kullandın? Gayet tabiî so
racaktır. Konsorsiyumda Von Mongold'un biz
den sorduğu bundan başka bir şey değil arkadaş
larım. Gayet tabiî soracaklar. İktisadi İşbirli
ğinin kaidesidir. Başka türlü iktisadi işbirliği 
yapamayız arkadaşlar. Binaenaleyh, tahmin 
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ediyorum ki, arkadaşlarımızın kasdı da Türki
ye'nin işbirliği yaptığı malî mehafile, iktisadi 
münasebetlerini sıkı şekilde devam ettirdiği mil
letlerle bu şekilde birtakım hissi friksiyonlar, 
çatışmalar meydana getirecek birtakım nahoş 
sahneler yaratmak olmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsünün ölçülü, mutedil ve son 
derece seviyeli tenkidlerinden istifade ettiğimi
zi, bunları büyük bir zevkle dinlediğimizi huzu
runuzda tekrar beyan etmek isterim. Bu müna
sebetle, gerek bütçe üzerinde, gerekse bütçeyi 
çerçeveliyen umumi, siyasi ortam meselesine da
ir verdiği izahat esnasında, bir hususta arkadaş
larımın bir. iki nokta üzerinde bilhassa dikkat
lerini çekmek isterim. 

Arkadaşlar; siyasi çelişme tarihimizin en na
zik bir devresini yaşamaktayız. Türkiye'de çeşitli 
cereyanlar, Türkiye'de çeşitli tehditler Türkiye'
de çeşitli tehlikeler vardır. Bu ortam içerisinde 
iktidarda olalım, muhalefette olalım, ölçü içeri
sinde, itidal içerisinde hareket etmeye mecburuz. 
Ve yalnız rejim düşmanlarının işine yarıyacak 
şekilde ortaya atılmış olan birtakım oltaları, 
«Aman çok güzel bir muhalefet teşkil edecek, şu
nu da yakalıyalım» diye üstüne atladığımız tak
dirde, bu yalnız size değil bütün rejime zarar 
verecektir. (A. P. sıralarından alkışlar) iktidar 
olarak, muhalefetin büyük kanadı olarak, temyiz 
gücümüzü bilhassa şu devrede son derece keskin 
bir şekle sokmak mecburiyetindeyiz. Ortada tel
kin edilmek istenen fikirlerin Kaynaklarını, kök
lerini iyi bulacağız arkadaşlar. Bu kürsüden, bu 
memlekette sütun sütun yazılan en seviyesiz şe
kilde Marksist propagandasının etrafa yaymaya 
çalıştığı temalara, büyük bir muhalefet kozuymuş 
gibi, bu oltalara atlamaya çalışan bir .muhalefet 
memlekette de önce kendisini yıpratacaktır arka
daşlar, yıpratır. (A. P. sıralarından alkışlar) Bi
naenaleyh, bütün memleketin hürmeti olan sa
yın liderinizin, «Bizden sonra en sağlam fikir
lere sahibolduğu anlaşılan» diye Türkiye İşçi 
Partisini, bir marksist teşekkülü temize çıkaran 
ve onlara bu itibarı, hak etmedikleri bu itibarı 
veren tutumundan partinizi ve memleketi kur
tarmak mecburiyetindesiniz arkadaşlar. (Adalet 
Partisi sıralarından sürekli alkışlar, bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, belki biraz şiddetli ko
nuştum, özür dilerim. Ama biraz evvel söylediğim 

gibi, biz bu kürsüde millî dertlerimizin, millî 
problemlerimizin bir psikanalizini yapıyoruz. 
Nahoş olabilir, söylenen sözler nahoş olabilir, his
siyatınızı rencide edebilir. Fakat bunu yapmaya 
mecburuz. Çünkü mücadelesini yaptığımız dâva 
son derece nazik, son derece Önemli bir dâvadır. 
Bu yalnız bizim dâvamız değildir. Bu sizin dâ-
vanızdır, çoluğumuzun, çocuğumuzun ve gelecek 
nesillerin davasıdır arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, müsaadenizle şimdi, 
dün bu kürsüde Anayasa müesseselerini, Türk 
Parlâmentosunun kendisine vermiş olduğu imti
yazları suiistimal edercesine, en seviyesiz bir şe
kilde, dünyanın her tarafında Komünizm pro
pagandası demekte hiç kimsenin şüphe etmiye-
ceği tarzda meseleleri ortaya atmış olan bir ar
kadaşın beyan ettiği fikirler üzerinde durmak 
istiyorum. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Se
viyesiz demeye hakkı yok. 

BAŞKAN — Yerinizden .müdahale etmeyin. 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Kür

süde konuşan bir hatibe «seviyesiz» demeye hak
kı yok. Sadede davet etmek sizin vazifeniz. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeme
nizi çok rica ediyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ha
tibi sadede davet etmenizi de ben rica ediyorum. 

BAŞKAN — Susmazsanız tüzüğü tatbik ede
ceğim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Kürsüden konuşan bir hatibin konuşmasını sevi
yesizlikle itham etmeye hakkı yok... 

BAŞKAN — Size ihtar veriyorum. Susmu
yorsunuz madem. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, izahatım 
sırasında, bütün dünyada komünizm propagan
dasının, Marksist propagandanın fakir ve top
rağı yetersiz kütleleri nasıl tahrik etmek için zen
ginlerin malını bölüşmek hedefine müteveccih 
bir tahrik politikası güttüğünü izah etmiştik. 
Toprak reformunu mal bölüşme şeklinde kütle
lerin hissiyatını tahrik etmek üzere mütemadiyen 
ortaya atan marksistler, şu noktayı* bilhassa ha
tırlamak mecburiyetindedirler; Türkiye'de bü
yük bir millî problem halinde toprak reformu
nun içinde mal bölüşmesini gerektirecek, toprak 
dağıtımını icabettirecek elimizde büyük imkân 
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yoktur dediğimiz zaman kastımız şu idi arkadaş
lar: Türkiye'de 1963 sayımına göre 3,5 milyon 
çiftçi ailesi içerisinde topraksız olan ancak 308 000 
ailedir. En büyük çiftlikleri düzenli çiftlik olup 
olmadığına bakmadan devletleştirip bu kimselere 
taksim ettiğiniz takdirde, yapılmış olan hesap
lar vardır, işin matematik limiti vardır, en fazla 
verebileceğiniz, en fazla toprak verebileceğiniz 
insan 80 000 - 90 000 i aşmıyacağmı bunu bir
çok uzmanlar açıkça ortaya koymuşlardır. Bina
enaleyh, toprak reformu milyonlarca topraksız 
çiftçiye toprak temin edecektir şeklinde bir pro
paganda Türkiye'nin gerçeklerine uymıyan bir 
propagandadır. Biz bu şekildeki bir toprak re
formunu anlamıyoruz. A.P. Toprak Reformu 
Kanunu getirecektir. Toprak reformunu yapa
cağız. Fakat, Türkiye'de işletmeleri iktisadi 
kalkınmamıza, zirai kalkınmamıza yardım ede
cek bir bünyeye kavuşturacak bir şekilde yapa
cağız. Fakiri zengin aleyhine tahrik edecek bir 
propogandanm vasıtası olarak yapmıyacağız. 
(A.P. sıralarından alkışlar). 

Arkadaşlar, komünizm propagandasının sat
hiliğine bir fikir verebilmek için müsaadenizle 
Mısır'daki topra'k reformundan bahsetmek isti
yorum. Bütün Orta - Doğu'da toprak reformu 
komünist partilerinin en belli - başlı işledikleri 
temaslardan birisi olduğunu söylemiştim; bir 
müellifi de kendime müşahit tutarak, Nasır ida
resi, yani mülkleri devletleştirme doktrinini tat
bik etmek üzere kurulmuş olan askerî diktatör
lük idaresi, Mısır'da idareyi ele aldıktan sonra 
giriştiği toprak reformuyla meydana çıkan hâ
dise şudur arkadaşlar; 1955 yılma kadar iki 
yüz dekar olarak âzami haddi tesbit edilmiş olan 
topraklar bölündükten sonra Mısır ancak 69 
bin çiftçi ailesine toprak verebilmiştir arkadaş
lar. Bugün Mısır'da 1961 de elan 1,5 milyon 
çiftçi ailesi topraksızdır. Binaenaleyh toprak 
dağıtmakla, topraksız çiftçiyi toprağa sahi-
betmeye imkân yoktur arkadaşlar. Ama bu 
demek değildir ki Türkiye'de, Mısır'da veya 
Orta - Doğu'nun diğer memleketlerinde dağı-
tılmıyacak arazi yok veyahut da tevzi edilmi-
yecek hiç topra'k mevcut değil, meveudolduğu-
nu program müzakereleri esnasında da söyle
dik. Mahallî olarak bâzı bölgelerde bu prob
lemin yani toprak reformunun toprak dağıtıl
ması şeklinde anlaşılabileceği bâzı bölgeler bu

lunduğunu söyledik. Fakat bizim asıl üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz nokta, bunun milyon
larca insanı, sanki böyle milyonlarca insan var
mış gibi milyonlarca köylüyü topraklandıraca
ğız tarzında bir propagandanın temeli yoktur. 
Ve bu şekilde yürütülen propaganda halkı bil
gisizce tahrik etmekten başka bir işe yaramıya-
caktır. Bunu tabiî onlar yapmaya devam ede
cekler. Çünkü ellerinde başka silâh yoktur. (A.P, 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar), Gayrimem-
nunları tatmin etmek için ellerinde başka silâh
ları yoktur, bunu yapacaklar. Ama, efkârı umu-
miyemizin ve sorumlu muhalefet grupu mensu
bu arkadaşlarımızın, Marksistlerin ortaya attık
ları bu oltaların, zehirli oltalar olduklarını teş
his etmelerini bilhassa bu münasebetle rica ede-' 
ceğim. 

Arkadaşlar, dün bu kürsüden konuşan ar
kadaşımız Türkiye'de sanayileşmenin, Türkiye'
de iktisadi kalkınmanın ancak devletçilikle, 
Devlet teşekkülleri kurmak suretiyle mümkün 
olabileceğini uzun boylu izah etmişti ve gerek
çe olarak da dünyanın hiçbir yerinde hiçbir cid
dî iktisadi kitapta bulmamıza imkân olmıyan 
gayet garip bir argüman vermiştir. İlk defa ken
disinden duyuyorum bu argümanı. Hiçbir ki
tapta böyle bir argümanın ciddî olarak müna
kaşa edildiğini görmedik. Eğer kendileri biliyor
sa bana ciddî bir kitap tavsiye etmelerini rica 
edeceğim. Sanayileşmek için büyük kuruluşlar 
lâzımdır. Hattâ bir açık oturumda bu arkadaş 
biraz ölçüyü kaybetti. «Türkiye'de General Mo
tors gibi büyük işletmeler kurmak lâzımdır» 
dedi. Tabiî General Motors'un yıllık istihsalinin 
18 milyar dolar olduğunun, yıllık kârının da 1,5 
- 2 milyar dolar olduğunun farkında değildir, 
iktisatçıdır kendileri. Türkiye'de böyle büyük 
dev teşebbüsler kurulursa ancak Türkiye sana-
yileşirmiş ve bunu da Adalet Partisinin inandı
ğı özel teşebbüs kuram azmış. Çünkü, vatandaş
ların elinde böyle büyük dev teşebbüsleri kura
cak para yokmuş. Az gelişmiş olduğumuz için 
böyle büyük teşebbüsler kuramazmışız. Bu argü
manı başka bir münasebetle de münakaşa et
miştik. Bu argüman, bu delil özel teşebbüs aley
hine getirilmiş bir delil değil ki, özel teşebbüs 
fert teşebbüsü değil ki, yalnızca anonim şir
ket kurarsınız. Adalet Partisi grupu olarak bi
zim üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve özel 
sektörü teçhiz ederek yani özel sektörden kas-

_ 24 — 



M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1966 0 : 1 

dini biraz evvel de söylediğim gibi 75,5 milyar 
Türk lirasını kullanan % 71 civarında insan
lardan teşekkül eden sektördür. Bu sektörün 
tasaruf imkânlarını mobilize ederek, seferber 
ederek Türkiye'nin muhtacolduğu işletmeleri 
kurarsınız. Bizim böyle anonim şirketlerimiz 
mevcuttur, doğacaktır. Bu kuruluşları teşvik 
edecek şekilde kanunlar getirmekteyiz. Binaena
leyh eğer gerçekten rekabet için, sanayileşmek 
için büyük teşebbüslere ihtiyaç varsa bunları da 
temin ederiz. Ama kalkınmak için mutlaka dev 
teşebbüsler kurmaya lüzum yoktur arkadaşlar. 
Kalkınma için ufak ufak teşebbüslerle, ufak 
ufak atölyelerle ufak ufak sanayi ünitelerini 
zamanla büyüte büyüte pekâlâ sanayileşmemiz 
mümkündür. Dünyanın gelişmiş bütün memle
ketleri bu devreden geçmiştir. Binaenaleyh ar
kadaşımızın sanayileşmek için mutlaka Sovyet 
modeli büyük işletmelerden başlıyarak kalkın
manın gerçekleştirme doktrinini, bizim şimdiye 
kadar okuduğumuz iktisat kitaplarında ve de
mir perdenin dışındaki başka memleketlerin 
iktisadi tarihlerini gözden geçirdiğimiz zaman 
böyle bir modele rastlamamaktayız. Bir model 
verirlerse çok memnun olacağız. Hangi memle
kette bu olmuş, hani memlekette böyle gerçek
leşmiş, çok sevineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, diğer garip bir fikir 
de yabancı sermaye üzerinde yapmış olduğu 
tahlillerdir. Bu konuda arkadaşımızla bâzı der
gilerde münakaşa etmeyi arzu ederdik. Fakat 
kendileri nedense münakaşadan çekinmişler, 
yalnızca Meclis kürsüsünden umumi birtakım, 
daha ziyade Meclise hitabetmekten ziyade dı-
şarda radyodan birtakım kolaylıkla kandırabile-
cek insanlara hitabeden bir seviyede, yabancı 
sermaye meselesini ele almışlardır. O halde 
yabancı sermayenin memlekete hayır getirme
diğinin delili: «çünkü yabancıdır» diyor. Şa
hane bir mantık. Bunu bir iktisatçı olarak, bir 
aklı selim sahibi olarak, iktisatçı olmaya da lü
zum yok, bir sağ duyu sahibi vatandaş olarak, 
bunun mânasını anlamaya imkân yok. Yabancı 
sermaye Türkiye'de yapılamıyan Türkiye'de 
Türk vatandaşlarının güçleri yetmiyen, bildik
leri alanlarda birtakım tesisleri bu memleketin 
topraklarına getirmişse, kâr transferi etmiş olsa 
dahi, bundan bütün memleket faydalanır. Çün
kü bundan elektrik satmalır. Çünkü bundan 

iptidai madde satmalır. Çünkü bu sermaye 
memlekette işçiye ücretim öder. Çalışacak in
sanlara çalışma zemini açar. Yabancı sermaye 
şirketleri tarafından kurulmuş olan işletmeler 
memlekette büyük nisbette kâr ettikleri nisbette 
dahi Devletin masraflarına katılacak şekilde 
vergi verir ve nihayet yabancı sermaye bu mem
leketlerde müteşebbislerin iyi bilmedikleri alan
larda yeni yeni usulleri memlekete getirmek 
suretiyle memleketin genel teknolojik seviyesi
nin yükselmesine yardım eder. Ve nihayet ya
bancı sermaye ihracatımızı artırmak, ithalâtı
mızdan tasarruf yapma imkânlarını temin eder. 
Bütün bunları temin etmek bizim elimizdedir. 
Temin etmiyenler varsa bunları ayıklamak ve
yahut da bu kıstaslara uymıyan müesseseler 
gelmek istiyorlarsa bunlara hudutlarımızda bir 
mania germek bizim elimizdedir. Ama diyemez
siniz ki, yabancı sermaye bizim işimize yaramaz, 
çünkü yabancıdır. Bu mantıkla meseleye bak
maya imkân yoktur. Binaenaleyh, arkadaşı
mızın, yabancı sermaye ihracata gitmez, tarzın
daki kanaatine de iştirak etmek mümkün de
ğildir. Meşhur birkaç firma ismi vereceğim. 
Almanya'daki Opel fabrikaları kimin malıdır? 
Amerikan sermayesinindir. İngiltere'de Ford 
fabrikaları Amerikan sermayesidir. Fakat bu 
iki firmada Almanya ve İngiltere ihracatmın 
bel kemiğidir. Arkadaşlar yani, iktisatçı ola
rak bu meseleler üzerinde bu kadar ayak üstü 
nasıl konuşabilmeye cesaret buluyor insanlar, 
şayanı hayrettir. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisinin özel 
sektörcülük görüşü sosyal adalet ilkesiyle zaten 
mantikan çelişmeliymiş. Bir memlekette özel 
sektör olduğu zaman sosyal adalet olamaz. Yani, 
İngiltere'de, Amerika'da, İsveç'te, Almanya'da 
sosyal adalet yok. (A. P. arka sıralarından 
«yalnız Sovyetler Birliğinde var» sesleri) Muh
terem arkadaşlar, bu garip fikri de gerekçesi 
olarak ileri sürdüğü noktai nazar şuna dayanı
yor, diyor k i ; bu düzen serveti sosyal adalet ola
bilmesi için gelirlerin eşidolması lâzımdır. Ge
lirleri eşit yapan unsur nedir? Servet ve ser
mayedir ve bir de eğitimdir. Öyledir. Bina
enaleyh, servet ve sermayeyi dağıtmadan gelir 
eşitliğini temin etmek mümkün değildir. Müte
rakki vergiler usulleri ile ve liberal memleketler
de hür teşebbüse dayanan, bizim mensubolduğu-
muz hür dünya memleketlerinde birçok mües-
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seseleriyle sosyal adaletin en güzel numuneleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu müesseseleri yok farz 
etmek mümkün değildir arkadaşlar. Ancak, son 
derece bir ideoloji taassubu içerisine insan ken
disini kapatmış olmalı, bütün dünyadan irti
batını kesmiş olmalı ki, o derece garip fikirler 
söylemeye cesaret bulabilmeli. Bugün, kendi
lerine sosyalist diyen insanlar dahi gelir eşit
liği ve. gelir eşitliği şeklinde anlıyan sosyal 
adalet telâkkisini terk etmişlerdir. Bir pasaj 
okuyacağım müsaadenizle, ingiliz işçi Partisi
nin teorisyenlerinden, İngiliz Sosyalist nazara 
yecilerinin mümessillerinden ve bugün İngi
liz işçi Partisi Kabinesinde bulunan (Douglas 
Jay Oxfonrd Üniversitesinde eski iktisat hocası
dır. bir kitabından bir pasaj okuyacağım. Bu 
meseleye temas eden bir pasaj olması bakı
mından çok önemlidir. 

Demokratik memleketlerde bile Markist fi
kirler, ki1, çok defa ağına düşmüş olanlar dahi 
farkında değillerdir. Zihinleri karşıtırmakta ve 
ileri istikamette siyasi gelişmeleri ve ıslahatı 
dejenere etmektedirler. Çünkü sahte bir teş
his , en iyi tedavi şeklinin bulunmasına hiç de 
yardımcı değildir. Bugün Batıda, hattâ ingil
tere'de bile, bâzı kimseler iktisadi düzeni de
vamlı bir şekilde tam çalışma halinde tutabil
menin köklü ve şiddetli bir sosyal devrim olma
dan temin edilemeyeceğini veyahutta biraz 
evevl söylediğim nokta burada, mevcut gelir 
seviyeleri arasında bir düzelme yapmanın sa
nayii Devletleştirmeden mümkün olmıyacağmı-
veyalıattâ kâr ve faizin, ahlâka uymıyan bir 
hareket, bir nevi soygunculuk olduğunu iddia 
ettikleri zaman, onlar yalnızca bilgi, akıl ve 
izanın değil gözleriyle gördükleri bedahatle-
rin şahadetini inkâr etmekle kalmıyorlar. Onlar 
belki de farkında olmıyarak Marks'm yir
minci asır iktisatçılarından ve sanayi imkilâbı-
oıı n ilk devirlerinden mülhem olan demece 
v3 yanlış fikirlerini de tekrar ediyorlar. Bu
gün işte ingiltere'de bütün hikmeti vücudu 
sosyal adalet olan ingiliz işçi Partisinin ingi
liz sosyalist hareketinin teorisyenlerinden biri 
olan Douglas Jay'in en son yazmış olduğu 
bir kitabından bir pasajı okuyorum : Bugün 
Avrupa'da sosyalizm mülkiyet alayhtarı değil
dir artık. 1959 yılında Badbodebergs'de yaptığı 
parti kongresinde Alman Sosyal Demokrat 
Partisi devletleştirmeyi ve mülkiyetleri, hususi 
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mülkiyetten Devlet mülkiyetine geçirme fik
rini programından çıkarmıştır. Bugün devlet
leştirmeyi, topyekûn devletleştirmeyi ve plânla
mayı programımda tutan tek parti vardır; o da 
komünist partisidir. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, özel sektörü gelir eşit
liğini ortadan kaldıran bir sektör olarak mü
talâa eden bu arkadaşımızın alternatif bir mo
delde gelir eşitsizliğinin nasıl olduğunu gös
teren bir kitaptan bir iki pasaj okuyarak 
sözlerime son vereceğim. Bu entresan bir mu
kayesedir. Sovyet Birliği ile Amerika'daki ge
lir eşitsizliğini mukayese eden bir tahlildir. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde beş 
tane farklı sınıf veya zümre meveuttur. Üst 
kademeyi işgal eden birkaç yüz aile idari züm
reyi teşkil eder. Meşhur Djilas'm yeni sınıf 
dediği modern aristokratlar, modern feodaller, 
modern toprak ağaları, modern derebeyleri 
bunlardır. Hükümetin yüksek memurları, parti 
kodamanları ve üst rütbeli subaylar senede ya
rım milyon ruble ve daha fazla gelir elde 
ederler. Daha az önemli memur ve subaylar 
tanınmış sanatkârlar, yazarlar, âlimler ve 
diğer münevverler; büyük devlet müessesele
rinin müdürleri, yani topyekûn 5 milyon kadar 
insan yılda birkaç yüzbin ruble alırlar. Üçüncü 
sınıfı teşkil eden alt kademe, parti mensup-

j lan, mühendisler, teknisyenler, kolektif çift-
| çiler ve ufak fabrikaların idarecileri birkaç 

Stahanof veya sıkı çalışan işçi, senede 20 
{ bin ruble kadar bir kazanca sahiptir. Üç sınıfa 
I ayırdığımızda bu üst tabaka, iki yüz milyon-
- luk Sovyet Rusya nüfusunun yüzde 10 udur. 
! Dördüncü sınıfa gelince, işçi kütlesi ve köy

lüler senede sekiz bin ruble kazanabilirlerse 
1 kendilerini çok şanslı ve zengin sayarlar. Bu 
I para iki büyük ve iki küçük çocuktan ibaret 

bulunan bir şehir ailesini geçindirmez . Kalfa 
] durumundaki bir işçi, ayda altı yüz, yedi yüz 
' ruble, acemi bir işçi ise bunun ancak yarısını 

yani, üç yüz ruble alır. işte size özel sektör 
dışında olan tam arzuladıkları tarzda kol-
lektivist bir sistemin modelinde gelir dağılımı 
nasıl bir manzara arz ediyor, bunun gayet 
kesin ve istitistikî bir tahlilini vermiş bulunu
yorum. 

Arkadaşlarım, bir iki noktaya daha temas 
ederek sözlerime osn vereceğim. Buyurdular ki, 
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Adalet Partisinin iktisadi kalkınma felsefesi 
çelişmelidir. 

Çünkü iktisadi kalkınma için'ne yapacağız? 
Fertleri zenginleştireceğiz. Ama, fertleri zen-
ginleştirımek Devletin malını ferde veroıdk de
mektir ki, bıı sosyal .adalete tamamen karsıdır. 
Bu mugalâtanın ta kendisidir arkadaşlarım, 
bir misal ile cevap vereceğim. 

İngiliz İşçi Partisi geçenlerde Times gazete
sinde gayet geniş şekilde izah ©dilen yeni bir
takım tedbirler almıştır. Yani, İngiliz Sosyalist 
Partisi, İngiliz İşçi Partisi iktisadi kalkınmayı 
İngiltere'de hızlandırmak için nasıl bir yol ta-
kibediyor, arkadaşlarımızın fikirleri ile muka
yese bakımından çok enteresandır. İngiliz İşçi 
Partisi bizden çdk daha liberal oluyor. 

Birtakımı yatırım indirimlerini senelerdir 
tatbik etmektedir, çok daha liberal olan yatı
rım indirimi sistemini yıllardır tatbik etmekte
dir, hem de bizdeki gibi % 20 - 30 filân değil, 
bâzı yıllarda % 70 e kadar çıkan tatbikat İn
giltere'de olmuştur. Fakat bunun da kâfi gel
mediği görülmüştür. Çünkü yatırım indirimin
den ancak kâr eden müesseseler istifade etmek
tedir. Yeni müesseseler istifade edememekte
dirler. Bunun için İngiliz İşçi Partisi yani bi
zim Marlksistlerin, «Devlot eliyle ferdi zengin 
edyorsunuz.» dedikleri sistem; İngiltere'de ye
ni yatırım yapan müteşebbise devlet, tesisleri
nin % 40 mı hibe etmektedir, parasını vermek
tedir. İşte onların sosyalistliği ile hürriyetçi Ba
tılı sosyalizm arasındaki anlayış farkı burada
dır. 

Bizim A. P. olarak, Türkiye'de müteşebbisi 
destekliyeceğiz, dediğimiz zaman biz İngiliz İş
çi Partisi kadar ileri gitmiş değiliz. Belki da
ha da ileri gitmek icabedecek. Ama huzuru
nuzda belirtmek isterim ki, bunların karşımı
za birtakım hissi barajlar çıkarmalarını berta
raf edecek şekilde dünyadaki tatbikatı yüzle
rine çarpacağız. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Plân özel sektörle olmazmış. Bu meseleyi prog
ram müzakeresi sırasında da mütalâa ettik. 
Dün akşam konuşmasını hepimizin zevkle taki-
bettiğimiz Muhterem Alican bu noktadaki çeliş
meleri, bu noktadaki tenakuzları gayet güzel 
şekilde ifade buyurdular. Muhteremi arkadaşla
rını, bugün kollektivist bir plân işlemıemeiktedir. 
Bugün elli yıllık tecrübeden sonra kollektivist 

plânın tatbikatından Rusya dönmeye çalışmak
tadır. Bugün Liberman ve daha birçok Rus ik
tisatçılarının bütün Rus endüstri sistemini, Rus 
iktisat sistemini - daha sonuçları belli değil, 
muvaffak olup olamıyaeağı belli değil - büyük 
problemlerle karşı karşıyadır. Fakat vakıa şu
dur ki, kollektivist plân işi em çimektedir, işliye-
mez. Arkadaşlarımızın kastettikleri belki Sta-
linist devirdeki. Ama bugün bu plân gömülmüş
tür arkadaşlar, Stalin ile beraber çoktan gö
mülmüştür. Arkadaşlarımızın biraz malûmatla
rını tazelemelerini kendilerine tavsiye ederiz. 

En son nokta olarak, liberal bir düzende ya 
enflâsyon olurmuş, ya da deflasyon olurmuş. 
Yani, bunu bir iktisat hocasının ağzından din
lemek ıstırap verici bir hâdisedir arkadaşlar, 
itiraf ederim. (Soldan dıravo» sesleri.) Bizim 
talebelere bütün anlatmıya çalıştığımız şey, 
ımeslek hayatımız boyunca Keynes ihtilâli adını 
verdiğimiz büyük iktisatçının bütün iktisat teo
risini yenibaştan inşa eden inkılâbından sonra 
liberal düzende cemiyeti enflâsyon ve deflas
yon ekstremlerine atan unsurlar keşfedilmiş ve 
bunlar kontrol altına alınmıştır. Bunun en şa
hane misali 19G1 yılından beri bugün dünya
da en büyük gelişme hızlarından birisini ver
miş olan Amerika'nın, hiçbir enflâsyona ve def
lasyona mâruz kalmadan 6 yılda müstakar bir 
iktisadi kalkınmayı başarabilmiş olmasıdır. Yıl
da %.5,5 hızla kalkman Amerika 725 milyar 
dolarlık millî gelirini yılda Fransa'nın yarısın
dan fazla bir millî gelir ilâve etimek suretiyle. 
başarmaktadır. Zaten Rusya'yı, komünist mem
leketleri telâşlandıran da budur. Maıiksist pro
düksiyon, Marksist kehanet işlememektedir. Sov
yet iktisatçıları arasında kendisi M.arks'ın dok
trinleri arasında hapsedilmiş olanlar, 1945 yı
lından beri ha bugün, ha yarın büyük depres
yon geliyor diye .beklemişlerdir, yazılar yazmış
lardır, gülünç olmuşlardır. Çünkü, bugün hür 
dünya iktisadi kalkınmanın istikrar içinde na
sıl gerçekleştirileceğini bilen, keşfeden bir fik
rî seviyeye ulaşnııstır ve bu imkânlardan fay
dalanan hür cemiyet düzeni serbest piyasa eko
nomisi adım verdiğimiz liberal düzen hayati
yetini bugün Rusya'ya dahi kabul ettirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda üç saate 
ya'km bir müddet konuştum. Beni dikkatle din
lediğiniz için hepinize minnettarım. Fakat ümi-
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dederim ki, vermiş olduğum bu uzun izahat 
esnasında Türkiye'de rejimimizin geleceği ba
kımından, iktisadi kalkınmamız bakımından 
son derece önemli olan, hayati olan, gerek ikti
sadi, gerek siyasi, gerekse toplumsal bâzı me
selelere ışık tutabilecek birkaç fikir ortaya ata-
bilmişsem kendimi gerçekten bahtiyar addede
ceğim. Hepinizi A. P. Grupu adına hürmetle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yalçın bir dakikanızı 
rica edeceğim. Konuşmanızın bir yerinde «sevi
yesiz bir konuşma» dan bahsettiniz. O anıda ko
nuşmanızı sektedar etmemök için müdahale et
medim. Bunun tavzihini rica ediyorum sizden, 
Başkanlık namına. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem Başkan, özür dilerim. 
Bunda hiçbir haikaret kastı yoktur efendim. 
Arkadaşımızın bir üniversite hocası olarak bu 
kürsüde tutması gereken standardı tutmadığın
dan şikâyet maksadiyle bu sözü söyledim. Ken
disinden beklenen seviyenin altında konuşmuş
tur, diye isterseniz tavzih etmeye hazırım efen
dim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — Sayın 
Başikan, bir parti komünistlikle itham ediliyor, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir dakika 
oturun rica ederim. Size söz veraıiş değilim ki, 
bir dalkika oturun rica ederim, dinleyin biraz. 

" Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Mecliste 
konuş/ma'k ne kadar haksa, dinlemesini öğren
mek de, bilmek de o kadar bir zarurettir. Bu 
Mecliste Başkanlık söz vermeden, ne kürsüden 
ve ne de yerinden konuşmak îçıtüzüğe tamamen 
aykırıdır. Binaenaleyh evvelâ dediğim gibi bu 
hususu tavzih etmiye meciburum. 

İkinci husus, müsaade buyurun, sayın ar
kadaşımız yerinden müdahale ederken ilk ika
zımızı dinlememiştir. İhtarda bulundum, yalnız 
buna mutavaat etmesi dolayısiyle, vermiş oldu
ğu önergede mutavaat ettiğini bildirmesi dola
yısiyle ihtar cezasını da kaldırmış bulunuyo
rum. 

Vaikit hayli gecikmiş olduğuna göre Sayın 
Faruk Önder sizin konuşmanız saat 13 e kadar 
bitebilir mi ? 

FARUK ÖNDER (Konya) 
dim. 

Bitmez efen-

BAŞKAN — Şu halde saat 14,30 da toplan-
nak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 12,35 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı); Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; ikinci 
Oturumu açıyorum. Görüşmelere devam ediyo
ruz. Yalnız bu arada Sayın Sadun Aren konuş
malarını yanlış aksettirilmiş olduğu iddiası ile 
söz rica ediyor. (Duyulmuyor sesleri) Önergesi 
vardır. Yalnız biz bu sözü tavzih ettirdik ve 
kendilerini küçük düşürecek ve sataşmayı ica-

betirecek bir durum görmedik.,Ama, ısrar edi
yorlarsa bilmiyorum, biz sataşma görmedik. 
Tavzih ettirdik efendim. 

SADUN AREN (istanbul) — İşitemedim. 
BAŞKAN — Efendim söz vermiş değilim 

Sayın Sadun Aren. Yalnız siz sözlerinizin yan
lış aksettirildiğinden ve bir sataşmadan bahse-
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diyorsunuz bu önergenizde. Biz o sözü tavzih et
tirdik. Biz o sözü tavzih ettirdiğimize göre, siz 
eğer yine sataşma olduğunda ısrar ediyorsanız 
oylamaya mecburum. Riyaset olarak böyle bir 
şeyin olduğuna kaani değiliz. 

SADUN AREN (İstanbul) — Yalnız bu söz 
münasebetiyle değil efendim. Genel olarak bü
tün konuşmalarda şahsıma... 

BAŞKAN — Zaten siz söz almışsınız. Siz
den evvel grup adına başka konuşacaklar var
dır. Onun için sıranız geldiğinde size söz vere
ceğim. 

Şimdi söz, Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Faruk önder'indir. Buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan ve muhte
rem milletvekilleri; 

Bütçe müzakereleri, mahiyeti icabı bütün 
Devlet faaliyetlerinin gözden geçirildiği, hal ve 
âtiye ait düşünce ve temennilerin ortaya kon
duğu bir murakabe ve karşılıklı aydınlanma 
vasıtasıdır. 

Onun bu mahiyetinden faydalanarak, Millet 
Partisi ve Meclis Grupu, çeşitli meselelerimiz 
hakkında bâzı temel görüşlerini bu konuşma
mızda ortaya koyacaktır. 

Devlet faaliyetlerinin muhtelif dallarına ait 
bütçeler müzakere edilirken her birine ait taf
silâtlı görüşlerimiz şüphesiz ayrıca Yüce Mecli
sin ve Türk Milletinin takdirlerine arz oluna
caktır. 

Millet Partisinin ve onun Meclis Gruyunun 
samimî kanaatine göre, bütçe müzakereleri hu
zura, iktidar ve muhalefet 'olarak karşılıklı an
layışa en çok muhtacolduğumuz bir zamanda 
başlamış bulunuyor. 

İç ve dış şartların telkin ettiği bu zaruret 
herkesin takdir edeceğini ve kendine düşeni 
yapacağını da ümidetmek isteriz. 

Bu düşünce ve duygularla meşbû olan Millet 
Partisi Meclis Grupu, 1966 yılı bütçesinin yur
dumuz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plânlı kalkınma devresinin dördüncü bütçesi

ni idrak etmiş bulunuyoruz. Bu Ibü'tçe ile, dayan
dığı iktisadi zemin hakkında görüşlerimizi ifade 
etmeden evvel plân anlayışı üzerinde duracağız. 

Plân fikri bir Anayasa müessesesi haline 'gel
diği halde, bir kısım politikacıların bunu benim
semediği yolundaki tartışmalar hâlâ devam et
mektedir. Gerek bu tartışmalar ve gerekse başta 
Sayın Demirel olmak üzere bâzı mesul zevatını 
plâna bağlılıklarını şüpheye düşüren beyanları, 
bizi plân fikrine ve bu mevzuda geçmişte yapılan 
tartışmalara kısaca temas etmek zorunda bırak
mıştır. 

Malî imkânları mahdut bulunan ve bu imkân
ları yapılacak işler arasında en veriml'isine har
camaya medbur olan bir memleketin idaresi, 
umumi bir plân ve programın rehberliğinden 
mahru'm olunca, bu en verimli işi tâyin imkânı 
kalmaz. Şahsi ve indî görüşlere veya gün
lük politika icaplarına göre daha az verimli 
'işlerle uğraşmak ve böylece, imkânları heder et
mek mukadder olur. İlmî esalara ve ciddî tetkik
lere dayanmııyan umumi bir plân ve programla, 
«aye ve imkânlar arasında hesaba müstenit bir 
mihenk sağlıyaJmıyan Hükümetlerin, hâdiselere is
tikamet vermekten ziyade onların peşinden sü
rüklenmeleri mukadder bir netice olur. Yaldızlı 
islerle bir müddet aldatılmış olan kütleler de, bir 
<?ün bu tutumun acı neticesini kavrar hale ge
lirler. 

Türkiye, ifade ettiğimiz bu gerçeklere uy
mak isteımiyen idarelerin sebeiboldukları ıstırap
ları, uzun yıllar çekmiştir. Plân ve proerram fik
rini müdafaa edenlere karşı geçmişte Hükümet
ler, çeşitli mazeretlerin gölgesine sığınmışlar ve 
bir türlü plân fikrini kabul etmek istememişler
dir. Politikacıları bir ihsan ve atıfet kaynağı 
haline getiren keyfî ve hesapsız gidişten bir tür
lü ayrılmak istememişlerdir. 

Fakrü sefalet içinde bulunan bir memle
kette, her şeyi Devletten be'kliyen mustarip küt
lelere karşı, Devletin mahdut imkânlarının ba-
zan okşama ve bazan bir baskı vasıtası olarak 
kullanılması, demokrasimizin soysuzlaşmasında 
ve hürriyetlerin geniş ölçüde nazari kalmasında 
mühim bir âmil olmuştur. 

Geçmiş Hükümetler, plân ve programı evve
lâ totaliter idarelere has bir keyfiyet olarak 
göstermeyi kendi maksatlarına uygun bulmuş
lardır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra, birçok de
mokrat memleketler, iktisadi kalkınmalarını 
temin için umumi plân ve programlar tanzim ve 
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tatbik etmişler ve muvaffak olmuşlardır. 
Bu gerçek, aşırı demokratik iddiasında bu

lunanların da meçhulü değildir. Plânsız hare
keti mazur göstermek için ileri sürülen bu ba
hane, tenkidlere uzun müddet mukavemet ede
memiştir. 

Nihayet, «Plânın olmadığını iddia edenler bu 
iddialarını ispat etsinler» denmiş ve böylece 
müsbeti ortaya koyacak yerde muhalefeti men
fiyi ispata davet eden bir yola sapılmıştır. 

Bir müddet sonra, memleketin daha parlak 
bir istikbale üzüntüsüz kavuşmasını temin mak-
sadiyle, umumi bir plân ve koordinasyon içinde 
hareket edilmesi zamanının geldiği, resmen ifa
de edilmiştir. 

Bu taahhüt de sözde kalmış ve 1957 do en 
yetkili ağızlarca «Meselâ, Amerika plânla mı 
kalkmdı?» denmek suretiyle plansızlık yeniden 
müdafaa edilmiştir. 

İktisadi plân mefhumunun henüz tatbik sa
hası bulmadığı bir zamanda, Amerika'nın ve 
diğer bâzı memleketlerin plânsız kalkınmış ol
maları, şüphesiz plânlı kalkınmanın, tecrübe ile 
sabit olan faydalarını, ve memleketimizi gözü 
kapalı bir gidişin yaratacağı türlü sınıktılar ve 
emrivakilerle karşı karşıya bırakınlyae.ak umu
mi bir plânın yapılması zaruretini, ortadan kal
dıramazdı. 

Muhterem milletvekilleri; 
Uzun bir mücadele neticesinde, kısaca dile 

getirdiğimiz bu gerçekler ve plân fikri galebe 
çalmış ve kalkınmanın plânlı bir şekilde yapıl
ması bir Anayasa hükmü haline gelmiştir. 

İktidar mevkiinde bulunanların, herkesten 
çok bu esasa uymaları ve Devlet hayatında tâ
bir caizse, hesaplı kitaplı hareket zihniyetini 
benimsemeleri lâzımdır. Bu bağlılığı şüpheye 
düşüren beyan ve davranışlar mesul şahsiyetler
den sâdır olmamalıdır. 

Bir iktidar, plân ve program fikrini yürek
ten benimsemezse, keyfî birtakım icraata ka
nuni bir kılık bulmakta güçlük çekmez. 

Plân fikri üzerinde tekra" durmaya bizi 
mecbur eden beyanların başında; Sayın Başba
kanın, bu bütçe müzakereleri dolayısiyle Sena
toda söylediği şu sözler gelmektedir : 

Başvekil diyor ki ; «Hür ve demokratik mem
leketlerin kalkınması plânla olmamıştır. Plân, 

kalkınmış memleketlerin metodu değildir.» Sa
yın Başvekil bu sözleri söylemeye neden lüzum 
hissetmiştir? Bu sözler bir ilmî konferans esna
sında söylenmediğine göre, söyliyen politikacı
nın plân mevzuundaki temayülleri hakkında 
ister istemez şüpheler doğurmaktadır. 

Sayın Başvekilin daha evvel plâna, Hükü
metlerin günlük ve politik heveslerine göre bir 
elastikiyet vermek istediği intibaını uyandıran, 
«Plân dar bir caket değildir» sözünü hatırlı-
yanlar şüphesiz, daha da artmaktadır. Hattâ bu 
sözlerle «Meselâ, Amerika plânla mı kalkmdı?» 
diyen ve plânsız gidişi savunan bir zamanların 
zihniyeti arasında bir benzerlik veya münasebet 
kurmamak ve binnetice «Acaba geriye mi dö
nüyoruz?» endişesini duymamak, mümkün de
ğildir. 

Plânla bu bütçe ve daha geniş mânasiyle 
âmme sektörünün öngörülen faaliyetleri arasın
daki münasebet ve mutabakat, üzerinde ehem
miyetle duracağımız meselelerden biri olacak
tır. 

Bir Anayasa hükmü olan plânlı kalkınma 
fikrinin tatbikindeki ciddiyet, plânla, bütçe ve 
iş programları arasındaki mutabakatın derece
siyle ölçülecektir. Böyle bir mutabakatın sağ
lanması ise şüphesiz bu husustaki kanun hü
kümlerine uygun hareket edilmesiyle mümkün
dür. 

Açık bir gerçektir ki, 1966 yılı bütçesiyle iş 
programlarının hazırlanmasında 91 sayılı Dev-
let Plânlama Teşkilât Kanununun 15 nci mad
desindeki âmir hükme riayet edilmemiştir. 

Kanunun bu hükmüne göre, yıllık program
ların, bütçeler ile iş programlarından evvel ha
zırlanması ve bütçelerle iş programlarının yıl
lık programlarla tesbit edilmiş olan esaslara uy
gun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu hükme rağmen, 1966 yılı programı ka
bul edilmeden, bütçenin Hükümetçe Yüksek 
Meclise sevk edildiği anlatılmaktadır. Bu neti
cenin nedenlerini sıra ile ifade edeceğiz. 

1966 yılı programı, 2 Şubat 1966 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanan metne 
göre, pragram Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1965 
tarihinde kabul edilmiştir. Bütçe ile plânın 
mutabakatını tesbit bakımından lüzumlu olan 
bu önemli vesikanın teksir edilmiş bir nüshası
nın dahi Bütçe Encümenine verilmesini ve sa-
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dece mevcudiyetinden bahsedilmekle iktifa olun
masını ve neşri için iki aydan fazla bir zaman 
beklenilmesini izah edecek normal ve mâkul bir 
sebep bulunmakta, bütün iyi niyetimize rağmen 
güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz. 

Bütçe kanunu tasarısında mevcudolan Baş
bakanlık tezkeresine göre, bu tasarı 29 . 1 . 1965 
tarihinde Bakanlar Kurulunca karara bağlan
mıştır. Diğer taraftan neşri aylarca geciktiri
len 1966 programını kabul eden Bakanlar Ku
rulu kararı da 30 . 11 . 1965 tarihini taşımak
tadır. 

Şu hale göre, bir gün evvel kabul edilen büt
çenin her noktasının, bir gün sonra kabul edil
diği ifade edilen programa mutabakatının ne 
şekilde sağlandığını kestirememekteyiz. Temas 
ettiğimiz bu hususlardan da anlaşılıyor ki, yıl
lık program bâzı neşriyata da mevzu olan çe
şitli sebeplerle, uzun müddet muallakta kalmış 
ve kesinleşmiş bir vesika mahiyetini kazanama
mıştır. 

Bir taraftan kanunun açık hükmü ihlâl edi
lirken, diğer taraftan bu ihlâli örtmek için ileri 
sürülen iddialar ve gösterilen tarihler, Hükü
metten beklenilen ciddiyet ve mesuliyet duygu-
siyle bağdaştırılamaz. 

Bütçe ile 1966 programı arasında, Hükümet
çe iddia edildiği gibi mutabakat mevcut değil
dir. Birçok mühim noktalarda ayrılıklar var
dır. 

Beş Yıllık Plânın 1966 dilimi ile 1966 prog
ramı arasında mutabakat bulunup bulunmadığı 
üzerinde durmadan bu ayrılıklara temas edece
ğiz. 

1966 programına göre konsolide bütçe açığı, 
yani gelirlerle giderler arasındaki fark 
1 738 000 000 liradır. 

Bütçe tasarısında ise, bu açık 650 milyon 
lira olarak gösterilmiştir. Bu farklı rakamlar 
bütçe ile programın mutabık olmadığını açıkça 
göstermektedir. 

29 . 11 . 1965 tarihinde Hükümetçe karara 
bağlanan bütçe tasarısında 650 milyon lira ola
rak gösterilen açığın, bir gün sonra kabul edil
diği ifade edilen 1966 programında nasıl 
1 738 000 000 liraya çıktığını anlamak mümkün 
değildir. Bundan da anlaşılyor ki bütçe, orta
da kesinleşmiş bir program olmadan hazırlan
mış ve Meclise sevk edilmiştir. 

1966 programına göre, 1 738 000 000 lira 

olan konselide bütçe açığı ile, Bütçe kanunu ta
sarısında 650 milyon lira olarak gösterilen açık 
arasındaki fark, 1 088 000 000 liradır. Bu farkı 
doğuran unsurlar şunlardır : 

Hükümet, programda kabul ettiği giderleri, 
bütçe tasarısında, 512 milyon lira noksan gös
termiştir. Bu indirmeyi İktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansman programlarındaki açıkları 
karşılamak üzere bütçeden yapılacak yardım 
faslında yapmıştır. 

Ayrıca, Hükümet, programda tahmin ettiği 
konsolide bütçe gelirini, Bütçe kanunu tasarı
sında 576 milyon lira fazla göstermiştir. Bu far
kın 400 milyon lirtsı, En az geçim ve Götürü 
giderler indirimlerine dair Kanunun ertelene
ceği hesabına dayanmaktadır. Bunu nazara al
mazsak Hükümetin diğer gelirlerde programa 
nazaran 176 milyon lira fazla tahminde bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Yeni bir vergi ihdasından farksız olan En az 
geçim ve Götürü giderler indirimlerine dair 
Kanunla sağlanacak miktar nazara alınmaz
sa, konsolide bütçe açığının Hükümetçe prog
ramda kabul edilen esaslara göre 1 338 000 000 
lira olacağı neticesine varılır. Hakiki bütçe 
açığının bu, 1 338 000 000 liradan çok daha faz
la olduğunu ileride izah edeceğiz. 

Basılmış Bütçe kanunu tasarısının 185 nei 
sayfasında aynen şöyle denilmektedir. 

«1966 malî yılı Bütçe tasarılar, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânınımızm 1966 yılı programında 
öngörülen harcama hedeflerine uygun olarak ha
zırlanmıştır» Filhakika, program tasnifine gö
re bütçe rakamlarının dökümü şöyledir : 

Tasarının verdiği döküme göre de, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine transfer 710 milyon lira
dır. Programa uygun olduğu bildirilen bu 
miktar yayınlanan 1966 programında ise 
1 216 000 000 liradır. Görülüyor ki bütçe tasa
rısında, Hükümetin ileriye sürdüğü yukardaki 
mütalâalar gerçeklere tamamiyle aykırıdır. 
Program ve bütçe mutabakatı iddiaları bir ha
yalidir. 

Yeri gelmiş iken ifade edelim ki, bütçede 
samimiyet ve Devlet idaresinde ciddiyet her hal
de bu değildir. Bu uyarmamızdan Hükümetin 
istifadeye çalışmasını ve altına imza koyacağı 
her vesikanın tetkik edileceğini unutmamasını 
temenni ederiz. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi de 1966 programiyle Beş Yıllık Plâ

nın 1966 dilimi arasındaki bâzı farklara ve prog
ramla plân hedeflerine ne dereceye kadar ula
şabileceği hususuna temas edeceğiz. 

1966 yılı programında, Beş Yıllık Plânın bu 
yıl için derpiş ettiği birçok yatırımların miktar
larında değişiklikler yapılmıştır. 

Bu arada tarım yatırımlarında 272 milyon
luk bir indirme görülmektedir. Zirai istihsalin, 
kâfi derecede artmadığı ve bu keyfiyetin fiyat 
yükselmelerinde önemli etkileri bulunduğu ka
bul edildiği bir zamanda, tarım yatırımlarında 
indirme yapılmasını iktisadi icaplarla bağdaş
tırmak cidden güçtür. 

Köyü ve köylüyü süratle kalkındıracağı vaa
diyle iş başına gelen Adalet Partisi Hükümeti
nin, çiftçi aleyhine olan bu indirmeyi nasıl ka
bul ettiği izah edilmelidir. 

Yatırımların miktar ve terekküp tarzında 
yapılan bu değişikliklerin plânın bütünlüğünü 
bozmıyacağmı, kalkınma hızı ve diğer plân he
defleri üzerinde menfi bir tesir yapmıyacağmı 
gösteren her hangi bir mütalâa ve tahlile de 
programda tesadüf edilememiştir. 

Diğer taraftan 1966 programında, yüzde ye
di kalkınma hızının gerçekleşeceğini gösteren 
inandırıcı hesap ve mütalâalar da görülmemek
tedir. 

Bundan evvelki yıllara ait yatırımların ta-
mamiyle gerçekleşememesi ve fiyatlardaki ar
tışlar, şüphesiz bu yılın kalkınma hızı üzerinde 
menfi etki yapacaktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1966 yılı dili
minde öngörülen toplam yatırım miktarı 1964 
fiyatlarına göre, 14 263 000 000 liradır. 

1966 programı ise, yine 1964 fiyatlarına göre 
14 500 000 000 liradır. Bu rakamlara göre ya
tırım miktarı yüzde bir onda yedi nisbetinde ar
tırılmıştır. Bugünkü fiyat seviyesi nazara alın
dığı takdirde hakikatte yatırım miktarında bir 
artış değil bir düşüş olduğu kolaylıkla tesbit 
olur. 

1964 yılı umumi fiyat indeksi 269 ve 1965 se
nesi Aralık ayı indeksi ise 307 dir. Bu devre 
içinde fiyatlardaki artış, yüzde 14,1 dir. 

Fiyatların Aralık 1965 teki seviyeyi 1966 yılı 
içinde muhafaza edeceğini çok iyimser bir tah
min olarak kabul etsek bile, para kıymetindeki 
bu düşüşü nazara almadan ve yatırım tahsisatını 

buna göre artırmadan, öngörülen işlerin ger
çekleşmesi mümkün değildir. 

Bu durumun kalkınma hızına ve diğer plân 
hedeflerine menfi etkileri olacağı da tabiîdir. 

1966 yılında fiyatlar artmaya devam ettiği 
takdirde plân hedefleri üzerindeki bu menfi et
kiler daha da artacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçe gelir ve giderleri hakkındaki görüşle

rimizi açıkiıyacağız. Ve gerçek açık miktarını 
tesbite çalışacağız. 

1966 yılı gelir tahminleri üzerindeki müta
lâamızı arz etmeden evvel 1965 yılı bütçe tah-
minleriyle varidat tahakkukları arasındaki farkı 
belirtmek isteriz. 1965 yılı bütçesi gelir tahmin
leri toplamı, 14 021 000 000 liradır. On aylık 
tahsilat ise, 10 643 000 000 liradır. Gelir büt
çesi raportörlerinin yaptıkları hesaba göre, 1965 
malî yılı sonuna kadar fiilî tahsilat 13 milyar 
liraya yükselebilecektir. 

Bu duruma göre, tahmin ile fiilî tahsilat 
arasında 1 milyar 21 milyon lira bir fark vardır. 

Hükümet tasarısına göre, 1966 gelir tahmini, 
16 068 000 000 liradır. Bu miktarla, 13 milyar 
lirayı bulacağı, gelir bütçesi raportörlerince tah
min edilen 1965 bütçesi fiilî gelir tahsilatı ara
sındaki fark 3 milyar 68 milyon liradır. 

Bu duruma göre, 1966 yılı için tahmin olu
nan gelirin gerçekleşmesi için, 1965 fiilî tahsi
latından yüzde yirmiüç onda altı nisbetinde faz
la varidat sağlanması lâzımdır. Yeni vergiler ih
das etmeden veya Devlet gelirlerini kabartan 
fiyat artışlarına bel bağlamadan, bu ölçüde bir 
gelir artışı sağlanacağını, kabul etmek imkân
sızdır. 

Esasen Hükümet, bu artışı mâkul gösterecek, 
ilmî ve objektif esaslara dayanan bir izah da or
taya koymuş değildir. 

Tahminlerde keyfî ve indî mütalâalar büyük 
rol oynamıştır. «Tahmin edilmiştir» cümlesi 
Hükümetçe âdeta gerekçe sayılmıştır. 

Geçmiş yılların tahsilat rakamlarındaki artış 
nisbeti ve diğer bâzı faktörler nazara alındığı 
takdirde, yüzde onbeş bir artış en iyimser tah
min olmak icabeder. Bu nisbete göre. 1966 ge
lirleri, ancak 15 milyar civarında tahakkuk ede
bilir. Hükümetin gelirleri en az bir milyar lira 
fazla tahmin ettiği anlaşılmaktadır. Dış ticaret
te umulan gelişme sağlanmadığı, 1966 mahsulü 
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bir fevkalâdelik arz etmediği ve fiyat artışları 
durdurulduğu takdirde, bütçe varidat tahmini
nin tahakkuk etmiyeceğini söylemek hatalı sayı
lamaz. 

Yeri gelmiş iken belirtelim ki, 1966 bütçesinin 
tanziminde de rasyonel bir bütçe politikasının 
icaplarına uyulmamış, eski usullere sadık kalın
mıştır. 

Bu icapların başında, bütçenin tatbik edile
ceği yıl içinde reel millî hâsılada gerçekleşecek 
artışın objektif bir tahminini yapmak ve bu tah
mine dayanarak vergi' sistemi ile bu hâsıladan 
alınacak kısmın nifcbetine göre, munzam Devlet 
varidatım tesbit etmek gelir. 

Devlet Mâliyesinin ekonomik dengeyi bozmı-
yacak surette düzenlenmesi ancak bu kaideye 
uyulmakla mümkün olur. 

1966 bütçesinin hazırlanmasında, bu esasın 
nazara alındığını gösteren ilmî bir tahlil ve 
izaha bütçe gerekçesinde raslanamamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet, bir taraftan bütçe gelir tahminle

rini en az bir milyar lira kabarık gösterirken di
ğer taraftan da birçok zaruri giderleri bütçeye 
aksettirmemiştir. Gelirleri kabartmak ve gider
leri az göstermek suretiyle bütçede samimiyet 
kaidesinin tamanıiyle dışına çıkmıştır. 

1966 yılı programında iktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansman ihtiyacını karşılamak üze
re, bütçeden 1 216 000 000 lira verilmesi Hükü
metçe kabul edildiği halde, bu miktar bütçe ta
sarısında 710 milyon liraya indirilmiştir. 

Böylece, İktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman ihtiyacını karşılıyacak tahsisat bütçe
ye 506 milyon lira eksik konulmuştur. 

Bunu yapan Hükümet, bütçe gerekçesinde de, 
bütçe tasarılarının, 1966 ma'K yılı programında 
öngörülen harcama hedeflerine uygun olarak ha
zırlandığını ileri sürmek garabetini göstermiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesini tetkik 
eden raportörler tarafından da belirtildiği üze
re, bu Bakanlığın 495 milyon liralık ihtiyacının 
bütçe yılı içinde ek ödenek olarak verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu suretle karşılanması zaruri 
olan hayatî bir ihtiyaç, açığı az göstermek gaye
siyle bütçeye aksettirilmemiştir. 

Bu maksatla, takibedilen aldatıcı yol son de
rece. dikkate şayandır. Hükümet, askerî perso

nel aylıklarının, 221 milyon liralık kısmını bile 
bile bütçeye koymamıştır. 

Personel aylıkları için ileride ek ödenek al
manın kolaylığını düşünerek ve açığı gizlemek 
için bu yola gitmiştir. 

Bütçe Komisyonu da, Millî Savunmanın harb 
stokları ve saire gibi memleket emniyeti ve sa
vunması bakımından vazgeçilmez ihtiyaçlarına 
ait tahsisatı, yıl içinde karşılanacağı mülâhaza-
siyle, kısmak suretiyle, personel giderlerindeki 
bu. maksatlı noksanı tamamlamıştır. 

Sayın Maliye Bakanı bütçenin tanzimindeki 
samimiyetsizliklere ve gerçek.açığa işaret eden 
tenkidlere karşı, Senatoda verdiği cevapta ne ga
riptir ki, Millî Savunmanın bu hayati ihtiyacı
nın ancak elde edilecek gelirlere müsaidolması 
halinde karşılanacağını, ifade etmiştir. Ru ifa
deye göre, gelirlerin seyri müsaidolmadığı tak
dirde, emniyet ve savunmamızın zaruri kıldığı 
bu tahsisat, Hükümetçe karşılanmıyacaktır. 

Biz bu sözleri, Sayın Maliye Bakanının ken
disini savunma ihtiyacı içinde bir an için söyle
diği ve fakat bağlı kalamıyacağı, sorumsuz bir 
davranış olarak karşılıyoruz. Ayrıca, işçi döviz
leri kur farkı ve ihracatta vergi iadesi için bir
kaç yüz milyon liralık ek ödenek kabul etmek za
rureti vardır. 

Gelirin en az bir milyar lira fazla tahmin edil
diği ve temas ettiğimiz bu kalemler nazara alın
dığı takdirde, gerçek bütçe açığının, iç istikrazla 
karşılanacağı ifade edilen 650 milyon liradan 
ibaret olmadığı, bilâkis üç milyar lira civarında 
bulunduğu anlaşılır. 

Gizlenen bu milyarlık açıkları bütçe tasarruf-
lariyle karşılamak da mümkün değildir. Bü du
rumun doğurabileceği mahzurlara daha evvel 
dikkati çekmiştik. 

Muhterem milletvekilleri; 
1966 bütçesinde de görüldüğü üzere, Devlet 

harcamaları devamlı olarak artmaktadır. İktisa
di icaplara uygun olmak şartiyle şüphesiz bu ar
tışlardan endişe edilemez. Artışların bu mahiyet
te olup olmadığını kestirmek de faydalı olacağı 
mülâhazasiyle Sayın Maliye Bakanı İhsan Gür-
sanın, Adalet Partisi Sözcüsü olarak bir yıl ev
vel bu mevzuda Meclis kürsüsünde söyledikleri 
sözleri hatırlatmak isteriz. 

Sayın İhsan Gürsan o zaman bu artışlar mev
zuunda şöyle «öylüyor : «Masraf tahminlerindeki 
artış temposu iktisadi gelişme hızımızla, yani 
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millî gelirdeki artış seyri ile mukayese edilecek 
olursa belirli bir ahenksizliğin mevcudiyeti açık 
olarak görülür. Bunun da mânası şudur : 

Harcamaların millî gelir artışiylc mütcnasibol-
mıyan yükselişi ve bu yükselişin gelecekte devam 
istidadı göstermesi vatandaşlardan ödeme güçleri 
üzerinde malî fedakârlıklar istenmesini gerekti
recektir.» Sayın Maliye Bakanının bir yıl evvel 
muhalefette iken şikâyetçi olduğu hal bugün de 
devam etmektedir. 

Harcamalarda geçen yıla nazaran yüzde onbeş, 
yetmiş dört oranında bir yükseliş vardır. Konso
lide bütçe giderlerinin 1966 yılı için gelirden tah
min olunan gayrisâfi millî hâsılanın millî hası
laya nisbeti de artmıştır. Gizlenen bütçe açık
ları da nazara alınırsa bu nisbetler daha da yük
selecektir. 

Sayın Maliye Bakam, bir yıl evvel söylediği 
gibi, harcamalarda millî gelir artışiyle mütena-
sibolmıyan bu yükseliş dolayısiyle, vatandaş
lardan ödeme güçleri üzerinde- malî fedakârlıklar 
isteneceğini söylersek, her halde bizi haksız bula-
mıyacaklardır. 

Vatandaşlardan istenecek munzam malî feda
kârlık için, ya vergilerin en adaletsizi olan enf
lâsyona başvurulacak veyahut da bilinen mânada 
yeni vergiler ihdas edilecektir. 

Hükümet, 1966 programının yayınlandığı 
Resmî Gazetenin yüz yetmişikinci sayfasında. 
vergi rezervlerinin seferber edilmesi zaruretini 
belirtmekte ve 1966 yılında vergi konusunda alı
nacak tedbirlerle ek finansman ihtiyacının önem
li bir kısmının karşılanacağını öngörmekledir. 

Yeni vergi ihdası yoluna gitmiyeceği kana
atini uyandırmaya özel bir dikkat gösteren Hü
kümetten, vergi konusunda bu yıl içinde alaca
ğını ifade ettiği bu tedbirlerin hiç olmazsa ana-
istikametleri hakkında Meclisi ve milleti aydın
latmasını temenni etmekteyiz. Bunu yaparlar
sa, bu mevzudaki itinalı metotlarının yarattığı 
tereddüt kısmen olsun ortadan kalkar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi de bütçenin, istikrar içinde kalkınma 

hedefine uygunluk derecesi ve bilhassa fiyatlara 
yapacağı tesirler üzerinde duracağız. 

Bilindiği üzere bütçe, zamanımızda para po-
litikasiyle birlikte iktisadi politikanın en mühim 
vasıtalarından biri.haline gelmiştir. Bizim gibi 
millî gelirinin mühim bir kısmı Devlet eliyle 

harcanan bir memlekette, bütçenin iktisadi ha
yat üzerinde en kuvvetli tesirler icra etmesi pek 
tabiîdir. 

Devlet, takibettiği gelir politikasiyle muay
yen sektörlerin kazançlarından alacağı payları 
artırmak veya eksiltmek suretiyle, bunların 
masraf hacmini ayarlamak imkânına sahiboldu-
ğu gibi, kendi masraf veya çoğalması üzerinde 
müessir olabilir. 

Enflâsyonist bir tazyike mâruz bulunan bir 
memlekette, Devlet bütçesine düşen vazife mec
muu talebi azaltacak tedbirlere yer vermesidir. 
Masrafları daha fazla kabaran bir bütçe, denk 
dahi olsa enflâsyonist tazyikle mücadelede ken
disinden beklenilen vazifeyi yapmış sayılamaz. 

Âmmo masraflarının artışı, piyasada mecmuu 
talebi artıracak mahiyettedir. Devletin millî ge
lirden aldığı bu pay artışı, fertlerde kaldığı tak
dirde, kısmen tasarruf edilmesi ve böylece aynı 
nisbette bir talep fazlalığı yaratmaması mümkün
dür. 

Bu hakikatlerin ışığı altında 1966 bütçesini 
çeşitli yönlerden değerlendireceğiz. 

196G bütçesi gerek miktar ve gerekse millî 
gelire nisbet itibariyle bugüne kadar olan bütçe
lerin en kabarığıdır. 

Böyle bir bütçenin mevcut enflâsyon tazyi
kini bertaraf etmesi mümkün değildir. Bilâkis, 
piyasada mecmuu talebi artıracak olan bu bütçe
nin bu tazyiki kuvvetlendireceğini kabul etmek 
iktisadi gerçeklere daha uygun düşer. 

Bütçenin mevcut enflâsyonist tazyiki besliye-
ceğini gösteren sebep, yalnız hacmi itibariyle 
mecmuu talebi artıracak bir mahiyet taşımasın
dan ibaret değildir. Bütçe açıktır. Ve bu açık, 
hakikatte Hükümetin gösterdiği ve istikrazla ka
panacağını söylediği 650 milyon liradan çok da
ha fazladır. Bunun nedenlerini ilerde izah ede
ceğiz. 

Fiyatların arttığı ve para kıymetinin düştü
ğü bir devrede, bu ölçüde bir istikrazı gerçekleş
tirmek kanaatimizce mümkün olmıyaeaktır. Bu 
vesile ile Sayın Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm 
Adalet Partisi Sözcüsü olarak inönü Hüküme
tince hazırlanan 1965 bütçesinin müzakeresi sı
rasında 12 . 2 . 1965 talihinde söylediği şu söz
leri Meclis tutanağından aynen nakletmek iste
riz. «İç istikrazların hiçbir netice vermediği ise 
tecrübe ile sabittir.» iktidara mensup bâzı mali-
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yeci milletvekilleri de bu kanaatimizi paylaşmak
tadırlar. 650 milyon liranın istikraz yoliyle te
min edileceğini bir an için kabul etsek bile giz
lenen açıklar nasıl karşılanacaktır? 

Hükümet harcamalarda bir kısıntı yapmadı
ğı ve vergi ihdası yoluna gitmediği takdirde, 
açık finansmana başvurmak, yani para basmak 
zorunda kalacaktır. Bugüne kadar takibedilen 
geleneksel yol budur. Bu hal ise, enflâsyonist taz
yiki kuvvetlendirecek ve fiyat yükselişleri bu
günkünden çok daha tehlikeli bir hal alacaktır. 

Hükümet, bütçenin ekonomik açıdan denk, is
tikrar içinde kalkınmayı esas tutan bir hüviyete 
sahip bulunduğunu iddia etmektedir. 

Yukarda temas ettiğimiz hususlar ve açıkla
dığımız iktisadi gerçekler, Hükümetin bu iddia
sının ilmî hiçbir değeri olmadığını göstermeye 

.kâfidir. Yeri gelmiş iken bir hususu da hatırlat
mak isteriz. Hükümet programiyle, bir taraftan 
bütçeye çok ağır yükler yükliyecek vaitlerde bu
lunmuş, diğer taraftan da bütçe masraflarını 
azaltacağını ve bunun millî gelir ve nisbetini 
düşüreceğini ileri sürmüştü. 

O zaman bunun ancak bir mucize ile gerçek
leşebileceğini ifade etmiştik. Hükümetin hudut
suz vaitlerinin ciddî bir aksini göremediğimiz 
1966 bütçesinin hem hacminin, hem de millî ge
lire nisbetle yüzdesinin artmış olması tahminle
rimizde yanılmadığımızı göstermektedir. Bu mu
cize için, anlaşılıyor ki, gelecek yıttarı boş yere 
bekliyeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Beş Yıllık Plân, sosyal adalete uygun istik

rarlı bir kalkınmayı hedef olarak kabul etmek
tedir. Takibedilen malî ve iktisadi politika ile 
plânın bu hedefleri arasında ne dereceye kadar 
bir mutabakat bulunduğunu araştırmak kanaati
mizce yerinde olacaktır. 

Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, sadece bir 
Anayasa emri değildir. Aynı zamanda toplumda 
sulh ve sükûnu sağlıyacak, millî bünyeyi kuvvet
lendirecek ve onu yıkıcı cereyanlara karşı koru
yacak en etkili vasıtalardan biridir. 

Söyliyeceklerimizin daha iyi anlaşılabilmesi 
için, sosyal adaletten ne anladığımızı önceden 
belirtmeyi faydalı bulmaktayız. 

Millet Partisinin anlayışına göre; sosyal ada
let, fertlerin gelirleri arasındaki aşırı farkların, 
âmme vicdanında makûl sayılacak ve tasvibe- | 
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dilecek bir dereceye indirilmesidir. Bizim sos
yal adalet anlayışımızda, kabiliyetleri ve cemi
yete hizmetleri eşidolmıyan insanları gelir ve 
servette eşit yapmak gibi zararlı bir hayal mev
cut değildir. Böylelikle, «biri yer biri bakar, 
kıyamet ondan kopar» diyen atalar sözündeki 
hikmete uyulmuş ve tehlikeler de önlenmiş olur. 

Devletin sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
kullanabileceği çeşitli vasıtalardan biri de vergi 
politikasıdır. 

Vergi sistemi, gelir farklarını artırıcı değil, 
bilâkis azaltıcı bir mahiyete sahibolduğu tak
dirde, bu gayeye hizmet edebilir. 

Mevcut vergi sistemimiz, maalesef geniş öl
çüde, sosyal adalet icaplarına aykırı bir özellik 
taşımaktadır. Vergi almak bakımından, zengin 
ile fakir arasında umumiyetle bir fark gözetmi-
yen vasıtalı vergiler, vergi sistemimiz içinde 
büyük ağırlıklarını muhafaza etmektedirler. 

Son yıllarda vergi reformu adı altında çıka
rdan vergi zam ve ihdas kanunlariyle sağlanan 
iîoMrin büyük bir kısmı, vasıtalı vergilerden te
inin ('dilmektedir. 

Gelir dağılımını daha da bozan bu vergilerle, 
«sosyal adalet, verginin müterakki bir mahiyet 
taşımasını gerektirir» diyen, plân hedefi ve 
stratejisindeki esastan uzaklaşılmıştır. 

İnönü Hükümetleri tarafından Meclise sevk 
edilen ve kanunlaşan bahis konusu vergi tasarı
ları karşısında, bugünkü Maliye Bakanımız Sa
yın İhsan Gürsan'm, muhalefette iken Adalet 
Partisi adına söylediği ve 19 . 2 . 1964 tarihli 
Meclis tutanağının 94 neti sayfasında yer alan 
?u sözlerini zihinlerde canlandırmak isteriz. 

Sayın İhsan Gürsan, çıkarılan vergi kanun
ları hakkında o zaman şöyle diyordu : 

«Vergi adaletini tesis kudreti olmıyan, mü
kellef zümreleri arasında vergilendirme bakı
mından farklar yaratan ve bu zümreleri birbir
lerinin karşısına koyarak içtimai nizamı dahi 
7cdeliyecek şekilde, ayrılıklara ve husumetlere 
sebebolabilecek bir hüviyet gösteren bir vergi 
tatbikatına reform mâna ve hüviyeti asla veri
lemez.» 

Adalet Partisi adına, bugünün Maliye Bakanı 
tarafından söylenen bu sözlerle damgalanan ka
nunlar, hâlen yürürlüktedir. Muhalefette söy
lenenleri iktidarda unutmak mâkul bir politika 
âdeti sayılamıyaeağma göre, Adalet Partisi 
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Hükümetinin, vergi sistemimizi sosyal adalet 
ilkesine ve muhalefette yaptığı diğer tenkidlere 
uygun olarak, derhal islâhma teşebbüs etmesi 
lâzımdı. 

Üzülerek: ifade edelim ki, Adalet Partisi mu
halefette iken söyledikleri sözleri tamamen 
unutmuş, kötülediğini benimsemiş gözükmekte
dir. Bu kanaatimiz sebepsiz değildir. Birkaç 
misâl vermek isteriz. 

Sayın Maliye Bakanı İhsan Gürsan, Adalet 
Partisi adına 5 . 2 . 1963 tarihinde yaptığı ve 
Meclis zaptının 461 nci sayfasında yeralan ko
nuşmasında, asgari geçim indirimlerinin artırıl
masına dair 193 sayılı Kanun ertelenmesini şid
detle yererek şunları söylemiştir : 

«Gelir Vergisi tatbikatında, asgari geçim in
dirimi tabiriyle tatbik edilen istisna hükmü, bu
günün şartları ve konjonktürü muvacehesin
de zaten gülünç tabiriyle tavsif edilecek kadar 
bir cüziyet arz eder. Böyle olduğu halde dahi 
Hükümet, malî bir zaruretin tesir ve tazyiki 
altında en basit bir vergi kaide ve prensibinin 
icaplarını bile yerine getirmemiş, asgari geçim 
indirimlerinin 193 sayılı Kanunda derpiş edilen 
oldukça mâkul hadlere ircai hususundaki tat
bikatın tehirini teklif etmek suretiyle, vergi 
yükünün, vergi ödeme gücü zayıf olan büyük 
vatandaş topluluklarında gayriâdil ve iddia et
tikleri reform hedeflerini açıktan açığa ihlâl 
edecek şekilde toplamasında bir mahzur görme-
ı.ıiştir.» 

Asgari çeeim indirimlerinin artırılmasına 
dair olan Kanunun bu defa da Adalet Partisi 
tarafından ertelenmesi karşısında, biz ne söyle
sek Sayın Maliye Bakanının vaktiyle Adalet Par
tisi adına söylediği bu sözlerin isabet ve belâsya-
tine bir şey ilâve etmiş olamayız ve kendi kendi
lerine yaptıkları tenkidin mertepe ve ağırlığına 
ulaşamayız. 

Bugünkü vergi sistemini Adalet Partisi adı
na yıllarca tenkid etmiş ve bir örneğini biraz ev
vel zikrettiğimiz kıymetli mütalâalar ortaya koy
muş bulunan Sayın İhsan Gürsan, bugün Mali
ye Bakanı olarak söylediğini yapacak bir mevki-
dedir. Bnnn rağmen, ne Savın İhsan Gürsan'm 
ve ne de Hükümetin vaktiyle yapılan tenkidlerle 
girişilen taahhütleri verine getirecek bir niyet 

. içinde olduklarını gösterecek emarelere Taslama
manın üzüntüsü içindeyiz. 

Adalet Partisi Hükümeti programında, yeni 
hükümetin vergi mevzuunda neler yapacağını 
gösteren açık ve ferahlatıcı bir görüş ortaya kon
mamıştır. 

Hatırlanacağı üzere Hükümet programında; 
«Vasıtalı ve vasıtasız vergi sistemlerimizi ve
rimleri ve tatbikat neticeleri bakımından esaslı 
bir incelemeden geçirmek kararındayız. Bu tet
kikler sırasında vergi sistemlerimizin modern 
vergi esaslarına uygunluklarının ve verimlilikle
rinin araştırılması, bunların serbest teşebbüs ala
nına ve genellikle üretimin artması üzerine yap
tıkları olumsuz etkiler varsa teşhis ve tesbit edi
lerek bertaraf edilmeleri hususu üzerinde dur
mak amacımızdır» şeklinde yer alan bu sözler son 
derece dikkate şayandır. 

Büyük iddialarla iktidara gelen Adalet Par
tisinin, böyle hayatî bir mevzuda belirli bir gö
rüş sahibi olmadan iktidara geldiği veya gerçek 
düşüncesini halka söylemekten çekinen partizan 
bir hesap içinde bulunduğu neticesine varmamak 
mümkün değildir. 

Sayın İhsan Gürsan'm koalisyonlarda Hükü
met âzası bulunuşu ve Adalet Partisi adına mu
halefette ortaya koyduğu geniş görüşler karşısın
da son ihtimali kabul etmek, daha akla uygun
dur. 

Bütçe gerekçesinde vergi konusunda çalışma
lar başlığı altında ileri sürülen mütalâalar da 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Sosyal adaleti gerçekleştirecek ve Adalet Par
tisinin muhalefetteki tenkidlerine uygun düşe
cek bir vergi reformunun yapılacağını gösteren 
bir hususa bu mütalâalar arasında raslamamış 
bulunmaktayız. 

Verdiğimiz bu misaller ve izahat, muhalefet-
to söylenenlerin iktidarda ne kadar kolay unu
tulduğunu göstermeye yeter. «Hâfızai beşer nis-
yan ile malûldür» kanaatinin rahatlığına kendi
lerini kaptıranlar, geçmişte hep böyle hareket et
mişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu memlekette, hayattan nasibini alamamış 

büyük kütleler vardır. Bunların biraz nefes al
malarına imkân sağlıyacak olan sosyal adalet 
mevzuunda, Adalet Partisinin tutumunu bir baş
ka mesele dolayısiyle ele almak ve samimiyet ba
kımından hâdiseleri mihenlk taşma vurmak is
teriz. 
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Toprak reformu konusunda Adalet Partisinin 
gerçek niyeti nedir? Bu sualin cevabını hâdisele
rin zaman içinde seyrini takibederek vermeye ça
lışacağız. Ekonomik ve sosyal cephesiyle büyük 
vatandaş kütlelerini yakından ilgilendiren bu ko
nuya Hükümet programında önemiyle mütena
sip bir yer verilmemiş, sureta temas edilmekle ye-, 
tinilmiştir. O kadar ki, programda siyasi müna
kaşaların demirbaş konusu olan toprak reformu 
tâbiri bile kullanılmamıştır. 

Yüzde doksansekizi elektrikten mahrum olan 
köylerimizi kısa zamanda bu durumdan kurtara
cağını programında vadeden Hükümet, köyü ve 
köylüyü yakından ilgilendiren toprak reformunu 
gerçekleştirecek bir kanun tasarısı hazırlıyacağı-
nı dahi söylemek lüzumunu hissetmemiştir. 

Adalet Partisinin toprak reformuna taraf
tar olmadığı yolunda yapılan devamlı propagan
daları da nazara alarak, tereddütleri bertaraf 
edecek açık bir görüş ve vaitle ortaya çıkması 
icabeden Hükümetin, vait mevzuundaki hudut
suz cömertliğinin bu noktada bitmiş olması, is
ter istemez dikkatleri çekmiş ve Hükümetin 
böyle bir niyeti olsaydı parlak ifadelerle prog
ramını süslerdi, kanaatinin doğmasına sebebol-
muştur. 

Demirel Hükümetinin bu tutumunu ve sükû
tunu değerlendirmek bakımından bâzı hususları 
hatırlatmakta fayda vardır. 

Dördüncü Koalisyona vüctıt veren protokolü 
Adalet Partisi adma imza eden Sayın Demirel, 
o zaman Mecliste bulunan Toprak Reformu ta
sarısının süratle müzakeresini sağlamak için 
gayret göstereceğini, tasarıda yirmibeş sene 
olan tatbikat süresini kısaltmanın ve kanunun 
kabulünü takibeden yıldan itibaren bütçelere 
konulması öngörülen yüz milyon liralık ödene
ğin artırılmasının mümkün olup olmadığını 
araştıracağını kabul ve taahhüt etmişti. 

O zaman toprak reformu mevzuuna, Adalet 
Partisi adına bu harapetli alâkayı gösteren De-
mireFin, kendi kurduğu Hükümet programın
da toprak reformu tâbirini dahi kullanmaması, 
siimde bir tasarı hazırlanacaktır, demekten 
kaçınması, evvelki taahhüt ve alâkasının o za
manın şartları içinde bir yasak savmadan iba
ret bulunduğu kanaatini de uyandırmıştır. 

Programın müzakeresi esnasında, bir toprak 
reformu tasarısı hazırlanacaksa, bunu ne ka

dar zamanda Meclise sevk edebileceği yolunda, 
Hükümete sorduğumuz sual cevapsız bırakılmış
tır. 

Hükümet, toprak reformunu gerçekleştirmek 
ve bu maksatla bir tasarı hazırlamak niyetinde 
olsaydı, şüphesiz sualimiz karşısında susmaz ve 
kendisini bu mevzudaki ithamlara hedef kıl
mazdı. 

Hükümetin bu mevzudaki niyetini daha açık 
bir şekilde ortaya koyacak yeni hâdiseler de 
vardır. 

Beş Yıllık Plânın 1966 programının onbeşin-
ci sayfasında, «Gelir dağılımı için 1966 yılında 
izlenecek politika» başlığını taşıyan kısımda 
aynen şöyle denmektedir -. 

«Gelir dağılımını etkiliyen faktörlerin ba
şında toprak dağılımı gelmektedir. Toprak re
formuna 1966 yılında başlanması, plânın gelir 
dağılımında güttüğü hedeflere varabilmek için 
zorunludur.» 

Yine aynı sayfada «Uygulamanın doğurdu
ğu etkiler» başlığını taşıyan kısımda da, gelir 
dağılımına en fazla tesir edecek kanuni vasıta
nın toprak reformu olduğu ve bunun gerçekleş
memesi yüzünden gelir dağılımı politikasında 
arzulanan sonucun alınamadığı açıkça ifade 
edilmiştir. 

Gelirlerin sosyal adalet esaslarına göre dağıl
masında eh tesirli kanuni vasıtanın toprak re
formu olduğu ve plânın gelir dağılımı hedefle
rine varmak için bu reforma 1966 yılı içinde 
başlanmasının zorunlu bulunduğu yolunda 1966 
programında yeralan bu kesin hükme rağ
men, Hükümetin bunu sağlıyacak ciddî bir ha
zırlık içinde bulunduğunu gösterecek bir ema
re mevcut değildir. 

Toprak reformunu gerçekleştirecek bir ka
nun tasarısı hazırlandığına dair her hangi bir 
açıklamaya dahi raslanamaması iktidarın bu 
mevzuda ne kadar isteksiz olduğunu ve nasıl bir 
oyalama politikası takibettiğini ortaya koymak
tadır. 

Bu tutum da Adalet Partisi iktidasmm sos
yal adalet mevzuundaki kayıtsızlığının bir 
başka örneğidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kalkınmamız ve bütçe ile takibedilen hedef

lere varabilmemiz için fiyat istikrarı başlıca 
şartlardan biridir; 
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Gerek iktisadi ve gerekse sosyal tesirleri bü
yük olan fiyat hareketleri üzerinde hassasiyetle 
durmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak 
Hükümetlerin en mühim vazife! erindendir. Fi
yatlar umumi seviyesinde devamlı ve hızlı yük
selişin yani para kıymetindeki devamlı ve 
süratli düşüşün yaratacağı ekonomik ve sos
yal neticeleri ifade için mâruf bir zatın şu söz
lerini zihinlerde tazelemek isteriz : 

«İçtimai nizamı tahribetmck için en iyi 
vasıta, para kıymeti ile oynamaktır.» Para kıy
metinde istikrar, iktisadi ve içtimai bünyesi 
çok geri kalmış olan memleketimizde aynı za
manda demokratik rejimin selâmeti bakımından 
da şarttır. 

Enflâsyonist bir politika takibeden iktidar
lar, bunun yaratacağı iktisadi ve içtimai çökün
tüyü hesabedemiyecek durumda bulunan küt
leleri aldatmak imkânını bulurlar ve onlar da 
memleketin kalkındığı kanaatini uyandırırlar. 
Sabun köpüğü gibi bir gün sönmeğe mahkûm 
olan bu gidiş içinde, «cebimiz para gördü» ha
yaline bir müddet kapılan büyük kütlelere rağ
men, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale 
gelir. 

Bu aldatmanın verdiği cüret ve cesaretle, 
iktidar mevkiinde bulunanlar ise rejimi soysuz
laştıran keyfî ve pervasız hareketlere girişir
ler. 

Denenmiş olan bu yolun, kötü neticelerin
den mülhem alan Beş Yıllık Plânımızda istikrar 
içinde kalkınmayı esas almıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Fiyatların seyrini ve bunlara tesir eden 

âmilleri tetkik etmeden evvel, Türk ekonomisi 
bakımından ne ölçüde bir fiyat artışının tehli
keli sayılamıyacağmı ve teçhiz edilebileceğini 
belirtmek isteriz. 

Bu husus, fiyat artışlarını bir sıhhat alâme
ti sayanların mütalâalarının isabet ve kıymet 
derecesini de tâyin ve tesbite yarıyacaktır. 

Mütehassıslarca hazırlanan ve Hükümetçe 
kabul edilerek yürürlüğe konan Beş Yıllık Plâ
nın 1966 yılı programının fiyat politikası kıs
mında kalkınmakta olan bir memlekette genel 
fiyat seviyesinin yüzde üç çevresinde değişimi
nin normal telâkki edilebileceği ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, umumiyetle Türk iktisatçı
ları bir yıl içinde yüzde beş bir artış fiyat kon-

joktüründe ciddî bir tehlike işareti saymakta
dırlar. 

Sayın Profesör Osman Okyar, Ocak 1966 
tarihli bir makalesinde aynen şöyle demektedir : 

«Yüzde beş gibi bir nisbetin ekonomimizin 
sağlam olarak gelişmesi için aşılmaması gereken 
bir âzami nisbet olduğu hususunda aşağı - yu
karı umumi bir mutabakat vardır. Tecrübe ile 
sabit olmuştur ki, paranın iç değerinin yılda 
yüzde beşin üstünde bir hızla sükût etmeye de
vam etmesi Türkiye için fevkalâde büyük mah
zurlar doğurur.» 

Son yıllarda toptan eşya fiyatları endeksiyle 
geçinme endekslerinin bir yıl evvele nazaran 
yüzde itibariyle değişiklikleri şöyledir : 

Geçinme endek- Toptan eşya fiyat-
sindeki değişiklik larmdaki değişiklik 

Seneler % olarak % olarak 
1960 7,4 5,3 
1961 1,3 2,9 
1962 3,8 5,7 
1963 6,1 4,2 
1964 1,9 0,7 
1965 6,8 8,9 

Görülüyor ki, bu devrede fiyatların en çok 
yükseldiği yıl, 1965 yılıdır. 

Şubat 1965 te 287 olan toptan eşya fiyatla
rındaki endeksi Ekim 1965 te 294 e yükselmiş
tir. Buna göre Şubat 1966 fiyatlarına nisbetle 
bu sekiz aylık devredeki fiyat artışı yüzde iki 
virgül kırkdörttür. 1965 Kasım ayında ise, fi
yatlar rekor teşkil edecek şekilde yükselmiş ve 
toptan eşya fiyatları indeksi Ekimde 294 
olduğu halde, onbir puvan artarak 305 i bulmuş
tur. Böylece, Adalet Partisinin iktidara geli
şinden sonra, fiyatlar bir ay içinde yüzde dörde 
yakın anormal ve rekor bir artış kaydetmiştir. 

Yukarda temas ettiğimiz üzere, geri kalmış 
bir memlekette fiyatların bir yılda yüzde üçü 
aşan bir değişiklik göstermesinin normal sayıla-
mıyacağını kaydeden 1966 yılı programı ve Tür
kiye için yılda yüzde beşi aşan bir fiyat artışı
nın fevkalâde mahzurları doğuracağı hususunda. 
ilim adamlarının mütalâaları karşısında bu bir 
ay içindeki anormal ve rekor fiyat artışını şüp
hesiz bir sıhhat alâmeti saymak ve bununla 
övünmek mümkün değildir. 
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1965 Kasımmdaki bu rekor fiyat artışını 
izah edecek sebeplerin başında psikolojik sebep 
gelmektedir. 

Adalet Partisinin enflâsyonist bir siyaset ta-
kibedeceği ve fiyatların artacağı yolunda uyan
dırılmış olan kanaat tatlı ve aşırı kâr peşinde 
koşanları spekülatif hareketlere sevk etmiştir. 

Piyasa ile temasları olanlar, depolardan çık
mayan malların elden ele geçtiğini ve böylece 
fiyatların yükseldiğini kolaylıkla tesbidede-
'bilirler. 

Suni şekilde talebin çoğalması ve arzın da 
aynı sebeple azalması bu anormal fiyat artışla
rına sebobolmuştur. 

Fiyatlardaki bu devamlı yükselişler gelir
lerini fiyatlara göre ayarlamak imkânını bula-
mıyan dar ve sabit gelirlileri her geçen gün bi
raz daha sıkıntıya düşürmektedir. 

Diğer taraftan, toplu sözleşmelerle bir par
ça nefes almak için çırpınan büyük işçi kitlele
rinin temin ettikleri ücret artışları, fiyatlarda 
bir yükselişin karşısında tesirsiz kalmış, tâbir 
caizse bir el ile verilen öbür el ile geri alınmıştır. 

1965 yılındaki bu hızlı fiyat artışında şüp-
siz nakdi âmillerin de mühim bir payı vardır. 
Fiyatlarda devam eden artış karşısında, 1964 
deki ekonomik durgunluğu gidermek için alman 
ekspansiyonist tedbirlerin kaldırılması için biz
zat Plânlama Teşkilâtı tarafından Sayın Dc-
mirel'e yapılan tavsiyeler nazara alınmamış ve 
ancak Aralık 1965 te bâzı kifayetsiz tedbirler 
alınmıştır. 

Bununla yalnız kredilerin bundan sonraki 
aşırı artışları cüzi bir şekilde frenlenmiş ola
caktır. 

Bu tedbirin fiyat artışlarında istenilen neti
ceyi vermesi mümkün değildir, özel sektör 
kredileriyle alâkalı bu kifayetsiz tedbirler alı
nırken, Merkez Bankasının kamu sektörüne aç
tığı kredilerin üzerinde hiç durulmamıştır. 

Devletin Merkez Bankası nezdindc dondur
duğu krediler son üç sene içinde yüzde üçten 
yüzona çıkmıştır. 

îhdas maksadı dışında gizli ve aşikâr büt
çe açıklarının kapatılmasında Merkez Banka
sının malî yıl sonunda iade edilmek üzere Hazi
neye açtığı kısa vadeli avanslar kullanılmak 
tadır. 

Bu sözde kısa vadeli avansın 1965 yılı so
nundaki bakiyesi bir milyar yüzotuzdokuz mil
yonu bulmuştur. 

Fiyatlar üzerinde asıl müessir olan Merkez 
Bankasınca kamu sektörüne açılan kredilerin 
donarak yıldan yıla artmasıdır. 

Bu sahaya el atılmadıkça, kamu sektörü açık
larının karşılanması için normal menbalar bu
lunmadıkça özel sektör kredileriyle alâkalı ki
fayetsiz tedbirlerle fiyat artışları önlenemez. 

Daha evvel de belirttiğimiz gibi, 1965 teki 
Ciyat artışları, plânın ve ilim adamlarının ka

bul ettiği ölçülere göre Türk ekonomisi için son 
derece zararlı bir seviyeyi bulmuştur. 

Bu itibarla, Hükümetin konjonktür seyrini 
yakından takibetmesi para, kredi, yatırım ve it
halât politikasını iktisadi gerçeklere göre ayar
laması ve uyandırılmış olan tatlı kâr ümitlerine 
son verecek bir tutum ve davranış içinde bu
lunması lâzımdır. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, sosyal ve 
ekonomik kalkınma ancak bir huzur iklimi için 
de gerçekleşebilir. Hükümetin bu gerçeği na
zara alarak huzur bozucu, ikilik yaratıcı, siyasi 
havayı gerginleştirici davranışlardan uzak kal
ması ""lâzımdır. Gidişin bu temennimize uygun 
olup olmadığını tesbit için iç politika ile alâka
lı bâzı meselelere temas etmek zorundayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi de söyliyeceklerimizin bilhassa Hükü

met ve Adalet Partisi tarafından yanlış anlaşıl
mamasını temin için bâzı hususları belirtmek is
teriz. 

Memleketin selâmetle ve basiretle idaresi için, 
seçim ile buraya geldiğimizi söylememiz kâfi de
ğildir. Memleketin nerelerden buraya geldiğini 
ve nerelere gidebileceğini de daima göz Önünde 
tutmalıyız. 

Buraya gelenler, millî iradenin kendilerine 
verdiği kudretten daha çok, o iradenin yükledi
ği mesuliyeti düşünmelidirler. 

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

Millî irade, bu gerçeklerin unutulması ve öl
çüsüz hareketler için verilmiş bir icazet değildir. 

Dozu aşıldığı zaman ilâcın bile zehir olduğu 
unutulmamalıdır. 
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İktidarların yetkisi bu tabiî kaide ile sınır
lıdır. İfade ettiğimiz bu ;umumi esasların ışığı 
altında, Adalet Partisi ile Millet Partisi arasın
daki mühim bir görüş ayrılığını bir kere daha 
elo alacağız. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Aramızdaki bu görüş ayrılığını Hükümet 

programının müzakeresinde ortaya koymuştuk. 
Anayasanın önliyemiyeceği ve fakat memleketi 
vahim buhranlara sürükliyebilecek ihtimallere 
dair misaller de veren o konuşmamızda kısaca 
şunları söylemiştik : 

«Millet Partisi ve Meclis Grupunun kanaati 
odur ki, demokratik rejim memleketimizde he
nüz sağlam bir şekilde temeline oturmamış, bü
tün vicdanlarda teminat ve müeyyidesini bula
mamıştır. Onu tehdideden çeşitli cereyanlar ve 
hastalıklar mevcuttur. 

27 Mayıs İhtilâlinden evvel siyasi hayatımı
zı zehirliyen ve memleketi bir ihtilâle sürükli-
yen kin ve ihtiraslar, geçirilen bunca buhranla
ra rağmen azalmamış, bilâkis daha da artmıştır. 
Kısacası demokrasinin içinde yaşıyabileceği 
mânevi iklim henüz istenilen ölçüde teşekkül 
edememiştir. 

Başlıca unsurları, fazilet, ahlâk, müsamaha, 
karşılıklı sevgi ve saygı olan böyle mânevi bir 
iklim yaratılamadığı takdirde demokrasi çürük 
bir zemin üezrine kurulmuş bir bina gibi birgün 
yıkılabilir. Ve bir milleti de beraber yıkabilir. 
Tarihin şahadeti budur. Rejimin teminatını 
yalnız yazılı kaidelerde ve hukuki müesseselerde 
aramak, bu tarihî gerçeği ihmal ve hattâ inkâr 
etmek olur. 

Bir iktidar Anayasaya aykırı bir kanun çı
karmadan da zulüm ve istibdat yoluna sapabi
lir. Anayasa dışında hareket eden kaba bir kuv
vet saltanatı kurabilir.» 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleket realitelerini, tarihî gerçekleri ve 

aklıselimi dile getiren bu mâruzâtımız karşısın
da Sayın Demirel'in o zaman bize verdiği cevap 
şöyle hulâsa edilebilir. 

«Millet Partisinin şayet bir bildiği varsa bu
nu söylesin, Türkiye'de iktidarlar şartlı ve bağ
lı; demokrasi güdümlümü olacak? Aba altından 
bize çomak mı gösterilir?» 

O zaman, Adalet Partisi iktidarı bizi hayret
lere düşüren bu sözlere cevap vermemizi oyla-
riyle önlemişti. 

Şimdi DemirePi cevaplandıracağız ve böyle
ce vatan selâmetinin ieabettirdiği uyarma vazi
femizi bir kere daha yapacağız. 

Millet Partisi, şartların ilham ettiği endişe
lerini her devirde söylemiştir. Ve hiçbir Başve
kil de bu tarzda bir cevapla mukabele etmemiş
tir. Bizim bildiğimiz hususi bir şey yok, yalnız 
biz, ders alınması lâzımgelen geçmişi biliyoruz. 
Haldeki gidişi görüyoruz. Aklın emrettiği endi
şelerle gidilecek yolu gösteriyoruz. Bu hareketi
mizi, «Aba altında değnek göstermek» şeklinde 
vasıf 1 andıranlar, ancak, aklın ve tarihin göster
diğini unutacak kadar iktidarın mânevi sarhoş
luğuna kendilerini kaptıranlar olabilir. 

1961 Meclisi de seçim ile iş başına gelmişti, 
Millî iradeyi temsil ediyordu. O zaman da, me
suliyet mevkiinde bulunanlar, rahatça, «Rejim 
yerleşmiştir.» diyorlardı. Böyle nikbin sözlerin 
üzerinden birkaç gün geçmeden de memleket 
yeni buhranlarla karşılaşıyordu. Bugün cesaret 
nümayişinde bulunanlar ve Millet Partisine ta
şımadığı bir niyeti yakıştıranlar, o zaman or
talık karışınca «Millî irade var.» diye bağıracak 
yerde selâmeti, tehlike anında gemisini terk eden 
bir kaptan gibi çekilip gitmekte buluyorlardı. 
Bâzıları da kendilerine ışık tutacak mürşitler 
arıyorlardı. 

Bütün bu hâdiseleri hatırlıyacak hafızası 
zinde olan Demirel'in, iktidar ve muhalefeti, bir
çok zaıflar, zamanın ve nisyanm eliyle tedavi 
edilinceye kadar, dikkatli davranmaya davet 
eden sözlerimiz karşısında, bizi adeta ihbara da
vet etmesi, cidden ibret vericidir. 

Tarihin ve-aklın ihbar ve ihtarına ilâve ede
cek hiçbir şeyimiz yoktur. 

Demokratik rejimin memleketimizde henüz 
sağlam bir şekilde yerleşmediğini ve bütün vic
danlarda teminat ve müeyyidesini bulmadığını 
söylediğimiz için bize taan eden Sayın Demirel'e, 
kendi fiili bizden daha veciz bir cevap vermiş
tir. 

Anayasa emrettiği halde Sayın Demire! Da
nıştay . kararlarına uymıyacak kadar pervasız 
davranmıştır. 

Bir hukuk devletinde, demokrasinin yerleş
tiği bir memlekette böyle bir pervasızlığın misa
li gösterilemez. 

Başbakan Demirel'in kafasına yerleşmiyen 
demorkasinin, Türkiye'de sağlam bir şekilde 
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yerleştiğine kimi inandırabiliriz? Bugünkü ni
zamın meşru temeli 27 Mayıs İhtilâlidir. Bu 
meşruiyet yürekten paylaşıl madiği ve icaplarına 
uyulmadığı müddetçe, memleketin yeni huzur
suzluklara ve hattâ buhranlara namzet olabi
leceğini söylemek bir kehanet sayılmamalıdır. 

Bir taraftan bu meşruiyeti, sözleriyle ve şe
reflerinin ifadesi olan imzalariyle kabul ve teyi-
dedenler, diğer taraftan bir yasak savmak 
için «geçmiş kapanmıştır» derken, her türlü hal 
ve davranışlariyle geçmişe bağlı oldukları hissi
ni verirlerse, ne kadar marifetli olurlarsa ol
sunlar kimseyi aldatamazlar. Bu mülâhazalarla 
Hükümetin bâzı tasarufları hakkında düşündük
lerimizi söyliyeceğiz. 

Af kanunu tasarısı, hak ve adalet kaide!e-
riyle bağdaşamıyacak bir mahiyet taşımaktadır. 

Hükümetin bütün iddalarına rağmen, huzur 
getirmiyecek, bilâkis mevcut huzursuzluğu daha 
da artıracaktır. 

Şimdilik, bizi bu kanaata sevk eden vsebep-
lerden birisini zikretmekle yetineceğiz. 

Af kanunu tasarısında, Anayasayı ihlâl su
çundan mahkûm edilenlerin cezaları, bütün 
hukukî neticeleriyle affedilirken ve bunlara en 
yüksek Devlet memurluklarına gelme yolu açı
lırken, yine aynı suçtan Ceza Kanununun aynı 
maddesinden mahkûm edilen 21 Mayıs olayı 
faillerinden, bu hudutsuz şefkat ve atıfet esir
geniyor, onların cezalarından ufak bir miktar 
indirilin esiyle iktifa ediliyor. 

Bu farkın sebebi nedir? Tecrübesiz, şahsi 
bir ihtirasla hareketi düşünülemiyecek genç 
hartoiyelilerle, yaşına ve. tecrübesine rağmen, 
momleketi bir ihtilâle sürüklemiş olan kimseler
le mukayese edildiği zaman, vicdan ve adalet 
duygusu, genç harbiyelileri daha fazla atıfet 
ve şefkata lâyık görür. Af müessesesi, mahke
me kararlarını tashih veya reddedecek bir va
sıta olmadığına göre, bu adaletsiz tefrik ne ile 
izah edilebilir? 

Hükümet programında «Biz, bir intikal dev
rinin, mübalâğalı, tezatlı, kırıcı hâdiselerinin 
bütün tesirleri ve neticeleriyle kapanmış oldu
ğuna yürekten inanmaktayız» denmektedir. 

Buna rağmen Hükümet, bahsettiği intikal 
devrinin tahrikçi havası içinde, suç işliyen 21 
Mayıs olayı failleri için geçmişi kapamak niye
tinde gözükmemektedir. 

«özel bir maksadı olmasaydı, geçmişe ait 
rüsubu, toptan temizleme yoluna giderdi», de
mekten kendimizi alamıyoruz. 

Hükümetin yaptığı bu ayırma, ancak geçmi
şe sahip çıkma zihniyetiyle izah olunabilir. 

Şimdi soruyoruz: 27 Mayısa bağlılık bu mu
dur ? Anayasaya bağlılık bu mudur ? 

Bir kere daha ifade edelim ki, Millet Parti
si, Anayasaya sığınıp onun meşru temelini yık
mak istiyen zihniyetin, her zaman karşısında 
olacaktır. 

Adalet Partisi, kısa zamanda mamur ve mü
reffeh bir Türkiye kurmak va'diyle iktidara 
gelmiştir. Hükümet programı, bu vait enflâs
yonunun bir devamıdır. 

Her derde deva bulacağı ve her cebi para 
ile dolduracağı ümit ve hayalini uyandıranlar, 
şimdi Af Kanunu ve iktidara yapışma tedbir
leriyle meşguldürler. 

Hiçbir iç ve dış meseleyi halledemiyen Hükü
met, yarattığı huzursuzluk zincirine, Seçim 
kanunu tasarısı ile yeni bir halka daha ilâve et
miş bulunmaktadır. Sayın Demirel bu mevzu-
daki tenkidlere karşı, «millete vadettik, Seçim 
Kanununu değiştireceğiz» buyuruyorlar. Hiç ol
mazsa, bu sadakatinden dolayı, kendisini biz de 
tebrik etmek isteriz. 

Adalet Partisi, seçimlerden önce, mevcut 
Seçim Kanununun, kensini iktidara getirmemek, 
bir azınlık sultasını devam ettirmek için çıka
rıldığını ve bu kanunla memleket idaresinin 
adeta imkânsız hale sokulduğunu iddia etmişti. 
Kendisi, tek başına iktidara geldiğine göre, se
çimlerden evvel sarıldığı bu bahaneler artık mev
cut değildir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, milyonlarca 
vatandaş Mecliste temsilcisiz kalabilecek ve 
belki de millet içinde azınlıkta olan bir parti, 
tek başına iktidara gelecek ve çoğunluğa hük
medecektir. 

«Millî irade, millî irade» diyenlerin millî ira
deye saygıları burnudur? Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şartlara göre, rejimin bir teminatı olan 
millî bakiye sistemini kaldırmak istiyenlerin, 
gerçek maksatları, mutlak bir çoğunluk sağla
mak ve muhalefeti tesirsiz hale getirmektir. İk
tidardan gitmemek için, mütemadiyen Seçim 
kanunlariyle oynayanlar geçmişte de görülmüş
tür. Onlar da hakiki maksatlarını, bir demok-
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rasi ve millî menfaatler edebiyatının nikabiyle 
örtmeye çalışmışlardır. Bu yol ne kendileri ve 
ne de memleket için hayırlı olmuştur. Temenni 
edelim de, bu nevi ihtirasların doğurabileceği 
neticeler bakımından tarih tekerrür etmesin. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçe müzakereleri vesilesiyle, çeşitli mese

leler hakkındaki görüşlerimizi ifade etmiş bu
lunuyoruz. 

Millet Partisi Meclis grupu bu görüşlerine 
muvazi olarak 1966 yılı Bütec kanun tasarısına 
kırmızı oy verecektir. 

Görüş ve kanaatlerimiz ne olursa olsun, 
kanunlaşacak olan bütçenin milletimiz için ha
yırlı olması temennisini bir kere daha ifade 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; konuş
malar üzerine muhtelif önergeler gelmiştir. Bun
ları geliş sırasına göre okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gruplar adına yapılan konuşmalar zamanla 

tahdit edilmemiştir. Bu suretle grup görüşleri 
enine boyuna arz edilmiş oluyor. Şahısları adı
na konuşacak üyelere de imkân sağlamak için, 
gruplar adına yapılacak ikinci konuşmaların 
15 dakika olarak tesbitini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Meclis Yüksek Başkanlığına 

Grup sözcüleri ilk konuşmalarını çok uzun 
yaparak yalnız bütçe hakkında değil, bütün sa
halardaki partiler görüşlerini en ince teferru-
atiyle izah etmektedirler. Gün ile bağlı prog
ramın vaktinde yetiştirilcbilmesi için, grup söz
cülerinin ikinci ve mütaakıp görüşmelerinin 10 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
llhami Ertem 

Türkiye B.M.M. Başkanlığı Yüksek Makamına 
14 Şubat 1966 Pazartesi günü saat 11 de baş-

lıyan bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bu
gün de devam etmekte ve daha sırada grupları 
ve şahısları adına konuşacak birçok arkadaş bu
lunmaktadır. Bugünkü gündemde ayrıca 4 mü
him maddenin daha müzakere edilmek mecburi
yeti olduğundan, gruplar adına ikinci olarak ya
pılacak konuşmaların 15 er dakika olarak tah

dit edilmesini en derin saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Manisa 
Muammer Dirik 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekili arkadaşların görüşlerini arza im
kân vermek üzere, bundan sonra gruplar adı
na konuşacak sözcülerin konuşma müddetlerinin 
20 dakikaya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Bir önerge daha gelmiştir, onu 
da okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Grup sözcülerinin çok uzun metinleri oku
maları vakti lüzumsuz yere doldurmaktadır. 
İçtüzük gereğince yazılı konuşmaların, bir met
ni okuyarak yapılan konuşmaların 20 dakika
yı geçmemesi gerekir.. Yazılı konuşmalara İçtü
zük hilâfına hudutsuz fırsat veren kararın kal
dırılmasının oya sunulmasını saygıyle dilerim. 

Konya 
Nazif Kurucu 

BAŞKAN — Gelmiş olan önergeleri dinledi
niz. Birisi on dakika, diğer ikisi onbeş dakika 
ve bir tanesi de verilmiş olan.. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ge
nellikle önergelerin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ grup sözcüleri
nin on ve onbeş dakika konuşmaları için ikinci 
defa yapacakları konuşmalarda on ve onbeş da
kika konuşmaları için iki önerge vardır. Bun
lardan aykırısı on dakika olandır. Evevlâ on 
dakika olanı oylarınıza arz edeceğim, oylıyaca-
ğım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Aleyhte söz istedim. 

BAŞKAN — Bir dakika. Ondan sonra diğer 
15 dakika olanları oylarınıza arz edeceğim. Han
gisinin aleyhinde efendim? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Tahdidin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tahdidin 
aleyhinde Sayın Ekinci. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Hükü-
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metin icraatını murakabe etmek için Büyük Mil
let Meclisinin elinde bütçe münasebetiyle onbeş 
günlük bir müddet mevcuttur. Ve bu müddet 
zarfında parlâmentoya mensubolan bütün üye
ler bütçenin hey etiumum iyesi münasebetiyle 
Hükümetin icraatını tenkid etmek, bu müna
sebetle görüşlerini belirtmek ve Hükümetin 
çalışmalarına ışık tutmak yolunda gayretleri
ni ve anlayışlarını ortaya koymak imkânını 
bulmaktadırlar. Bu da ancak yılda bir defa 
olmaktadır. Bu itibarla, şimdiye kadar yapıl
dığı gibi, teamül gereğince gruplar adına ko
nuşan hatiplerin konuşmalarının tahdidedil-
memesi gerekir. Umumi Heyetten istirhamım, 
bütün zabıtlar tetkik edildiği takdirde gayet 
vazıh olarak görülecektir ki, grupları adına 
söz alan hatiplerin konuşmaları tahdidedilmiş 
değildir. Bütçenin çeşitli bölümleri veya tümü 
üzerinde yapılan konuşmalarda, grup adına 
yapılan konuşmalar hudutsuz olmuştur ve ar
kadaşlar diledikleri gibi görüşlerini serd et
mişlerdir. Bu teamülü bozmıyalım ve hiç ol
mazsa şu onbeş günlük süre zarfında iktidara, 
muhalefet partisi mensuplarının ve iktidar par
tisi mensubu sözcüleri rahatlıkla görüşlerini 
bildirmeleri ve iktidarın bundan yararlanması
nı sağlama imkânını verelim. Onun için tah-
didedilmesinin aleyhindeyim. Grup sözcülerinin 
konuşma müddetlerinin tahdidedilmemesini is
tirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ev
velâ, grup sözcülerinin ikinci ve mütaakıp ko
nuşmalarının on dakika ile tahdidedilmesini 
istiyen önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
Aykırı olan, budur. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

On dakikalık tahdidi kabul edenler fütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi onbeş dakikalık tahdidi oylarınıza 
arz edeceğim. Onbeş dakikalık tahdidi kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

T. î. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren, 
Sayın Aren; tekrar arz edeyim. Müddet onbeş 
dakikadır, ona göre konuşmanızı ayarlamanı
zı rica ediyorum. 

T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; evvelâ Sayın Alican'm konuşması sırasın
da bize tavzih etmemiz için sormuş olduğu; 
tavzihte bulunmamız için yapmış olduğu bir 
talep üzerinde duracağım. Demişlerdi ki; aca
ba Türkiye İşçi Partisi Halk Partisinin devlet
çiliğini kabul ediyor mu? Bu soruya, soruyu 
tam anlamadığımız için, evet veya hayır diye-
miyeceğiz. Tam anlıyamadık. Yani, Halk 
Partisi bakımından mı, bizim bakımımızdan 
mı? Anlıyamadım yani nedir? Onun için bu 
konudaki anlayışımızın vuzuhla anlaşılmadığı
nı düşünerek, kısaca tekrar tavzih etmek isti
yorum. 

Efendim, T. 1. P. meseleyi şöyle düşünüyor; 
kalkınmak için sanayileşmek lâzımdır. Sanayi
leşmek için büyük endüstrinin kurulması, bü
yük tesisleri kurmak lâzımdır. Bu işi Devlet 
yapar, bilhassa Devlet yapar. Özel sektörün 
burada gücü azdır, ancak yardımcı olabilir. 
Bunun dışında, yani bu modern sektörün 
dışında elbette ziraat, zanaat küçük imalât, 
birsürü özel sektör bulunacaktır. Biz, özel 
sektörle olmaz, filân dediğimiz zaman, za
ten bu küçük özel sektörü nazarı itibara al
mıyoruz. Bu özel sektör geri kalmış bir ekono
minin özel sektörüdür. Bu özel sektör zamanla 
memleket sosyalist de olsa, kapitalist de olsa 
kalacaktır. Yani teknoloji bunu tasfiye edecek
tir. Yoksa sistem değil. Bu itibarla meselenin 
can alacak noktası büyük endüstri meselesidir. 
Ve burada Devletin esas alınması lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. Bu sebepten dolayı meselâ bü
tün özel sektörün faaliyetleri elbette ki kamu 
sektörünün faaliyetinden çok büyüktür Türki
ye'de. Biz, özel sektör az dediğimiz zaman, bil
hassa sanayici özel sektörü, yani büyük serma
yedar özel sektörü kasdediyoruz ve görüşümüz 
de budur. Zannediyorum. Sayın Alican bu ce
vapla kafasındaki suali tatmin etmiştir. 

Şimdi efendim, Adalet Partisi sözcüsünün 
şahsıma ve partimle ilgili bâzı sözlerine cevap 
vereceğim. 

Sayın Aydın Yalçın, nedense ismimi bile 
söylemeye lüzum görmeden hem şahsım hak
kında, hem de mensubolduğum partim hakkın
da gereksiz ve ağır, yakışıksız bâzı ithamlarda 
bulunmuştur. Evvelâ seviye meselesinden, 
ilmî yetenek meselesinden bahsetmiştir. Ne onun 
kendisi hakkında veya bizim hakkımızda ne bc-
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nim kendi hakkımda veya onun hakkında bu ko
nuda bir şey söylememiz gerekmez. Bu konuda 
hükmü dinliyenler verir. Onun için söylenenleri 
dihliyenlerin takdirine bırakıyoruz. 

Saym Yalçın kitaplardan pasajlar okudu, 
zaten bunu âdet edinmiştir. Her halde bunu ilim 
adamlığının şartı telâkki etmektedir. Halbuki 
dünyada milyonlarca kitap yazılmıştır her konu 
hakkında, her konuyu savunan kitap basılmıştır, 
her fikri savunan bir kitap bulmak ve o kitaptan 
pasajlar okumak mümkündür. Onun için her han
gi bir kitabı kendi fikrinin desteği olarak gös
termek çok önemli değil. Meselâ eğer Saym Yal
çın'm kitabı olsaydı, «bir başka memlekette bir in
san, özel sektörün savunuculuğunu yaparken, bu 
kitaba atıf yapsaydı, bu ne ifade ederdi? Hiçbir 
§ey. 

Hattâ, Sayın Yalçın'in bir değil, iki kitabı 
olsaydı ve bu iki kitapta iki ayrı fikrin savunu
cusu olsaydı, bir kimsenin, bir insanın bir iki 
kitabına atıf yaparak ayrı ayrı iki fikri bu kitap
larda destek bulsaydı bu neyi ifade ederdi? Üç 
kitabı olsaydı, belki üç ayrı fikri destekliyen üç 
ayrı kitap ile karşı karşıya kalırdık. 

Önemli olan kitapları okumak değil, onları 
hazmetmek, onları anlamak ve memleketin şart
larına .göre bu bilgileri kullanmaktır. Meselâ, Sa
yın Yalçın Hükümet programı münasebetiyle 
yaptığı konuşmada İngiliz'lerin dediği gibi, 
«Ayakkabı bağlarından çekip insanın bazen ha
vaya da kalkması mümkündür.» demişti. Şimdi, 
tngilizlerde hakikaten böyle bir söz vardır ve ol
mıyacak şeyler için söylenmiştir. Yani olmıyacak 
bir şeyden bahsederken bu, insanın kendi ayak
kabı bağlarından tutup kendisini yukarı kaldır
masına benzer, derler. Bunu ciddiye almış, yani 
olur bir şey zannetmiş. Saym Yalçın, kalkınma 
için büyük endüstrinin, büyük tesislerin kurul
masının zaruri olduğu hakkındaki iddiamızı hiç
bir yerde görmediklerini, bunun için bir kitap 
tavsiye etmemi, istediler. Tabiî yerine getirece
ğim. Her hangi elemanter bir iktisat kitabını al
sın. Bunun için de işletme firma bahsine baksın. 
Burada büyük işletmelerin avantajları diye bir 
bahis görecektir. Yahut, işletmelerin ufki, şakulî 
büyümeleri, birleşmeleri diye bir bahis görecek
tir. Ve burada yine görecektir ki, ekonomide iş
letmelerin büyümeleri istikametinde bir temayül 
vardır, çünkü büyük işletmeler küçük işletmelere j 

nazaran daha verimlidir, daha avantajlıdır ve 
maliyetleri daha düşük olur. Şimdi bu bilgiye 
dayanarak elbette ki, sanayileşirken büyük üni
telerle sanayileşmek zaruretinde olduğumuzu söy
ledim. Arkadaşlar, eğer karşımızda hiçbir rakip 
olmasaydı, biz de İngiltere gibi, Amerika gibi fi
lân, neyse onlar gibi, küçükten başlayıp yavaş 
yavaş büyüyebilirdik. Küçük bir işletme kurar, 
sonra bunları geliştirirdik. Çünkü karşımızda bir 
rakip yok. Fakat karşımızda bir rakip olunca, 
onunla boğuşabilmek için küçükten başlıyamaz-
smız ezer sizi, çünkü rekabet edemezsiniz, onun 
seviyesinde başlamak lâzımdır. Bir mahallede 
ilk dükânı açtığınız zaman sadece gaz, tuz satsa-
nız bile tutunabilirsiniz. Çünkü, hiç kimse rakip 
değildir. Sonra yavaş yavaş-büyürsünüz. Fakat, 
mahallede köşede bir dükkan açılmışsa bunun 
karşısına yalnız gaz, tuz satan dükkan açamaz
sınız. En az o ralkibMz kadar çeşit bulundura
cak bir dükkân açmaya mecbursunuz. Yani ra
kipleriniz hangi seviyede ise siz de o seviyeden 
başlamaya, mecbursunuz. Büyük endüstri ve sa
nayileşme zarureti bundan dolayıdır. Bunu an
lamak için de insanın ne iktisatçı ne de iktisat 
profesörü filân olmasına da lüzum yoktur. 

Bizim özel sektörün plânlanmıyacağı hakkın
daki izahlarımıza karşı, bir Yugoslav müellifin
den bahisle, Dünyadaki en iyi plânlamanın Ame
rika Birleşmiş Devletlerinde olduğunu söyledi 
veya ona atıf yaptı. Buna şaştım. Bu, çok cesur
ca bir iş. Çünkü Fransa'da Mone plânı vardır, 
İtalya'da plân vardır. Bunlar aslında plân değil, 
ama Amerika'da hiç adı bile yoktur. Rica ediyo
rum, her hangi bir Amerikalıya söyleyiniz, plâ
nınız ne âlemde diye. Yok böyle bir şeyimiz di
yeceklerdir. Şimdi bu kadarı da olmaz. Yani hâ
diseler bu kadar değiştirilmez veya böyle bu ka
dar olmıyacak bir şeye var denilmez. Sosyal ada
let ve özel sektörün çelişme halinde bulunduğu
nu söylemiştik. Bu husustaki fikirlerimizi eleşti
rirken bir kere yanlış olarak bizi iktibas etti, 
«Gelir eşitliğinden bahsetti», dediler gelir eşitli
ğinden bahsetmedim. Hatırlanacağı üzere, gelir 
dağılımındaki farkların azaltılmasından bahset
tim. Çünkü, gelirler arasında eşitlik ne zaman 
olacaktır Allah bilir. Fakat sosyal adalet bu yön
dedir. Yani gelirler gelir dağılımındaki eşitsizli-

I ğ i n azaltılması yönündedir, bunu sarahatle böyle 
söyledim. 
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İkincisi, dediler ki, «Amerika, İngiltere, 
Fransa özel sektör memleketleridir. Bunlarda . 
sosyal adalet yok mu?» 

Evvelâ arkadaşlar, sosyal adalet öyle ekna,^ 
armut gibi alınacak, cebe konacak, yenilecek 
bir şey değildir. Bu bir olaydır, bir oluştur. . 
Çeşitli memleketler bu oluşun çeşitli safhala-
rmdadır ve ileri memleketler biraz daha ileri 
bir safhada bulunabilirler. Bilhassa bu mem
leketlerin gelişmiş olmaları alt kademelerin yu-
karı olmasından ötürü insana daha az âdil, da
ha az gayriâdil görünür. Ama bu memleket
lerde, kendi ölçüleri içinde, sosyal adaletsizlik 
vardır ve bundan ötürüdür ki, bu memleketler
de de sosyalist partiler vardır, hattâ komünist 
partiler vardır. Bunun için vardır. Onun için bu 
memleketlerde de böyle sosyal adaleti ilke edin
miş partilerin bulunması, buralarda kendi ölçü
leri içinde sosyal adalet olmadığını açıkça or- -
taya çıkarır. 

Douglas Jay'den bahsettiler, İngiltere'deki •, 
sosyalizmi çok ördüler ve özel sektörü teşvik 
ediyor filân dediler. İnsanın içine şöyle bir şüp- -
he geliyor; ya Sayın Yalçın bizim haberimiz 
yokken sosyalistidir, yahut bu Douglas Jey de
nilen adam sosyalist değildir. Çünkü olmaz, bu j 
ikisi birden birbiriyle bağdaşmaz. Efendim, bâ
zı tutkulu insanlar vardır. Her şeyi bu tutku- I 
lan çerçevesi içinde görürler, meselâ bâzı akıl 
hastalığı mütehassısları vardır, bütün insanlara 
deli imiş gözü ile bakar, acaba nasıl bir deli
dir diye. Sayın Aydın Yalçın da, komünizm 
tutkusu içindedir. Her şeye bu açıdan bakmak
tadır. Hemen hepinizin hatırlıyacağı gibi, me
selâ servet beyanlarından bahsederken, bir - iki 
sıçramadan sonra ta Stalinizme kadar gitti. Ser
vet beyannamesinden oraya kadar gitti. Odala
ra polislerin girmesinden bahsetti. Bu yalnız bi
zim ekonomik görüşümüze değil, siyasi görü
şümüze de aykırıdır, dedi. Yani üç - dört sene
dir memleketimizde mevcudolan servet beyanı 
meselesini ta buraya kadar çekti götürdü. 

BAŞKAN — Sayın Aren, iki dakikanız kal
mıştır. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Zamanım az kaldığı için hemen 
şunu söyliyeyim. Sayın Aydın Yalçın'm A. P. 
Grupu Sözcüsü alarak, demokratik anlayışını 
da hiç anlıyamadık. Hiç böyle demokrasi yok- | 

tur. Temel meseleler tartışılamaz, dediler. Te
mel meseleden kastı da kısaca kapitalizm ve 
sosyalizm meselesi tartışılamaz, bu memlekette, 
dediler. Böyle ise, bizim, hele bilhassa kendi
sinin çok beğendiği, ki, bizim de beğendiğimiz, 
Batı demokrasisi ile ne 'münasebetimiz kalıyor? 
Batı demokrasisinin esası kapitalist ve sosya
list görüşlerin çatışması ve münakaşasından 
ibarettir, bu temele oturur. Bunu ortadan kal-
dırırlarsa biz hangi demokrasiden bahsedece
ğiz, bunu anlıyamadım. 

Söyliyeceklerim bu kadardır efendim. Say
gılarımla. (T. 1. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
llyas Seçkin. 

C. H. P. GRUPU ADINA 1LYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, ikinci defa C..-H. P. Grupu adına, huzurunu
zu işgal ettiğim için özür dilerim. 

Sayın Prof. Aydın Yalçın, muhterem A. P. 
Grupu adına burada yaptığı konuşmalarda bi
zim yaptığımız konuşmaya bâzı atıflar yapma
mış olsaydı huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Sayın Yalçın buyurdular ki, plân bir dar 
ceket değildir, plân sıkıcıdır. Değiştirilemez mâ
nasına gelmez. Biz böyle bir şey demedik. Beş 
Yıllık Plânımız her yıl uygulama programları
nı hazırlarken Hükümete geniş tercih imkânla
rı vermiştir. Mühim olan, «dar ceket» sayan
lar o yıllılk programlardaki kendi imzaları tah-
tmdaki kaidelere uymakta zorluk çektikleri 
için «dar ceket» haline geliyor plân. Eğer, ken
di imzalariyle kabul ettikleri plândaki, prog
ramdaki hükümlere harfiyen uymaya kendileri
ni alıştırabilseler mesele hallolacak, ihtilâf kal-
mıyacak iktidar partisi ile aramızda. Orayı ke
sin olarak tesibit etmek lâzım. Yoksa, efendim 
plânda oldu, değişsin. Değiştirilir efendim. Ge
rekçesi var, ilmî, objektif, memleketin, Devle
tin malî kudretiyle mütenasip her türlü değiş
meyi yapabilirsin. Ama usulüne göre, plândaki 
usullere göre. Harcama hedeflerini imkânların 
kıtsa azaltırsın, imkânların çoksa çoğaltırsın. 
Ha illâ «dar ceket». Mesele samimî olarak, plân
da, programlarda koyduğunuz şeylere uyacak 
mısınız, uymıyacaık mısınız? Mesele burada. 
Ama ben bu uğurda, bu alanda Sayın Yalçm'-
dan bir şey alamadım. 
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Muhterem arkadaşlar, asıl mühim olan, Saym 
Yalçın makro - dengeyi izah ederlerken dediler 
ki, 55 milyar liralık kamu sektörü, gayrisâfi 
millî hâsıladan özel sektöre düşen kısımdan 
% 2,5 1966 tüketim harcamalarımda bir artış 
olmuş, bu çok azdır, bunun yüselmesi lâzım. 
Yükselecek, temayül de öyle. Filhakika, Saym 
Başbakanın ve Adalet Partisinin çeşitli ifade
lerinde, biz plânı müdafaa ederken, «Harcama 
hedeflerini tesbit etmek lâzım. Tasarruf kay
naklarını sağlamlaştırmak lâzım. Bütçeyi denk 
tutmak lâzım», derken, «Efendim, kemerleri sık
ma politikası tavsiye ediyorsunuz. Millet iste
diği gibi yemek içmekten mahrum kalacak.» 
Şimdi 1966 Programında % 2,5 tâyin edilmiş. 
Bumun gereğini Hükümet yapacak mı, yapmıj^a-
cak mı? Kendi tesbit ettiği rakama uyacak 
mı, uymıyacak mı? 4,5 a çıkaracak istihlâki. 
Herkese düğün bayram her gün. Her şeyimizi 
yiyelim, ama yarınımız ne olursa olsun. Biz 
bu. kanaatte deliliz. Sarih ve açık siyasi ih-
tilâtlarımızdan birisi budur. Bir taraftan prog
ramın altına imza koyacaksınız, bir taraftan 
da istihlâki teşvik edeceksiniz. 

Bir çelişmezlik gördüm, Saym Yalçm'm be
yanlarında. Dediler ki, «Bütçe imânlarımı ar
tırmak mnksadivle de, bilhassa pahalılığa mâni 
olmak maksadiyle istihlâki tahdidedici tedbir
ler almakta fayda vardır.» Saym Başbakan, 
biz istihlâki teşvik edeceğiz, diyor. Saym 
Yalçın «% 2,5 nisbetinde istihlâk artışı 1966 
da azdır», diyor. Ondan sonra Saym Yalçın, 
«Bütçe açıklarını kapatmak için istihlâk ve 
hayat pahalılığına mrmi olucu tedbirler almak 
için vergiler koymak lâzım.» diyor. Şimdi görü
yor muşumuz çelişmezlikleri? Bir yerden açık 
verdiniz mi, çorap söküğü gibi gider. Dün arz 
ettim, plân bir tedbirler manzumesidir. Orga
nik bir hüviyeti vardır, ölü bir şey değil
dir. Bir tarafından bozdunuz mu, en ücra 
köşesinden bozuk sesler gelir. Bunu olduğu 
gibi kabul etmek lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, vakit kısa 
onun için kısa geçiyorum. Saym Yalçın ile 
para, kredi ve hayat pahalılığı konusunda bü
yük ihtilâfımız var. Evvelâ şu psikozdan 
kurtulalım. 1964 senesinin son üç ayında yüz
de 19 nisbetinde toptan eşya fiyatları veya 
genel indekste 19 puvanlık bir yükselme ol

du. 1965 senesinin osn üç ayında yüzde 22 oldu. 
Yani 1964 senesinde de vardı. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında da başladı. Sureti 
kat iyede bu yanlış bir observasyon, bir müşa-
hadedir. Sebebi, 1964 senesLnin 1 nci gününde 
toptan eşya fiyatları genel endeksi 271 iken 
sonuncu gününe kadar elan yükselmeler, inme
ler, çıkmalar vasatisi nakıs yüzde 0,7; 271 de 
başlamıştır. Yılın son gününde toptan eşya fi
yatları 269 a yani yıllık vasati olarak ekomo-
mide istikrar vardır. Gelelim 1965 e. 1965 sene
sinin kış aylarında devam etmiş, - beklemiş 
acaba düşer mi yaz aylarında yani konjonk-
türel mi bünyevî değil de mevzii mi? Hayır, 
yaz aylarında şiddetlenmiş dahası var. bütün 
istihlâk maddeleri ve yapı malzemesi karabor
saya düştü. Düşmemiş, kış aylarında, yani Sa
yın Yalçm'm buyurduğu gi'bi, 1964 Ekim, Ka
sım ve Aralık aylarında 22 puan birdem fırla
mış. Şimdi son rakamı kendilerinden öğrendim, 
1966 Ocak ayında yine 307 olan 316 ya çık
mış; 9 puanlık bir artış daha. Bunun karşı
sında, bu memlekette hayat pahalılığı yoktur, 
filân... 

Muhterem arkadaşlarım, dün gazetelerde 
gördüm, meğer bizim Muhterem Hükümet Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine, Türkiye'de 
kısa devreli enflâsyon vardır, diye sinyali çek
memiş mi?.. Meclise haber vereceksiniz ki, ted
bir alınsın. Meclise haber vermiyorsunuz, 
U'Thant'a, efemdim Türkiye kısa devre enflâs
yonuna girdi... U'Thant beyan ediyor. Dünkü 
gazetelerde gördüm. Cumhuriyet Gazetesinin 
iki gün evvelki neşriyatı. Şimdi Meclise ha
ber vereceksiniz, bütün tedbirleri Meclis ala
cak. Bu Meclis her türlü tedbiri almaya 
muktedir ve bu memlekette demokratik rejim 
içinde Anayasanın emrettiği her türlü tedbiri bu 
Meclis alır. Burada basit bir dengesizlik diye
ceksiniz, Bütçe Komisyonunda efendim, kon-
jonktüreldir, geçicidir. Hattâ hayat pahalılığı 
hiç yoktur, fakat Cumhuriyet Halk Partisi za
manında da vardı diyeceksiniz ama dışarıda ha 
yandık, battık.. Muhterem arkadaşlar, bu tu
tumda giderseniz... (A. P. sıralarından, yok böy
le şey, sesleri.) Adalet Partili milletvekili arka
daşlarıma hitabediyorum, en sıkıntılı zamanlar
da en yakın dost bildikleriniz para yerine ada
ma akıl verir. (Sağ ve orta sıralardan, alkışlar.) 
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Evet Yon Mongold'un mektubundan burada Sa- I 
yın Yalçın bahsettiler, benim yüreğim sızladı I 
Von Mongold, doğru. Bizim yatırımlarımızı, I 
plân tatbikatımızı, her türlü iktisadi faaliyetle- I 
rimizi, bize yardım yapacak olanlar bizden bilgi I 
istiyeceklerdir, bunları kontrol edeceklerdir. I 
Doğrudur. Çünkü çok sıkıntısını çektik. 4 Ağus
tos kararlarının bu millete çektirdiğini, ıstırap- I 
larını unutmadık. (A. P. sıralarından gürültü- I 
ler). 7 Eylülde dolar 130 dan 280 e çıktı, 7 Ey
lül 1046 da. 4 Ağustos 1958 de dalar 2,80 den 
9,00 liraya çıktı. Birisinde beş senelik ateşten I 
çıkmış, bütün dünya milletleri harbden kav
rulmuş, öbüründe hiçbir şey yoktur. Onun için, 
7 Eylülden bahsederseniz, şimdi bu anda eğer 
Hükümet basiretli davranırsa bu iktisadi duru
mu kurtarmak için tedbirler alırsa nihayet has
tanın ayakta tedavisi enjektörle tedavisi gibi 
gibi bir sene sonra ameliyat, ondan sonra kan 
değiştirmesi, devalüasyon. Haber veriyorum. 

Şimdi bunları bilelim de, geçmişte bunların 
çok açı örneklerini çektik. Ne demek ki, Allah 
korusun, Türk parasının değerini düşürmeye 
mecbur kalmak gibi bir mecburiyette Hükümetin 
kalmasını sureti katiyede arzu etmeyiz. Onun 
için bu konularda fevkalâde dikkatli olmak lâ
zım. (A. P. sıralarından, muhalefetin de dikkat
li olması lâzım, sesleH.) Evet, muhalefetin de 
dikkatli olması, tenkidlerinde ölçülü olması lâ- I 
zım. Bendenizin hem dünkü buradaki konuşma
larımı olumlu karşılıyacaksmız, ondan sonra da 
«Efendim, îlyas Seçkin servet beyanının kaldı- I 
rılmasma karşı.» diyeceksiniz. Servet beyanı sos- I 
yal bünyede huzuru sağlıyan tedbirlerin başlı- I 
casıdır. 

Şimdi Sayın Yalçm'm dilinin altındaki lâf
ları ben buradan deşifre etmek istemem. İstih
lâki kısıcı tedbirler alacaksınız, yani fakir, fu- I 
karanın istihlâk ettiği malların İstihlâk 
Vergilerini artıracak tedbirler getireceksiniz, I 
üç gün sonra, öbür taraftan da servet beyanna
mesini kaldıracaksınız. Var mı bunda bir mantı- I 
ki uygunluk?... Bir taraftan 400 milyon liralık I 
en az geçim indiriminin ertelenmesi. Doğru, I 
Cumhuriyet Halk Partisi de bunu erteledi, ama 
bir seri tedbirler silsilesi ile birlikte. Sektörler I 
arasında vergi adaletini temin edecek istikamet- I 
teki olumlu tedbirleri beraber getirin, baş üstü- I 
ne. Ama bunların hiçbirisine yaklaşmıyacaksı- I 
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nız, sektörler arasındaki vergi adaletini temin 
edecek tedbirleri düşünmiyeceksiniz, ondan son
ra, en az geçim indirimini erteliyeceksiniz. Her 
sene 400 milyon lira alalım, diyeceksiniz. On
dan sonra zaruri ihtiyaç maddelerine vergi koy
mak eğilimi... Bu olmadı arkadaşlar. Eğer sa
mimî olacaksak bütün bunların ayrı ayrı hep
sinin hesabını vereceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, toprak reformu konu
sunda dediler ki; (Galiba muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisi bu konuda ricat etti.» Hayır. Seçim 
beyannamemizde, partimizin programında, Hü
kümet programı burada görüşülürken ifade et
tiğimiz fikirlerde hiçbir değişiklik yok. Sayın 
İnönü'nün teklif ettiği tasarı grupumuz tarafın
dan yenilendi. Lütfedin bu meselelerde asgari 
hadlerde birleşelim, Anayasanın emrettiği mâ
nada hududunu, şümulünü, mahiyetini zerrece 
değiştirmeden hadler şöyle olu?, böyle olur, mü
him değildir. Ama bir toprak reformu dâvasın
da birleşelim. 

Şimdi Sayın Yalçın burada bir kitaptan bah
settiler. Diyor ki, bahsettikleri kitapta, Kızıl 
Çin'in komünist rejimin tahakkümü altına gir
mesinin en büyük âmillerinden birisi, Milliyetçi 
Çin Hükümetinin bütün yardımları almış olma
sına rağmen gerekli bir toprak reformu yapama
masındandır. Sayın Yalçm'm bahis buyurduğu 
kitapta aynen bunlar yazıyor. Milliyetçi Hükü
met tarımsal reform tedbirlerini iş işten geçme
den alabilmiş olsaydı durum değişebilirdi. Si
yasi, askerî kuvvetlerin hücumları karşısında 
düştüğü sıkıntıların başlıca sebeplerinden biri
si budur. Şimdi bir kitabın kaynağını gösterir
ken tamamını, eğer o memleketi Allah korusun, 
düşürmemek istiyorsak komünizm belâsının pen
çesine, bu memlekette sosyal reformu, başta top
rak reformunu zaman geçirmeden gerçekleştir
meye mecburuz arkadaşlarım. ( C H. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, iki dakikanız 
kaldı. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Sayın Başkan. 

Şimdi kısaca temas edeyim, keşke rejim ko
nularına Sayın Yalçın hiç temas etmeseydi. Sa
yın Başbakan burada, Sayın Maliye Bakam bu-
•ada. Sayın Hükümet burada, partilerinin de 
Muhterem Başkanı durup dururken mesele çı
kardılar. Yani başka partilerin iç ihtilâfları ken-
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dilerini ilgilendirirmiş gibi. Arkadaşlar, sırça 
köşkte oturan, başkasının evine taş atmaz. Bu
nu bilelim. Yani Sayın Yalçın, Cumhuriyet Halk 
Partisinin içindeki eğilimlerden filân bahsetti
ler. Bunlar hiç ilgilendirmez, Sayın Yalçın'ı. Biz 
1923 senesinde rahmetli Atatürk'ün koyduğu 
prensiplere harfiyen, sadık ve Türkiye'nin ger
çeklerine uygun bir devletçiliğin taraftarıyız. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

İnsafla mütalâa buyurun, Sayın Başbakan 
Demirel'in başkanlığındaki Hükümetin, üç ay
dan beri bu memleketi huzura götürdüğünü ka
bul edebilir misiniz? Yani kendi iç ihtilâflarını 
yatıştırmak için Cumhuriyet Halk Partisine, si
yasi menfaat kolektif şirketi demek... Huzuru 
kim bozuyor'? Lütfedin. En ufak bir şey, bu sö
zü söylemeye sebep teşkil edecek en ufak bir 
davranış C. II. P. sinden gelmedi. (A. P. sırala
rından, gürültüler.) Hayır, sırça köste oturuyor
sunuz, başkasının evine taş atmayın. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin lütfen cümlenizi 
toplayın, vaktiniz bitmiştir, sözlerinizi bağlayı
nız. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Onun için 
sevgili arkadaşlarım, bu memlekette bugünkü 
mevcut Anayasanın harfiyen yürürlükte kalma
sı, zedelenmeden Türk Milletinin menfaatine uy
gulanması bu Büyük Meclisin göstereceği basi
rete, titizliğe bağlıdır. Sayın Yalçın nasıl söyli-
yebilirler bu kürsüden; «Efendim, rejime bağlı 
muhalefet...» Rejime bağlı muhalefet ve iktidar, 
toptan rejime bağlı Meclis. Evet evvelâ rejime 
bağlı Meclis ve iktidar, ondan sonra muhalefet. 
Muhalefet rejime bağlı, her türlü kayıtla bağlı, 
ondan sonra iktidar her istediğini yapar... Bu 
zihniyetin geçmişte de karşısında idik, gelecek
te de karşısında olacağız. Bunu herkes böyle bil
meli. (C. I I .T. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Vaktiniz geçmiştir Sayın Seç
kin. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkam. Bu vesile ile Büyük Mecli
si hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, 
alkışlar.) , 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
şahısları adına bütçenin tümü üzerinde söz is-
tiyen... 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yalçın, grup 
adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AY
DIN YALÇIN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan iki 
partinin sözcüsü bâzı noktaları bahis konusu et
tiler. Ben de müsaadenizle baıhis konusu ettikle
ri bu noktalar üzerindeki mukabil düşüncelerimi 
huzurunuzda ifade edeceğim. 

Türkiye İşçi Partisi adına konuşan arkadaş.. 
(Adını söyle, sesleri) Adını zikretmediğimi söy
lediler, unuttum her halde, Sadun Aren, «özel 
sektör kapitalist de olsa, sosyalist de olsa orta
dan kalkacaktır» diye bir cümle kullandı. Hiçbir 
ciddî iktisat kitabında böyle bir ifadeye Tasla
madığımı huzurunuzda tekrar ifade ederim. Bu 
fikir Kari Marks'm Concentration Nazariyesi-
dir. Temerküz nazariyesidir. Sadun Aren benim 
bir komünizm tutkusu içerisinde bulunduğumu 
söyledi. Doğrudur. Türkiye'de komünizmin tut
kusu içerisindeyiz, tutacağız onları. Müsaadeniz
le bir ufak müşahedemi anlatmak isterim. 

Şoförlük ehliyeti almak için bir emniyet şu
besine gitmiştim. Parmak izimi aldılar. Parmak 
izini alınken bir yaşlı polis mütahassıs bana bu
nun ehemmiyetini anlattı. Aydın Bey dedi; bu 
kadar mühim bir sanattır ki, size bir hikâyemi 
anlatayım, başımdan geçen bir hikâyemi anlata
yım. Bir hırsız yakaladık. Bu hırsızın şahidi 
yok. Suç unsurları kâfi değil. Parmak izini al
dık. Ben eminim, bu topal Kâmil. Fakat şahitler 
getiriyor, nüfus cüzdanını çıkarıyor, inkâr edi
yor. Ben Hüsrev'im diyor. Kendisine gerekli mu
ameleyi yaptık. Fakat nihayet benim karşıma 
çıkardılar. Adın ne oğlum, dedim. Hüsrev, de
di. Topal Kâmil'sin, yalan söylüyorsun, dedim. 
Arkadaşlar, ne kadar çabalasanız, ne olduğunu
zu, ne söylemek istediğinizi biliyoruz. (A. P. sı
ralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de özel sektör sanayii azmış. Bunu 
bir iktisat profesörü söylüyor. Türkiye'de sana
yinin yüzde 60 ı, mevcut sanayiin yüzde 60 ı 
özel sektördedir. Türkiye yılda yüzde 9, yüzde 
10, yüzde 12 geçmiş devrelerde sanayileşmiştir. 
Bunu yapan en mühim unsur özel sektördür. 
Biraz daha istatistiklere, herkesin gözü önündeki 
istatistiklere bakıp malûmatınızı tazelemenizi 
tavsiye ederim. Amerika'da plân yokmuş. Ame
rika'da Beş Yıllık Plân yok. Benim kasdettiğim 
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o değil, Amerika'da Cumhurbaşkanının iktisadi 
müşavirler heyeti Amerika'nın bir yıllık iktisadi 
hayatım yakından takibeden ve içinde 200 e ya
kın istatistikçi ve iktisatçının çalıştığı büyük bir 
organizasyondur, bir plânlama organizasyonu
dur, kasdettiğim budur. 

Bir noktadan daha bahsetti; ben mütemadi
yen kitaptan bahsediyor muşum ve efendim her 
mevzua ait kitap vardır, diyor. Şayanı hayret 
bir derecede ve bir profesörden dinlenmemesi lâ-
zımgelen bir ifade. Ciddî bir insan kitabı objek
tif olmak için zikreder. Yani bunların şahsi fi
kirleri olmadığını, başkaları tarafından da tec
rübe edilmiş olan fikirler olduğunu perçinlemek 
için kitap ismi zikreder. ilim metodunda objek
tif olmak için yapılan müşahedelerin, yorumla
rın ilmî olduğunu göstermek için kitap ismi zik
redilir. Arkadaşımız dedi ki, her mevzuda iste
nen kitap vardır. Her mevzuda istenilen kitap 
yoktur, efendim. Sosyal ilim varsa, bir mevzu 
hakkında birtakım müşahedelere dayanan ilmî, 
ciddî tahliller varsa bu alanda yazılmış olan sa
lahiyetli kitaplarda bir görüş birliğinin mevcu-
dolması lâzımdır. Ama insan, sosyal ilmi, sosyal 
ilimleri, iktisadi birtakım burjuva saçmaları şek
linde telâkki eden ve Kari Marks'ın kitabını ye
gâne ilim, yegâne incil telâkki eden bir zihni
yete sahip ise böyle konuşur. 

Şimdi, muhterem Ilyas Seçkin Beyin mütalâ
alarına geliyorum. Kendisi ne kadar gayret etse 
birçok hususlarda kendisi ile hemfikir olduğu
mu söylemekten kendimi alamıyacağım. Muhte
rem arkadaşlar, bizim ifadelerimizle ne Hükü
metin beyanlarında ne de benim ifadelerimde 
bir çelişme yok. Benim işaret etmek istediğim 
nokta, şudur: 

«Yüzde 2,5 luk istihlâk genişlemesi realist 
bir faraziye gibi görünmüyor, dedim. Bizim plâ
nımızda ne var; gayet tabiî biz nasıl sermaye 
terakkümü yaptıracağız? 'istihlâki tahdit edece
ğiz. Yüzde 7 kalkınacağız. Beş Yıllık Plânın te
mel kalkınma stratejisi bu. Yüzde yedi kalkınma 
hızını temin edeceğiz. Bu yüzde yedi kalkınma
nın yüzde 2,5 ini, yüzre 3 ünü mevcut istihlâk se
viyesini tutabilmek için, ama (halkı mütemadiyen 
plân esnasında, aynı istihlâk seviyesine razı et
mek realist bir faraziye olmadığı için, yüzde 3,5 
hattâ yüzde 4 ü mümkün kılan bir istihlâk sevi
yesini gerçekleştireceğiz. Ve geriye kalan yüzde 

3 yani yüzde 7 nin, % 3,5 u, % 4 ü bazan istihlâ
ke gidecekse geri kalan yüzde 3,5 yüzde 4 sermaye 
terakkümüne tahsis edilecek. Ben ne dedim konuş
mamda? Eğer Hükümet yatırımları kısmak yo
luna giderek iktisadi kalkınmamızı yavaşlatacak 
bir alternatifi seçmiyecekse istihlâki kısıcı bâzı 
tedbirler alması lâzımdır, dedim. Bu tedbirler 
•arasında, belki de bâzı malları müstehlik için 
cazip olmaktan çıkaracak, istihlâkini kısacak şe
kilde bâzı fişkal tedbirler almak icabedecek, de
dim. Binaenaleyh muhakememde zannetmiyorum 
ki, çelişme bulunsun. 

Hayat pahalılığı bahsindeki mütalâalarına ge
lince: Ben aynen şunu söyledim. 1964 Ekim ayı 
ile, 1965 Ocak ayı arasında yani Sayın inönü'
nün kabinesinin iktidarda bulunduğu devrede, 
fiyat artışları hız kazanmıştır, dedim. Ve rakam
lar okudum. 19 puan yükselmiştir. 1964 Ekimin
den 1965 Ocağına kadar 19 puan yükselmiştir, 
dedim. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Geri
lemiş idi daha evvel, onu kazandı. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Ne ise efen
dim. Bir seviyeden başlıyan çıkış enflâsyon de
mektir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, birbirinize mü- * 
daıhale etmeyin, Sayın Feyzioğlu. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Ama vasati
sini alırsanız gayet tabiî olabilir. Ama ben bir 
enflâsyon temayülünün hangi devrede çıkmaya 
başladığını, hangi devrede kökünü aldığını be
lirtmek için bunu zikrettim. 1965 Ekim ayı ile 
1966 Ocak ayı arasındaki fiyat fırlaması ise 22 
puvan olmuştur, dedim. Birincisinin artış oran
tısı yüzde 7,1 dir. ikincisinin yani bizim zama
nımızda mesul tutulmamız gereken artış orantı
sı yüzde 7,4 tür. Yani binde dörtlük bir artış 
hızı kazanmıştır, bizim devremizde. Biz demiyo
ruz ki, sizin zamanınızda bu enflâsyon başlamış
tır. Artik bizim yapacağımız birşey yoktur, şek
linde, sureti katiyede bu davranış içinde deği
liz. Biz diyoruz ki, bu ciddî bir artıştır. Tedbir
ler alınması lâzımdır. Hükümeti Adalet Partisi 
Grupu adına destekliyeceğiz. Bu görüş zannede
rim ki, gayet sorumlu ve ciddî bir tavırdır. Bina
enaleyh bu bakımdan da arkadaşımızın noktai 
nazariyle bizimkisi arasında fark yoktur. 
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Toprak reformuna dair olduğu pasaja gelin
ce; zikrettiği sözler zannederim Eugene Staley'-
in o meşhur kitabından. Doğrudur. Çin'deki Ag-
rer reformu meselesinden bahsettiler. Fakat ar
kadaşlar, bu meselenin tartışılması çok uzun sü
recek bir konudur. Türkiye'de toprak mülkiyeti 
bünyesiyle Uzak - Doğu'da ve hattâ Batı - Avrupa'-
daki toprak mülkiyeti bünyesi birbirine benze
mez. Bizim, İslâm Orta - Şark müesseselerimiz 
toprak rejimine bambaşka bir mahiyet getirmiş, 
yani bu akademik konu için burada uzun boylu 
zaten zamanımız yok; tartışmaya imkân yok. 

Fakat benim asıl üzerinde durmak istediğim 
•nokta, bütün dünyada Marksist'lerin fark gözet
meden, sırf fakiri zengin aleyhine tahrik etmek 
üzere bu meseleyi sureti katiyede mahallî şartla 
rı nazarı itibara almıyarak istismar ettiğidir. Bu 
istismardan kendimizi kurtaralım. 

Türkiye'de toprak reformu yapılmıyacaktır, 
demedim. Adalet Partisi Hükümeti Toprak Ke-
formunu getirecektir, dedim, Ama komünistlerin 
istediği tarzda getirmiyecektir, (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, huzuru
nuzda fikirlerimi yeni baştan açıklamama imkân 
verdiğiniz için, mütalâalarınıza, suallerinize 
tekrar teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bütçenin 
tümü üzerinde şahısları adına söz almış olan ar
kadaşların isimlerini okuyorum: 

Nazif Kurucu, Sadi Binay, Kasım Gülek, 
Mehmet Ali Arsan, Halim Araş, Ali ihsan Ba
lım, ibrahim Boz, Ahmet Nihat Akay,.. 

ÇETlN ALTAN (istanbul) — Sayın Baş
kan Grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bitireyim efendim. Müsaade 
buyurun da şu okumayı bitireyim de ondan son
ra. 

Şevket Bohça,... Cevdet Geboloğlu, ihsan 
Ataöv, Abdurrahman Güler, Şevki Güler, Mev-
lut Yılmaz, Mahmut Bozdoğan, Mustafa Akalın, 
Ahmet Şener, Kenan Aral, Nuri Kodamanoğlu, 
Bülent Ecevit, Muammer Baykan, Feridun Ce
mal Erkin, Neşet Tanrıdağ, Kemal Şensoy, Ali 
Rıza Çetiner, Halil Cop, Talât Köseoğlu, Kemal 
Nebioğlu, Himmet Erdoğmuş, Hilmi işgüzar, 
Sami Binicioğlu, Salih Yıldız, Nihat Diler, Sab-
ri özcan San, Muslihittin Gürer. 
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Şimdi arkadaşlarım, bir arkadaş daha grup 
adına söz istemiştir. Ondan sonra şahısları adı
na söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. Buyu
run Sayın Çetin Altan. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETlN ALTAN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; bütçe tartışmaları sırasında iktidar partisi 
sözcüsünün ortaya attığı fikirler, Türkiye'nin 
çok önemli bir meselesini yani demokratik anla
yış içinde partileri memleket menfaatine konuş
tukları vakit itham etmek şeklinde ve bu ithamı 
da polis ve savcı gölgesine sığınarak yapmak 
şeklinde tecelli etmesinin bir faşist arzu gösteren 
havasına cevap vermek için huzurunuza geldim. 
Yalnız gerikalmış ülkeler, yalnız sömürülen ül
kelerde o memleketin menfaatlerini, petrollerini, 
madenlerini, o memlekete gönüllü olarak giren 
casuslara karşı direnenlerini yabancı memleketle
re karşı savunmak istiyen ve bunları matematik. 
iktisatla savunmak istiyenlere yabancı sömürü
cülere komünist demektedirler. Ve yalnız geri
kalmış ülkelerde sosyalist tenkidleri susturabil
mek için o memleketlerin millî menfaatlerini sa
vunan fikir insanlarına, sanatçılarına bu damga 
yabancıların ilhamı ile vurulmaktadır. Yalnız 
Kuveyt'te, yalnız iran'da, Afganistan'da değil, 
bütün sömürülen geri ülkelerde, komünist par
tilerin yasaklanması sosyalistlere de aynı dam
gayı vurdurma çabası yüzündendir. Bir isveç'te 
bir Amerika'da, bir ingiltere'de, bir Fransa'da, 
bir italya'da göremezsiniz bu şekilde bir dama 
ile demokrasi içinde bir sosyalist partinin itham 
edildiğini, tutup da Amerika'nın beş tane ko
münist partisine niçin cephe aldığını sormazsı
nız. Türkiye'de bu memleketin petrollerini sömü
rülmesine karşı çıkan insanlara, o petroller için 
her türlü meşakkati göze alan kişilere karşı ve
rilmiş mahkeme kararlarını da çiğniyerek, komü
nist dersiniz. Toprak reformunu istiyen insanla
ra, fakirleri kışkırtan insanlar dersiniz, o fakir
leri kimlerin sömürdüğünü söylemezsiniz. 

Peki, o zaman yapacağınız toprak reformu 
fakirlerden yana olmayacak da ağalardan, pat
ronlardan, bu zavallı halkı, istatistik bakımın
dan zavallı halkı yüzlerce yıldanberi bu durum
da kanını, iliğini emerek kurutmuş insanlardan 
yana mı olacaktır toprak reformunuz? Buna kar
şı çıkmanız için mi Amerikan ağzının hoparlörü
nü Meclise kadar getirerek, komünist diyerek-
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ten elinizi uzatmaktasınız. Bu, iktidar partisinin 
sözcüsüne ait sözlerdir. Bütün arkadaşların aynı 
fikirde olduklarını zannetmiyorum. Bir demok
rasi her türlü fikrin birbirini itham etmeden 
tartışıldığı yer demektir. Yoksa, bu korkunç fa
şizm havası içinde, tutup da yasaklanmış bir du
var arkasına en mâkul ve Anayasa düzeni için
deki fikirleri sıkıştırmaya kalkarak, o fikri 
susturmak çabası göstermek ne demokrasi ile te
lif edilebilir ve ne de bu fukara memleketin 
kalkınması ile. Gelmişiz şuraya, fikrimizi söylü
yoruz. Kamu sektörünün öncülüğü ile bir mem
leket ağır sanayiinin geliştirilebilmesi sömürü
len geri ülkelerde şarttır, diyoruz. Buna karşı 
tutup da efendim, bu işe yaramıyan bir fikir
dir, tehlikeli bir fikirdir, kimin işine yaramıyan 
fikirdir sömürülenlerin işlerine yaramıyan tehli
keli fikirlerdir. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen biraz itidal
li konuşun tahrikâmiz konuşmayın efendim, çok 
rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben heyecanlı konuşmuyorum ama, elimi 
vicdanıma koyarak bilhassa Adalet Partili arka
daşlarıma söylüyorum. Bir hüsnüniyetle kalkı
yorsunuz. Türkiye demokrasisinin gelişme isti
kametinde Parlâmentoda bir kalkınma fikriyatı
na yeni ışıklar getirmeye çalışıyorsunuz ve son- I 
ra bir el jesti ile, yalnız burjuva saltanatı diyen 
marksi°,t fikir. Marksist fikir Avrupa iktisadiya
tında, Avrupa parlâmentolarında, Avrupa de- I 
mokrasilerinde hâlâ daha tartışılmakta, hâlâ da
ha bu konular fikirler ileri sürülmektedir. Neden I 
siz sadece, Marksist kelimesini itham sıfatı gibi 
bir partiyi işaret ederek kullanıyorsunuz. Biz si
ze diyoruz ki; sizin kitaplarınız ancak Türkiye'
yi bu hale getirdi. Biz diyormuyuz ki, o çok be
ğendiğiniz Türk endüstrisinin % 60 ını elinde I 
tutan özel sektör yüzünden Türkiye geri kalmış 
memleketlerden sayılmaktadır. Bunları bilimsel 
şekilde karşılıklı tartışmak istiyoruz. Neden sa
dece kelepçe şıkırtısı? Neden sadece halkın bu 
konularda bilgisiz bırakılmasından ve ona para
sını burada sömürme, halk bilmiyor mu artık ki
tabını, öğretmiyorsunuz Marks'm ne yazdığını. 
öğretirsiniz, tenkidini de beraber getirirsiniz. I 
Demokrasi ona derler. Ama, kitapları yasaklıya- I 
rak, halkı bilgisiz bırakarak, bu hususlarda mem
leketin menfatine en iyi olması gereken fikirleri I 

söyliyen insanları, buralardan jurnal etmek ne 
demokrasiye sığar, ne de memleket sevgisine sı
ğar arkadaşlarım. 

Bu memleketin petrolleri sömürülüyor mu® 
Amerika % 35 fazla fiyata satıyor mu petrolü? 
Kim çıkarmıştır bunu Türkiye'de ortaya. Bunu 
bu memleketi seven insanlar ortaya çıkarmıştır. 
Bunlara komünist demek revayıhak mıdır? Bu 
memlekette fakir fukaradan yana olmak, toprak 
reformunu istemek, komünist olmak için bir se
bep midir? Bütün milliyetçi Türkiye'nin kalkın
ması bağımsız olması için yapılan çabalara ko
münist damgasını vurmak ve Amerikan ağzını 
kullanmak ne yarar getirir? Madem Amerika bu 
kadar komünizm -aleytarıdır Türkiye'de. Kendi 
memleketinde niçin komünist partisi serbesttir. 
Yalnız Afganistan'da, sömürülen ülkelerde sos
yalist fikirleri susturmak için onlara komünist 
damgasını vurmak, Batı sömürücülerinin mari
fetidir. Bunu göze almak bunu görmek lâzım
dır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, susmazsanız tüzük 
hükümlerini tatbike mecbur olacağım. Beni bu
na mecbur etmeyin. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Faşist İs
panya'da, faşist Portekiz'de, bir de Şark'm ezi
len, sömürülen bölgelerinde. O memleketi kur
tarmak istiyenlere Batı kapitalistleri tarafından 
komünist damgası vurulmaktadır. Biz bu oyuna 
Türkiye'nin gelmesini istemeyiz, sizler de bunu 
istemezsiniz. Bir tek ileri memleket 'gösteremez
siniz var mıdır yeryüzünde. 

Orada fikrini söyliyen insanlara komünist 
damgasını vurarak polis çağırılsm, savcı çağırıl-
sm ve bir parti Türk kamu oyu önünde komü
nistlikle itham edilsin. Bu demokrasiye sığmaz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip tekrar rica edece
ğim efendim, böyle tahrikâmiz konuşmayın, biz 
böyle konuşmaları radyolarda zaten çok dinle
dik. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, demokrasiyi yerine oturtmak zorunda
yız. Kapitalist fikir karşısında sosyalist fikir de 
konuşacaktır. Ve iki taraf birbirine ağır itham
larda bulunmıyacaktır. Demokrasi budur. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ko
münist fikir burada konuşulmıyacak. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, yeriniz
den bağırmakla olur mu? 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Demokrasiyi 
henüz talim etmeden iktisadi meselelere girmeye 
kalktığımız vakit, o zaman tutup da Türkiye'yi 
hangi sistemin kalkındıracağını' ortaya çıkara
mayız. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

Efendim, ben burada fikir söylüyorum. Fi
kirler susturulursa doğrular anlaşılmaz. Sizin 
grup sözcünüz buraya ıgeliyor, Mr partiyi itham 
eder bir şekilde elini de uzatarak Marksistler, 
diyor. (A. P. sıralarından gürültüler ve ayağa 
kalkmalar) 

Bize 'bir savunma hakkını bile tanımazsanız, 
nasıl olur da demokrasiden söz açabiliriz o za
man? Bir savunma hakkı olarak foen de elimi 
uzatıp, «Faşistler» mi diyeyim? Ben buna inan
mıyorum. Ben demokrasiye inanıyorum. Demok
rasi ise söylediğiniz fikirlere karşı zıt fikirlerin 
de ortaya çıkmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanız kal
mıştır, rica ediyorum sözlerinizi toplayın. 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Bu memle
kette mutlaka azınlıktan yana olarak, ağalardan 
sömürücülerden yana olarak memleketin yüksek 
menfaatlerini, fikirlerini fukarasını savunan in
sanlara komünist demeyiniz. Onlara vatanperver 
insanlar, bu Türkiye'nin gerçeklerine inanmış 
insanlar deyiniz. Çünkü Türkiye onların istika
metinde kurtulacaktır, founu size tarih de ispat 
edecektir. (T. I. P. sıralarından alkışlar, A.'P. sı
ralarından gürültüler) 

HAMlT FENDOĞLU (Malatya) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Sayın arkadaşlar, lütfen otu
run. Bundan sonra şahısları adına söz istiyenle-
re geleceğimizi arz etmiştik. 

NÎZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA NÎZAMETTÎN ERK-

MEN (Giresun) — Çok muhterem arkadaşla
rım, (bütçeyi ciddî ağır başlı ve fikirlerin dile 
getirildiği ıbir (bütçe müzakeresi ile yapmakta
yız. Burada daha önce Ibir sözlü soru vesilesiyle 
Çetin Altan arkadaşımızın ibiz sözlü soruyu as
lında temel görüşlerimizi ortaya koymak için 
(getirdik, (bunu bir ihbar olarak kabul edip Ada
let Bakanlığına, Savcılıklara .müracaat edilme -
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sin parti görüşümüzü, temel 'görüşümüzü orta
ya koyacağız diyerek bir sözlü soruyu dahi ken
di görüşleri istikametinde istismar etmek yo
luna girdiklerini de gördük. Şimdi yüksek se
viyede bir tartışma yapılmıştır. Arkadapmız, 
Adalet Partisi Grupu adına konuşmuş olan ar
kadaşımız partimizin programına ve temel gö
rüşlerine hâkim olan istikamette konuşma yap
mıştır. Sadun Aren de aynı istikamette ikanuş-
muştur. Elbette Aydın Yalçın arkadaşımız it
hamlarda bulunurken şunu veya ıbunu kastede
rek değil, ama bugün yürütülen tatbikatın. 
dünyanın her yerinde uygulanan tatlbikat ha
linde Türkiye'de de yürütülmek istendiğini di
le getirdi. Grup adına buraya çıkıp Ibenden ev
vel konuşan Çetin Altan her nedense «komü
nist» kelimesinin kullanılmasında fazlaca alın
mışa benzemektedir. Eğer komünistliği- kendi 
bakımından müdafaa «der Ibir durum içinde 
ise 'bunun Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi 
kürsüsünde yeri olmıyacağına 'bilhassa işaret 
etmek isterim. 

Daima aynı sözleri dinledik. Gjazete maka
lesine mevzu teşkil eden konular yeniden bura
da dile getirildi. Fakir halktan yana olmak, 
memleketi (sömürücülere teslim etmek, onlara 
müsamaha etmek gibi demagojik lâflar huzu
runuza getirilmiş ibulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, mesele gayet basittir; 
burada Adalet Partisi iktidarda olan (bir parti 
sıfatiyle onun Hükümetinin getirdiği bütçenin 
müzakeresi yapılmaktadır. Ellbette fikirler söy
lenecektir. Memleketin hayrına olan fikirler 
dikkate alınacaktır. Muhalefetin tenıkidleri mu
ayyen ölçüde benimsendiği mabette değerlen
dirilecektir. 

Ama, bütçe ımlüzakerelerini temel görüşümü
zün müdafaası istikametinde veya onları dile 
getirmek istikametinde öne sürerek ibu kürsü 
Türk Milletinin Ibenimseimiyeceği bir doktrinin 
istismar vasıtası olmayacaktır. (Adalet Partisi 
sıralarından ıbravo sesleri, alkışlar) 

Biz, Çetin Altan'm hangi istikamette düşün
düğü ile alâkalı değiliz. Kendisi kanunların 
müsaade ettiği nisibette soldayım demektedir. 
Bu, kendisinin bileceği (bir iştir. Ama, gayet 
ağırlbaşlı giden ve ilmî seviyede cereyan eden 
Ibir müzakerenin bu kürsüde yeniden haşka isti
kametlere seVk edilmesine gayret göstermek 
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hiç kimseye Mr fayda temin .etmiy e çektir. Bu
nu Ibillhassa 'hatırlatmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmalar içinde faşist 
görüşlerin benimsendiği iddiasını ortaya süren 
veya Ibunu ima eden lâflar da oldu. Bu 'memle
kette Adalet Partisi ve daha doğrusu Anayasa
mız 'her türlü, demokratik düzeni tahrik edici 
her türlü cereyanın karşısındadır. Partiler ola
rak biz de bunun karşısında olacağız. O itibar
la, söylenmiş sözlerden kendi partisi ve grup 
sözcüsü !bu kadar alınmamış iken Çetin Altan'-
m (böylesine hassasiyet göstermesini 'biz üzüntü 
ile karşıladık. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gi-
<bi, durumu ve inanışı kendinin 'bileceği bir iş
tir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Meclisi vardır, Türkiye Cumhuriyetinin kanun
ları vardır. Türk Devletinin Meclisi vardır. Bu 
memlekette her türlü aşırı cereyanları ve mem
leketin demokratik düzenini taihribedici cere
yanları ^müsamaha ile karşılamıyacaktır. Bunu 
huzurunuzda Ibir kere arz ve ifade etmek ve 
arkadaşımızın da Ibu kürsüyü ibu tarzda kendi 
şahsi görüşü ve makalelerinde aldığı temasları 
işleme yeri yapmamasını temenni eder, hürmet-
lerimi sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmielerin kifayeti hakkın
da Ibir önerge gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ahmet Torgay 

KASIM GÜLEK (Adana) — Önerge hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi efendim? 
KASIM GÜLEK (Adana) -^ Evet. 
BAŞKAN — Buyurun kifayetin aleyhinde. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, kifayet aleyhinde bir önerge vardır, 
aleyhinde konuşacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim, 
oturun, konuşma bitsin de sonra efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, kifayetten sonra yalnız-Bakan konuşur ve 
ondan sonra ancak kifayet aleyhinde konuşulur, 
usulsüzlük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturun rica ederim efendim, 
Başkanlık vazifesini bilir efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, kifayet önergesi aleyhinde konuşuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; milletvekili hangi 
partiden olursa olsun, milletvekili bu Mecliste va
zife göremez haldedir. Bütçe konuşmaları bir 
nevi Hükümetle grup sözcüleri arasında diyalog 
mahiyetindedir. Milletvekili burada konuşma 
imkânını bulamaz. Biz bir yeni demokrasi icad-
etme yolundayız. Parti grupları demokrasisi, 
- saltanatı demiyorum - biraz da belki profesör
ler demokrasisi olacak bu. 

Muhterem arkadaşlarım; milletvekilinin vazi
fe görmek hakkıdır ve bunu milletten aldığı bir 
vazife olarak telâkki etmektedir. Biz gerçekten 
partileri, parti gruplarını demokrasimizin vazge
çilmez unsurları sayarız. Ama, demokrasimizin 
tekelini de parti gruplarına vermiş değiliz. Mil
letvekillerinin şahısları adına konuşma imkânı
nın mevcudolmadığı evvelden belli idi. Bu sabah 
radyoyu dinliyenler dikkat etmişlerdir; radyo 
dedi ki, «Bu sabah grupları adına konuşmalar 
bittikten sonra Hükümet cevap verecektir.» Mil
letvekillerinin konuşması imkânının olmadığını 
daha bu sabahtan radyoda ilân edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, grup sözcülerine tüzü
ğümüz öncelik tanır. Bu lâzımdır. Ama bu hüküm 
kötüye kullanılmaktadır. Her partiden bakarsınız 
grupları adına bir, üç, beş kişi konuşur. Her an 
konuşur, sınırsız konuşur. Parti adına konuşma
lar lâzımdır. Bunun parti adına konuşmaların 
kısıtlandığı devirlerin kötü hâtıraları da vardır 
bizde. Ama bunların iyiye kullanılmasının yolları
nı bulmak gerekir. Bir kere partiler adına konu
şanların yazılı konuşmalarını mutlaka kısıtlamak 
lâzımdır. Tüzük bunu, yirmi dakika der. Biz her 
seferinde reye koyar bu yirmi dakikalık kısıtla
mayı kaldırırız. Üç saat konuşulur parti grupu 
adına. Olmaz arkadaşlar. Dünyada hiçbir kıy
metli fikir yoktur ki, meselâ bir saat içinde ifade 
edilemesin. İkinci defa konuşacakları, bugün iyi 
oldu, onbeş dakika ile kısıtladık. Ama, bunun da 
bir nizama bağlanması doğru olur. Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğü iyi bir hüküm ihtiva eder. 
Der ki : «Şahısları adına konuşan milletvekilleri 
konuşmadan oya sunulamaz.» Sayın. arkadaşlar, 
yeterliği kabul etmeyiniz. Şahısları adına konu
şacak milletvekillerinin de sözleri vardır. Yalnız 
grup adına söylenenler değil, burada tecrübesi 
olan, bilgisi olan birçok arkadaşlarımız da görüş-
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lerini ifade etsinler. Bütçede bundan faydalanıl
sın, Meclis de bundan faydalanılsın ve bir nevi 
gruplar demokrasisi yoluna gidilmesin. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; içtü
zük hükümlerine göre onbir hatip konuşmuş bu
lunuyor. Ve bir kifayet önergesi gelmiştir. Hü
kümet söz istemedi. Şimdi istiyorsa veriyorum. 
Ondan sonra bir milletvekiline daha söz verece
ğim. Ondan sonra kifayet önergesini oylıyaca-
ğım. Hükümet söz istemeden, kendisine söz isti
yor musunuz demek, bizim hakkımız değildir. İs
tediği zaman da söz istiyebilir. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım, gerek grupları adına, gerekse kendi adlarına 
söz alan değerli milletvekili arkadaşlarımın ko
nuşmalarını dikkatle izledim. Şu hususu, cevap
larımı arz etmeden evvel belirteyim ki, kendileri
nin çeşitli iktisadi, malî ve sosyal konulardaki 
görüş ve mütalâalarını tesbit etmek, emin olunuz 
bizim için çok faydalı olmuştur. Şüphesiz ki, bu 
görüş ve kanaatlerden birçoklarına katılmamız 
veya benimsememiz mümkün olmıyacaktır. An
cak, demokratik düzene ruh ve hüviyet veren, 
onu mânalandıran en esaslı mesnetlerden birisi 
de ve belki de başta geleni, fikir ve kanaat mü
cadelelerinin, meselelere ferahlık veren, neticele
re doğru ve sağlam bir şekilde varmamızı sağlı-
yan mânasını medeni anlamda kavramaktır. Bu 
kavrayışın iki günden beri devam eden müzake
reler sırasında en güzel ve en olumlu örneklerini 
büyük bir olgunluk içerisinde veren, tenkid ve 
mütalâalarını, gelecek siyasi mücadele ve müna
sebetlere örnek teşkil edecek şekilde serd eden 
muhterem ve değerli arkadaşlarıma teşekkür et
meyi bir vazife bilirim. 

Şüphesiz zaman zaman müzakerelerin tansi
yonu, konuşmaların zaman zaman arz ettiği he
yecana ve fikirleri ifadede beliren tarza göre bir 
artış göstermiştir. Fakat belli bir fikrî seviye içe
risinde husule gelen bu tezahürleri de, fikir, ka
naat ve inanç çatışma ve tartışmalarının tabiî 
ve medeni bir neticesi olarak kabul etmek gere
kir. 

Bir noktayı daha belirtmekte bilhassa zaruret 
görüyorum. Gerek grupları, gerekse kendileri 
adına konuşan değerli arkadaşlarıma isterdim 
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ki, daha esaslı bir şekilde hazırlanarak cevapla
rımı arz edeyim. Fakat takdir edersiniz ki, dün 
saat 11 den itibaren başlıyan müzakereler, şu ana 
kadar hemen aralıksız denecek bir şekilde devam 
etmiş; bu hazırlık için bize yeteri kadar zaman 
da bırakılmamıştır. Bu bakımdan konuşmaları 
takip ve tesbit edebildiğimiz nisbette kendilerine 
cevap vermeye ve tatmin etmeye çalışacağım. 
Unuttuğum veya dikkatimden kaçan bir husus 
olursa, arkadaşlarımın hüsnüniyetle karşılamala
rını bilhassa rica ederim. 

Konuşmaların bütçe ile ilgili olmıyan husus
larına temas etmiyeceğim. Esasen bu konulara 
Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın Ay
dın Yalçın yeteri kadar geniş bir şeküde cevap 
verdi. Sayın Alicanda ayrıca temas ettiler. Ko
nuşmaların toprak reformu, plân gibi alâkalı Ba
kanlık ve teşekküller bütçelerinin Yüce Heyeti
nizde müzakereleri sırasında, tartışma konusu ya
pılacak kısımları da, şüphesiz bu müzakereler sı
rasında, daha tatmin edici bir şekilde cevaplana-
caktır. Bu hususları belirttikten sonra, şimdi sı-
rasiyle doğrudan doğruya bütçe ile ilgili tenkid 
ve mütalâalara karşı cevaplarımı arza başlıyo
rum. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın İlyas 
Seçkin, 1966 programında yer alan tavsiyeler ile 
Hükümet programı arasındaki ifadeler arasında 
çelişme olduğunu belirterek bu konuda Hükü
mete bâzı sualler sordular ve bunlara cevap bek
lediklerini ifade ettiler. 

Sayın Ilyas Seçkin tarafından sorulan sual
lerden bâzıları, (vergilerin ahenkleştirilmesi ne 
demektir) gibi klâsik imtihan suallerini hatırla
tan bir hava taşımaktadır. Bu mahiyetteki sual
leri cevaplamanın ve bu konuları tartışmanın 
bütçe genel görüşmeleri sırrasmda yapıcı ve 
olumlu sonuçlar vereceğini zannetmiyorum. 

Suallerden diğer kısmı ise, vergi adaletsizli
ğinin giderilmesi, vergi hâsılatının yükseltilmesi 
ve vergi rezervlerinin harekete geçirilmesi konu
larında Hükümetin ne düşündüğüne dairdir. Sa
yın İlyas Seçkin'in bu suallerinin cevapları büt
çe gerekçesinde bulunan açıklamalarda zannedi
yorum ki, yer almış bulunmaktadır. 

Gerek Karma Bütçe Komisyonunda ve gerek
se Cumhuriyet Senatosunda, aynı mahiyetteki 
suallere verdiğim cevapları burada aynen tekrar 
etmek durumundayım. 
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Vergi Reform Komisyonu ve Bakanlığımız 
teşkilâtı bu problemler üzerinde çalışmaktadır
lar. Neticeleri alındıktan sonra Yüksek Huzurla
rınıza getirilecek olan tedbirler hakkında şimdi
den konuşmayı uygun bulmamaktayım. Çünkü, 
tafsilâtına ve detayına girmek imkânı mevcut 
değildir. Teknik olarak ihtisasa taallûk eden me
selelerde ne şekilde bir çalışmanın lâzımgeldiğini 
Sayın Seçkin arkadaşım benden çok daha iyi bi
lirler. 

Ancak, şu hususu bir defa daha belirtmek is
terim : Bütçe uygulamasında ve ekonomik den
geyi sağlamakta sağlam finansman kaynakla
rından faydalanılması, üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir husustur. 

Sayın İlyas Seçkin, bütçe giderlerindeki ar
tışa değindikten sonra Hükümetin bu giderlere 
karşılık sağlamakta en küçük bir gayret göster
mediğini, bunun acı bir gerçek olduğunu ifade 
ve özetle, vergi reformlarına devam edilmesi ge
rektiğini beyan ettiler. 

Muhterem milletvekilleri; 
Gerek Karma Bütçe Komisyonunda gerek Se

natoda belirttiğim üzere Hükümet, giderlere kar
şılık teşkil edecek sağlam kaynakları bulmak ve 
bu arada mahallî idarelerle belediyeleri lüzumlu 
kaynaklarla teçhiz etmek çabasına biran bile 
ara vermemektedir. 

Vergi reformu çalışmalarımızın saik ve hede
fi de esasen bu istikametlere teksif olunmuştur. 

Bizim hedefimiz istikrar içinde kalkınmamızı 
mümkün olan süratle gerçekleştirmektir. Bu ga
yeye erişebilmek için plânın öngördüğü gelir he
deflerinin gerçekleştirilmesinin gerekeceği tabiî
dir. Ancak bunu bugünden yarma tahakkuk et
tirilebilecek bir mesele olarak görmek gerçekçi 
bir görüş olamaz. Vergilerde kısa süreli ıslah 
ameliyelerinin yanıbaşmda, yeni vergi rezervle
rinin araştırılıp, bunların değerlerinin ölçülmesi 
gibi uzunca etütlere ihtiyaç gösteren operasyon
lar da vardır, işte biz çalışmalarımızı bu açıdan 
ele almış bulunuyoruz. 

Bu bakımdan, gelirlerin artırılması konusun
da her hangi bir gayret gösterilmediği yolundaki 
iddia gerçeklere uymamaktadır, mücerret kal
maktadır. Sadece buradan söylenmiş bir söz ola
rak bunu kabul etmek zorunda kalıyoruz, 

Sayın İlyas Seçkin, 1965 bütçesi ile ilgili 
tahminlerini açıklarken bu yıl konsolide büt

çesinin 1 milyar 60 milyon lira açığı olduğunu 
belirttikten sonra, bunun 400 milyonunun istik
razla kapanacağını, bakiye 660 milyonluk nakit 
açığının da Hükümetçe 500 milyonluk Tekel 
hasılatının Hazineye aktarılması, 76 milyonluk 
Şdker İstihlâk Vergisi ile, Sümerbanktan alı
nacak 66 milyon liralık vengi borcu ile kapan
masının ümidedildiğini* bu ümitlerin gerçekle-
şemiyeceğini ve binnetice 600 milyon liralık na
kit açığının emisyonla karşılanacağını ifade et
tiler. 

Sayın Seçkin'in ileri sürdüğü rakamlar 1965 
bütçesinin iki ay önceki durumunun bir kıs
mını aksettirmektedir. Bilindiği üzere, tahsi
lat rakamları her ay değişmekte ve eski ra
kamlara göre yapılan kıyaslama ve tahminle
ri yeni durumlara göre değiştirmek gerekmek
tedir. İfade ettikleri durumun bugün değişmiş 
olduğunu; bahsettikleri rakamlara karşılık Te
kelden 230, Şeker İstihlâk Vergisinden 76 ve 
Sümenbankın borçlarından 10 milyon lira ki, 
toplam olarak 316 milyon lira tahsilat yapıldı
ğını belirtirsem, 600 milyonluk açık mevcudo-
lup bunun emisyonla karşılanması zaruretinde 
(kalınacağı şeklindeki »yargının isabet derecesi
nin takdirini Yüce Heyetinize bırakıyorum. 

Sayın İlyas Seçkin, bütçe gelirleri konusun
da özetle : 

1. 1966 bütçe yılı gelirlerinin 1965 fiilî tah
silâtına göre % 25 bir nisbetle artışı aksettirdi
ği, böyle bir artışın gerçekleşmesine imkân ol
madığı, gelir tahminlerinde birbuçuk milyar li
ralık aşırılık bulunduğunu, 

2. Bu duruma göre aşırı bir nikbinlik ve 
iyimserliğin ötesinde gelir rakamlarının berayı 
muvazene yükseltildiği, 

3. Gümrük Vergisi ile, ithalâta bağlı ver
gi ve resimlerin, yıl içinde 725 milyon dolarlık 
bir ithalâtın gerçekleşmesi ihtimaline göre he
saplandığını, oysa ki, böyle bir ithalâtın gerçek
leşmesine imkân olmadığını, ithalât tahminleri-
nin 100 milyon dolarlık bir eksik gerçekleşme 
göstermesi halinde normal vergiler hasılatının 
önemli derecede düşük olacağını ifade buyur
dular. 

Pek muhterem milletvekilleri; Bütçe kanu
nu tasarısının Karma Bütçe Komisyonunda ve 
Yüce Senatoda müzakeresi sırasında, sayın mu
halefet sözcüleri tarafından, gelir tahminlerinin 
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zorlandığı, iyimser düşüncelere istinadettiği 
müteaddit defalar ileri sürüldü. Bıı zorlamanın, 
yani aşırı tahminin rakamı da o kadar çeşitli 
miktarda ifade edildi ki, bu beyan ve rakam
lardan hangisine itibar edeceğimizi gerçekten 
biz de şaşırdık. 

Bütün bu iddia ve beyanlara karşı verdiğim 
cevabı özetle' bir kere daha tekrar etmek du
rumunda kalıyorum. 

1966 bütçesinin gelir tahminleri idarenin 
öteden beri kullandığı tahmin usullerine ve çe
şitli Devlet dairelerinden alman resmî malûma
ta istinadetmeiktedir. Bir maliyeci olaralk ken
dileri de bilirler; her hangi bir düşünce ile bu 
tahmin metotlarının objektif neticelerinin de
ğiştirilmesini biz asla düşünmedik. 

Bizim hesaplarımıza göre, 1966 genel bütçe 
gelirleri tahmini, sayın sözcünün ifade ettiği 
gibi, 1965 tahsilâtına nazaran % 25 değil % 19 
bir artışı temsil etmektedir. 

725 milyon dolarlık ithalât, 1966 yıllık prog
ramında öngörülen ithalât rakamıdır. Program 
bu rakama istinadettiği halde bu kadar ithalât 
gerçekleşemez düşüncesiyle gelir tahminini da
ha düşük ralkamlar üzerinde yapmanın müm
kün ve mâkul olamryacağını Sayın îlyas Seç
kin'in de takdir edeceğini zannediyorum. Kal
dı ki, gelir tahminlerinde her sene bu şekilde 
hareket olunduğu, Sayın Sözcünün de bilmesi 
gereken bir husustur. 

Bu mevzuda son olarak şunu tebarüz ettir
mek istiyorum: 

Şu anda Büyük Meclisinizin tetkikinde bu
lunan gelir tahminleri, daha önce Bütçe Kar
ma Komisyonunun ve Yüce Senatonun vukuf
lu ve titiz incelemelerinden geçmiş bulunmakta
dır. Yani doğrulukları, objektif nitelikte bu
lundukları Komisyonca da, Senatoca da benim
senmiş bulunmaktadır. 

Sayın llyas Seçkin, servet beyanının kaldı
rılması konusuna da değindiler. Bir taraftan 
yapılmış bir hayratı sebepsiz yere yıkmıyalım 
derken, öte yandan, «Servet beyanı müessese
sinin yerine daha ilmî ve objektif bir müesse
se bulunur mu, bulunmaz mı bilmiyoruz.» itira
fında bulundular. 

Muhterem milletvekilleri, sayın hatibin bil
mediğini beyan ettikleri şeyi biz biliyoruz. Şu
nu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gere

kir ; servet beyanı bir gaye değil bir vasıtadır. 
Gaye vergide güvenlik tedbirlerini ikmal et
mek, Gelir Vergisinin oto - kontrolünü sağlamak
tır. Hal böyle olunca servet beyanı yegâne gü
venlik tedbiri de değildir, dokunulmaz da de
ğildir. Çeşitli güvenlik tedbirlerinden ancak bi
risidir. 

Servet beyanının yerine ikame edilecek mü
essir ilmî tedbirlerin ne olacağını, bunun mem
leketimiz gerçeklerine servet beyanından daha 
az mı, daha çoik mu uygun düşeceğini, buna ait 
Hükümet tasarısının huzurunuza geldiği zaman 
müşahede etmek ve bu sırada sayın hatibin, 
«mevcut hayratı yılkmak» şeklindeki beyanla
rını değerlendirmek kuvvetle mümkün olacak-

' tır. 
Sayın llyas Seçjkin, en az geçim indiriminin 

ertelenmesine mütaallik tasarılardan bahisle; 
. bu tasarının müzakeresi sırasında Yüce Mec

liste ileri sürülen ve tamamı tarafımızdan kar
şılanan görüş ve mütalâalarını özetle tefkrar et
tiler. 

Beyanlarının yazılış şekline göre, - biz böy
le anlıyoruz - bahis konusu tasarının kanunlaş
masından önce kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu tasarı, Millet Meclisinin tasvi-
: binden geçmekle onun tensibini sağlamış bulun

duğundan; bu kanuna yöneltilen tenikidleri hu
zurunuzda yeniden cevaplamayı dahi o tasarıyı 
kanunlaştıran yüce iradeye gösterilmesi gerek
li saygıya uygun bulmadığım için, bu hususu 
tartışma konusu yapmadıık. 

Sayın Seçkin, 1966 yıllık programının ya-
ymlanmasmdaki gecikmeye temasla, bu halin 
kanuna aykırı olduğunu ifade ettiler. 

Gerçek şudur: 
1966 yıllık programı, zamanında hazırlan

mış, 1966 bütçe tasarıları bu programın esas 
ve ilkelerine uygun olarak tanzim edilmiş, an
cak yayınlanması teehhüre uğramıştır. Bu teeh
hür ise, bütçe tasarılarımızın Cumhuriyet Se
natosunda ve Millet Meclisindeki müzakerele
rinde, sayın üyeleri, bütçeyi programla muka
yese imkânından mahrum edecek derecede ol
mamıştır. Kaldı ki, kamu iktisadi teşebbüsleri
nin finansman ve yatırım programı 1 . 1 . 1966 
tarihinde yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh programın kamu iktisadi teşebbüs
leri balkımmdan teehhürle meriyete girdiği yo-
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lundaki iddia mesnetsiz kalmaktadır. Şuna da 
işaret edeyim: Bütçe tasarısiyle birlikte tak
dim ettiğimiz millî bütçe tahmin raporu da 
1966 programının makro - dengesini ihtiva et
mekte ve sayın üyeler bu hususta bilgi sahibi 
bulunmaktadırlar. 

Sayın Seçkin, 1966 bütçe tasarılarının 1965 
rakamları ile mukayesesinin hatalı olacağını 
beyan ettiler ve 1965 fiilî harcama tahmini ile 
1965 bütçesine yıl içinde yapılması muhtemel 
ilâvelerle baliğ olacağı toplam arasında muka
yese yapmanın daha salim bir yol olacağı mü
talâasında bulundular. 

Halbuki, bütçe mukayeselerinde daima inis-
yal rakamlar esas olaraık alınır; bu, yıllar bo
yunca böyle olmuştur. Esasen ek ödenek ilâve
si veya tahsisat iptalleri dolayısiyle vâlkı ola
cak değişiklikler, müzakere mevzuu tasarılar 
hakkında da varit bulunmaktadır. 

Sayın Seçkin, cari harcamalardaki artış 
oranının plândaki tavanın üstünde oluşuna de
ğindiler. Bütçemizin cari harcamalar toplamı 
1966 programında kabul edilen cari harcama 
hedefine mutabık, hattâ 5 milyon altındadır; 
programın plâna aykırılığı bahis konusu olmı-
yacağına ıgöre, sayın arkadaşımı bu noktada 
müsterih olabilirler. Cari masraflarda dikkati 
çeken artış, yıl içinde çıkan gider kanunları
nın yanında bilhassa personel reformu için ön
görülen fondan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Seçkin cari harcamalar bütçesine yıl 
içinde Millî Savunma ve personel reformu mun
zam ödenek ihtiyaçları, işçi dövizleri, ihracat
tan vergi iadeleri için ilâve yapılacağını, böy
lece cari masrafların artacağını ifade ettiler. 
Evvelâ şunu belirteyim: 

İşçi dövizleri için yapılan sübvansiyon ve 
ihracatta vergi iadeleri, bütçemizin cari harca
malarında değil, sermaye teşkili ve transfer har
camaları kısmında yer alır. Ayrıca, bu kalem
lere yapılacak muhtemel ilâvelerin bütçe den
gesine büyük ölçüde müessir olacağını düşün
mek hatalı olur. Evvelâ, Millî Savunma Bakan
lığı munzam ihtiyaçları için derpiş edilen 495 
•milyon ek ödene-k, ancak bütçe gelirlerimizin 
yıl içinde arz edeceği müspet inkişaflar ölçü
sünde olacaktır, şarta bağlıdır. Bu hali ile Mil
lî Savunma Bakanlığına verilmesi muhtemel 
ek ödenek, varidatı ile birlikte mütalâa edildi
ğine göre dengeye müessir bir kalem değildir. 

İşçi dövizleri primi ve ihracatta vergi iade
si maddelerine bir miktar ilâve yapılabilir. An
cak 17 küsur milyarlık büyük bir bütçede mev
cut otomatik tasarruf marjı bu meblâğı mene- , 
decek ölçüdedir. Kaldı ki, işçi dövizleri primi 
1965 bütçesinde 10 milyon lira iken 1966 tasa
rısında bu ödenek 90 milyon liraya iblağ edil
miş bulunmaktadır.. 

Sayın Seçkin, 1963 - 1964 yıllarında ödenek 
iptallerinin % 7 - 10 civarında olduğunu, 1965 
bütçesinde bu nisbetin % 11,45 olacağını ifade 
ettiler ve tenkid ettiler. 

Evvelâ 1965 bütçesi için ileri sürdükleri 
oran bir tahminden ibarettir, malî yıl ve mah
sup devresi bitmeden katî bir oran belirtilemez. 
Bu bahsi kapatırken işaret edeyim ki, 1962 ma
lî yılı Bütçesi ödenek iptallerinin bütçe topla
mına oranı % 12 dir. 

Sayın Seçkin, personel reformunun, Mart- -
ta yürürlüğe girmesini mümkün görmediğini, 
yetkililerin bu konudaki beyanlarını şüphe ile 
karşıladıklarını ifade ettiler. 

Tüzük tasarıları pek kısa zaman önce Ma
liye Bakanlığına intikal etti. Derhal tetkiki
ne başlandı. Diğer taraftan Başbakanlık genel
gesi ile Bakanlıklar kadro teklifinde bulunma
ya davet edildi. Meselenin azametine rağmen 
mümkünn olan en kısa süre zarfında genel 
kadro kanunu tasarısını huzurunuza getirece
ğiz. Bu, 1 Marttan sonra olabilir. Bir iki ay 
da gecikebilir. Ama kanunlaşırken yürürlük 
tarihi olarak 1 Mart 1966 yi teklif edeceğiz. 
Resmî beyanların bu şekilde değerlendirilme
sini rica ederim. Esasen beyanlarda açık ola
rak bu husus belirtilmiştir. Sayın Seçkin bu 
beyanları bir defa daha gözden geçirsinler. 
katsayı da genel kadro kanun tasarısı ile bir
likte tesbit edilecektir. Bunu da bilgilerinize 
arz ederim. 

îlyas Seçkin; 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin mal 
ve hizmet fiyatlarını tâyinde serbest oldukları 
halde Başbakanlığın 7 . 5 . 1965 tarihli ta
mimi ile bu fiyatların Hükümetin bilgisi dışın
da arttırılmaması gerektiğini dairelere bildir
diğinden bahsederek bu tamimin 440 sayılı Ka
nunun 24 ncü maddesine aykırı bulunduğunu 
ifade ettiler. . 

Bilindiği gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğin-
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ce mal ve hizmet bedellerini prensibolarak ser
bestçe tâyin ederler. Ancak temel mal ve hiz
met fiyatlarını Bakanlar Kurulu tesbit edebi
lir. Burada hâkim olan düşünce, memleketin 
genel ekonomik ve sosyal gerekleridir. Ger
çekten İktisadi Devlet Teşekküllerinin üret
tikleri bir kısım mal ve hizmetler, temel mal 
hizmetlerdir. (Enerji, kömür, demir, gübre ile 
demiryolu hizmetleri gibi) Bu temel mal ve 
hizmetlerden Hükümetçe maliyet altında satıl
malarına karar verilenlerden doğacak zararlar 
yine 24 ncü madde gereğince bütçeye konula
cak ödeneklerle karşılanır. İşte Hükümet bu 
yetkisini kullanabilmek için bir İktisadi Dev
let Teşekkülünün temel mal ve hizmet mahiye
tindeki üretimine tatbik edilecek yeni fiyatı 
önceden bilmelidir ki, 24 ncü maddenin ken
disine verdiği yetkiyi kullanıp kullanmama ka
rarını alabilsin. Aksi halde, yeni fiyat yürür
lüğe konacak, ondan sonra Hükümet 24 ncü 
maddedeki yetkisini kullanacak ve binaenaleyh 
yürürlüğe konan karar sonradan geri aldırıla
caktır. Böyle bir uygulama ile bir uygunsuz 
hale, ekonomide teşevvüş yaratacak bir duru
ma meydan vermemek için Hükümet gayet 
haklı olarak İktisadi Devlet Teşekküllerine, 
Sayın Seçkin'in bahis buyurdukları tamimi 
göndermiştir. Görüldüğü gibi bu tamim bu 
teşekküllerin fiyat tesbiti yetkilerini engelle
memekte, bilâkis bu konuda Hükümetin yet
kisinin kullanılmasını bir düzene sokmaktadır. 

Sayın Seçkin kredilerin selektif kontrolü
nü sağlıyacak tedbirler meyanında özel sek
töre yatırım ve uzun vadeli işletme kredileri 
temin etmek üzere Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankasının kurulduğunu, özel Yatırımlar Ban
kasının kurulması yolundaki çalışmaların hız
landırılarak son safhaya getirildiğini ve mem
leketimizde bir sermaye piyasasının kurulması 
ve geliştirilmesi ile ilgili çalışma ve hazırlıkla
rın tamamlandığını belirttikten sonra, aradan 
bir sene gibi uzun müddet geçmiş olmasına 
rağmen bu konuda ciddî bir gayretin sarf edil
mekte olduğunu gösteren belirtilere raslana-
madığını ifade etmektedir. 

özel Yatırımlar Bankası kanunu tasarısı 
6 . 1 . 1965 tarihinde T. B. M. Meclisine sevk 
edildiği halde, seçimlere kadar Meclis komis
yonlarında görüşülemediği için kadük hale 
gelmiş ve Bakanlığımıza iade edilmiştir. Hü-
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kümet programı muvacehesinde yeniden göz
den geçirilen söz konusu tasarı Başbakanlığa 
sevk edilmiş olup yakında Yüksek Meclise su
nulacaktır. 

Sermaye piyasasının tanzim ve teşviki hu
susunda bir kanun tasarısı hazırlamak üzere 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
koordinatörlüğü altında resmî ve özel sektör 
temsilcilerinden kurulu komisyonlar tarafın
dan yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan ta
sarılar 1965 yılı Şubat ayı içinde Bakanlığımı
za intikal ettirilmiştir. Bakanlığımız tarafın
dan da bunlardan faydalanılarak bir kanun 
tasarısı hazırlanmış olup çok kısa bir zaman
da Başbakanlığa sevk edilecektir. Tahmin edi
yorum ki, âzami 15 - 20 günü geçmez. 

Sayın Seçkin dış borç yükümüzün ağırlığına 
temasla, yıllık mükellefiyetimizin 120 milyon 
dolar civarında olduğunu, ayrıca her yıl 28 - 30 
milyon dolarlık faiz ödeneceğini ifade ettiler. 

Bütçe gerekçesinin 134 ncü sayfasında da 
gösterileceği üzere, borç yükü faizlerle birlikte 
en çok 130 milyon civarında olup bu da yal
nız 1966 senesine taallûk etmektedir. Diğer 
yıllarda yük bu miktarın altında bulunmak
tadır. 

Sayın Seçkin; 440 sayılı Kanunun tüzüğü
nün tetkik için sunulduğu Danıştaydan Hükü
metçe geri alınmış olduğunu ve uzun müddet 
geçmesine rağmen bunların yürürlüğe konul
ması için hiçbir gayretin gösterilmediğini de 
beyan etmektedir. 

440 sayılı Kanun gereğince hazırlanan tüzük 
tasarısı Danıştayda incelenmektedir. Bilhassa 
son iki ay içinde devamlı yapılan müzakere 
neticesinde, büyük bir kısmının tetkiki tamam
lanmış bulunduğundan kısa bir zaman zarfın
da yürürlüğe girebileceğini ummaktayız. 

Sayın Seçkin; 1966 yıllık programı gereğin
ce İktisadi Devlet Teşekküllerine bütçeden 
bir milyar 216 milyon liranın transferi gerek
tiği halde bütçeye 710 milyon lira konduğu 
ve dolayısiyle 500 milyon liralık bir açık ile 
Hükümetin, teşekkülleri kendi mukadderatı ile 
başbaşa bıraktığını beyan ettiler. Aynı konuya 
Sayın Sadun Aren'de temas etmişlerdir. 

1966 yıllık programında İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yaratacakları kaynak bir mil
yar 300 milyon lira olarak gösterilmekte fa-
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kat yine aynı programda sözü geçen kaynağın, 
plân hedeflerine göre artırılması konusunda 
tedbirler alınması zorunluğu belirtilmekte ve 
«İktisadi Devlet Teşekküllerinde alınacak ted
birler ve mevcut stokların eritilmesi yoliyle 
teşekküllerin daha fazla kaynak yaratmaları» 
öngörülmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1966 yılında 
alınacak verimlilik, stok azaltması ve kaynak 
artırıcı tedbirlerle «500 milyon liralık kaynak 
yaratmaları öngörülmektedir.» Bu tedbirlerin 
başında stok azalması gelmektedir. 

Belli başlı 22 teşekkülde 1965 yıl başı iti
bariyle ; 

151,2 Milyon hammadde 
1 913,2 :» malzeme 

451,5 » yeni mamul 
2 399,9 » mamul mal 
olmak üzere 4 milyar 915 milyon liralık stok 
bulunmaktadır. 

Teşekküllerin malzeme ve mamul mal stok
larının fazla olduğu, 154 sayılı Kanun gereğin
ce yerli ve yabancı uzmanların iştiraki ile ya
pılan çalışmaları neticesinde hazırlanan rapor
larda ve 1964 - 1965 yıllık programlarında be
lirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu yolla teşekküllerin, stok konusunu ciddi 
bir problem olarak ele almaları ve yatırımları 
için kaynak yaratmaları mümkün ve zaruri 
görülmektedir. 

Stok azaltması tedbirinin dışında, teşek
küllerin fuzuli lüks masraflardan kaçınarak,-
âzami tasarruf zihniyeti ile çalışmalarını sağla
mak ve teşekküllerde verimliliği ve prodükti
viteyi artırıcı diğer tedbirler gelmektedir. 

Bahis konusu tedbirler gerek 1964 ve ge
rekse 1965 yıllık programlarında ve bütçeler
de de öngörülen tedbirlerdir. O yıllarda ger-
çekleştirilemiyen bu tedbirlerin 1966 da daha 
esaslı bir şekilde ele alınarak tahakkuk ettiril
mesine kararlı bulunmaktayız. 

Alınacak bu tedbirlerin neticeleri teşekkül
lerin kendi öz kaynaklarını artırıcı mahiyette 
tesir yapacağından, bütçeden yapılacak trans
fer tutarı da bittabi bu kadar az olmaktadır. 

Sayın Seçkin, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de kaynak yaratma bakımından, 1962 yılından 
itibaren gelişme olduğu, ezcümle 1962 yılında 
327 milyon lira, 1963 yılında 816 milyon lira 

kaynak sağlandığı halde, 1965 yılında gelişme
nin durduğu ve teşekküllerin kaynak yaratma 
fonksiyonunun 1966 yılında azaldığını beyan 
ettiler. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde kaynak ya
ratma bakımından 1962 yılından itibaren bir ge
lişme mevcuttur. Arzu edilen seviyede olmama
sına rağmen gelişme devam etmektedir. 1962 yı
lının 327 milyon lira olan kaynağı, 1963 yılında 
816 milyon lira, 1964 yılında 1 034 milyon lira 
olarak gerçekleşmiş, 1965 yılında ise 1 280 mil
yon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmek
tedir., 1966 yılında ise Teşekküllerin bir milyar 
800 milyon lira kaynak yaratacağı programlan
mış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Sayın Seçkm'in aksi bir kanaa
te nasıl vardığını bizim için anlamak güçtür. 

Sayın Seçkin, birkaç ay evvel basına intikal 
eden haberlere göre, AID Türkiye temsilcisi 
Yardımcısının Konso'siyuma göndermiş oldu
ğu bir raporda, Türkiye'ye dış yardım sağlan
masındaki güçlüklerden bahsederek, plânda ön
görülen kalkınma hızının % 7 den % 6 ya indi
rilmesini tavsiye ettiğini ve programlarda ön
görülen yatırımların ve bilhassa kamu sektörüne 
ait yatırımların yüksek tutulmuş olmasını mah
zurlu gördüğünü, bu raporun Konsorsiyumca 
incelendiğini ve Konsoriyum Başkanı Von Man-
golt tarafından, bu konuda Türkiye Hükümeti
ne bir muhtıra, bir mektup verilmiş olduğunu 
ifade ettiler. Sayın Sözcü, ayrıca, bu muhtıra 
diye tavsif ettiği şeyde : 

— Millî gelirdeki yıllık artışın !% 50 sinin 
tasarruflara yani yatırımlara tahsis edilmesi 
gerçekçi bir görüş müdür? 

— Kamu sektörü yatırımları fazla değil mi
dir? 

— Kalkınma hızı % 6 ya indirildiği takdir
de, ithalât hacmi ne olacaktır? 

— Kalkınma hızı % 7 olarak muhafaza edil
diği takdirde, yeteri kadar ithalât yapılabilmesi 
için gerekli dış yardım ve para zahmet çekme
den sağlanabilecek midir? 

Gibi maddelerin yer almakta olduğundan 
bahisle; Türkiye'nin kalkınma hızının, millî ge
lirin yatırımlarına ayrılacak miktarın ve top-
yekûn Türk ekonomi politikasının sadece ve 
sadece Türk Hükümeti tarafından tâyin edilece
ği kanaatinde bulunduklarını ifade ederek; ta-
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şıdığı eda itibariyle ağır bir mektup niteliğinde 
bulunan bu muhtıra hakkında Hükümetçe ne 
düşündüğümüzü sordular. 

Her şeyden evvel şu hususu belirtmek iste
rim ki, Türkiye'nin kalkınma hızının ve Türk 
ekonomi politikasının sadece Türk Hükümeti 
tarafından tesbit edilmesi gerektiği konusun
daki Sayın Sözcünün düşüncelerine Hükümet 
olarak aynen iştirak etmekteyiz. Esasen tatbi
kat da böyledir ve başka türlü olamaz. Diğer 
taraftan birkaç ay evvel Türk basınına, yanlış 
bir şekilde intikal etmiş olan hâdisenin esası ise 
sadece şudur : 

Türk Hükümetine tevdi edilmiş olduğu bil
dirilen her hangi bir muhtıra veya mektup 
mevcut değildir. Hakikatte Konsorsiyum Sek-
reteryası, 14-15 Aralık 1965 tarihinde yapılan 
Konsorsiyum toplantısında müzakere edilen 
hususları bir özetini hazırlıyarak dikkatle din
lemenizi bilhassa rica ediyorum. Sayın Seçkin 
bir yanlış anlayışa katılmamanız mümkün ola
caktır. Mütaakıp Konsorsiyum toplantısında 
üyelerin »bilgilerine arz edilmek üzere, kendile
rine tevzi etmiş bulunmaktadır. Böyle bir 
muhtıranın hazırlanarak üyelere tevzi edilmiş 
olduğunun haber alınması üzerine; bundan Ba
kanlığımıza da gönderilmesi Konsorsiyum Baş
kanından istenmiş ve Başkan da talebimizi ye
rine getirmiştir. Müteyakkız olmamızın; üze
rinde durmamızın, tedbirli ve basiretli hareket 
etmemizin işte basında ve size göre umumi ef
kâra intikali. îşte meselenin aslı budur. Ve bu 
belge bir toplantı zaptından başka bir şey de
ğildir. 

Bir daha tekrar edeyim ki, kalkınma hızımı
zın, yatırım alanlarının ve miktarlarının tesbiti 
tamamen kendi millî meselelerimizdir. Bu konu
larda Konsorsiyum veya diğer bir teşekkülün 
müessir müdahalesi asla bahis konusu değildir. 
Bu bakımdan, Sayın Seçkin'in bu konudaki be
yanları hakikatlere uymamaktadır, üzülerek arz 
ederim. 

Yalnız Sayın Sözcünün bu beyan ve ifadesiy
le şayet bir mektup meselesi daha yaratmak 
hususunda bir arzuyu dile getirmek istiyorlar
sa, bu arzularını bu suretle mesnetsiz bırakmak 
olduğumdan dolayı kendilerinden acaba özür 
dilemem mi gerekecektir. Takdiri Yüce Heyeti
nize ve kendilerine bırakıyorum. 
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C.H.P. Grupu Sözcüsü Sayın îlyas Seçkin, 
fiyat artışları konusuna temas ederek toptan 
eşya fiyatlarının % 10,5 oranındaki yıllık yük
selişi esas tutmakta, buna sebep ararken sana
yici memleketlerdeki % 6 nisbetindeki artıştan 
bahsetiğimi belirtmekte ve Para Fonu Heyeti
nin ikazları karşısında tedbirler almaya başladı
ğımıza ve karaborsa faaliyetlerine işaret etmek
tedirler. Şüphesiz Sayın Seçkin çok insaflıdır. 

Muhterem milletvekilleri, fiyat artışlarının 
bir vakıa olduğunu çeşitli açıklamalarımda mü-
taaddit defalar ifade ve beyan etmiştim. Bunu 
Yüksek Huzurunuzda da tekrar etmiş bulunu
yorum. Ancak, fiyat artışlarının ilk defa kar
şılaşılan bir hâdise olmadığı da bir hakikattir. 
Nitekim, Sayın Seçkin de 1963 yılında toptan 
eşya fiyatlarının •% 4,2 arttığını söylediler. Da
ha önceki yıla gidilirse bu nisbet % 5,6 (olmak
tadır. Filhakika, bu iki yılın durumu incele
nirken enflâsyoncu bir gidiş olduğuna dair id
dialarda bulunulmuş değildir. 

Acaba, daha önceki yıllarda görülen bu artış
lardan sonra, 1965 yılında meydana gelen fi
yat artışı enflâsyonist bir durumda olduğumuzu 
gösterir mahiyette midir? 

Evvelâ indeks yükselişlerinin geçen yılki 
nisbetlerini tesbit etmek yerinde olacaktır. 

Sayın Seçkin, toptan eşya fiyatları genel 
endeksinin geçen yılki yükselişi için iki ayrı 
nisbet vermiştir. Bunlardan biri % 10,5 ve di
keri % 8,9 dur. îlk nisbet 1964 ve 1965 yılları 
Aralık aylarının mukayesesine ve ikinci nisbet 
ise aynı yılların oniki aylık devreleri ortalama
larının mukayesesine dayanmaktadır. Burada 
söz konusu olan fiyatların yıllık seviyesidir. 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da 
fiyatların ilerlediğini hareketler gösterdiğine 
göre oniki aylık devre ortalamalarının esas 
tutulmasının gerekeceği aşikârdır. Binaen
aleyh, toptan eşya fiyatları genel endeksinin 
1965 yılındaki gerçek yükseliş oranı % 10,5 de
ğil, % 8,9 dur. Nitekim, Sayın Seçkin'in 1963 
yılı için söz konusu ettiği % 4,2 fiyat yükselişi 
de oniki aylık devre ortalamalarına göre yapı
lan hesaplamaya dayanmaktadır. Eğer Sayın 
Seçkin'in seçtiği şekilde Aralık ayları mukaye
sesi uygulanırsa 1963 yılı için söz konusu ettiği 
fiyat yükselişi % 6,5 ve 1962 yılı için % 8 
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lolur ki bu netice zannediyorum ki her halde 
. kendilerini de memnun etmez. 

Sayın milletvekilleri, takdim konuşmamda 
ve daha önceki çeşitli beyanlarımda da fiyat 
yükselişlerini küçümsemediğimizi açık olarak 
belirttim. Birbirini takibeden tedbirlerimiz de 
bunu doğrulıyacak mahiyettedir. 1965 malî yı
lı bütçesinin uygulandığı ilk aylardan başlıya-
rak fiyat yükselişlerine karşı kademeli şekilde 
çeşitli tedbirler yürürlüğe konmuştur. Ancak 
bu yola gidilirken ihtiyaçları aşan müdahaleler
de bulunmamaya hususi bir dikkat gösterilmiş
tir. Önce Merkez Bankasınca Hazineye açılan 
kısa vadeli avansın nisbeti kanunen % 10 iken 
biz bunu idari bir tedbirle % 8 olarak tesbit et
tik ve bu yoldan bütçe açığının zararlı sonuç
lar ortaya> çıkarmasını önlemeye çalıştık. Bu
nun yanında Merkez Bankası reeskont kredile
rinin şartlarını gözden geçirdik ve bâzı kısıtla
yıcı kararlara da başvurduk. Bu arada fiyatların 
yıl içindeki ileri geri hareketlerinden sonra 
yılın son aylarında fiyatlardan yükselme eğili
minin belli hale geldiğini ve fiyat yükselişle
rinde banka kredilerindeki genişlemenin önem
li bir âmil olduğunu dikkate alınarak maneter 
(Monetaire) alanda bildiğiniz kararları aldık. 
Ayrıca, bilhassa cari harcamaları kısıtlamak üze
re ödemelerde % 10 tasarruf sağlanması yolu
na gittik. Ve nihayet, fiyatları yükseliş kay
deden malları süratle ithal etmek için gerekli 
tedbirlere ide başvurduk. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurulur 
ki, bütün bu tedbirleri bir kalemde almamıza 
imkân yoktu. Zira, ekonomik durgunluktan ye
ni sıyrılmış olması sebebiyle, iş âlemini sarsa
cak hareketlerden sakınılması, aynı derecede 
dikkatli olmamız gereken bir konu idi. Bundan 
sonrası için şunu söylemekle iktifa edeceğim ki, 
fiyat artışlarını daima gereken ölçülerle değer
lendirecek ve ona göre tedbirlerimizi almaktan. 
da katiyen çekinmiyeceğiz. Ancak, aksi yönde 
bir temayül yaratmamak için de dikkatli bulu
nacağımızı Yüksek Huzurlarınızda bir kere da
ha ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Seçkin'in yanlış bilgiye dayanan söz

lerine de değinmeden geçemiyeceğim. Ben fiyat 
yükselişlerinin çeşitli sebepleri olduğunu belirt
miştim. 

Memleketin yakın ilişkisi bulunan sanayici 
memleketlerdeki yıllık fiyat artışlarını bu se
beplerden biri olarak da ileri sürmüştüm. Orta
da çeşitli sebepler olduğuna göre Sayın Seçkin'
in iddia ettiği gibi,- olayı tek sebebe bağlamak 
için kendimi zorlamak ihtiyacında da değilim. 
Kaldı ki, sanayici memleketlerdeki yıllık fiyat 
artışın % 6 olarak da göstermedim. Çeşitli be
yanlarım dikkatle incelenirse, benim de kendi
lerinin verdiği % 3-4 nisbetini kullandığımı gö
receklerdir. ı% 6 nisbetini hiçbir şekilde söyledi
ğimi ve beyan ettiğimi hatırlıyamıyorum. 

Sayın Seçkin, Para Fonu ile son temasları
mızdan sıonra, fiyat artışlarına karşı tedbirler 
aldığımız hakkında bizim için üzücü olan ifade
ler kullandılar. Yukarda ifade ettiğim gibi, al
dığımız tedbirlerin başlangıcı 1965 yılı bütçe
sinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye git
mektedir. Merkez Bankasınca yaz aylarında 
alman kararlar, tedbirlerin başlamakla kalmı-
yarak, devam ettiğini göstermektedir. Son ted
birler ise, değişen şartlara göre gerekli gördü
ğümüz tedbirlerdir. Fakat bu tedbirlerin hiç
birinde, Para Fonu Heyetinin zoru ile alınma
dığını ve Hükümetimizin, başkalarının bizi da
ha fazla düşünmesine meydan vermiyecek kadar 
hassasiyetli ve basiretli bulunduğunu hassaten 
ifade etmek isterim. 

Sayın Seçkin'e, cevaplarımı tamamlarken di
ğer bir noktadaki sözlerini de cevapsız bırak
mamak zorundayım. Karaborsa faaliyetinden 
bahis buyurdular. Her insaf sahibi arkadaşım 
kabul buyuracaktır ki, bugün memleketimizde 
hemen bütün beşerî ihtiyaçlar alıcıların ve satı
cıların normal şekilde karşılaştığı piyasalardan 
karşılanmaktadır. Fiyat artışlarını gözeten 
stok hareketleri yoktur. Şubatın ilk günlerinde 
meydana çıkıp gözden kaybolan hareketler dı
şında, Altın piyasası sükûnet göstermiştir. Gö
rülüyor ki, aziz arkadaşlarım, buhranlı bir du
rum içindeyiz gibi ifadeler, hâdiselerin tekzibi 
altındadır. 

Sayın tlyas Seçkin fiyatlar bahsine ınihayet 
vermeden evvel Sayın Aren'in de bu konuya 
temas eden tenkidlerine ve mütalâalarına cevap
larımı arz etmek isterim. 

Sayın Aren de konuşmaları arasında fiyatlar 
konusu üzerinde durdular. Fiyat artışları ile 
ilgili sebepleri momoter olanlar ve monoter ol-
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mıyanlar şeklindeki ayırmayı doğru bulma
dıklarını ifade ettiler. Ayrıca; alman tedbir
lerin yeterli olmadığını da sözlerine eklediler. 

Monoter tedbirlerin sadece kredi tedbirleri 
ile ilgili olduğu görüşüne katılmamız mümkün 
değildir. Burada 1964 yılının özelliğini hatır
latmak isterim. Ekonomik durgunluk sebebiyle 
kredi şartlarını kolaylaştırmak gerektiğine 
inanılarak monoter alanda bâzı tedbirler alın
mıştır. Ekonominin likiditesimdeki genişleme
nin esas kaynağı budur. Yoksa kredi talebi 
kendiliğinden artmış değildir. Bunun yanında 
kendilerinin de bahsettiği gibi, ödemeler den
gemi zdeki düzelmenin de para arzını artırıcı 
yönde tesiri olmuştur. Fiyat artışlarının se
beplerinden bahsederken likiditeyi genişletici 
faktörleri diğerlerinden ayırmayı faydalı gör
düm. Belki fiyat art ı larının sebepleri arasın
da monoter olanlar ve monoter olmıyanlar diye 
kesin bir hudut çivilemezse de böyle bir ayır
manın durumun anlaşılmasını kolaylaştıracağı 
muhakkaktır. Ve pek yanlış bir yol olma
dığı bâzı beyanlarda aynı şekilde değerlendir
me yapılmasından anlaşılmaktadır. 

Aldığımız tedbirlerin yetersizliğine gelince : 
Evvelâ tedbirlerimiz mevduat ve taahhütler kar
şılığı nisbetlerin yüklenmesinden ibaret değil
dir. Biraz önce Sayın Seçkin'e de cevap verir
ken belirttiğim, bütçe uvgulamalariyle ilgili 
ve ithalâtı öngören tedbirleri de almış bulunu
yoruz. Ancak muhtelif - vesilelerle bildirdiğim 
gibi, fiyat artışları bfei zorlarsa daha sert ve 
daha tesirli tedbirleri almaya kararlı ve azimli
yiz. Bu vesile ile Sayın Aren'e kesin olarak 
ifade edeyim ki, enflâsyonnun sosyal gruplar 
arasındaki bütün zararlı neticelerini hesaplı-
yarak mücadeleyi tam şekilde göze almış bu
lunuyoruz. Tekrar edeyim ki, enflâsyonu önle
me mücadelesinde deflâsyonist duruma soka
cak bir raddeye getirmemek için dikkat etmek 
titizlikle gözeteceğimiz differ bir konudur. 

Sayın Ilyas Seçkin; «Bütçe rakamlarını yük
sek tesbit etmekle Hükümet, Merkez Banka
sından birkaç yüz milyon lira daha fazla para 
çekmek imkânına sahibolur, bu da ekonomimiz 
üzerinde olumsuz tesirler yapar ve tehlikeler 
yaratır» dediler. 

Evvelce Hazinenin nakit ihtiyacını karşıla
mak için hükümetlerin Merkez Bankasından ala
bilecekleri kısa vadeli avansın tutarı, 260 sayılı 

Kanunla, genel bütçe ödenekleri toplamanın 
% 5 i olarak tesbit edilmiş ve ayrıca, bu avan
sın yıl sonlarında kapatılması mecburiyeti ko
nulmuş idi. 

Hal böyle iken, sayın selefim zamanında 
yani iktidarları zamanında, Yüksek Meclise 
sevk edilip bilâhara kanunlaşan hükümler ile, 
Hükümetin, genel bütçe ödenekleri toplamının 
% 10 una kadar, Merkez Bankasından avans 
alması kabul edilmiş ve bu avansın yıl sonla
rında kapatılması mecburiyeti kaldırılmıştır. 

1965 bütçesinde, alınacak avans nisbeti genel 
ekonomik duruma göre, % 8 olarak tesbit edil
miştir. Bu avansın bugünkü tutarı 1 242 mil
yon liradır; bunun 622 milyonu 1964 yılından 
yani kendi iktidarları zamanından müdevver-
dir, gerçekte 1965 malî yılında Merkez Ban
kasından bizim kullandığımız miktar sadece 620 
milyon liradan ibarettir. 

Ayrıca, bütçelerin yıllık programlara uygun 
olarak hazırlandığı malûmunuzdur. 

Mâruzâtımdan da anlaşılacağı gibi, Hükü
met, Merkez Bankasından alabileceği avans için 
kanunun verdiği hak ve yetkiyi dahi sonuna 
kadar kullanılmamakta, bu konuda, ekonomi
nin durumunu daima göz önünde bulundurmak
tadır. 

Durum böyle olunca, Sayın îlyas Seçkin'in 
«Merkez Bankasından birkaç yüz milyon lira 
fazla para çekmek için bütçe rakamlarının 
yüksek gösterilmesi» gibi asla bahis konusu 
olmıvacak hatıra bile gelemiyecek bir husus 
üzerimde durmasının sebeplerini anlamak bizim 
için cidden mümkün olamamaktadır. Ve üzüle
rek ifade edeyim ki, böyle bir beyanı, ken
disi gibi iktisadi ve malî konularda bir mü
tehassıs olan bir kimse için katiyen doğru 
bulmamaktayım. 

Sayın îlyas Seçkin : 
1964 yılında 200 milyon liralık ve 1965 

yılında da 400 milyon liralık istikraz teklif 
edildiği zaman, bu hususun tarafımızdan ten-
kid edildiği halde, bu defa 1966 bütçesi için 
700 milyon liralık istikrazı öngörmemizi tenkid 
etmektedir. 

Bilindiği üzere, Hükümet tarafından ha
zırlanan bütçe tasarısında iç istikraz miktarı 
650 milyon lira idi. Bütçe Karma Komisyonu 
bu miktarı 700 milyona yükseltmiş bulunmak-
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tadır. 700 milyon liralık iç istikraz 200 mil
yon liralık miktarının, bütçe kanuni tasarısının 
3 ncü maddesinin gerekçesinde geniş olarak 
izah edildiği üzere, kaynağı mevcut bulun
duğu göz önüne alınırsa, piyasaya arz edile
cek istikrazın miktarı hakikatte 500 milyon ola
caktır ki, bu miktar geçmiş yıllardan pek fazla 
farklı değildir. 

Şimdi, Sayın Seçkin'in bu kürsüden grupu 
adına yaptığı ikinci konuşmada illeri sürdüğü 
bir iddiayı da cevaplamak isterim. 

Sayın Ilyas Seçkin, (Hükümet ekonomik du
rum hakkında Meclise haber vermiyor. Fakat 
fiyatlar hakkında Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı bize enflâsyon sinyalleri veriyor) demekte
dir. 

Sayın Seçkin'in içinde bulunduğu bir psi
kozu esefle nazarlarınıza arz etmek mecburiye-
tindevim. Sayın arkadaşımızın düşüncesine göre, 
Türkiye'de fiyatlarda ortaya çıkan hareketleri 
önlemek için, bir tedbir mi alınmıştır? Bu 
başkalarının yani (para fonunun) izahiyle olmuş
tur. Türkiye'de fiyatlarda yükselme mi var
dır, bunu evvelâ Birleşmiş Milletler Teşki
latı tesbit etmiş ve bize sinyal vermiştir. 

Konsorsiyum çevresi içinde temsilcilerimi
zin huzuru ile yapılan görüşmelerin tutanağı 
bize mi gönderilmiştir? Hayır böyle değildir. 
Konsorsiyum bize bir muhtıra, bir mektup gön
dermiştir. îşte Sayın Seçkin'in anlıyamadığı-
mız anlayışıdır bu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu nasıl anlayış ve 
kendi kendimizi hangi gözle görmektir ve Sa
yın Seçkin böyle bir tefsirden memleketimiz 
bakımından, kendisi bakımından ne fayda um
maktadır? Bunu anlamak cidden müşküldür. 
Sonra, Hükümet Meclise haber vermez, fakat, 
Birleşmiş Milletler durumumuzu bilirmiş. Bu 
ne demektir, Sayın Seçkin bunun böyle oldu
ğunu nereden bilmektedir? 

Gazete havadislerine dayanarak ve bu ha
berlere bâzı ilâveler de yaparak burada kendi 
kendimizi küçük düşürmeye ne lüzum var? 

Bu nevi haberler üzerine sayın muhalefet 
Sözcüsünün Hükümete (böyle bir şey işittim 
doğru mudur) diye sorması, mümkün iken bunu 
yapmıyarak bunları bir hakikat sayarak Mec
lis kürsüsüne getirmesini, en azından esefle kar
şılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Seçkin'in Bir

leşmiş Milletlere atfen söylediği hususların ger
çekle hiçbir şekilde alâkası yoktur. U-Thant 'a 
ne Hükümet, ne de Hükümet daire veya or
ganları tarafından böyle bir haber ve işarda 
bulunulmamıştır. 

Gazete haberlerinden, U - Thant'm en az ge
lişmiş ülkelerde kalkınma gayretleri ve yapı
lan yatırımların enflâsyonist baskılar yaptı
ğından bahisle bu memleketleri uyarmak iste
diği anlaşılmaktadır. 

Bu görüş ise hiçbirimizin meçhulü olanı bir 
hususu malûm hale getirmemektedir. Her halde 
haberde bahsedilen durumların; yine haberde 
verilen neticeleri doğurabileceğini Sayın Seç
kin arkadaşım da bilmektedir. 

Sayın Seçkin'den bu konularda daha titiz 
ve ciddî davranmasını memleket menfaatleri 
adına bilhassa rica ederim. 

Şimdi, Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu 
adına konuşan Sayın Aren'e cevaplarımı arz 
edeceğim. 

Sayın Sadun Aren, oldukça uzun süren ko
nuşmasının mühim bir kısmını iktisadi bir dokt
rin münakaşası şeklinde, kalkınmanın Devlet 
eliyle mi, yoksa özel teşebbüsün harekete getiril
mesi suretiyle mi, gerçekleşmesinin daha doğru 
olacağı hususuna hasrederek kendilerine göre 
özel teşebbüs ve sanayileşmeden ne anlaşılması 
ieabettiğini izah ettiler. 

Sayın Aren'in mensubolduğu siyasi teşekkü
lün esas kabul ettiği fikir ve felsefenin bir nevi 
müdafaası mahiyetinde olan bu konuşması üze
rinde akademik bir münakaşaya girmeksizin, 
yalnız özel teşebbüs, sanayileşme, yabancı ser
maye, vergi adaletsizliği, bütçe meseleleri, gelir 
tahminlerindeki isabetsizlik, Sosyal Adalet gibi 
konularda ileri sürdüğü mütalâalara, kusa da ol
sa cevap vermeyi uygun görmekteyim. 

Sayın sözcü, özel teşebbüsten yalnız kendi 
kâr ve menfaatlerini düşünen mahdut bir ser
mayedar zümresinin anlaşılması ieabettiğini, 
memleketin kalkınmasında, Adalet Partisi po
litikasının da C.H.P. si gibi özel teşebbüse isti-
nadettiğini, şu farkla ki, bu konuda yardımcı 
faktör olarak Halk Partisi tarafından Devlet 
sanayiine önem verildiği halde, Adalet Partisi
nin yabancı sermayeye yer vermiş olduğunu 
ifade ettiler. 
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Bilindiği üzere, Kalkınma Plânımızda ikti
sadi kalkınmamızın Devlet ve özel teşebbüs ke
simlerinin yan yana bulunduğunu karma bir 
ekonomi nizamı içersinde gerçekleştirilmesi ön
görülmüş ve tasvibinize iktiran eden Hükümet 
programında da, karma ekonomi anlayışımız, 
Devlet ve vatandaşın birbirine rakip iki menfi 
unsur olarak değil, memleketin kalkınmasında 
iki müspet unsur olarak yan yana faaliyette 
bulunacağı bir sistem olarak açıklanmıştır. 

Görülüyor ki, Sayın Aren'in ifade ettiği 
şekilde, özel teşebbüsü biz yalnız mahdut bir 
sermayedar grupu olarak tetkik etmemekte, 
memleketin kalkınmasında ister emekleriyle ol
sun, ister sermayelcriyle olsun, büyüklü küçük
lü bütün faaliyetleri özel teşebbüs olarak telâk
ki etmekteyiz. Gerek Sayın Ekrem Alioan'ın, ge
rekse Sayın Yalçm'm bu konudaki mütalâala
rınla tamamen iştirak ediyoruz. 

Sayın Ar en, bu konudaki konuşmasında, ge
lişmiş memleketlerle aramızdaki mesafenin an
cak büyük bir sermaye ve ileri bir tekniği ica-
bettiren sanayinin kurulması suretiyle giderile
bileceğini ve bu şekildeki bir sanayiin ise özel 
teşebbüs ile kurulamıyacağını iddia ederek, 
bu kanaatimi hareket halinde olan muhtelif 
cins ve fakattaki nakil araçları misaliyle tav
zihe çalıştılar. Meslek ve formasyonu itibariy
le kendilerinin pek iyi bildikleri gibi, iktisadi 
bünyeleri bakımından gelişmiş ve gelişme halin
deki memleketler olarak yapılan tasnifte, her 
iki katagoriye dâhil memleketler için standart 
bir tipin mevcudiyeti asla mevzuubahis değil
dir. 

Her iki zümreye dâhil memleketler arasın
da, iktisadi âlânda eriştikleri merhale bakımın
dan daima farklılıklar mevcuttur. Kendileri gibi 
bir misal vermek icabederse, atom ve nükleer 
enerji sahasında en başta olan Birleşik Ameri
ka ve Sovyet Rusya ile bu sanayide henüz hiçbir 
teşebbüse dahi başlamamış olan Batı - Avrupa
lım birçok sanayi memleketleri iktisaden geliş
miş memleketler kategorisine dâhil bulunmakta
dır. 

Binaenaleyh, kalkınma gayretlerimizin ger
çekleşmesinde evvel emirde en modern tek
nikle birlikte, büyük çapta yatırım istiyen sa
nayie öncelik verilmesi ve bunun için de sana
yiin Devlet eliyle gere ekleştirilin esi lâzımgele-

j ceği hususundaki görüşe iştirak etmemiz tabi-
atiyle mümkün ve caiz değildir. 

Yukarıda da temas ettiğim üzere, bizim gö
rüşümüz, iktisadi kalkınmamızın özel ve kamu 
sektörünün demokratik bir nizam içersinde bir
birini tamamlıyan iki müsbet unsur olarak faali
yette bulunmaları suretiyle gerçekleştirilmiştir. 
Bu bakımdan, Adalet Partisinin yabancı serma
yeyi kalkınmamızda tek yardımcı bir unsur 
olarak benimsediği yolundaki beyanları da va-
rid bulunmamaktadır. 

Sayın Aren'in, yabancı sermayenin memle
kette ücret ve vergilerini ödedikten sonra, kâr-

I larını harice transfer etmesi yüzünden munzam 
yatırım kaynağı yaratmadığı hakkındaki nok-
tai nazarlarına da iştirak etmiyoruz. Biz bu 
konuda, «bütün mesele, millî menfaatlerimizin 
nerede olduğunu tesbit edebilmektir diyoruz. 
Ancak bu yapılırken, yabancı sermaye yalnız 
ekonomimize faydalı olsun ve fakat kendisi için 
hiçbir menfaat sağlamasın demek de mümkün 
değildir. 

I Sayın Aren'in vergi sistemimizdeki adalet
sizlik iddiasına gelince ; Hükümet programm-

I da da ifade edildiği üzere, bu konudaki poli-
I ti kamız vasıtalı ve vasıtasız vergi sistemi erin

deki verimleri, etkileni ve tatbikat neticelerini 
esaslı bir inceleni öden geçirerek gerek Sosyal 

I Adalet, gerekse verim bakımından daha uygun 
bir hale getirmektir. Bu yoldaki çalışmaları
mıza devam etmekteyiz. 

I Sayın Aren, son yılların bütçelerinde, bir 
I taraftan tasarruf tedbirleri, diğer taraftan 

önemli miktarlara baliğ olan e'k ödenekler se-
I bebiyle vukua gelen değişiklikleri tenkidettiler 

ve bu hali yasama organının bütçeler üzerindeki 
kontrol yetkisini zayıflatan bir uygulama olarak 

1 nitelediler. 
I Bütçelerin, yıl içinde hiç değişikliğe uğrama

dan son kuruşuna kadar harcanmasını istemek 
I ve beklemek mümkün değildir. Tabiî, Sayın 

Aren de böyle olsun demiyorlar. Değişiklikler 
I zaruridir; ne var ki bu değişiklikler mâkul öl-
I cüler içinde kalmalıdır, diyorlar. Bu hususta 

kendileri ile mutabakat halindeyim. Ancak, büt-
I çelerdeki önemli değişiklikleri, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinin murakabe yetkisini zayıftalan 
I bir uygulama olduğu yolundaki, görüşlerine ka-
I tılmak mümkün değildir. Filhakika, gerek öde

neklerin 6 aylık devreler itibariyle tevzii, gerek-
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se bütçede kısıntı yapma yetkisi parlâmento ta
ra Çından icraya verilmiş olan salâhiyetler cüm-
leslndendir. 

Diğer taraftan ölçüsü ne olursa olsun ek 
ödenek kanunları T.B.M. Meclisinin tasarrufu
dur. Bu itibarla tekrar etmek mecburiyetinde
yim ki, bütçelerde yıl içinde vukua gelen değişik
likler tenkid edilebilir, fakat Parlâmentonun 
murakabesini zayıflatan bir faktör olarak tav
sif edilemez. 

Kaldı ki, bütçelerin ekonomik konjonktüre 
bir tesir aracı olarak kullanıldığı da bugün için 
bir gerçektir. Nitekim, senelerden beri İngilte
re'de, gerek vergiler mevzuunda, gerekse mas
raflar konusunda buna benzer bir tatbikat de
vam etmektedir. 

Sayın Aren, bütçe harcamalarında tasarrufu 
iki şarta bağlı görüyorlar ve diyorlar ki, her 
hizmetin birim maliyeti belli olmalıdır. Ayrıca 
Devlet yatırımları ve' alımları ihale suretiyle 
yapılmamalıdır. 

Her hizmetin gerektirdiği ödeneği birim ma
liyetlerine göre tesbit esasına dayanan modern 
bütçe tekniğinin bizde de uygulanabilmesi için, 
gerek Maliyede gerekse diğer Bakanlıklarda 
eğitilmiş personele, maliyet esasına müstenid bir 
muhasebe sistemine ve her hizmet konusu ile il
gili istatistik! malzemeye ihtiyaç vardır. Per
formans bütçe tekniğini işaret eden fikirde Sa
yın Aren'le bir birleşmekteyim. Ne var ki, bu 
bütçe siteminin memleketimizde başarı ile uy
gulanabilmesi için zamana ihtiyacolduğu miita-
lâasmdayım. Zannediyorum ki bu konudaki 
mütalâamızı Karma Bütçe Komisyonununda da 
arz etmiştim. Mamafih bu konuda alınacak ted
birleri tesbit konusunda bir proje çalışmasına 
başlanılmış bulunulmaktadır. 

Devlet alım ve yatırımlarının ihale dışı usul
lerle temini hususunda söyliyeceğim kısaca şu
dur : Bu konuda ön fikirle hareket etmek caiz 
değildir. Gerektiğinde ihale, gerektiğinde ema
net usulünün tercihinde idarenin imkân ve men
faatleri esas olarak ele alınmalıdır. 

Sayın Aren, Bütçe takdim konuşmamda 19G3 
gelir bütçesi ile 1965 gelir bütçesi rakamlarını 
mukayese etmenin hatalı bir yol olduğunu ile
ri sürerek, bu mukayesenin 1966 gelir bütçesi 
ile 1965 senesinde yapılacak muhtemel tahsilat 
miktarı arasında yapılması gerektiğini belirtti

ler. 1965 senesinin 10 aylık tahsilat rakamları
na göre 1965 senesinin konsolide gelir tahsilâtı-

.nın 13 milyar lira olacağını ifade ederek, 1966 
konsolide gelir bütçesinin bu miktara nazaran 
% 30 fazlalık ihtiva ettiğini ve 1966 senesinde 
bu nisbette bir artış sağlanmasının mümkün ol
madığını ileri sürdüler. 

Saym Aren 1965 senesi konsolide bütçe gelir 
tahsilatını 13 milyar lira olarak almış ve Katma 
Bütçeli idarelerin yapması muhtemel tahsilat 
miktarını hesaba dâhil etmemiştir. 

Kendilerinin de üyesi bulundukları Karma 
Bütçe Komisyonu raporunun 50 nci sahifesinde, 
1965 senesinde konsolide gelir tahsilatının, 13 
milyar lirası genel bütçeye giren gelirlerden 
ve 587 milyon lirası da katma büçeli idare
lerin gelirlerinden olmak üzere cem'an 13 mil
yar 587 milyon liraya baliğ olacağı açıklan
mıştır. Bu durumda Sayın Aren'in yaptığı mu
kayesede, 1965 senesi için sadece genel bütçe 
gelirleri tahsilat tahmin rakamına ve 1966 sene
si için ise, Konsolide bütçe gelirleri rakamına 
istinadettiği görülmektedir. Bu şekilde bir mu
kayese, izaha lüzum yoktur ki hatalı bir netice 
verir. 

Bu sebepten, yapılacak mukayesede 1965 
tahsilat tahmini ile .1966 gelir bütçesinin kon
solide rakamlar olarak ele almak gerekir. 

Bütçeyi takdim konuşmamda istihdam ko
nusunda Yüksek Heyetinize bilgi arz etmiş ve 
bu meyanda, Hükümet programında da açık
landığı üzere «en büyük adaletsizlik işsizlik
tir», işsiz cemiyetin nimetlerinden mahrum kal
mış olan kimsedir demiştim. 

Sayın Aren bu ifademin yalnız birinci kıs
mını alarak, Sosyal Adalet anlayışımızın ilkel 
olduğunu, «herkesin karnını doyur kâfi» gibi 
bir mâna taşıdığım ifade ettiler. 

Halbuki ben konuşmamda ayrıca «işsiz ce
miyetin nimetlerinden mahrum edilmiş kimse
dir» ifadesini de kullandım. Oemiyetin ni
metleri sadece karın doyurmaktan ibaret olma
dığına göre Sosyal Adalet anlayışımızın ilkel 
olduğu iddiası da haksız ve yersiz bir iddiadır. 

'Memleketimizde açık ve gizli işsizliğin bu
lunduğu bir gerçektir. Bu durumda tabiîdir ki, 
ilk hedef, herkese iç bulmak olacaktır. Program
da ifade edilen de budur. 
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Sosyal Adaletin geniş kütle ve uzun süre 
için karın doyurmaktan ibaret sanıldığı rejimin 
adı başkadır. Ve biz kati olarak bir defa daha. 
ifade edeyim ki, biz bu rejimin taraflısı değiliz. 

Sayın Alican'm çok olumlu, olumlu olduğu 
nisbette de değer ifade eden konuşmalarını bü
yük bir dikkatle ve zevkle dinledim. Derhal 
belirteyim ki, bütçe ile doğrudan doğruya ilgili 
'olan mütalâalariyle büyük ölçüde mutabakat ha
lindeyim. Bu diğerlerinde de mutabakat halinde 
olmadığım gibi bir mâna olarak anlaşılmamalı
dır. 

Konuşmama başlarken de belirttiğim gibi, 
ben Sayın Alican'm konuşmasında sadece bu 
cihetle tavzihinde zaruret gördüğüm birkaç 
noktasına temas etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Alican, bütçe gerekçesinde, yabancı 
memleketlerin ödeme dengelerinden dahi bahse
dilirken, plân uygulamaları hakkında çok kısa 
bilgi verildiğinden, özel sektör hakkında ise 
bu kadar dahi bilgi olmadığından yakınarak, bu 
durumda bugünkü iktisadi sistemin dışındaki 
fikir ceryanlarmı savuranlara karşı, bizde özel 
sektör budur şeklinde susturucu cevaplar veri
lemediğini, bu halin özel sektör hakkında ciddî 
usullerle tesbit olunmuş bu çeşit bilgilerin Hü
kümetin elinde de mevcudolmadiği kanaatini 
uyandırdığını ifade buyurdular. 

Bütçe gerekçelerine her yıl daha mütekâmil 
bir hüviyet verilmesine çalışılmakta ve bu vesi
ka bu hüviyeti ile, üniversiteler de dâhil, çe
şitli çevrelerde aranır hale gelmiş bulunmakta
dır. 

Adına bütçe gerekçesi denilmekle beraber, 
aslında bu vesika, Batıda da örnekleri olduğu 
gibi, bütçelerle birlikte Meclislere takdim edilen 
ekonomik bir rapor mahiyet ve hüviyetindedir. 
Bütçenin gerek gelir, gerek giderlerine ait 
maddelerin ayrı gerekçeleri vardır ve bu gerek
çeler bütçe tasarılarında yer almaktadır. 

Bütçe gerekçesi bu hüviyeti ile ele alınırsa 
Türk ekonomisi hakkında olduğu gibi dünya 
ekonomisi hakkında da bilgi vermemizi yadır
gamamak icabeder. 

Ödeme dengesinden misal verdiler, ödeme 
dengesi bir memleketin dış ekonomik münase
betleri hakkında fikir verdiğinden, yabancı 
memleketlerin ödeme dengeleri hakkında da bil
gi verilmiştir. Butıa mukabil gerekçede Tür
kiye'mizin dış ödeme dengesi de her halde ih

mal edilmemiş, onun hakkında da daha etraflı 
bilgi verilmiştir. 

Özel sektör halanda kâfi bilgi temin edileme
diği konusunda Sayın Alicanîn serd ettiği mü
talâalara iştirak etmemeye imkân yoktur. Bu 
çeşit ciddî istatistik! bilgilerin ekle edilmesi 
usullerinin geliştirilmesi için kararlıyız. 

Hükümetimizce de teşhis edilmiş olan bu nok
sanı gidermek hususunda alman tedbirler konu
sunda, 2 Şubat 1966 tarihinde Resmî Gazetede 
neşredilmiş olan 1966 programının sonunda: 
«1966 yılında uygulamanın izlenmesi» başlığı al
tında bilgi verilmiştir. 

Plân uygulamaları hakkında bütçe gerekçe
sine daha etraflı bilgi konulamamasınm şu tek
nik sebeplerine de ayrıca işaret etmek icabe
der. 

Plânın uygulama sonuçlarına yıl içinde neş
redilen uygulama raporlarında ve mütaakıp yıl 
programının geçmiş tatbikatı değerlendiren bah
sinde geniş yer verilmektedir. Yıllık program, 
bütçenin genel çerçevesini ve .mesnedini teşkil 
etmekte ve iki vesikanın neşri arasında da çok 
kısa zaman fasılası bulunmaktadır. 

Ben sebeple de aynı malûmata bütçe gerekçe
lerinde aynı genişlikle maalesef yer verilmemek
tedir. 

Yıllık uygulama raporundaki malûmat ise, 
plân ve bütçe devrelerinin her sektörde birbiri
ne intibak etmemesi ve bütçe gerekçesinin ni
hayet Kylül sonu malûmatına göre hazırlana
bilmesi sebebi ile bütçe gerekçesine intikal et-
tirilememektedir. 

Sayın Alican, plânın finansmanının sadece 
vergi sisteminde yapılacak reformlarla karşılan
masına imkân olmadığını, bu reformlara aynı 
zamanda malî teşkilâtta ve uygulamada yapıla
cak ıslahat ile devam edilmesi gerektiğini ifade 
ettiler. Ayrıca gelir vergisinde Sosyal Adaletin 
tesisi, sınai mamul ihracında vergi fedakâr
lığından kaçını İm aması, mahallî idareler maliye
sinin ıslahı, Zirai Gelir Vergisinde götürü usule 
gidilmesi gibi ilerde; yapılacak vergi reformun
da ele almbası gereken bâzı hususlar hakkında 
da tavsiyelerde bulundular. 

' Sayın Alican tarafından bu konularda serd 
edilen bu mütalâalarda esas itibariyle kendi
leri ile mutabakat halinde bulunduğunu bir defa 
ifade etmek isterim. Bu tavsiye ve mütalâalar-
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dan halen devanı eden ve ilerde yapacağımız 
çalışmalarda da faydalanacağız. 

Sayın Alican konuşmasının gelir bütçesine 
ayırdığı kısmında, gelir bütçesinin vergi gelir
lerine ait tahminlerde objektif kıstaslara uyul-
duğunu, ancak, tasarruf bonolarına ait 720 mil
yon liralık tahminin Hükümetçe bu konuda ya
pılması kararlaştırılan mükellefiyet hafifletmesi 
ile bağdaştırılmasına imkân bulunmadığını 
ifade ettiler ve bu konuda tarafımdan bir açık
lama yapılmasını istediler. 

tik önce vergi gelirlerine ait tahminlerin 
objektif kıstaslara göre yapıldığı hakkındaki 
ifadelerine teşekkürlerimi sunarım. Tasarruf bo
noları ile ilgili tahmine gelince : 

Tâdil tasarısının kanunlaşması tam bütçe yılı 
başında gcrçekleşmiyecek gibi görünmektedir. 
Bu yüzden yeni istisnaların meydana getire
ceği hasılat azalması tam malî yıla sâri olamı-
yac aktır. 

Diğer taraftan, 1966 yılı tasarruf bonoları 
tahmini bahis konusu mükellefiyet indirimi ger
çekleşmesi ihtimali nazara alınarak ihtiyaten 
yüzde 13 artış öngörülmek suretiyle yapılmıştı. 
Aslında tasarruf bonoları hasılatında 1964 
senesinde ve 1965 senesinin 11 aylık devresin
deki vasati artış yüzde 17 nisbetindedir. 

Sayın Alican, yıllık fiyat yükselişlerinden 
bahsederken % 5 e kadar olan artışların az ge
lişmiş bir memleket için mâkul sayılabileceğini, 
Hükümetin enflâsyona karşı kararlı oluşunu 
olumlu karşıladığını fakat yalnızca monoter ted
birlere bel bağlanamıyacağım ifade buyurdular. 

Sayın Alican'la bu konularda farklı görüş
lerimiz olmadığını bir defa daha tesbit etmek
ten memnunluk duyduğumu beyanı ederim. Fil
hakika, gelişmete olan memlektler için, fiyat
lar genel seviyesindeki % 5 nisbeti dâhilinde 
kalan artışlar genellikle normal kabul edilen 
bir gelişmedir. Karma Komisyonda ve Senato
da da bu görüşümü ifade etmiştim. Burada Sa
yın Alican'm görüşünü paylaştığımı tekrar et-
•ınök isterim. Şüphesiz, daha ileri fiyat artışları
nı savunmak gibi aşırı bir görüşümüz de yok
tur. 

Enflâsyonist bir gidişe karşı sadece moneter 
tedbirlerle durulamıyacağı haksız sayılamıya-
cak bir görüştür. Fakat, bugünkü haliyle Hü

kümetçe alman tedbirlerin moneter alana inhi
sar etmediğini de hatırlatmak isterim. Malî 
alanda da tedbirler almayı ihmal etmedik. İle
ride durum gerektirirse her iki alanda da yeni 
tedbirlerle müessir olmaya çalışacağımız da ta
biîdir. 

Bunların dışında, ekonomik bünyedeki ra
hatsızlıkları da ele alarak, fiyat istikrarını bo
zucu tesirlerini de uzun vadeli ve sistemli ça
lışmalarla gidermek azmindeyiz. İkinci Beş Yıl
lık Plânın hazırlık çalışmalarında bu konu ciddî 
şekilde ele alınmıştır. 

Sayın Alican'ın bir noktadaki görüşlerine ce
vap vermek isterim. Son olarak moneter alanda 
aldığımız kararlar, istihsal sektörlerini finans
man güçlüğüne uğratacak nitelikte değildir. 
Vadeli hesaplar için yükseltilen karşılık nis
beti, bundan sonraki mevduat artışlarını ilgi
lendirmektedir. Bunun yanında, banka taahhüt
leri karşılığmdaki nispet (% 5 den % 10 a) 
çıkarılmıştır ki, esasen Bankaların çoğu şimdi
den belirtilen nisbeti uygulamaktadır. Her 
iki tedbirin amacı banka kredilerindeki ge
nişlemeyi değil, bu genişlemenin aşıırı bir şekil 
almasını önlemektir. Bu suretle nakit piyasası
nın bir istikrarsızlık unsuru olması önlenmek 
istenilmiştir. 

Banka kredilerinin kullanış ve dağılışım 
yeniden ele alarak selektif tedbirlerle daha dü
zenli hale sokmak, çalışma programımız içinde 
mütalâa edilen önemli bir konuyu teşkil etmek
tedir. 

Sayın Alican gibi, biz de bu konuda bir 
boşluk olduğuna ve ilmî araştırmalara dayanan 
düzenleyici tedbirler almak gerektiğine inan
maktayız. 

Sayın Yılanlıoğlu, konuşmalarında birçok 
meselelere vukufla temas ettiler. İstifade ile 
dinledik, bu arada bâzı tenkidleri oldu. Sayın 
Yılanlıoğlu bütçede, israfı önleme tedbirlerine 
tesadüf etmediklerini ifade ettiler. 

Bütçe, icraya harcama mezuniyeti veren bir 
•kanundur. Harcamada tasarruf kaideleri bütçe 
kanunlarında değil, usul kanunlarında yer ala
bilir. Ve her şeyden evvel bir zihniyet meselesi
dir. Uygulamada tasarrufun tarafımızdan has
sasiyetle takibedileceğine emin olabilirler. Eğer 
sayın arkadaşımız, bütçe uygulamasında birim 
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maliyetine dayanan bir bütçe tekniğini i.oule et
mek istemişlcrse, İm hususta Sayın Aren'e ver
disini cevabı tekrar etmek durumundayım. Ya
ni, performans bütçe tekniğinin memle
ketimizde başarı ile uygulanması için şartların 
olgunlaşmasına, diğer bir deyimle zamana ihti-
tiyaç vardır. 

Bu konuda alınması gerekli tedbirleri te«-
bite müteveccih, bir proje çalışması -Bakanlığı
mızda başlamış bulunmaktadır. 

Sayın Yılanlıoğlu; 1906 yılında Katma Büt
çeli dairelerin yatırını dışı masraflarının, plân 
hedeflerini 1 milyar 204 milyon lira aşmakta 
olduğunu ifade ettiler. Beyanlarınım zıılıû.le 
müstenidolduğtınu ifade etmek mecburiyetinde
yim. Zira 14 Katma Bütçe tasarısının yatırım 
dışı ödeneklerinin toplamı ancak 402 milyon li
radır ve elbette plân hedeflerinin i milyar 204 
milyon lira üstünde olduğundan bahsetmek 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan arkadaşımın, fert başına millî 
hasılanın Tünkiye'de 125 dolar olduğu şeklinde
ki beyanlarını tashih etmelerine izin vermele
rini rica edeceğim. 

Filhakika, bu rakamın 1905 yılında 220 dolar 
civanında, olacağı hesa bediim ektedir. 

Sayın Yılanlıoğlu, İktisadi İşbirliği ve Kal-. 
kinim a teşkilâtının Türkiye'de, enflâsyonun, baş
ladığını bildiren ve Konsorsiyum vasıtası ile 
Hükümetin ikaz edilmesini istiyen haberi endişe 
ile izliyoruz, diye beyanda bulundular'. 

Hemen, ifade edeyim ki, bu buyurdukları 
husus varit değildir, yani bu şekilde bir ikaz 
vâki olmamıştır. Ksason Konsorsiyum böyle bir 
ikazı yapmak, durumunda, da değildir. Zamıo-
'diyorum ki, Sayın Seçkin'e de verdiğim cevap
tan tatmin olmuşlardır. 

Sayın Aydın Yalçın'm konuşmasını da dik
katle izledim. Doğrudan doğruya bütçe ile ilgili 
olan hususlara dair mütalâalarına tamamen ka
tıldığımızı arz ederim. Sadece bu cihette zaruret 
gördüğüm bir hususa temas etmekle iktifa ede
ceğim ve sözlerime son vereceğim. 

Sayın Aydın Yalçın; Devlet varidatının 1966 
yılında da masraflara yetmemesi mümkün oldu
ğuna değindiler. Bu ihtimali daha önceki müta
lâaları ile de irtibatlandırarak özel sektörün is
tihlâk harcamalarında makro denge münasebet

lerini bozacak temayülleri de önlemek gayesiyle; 
Devlet varidatını artırıcı tedbirler alınması ge
rektiğini tebarüz ettirdiler ve Adalet Partisi Gru-
puımn bu bahiste Hükümeti destek! iyeceğini ve 
teşvik edeceğini ifade ettiler. 

Sayın Aydın Yalçın tarafından ileri sürülen 
hususlar ile esas itibariyle ittifak halinde bulun
maktayız. 

Sayın arkadaşımın da vazıh bir şekilde belirt
tikleri gibi, bütçe dengesi başlıca iki safha halin
de mütalâa edilmektedir. 

Bunlardan, birincisi, inisiyal bütçe rakamları 
olarak takdim edilen bütçe uygulamasının başlan
gıcında yapılan dengedir. 

1960 genel bütçesinin hazırlık safhasında bu 
başlangıç dengesinin, asgari geçim indirimi had
lerinin yükseltilmesine dair hükümlerin ertelen
mesi, akar yakıt fiyatlarında yapılan indirimden 
hâsıl olacak fonun bütçeye aktarılması ve tom
ruğun gider vergisine tabi tutulması gibi vergi 
tedbirleri ile sağlanması öngörülmüş ve 1966 
programı ile bütçesi bu görüşe uyularak hazır
lanmıştır. 

Sayın arkadaşımca da bilindiği üzere, Hükü
metçe alınması kararlaştırılan bu tedbirlerden as
gari geçim indirimine dair olanı Yüksek Meclis 
tarafından tasvibedilerek kanunlaşmış bulunmak
tadır. 

Tomruğun Gider Vergisi mevzuuna alınma
sına dair kanun tasarısı ile Millet Meclisi komis
yonlarında müzakeresi bitmiş zannederim, huzu
runuza gelmek üzeredir. 

Akar yakıt ithal fiyatlarında yapılan indirim 
karşılığının genel bütçeye aktarılmasına dair ka
rarname pek yakında çıkacaktır. 

Bu suretle, 1966 genel bütçe uygulamasına 
başlanmasından önce, bu bütçenin dengesini sağ-
lıyacak olan ilk plânda alınması öngörülen ted
birler gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Şimdi, bütçe dengesinin bütçenin uygulama 
devresini içine alan ikinci safhasına geliyorum. 
Bu safhada bütçe dengesinin sağlanıp sağlanamı-
yacağı sene içinde bütçe tatbikatının göstereceği 
gelişme neticesinde belli olabilecektir. 

Bu safhada, gelir yetersizliği sebebiyle bütçe 
harcamalarının kısılması gibi bir yola gitmemek 
için gayret göstereceğiz. Bir yandan bütçe den
gesini, diğer yandan da ekonomik dengeyi muha
faza etmek gayesiyle gerekli tedbirler üzerinde 
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durarak, gerektiği takdirde, özel sektörün istih
lâk harcamalarını kısacak vergi tedbirlerini ele 
alacağız. Bir yandan da bütçe gelirlerini artıra
cak, diğer yandan da özel istihlâk temayüllerini 
firenliyecek olan bu hareketler hem vasıtasız hem 
de vasıtalı vergiler sahasındaki rezervelerden 
faydalanılmak suretiyle gerçekleştirilebilecekti. 

Esasen halen içinde bulunduğumuz genel ver
gi reformu hareketi, bizi, vergi randımanında ar
tışlar husule getirecek bu gibi tedbirlere devam
lı olarak itmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; aralıksız devam eden 
konuşmalarda izliyerek, takibederek tesbit ede
bildiğimiz hususlara mümkün olduğu kadar tat
minkâr cevaplar vermeye çalıştım. Muhakak ki; 
gayet kısa bir hazırlanma müddeti içerisinde bir
çok arkadaşlarımı tatmin edemediğim taraflar 
olmuştur. Bunu zamanın darlığına ve bütçe mü
zakereleri mevzuunda da Yüce Heyetinizin za
manınızın darlığına ve geceli gündüzlü mesaini
zin ancak buna yeteceğini görerek, bizi mazur 
görmenizi rica eder, hepinizi hürmetle selâmlıya-
rak huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük 
hükümlerine göre, Hükümetten sonra bir millet
vekiline söz verilmesi icabetmektedir. Ancak grup
ları adına söz istemiş Sayın llyas Seçkin'e söz 
vereceğim. Aynı grupun mensubu olan Sayın Ka
sım Gülek'in grup demokrasisi iddialarına rağ
men böyle hareket etmeye mecburuz. Biz Başkan 
olarak, İçtüzük hükümlerini ve teamüllerini ay
nen tatbike mecbur olduğumuzu arz ederim. 

Sayın Seçkin buyurun. Yalnız Sayın Seçkin 
konuşmanızın 15 dakika olduğunu hatırlatırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, 3 ncü defa huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum, özür dilerim. Sayın Maliye Ba
kanı lütfettiler, derinliğine inceleme yapmak fır-

* satım bulmuşlar, mütalâalarımıza, sorularımıza 
cevap vermek lûtfunda bulundular, onun için 
teşekkür ederim. Bâzı bu safhada, konuşmaların 
bu safhasında müphem kalan bir kaç nokta var, 
bunlar hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğiz. 

1965 bütçe uygulaması hakkındaki fikirleri
mize, suallerimize cevap lütfederken Sayın Ma
liye Bakanı bugünlerde yani Karma Bütçe Ko
misyonunda bütçe bağlandıktan sonra Tekel İda

resinden 230 milyon lira, Şeker Şirketinden 
76 milyon lira ve Sümerbanktan 10 milyon lira 
vergi tahsil ettiklerini bu bakımdan 1965 bütçe 
uygulanmasında 600 milyon liralık nakit açığı
nı karşılamak yolunda olduğunu ifade ettiler. 
Bu sayanı memnuniyet bir şeydir. Yalnız ben
deniz mütalâalarımı arz ederken, muhterem 
Adalet Partili milletvekili Mesut Erez; Şefik 
İnan, Tokoğlu ve llyas Seçkin'in müştereken 
hazırladıkları Maliye Vekâleti bütçesinin Kar
ma Bütçe Komisyonundaki raporundaki rakam
ları almıştım, rakamları Sayın Mesut Erez, Sa
yın Tokoğlu, Sayın Şefik İnan ve bendeniz al
dım. Ondan sonra gelişmeler olmuş. Burada 
bilhassa bir noktayı büyük Meclise arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Tekel, Sümcrbank gi
bi, Şeker Şirketi gibi, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ve o nitelikteki müesseselerden Devlet ver
gi tahsilatı yaparken, bu müesseselerin Merkez 
Bankası kaynaklarını zorlayıp zorlamadıklarını 
tesbit etmek lâzım. Vaktiyle bu hal Devletin ba
şına geldi. Şeker maliyeti ile, şeker satış bedel
leri arasındaki fark sıfıra indi, ama Devlet ara
da bir lira fark varmışcasına 3 sene müddetle 
her sene 350 milyon lirayı Şeker Şirketinden tah
sile devam etti. Şeker Şirketi bu fark yok iken 
Merkez Bankasından fark varmışcasına çekti 
1956, 1957, 1958. Korkarım, inşallah temenni et
mem böyle bir şey. Merkez Bankası kaynakla
rını zorlamak suretiyle Tekelin Hazineye olan 
borcunu ödemesi çok olumsuz tesirler yapar. Bu 
noktayı Sayın Maliye Bakanının dikkatlerine 
bilhassa arz ederim. 

Şimdi 1966 yılı vergi rezervlerini harekete ge
tirelim, getirmiyelirn, Sayın Bakan ifade buyur
dular : «Getireceğiz.» dediler. Karma Bütçe Ko
misyonu da böyle dedi. Yani bir gelir sıkıntısı 
vardır. Gelirlerde bir fazla nikbin tahmin pa
yı var ki, Büyük Meclis bütün kanatları ile bu 
konu üzerinde dikkatle eğildi. Sayın Adalet 
Partiai sözcüsü Sayın Aydın Yalçın arkadaşım 
dahi başta olmak üzere eğildi. Eğer Hüküme
tin getirdiği tasarıdaki bütçe gelir tahminleri 
i'üh.ıl gerçekleşecekse bu gayrete lüzum yoktur. 
Arz etmek istediğim nokta budur. Eğer o gelir 
tahminleri nikbin olmasaydı altı tane grupun 
muhterem sözcüsü çıktı buraya, bütçe masraf
larını karşılayan gelirin nikbin olduğunu, mas
rafları karşıhyacak gelir sağlam kaynakları te-
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min etmekte Hükümet güçlük çekeceği için Hü
kümete yardımcı olmak bakımından kaynaklar 
harekete getirmekten, iç kaynaklarla tasarruf 
sağlamaktan bahsettik. Şimdi Sayın Maliye 
Bakanı işaret ederek buyurdular ki ; «Efendim 
bizim yaptığımız tahminler gerçektir.» İnşallah 
kendi dedikleri olur. 1966 bütçe yılında Hükü
metin tahminleri harfiyen gerçekleşir ve bütün 
bu bizim şeylerimiz aşırı kötümserlik havası içe
risinde Sayın Aydın Yalçın dâhil, iktidar parti
si grupunun muhterem sözcüsü, onlar mesnetsiz 
kalır. Bütün kalbimle kendilerine iştirak ediyo
rum. Hükümetin tahminleri doğru çıksın. Ama, 
öyle görünmüyor. Bir sıkıntı var. Bu- sıkıntı 
şundan var. 

Muhterem arkadaşlar; bizzat Saym Ma
liye Bakanının da imzasını muhtevi 1966 
programı bilfarz normal vergi gelirleri ha
sılatı 12 216 000 000 lira elemiş. - Yani 12 216 
milyon lira, , affedersiniz - tahmin 12 677 000 000 
lira. Program, hattâ öncesi de vardır. 
11 milyar 950 milyon liradan bahsediyor
lar. 12 677 000 000 çıkarılmış. Yani borayı mu
vazene. Ben de tâbiri yazarken bana bile biraz 
sivri geldi, ama başka ifade edecek şey bula
madım. Tahminlerde bir nikbinlik var ki, bu
nu izale etmenin tedbirleri üzerinde duruyoruz. 
Bu bakımdan Sayın Maliye Bakanına yardımcı 
olduğumuzu, bu beyanlarımızı da kendilerinin 
lütfedip kabul buyurmaları lâzım. 

Şimdi 1966 programı zamanında yayınlan
maması hiçbir tesir yapmaz. Bu noktada ken
dileri ile ihtilâfımız anlaşılıyor ki, devam ede
cektir. Hattâ şöyle bir ifadede bulundular. De
diler ki; «İktisadi Devlet Teşekkülleri için bu 
1 Ocak 1966 da yürürlüğe girmiş idi.» Olmaz 
arkadaşlar. Şimdi burada Anayasa hukuku ile 
uğraşan, bu konuda fikir yürüten arkadaşları
mın şeyine hitabediyorum. Bir kararnameyi ha-
zırlıyacaksınız, imza edeceksiniz. Ondan iki ay 
on gün sonra neşredeceksiniz. Ne zaman? 25 Ka
sım 1965 tc yürürlüğe giren bu kararname ne 
zaman neşredilecektir1? 2 Şubat 1966 da yani 
kanunun makable şâmil olması mümkündür 
ama kararname öyle değildir. Bir kararname 
ki, Devletin iktisadi, malî ve sosyal meselelerde, 
özel sektör dâhildir, özel sektöre ne şekilde yar
dım yapılacağını da öngören ciddî tedbirler 
var. Bu vesikayı 2,5 ay neşretmiyorsunuz. Ve 

neşrettiğiniz anda diyorsunuz ki, bu kararname 
2,5 ay önceden mer'idir. Kimin için? İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için, bütün Devlet teşkilâtı 
ve bütün özel sektör için. Ben Sayın Maliye 
Vekili ile maalesef iştirak halinde olamıyorum, 
özür dilerim kendilerinden. Yani bu mümkün 
idi, hazırdı. İlle konuşmamda da arz ettim. Bir, 
Hükümet üyeleri arasındaki bir ihtilâftan; iki, 
iktisadi, malî politika üzerinde Hükümetin üye
lerinin takibedilccek politikayı tesbitte tered
dütleri, ittifaka varamamaları. Bu belli. Bunun 
saklanacak bir tarafı yok. O sebepten neşredi-
leınemiştir. Bunu bilelim, tesbit edelim. Yoksa, 
mümkün idi, hazırdı, matbaada ncşredilemedi. 
Bu normal bir mazeret değildir. Sıkıntılı bir 
durum var. 

Şimdi, yine bu meşhur 1966 programında sa
rahaten diyor ki, 1 738 000 000 kamu sektö
rünün açığı var, finansman açığı var. Bu fi
nansman açığını gidermek için bütçe gerekçesin
de öngörülen tedbirler kifayetsiz olduğunu arz 
ettik. Sayın Maliye Bakanının burada ifade 
ettiği tedbirler kifayetsiz. Bir derece muhterem 
Adalet Partisi grup sözcüsü ileri bir beyanda 
bulundular. Ama, bu tedbirlerin yıllık icra 
programında harfiyen yer alması lâzımdır. Şu 
şu, şu tedbirleri bütçeyi Sayın Hükümet, Sa
yın Maliye Bakanı, Meclise takdim ederken, o 
bütçenin finansmanı ile ilgili tasarıları, tedbir
leri birlikte Meclise gönderecek. Gönderecek ki, 
Meclis muvazeneyi tesis etmek için, haklı, hak
sız olduğunu tetkik etsin ve memleketin gerçek
lerine uygun kararı isabetle versin. Bir taraf
tan 1 milyar 738 milyon liralık kamu sektörü 
finansman açığından bahsedeceksiniz ve onun 
karşılığında tedbir olarak bir tek tedbir getire
ceksiniz. En az geçim indiriminin tehiri. Ka
nunlaştı, bendeniz Saym Bakanın ifade buyur
dukları gibi burada beyanlarını okurken kanun-
laşmamış idi. Veya kanunlaşmadığına bendeniz 
belki o anda Resmî Gazetede yayınlandı mı, ya
yınlanmadı mı bilmiyorum. Ama mesele o de
ğil, bir tek tedbir > getiriyorsunuz ki, bütçe 
açıklarını ve kamu sektörü finansmanı açığını 
karşılamak için ve sadece cüret erbabından, iş
çiden, dar gelirli vatandaşlardan daha fazla ver
gi almak gayesiyle. 

Bu bakımdan da her halde kendileriyle muta
bık olamıyorum. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir mesele
yi Sayın Bakanla burada halledemedik. Ben 
konuşmamda dedim ki; İktisadi Devlet Teşek
küllerinin 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi
ne göre sahiboldukları muhtariyet hakları ze
delenmiştir, bu bir Başvekilin emri ile olmuş
tur ve şimdiki Sayın Başbakanın devrinde de 
bu emrin yürürlükte olduğu cevabını Karma 
Bütçe Komisyonunda Sayın Maliye Bakanı 
lütfedip bildirmişler idi. Şimdi mesele Sayın 
Maliye Bakanının burada ifade ettikleri gibi 
değil. Temel mal ve hizmetlerin ücretlerini ve 
fiyatlarını İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi
si gibi tâyin etmiyecekler, doğru. Kanun öyle 
diyor zaten. Yalnız şarta bağlı. Kanun diyor 
ki; Sayın Bakanın imzasını muhtevi program
daki şeyde okumuştum, bir daha vaktinizi 
almamak için okumak istemiyorum. Kanun 
diyor ki; program diyor ki, çeşitli aralıklarla 
Devlet Plânlama Müsteşarlığının mütehassıs
larının da iştiraki ile toplanacak Teknik Ko
mite, İktisadi Devlet Teşekküllerinin hangi 
çeşit mal ve hizmetlerinin temel mal ve hiz
metler olduğunu tesbit eder. Tesbit edilen bu 
maddeler Heyeti Vekile kararı haline getirilir 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerine tebliğ edi
lir, şu şu maddelerin fiyatlarını re'sen ve mün
feriden bir umum müdür emriyle veya bir idare 
meclisi kararı ile yükseltemezsiniz. Bunlar 
temel mal ve hizmetlerden sayılmıştır. Hükü
metçe onların fiyatlarındaki ayarlamaları Hü
kümet murakabe edecek. 

Ha, bu mektupta öyle değil. Topyekûn İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin yarattığı bütün 
mal ve hizmetler mahiyetleri itibariyle, diyor, 
aynen, istisna yok. Mahiyetleri itibariyle temel 
mal ve hizmetler olduğu^için bunların tarife
lerinde ve fiyatlarında yapılacak zamlardan 
dolayı Hükümet mesuliyet kabul etmez. Olmadı. 
Şimdi, böyle bir kararnameden bahsetscydi, de
seydi ki; o mektuba ekli kararname vardır, 
"o kararnamede yazılı malların fiyatları, temel 
mal ve hizmetler olduğu için tarifeleri Hükü
metçe tâyin edilecektir. Bu mektupta ondan 
bahis yok. Böyle bir kararname yok ama, Baş
vekil 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine da
yanarak, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütün 
mal ve hizmetleri temel mal ve hizmetlerdir 
diye hiçbirisinin tarifesini fiyatını İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yetkili icra organları

na tasdik ettirmek yetkisini nezzediyor. Bu 
noktada Hükümetle mutabık değiliz. Hem 
programa bu hükümleri alacaksın, hem bu ka
rarnameyi çıkamayacaksın, hem temel mal ve 
hizmetlerin neler olduğunu tesbit etmiyeceksin 
Hükümet kanalı ile; ondan sonra bilcümle mal
lar ve hizmetler, temel mal ve hizmettir, diye 
onların fiyat tesbit etme yetkisini nezzedecek. 
Ha, işte bu noktada Sayın Maliye Bakanı ile 
ve Sayın Demirel Hükümeti ile sureti katiye-
de ittifak halinde değiliz. 24 ncü madde ile 
verilen yetkiyi kanun meriyette iken yürüte
ceksiniz arkadaşlar. Ama, kanun mevcut iken, 
kanunun verdiği hak ve salâhiyetleri, o mü
esseselere kemaliyle kullandırmaya mecbursu
nuz. Bunda sureti katiyede Sayın Bakan ile it
tifak halinde olamıyacağımızı arz ederim. Mek
tubu vaktinizi almamak için okumuyorum. 
Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, sözlerimi bağlıyorum. 

Şimdi, Saym Gürsan ile bir nokta üzerinde 
yi'ne mutabık olamıyorum. Dediler ki ; Saym Seç
kin, vergilerin kaynaklarının harekete getiril
mesinde, vergi adaletinin ne olduğu hususunda 
sualler sordular. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ifade edeyim; 
Büyük Mecliste, vergi kyanağu ne demektir, na
sıl vergii alı'nır, matrah nedir, nasıl vergilendiri
lir, konularını' eğer üç - beş kişi biliyorsak, bi
lenlerin başında Saym Gürsan gelir. Ama, mes
lekî bilgisini1, bir partinin emrinde vekil olarak 
milletin menfaatine kullanacak mı-, kullana'nıı1-
yacak mı? Ben bunu zabıtaca tescil etmek için 
sordum. Benden çok daha râna ve âlâ bilirler. 
Ama bu bilgilerini! şahsan bilip bilmedikleri hak
kında bir tereddüde düşmüş değilim, bu bilgi
lerini bir siyasi partinin saflarında' mesuliyet 
mevkiine geldikten sonra, millet ve memleket 
menfaatine kull'anabiecek mi, kullanamıyacak 
mı, bu kanaat ve bilgilerini siyasi karar haline 
getirebilecek mi? Lütfetsin. Onun için sordum, 
yoksa kendilerinin bu konuda bilgileri noksan
dır, filân gibi en ufak bir târi'z yapmak hatırı
mın ve aklımın köşesinden geçmez. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, Sayın Seç
kin. 
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ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Bağlıyorum I 
Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi son noktaya te
mas edeyim; 'bendeniz beyanlarım sırasında1 söy
lemişim, efendim U'tahnd'a mektup yazılmış, 
bilmem ne. Ben, Türk Hükümetinin, Dünyanın 
her hartigi bir köşesinden, her hangi bir kuvvet 
tarafından gelirse gelsin, en ufak bir tesir altın
da kalmıyacağını tahmin ederim. Bu konuda 
Hükümete destek olmak için beyanda bulun
dum. Ama Sayın Bakan lütfedip de bu gibi neş
riyatı gördüğü anda, bir sirküler neşretse. Tür
kiye'de kısa devreli enflâsyon başlamıştır, şeklin
de bugün gazetelefde çıkan beyanatı, haberleri 
teessüfle öğrendim; böyle bir şey yoktur dese. 
Benim burada meseleyi ortaya getirmem saye
sinde tekzibetmek fırsatını buluyor ve bana ta
riz ediyor, yani senm tarizlerini bir tarizle ce
vaplandırmak istemem. Bunların hiçbirisine za
manında mesul makamı işgal eden pek muhterem 
arkadaşım, zamanında tekzipler, tefsirler, tav
zihler yapıp, Türk kamu oyunu çok hassas olan 
bu konuda devamlı olarak Hükümetin görevini 
titizlikle yaptığına ve tedbirleri aldığına inan
dırmak mecburiyetinde değil midir? Ama, bu 
vaziyet dört gündür devam ettiği halde, böyle 
bir açıklama ve yayınlama yapılmamıştır.- Ve 
Sayın Maliye Bakanı bu konuda en ufak bir bilgi 
vermemiştir. Ben o halde haklı olarak meseleyi 
Türk Hükümeti, Millet Meclisine meseleleri an
latmıyor, ama, öbür taraftan deniyordu ki, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteryasına bu konuda 
haber verdi, diye hak kazanırım. Hürmetler ede
rim, teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al- . 
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
t önergesini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen dinlemenizi rica 
ederim. 

Bütçenin birinci maddesine merbut cetvelle
rin bölümlerinde daha önce Cumhuriyet Senato- j 
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şunca yapılan ve Karma Plân ve Bütçe Komis
yonunca aynen veya tadilen kabul edilmiş bulu
nan bâzı değişikliklerle diğer cetvellerdeki deği-
şikiklere ait rapor ve buna bağlı cetveller sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Keza katma bütçelerde 
Cumhuriyet Senatosunca da değiştirilen ve Kar
ma Plân Komisyonunca da aynen değiştirilerek 
kabul edilen cetveller hakkındaki basmay azılar 
da ayrıca sayın üyelere dağıtılmıştır. Her daire
nin bütçe fasıllar Karma Bütçe ve Plân Komis
yonunca kabul edilen değişiklik şekliyle okunup 
oyunuza arz edilecektir. Riyaset Divanı elindeki 
metinlerde bu tashihatı yapmıştır. 

Maddelerine geçilmesi kabul edilen 1966 büt
çe kanun tasarısının birinci maddesini okutuyo
rum : 

A — GİDER BÜTÇESİ : 

1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 288 026 634 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 305 951 701 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 6 181 275 344 lira ki, 
toplanı olarak 16 775 253 679 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir müd
det önce iki arkadaşımız tarafından birinci gö
rüşmeler yapılırken grup sözcüleri hakkında, bir 
müddet önce grup sözcüleri tarafından ilk defa 
yapılan konuşmalarda kaldırılmış bulunan tah
didin yeniden iade edilmesi için takrir vermiş
lerdi. O zaman, birinci defa konuşacak grup üye
si bulunmadığı için bu önergeleri oylayamadım 
ve muameleye koyamadım. Şimdi sırası gelmiş
tir. Bu önergeleri okutup oyunuza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekilleri arkadaşlarımızın görüşlerini 
arza imkân vermek üzere, bundan sonra gruplar 
adına konuşacak sözcülerin konuşma müddetleri
nin 20 dakikaya indirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

• İstanbul 
Mehmet Yardımcı 
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Sayın Başkanlığa 
Grup sözcülerinin çok uzun metinleri okuma

ları vakti lüzumsuz yere doldurmaktadır. İçtü
zük gereğince yazılı konuşmaların bir metni 
okuyarak yapılan konuşmaların 20 dakikayı geç
memesi gerekir. Yazılı konuşmalara İçtüzük hi
lâfına hudutsuz fırsat veren kararın kaldırılma
sının oya sunulmasını saygı ile dilerim. 

Konya 
Nazif Kurucu 

NAZİF KURUCU (Konya) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Yardımcı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi dinleyiniz. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

a — TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEC
LİSİ : 

aa) Cumhuriyet Senatosu : 

bb) Millet Meclisi : 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Söz, A. P. Grupu adına Sayın Faik Kırbaşlı. 
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 

(Burdur) .— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
A. P. Meclis Grupu adına Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 1966 yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi
nin, millî iradenin temsilcisi olarak o büyük kuv
vet ve kudrete lâyık bir tarzda teşriî görevini 
yapması normal bir demokratik düzenin tabiî 
neticesidir. 

İnsanlık tarihinin çok çetin mücadelelerden 
sonra erişebildiği ve bugün beşeriyet çoğunluğu
nun bir fazilet idaresi olarak kabul ettiği de
mokrasi, her şeyden evvel itidal, tahammül ve 
müsamaha rejimidir. 

Gayet tabiîdir ki, çeşitli partilerin iştirak et
tiği bir Parlâmentoda muhtelif fikirler çarpışa
caktır. Ancak, B. M. M. üyelerinin mevcudiyet
lerinin temeli millî menfaatlerin mevcudolduğu 
yerde, parti ihtirasları ve ifratları dışında biıie-
şebümektedir. 

Bugün Türkiye'de, demokratik rejimin yaşa
yıp yaşamıyacağı artık münakaşa mevzuu ola

maz. Türkiye'de mevcut demokratik nizamı ken
di çıkarlarına engel sayan ve onu istismar etme 
cihetine giden hiçbir partinin, hiçbir kuvvetin 
ve hiçbir şahsın milletçe ihraz ve idrak ettiğimiz 
demokratik düzen içerisinde yer alıp yaşıyabile-
ceğine inanmıyoruz. 

Başka bir ifade ile, «egemenlik kayıtsız şart
sız milletin» olduğuna ve Parlâmento da bu ira
deyi temsil ettiğine göre Parlâmentonun iradesi 
üstünde hiçbir kuvvetin varlığının bahis konusu 
olamıyacağı aşikârdır. Aksi halde, millî iradenin 
kayıtsız ve şartsız tezahürüne engel olunmuş 
olur. 

Son günlerde, bâzı çevrelerde maksatlı olarak 
çıkarıldığından asla şüphe edilmiyen «demokra
tik düzenin Mecliste iyi yürümediği, Meclisin is
tenilen şekilde çalışmadığı ve tasvibi gayrimüm-
kün olan söz ve hareketlere sahne olduğu» dedi
koduları haksız olarak efkârı umum iyeye yayıl
mak istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tarz hareketler millî 
iradenin temsilcisi olarak bizler için cidden çok 
üzücüdür. Çünkü, bu gibi ahvalde Büyük Millet 
Meclisinin mânevi şahsiyeti zedelenir ve Milletçe 
ona bağlanan itimat ve itibar sarsılma temayülü 
gösterebilir. Büyük Millet Meclisinin mânevi şah
siyetinin her ne hususta olursa olsun zedelenme
mesini temin etmek biz üyelerin en ciddî ve en 
ulvi vazifelerinden birisidir. Aksi halde, kendi 
mevcudiyetimizi inkâr etmiş ve Yüce Meclisin ul
vî varlığına gölge düşürmüş oluruz. 

Elbette. Meclis, çok çetin münakaşalara sah
ne olacaktır. Fakat, bu hiçbir zaman çok ağır it
hamlara ve kuvvet gösterileri derecesine vardı-
rılmamalıdır. 

Meclis kürsüsünün masuniyeti mukaddestir. 
Ancak, bu masuniyeti birtakım ihtiras ve tahrik
lere vasıta addetmek, masuniyet teminatını zede
ler, rejimi sarsıntıya uğratır ve demokrasiyi ne 
kadar hazımsız karşıladığımızı umumi efkâra ih
sas ve ilân eder. 

Bu bakımdan, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 
«Büyük Millet Meclisi kürsüsü bir kâbei millet
tir.» Ona hürmet etmek ve onu korumak cümle
mizin on asli ve ulvi vazifelerinden birisidir. 

Kürsüde mensubu olduğu bir siyasi partinin 
görüşünü veya şahsi görüşünü-ifade eden bir ha
tibe saygı göstermek lâzımdır. Fakat, diğer ta
raftan da konuşurken, tecavüzkâr şekilde hare-
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ket etmek veya tahrik etmek veyahut konuşan 
hatibin karşısında gürültü yapmak, onun üze
rine yürümek asla torvicedilecek bir husus de
ğildir. 

Demokratik bir işleyişi evvelâ B. M. M. kendi 
içinde göstermeli ve millete ve vatandaşlara ör
nek olmalıdır. Çünkü, demokratik rejimin yer
leşmesinde, gelişmesinde, yasama meclisleri bü
yük mânevi mesuliyetler yüklenmişlerdir. Riya
set Divanı, Meclis Parti grupları ve üyelerinin 
tümü ile Meclislerde takibedilen yol, serd edilen 
fikir ve mütalâalar kamu huzurunda büyük bir 
emsal teşkil eder. 

Netice itibariyle; bu mukaddes çatı altında 
toplanan bütün üye arkadaşların, bütün parti 
gruplarının ve Başkanlık Divanının memleket 
meselelerinin hallinde Parlâmentoyu birbirine 
düşman zümrelerin kin ve ihtirasla çekişme 
yeri olmaktan çok, samimî ve ifrattan uzak bir 
ülkü birliği içerisinde, memleket meselelerine 
gönül vermiş insanların ve siyasi teşekküllerin 
toplantığı yer haline getirmek için gayret sarf 
etmeleri, lâzımdır. Bu da, ancak, küçük hesap
ları, şahsi ve siyasi çıkar ve endişeleri bir tarafa 
iterek, fikir mücadelesinde, Meclis çalışmalarını 
güçleştirecek, siyasi istismara vasat hazırlıyacak, 
her türlü tertip ve oyunlardan tecerrüdederek, 
memleketin yüksek menfaatlerini ve milletin re
fah ve selâmetini gerçekleştirecek bir çalışına 
düzenine ve anlayışına girmekle mümkündür. 
Bir kelime ile, bu mukaddes çatı altında kısır 
ve olumsuz parti çekişmelerinden vazgeçerek, 
biran evvel Türkiye'nin refah ve saatine ve 
onun iktisaden geri kalmış memleketler toplu

luğundan çıkarılarak, çağdaş medeniyet sevi
yesine ulaştırılması için gayret sarf etmeliyiz. 
Hiç şüphesiz ki, iradesinin temsilini bizlere 
bahşeden büyük Türk Milletinin en büyük ar
zusu da budur. 

Siyasi kavgaların en büyüğüne karışmış, dü
şünce ve hislerini içlerine gömerek vekar ve sü
kûnetle rey sandığı başında kendi mukadderatı
nı tâyin etmenin gururunu duyabilmiş medeni 
bir milleti temsil eden bu Meclis, memleketin 
selâmeti uğruna, ihtilâl ve darbei hükümet me-
totlariyle iktidar değişimi yolunu ihtiyar etme
yi düşünenlere asla yer vermivecek bir olgun
luk içerisinde çalıştığı müddetçe, milletin ken

disine tevdi ettiği vazifeyi milletin refah, saa
det ve selâmeti namına kusursuz yerine getiriyor 
demektir. 

Sayın milletvekilleri, cümlemizin mâlûmları-
olduğu veçhile Büyük Millet Meclisinin 1961 -
1965 teşriî devresi büyük ve kıymetli çalışmalara 
sahne olduğu kadar, çok ciddî ve endişeli hâdise
lerin de mihrakı olmuştur. 

Bu devrede, hiçbir parti tek başına ekseriyeti 
sağlıyamadığmdan koalisyon hükümetleri birbi
rini takibetmiş, partiler iktidar kanadı olmak ve
ya muhalefette kalmak duygusuyle hizmet ve 
ımesuliyet düşünceleri ve endişeleri arasında çok 
defa kararsız kalmışlar ve bu sebeple de memle
ket on çok muhtacolduğu ve bugünkü iktisadi ve 
sosyal bünyemiz için bir zaruret olan istikrarlı 
bu' idareden ve Hükümetten mahrum kalmıştır. 

Neticede 3 ncü Koalisyon Hükümetinin getir
diği bütçe tasarısı uzun müzakere ve münakaşa
lardan sonra Büyük Meclisçe tasvip görmemiş 
ve Türkiye'nin siyasi ve teşriî tarihinde ilk defa 
Hükümet, getirdiği bütçe tasvibedilmediği için 
itimat reyi alamamış bir Hükümetin durumuna 
düşmüştür. Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi ve 
müstakil bir Başvekilin teşkil ettiği Koalisyon 
Hükümeti Büyük Meclisin itimat ve tasvibine 
mazlıar olan yeni bir bütçe ile iş başına gelmiş
tir. İşte bu Hükümetle büyük seçimlere emniyet, 
güven ve itibarla girilmiş ve millî irade iktidarı 
tek başına Adalet Partisine tevcih ederek Büyük 
Meclisin şimdiki nisbetlerle teşkil edilmesine âmil 
olmuştur. 

Bu netice, im ili î iradenin demokratik düzen 
içerisinde hangi partiye teveccüh gösterdiğini 
belli etmesi kadar, siyasi ve idari düzenimizde 
bir istikrar istemesinin de zorunlu bir sonucu 
olup Türk Milletinin siyasi hayatının önemli ve 
demokrasi alanında son derece manalı bir mer
halesini de teşkil etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yukarda temas ve izah ettiğimiz veçhile, millî 

iradenin tek basma iktidarı tevdi ettiği Adalet 
Partisinin 1966 yılı malî bütçesi, Yüce Senato
nun tasvibinden geçtikten sonra huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. Bu vesile ile biz de huzuru
nuzda sadece T. B. M. M. Bütçesi hakkındaki 
düşünce ve kanaatlerimizi izah etmeye çalışaca
ğız. 

— 74 — 



M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1966 O : 2 

Evvelâ şuna işaret etmek isteriz ki, bütçe ta
sarısı genel olarak tasarruf zihniyeti içerisinde 
ve Büyük Millet Meclisinin Anayasa ile belli edil
miş vazifelerini görebilmek ve statülere uygun 
bir surette çalışma imkânlarını en iyi şekilde sağ
lamak amaciyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Cümlemizin malûmları olduğu veçhile, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasası çift meclisi bir parlö-
manter sistemi kabul etmiş, 25 Ekim 1961 tari
hinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
den müteşekkil yasama organı kurulmuştur. 1961 
Kasım ayında verilen Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu Millet Meclisinden halen geçirilme
miş olmasına rağmen, 1962 malî yılı ile 1963 
malî yılı bütçeleri hariç, 1964 malî yılı bütçesin
de Cumhuriyet Senatosu Bütçesi Millet Meclisin
den ayrı olarak teklif ve kabul edilmiştir. 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi belirtirken detaylı olarak büt
çe tasarısının en ince teferruatlı rakamlarına ka
dar inmenin büyük bir fayda sağlıyamıyacağmı 
düşünüyor ve bu sebeple biz, sadece bütçenin 
anarakamları üzerinde bir açıklamada bulunduk
tan sonra, bütçe tatbikatında yani bütçe ile alâ
kalı hizmetlerin görülmesindeki düşüncelerimizi 
belirtmenin daha isabetli olacağını mütalâa edi
yoruz. 

1966 malî yılı bütçe teklifinin (A/ l ) cetveli 
yekûnu 1965 malî yılı bütçesinin (A/l) cetveli 
yekûnuna nazaran 8 298 538 lira noksanı ile 
15 512 196 lira, (A/2) yatırım yekûnu 289 999 
lira fazlasiyle 290 000 lira, (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de 269 979 li
ra fazlasiyle 342 478 lira ödenek teklif edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Riyaset Divanınca, câri 
harcamalar için istenen ödenek miktarı 15 612 196 
lira olmasına rağmen, Komisyonca kabul edilen 
miktar bunun 2 milyona yakın noksanı ile 
13 816 097 liradır. Cumhuriyet Senatosu ile 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının müşterek 
kararma göre, Cumhuriyet Senatosunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtının tahliye ettiği binaya geç
mesi tasavvuru ve bu sebeple de personel ve bâzı 
zaruri giderlere ihtiyaç hâsıl olduğu beyan edil
miş ise de, Yüksek Komisyon kadro ve tahsisat 
verilmesindeki hassasiyetini ifade ederek isteni
len 127 personel kadrosunu bugünkü şartlar mu
vacehesinde tasvibetmemiştir. Bundan böyle per
sonel kadrosunun taraflar arasında hallolabile-

ceğini düşünen Komisyon, şimdilik muhtelif mü
dürlüklerin kurulmasında istihdam edilmek üzere 
12 aded kadro vermiştir. Bunların dışında bir 
hizmet arabası, bir motorsiklet alınması için ge
rekli tahsisat konmuş ve bir de tabip kadrosu ilâ
ve edilmiştir. 

Pek tabiîdir ki, Cumhuriyet Senatosunun ay
rılması sebebiyle bâzı fasıl ve maddelerde husu
le gelen artışlar Millet Meclisi Bütçesine eksilme 
olarak aksetmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Bütçesine gelince: 
1966 malî yılı bütçe teklifinin (A/ l ) cetveli 

yekûnu 1965 malî yılı bütçesinin (A/ l ) cetveli 
yekûnuna nazaran 34 489 225 lira noksanı ile 
52 675 747 lira; (A/2) yatırımlar yekûnu 
257 100 lira fazlasiyle 1 789 610; (A/3) serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 366 982 
lira fazlasiyle 1 360 486 lira ki, cem'an 55 825 833 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Meclis Riyaset Divanının carî harcamalar için 
teklif ettiği ödenekler yekûnu 52 675 741 lira 
Komisyonca kabul edilen miktar ise 20 000 lira 
kadar bir farkla 52 695 187 liradır. Bu fark 
645 sayılı Kanım gereğince Muhafız Taburu Ta
bipliğine verilmesi kabul edilen tazminatlardan 
ileri gelmektedir. 

Şu noktayı tebarüz ettirmek isteriz ki, 1965 
yılı ödenek miktarlarmdaki indirmeler hariç, 
1965 yılı cari harcamalar yekûnu ile, 1966 yılı 
bütçesinin cari harcamalar yekûnu arasında kay
da değer önemli bir fark yoktur. 

Netice itibariyle Senato ve Millet Meclisi 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçeleri 
konan tahsisatlar itibariyle âzami tasarrufa ri

ayet edilerek hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de bütçe tatbikatı dolayısiyle ifa edi

len ve edilecek olan hizmetler hususundaki dü
şünce ve mütalâalarımızı sırasiyle izaha çalışa
cağız. Evvelâ Meclis çalışmaları : 

Geçen 4 yıl çalışma devresi içerisinde Millet 
Meclisi; 

Birinci yıl 136, ikinci yıl 158, üçüncü yıl, 
135, 4 ncü yıl 147 birleşim yapmış bulunmakta
dır. 

Bu çalışma devreleri içerisinde Meclis, birin
ci toplantı yılında 1 ay 26 gün ikinci toplantı 
yılında 2 ay 9 gün, üçüncü toplantı yılında 
4 ay 14 gün ve dördüncü toplantı yılında ise 
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3 ay 18 gün olmak üzere muhtelif tarihler ara
sında tatil yapmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, birinci toplantı yılında Mec
lise 313 kanun tasarısı -. sevk edilmiş bunun 
253 ü kanunlaşmış, 38 tanesi geri alınmış, 
.19 adedi hükümsüz kalmış, 1 tanesi reddedilmiş 
ve 1 tanesi de Cumhuriyet Senatosunda kalmış
tır, 

2 nci yıl Meclise 255 adcd tasarı sevk edilmiş, 
bunlardan 159 tanesi kanunlaşmış, 30 tanesi 
geri alınmış, 59 tanesi hükümsüz kalmış, 5 ta
nesi Cumhuriyet Senatosunda bekletilmiş ve 
2 tanesi de Cumhuriyet Senatosundan Meclise 
iade edilmiştir. 

Üçüncü yıl Meclise 155 kanun tasarısı sevk 
edilmiş, 91 tanesi kanunlaşmış, 5 adedi geri 
alınmış, 53 tanesi hükümsüz kalmış, G adedi 
de Cumhuriyet Senatosunda bırakılmıştır. 

Dördüncü yıl içinde ise Meclise 161 nded 
tasarı sevk edilmiş, 62 tanesi kanunlaşmış, IC) ta
nesi reddedilmiş, 78 tanesi hükümsüz kalmış, 
5 adedi de Cumhuriyet Senatosunda bırakılmış
tır. 

Tekliflere gelince; bunun 4 yıllığını birden 
vermek istiyoruz. Geçen 4 yıl zarfında 885 aded 
teklifin 237 adedi kanunlaşmış, 53 adedi redde
dilmiş, 66 adedi geri alınmış ve 516 adedi de 
hükümsüz kalmıştır. 

Netice itibariyle, geçen 4 yıllık teşriî devre : 
zarfında, objektif ölçüler açısından bizce ehem- • 
ıniyeti makbul olan 37 aded kanun çıkarılmış- * 
tır. . \ 

Meclisin teşriî çalışmalarının daha müsmir ' 
olması, muhakkak ki bizlerin olduğu kadar bü- ı 
tün Türk Milletinin arzusudur. Kanaatimizce ; 
bu ise birçok hususların gerçekleşmesine bağlı
dır. Şöyleki : ; 

Evvelâ, çok meşru mazeretler dışında mu
hakkak surette Meclisin toplantılarına gelinme- ; 
lidir. Devamın ciddî bir mesainin başlangıcı • 
olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. İhtisas ko- 1 
misyonları asgari toplama nisbeti olan 1/3 lc, i 
Mecliste 450 üyesine karşılık 226 yi bulunca ; 
toplanırsa ve en üzücü taraıiyle ekseriyet teinin ; 
edilemediğinden cihetle çok kere oturumlar ta
til edilirse, Meclis çalışmalarının ciddiyetine^ \ 
en azından gölge düşürülmüş olur. Bu bakımdan 
efkârı umumiyenin bizleri ve mesaimizi müşa
hede altında tuttuğu unutulmamalı ve Meclise 

devam meselesi bir şekle ve neticeye bağlan
malıdır. 

Bu arada şu noktayı tebarüz ettirmeden 
geçemiyeceğim. Diğer parlâmentolarda olduğu 
gibi, Yüce Senatonun mücerret parti görüş
leri dışımda, Devleti tedvin ve yaşatma gayreti 
içindeki çalışmaları yi e, genel olarak Devlet 
faaliyetlerini kontrol eden ve süratle neticeye 
ulaştıran bir fonksiyon ifa ettiğinde, etmesi 
lâzımgeldiğinde kimsenin şüphesi yoktur. Fa
kat, Millet Meclisinden sevk edilmiş birçok 
kanunların konuşulmadan müddetleri dola
rak otomatikman kanunlaşmış olmalrmm da 
hepimizi üzdüğü muhakkaktır. 

Diğer taraftan, T. B. M. M. olarak kendi bün
yemizi ve çalışmalarımızı alâkadar eden Cum
huriyet Senatosu Teşkilât Kanunu ve Meclis 
İçtüzüğü gibi konulardaki çalışmalarımızın da 
biran evvel neticeye ulaştırılmasının elzem ol
duğu kanaatindeyiz. 

Bu vesile ile, şimdi diğer bir noktaya temas 
etmek istiyorum, ki, o da sözlü soru müessese
sinin işleyiş tarzıdır. Bir üyenin Hükümet
ten sözlü soru sorması en tabiî hakkıdır ve 
bu memleket için faydalıdır. Fakat, sözlü soru 

ı müessesesini Hükümetin açıklamasını da geniş 
• çapta fayda mülâhaza edilen hususlara inhi-
' sar ettirilmesi, diğer konuları da yazılı veya 
; bizzat alâkalı Bakan veya genel müdür ziya-
; ret edilerek gerekli malûmatın elde edilme-
; sinin Millet Meclisi çalışmalarının yükünü 
I hafifleteceği gibi, bekliyen kanunların biran 
; evevl müzakeresi yapılıp kanuni! aşmalarının ela 
: sağlıyacağı ümidindeyiz. 

Bu arada şu hususa da işaret etmek isteriz 
; ki, hiç şüphesiz Meclis çalışmalarının temelini 

ihtisas komisyonları teşkil eder. Kanaatimizce 
\ her türlü komisyon çalışmalarının verimli ve 
i yeterli olması için bu komisyonlarda vazifeli 
] bulunan kimselerin yönetici ve yardımcı ola-
j rak bulundukları komisyonun mevzularında ye-
' tişmiş ve gerekli bilgilerle teçhiz edilmiş ol-
; maları ve bu yolda bir prensip kararma varıla-

rak, bu gibi vazifelerin • bir kariyer olarak 
i mütalâa edilmesinin teminini tavsiyeye şayan 
i bulmaktayız. 

Meclis personeli durumiyle alâkalı mütalâa
larımıza gelince : 
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1960 yılında memur ve ücretli olarak Mecliste 
570 personel bulunurken, 1961 yılında bu mik
tar 724 e, 1962 yılımda 971, e 1963 yılında-3 
sene içerisinde iki misline yakın bir artış gös
tererek 1 098 e yükselmiş bulunmaktadır. Perso
nel Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre, 
bâzı kadrolardaki boşalmalar dışında T. B. M. M. 
de görevli 217 memur ve 863 ücretli dlmak üzere 
cem'an ve fiilen 1 080 kişi çalıştırılmaktadır. 

Bu duruma nazaran ortalama olarak her 
Büyük Millet Meclisi üyesine 2 aded memur ve 
hizmetli isabet etmektedir. Ki,* bu her davra
nışında diğer teşkilâtlara örnek olması iktiza 
eden B. M. M. nin persoınel isitihdamı yönün
den tasarruf sağlama zihniyetiyle kabili telif 
görülmemektedir. 

Durumu biraz daha aydınlatmak için daha 
realist bir misal vermek istiyorum. Fevkalâde 
haller hariç, T. B. M. M. nin ortalama, olarak 
gelen ve giden evrakının yekûnu 60 000 civa
rındadır. Bu duruma göre her memur ve hiz
metliye ayda 5 evrak, hafta da 1 veya iki isabet 
etmektedir ki, bunun akıl ve mantık ölçüleri 
içerisinde rasyonel bir çalışmayla gerçekten bir 
alâkası yoktur. 

Diğer taraftan personel durumiyle alâkalı 
bâzı noktaların da aydınlatılmasında fayda 
mülâhaza ediyoruz. Şöyücki : 

Personel adedi fazla olmasına "rağmen bâzı 
bölümlerde işler gereği gibi yürütülmem ek
tedir. Çünkü, genel olarak personel formas
yon bakımından yetersizdir ve kifayetsizdir. 
Bunun da sebebi şahsi ve indî ölçülerle ve ta
vassutla memur alınmasına Personel Müdürlü
ğünün zorlanmağıdır. Bunda sayın ü,ye arka
daşlarımızın da hata payı vardır. Meclis hangi 
ölçü ve düşünce ile olursa olsun ihtiyacın dı
şında bir adam kayırma kapısı olmamalıdır. 
Eğer hakikaten adama ihtiyaç duyulursa Per
sonel Müdürlüğüne tesbit ettirilecek objektif 
kıstaslar dairesinde işin ehli olaın kimseler se
çilerek işe alınmalıdır ve en büyük temenni
miz de budur. 

Diğer taraftan memur ve bilhassa müstah
demler yerli yerinde kullanılmamakta ve hattâ 
bazan bir göçebe gibi yer değiştirdikleri gö
rülmektedir. Gayet tabiîdir ki, bu da hizmetin 
aksamasına sebebdlmaktadır. 

Memur bolluğu bir vakıa iken, bir ötede, 
tatbiki tamamen takdirî ve gelişi güzel yapıl

makta olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi 
hakikaten calibi dikkattir. 

Biz şahsan kaç defa toto dolduran, toplu 
oturup sohbet eden, çalışma saatlerinde gazete 
mütalâa eden ve hattâ bir vatandaş gibi gelip 
Meclis müzakerelerini dinliyen memurlar mü
şahede ettik. Bu bakımdan Meclis personeli
nin çalışma yönünden iyi bir kontrola tabi tu
tulmasının isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

Yabancı memleket parlâmentolarını gezip 
görenler bilirler ki, bu parlâmentolarda vazife 
alan hademeden âmirine kadar formasyon, cid
diyet ve kılık kıyafet yönünden dışarıda çalı
şanlardan farklı ve değişik bir hava sezmemek 
imkânsızdır. 

Bütün temennimiz personel konusunda be
lirttiğimiz hususlarda daha titiz ve daha has
sas davranılmasıdır. 

Meclis Kütüphanesi : 
T. B. M. M. aşağı - yukarı bdr asır kadar 

evvel kurulup 130 000 cilt civarımda el yazılı 
dâhil, tarihî vesika mahiyetinde olan çok kıy
metli eserleri ihtiva eden bir kütüphaneye sa
hiptir. Bu kütüphanenin muhafaza ve işleyişi 
bakımından aşağıda tadadedilen hususatm biran 
evvel yerine getirilmesini zaruri görmekteyiz. 

1. Kütüphaneye resmen kadrolu ve ehil 
bir veya birkaç mütercim alınmalıdır. 

2. Cilt işleri süratle ikmal edilmelidir. 
3. Eski Türkçe zabıtların biran evvel yeni 

Türkçeye çevrilmesi temin edilmelidir. 

4. 100 000 cildin üstünde eseri bulunduğu
nu belirttiğimiz Kütüphaneye dikkat nazarla
rınızı çekerim. Mesul bir depo memuru verilme
lidir. 

5.. Konularına göre henüz tasnifleri ta
mamlanmamış olan 30 000 cilt eserin süratle tas
nifleri tamamlatmahdır. 

6. 1945 yılından beri çıkarılamıyan Kütüp
hane Katalogunun çıkarılması önümüzdeki yıl 
için temin edilmelidir. 

7. Meclis Kütüphanesinin de Millî Kütüp
hane gibi neşredilen bütün eserlerden istifade 
ettirilmesi için bu husustaki mevcut kanuna 
Meclis Kütüphanesinin de ilâve edilmesi bir an 
evvel sağlanmalıdır. 

Tutanak Müdürlüğü : 
Hiç şüphe yok ki; Meclis çalışmalarının en 

önemli Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğüdür. Bu 
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Müdürlüğün elinde 50 adet memuru olmasına 
rağmen istenilen randıman alınamamaktadır. 

Bir defa bu müdürlüğün elinde kâfi miktar 
ve kalitede ne zabıtları tutabilecek ve ne de şifre 
edecek stenograf yoktur. Halihazırda 7 adcd ste
nograf kadrosu boş bulunmaktadır. Diğer taraf
tan mevcut ses alma cihazları (teypler) eski
dir, ihtiyaca mükemmel şekilde cevap verecek 
durumda değildir. Bunu bizzat kendimiz müşa
hede etmiş bulunmaktayız. Bu devredeki Meclis 
çalışmalarında bu seksiyonun ihtiyaçlarının gi
derilerek daha verimli çalışmasının sağlanacağı
na inanıyoruz. 

Arşiv Şefliği : 
T. B. M. Meclisinin mütevazi bir Arşiv Şef

liği vardır. Gündemden tutunuz da zabıtlar ve 
Resmî. Gazeteye kadar, aşağı - yukarı miktarı 
2 milyonu geçen, evrakın bütün üyelere dağıtı
mı ve tasnif edilerek muhafazasını bu şeflik ya
par. Bunun dışında üyelerin geçmiş zamana ait 
zabıtlarla alâkalı her türlü talebini süratle bu 
şeflik karşılar. Fakat işini yetişmiş elemanlarla 
değil diğer müdürlüklerden artakalan personelle 
görmek durumundadır. 

Temennimiz, gerek şefliğin halihazır bulun
duğu yer ve gerekse eleman bakımından bu şef
liğin ihtiyaçlarının giderilmesidir. 

Bu vesile ile şu noktayı da işaret etmek ye
rinde olur ki, geçmiş yıllarda olduğu gibi her 
sene tonlarca basılı kâğıdın İzmit Kâğıt Fab
rikasına (hurda) namı altında gönderilmesi key
fiyetinin bu çalışma devresi içerisinde tekerrü
rüne mâni olunacağı ve bu hususta gerekli ted
birlerin alınacağı ümidini taşımaktayız. 

Meclis Matbaası : 
Yer, kuruluş *ve makin alan itibariyle eskisine 

nazaran daha modern bir hale getirilmiş bulu
nan Meclis Matbaası elinde 140 a yakın perso
neli bulunmasına rağmen bugünkü Meclis çalış
malarına sürat yönünden cevap verememektedir. 
Bu sebeple kanun tasarı ve zabıtlarının süratle 
basılarak sayın üyelere ulaştırılması hususu da 
henüz sağlanamamaktadır. 

Teknik bakımdan mükemmelliği inkâr ka
bul etmez olan Meclis Matbaasının daha verimli 
ve süratli çalıştırılmasının sağlanacağını ümid-
etmekteyiz. 

Levazım Müdürlüğü : 
Müşahade, tetkik ve inceleme sonucunda 

vardığımız netice odur ki, Levazım Müdürlüğü 

bir lüks ve israftan, bir çok tedbirler alındığı 
söylenmesine rağmen, kendini kurtaramamış-
tır. Bu durum kâğıt ve zarftan tutunuz da üze
rinde yürüdüğümüz halılara, oturduğumuz kol
tuklara ve bütün mefruşata kadar kendini his
settirmektedir. 

Bu bölümün bir matbaa makinaları ithali 
ve bir kumaş dağıtımı gibi dedikodusu dahi 
bizi rencide edebilecek olan meselelere, tahak
kuk ve tediyelerin zamanında kontrol ve icab-
ediyorsa teftişlerinin yaptırılarak meydan ve
rilmemesi en samimi temennilerimizden biri
sidir. 

Teknik İşler Müdürlüğü : 
•Sayın milletvekilleri, T. B. M. M. binası ve 

teknik tesisatı aşağı yukarı 200 000 000 liraya 
m al olmuştur. 

Bu binanın korunmasından tutunuz da her 
türlü teknik ve fennî tesisat çalışmasına kadar 
bütün işler ve mesuliyetler Teknik İşler Mü
dür! üğünürL uhdesine tevdi edilmiştir. Bugün 
sadece (ısıtma, klima, elektrik, telefon, Air 
Condition) gibi; bu binanın fennî tesisatının 
değeri 60 milyon liradır. Fakat, Teknik İşler 
Müdürlüğünün elinde 140 aded personel bulun
masına rağmen, yukarda değerini işaret ettiği
miz bina ve tesisatın muhafaza ve idamesini ge
rektiği şekilde sağlıyacak elektrik, makina, in
şaat mühendisleriyle bir de mimar gibi yetkili 
ve işin ehli personel ihtiyacı kendisini hisset
tirmektedir. 

Muhakkak ki, kifayetsiz ve ehliyetsiz 5 tek
nisyen yerine bir mühendis istihdam etmek da
ima mümkündür. Aksi halde, bu kıymetlerimi
zi gerektiği şekilde muhafaza edemeyiz. Diğer 
memleketlerde bu kabîl değerlerin korunması 
ve muhafazası için genel değer yekûnu üzerin
den asgari % 2 bir ödenek ayrılmaktadır. Bu 
bütün dünya teşkilâtlarında böyledir. Bu mik
tar Büyük Millet Meclisi binasının belirttiği
miz değeri muvacehesinde 4 milyon lira eder. 
Halbuki bu hususta yani T. B. M. M. binasının 
tahribattan korunması ve saire hususunda ay
rılan ödenek miktarı 50 bin lira civarındadır. 
Bu noktanın gelecek bütçe yıllarında göz önün
de bulundurulması en büyük temennimizdir. 

Meclis telefon santrali ile alâkalı hususlara 
gelince : 
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1. Meclisin telefon santrali eskidir ve ka
pasitesi de kifayetsizdir, bugünkü ihtiyaca ce
vap verecek durumda değildir. 

2. Büyük Millet Meclisi üyelerine hariçle 
irtibat sağlamaları için tahsis edilmiş olan te
lefonların adedi çok azdır. 75 üyeye bir tele
fon düşmektedir. Millet vekilleri ve senatörler 
çok defa dakikalarca telefon etmek için sıra 
beklemektedirler. Buna rağmen zaman zaman 
çalışmıyan telefonlarla da karşılaşıldığı bir va
kıadır. 

Bu çalışma devresi içerisinde ve en kısa za
manda üyelere tahsis edilmiş olan telefon aded-
lerinin lüzumu kadar artırılması en büyük arzu 
ve temennimizdir. 

Millî Saraylar : 
Burada Millî Saraylar konusuna da değin

mek isteriz. Tarihimizin bize, birer yadigârı 
olan Millî Sarayların ciddî ve ehliyetli mimar
ların kontrolü altında tamir tezyinat ve teftiş 
bakımından kendi inşa ve kullanma zamanları
nın stiline uygun bir restorasyona tabi tutul
ması sağlanmalı ve bu yoldaki çalışmalara hız 
verilmelidir. 

Bununla beraber bir zamanlar saraylardan 
toplandığını işittiğimiz büyük taı^ihî kıymetleri 
olan eşyalar istirdadedilmeli ve mevcutlarının 
da mutlak surette bir envanteri çıkarılarak bu 
yoldaki eksiklikler süratle ikmâl edilmelidir. 

Meclis lokantasına gelince : 
Yüzbinlerce lira harcanarak ve bütün cari 

masrafları Meclis bütçesinden ödenerek, mo
dem şekilde kurulmuş olan Meclis lokantası 
muhtelif bakımlardan sayın üyelerin şikâyetle
rini mucibolmaktadır. 

Bir defa çalıştırılan garsonlar ehliyetsiz ve 
kifayetsizdir. Bugün garsonluk mektebi dahi 
mevcudolan bir meslek olduğu halde, garson
lukla hiç alâkası olmıyan kimseler hizmete alın
makta ve gayet tabiî kendisinden beklenilen 
hizmeti ve randımanı lâyıkiyle veremediğinden 
işler aksamaktadır. 

İkincisi lokantada üyelere hizmet bakımın
dan farklı muamele yapıldığı söylenmektedir. 

Diğer bir noktada, her türlü iyi malzemeye 
ve demirbaş ve hizmet giderleri gibi'cari mas
rafları bütçeden karşılanmasına rağmen, bu
günkü fiyatlar muvacehesinde yemeklerin kali

telerinin iyi olmadığı hususunda üyelerin kısmi 
âzamisi müttefiktirler. 

il Bu türlü şikâyetlerin en kısa zamanda gide
ni rileceğini ümidetmekle beraber, hem bütçe

nin yükünü hafifletmek ve hem de daha iyi 
işlemesini sağlamak bakımından, lokantanın 
ya döner sermayeli bir teşekkül Ihalinde işletil
mesi veyahut buna başka bir hal tarzı bulun
masının zaruri olduğu kanaatindeyiz. Ve ida
recilerin bu yolda en kısa zamanda tetkiklerini 
yaparak bir neticeye ulaşmasını temenni etmek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri, . 
Son olarak önemli bir hususa daha değinmek 

istiyorum. Bugün bir ziyaretçi veya dinleyici 
vatandaş olarak Meclise girip bir milletvekili 
veya senatörle konuşabilmek ve müzakereleri 
takibetmek imkânını bulmak affmızı istirham 
edeceğim, bir nevi işkenceden farksızdır. Bu
nu müşahade etmiyen ve bundan şikâyet etmi-
yen bir üye arkadaşımızın mevcudolmıyacağmı 
zannediyoruz. 

Gün oluyor, vatandaş saatlerce soğuk ve 
yağmurun altında ayakta bekliyor emeline 
nail olamadan dönüp gidiyor. Bununla bera
ber, Meclis müracaat bölümünün dar olmasın
dan mütevellit, sıkışmadan dolayı üstü başı yır
tılan ve hattâ bayılan vatandaşlar müşahade 
edilmektedir. 

Meclise giriş ve üye aranışlarmdaki izdiha
mın önlenmesi ve daha rahat ve kolay bir hale 
sokulması, Devlet Plânlama Teşkilâtının çıktı
ğı yere Senatonun taşınacağı tasavvur edildi
ğine göre başka bir geniş y^rin hazırlanarak 
ziyaretçilere tahsis edilip edilemiyeceğinin 
etüdedilmesini ve gerekli tedbirlerin acilen alı
narak bu hale bir son verilmesini canı gönül
den arzu ve temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri., 
Konuşmamı bitirirken, gtupum adına 1966 

yılı Bütçesinin memleketimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder ve hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakit gecikmiş olduğundan, 
saat 21.00 de toplanmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
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Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birle
şiminin üçüncü oturumuna devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; T. B. M. M. Büt
çesi üzerinde grupları adına söz alan arkadaş
larımızın Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Faik Kırbaşlı sözünü ikmâl etmiş bulunmakta
dır. Sıra O. H. P. Grupu adına Sayın Osman 
Yeltekin'indir. 

O. H. P. GRUPU ADINA OSMAN YELTE-
KÎ.N (Kars) —• Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; T. B. M. M. Bütçesi üzerinde O. H. 
P. Meclis Grupunun görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; maruzatıma başla
madan. önce bir hususa işaret etmek isterim. 
Benden önce konuşan Sayın Adalet Partisi 
Grup Sözcüsünün temenni ve dileklerine iştirak 
etmemek mümkün değildir. Ancak; bu temen
ni ve dileklerinin lâfta değil, fiiliyatta tahak
kuk etmesini elbette iktidar partisi olan ken
di grupundân dilemek bizim tabiî hakkımızdır. 
Eğer Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün tavsiye 
ve temennilerine kendi grupu uyarsa, elbetteki 
Meclis çalışmalarımız çok daha verimli, mem
lekete hayırlı, çok daha .iyi olur kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatıma baş
lıyorum. Demokratik hayat düzenini tercih et
miş bütün memleketlerde, parlâmentolar bu 
düzenin temsilcisi ve başsavunueusu olarak 
önemli bir mevki işgal ederler ve büyük so
rumluluk taşırlar. Bu sebeple; demokratik ida
renin devamı ve gelişmesi diğer Anayasa mües
seselerinden ziyade geniş ölçüde parlâmento
ların tutumu ile kuvvet kazanır veya zaıfa uğ
rar. 

Demokratik rejimlerde, parlâmentolar, meş
ruiyetlerini millî iradeden alırlar. Ancak, bir 
parlâmentonun meşruiyeti, dürüst bir seçimle 
işbaşına gelmekle tamamlanmaz. Meşruiyetin 

• 

devamı, Anayasa icaplarına mevcut ve yürür
lükte bulunan kanun ve nizamlara tam bir bağ
lılık göstermekle mümkündür 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hatırlardan çıkarılmaması gereken husus

lardan biri de, parlâmentoların millet nazarın
da itibarını muhafaza mecburiyetinde olduğu 
gerçeğidir. Bu da ancak, bu büyük müessese
ye vücut ve ruh veren üyelerin, siyasi parti 
gruplarının ve Başkanlık Divanlarının her tür
lü siyasi ve şahsi çıkar endişelerini bir tarafa 
iterek, vatanın yüksek menfaatlerini korumak, 
milletin refah ve selâmetini gerçekleştirmek 
gayreti içinde çalışmalariylc mümkün olabilir. 

Bu mukaddes çatı altında toplanan bütün 
üye arkadaşlar ve temsil edilmek şerefine nail 
olan bütün siyasi teşekküller, gayret ve faa
liyetlerini, Türkiye'nin iktisaden geri kalmış 
milletler topluluğundan süratle çıkarak, en' kı
sa zamanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma
sı konusu üzerinde teksif etmelidirler. 

Bizmi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak en samimî arzumuz ve takibettiğimiz yol 
budur ve daima bu olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
1924 Anayasamız tek Meclis esasını kabul 

etmiş idi. Fakat, tatbikatta görülen aksaklık
lar, çıkarılan kanunların bâzı hallerde mükem
meliyetten uzak oluşu, tek Meclisli yasama or
ganının yetersizliğini ortaya koymuş ve ikinci 
bir Meclisin kurulmasını zaruret haline getir
mişti. Bütün bunların yanı sıra, ikinci bir Mec
lisin kurulmasındaki anamaksatlardan biri de, 
Yasama Organına bir ihtisas, bir teenni ve ba
siret unsuru getirmek fikri idi. 

İşte, bugünkü Anayasamız bu zaruretler ve 
fikirlerden mülhem çift Meclis sistemini kabul 
etmiştir. 4 seneyi aşan tatbikat, ikinci Mecli
sin kuruluşundaki isabeti her bakımdan teyid-
eden hâdiselerle doludur. 
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Meclisler, Anayasamızın emrettiği birçok 
yeni müesseseleri kurarak, rejimi sağlam ve 
münakaşasız bir temel üzerine oturtmak yolun
da başarılı adımlar atmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü Meclislerimiz, nispî temsil esası

na göre kurulmuş bulunuyor. Seçim kanun
larının kabulü sırasında, çeşitli seçim sistem
leri üzerinde uzun boylu ve çetin tartışmalar 
yapılmıştır. Sonunda, memleketimizin bünye
sine en uygun ve en âdil sistem olduğu, par
tilerin ve seçmen topluluğunun fikirlerini ve 
seslerini yasama organlarında ehemmiyetleri 
ölçüsünde duyurmak, aksettirmek imkânını ver
diği ger'kçesiyle siyasi mücadelelerin daha da 
sertleşmesini önlediği ve demokratik rejimin 
kökleştirdiği nispî temsil sisteminde karar kı
lınmıştır. 

Bu sistemin ıslahı suretiyle, seçmen toplu
luklarının çeşitli fikirlerinin Meclislerde daha 
geniş çapta duyurulması yolunda, seçim kanun
larında evvelce yapılmış olan düzeltmeleri 
memleket realitelerine uygun bulmaktayız. 

Memleketimizde bu sisteme göre, 1961 seçim
lerinden 1965 seçimlerine kadar birçok zıt fi

kir ve kanaatlere sahip bulunmalarına rağmen, 
Türk siyasi hayatında ilk defa partiler, koalis
yon halinde Hükümet teşkili gğörevi ile karşı 
karşıya kaldılar ve memleket Hükümetsiz kal
madı. Bu koalisyonlar devam ettiği müddetçe 
çeşitli müşküllere rağmen, memleket ve millet 
hizmetinde el ele ve yan yana çalışmanın müm
kün ve yararlı olduğu gerçeğini gösterdiler. 

Bu sistem, 1965 seçimlerinde bir siyasi 
partinin tek başına iktidara gelmesini de önle
memiştir. 

Bu maruzatımızla, nispî sistemin memleketi
mizin bünyesine uygun bulunduğu ve bundan 
vazgeçmiyerek devamının zaruri olduğu kana
atini tekrarlamakta fayda bulduğumuzu arz 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Umumi görüş ve mütalâalarımızı bu suret

le belirttikten sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesine ait görüşlerimizi arz edece
ğim : 

Sayın arkadaşlarım, Grupumun sözcüsü ola
rak mâruzâtımı hazırlarken, görüşlerimi hazır
larken mümkün mertebe fazla vaktinizi işgal 
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etmemek için teknik bilgi ve rakamlardan sa
kındım. Bununla da, benden önce konuşan sa
yın Adalet Partisi grup sözcüsünün kısmen de 
olsa fikirlerine yani Meclis bünyesi çalışmala
rı hakkındaki fikirlerine katıldığımı ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, temennilerimiz şu 
noktalarda toplanmaktadır : 

1. Kürsü masuniyeti, lâfzî ve fiilî tecavüz
lerden sureti katiyede korunmalıdır. 

2. Meclisimiz İçtüzüğünün şimdiye kadar 
çıkarılmamasını üzüntü verici bir gecikme ola
rak karşılar ve bunun biran evvel ikmalini te
menni ederiz. 

3. Meclislerin tutanakları mümkün olduğu 
kadar erken basılıp, yayınlanmalıdır. 

4. Cumhuriyet Senatosunda birbuçuk yıldan 
beri bir türlü seçimi ikmal edilemiyen Yüksek 
Hâkimler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üye
leri seçimlerinin derhal yapılmasını ehemmi
yetle dileriz. 

5. Millî sarayların Meclis bünyesinden ay
rılarak, biran evvel Millî Eğitim Bakanlığına 
devrinin her bakımdan isabetli olacağı gerçeği
ne Yüce Meclisin dikkatini çekmeyi vazife te
lâkki ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Grupum adına ma
ruzatıma son verirken Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Yüksek Heyetinize saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Arif Emre. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlarım, Y. T. P. Grupu adına B. M. M. bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin 
tecelligâhı, hürriyet ve istiklâlimizin harice ve 
dâhile karşı teminatıdır. 

Büyük Türk Milleti giriştiği millî mücadele 
neticesinde gerek haricî, gerekse dahilî mânada 
istiklâl ve hürriyete kavuşmuş ve kendi bünye
sindeki 6 asırlık istibdadı yıkarak, yerine millî 
hâkimiyet prensibine dayanan Cumhuriyet reji
mini kurmuştur. 

Bu derece uzun bir istihaleden sonra, vâsıl ol
duğumuz Cumhuriyetin itibarını korumak için 
esasen görevimize başlarken and içmiş bulunu
yoruz. 
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Bu itibarın korunması ise, Parlâmentonun iti
barının korunmasiyle mümkündür. 

Parlâmentonun itibarını rencide eden ve 
rejimin geleceği hakkında endişe uyandırmaya 
matuf söz, yazı ve hareketler karşısında T. B. 
M. Meclisi üyeleri olarak, parti farkı gözetmek
sizin, birlik ve beraberlik halinde bulunmak mec
buriyetindeyiz. 

Son günlerde telmih yoliyle yeniden kapalı 
rejimden bahsedilmekte, demokratik gelişme 
dışında memleketi kalkındıracağı umulan adam
lar beklenmekte, statükonun muhafaza edile-
miyeceğinden, demokrasi sınırlarının aşılacağın
dan söz açılmaktadır. 

İster hissî sebeplerle ve ister öfke pazarı ol
sun, bu mahiyetteki davranışlar ve hele her ve
sileden bilistifade ihtilâl tehditlerinde bulunul
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı ve 
istikrarı ile bağdaşamaz. 

Bu durum karşısında : 
Yeni Türkiye Partisi Orupu olarak, Meclis 

içerisinde parti grupları ve siyasi topluluklar 
arasında iyi münasebetler kurulmasını şiddetle 
arzu ediyoruz. 

Bir iktidarın başarısı veya başarısızlığı, reji
min kifayeti veya kifayetsizliği ile karıştırılma
malıdır. İktidarlar ve Hükümetler geçici; Cum
huriyet devamlıdır, ebedîdir. 

Yeni Anayasa düze»imiz, bir teminatlar man
zumesi getirmiştir. Başta Meclislerimiz olmak 
üzere, kurulmuş olan yeni ve mükemmel mües
seselerimizin, İkinci Cumhuriyetin muvaffaki
yetini sağlıyacağına inanıyoruz. 

Ancak, bu neticeye vâsıl olabilmemiz için, 
sabırla, iyi niyetle kardeşlik havası içerisinde 
tatbikata devam etmemizin de lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

Unutmamak lâzımdır ki, millî mücadelenin 
en karanlık günlerinde ve düşman orduları, An
kara'ya yaklaştığı anlarda bile bu millet, Par
lâmentonun hâkimiyetini ve itibarını devam et
tirmesini bilmiştir. 

Yeni Anayasamızın devama daha müsaido-
lan müesesselerini, millî bünyemizin tabiî birer 
uzvu haline getirmek ve istikrarlı bir hukuk ni
zamı kurmak mecburiyetindeyiz. 

Bu gayeye erişmek için her şeyden önce iç 
politikada huzuru sağlamalı ve Parlâmento içe-

I risinde partilerarası münasebeti yeni baştan 
tanzime çalışmalıyız. 

Birlik ve beraberliğin ve kardeşlik bağları
nın kuvvetlenmesi için, parti grupları arasında 
iyi niyet toplantıları yapılmasını teamül haline 
getirmeliyiz. 

Müşterek mevzularda fikirleri birleştirici, 
ilmî seminerler düzenlenmelidir. 

Parlâmentolarası gönderilmesi mûtadolan ve 
kıtalararası mesafeler kat'edeıı, iyiniyet heyet
lerinin, her şeyden evvel aynı çatı altında bulu
nan parti grupları arasındaki mesafeyi aşması lâ-

I zımdır. 
Partilerarası duvarları aşıp, fikirlerimizi ve 

mesaimizi kalkınma yolunda birleştirmedikçe, ses 
duvarını aşan tekniğe erişemeyiz. 

Her siyasi topluluk kendi kısır şartları için
de yalnız kaldığı müddetçe, beynelmilel müca
delelerde yalnız kalmamıza hayret edilmemeli
dir. 

Bu mevzularda Meclislerimizin Sayın Başkan
larına ve Başkanlık Divanlarına mukaddes vazi
feler düşmektedir. 

Bu münasebetle, Sayın Ferruh Bozbeyli'nin 
bayram dolay isiyle yaptığı temasları olumlu bir 
başlangıç saymaktayız. 

Çok nazik ve mühim, haricî ve dahilî mese
lelerimiz çözüm yolu beklemektedir. 32 milyon 
masum vatandaşımız daha mesut, daha müreffeh 
olmak için, ümitlerini bizlere bağlamış, gözlerini 
Parlâmentoya dikmiştir. 

Gerekirse parti menfaatlerini feda etmeli, 32 
milyon vatandaşımızın saadet ve huturuna kıy
mamalıyız. Millî ve içtimai bünyemizden ziyade, 
bâzı parti yöneticilerinin sert davranışlarından 
doğan, fakat siyasi havayı memleket çapında ger
ginleştiren kırıcı hareketleri, ilk takbih edenler, 
kendi parti grupları olmalıdır. 

Bu mutaların ışığı altında mevcut İçtüzüğü
müzün kifayetli olmadığı bir hakikattir. 

İçtüzük 1927 tarihinde yapılmış, 1940 ve.1950 
senelerinde değişikliğe uğramıştır. Bu haliyle çok 
partili Parlâmento faaliyetlerine intibak et-

J miyen tarafları vardır. 

En kısa zamanda Meclisimizin randımanlı 
çalışmasını mümkün kılacak yeni İçtüzüğün 
çıkarılmasına gayret edilmelidir. Kalkınmak üze
re olan bir memlekette, çok meseleler kanun yo-

I liyle hal tarzı beklemektedir. Bu itibarla, süratli 
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kalkınmamıza ayak uyduracak, kesif bir Parlâ
mento faaliyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Ta
dil edilecek İçtüzüğümüzün bu gerçekleri göz 
önünde tutması gerekmektedir. 

Yeni İçtüzükte nispî temsilin doğurduğu ya
ni meseleler adilâne hal tarzına bağlanmalı, bil
hassa parti grupları arasındaki münasebetlerin 
âdilâne bir şekilde tanzimi göz önünde tutulma
lıdır. 

Meclislerimizde muhtelif mevzularda ilim, 
ihtisas ve tecrübe sahibi çok kıymetli Senatör 
ve milletvekillerimiz mevcuttur. 

İçtüzüğün kifayetsizliği, bu kıymetlerden 
memleketin istifadesini kısmen önlemekte, bu 
değerler heder olmaktadır. Misal olarak, Meclis 
müzakerelerinde sayın milletvekillerimizin şah
si görüşlerini açıklamalarına imkân bulamayış
larını zikredebiliriz. 

Meclislerin sadece parti grupu sözcülerinin 
söz düellosu yapabildiği birer salon haline ge
tirilmesine razı değiliz. 

Partizan çatışmaları artırdığı aşikâr olan bu 
tatbikatı sarih hükümlerle normale irca etnleli-

Grup sözcülerine öncelik hakkı bir defaya 
mahsus olmak üzere söz tanınmalı, ikinci ve 
üçüncü söz istekleri umumi sıraya tabi tutulma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyük milletimiz, Meclislerde sık, sık rasladı-

ğımız, hatibe ve kürsü hürriyetine müdahale ve 
tecavüz hâdiselerinden dolaja üzüntü duymak
tadır. Hatibin lisanen tecavüzde bulunması da 
aynı mahiyettedir. 

Partilerarası münasebeti ve iç politikada hu
zuru bozan bu kabîl hareketlere kesinlikle son 
verilmesi gerekir. 

Fikre karşı fikirle mukabele edilmesinden 
fayda doğacağına inanan Yeni Türkiye Partisi 
Grupu, kürsü hürriyetinin mukaddes sayılma
sını Meclis faaliyetlerinin temel prensibi say
maktadır. 

• Meclislerimizin verimli ve ciddî çalışabilmesi 
için bu türlü hareketlere karşı İçtüzüğe daha 
tesirli müeyyideler konulması gerektiğine işaret 
etmek isteriz. 

Bu meyanda, devamsızlık hallerinde İçtüzü
ğün 196 ve 197 nci maddeleriyle uygulanması 
kabul edilen tahsisat kesilmesi müeyyidesinin 

ihtar, takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarmak 
cezalariyle müterafik olarak, artan nisbetlerde 
tecavüz olaylarında uygulanmasının yerinde ola
cağını arz ederim. 

Ayrıca, randımanlı çalışmaların sağlanma
sı için Meclislere ve komisyonlara devam şartına 
riayet edilmelidir. Yeni İçtüzüğe devamı temin 
eden daha müessir müeyyideler konulmalıdır. 

.Parlâmentomuz namına beynelmilel temas va
zifesini alacak heyetlerin seçiminde, 378 sayılı 

i Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre hareket 
edilerek, her parti ve toplulukların temsiline im
kân verilmelidir. 

Avrupa Konseyi, Dünya Parlâınentolararası 
Birliği ve NATO Parlömantcrleri Konsey i..faali
yetlerine devamlı olarak katılmalı, yalnız ken
dimizi ilgilendiren toplantılarına gitmekle iktifa 
etmemeliyiz. 

Mület Meclisi ve. Cumhuriyet Senatosunda 
tutulan zabıtların daha süratli olarak basılması 
hususunda gereken hazırlığın yapılmasını te
menni etmekteyiz. Zabıtların tutulmasında teyp 
usulünün inkişaf ettirilerek süratinin teminini 
mümkün görmekteyiz. 

Komisyonlara veya Meclise intikal eden ka
nun tasarılarının suretleri, parti gruplarına ve 
milletvekilleri ile senatörlere daha çabuk tevdi 
edilmelidir. 

Komisyon faaliyetleri, ilmî araştırmalara ve 
mevzu gerektiriyorsa, mahallinde veya müesse
seler üzerinde tetkikata imkân verecek yeni 
usullere bağlanmalıdır. 

Büyük Millet Meclisi bütçesi dolayısiyle Se
nato seçimlerinin zamanı üzerinde de durmak 
zaruretini hissediyoruz. 

Daha evvel Senato seçimlerinin bir sene er
telenmesi dolayısiyle, üyelerden 1/3 üne aidûlan 
seçimler bu sene içerisinde önümüzdeki Haziran 
ayında yapılacaktır. Anayasamızın 74 ncü mad
desindeki sarahate nazaran bu önümüzdeki seçim 
tarihi normal bir tarih değildir. Ertele
meden doğan bu hal seçim külfet ve 
masraflarını artıran anormal bir tatbikatı 
ortaya çıkarmıştır. Adalet Partisi Hükü
met Programında, seçimleri masrafa ve külfete 
boğan bu tatbikatın ıslah edileceğini, esasen be
yan eylemiştir. Türkiye'de bugünkü şartlar içe
risinde hemen hemen her sene seçim vardır. 
10 Ekimlerde idrak ettiğimiz Millet Meclisi mil-
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letvekilleri seçimi, Önümüzdeki aylarda senatör
lerin 1/3 üne ait seçim, daha gelecek şene mahal
li seçimler, daha gelecek sene keza senatörlerin 
1/3 üne ait seçim, daha gelecek sene milletve
killeri seçimi. Muhterem arkadaşlarım, bir se
çim enflâsyonu hâsıl olduğu meydandadır. Bil
hassa bunun diğer bir yönünü de düşünmek mec
buriyetindeyiz. Adliye Mekanizması rahatlıkla 
çalışamamakta, mütemadiyen seçim işleriyle 
meşgul olmaktadır. Seçmen kütüklerinin tan
zimi, bunlara dair itirazların, ihtilâfların halle
dilmesi, seçimlerden altı ay evvel başlamakta 
ve mahkemeler doğru dürüst muhakemeye ve 
keşfe vakit bulamamaktadır. Bu hal, her sene 
böyle devam etmekte ve böylece adliye mekaniz
ması haddinden fazla fuzulen meşgul edilmek
tedir. Bu işe bir son verebilmek için senatör 
seçimleriyle milletvekili seçimlerinin aynı tarih
lere rasgetirilmesi ve önümüzdeki yapılacak Se
nato seçimlerinin de bir sene sonra yapılacak 
mahallî seçimlerle aynı tarihe denk getirilmesi 
memleketimizin gerek adlî bakımdan ve gerek
se iktisadi bakımdan huzuruna daha muvafık
tır. Bilhassa, memleketin devamlı şekilde seçim 
tansiyonu altında tutulması da yine siyasi ve ik
tisadi kalkınmamıza mâni olmaktadır. Bu hu
susu da temennilerimize ilâve eder, Yeni Tür
kiye Partisi Grupu adına sizleri hürmetle selâm
larım. Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Muzaffer özdağ. Bu
yurunuz. 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUZAF
FER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, C. K. M. 
P. nin 1966 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesi üzerinde görüş ve isteklerini arz edece
ğim. 

Biz, T. B. M, Meclisini Türk Milletinin mü
şahhas timsali ve Devletimizin anadireği. olarak 
görürüz. 

Türk Milletinin hayatı ebedi, Türk Devleti
nin kudreti ve onuru yüce olmalıdır. 

Büyük Meclisin ödev ve sorumluluğu budur. 
Türk Milleti denince ruh ve hâtıralariyle ec

dadı, vatanı, yaşıyan halkı ve gelecek nesilleri 
cami bir bütünün yarattığı kutsal kişiliği anlı
yoruz. T. B. M. Meclisi bu mukaddes varlığı tem-
si leder . Onu korumak ve yüceltmekle ödevli
dir. 

Şahsi idareden Cumhuriyete geçişin, T. B. Al. 
Meclisinin kuruluşunun, yani milletin kendi ka
der ve iradesini eline alışı, bir hüküm gününe, 
Devletimizin imhasına gidildiği bir çağa tesadüf 
edişi unutulmamalıdır. 

Milleti ve Devleti yokluk ve felâket eşiğine 
getiren de kendi kader ve iradesine sahibolmayı-
şı idi. Şahsi ve keyfî idare idi. İzmihlali, mille
tin hâkimiyet ve iradesine sahip çıkışı önlemiş
tir. 

Temsil edilen milletin irade, emel ve menfa
ati ile temsil ve vekâlet eden heyetin intibakı 
esastır. 

1924 Anayasasının tarif ettiği bünye içinde 
doğan intibaksızlık Birinci Cumhuriyete buh
ran sebebi olmuştur. 

Milletin emel ve iradesini çoğunluk partisi
nin ; çoğunluk partisi içinde çoğunluk grupunun; 
çoğunluk grupu içinde nüfuzlu kliğin; nüfuzlu 
klik içinde; imkânlı şahsın; şefin fiil ve emeli
ne bağlıyan bir sistem Cumhuriyetten saltanata 
dönüşü, şahsi hâkimiyete dönüşü ifade eder. 
Tehlike ve buhran sebebi olur ve olmuştur. 

9 Temmuz 1961 Anayasası ve yeni Seçim Ka
nunu milleti temsil ve iradesini tecelli ettirme 
usulünde mükemmel bir arayışı ifade eder. Ge
riye dönüş heveslerini basiretsizlik olarak görü
rüz. 

Aziz milletvekilleri, 
Devlet ve milletin hayatının ebedilik süresi 

içinde devamı esastır. Yüce Heyetin hizmet ve 
sorumluluk fikri 4 senelik bir dönem için, se
çim ve seçim bölgesi hesaplariyle sınırlandırıla
maz. 

Dünyanın büyük, süratli, derin ve köklü de
ğişmelere sahne olduğu bir çağda, millet haya
tımızın kritik bir döneminde yaşadığımız unu
tulmamalıdır. Türkiye hâlâ İmparatorluğumu
zu çökerten, milyonlarca evlâdımızın mahfına 
sebebiyet veren, tarih ve coğrafya ve medeniyet 
kadrosunun çarkları içinde kalınmaktadır. İs
tiklâl Savaşı ile siyasi bağımsızlığını kazanan 
Türkiye, henüz iktisaden kendine yeterliğe sa
hip ve az gelişmiş ülke şartlarından kurtulmuş 
değildir. Refah ve medeniyet yarışında pek çok 
ulusun bizi geçtiğini unutmamalıyız. Müsabık 
ulusların feza hâkimiyeti yarışında bulunduğu
nu unutmamalıyız. Fezada hâkimiyet kuran 
ulusların bizi kendi halimize, kendi kırizalit 
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yaşayışımız içinde bırakmiyacaklarını unutma
malıyız. 

Aziz milletvekilleri, bir arkadaşımız bunların 
ne alâkası var, diyor. Hemen söyliyeyim; 

Yüce Meclisin ödevi tedviri muamelât değil
dir. Millete liderliktir, medeni gelişmeye lider
liktir'. Demokratik hayat tarzında Cumhuriyette, 
liderliğin, milleti temsil eden heyetin dışında 
aranması, görülmesi mümkün değildir. Millete 
lider Meclistir. Devletin kudreti milletin selâ
met ve saadeti bu liderliğin başarısına bağlıdır. 
Meclis bütünü ile kendi ödevine sahiplenmeli
dir. Bunu ifade etmek istiyoruz. 

Meclis, millî vicdan ve şuurun mihrakı ol
malıdır. Meclis, milletin istinatgahı olmalıdır. 
Meclis millet hayatının her anında ve her yö
nünde yasanın çizdiği çerçeve içinde liderliği
nin müessiriyetini hissettirmelidir. 

BÎR ÜYE — Bunları yeni mi öğrendin? 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUZAF
FER ÖZDAÖ (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, 
biz daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, bu Yüce 
çatının içinde toplanan, bulunan bütün arkadaş
larımıza sevgi ve saygı doluyuz. Bir arkadaşı
mız şimdi şu anda diyor ki, «Bunları yeni mi 
öğrendin.» 

Sevgili arkadaşlar, bu tecavüzü yapan arka
daşımızın Meclis kürsüsüne, en mukaddes ma
halle ve hakka tecavüz eden arkadaşımız oldu
ğunu da hatırlatırım. (Bravo sesleri.) 

Meclis saygı, sevgi ve inançla bağlanılan bir 
millî mabet, şahsiyet ve havası içinde bulunma
lıdır. Halk hâkimiyetinin, hürriyetin, istiklâ
lin mabedi... 

Aziz milletvekilleri, 
Meclis içinde temsil olunan siyasi partiler, 

Meclisin mânevi şahsiyet bütünü içindedirler. 
Bir fikir ve içtihat grupu anlamını taşırlar. Bu 
fikir ve içtihat gruplarını organlaşmış, her an 
zıddiyet ve çatışma halinde, hasım kuvvetler ha
linde görmek buhran ve felâket âmili olur. Mil
letin geleceğini karartır. Meclisin millete ön
der ve örnek olmasını imkânsızlaştırır. 1924 Ana
yasasının kurduğu son Meclis böylece kendi için
den yıkılmıştır. Meclisin millî istiklâl ve hürri
yet çatısını taşıyan temel sütun olduğunu ve 
bu sütunun baltalanmaması lâzım geldiğini ha
tırlatırız. 

Meclisin kudret ve itibarını yalnız ve ancak, 
yine Meclisin, Meclis içinde temsil olunan fikir 
ve içtihat gruplarının ve sayın üyelerin koru
yabileceğini belirtmek isteriz. 

Kendi üyelerine, kendi kurumlarına, kendi 
varlığına saygı duymıyan bir heyet dışardan 
bu saygıyı bekliyemez ve göremez. 

Partilerarası münasebetlerin bu saygı ve iti
barı yıktığını, torpillediğini söylemek istiyoruz. 

Aziz milletvekilleri, 
Mecliste temsil edilen fikir ve içtihat grup

larının birbirlerine bakış ve görüş tarzları, bir 
çatı altında bulunmalarına ve birlik çalışmaları
na imkân .vermiyecek bir zemindedir. Şimdi 
müsaade edhı, birlikte hatırlayalım. 

«Menfaat çetesi, menfaat şirketi, yabancı 
uyduluğu ve yabancı uşaklığı» tarafların, grup
ların birbirleri hakkındaki kanaatleri bu olursa; 
işbirliği ve müşterek çalışma mümkün olur mu? 
Bu sözler samimî kanaatleri değil, bir isnat ve 
itham değil, sadece küfür anlamını ifade etse bi
le; Meclisin itibarını sarstığı, yurttaş vicdanın
da bütün heyetin muhalefet ve iktidarı ile reji
min meşruiyeti hakkında şüpheler yarattığı 
unutulmamalıdır. 

Arkadaşlar, gerçek samimiyet ve gerçek en
dişeyle ifade ediyoruz. 

Siyasi münakaşaların bu seviyede devamı, 
ikinci Cumhuriyetin intiharı olur. 

Görüşlerimizi her parti içinde basiret ve iti
dal sahibi arkadaşlarımızın paylaştığına eminiz. 
Meclis çalışmalarında mesuliyet bütünün, hepi
mizin olmakla beraber, iktidar olmanın da özel
liğine işaret ederiz. 

iktidarı, milletten hizmet vekâleti almanın 
temldni, ağırbaşlılığı ve sorumu içinde görmek 
isteriz. Hangi şartlar ve sebepler içinde olursa 
olsun, millet çoğunluğunun desteğini kazanmış 
olmak büyük bir imkân ve büyük bir saadettir. 
Bu iktidara millet için refah ve saadet imkân
larını hazırlama ödevini yükler, iktidarı bu 
ödevin başında görmek isteriz, iktidarın yüzü
nü milletin meselelerine, maziye değil milletin 
geleceğine dönük görmek isteriz. (Doğru sesle
ri.) Tebrike şayan... 

BAŞKAN — Tasdike lüzum yok, sual sorma
ya da hakkı yok. Buyurun Sayın özdağ. 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUZAF
FER ÖZDAQ (Devamla) — Ama yazık ki, aziz 
arkadaşlarımızı teyiden ifade ediyorum, bâzı 
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müntesipleriy.lo iktidarın ağır mesuliyetini ta
şıdıkları bir mazinin hesapları içindedir. Dost 
niyetle ve dost diliyle söylüyoruz. Bu hatadır... 

Aziz milletvekilleri, 
İktidar partisinin bâzı üyelerini şöyle bir 

eğilimde tesbit ediyoruz: Aldıkları hizmet ve
kâletini, seçim neticelerini, büyük ulusal diren
me hareketini, millî kurtuluşu, 27 Mayısı, 27 Ma
yıs Anayasasını, malıkılm eden ve eski iktidar 
mesullerini beraet ettiren bir hüküm olarak gör
mek ve göstermek. Arkadaşlar, bu bir Anayasa 
meselesidir. Bu zemin üzerinde münakaşa, hırs
ları tatmin etmek, husumetleri körüklemekten 
başka bir netice vermez. İktidarın hizmette ba
şarısını baltalar ve hizmet vekâletine ihanet 
olur. Eğer gerçek aranıyorsa, bilinsin ki, 
27 Mayıs şartları içinde gerçekleştirilen müda
hale bir rahmetti bir kurtuluştu. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Daha mü
şahhas konuşunuz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUZAF

FER ÖZDAĞ (Devamla) •— Muhterem milletve
killeri, arkadaşımız müşahhas konuşmamızı ar
zu ediyorlar. Sevgili arkadaşlarım, sabırla din
lerseniz müşahhas misaller bulacaksınız. Bu nok
tada şunu da ifade edelim, bugün içlerinde 
pek çok arkadaşımız bulunan sayın iktidar par
tisinin önplânda iktidarı Yasaya hürmet ve ria
yet yerine, yasa dışı kuvvet denemelerine heves
li görüyoruz. Bu seviyede bir siyaset, Devleti 
tahriptir. 

BAŞKAN — Sayın özdağ bir dakika. Sa
yın Esengin, Sayın Koç çok rica ederim. Müna
kaşanız buraya kadar intikal ediyor; istirham 
ederim. İkiniz de susunuz, hatibi dinliyeceğiz, 
ski değil. Buyurun devam edin Sayın özdağ. 

O. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUZAF
FER ÖZDAĞ (Devamla) — Aziz milletvekilleri, 

Bu Meclisin sinesinden çıkan bir Hükümet 
ve onun reisi, bir partinin değil, milletin icra 
gücü ve otoritesidir. Vakarı yücedir. Riayet ve 
itibar olunmalıdır. Bu riayet ve itibara nakîsa 
getiren'davranışları nereden, hangi yönden ge
lirse gelsin, bu milletin çocukları olarak tasvi-
betmeyiz; Türk Hükümetinin ve Hükümet Baş
kanının yasalı otoritesi ve vakarı tecavüzden 
masun olmalıdır. Bunu temin Hükümet Başka
nına, Hükümete ve onu çıkaran Meclise düşer. 
Bu Meclisten çıkan Hükümet Başkanı, ağır ha

karetlere maalesef hedef tutulabilmiştir. Ka
ranlık hesaplar, kirli işler içinde, gösterilebil
miştir. Yabancı sermayenin ve iş çevrelerinin 
elemanı olarak gösterilmiştir. Biz bundan elem 
duyuyoruz ve bunu tasvibetmiyoruz. (A. P. sı
ralarından, bravo sesleri.); (C. II. P. sıraların
dan, işlerine gelince bravo diyorlar, sesi.) 

Biz daima objektif gerçeğe bağlıyız ve buna 
inanıyoruz. İktidarın fayın başının bu durum kar
şısında cevabî davranışı şaibeyi dağıtıp kanun 
hâkimiyetini temin etmek olmalıdır. Muhalefe
tin tümüne tecavüzlerle cevap vermek değil. İk
tidarın bâzı organları mütemadi suç işleme halin
dedirler. İktidar yetkilileri... (A. P. sıraların
dan, lüzum yok, sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — iktidarın or
ganı yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
C K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Devamla) — İktidarın bâzı arganları 
mütemadi suç işleme halindedirler. İktidar yet
kilileri bu neşriyat hakkındaki dostane ikazları, 
«Onlar bizim organımız değildir. Biz de tasvibet
miyoruz, tarzında cevaplandırıyorlar. Sayın 
Başvekil böyle cevaplandırdılar. Bizim organı
mız yok. (A. P. sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri.); (C. H. P. sıralarından, «Yorganları 
var.» sesi.) 

Yalnız arkadaşlar açık olalım. Bu organlar 
Sayın İktidar Partisinin sayın milletvekilleri ta
rafından yönetilmektedir. Evet, (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. İzah edi
yor. Başkanlık takibediyor, rica ederim. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Bu, sayın milletvekilleri, 
kontenjan adaylarıdır, iltifat görmektedirler, tak
viye edilmektedirler, direktif almaktadırlar.. (A. 
P. sıralarından, doğru sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizde direktif 
alan yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çok rica ederim, 
ancak bütün bu konuşmalar kürsüde devam eder. 
Yerinizden bu şekilde hiçbir söz söylemeye hak
kınız yok. 

Sayın 'özdağ lütfen sözünüzü tasrih ediniz. 
İktidar organlarının s-uıç icra ettiği hususundaki 
beyanınızı lütfen tasrih ediniz. 

Ç. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
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ümidederiz ki, muhterem İktidar -Partisi Muhte
rem Başkanına saygiyle bağlıdır ve her partinin 
bir disiplini vardır. Bu disiplin elbette ki, demok
ratik bir disiplindir. Bu disiplin "partinin her 
müntesibi için bir ölçüde riayet mecburiyeti ta
şır. (Doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Beyefendiler, çok rica ederim, 
tasdike hatibin ihtiyacı yok. Çok rica ederim. 
Siz müdahale etmeyin, efendim. Bu kadar, ne 
kadar gayrisamimî beyanlar. Çok rica ederim. 
En ufak bir reaksiyonda müeyyide tatbik edece
ğim Toplu müzakere yapmıyalım. 

C K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAÖ (Devamla) — Muhterem İktidar Parti
sine bu vesile ile şunu da ifade edelim. Biz şah
lan rencide olmuş değiliz. Bir dost ikazıdır. Ka
bul edersiniz veya etmezsiniz. 

Evet, görüştüğümüz sayın yetkililer «Biz de 
tasvibetmiyoruz.» tarzında cevaplandırıyorlar. 
Dost ikazını alaturka bir kurnazlıkla atlatmış 
olmak marifet sayılır ise üzücü neticelere inti
zar etsinler. (A. P. sıralarından, «Nasıl, nasıl» 
sesleri.) 

Rejim için beyler. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olma 

hukukunun sağladığı masuniyeti de iyi anla
mak gerekir. Masuniyet, milletin hukukuna 
hizmet içindir. Bu hizmet de hürriyet içindir. 
Masuniyet, vatandaşın haysiyet ve hürriyetini 
koruyabilme'k içindir. Masuniyet, cürmü ve 
mücrimi teşvik ve himaye için değildir. Masu
niyet, haysiyet ve hürriyet düşmanlarına sal
dırganlık ve silâh imtiyazı vermek için değil
dir. 

Esefle gördük ve görüyoruz ki, Milletvekil
liği Statüsü, bu istikamette istismar olunmak
tadır. 

Aziz milletvekilleri, 
Meclis, yetki ve soramluluıklarma sahip çık

makta da hassasiyet göstermelidir. Meclis, yet
kilerini kullanmakta ihmal gösteremez. Mecli
sin yetkilerini, Meclis dışında hiçbir heyet ve
ya şahıs kullanamaz. Geçen devir içinde, Mec
lisin yetkilerine tecavüz edildiğini hatırlatalım. 
Bugün dış siyasetimizin ve bağlantılarımızın, 
münhasıran Meclisin salahiyetline giren ve fakat 
Meelisin tasvibi alınmamış, hattâ bu yolda Mec
lisin hiçbir bilgisi olmadığı vesikalarla tâyin 

edildiğini hatırlıyalım. Meclis, bu anormal ha
le daha fazla seyirci kalmamalıdır. (Gürültü
ler.) 

Aziz milletvekilleri, 
Yüce Meclisin millet hayatındaki yerine ön

derlik, rehberlik rol ve ödevine işaret etmiştik. 
örnek, önder, rehber oluş, Büyük Meclisteki 
münakaşa, müzakere ve çalışmaların seviye, 
sıhhat ve selâmetiyle birlikte, Meclis bütçesi 
ölçüleri içinde de belirmelidir. 

Kurtuluş Savaşının, Kuvayı Milliyenin sa
raya, sarayın temsil ettiği tarza karşı da yapıl
mış olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet ru
hundan uzaklaşmadan saraya ve saraylılığa dö
nülemez. Lüks, israf ve ihtişam halkın olmıyan 
yönetimindir, aristokrasinindir, imparatorluğun
dur. 

İkinci Cumhuriyetin, saray ölçüleri içinde 
başladığını ve her devlet dairesinin bu örneği 
taıkibettiğirii üzüntü ile görüyoruz. 

Resımî istatistiklere göre üçte biri yalınayak 
çoğunluğu, yarı aç, yarı çıplak fakir bir hal
kın temsilcileri olduğumuzu unııtmıyalım. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İkinci 
Cumhuriyet ne demektir? Tek cumhuriyet var
dır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, efen
dim bâzı meseleleri arif olan anlıyacaktır. Bi
raz evvel masuniyet yerine masuniyet, Birinci 
Cumhuriyet, İkinci Cumhuriyet. Müdahale et
meyin efendim. Hatip kendisine göre Birinci ve 
İkinci Cumhuriyet olarak telâkki ediyor. O şe
kilde düşünüyor. («Cumhuriyetin birincisi ikin
cisi diye bir şey olmaz Sayın Başkan» sesi.) Be
yefendi rica ederim. Hatip kürsüden Birinci 
Cumhuriyet, İkinci Cumhuriyet şeklinde söyle
miş. Bunu kabul etmiye mecbur değilsiniz. Ma
suniyet yerine masuniyet demiş, bunu da ka
bule mecbur değilsiniz efendim, Allah Allah. 
(Gürültüler.) 

Buyurun Sayın özdağ. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAÖ (Devamla) — Evet, masuniyet ve İkin
ci Cumhuriyet... ilk Meclisi hatırlıyalım. Kom-
gu okuldan taşman mektep sıraları, ambalaj 
sanlığından kanepeler, gaz lâmbası ile aydın
latılan bir salon, makam masasına 10 liralık ya
zı takımı aldığı için, 25 kuruşluk cam hoteka 
neyine yetmezdi, diye istifaya zorlanan Vekil... 
O Meclis her yön, her veçhesiyle millî idi, hal-
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km Meclisi idi. Çatısı, tavanı, sütunları değil, 
temsil ettiği ruh ve halet yüce idi, büyüktü. 
Tekrar edelim, demokrasimin, Cumhuriyetin şa
nı ve şiarı resmî ihtişam değil, halkın huzur ve 
refahıdır. Sosyal adalet ve sosyal güvenliktir. 

Devletimizin, Osmanlı çağında lüks, ihtişam 
ve israf Devletin güçlü ve sıhhatli olduğu, hal
kın mesut ve zengin olduğu, kuruluş ve yükse
liş devresine değil, gerileme çağma tesadüf eder. 

Aziz milletvekilleri, 
Yeminle bağlı olduğumuz ve selâmet sebe

bi olarak gördüğümüz, demokratik rejimin de
vam ve başarılılığı, süratle iktisaden kalkınma
ya bağlı bulunmaktadır. Bu kalkınmada gerek
li mânevi gücü, fedakârlık ruhunu yaratmada, 
Meclis önplânda memur ve mesuldür. Her yıl 
tekrarlanan tenkidlerin, eksikliklerin ve kusur
ların giderilmesinde faydalı olması dilenir. Mil
let Meclisi ve Senato bütçelerini tümü ile israf 
ve ihtişam bütçeleri olarak görüyoruz. A. P. 
Sayın Sözcüsü Faik Kırbaşlı arkadaşımızın bü
yük bir vukuf ve vuzuhla ifade ettiği tenkidle-
ri tekrarlamıyaruz. Hepinizi saygı ve sevgi ile 
selâmlarız. (Alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — T. 1. P. adına Sayın Çetin Al-
tan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hatiplerin 

konuşma tarzı ve Riyasetin tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin Altan. 
Sayın Ataöv, buna mütedair bir usul yok

tur. Hatiplerin konuşma tarzını, edasını Riya
set takdir eder. Bunun dışında hiçjbir makam 
ve merci takdir etmez. O takdir Riyasete ve
rilmiştir. (Alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Riyasetin dav
ranışı hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Riyasetin davranışı hakkında 
(konuşulmaz. Riyasetin nizamnameyi tatbiki 
hakkında konuşulur ancak. Buyurun Sayın Al
tan. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin Bütçe
si üzerinde hatip arkadaşlarımız görüşlerini be

lirtirlerken zannederim ki, bu devredeki en bir
birine yakın, en anlayışlı noktalara doğru bir 
iyi niyet gösterisi resmi geçidi yaptılar. A. P. 
nin Sayın Sözcüsü Kırbaşlı'nm burada ifade et
tiği arzuları alkışlamamak, aynı duyguları he
pimizin içimizde taşımakta olduğumuzu belirt
memek imkânsızdır. Ancak, serinkanlılıkla bu 
şekilde ortaya çıkan güzel duyguları günlük 
tartışma havaları içinde maalesef şuurun sinir 
üzerindeki hâkimiyetini hafifletmesi yüzünden, 
çeşitli gergin ve asla tasviıbedilmiyecek olayla
ra zaman zaman sürükleniyoruz. Bir demokra
tik sistem. Ta Yunandan çağımıza kadar kül
türle, fikirler beslendiği ölçüde siyasi dünya
nın bu daldaki edebiyatına güzel örnekler vere
bilir. Demokrasi her ne kadar günlük deyim
ler içerisinde çok kullanıla, kullanıla kolayın
dan tekrarladığımız bir sözcük olmuşsa da ger
çekte bütün insanlığın akışını kavrıyan, tatbi
ki çok yüceleşme istiyen adamakıllı çetin, ada
makıllı zor ve hattâ bazan anlaması dahi bir 
hayli fikir çilesine sebebolan bir yönetim tar
zıdır. Biz ister istemez, ta asırlık ihmallerin so
nucu geri bir ülkenin çocuklarıyız. Bunu üzü
lerek hepimiz zaman zaman konuşmalarımızda, 
dertleşmelerimizde, Meclisteki beyanlarımızda, 
yazılarımızda, çizilerimizde çeşitli açılardan or
taya koyarız ve bu geri kalmışlıktan, kurtulma
nın çarelerini de iyi niyetlle çeşitli metotlara 
dayanarak yapmaya çalışırız. Ama, bazan bu 
demokrasi sözcüğünü, ancak benim dediğim en 
iyisidir, onun dışındakiler demokrasi düşmanı
dır, şeklinde anlama eğilimleri ortaya çıkıyor. 
Yani, yalnız dediğimizi yaptırtmak. Yalnız, de
diğimizin olması için, demokrasilerin asla mu
bah görımiyeceği, kaba kuvvetin kendisine de
ğilse bile imasına doğru bir kayma yapmak. Ha
fiften tehditlere yönelmek. Bazan polis, bazan 
daha güçlü müesseselere tdlmih yollu hatırlat
mak. Bunlar hep yeni girdiğimiz 20 yıllık bir 
tecrübe, demokrasilerde çak yenidir. 

600 yıllık bir monarşiden sonra elbette M, 
böyle açık bir sisteme intılbak etmek pek ko
lay değildir. Yine de Türkiye Devletinin bu 
alanda gösterdiği çaba ileride tarihçiler tara
fından önemle kaydedilecektir. Elimizde oiıma-
dan o pederşahi bir Devlet idaresinin içeride ve 
dışarıda, her şeyde mutlak bir hâkimiyetin nef
simize kadar intikal etmiş bir tecellisini demok
rasi kelimesini de kullanarak ifade ediyoruz za-



M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1966 0 : 3 

man zaman. Ancak benim dediğim doğrudur. 
Karşımdakini fikirle değil, fikirle olsa, o za
man gerçek demokrasi olur. Yetmedi mi fikir 
bir yerde, üstüne yürümek. Bilmem işte sen va
tan hainisin, demelk? İşte sen bu memleketin 
aleyhindesin, demelk. Çünkü bunlar aslında bi
zim bir kolaya kaçan anlayışımız içinde Dev
let idaresinin kolaya kaçan anlayışı birtakım 
tabular yaratır. Dokunullnıaz o kelimelere ve o 
kelimenin tam olarak mantıki ağırlığı da pek 
ölçülmez. Vatan hainidir diye, o onu itham eder, 
vatan hainidir o onu itham eder. Fikir yoktur 
ortada. Sadece bir tehdit ve bu kelimeyle bir 
itham vardır. Bazan bu tabu kelimeler, gerçek 
fikirlerin ortaya çıkmasını engeller. Niçin ger
çek fikirlerin ortaya çıkmasını engelleme eğili
mine gideriz? Neden böyle bir arzu kımıldar 
içimizde? Çünkü, yeryüzünde insanlık gerçek 
fikirleri anaya araya bir Devlet yönetiminde
ki bir belirli azınlık hegemonyasından büyük 
halk hâkimiyetine doğru gelişme göstermiştir. 
Bu gelişmenin her anı bir muayyen çevrenin 
yararınadır. O muayyen çevrenin yararı daha 
geniş bdr çevrenin yararına doğru bozulma is
tidadı gösterdikçe, durumu muhafaza etmek 
için fikir yerine baskı ortaya çıkmaya başlar 
ve bu demokrasiyi bozar. Çünkü, demokrasi 
en ileri ve en yararlı fikirleri yoklaya, araştı-
ra, tartışa, ptişire en iyisini bulup daha geniş 
kütlelerin yararına doğru bir açılma ve sonsuz 
ufuklara, mutluluk ufuklarına doğru bir açıl
ma araştırarak, tartışarak birbirini tehdidet-
meden bir büyük insani çaba göstermek demek
tir ve bu kuşaklardan kuşaklara miras kalacak 
bir güzellik içinde olduğu zaman bir memleket 
yücelir. Yoksa, bu fikir demokrasiye aykırıdır, 
çok duyduğumuz bir sözdür bu Türkiye'de. 

Sayın arkadaşlarım, şunu arz etmek isterim. 
Bir fantazi ölçüsünde konuşmak gerekirse, her 
fikir bizatihi demokrasiye aykırıdır. Çünkü, 
her söz sahibi bir insan, herkes benim gibi dü
şümsün diye söyler o fikri. Ama başka bir zıt 
fikir de ortaya çıktığı için o fikrin sahibi de, 
«Herkes benim giibd düşünsün» için çalışır, ki
tap yazar, propaganda yapar. Demez ki biran, 
«Aman, hepiniz benim gibi düşünmeyin, o za
man demokrasi bozulur.» Israrda herkesin ken
disi gibi düşünmesini ister her fikir sahibi. Bir 
tek yolu vardır bunun, kendisi gibi düşünmi-

yeni kaba kuvvetle telef etmemek. Yoksa her 
fikir biz bu açıdan baktığımız vakit, herkes 
tarafından benimsensin diye ortaya atılır. Bu 
şekilde görmek gerekir demokrasiyi. Her fikir
den yana çoğunluk olsun arzulanır. Bir tek 
mahzuru vardır bunun, şayet o fikri benimse-
nıiyenlerd .kaba kuvvet, polis, fikir alanında 
baskı, yok solcudur işinden kovalım, yok kapi
talden yanadır küfür edelim, yok o fikri ya-
saklıyalım... Bu, bütçe fırsatından çıkmış olan 
bu konuşma imkânını Büyük Millet Meclisinin 
Meclise ait üyeleri olarak zaman zaman düşün-
mıemizde hep birlikte, ben şahsan büyük yarar 
görmekteyim. Çünkü, bu demokrasiyi biz bir 
samimiyetsiz bir kamuflaj, bir maskeleme olu
şu halinde kullanmaya kalkarsak, bunu anlar
lar, halk anlar bunu. Ama er anlar, geç anlar, 
aıma sonunda anlar. Tam böyle bıçak gibi bi
lincine varamasa dahi içinde bir hoşnutsuzluk du
yar. Bu demokrasi nedir der. Çünkü, demok
rasinin felsefesinde samimiyetle çoğunluğun 
mutluluğuna yönelen bir sistemdir. Yoksa art 
düşüncelere formül bulmak, Parlâmentoyu art 
niyetleri meşru şekle getirmek için bir alet ha
linde mütalâa etmek demek değildir ve çoğun
luğun iradesi anlamı yanında, azınlığın da te
minatı keyfiyeti de vardır. Azınlığın teminatı
nın olmadığı bir demokrasi oligarşi veya bir 
despotizmden başka bir şey değildir. Azınlığın 
teminatı olacak ki, çoğunluğun tarafından be
nimsenmiş fikirler azınlığın tarafından yeni 
keşfedilmiş olan fikirlerle çatıştıkça, azınlığın 
daha ileride olan fikirleri de yavaş yavaş ço
ğunluğun fikirleri haline gelsin. Elbette ki, 
çok beylik bir örnektir. Mazur görünüz 
tekrar burada zikredeceğim için. Düşünün ki, 
Galile «dünya dönüyor» dediği vakit tek kişi 
idi ve papazlar çoğunluktaydı. Ama Galile hak
lı çıktı sonunda. Daima azınlıkta olan fikrler 
başlangıç fikirleridir. Demokrasi fikri clc baş
langıçta çok azınlıktaydı. 

Hatırlarsınız 1944 - 1945 yılları bir hayli mü-
cadeleli geçmiş yavaş yavaş benimsenir. Demok
rasi bu yavaş yavaş benimsenecek fikrleri sert 
çatışmalardan kurtaran ve halka bir suyun akı
şı gibi, intikâl ettikçe, süzüldükçe, benimsen
dikçe, büyük sarsıntılardan kurtararak toplu
mu ileriye doğru götüren bir sistem olduğundan 
güzeldir. Yoksa bunları her Parlâmento biraz 
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tutucudur. Her Parlâmento biraz mevcudu mu
hafazaya meyyaldir. Ama ileriye açıktır. Ta
rafları olmıyan en geri sözleri bile bir Parlâ
mentoda söylenir. Bizim Parlâmentimuzun ma
alesef o da demokrasideki tecrübesizliğinden 
doğan bir tarafı var. Ttutucu bir Parlâmento 
hüviyeti içinde gözüktüğü ki, bu aslında biraz 
normaldir. Aynı zamanda ileriye doğru da ka-
pali olmak ısrasmda bulunuyor. İleriye doğru 
kapalı olmaz parlâmentolar. Ama tarafları ol-
mıyabilir henüz o fikrin. Fikirler ortaya çıka» 
çaktır, tartışılacaktır, büyük kısmı yontulacak-
tır, yuvarlaklaştırılacaktır. Mutlak tutup da, 
bir hayatta asıl güzel olan şey, en haklıyı ve 
doğruyu bulmanın istikametinde çalışmaktır. 
Yoksa hayatın muayyen zamanlarında muayyen 
bir kuvveti insanın içersinde hissetmesi, bu kuv
vete zaman, zaman sahibolması, aslında bir ya
şantının en mutlak bir zaferi değildir, öyle 
olsa idi, yer yüzünde daima iktidar kadroları 
tarihi dolduran isimler olurdu. Tarihi doldu
ran isimler daima hakikatlere aidolan, onları, 
ortaya koyan isimlerdir. Bu hususu belirttikten 

ve bilhassa sade bugün iktidarda bulunan arka
daşlarımız için değil, daima iktidarda bulunan 
arkadaşlarımızın bir davranışı oluyor. Zaten 
sayıları çok, çok sayının Parlâmento içersinde 
daima fiziki gücü göstermesi bir psikolojik 
denge ıstrabı verir seyredenlere, uzaktan ba
kanlara. Hem de evet, indiririm aşağı, üzeri
ne yürümeler, bilmem böyle olumsuz lâflar.. 
Bunlar güzel değil, güzel değil. Alt tarafı fi
kirdir. Kimse burada top, tüfek atmaz kimseye. 
Bir fikir söyler, doğrudur, yanlıştır, olumlu
dur, değildir. Bu kadar sinirlenmek niye? Çün
kü, alt tarafı bu, ateş etmiyor, tüfek atmı
yor, bomba patlatmıyor, bir fikir söylüyor bu
rada. Bu fikre karşı insan düşünür. Doğru 
tarafını bulabilir. Yahut, ona en uyacak cevabı 
bulabilir. Böyle gelişir insan düşüncesi. Böyle 
gelişir bir Prlâmcntonun, insan psikolojisi için
de, evindeki yattığı yatağındaki rüyasında be
liren fikirler. Ondan sonra tekrar kanalize olur. 
Onlardan kanun olur, prensipler olur. Böyle 
akar bütün insanlık, böyle ileriye doğru gider 
bir toplum. Yoksa illâki tutma. Ve bu tutma
nın dışına çıkan yeni fikirlere karşı cephe alır 
erözükmek. Bizim Parlâmentomuzun tarihi de 
maalesef yenidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, mutlaka dinlemek 
mecburiyetinde değilsiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla)-— Şunu . da 
arz etmek isterim ki, bizim. .Parlâmento
muzun en alışık olmadığı taraf, gerçek de
mokrasilerdeki hâkim sınıfa karşı yapılması 
gereken tenkidler. Dikkat ediyorum Delide
niz, hâkim sınıf, tenkidini kabul edemiyor. İk
tidar tenkidini, siyasi tenkidini, kadro tenki
dini kabul ediyor. Hâkim sınıf ve belirli bir 
metot tenkidini bir türlü kabul etmek istemiyor. 
Halbuki, çok isterim, kitaplık bahsinde 
Büyük Millet.Meclisimize fazla bir-ödenek kon
mamış, aşağıda vardır. Meselâ biz bugün 
1966 yılındayız. 1900 yıllarını gerçi yaşamış 
olan biz Joez'in o gün söylediklerini kazara 
bizim Parlâmentomuz 'söylemiş olsa idi, bilmi
yorum, adamcağızın başına ne'ler gelirdi? Yani, 
66 yıl sonra bir demokrasi 'gelişimindeki bir-
Türkiye'de bundan 60 yıl önce kürsüye çıkıp, 
•her türlü meseleyi tenine boyuna ortaya koymuş 
olan Joez'e tahammül edecek bir olgunluğa he
nüz varamazsak bundan hepimiz müşteki olu
ruz, rahatsız oluruz. Teker teker yaptığımız 
konuşmalarda birbirimize çok bak verdiğimiz 
oluyor. Fakat, siyaset öyle anlaşılmış ki, sami
miyeti başka bir şekilde ifade etmek kürsüden, 
samimiyetin dışına kayarak. Çünkü, hususi 
sohbetlerimizde gerçekleri söylüyoruz. Ama, 
diyoruz Meclis kürsüsünden söylenmez. Bence 
Meclis kürsüsü gerçekleri söylemek için olma
lıdır. Yoksa, sırf politikaya; yani bir Va'lery'-
nin dediği gibi «politika, en kalka ait meselele
ri, barka k&rıştınmadan yoluna koymak demek» 
değil. Böyle bir eğilim fbelirelbilir politikacıda. 
Ama, bu aslında, dış gerçeklerle tutmaz (bir 
yerde havada kaiımaya başlar. Bu, insanın öm
rü kısa olduğu için çalbuik 'gözükmez ama, bü
yük mesafelerde, o iktidarlardan, o tutumdaki 
kişilerden gerçekleri hiç anlamamış diye bahse
dilir. Bu da bir insanın yaşantısının, bir kadro 
yaşantısının büyük zaferi veya mükâfatı değil-' 
dir, tarih ba'kımından. Parlâmentoların tarih 
önündeki sorumlulukları insan ömrünün krsa 
olması yüzündendir; İnsan ömrü kısa okluğu 
için tarih değerlendirir asıl (büyük akımlar!. 
Taırih içinde insan olumlu bir mükâfatı, olum
lu bir meyvayı kendisinden 'sonra gelecek ku
şaklara bırakmıyor ise, sadece gününü kurlar 

ı (inak için, işte bazen 'söylenmiyecek sözleri, söy-
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lüyor, pazusunu gösteriyor, adanı üstüne yürü
meye çalışıyorsa, bundan ne netice alınır. Çün
kü... 

BAŞKAN — Sayın Altan 'bir dakika; şim
diye kadar konuşmuş olduğunuz bütün şeyler
den Riyaset olarak şunu anladık. Sizin 'bu kür
süde konuşan hatiplerin saded içinde olmak 
kaydiyle her hangi bir hakikati söylemeye mâ
ni olunduğunu mu telmih etmek istiyorsunuz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hayır efen
dim. Katiyen onu telmih etmek istemiyorum. 
Politikanın insanlarda yaratmış olduğu (bir 
alışkanlık var geri ülkelerde. Politikayı gerçek
leri saklamak sanatı zanneden (bâzı siyasilere 
çok raslamışızdır. Onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Riyasetin hiçbir zaman bu kür
süde hiçbir hatibin saded içinde olmak kaydı 
ile sözünü kesmesi veya 'her hangi bir şeyi söy
lemekten men etmesi varidolmamıştır. 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Hayır efen
dim. Sayın Başkanım; onu söylemiyorum. Poli
tika icabı konuşmalarda bâzı gerçekleri gizle
mek eğilimi vardır. Onu söylemek istiyorum 
Hususi konuşmalarımızda söylediğimiz gerçek
leri Parlâmento kürsülerinde değerlendirse idik, 
o zaman, birbirimizle çok daha iyi anlaşırdık, 
onu demek istedim. Başkanlık Divanının tutu
mu, zatıâliniz değil, Saym Başkanım; fakat 
Başkanlık Divanının tutumuna da, küçücük bir 
müsaadenizle dokunmak istiyorum. Bil'hatssa, 
dün burada cereyan eden küçük bir vaka üze
rinde durmak istiyorum. Bütçe konuşmaları Ibir 
gensoru mahiyetindedir. Çünkü, bütçe Parlâ
mento tarafından halk adına ödeme yetkisini 
verirken, Ibu para ile hangi işlerin yapılmış ol
duğunu, bu işlerin nasıl yapılmış olduğunu, na
sıl yapılması gerekdiğini de elbette bir parça 
kurealıyaeaktır. Ve o işlerin yürütülmesinden 
sorumlu olan Hükümetin, bu parayı alarak 
yapmakta olduğu ve yapacağı işleri hususunda 
da kendisine bütçe müzakereleri sırasında ışıl: 
tutacaktır. Bu konuda, Erigen Picrre'in bütçe 
konuşmaları nasıl olur dîye yazmış olduğu eser 
vardır, bizim kütüphanemizde. Dün bir arka
daşımız bütçeyi tenkid ederken işlemlere girdi
ği vakit, çok sevip saydığımız ve bilhassa ta
rafsız kaldığı ölçüde daha çok sevip sayacağı
mız Bozbeyli «Bu Hükümet programiyle ilgili
dir» dedi. Bütçeler zaten Hükümet programla-
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rının akçe kısımlarıdır. Yalnız, alkçe orada, şu 
kadar para, diye konuşulmaz. O konuşulurken 
bu işlere yetip yetmiyeceği,, halktan gelen pa
ralardır alt tarafı, bunlar, türlü işlere gidecek. 
Bütçe bunun aradaki kanunu, ıbir aksiyona gi
decek paraların nasıl kullanılacağını, bu para
lar verilirken elbette ki, Meclisin üyeleri söyli-
yeeeklerdir. Bu yüzden bizim Meclisimizin ge
leneğinde de vardır, bu. Bir bütçe tenkidinde 
her mesele, her tutum, o akçeyi veren,- halk adı
na veren müessese tarafından ortaya konur. 

j eleştirilir. Bütçenin yönü ile Hükümet progra-
I minin yönü karşılaştırılır ve başka Batı parlâ-
j mentolarmdaki, gelenek de böyledir. Bunu bir 
• temenni 'olarak söylemek istiyorum. Bizim Par-
i lâmentomuz maalesef hakikaten böyle tam bir 

burjuva Parlâmentosu da değil. Halktan gelen 
arkadaşlarımız çoğunlukta. Ama, burjuva ol
mak eğiliminde olabilir. O ayrı mesele. Batı 
görüşü çok önemlidir bir parlâmento için. Ben 

{ isterdim ki, Parlâmentomuzun gezenekleri çok 
j geniş olsun ve bilhassa her zaman iktidarda bu-
i lunacak bir parti için, isim zikretmeden, elli 
[ 'kişilik gruplar İtalyan Parlâmentosunda bir 
1 inceleme yapsınlar, ingiltere Parlâmentosunda 
i bir inceleme yapsınlar. Hattâ yine kitaplıktaki 

ödenekler artırılmalı ve parlâmentoların zabıt -
| lan Türkçeye çevrilmeli. Orada onları gördük-
; çe anlıyacağız. Ne demektir sosj^alizm? Ne de-
i inektir, demokraside partiler? Ve bu partiler 
I nasıl çalışırlar, sözlü sorularda neleri ortaya 
I koyarlar? Biz Türkiye'yi kendi gönlümüze 

göre, kendi kafamıza gireni en doğru bularaik 
böyle şeyleri yapmaya çalışır. O zaman anlam
sızlık oluyor. Bu anlamsızlık nereye kadar gi
diyor, ihtilâl lâflarını konuşmaya kadar gidi
yor. Bir demokratik sistemde, bir Anayasa dü
zeni içinde bu şekilde ikide birde Anayasanın 
dışına kaçmak, sözle, kaçmak, fiille kaçmak. 
Fiille kaçıldığı vakit, sözle kaçmak. Bunlar ne 
getirir, memlekete ne getirir, fert olarak bize 
ne getirir, demokrasi tarihimize ne getirir, bi
zim ülkemize ne getirir? Yarımız yarımıza po
lis çağırıyor, yarımız da yarımıza daha güçlü 
olan müesseseleri. Ben konuştuğum vakit efen
dim komünisttir, onlar konuştuğunda Anaya
sayı çiğnedi. Ortada bir de dâva var. (Adalet 
Parti sıralarından gürültüler.) Kardeşim, bil
mek gerekir komünizm de nedir? Bilmeden ko
nuşmak olmaz. Vardır, kitaplara bakarsınız. 
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Bir yandan kitap yasaklayın, arkasından,. Bıın-
lan bilmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Milletvekillinin milletvekiline 
sual sormaya veya her hangi bir şeyi zorla söy-
letmeye hakkı yoktur. Rica ederim, söylemiyen 
söylemez. 

T. t P. GRUPU ADINA ÇETÎN ADTAN 
(Devamla) — Ben hayatta yasaklı olan mese
lelerin üzerinde bültün insanlığın düşünüp, ko
nuşup bir fikre varmasını istiyecek kadar hür 
düşünen adamlardanım. Açıklarsınız, herkes 
düşünür üstünde, eevalbını verirsiniz. O zaman 
da önünüze geleni komünistlikle itham ede
mezsiniz. Çünkü, öğrenirsiniz neyin sosyalizmi, 
neyin komünizm olduğunu. Bilmezsiniz ki, bu 
geri ülkelerde yapılan bir taktiktir. Sosyalist
leri itham etmek için daima bir yasak bölge 
koyarlar. Orası yasak olduğu için bütün sosya
listlere aynı ithamı yaparlar. Bir tek demokra
si memleketi yoktur ki, komünist partisi yasak 
olduğu vaMt sosyalistlere aynı itham yapılma
mış olsun. Bu bir kapitalist tenkidi önlemek 
için yapılan bir taktiktir. 

BAŞKAN — Sayın Alton, lütfen biraz da 
Meclis bütçesiyle, ilgili kısımlarda lütfediniz. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Bir tane gösteremezsiniz yeryü
zünde. Bir tane gösteremezsiniz, dünya yüzün
de... (Gürültüler) Fikir yasağı olan bir demok
rasi gösteremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğlu, rica ederim, 
yerinizden müdahale etmeyin, efendim. 

MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) — Rns 
veledinin adı Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
dir ; komünisttir. 

BAŞKAN — Tamamen öyledir, ismi öyle
dir efendim. Ne lüzum var sizin teyidinize adı
nın ne olduğunu herkes biliyor. Rica ederim 
oturunuz yerinize. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — ingiltere'de de iktidar partisinin 
adı îşçd Partisidir, sosyalist partisidir. Bilmek
te fayda vardır. 

Şimdi, bakın meselâ nasıl sözlerimizle, Par
lâmentodaki tutumlarımız arasında zaman za
man bir açı farkı oluyor. Bir misal ile ispat et
miş olacağımı, size. Şimdi size çok benimsedi
ğim bir vesikayı okuyorum. «Yol kavşağında 
ibir öncü» hürriyet nizamına inanmış insanlar 

olarak fikirden korkmamak, fikirleri damgala
mamak bilgiçlik ve aşın iddialarla başkaları
nın fikir ve kanaatlerine hürmetsizlik etmemek 
kararındadır. Demokratik düzenin çokluk ve 
çeşitlilik içinde birlik olduğuna, hürriyet için
de düzen ve ahengin rasyonel tartışma ve ik
na usulleri ile temin edebileceğine inanmakta
yız. Bunu yazmış olan arkadaşımız Aydın Yal
çın Beydir. 26 Ağustos 1960 ta yazmıştır. Ken
disi yazı yazdığı vakit, hürriyet düzenine inan
mış insanlar olarak, fikirlerden korkmamak, 
fikirleri damgalamamakta, kürsüye geldiği va
kit polis çağıran ifadelerle bizi gösterir. Bu bir 
samimiyetsizliktir, arkadaşlar. Bir Parlamento
da, bir Büyük Millet Meclisinde olmaması ge
reken şeylerdir, bunlar. 

Bir başka vesika daha arz edeceğim. «Türk 
politikasının en mıühim eksiğini doktrin ve ide
olojiye dayanan partilerin mevcudolmamasm-
da görüyoruz» İmza Aydın Yalçın. 31 Ağus
tos 1960, öncü Gazetesi. İnsanlar yazdıklariyle 
tezada düşmemeli, bir yerde konsekan olmalı
dırlar, anlatabiliyor muyum? Zaman zaman 
şöyle, zaman zaman böyle oldu mu, bunda sami
miyetsizlik olur. O zaman, ben üzülürüm şah
san. Sizler de üzülürsünüz. Bunları yazmak gü
zel, çünkü. Sonra kalkıp bu şekilde konuşmak 
niye? (Gürültüler) Sonra sayın arkadaşlarım, 
yani bunlara sinirlenmek, fikirlere kızgınlık, 
aslında hangi duygumuzu depreştiriyor da ge
liyor. Yani bu kadar hepimiz kapitalist falan 
da değiliz, burada. Yani, ne olmuş kapitalizmi 
biz buradan tenkid edersek, niçin bu kadar si
nirlenmek? Bizim gayemiz kapitalizmi tenkid-
tir, ederiz de. Bu kadar kızgınlık niye? Hepi-... 
niz kapitalist falan değilsiniz. Halkın içinden 
gelmiş iyi arkadaşlarsınız, değil mi? (Gürültü
ler) Hâlâ daha borç içindeyiz. 

BAŞKAN — Beyefendi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi üzerinde müzakere cere
yan ediyor. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Bir grup da çıkar, tenkid eder 
kapitalizmi. Bu kadar sizi telâşa ne diye düşü
rüyor bu. Yani bizim köylü; 32 milyonun hep
si kapitalist mi teker teker; hepsi ithalâtçı, 
hepsi ihracatçı mı? Tenkid ediyoruz bir siste
mi. Çünkü; Türkiye acaba hangi yoldan daha 
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çabuk kalkınır diyerekten, siz de bir fikir söy-
lüyoı?»unuz. Niye sinirlenmeli buna yani. 

BAŞKAN — Sayın Altan; her mevzuda 
gösterilen reaksiyonu tahrik etmeyiniz lütfen. 
Niye sinirleniyorsunuz filân gibi taJhriıkâmfci 
beyanda bulunmayınız. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim, geç saatte bir parça dfi 
arkadaşlarımm gönül duygularına hitabederek 
konulmak istiyorum. Bunun için niye sinirleni
yoruz karşılıklı, diyorum. Yani hepsi de zan
netmiyorum aynı ölçüde kızgınlık göstersinler. 

[BAŞKAN — Yok efendim, 
T. İ P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — Efendim bir de bu devam mese
lesini arz etmek istiyorum. Hakikaten bir tu
haf oluyor. Yakında aylıklar da çıkacak, bu 
Personel Kanununun tatbikatı ile. Ama, Parla-
•mentoyft. gelmemek, bu güzel değil. İnsanın bel
ki kaçırdığı günler olur. Ama, gelmediği gün
ler geldiğinden fazla olmaya başlar ise, o za
man sevmemiz lâzım, bizim bu işi. Birbirimize 
kızarız, barışırız ama burada birbirimizi dinle
mek, kızan - mizan da olsa birbirimizi sevme
miz gerekiyor. Sevmiyorsak ne diye uğraşıyo
ruz buraya girmek için? Hem buraya seçilmek 
için çok uğraşalım, hem arkasından buraya 
gelmiyelim. Bu güzel olmuyor, gayet tabiî. 
Çünkü bir hesaba göre arka arkaya iki gün 
gelmediği vakit bir Milletvekili arkadaş hiçbir 
şey olmuyor. Cumadan Cumaya saibah tayyare
si ile gelinirse akşam dönmek üzere, kimse fark 
etmez bunu. Üç günü keseriz. Ama, o zaman ne 
olacak, bu olmamalı. Çünkü, her insan mutlaka 
devlet idare edecek, siyaset yapacak, mebusluk 
yapacak değil ki, olunca da olmalı, gelmeli. 
Yahut da olmalı. Hem olacağım, hem de gel-
miyeceğim, o zaman niye oluyor. Belki buraya 
her gün gelecek kimseler vardı. Onlar seçilir
lerdi, 

Bir de. üzerimde durmak istediğim mesele
lerden bir tanesi de demin başka arkada-şları-

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ge
çinirler diyor, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güler rica ederim oturu
nuz, umumi mahiyette konuşuyor efendim, Hiç 
(kimseyi muhatap kalbul etmiyor. Meclise devam 
etmiye&ılerden bahsediyor. Rica ederim, takibe-

diyoruz efendim. Beyefendi Meclisi tahkir ve 
tezyif asla hiçbir vakit burada ifade edilemez. 
Riyaset lâzımgeldiği kadar kayıtlar. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim sözlerim yanlış anlaşıl
masın. (Gürültüler) 

İnsanın zikri ne ise fikri de odur. (Gülüş
meler) «Geçinirlerdi» demedim, «Buraya daha 
fazla devam ederlerdi, başkaları seçilseydi» de
dim. Geçinirlerdi, geçilmezlerdi boyuna para 
hikâyesi. Yok, hayır, başka şey söyleyin. (Gü
lüşmeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, konuştuğu beyan
da kendisi de var arkadaşımızın. Niçin böyle 
konuşuyorsunuz? Hiç kimseyi itham etmiyor. 
Aynı meclisin kendisi de üyesi. Aynı şey ken
disine de sâri, kendisine de şâmil gayet tabiî. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi bir eski iktidarın da iti
raz ettiği' gibi ki, biz o zaman tasvibetmiştik, 
hu itirazı. Demincek çok doğru olarak okundu, 
Adalet Partisinin sayın sözcüsü çok haklı. 
200 000 000 Tl. dir. bugün. 200 000 000 Tl. şöy
le bir hesaplıyorum. Bir köy okulu 30 000 Tl. 
ye çıkıyor; 7 000 okulun üstünde oturuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; hu aşağı - yukarı orta
lama 200 - 300 talebeden 1 500 000 Türk çocu
ğunun okumak imkânının üstünde oturuyorum, 
hep beraiber. Ve bu bina yapılırken bir iktidara 
hakikaten tenkidte bulunulmuştur. Parlâmento 
binaları büyüklükleriyle, şatafat!ariyle değil, 
eskilikleriyle önemlidirler. Gittiğiniz vakit, 
Wasıhingbon Parlâmentosuna pek o kadar şa
tafatlı bulamazsınız. Bizimki ondan çok daha 
büyük. Londra'daki Parlâmento, Avam Kama 
ram da böyledir. Böyle çok büyük şatafatlı 
Parlâmentolar demokrasinin yeni olduğunun 
işaretleridir. Zaten içindeki gürültüler, dışında
ki büyüklük ile beraber ortaya çıkar bunların. 
O eski, biraz mütevazi parlâmentolarda insan
lar biraz da gönül gözleri ile, biraz da yürek
lerini birbirine duyuyararak, insanca konuşa
rak sadece fikirlerde çatışırlar. Yoksa itham 
etmek, şudur budur. Düşünün ki, bir parlâmen
to, düşünün ki, üstünde de demokrasi de bir 
milletin temsilcisi olmanın da büyük gururu 
içinde olsun. Ve bilemesin kapital tenkidi ne
dir? Olmaz böyle bir şey. Bu demokrasi zaten 
kapitalin tenkidi ile başlamıştır. Başka türlü 
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de değil. Olmaz. Bir muayyen azınlığa karşı 
çoğunluğun, emekçilerin «Bizim nafakamızdan 
kimler geçiniyor» diye araştırmasında, sert ça
tışmalardan sonra konproımidir, işçi smıfı ile 
patron sınıfının Devlet idaresinde konpromi 
yapması demektir, demokrasi, Asıl kesin ifade 
si budur. Bunun yarısını susturunca, yalım 
kadroları, yalnız personel meselesini konuşun
ca, patronlar kendi aralarında iktidar yansına 
düşmüş gibi gözükürler. 

Bununda bir faydası olmaz. Hiç. böyle bir 
Parlâmento olmamıştır, bu şekilde yer yüzün
de 'bizimki, de olmuyor nihayet. Bakın geliyor 
•buraya bir adam, söylüyor. Beş arkadaş, on-
beş arkadaş yazılıyor, çiziliyor. Bunun -karsı
sına çıkmak demokrasiye zıt düşmek demektir. 
Bir demokrasi düşünün ki, sadece bir metoda 
bağlı ve onun tenkidine asla gönlü elvermiyor. 
O zaman adına ne diye demokrasi deniliyor? 
Buna gayet rahatlıkla «Çeşitli partiler faşizmi» 
dâhi denilebiliyor. Vardır, bunun zıddı da. 
Çünkü, kapitali» fikir • kentlisinin tenkidine ta
hammül edemiyorsa, faşizimdir o. Sosyalist fi-
'kir de kendisinin dışında kapalistin sözüne ta
hammül etmiyorsa, zorla susturuyorsa diktaya 
kayıyor demektir. Y'ok ikisi de birbirine ta
hammül ediyor ise, demokrasiler içinde tartışı
yorlar demektir. Bunsuz olmaz, bunsuz olacak 
demokrasi ise demokrasi olmaz. O zaman de
mokrasi adı altında bir kandırmaca olur. Baş
ka türlü olmaz, demokrasi. Bir tek demokratik 
ülkede bana, kapital tenfeidi yapılmaz diyemez
siniz. Yok böyle şey, olmaz, böyle haşlamış de
mokrasi. Yeni bir demokrasi icadedeeeğiz, ka
pitali tenkid ettirmiyeceğiz, ne işe yanyaeak 
demokrasi o zaman: Bir mânası yok. Şoförleri 
değiştirelim, motor bozufcsa göremeyiz onu yal
nız. Şoför değişir, o iner, öteki asılır, beriki 
ötekine kızar, o düşürülür falan. Motor 'bozuk
sa -bin tane şoför değiştirgeniz araba iki metre 
yürümez. Bunu söylemek lâzımdır. Motora bak
mak ise bu metodlar üzerinde 'biraz kafa yor
makla mümkündür ancak, ona da kızmamız lâ
zım. Çünkü, demokrasinin canı sıkılmaz, krzıl-
maz. Eğer kızıyor isek, demokrasiye karşıyız 
demektir, o zaman, harfiyen -kargıyız. Yani o 
zaman işte Anayasa manayaısa oluyor. Bu da 
güzel değil. Sık sık Anayasa manayasa yani es
ki devirde bu bir tehdit vasıtası olmamalıdır 

hakikaten, Anayasa. Bu yüzdendir ki, İşçi Par
tisi ne zaman bir tenkidde bulunsa, mutlaka 
Anayasadan manayasadan... (Soldan gürültü
ler,' manayasa ne demektir, sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale et
meyiniz, efendim Anayasa diyor, Riyasetin ku
lakları duyuyor. Meclis diyor, Eiyaşetin kulak
ları yine duyuyor. Çok rica ederim, efendim, 
beyefendiler koro halinde bu Meclisi idare et
mek mümkün değil, istirham ederim efendim. 
Bu Meclisin Başkanı var, Hatip konuşuyor, din
leyiniz. biraz. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETtN ALTAN (De
vamla) — Efendim bizler Anayasaya kelime 
olarak değil, yürekten saygılı insanlarız. Biz 
Anayasaya kelime oyunlariyle değil, yürekten 
saygılı insanlarız. Biz Anayasanın maddesini 
açtığımız vakit, 36 ncı maddenin son fıkrası
nın «Mülkiyet toplum aleyhine olamaz» fıkra
sını eleştiririz. Biz açtığımız vakit bakarız ora
da toprak reformu nasıl yapılacak? 

BAŞKAN — Sayın Altan, bütün bunları de
min de söylediğim gibi, Meclis kürsüsünden her 
zaman sadet içinde olmak kayıt ve şartiyle, 
şimdiye kadar müteaddit defalar beyan edebi 1-
diniz. Adeta konuşmalarınız sanki Meclis kür
süsünden sözleriniz daimî olarak kısıtlanıyor, 
daimî olarak takyide uğruyor gibi bir eda taşı
yor, çok rica ederim.. 

T. î. P. GKUPU ADINA ÇETİN ALTAN (De
vamla) — Hayır efendim, katiyen Sayın Baş
kan böyle düşünmedim. . 

BAŞKAN — Yani «'bunları yapaibilımeliyiz, 
edebilmeliyiz» gibi birtakım temenniler arz edi
yorsunuz. Bımlan Riyaset her zaman mevzu ile 
ilgisi olmak kayıt ve şartı ile daima size söz hakkı 
olarak 'bahsetmiştir. Şimdiye kadar daima kür
süde rahatça ve serbestçe konuşmak imkânını 
bulmuşsunuzdur. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETtN ALTAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bu benim söyledi
ğim sosyolojik bir tenkidtir. Başkanlarının 
kendisinin fiilî tutumunu değil, Türkiye'nin 
oluşu içindeki tutumu ben ortaya koymaya ça-
lışıyoram. Parlâmentonun sa'kafı altında. Bu 
bir akımdır. Bundan evvel, yirmi s'eno evvel de 
gene çoğunluk azınlığı 'konuşturmaz idi. Bu 
Başkanlıkça pek ilgisi olan bir iş değildir. Bir 
umumi temayül, arzu. Siz orada bana söz hakkı 
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yerdiğiniz vakit bâzı arkadaşların, keşke söz 
vermeseydi, diye düşünmesini tenkid ediyo
rum ben, Başkanlığın tutumunu değil. Çünkü, 
içinden «Ah keşke o kürsüye çıkmasa, keşke 
Ikonuşamasa bu» Ne olacak konuşulursa? Bunu 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, enfüzi ve ne olduğu
nu katı olarak tezahürlerini bilmediğiniz mese
leleri burada tenkid edelim, derseniz; elbette bu 
mücerret olur. Bir insanın içinde bulunan fikri 
nasıl hesabeclip de bu şekilde tenkide mezuniyet 
verebilirsiniz. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETÎN ALTAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, o içerdeki niyetler 
bazan kürsünün önüne kadar geliyorlar, ben 
bunu işaret etmek istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz müşühhas hallere bakınız 
lütfen. Tamam, biz onlan Riyaset olarak önlü
yoruz, onu diyorum ben de müşahhas olarak. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETÎN AL/TAN (De
vamla) — Daha geçenlerde burada hiç birimize 
yakışmıyacak olaylar oldu. Yani, o niyetleri kasde-
diyorum, Meclisin tutumunu ortaya koyarken 
(Ya sen inanmıyorsan o fikre, sesi) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz beyefendi. Ona lüzum yok. Zaten hatip 
bunları ele alarak bahis konusu ediyor kürsü
de (A. P. sıralarımdan, Anayasa tehdit vasıta
sı mı, ne demek istiyor; sarhoş gibi konuşuyor, 
sesleri) Efendim o tâbirle Riyaset ne denildiği
ni anlamak istedi (Sarhoştur bu adam, sesleri) 
Yok efendim, yok. Oturunuz rica ederim. 

T.Î.P. GRUPU ADINA ÇETÎN ALTAN (De
vamla) — Bir milletvekiline işte bu şekilde ko
nuşulduğu zaman, işte bu Anayasadan da bah
sedilir arkadaşını. 

Şimdi efendim, bir de yüksek müsaadenizle 
içtüzük meselesine dokunmak istiyorum. Eli
mizde bir içtüzüğümüz var, tek parti zamanın
dan kalma. Anayasanın birincisi de hitam ol
muş. ikincisi bir Anayasa yapmışız. Fakat, tü
züğümüz tek parti zamanının İçtüzüğü ve bunu 
bir geçici 3 ncü madde ile kullanma çabası için
deyiz. Bâzı maddeleri kendiliğinden otomatik 
olarak kaldırılmış. Bâzı maddeleri Anayasa ile 
bir türlü uyuşmaz. Ve İçtüzük yapılmasında 
zannediyorum hepimiz gerekli titizliği neden
se gösteremiyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen daha hafif sesle ko
nuşunuz. Hatibin sözünden daıha çok, bize si
zin sözleriniz tesir ediyor. Buyurun efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETÎN ALTAN (De
vamla) — Şkndi bu İçtüzüğün tek parti za
manından kalmış olmasını, acaba değiştirilme
sini engelliyen bir tarafı mı vardır, bizim için? 

Anayasamız çok partili rejim için yapılmış 
(bir Anayasa olacaik. Ama, içtüzüğümüzün tek 
partili zamanında kalmış olmasının, tek partiy
miş gilbi yaratacağı bir fayda mı güvenmek ar
zusunun böyle bir gizli' anlaşmasından meyda
na gelir, bu tüzüğü geciktirmek, yenisini yap
mamak1? Hem bir yandan demıokrasi, çok par
tili olmak, bir yandan da tek parti zamanından 
kalmış müesseselerden kabil olduğu kadar mu
hafazasına gitmek. Bütün bunlar, bir Osmanlı 
geleneğine dayanıyor gilbi geliyor bendenize. Ya
ni, iktidara gelmek, vatanı amaç olarak değil, 
araç olarak görmek. Vatan, modern rejimlerde 
araç değil, amaçtır. Vatan iktidarlar için araç 
öldü mu bu şekilde tek parti zamanından kal
ma bir içtüzük ikinci Anayasada dahi hâlâ da
ha meriyette bulunur. Bunları ileride eleştire
cek »lanlar, bunun gerek psiko - sosyal yön
lerini, gerek bir geleneklere ait alışkanlıkların 
tutucu, kalın, ileriye doği-u bir türlü açılmak 
istemiyen yönlerini ortaya koyacaklardır. Çün
kü, insan kendi kendisini geliştirmediği vakit, 
başkalarının da geliştiğini istemez. Çünkü, an
lamayan başlar ne söylediğini. Kendisinin anlı-
yabildiği seviyede bütün dünyayı, tut
mak ister. Halbuki yeryüzü yeni ye
tişenler yeni enerji kaynakları taa düşünse
nize, bundan diyelim kırk yıl önce«îstan-
tbul - Ankara arası bir saattir» deseydik, «Böy
le saçma lâf konuşulmaz bir Mecliste» diyecek 
çok arkadaş çıkabilirdi. Ama bugün bir saattir. 
Hattâ, bugün mevcut uçaklarla yedi dakikadır. 
-Saatte 3 000 Km. ile giden süpersonik jetlerle 
bu mesafe yedi dakikada alınmaktadır. Yedi 
dakikaya inmiş, Ankara - istanbul arası. Bu^ 
nu kırk sene evvel parlâmentoda birisi söyle
miş olsaydı, böyle olabilir, diye; deli saçma zan-
nedilirdi. Ama olmuştur. Demek ki, »bir ilerleme 
oluyor. Bizim anlıyamadığımız meseleler na
mevcuttur düşüncesi, tam alaturka Osmanlı dü
şüncesidir, tam ama. Benim anlayamadığım dü
şünceleri anlama arzusu, bunun mantık yoluyla 
dedüıksiyon • endüksiyon, rasyonel metotlarla 
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bir çaba gösterildiği vakit, yeni lâflara karşı 
insan içinden (bir kucaklama, bir beraber olmak 
arzusu gösterir. Yoksa, «Ben bunu anlıyamıyo-
rum, her halde olmıyacak bir şeydir» diye dü
şünmez. Biz, gerek yeni sosyal bünyemizin ge
lişmesinde, gerek bütün bir dünya anlayışının 
yöneldiği oklarda, hedeflerde, fert fert kendi 
kafamızın daracık çerçevesi içinde kalma rahat
lığını konformizmini duymak istiyoruz. Madem 
ki, ben çok bilemıyoruım. Benim bildiğim kada
rını o zaman herkes bilsin. Bilirsiniz ben yasak
layım, kilitleyim. Demincek, yine bir sayın A. P. 
sözcüsü, «Türkiye'de halka gençliğe» şimdiye 
kadar yani 1966 yılında, 1960 Anayasasının tat
bikatı içindeki rahatlıklara girinceye kadar hiç 
bahsedilmemiş. Bahsedenin hayatı kahrolmuş 
fikirlere temas ederek, «Türk halkı böyle şey
leri istemez» diyor. Türk halkı böyle şeyleri 
bilmez ki, kitabı yok bunun. Bilmiyen halkı is
temez, diye ilân edilmez, samimiyet değil bu. 
İlk önce bilinir her şey, üstünde tartışılıyor. Bir 
kitaba polis çağırmak çok ayıp bir şeydir, mede
ni dünyada. Kitaba kitap yazılarak cevap veri
lir. Burada söylüyor, Aydın Yalçın arkadaşım. 
Gayet doğru söylüyor: «Hürriyet düzenine inan
mış insanlar olarak fikirden korkmamak» bu
dur bütün mesele, niye korkacağız? Tehlikeli 
fikir, tehlikesiz fikir yoktur arkadaşlarraı. Doğ
ru fikir, yanlış fikir vardır. Tehlikeli fikir teh
likesiz fikir ayırımı ile... 

ABDÜLHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Anaya
sayı tenkid ediyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturun 
lütfen, oturunuz. Beyefendiler çok rica ederim. 
icabı hale göre hatip, burada Anayasayı dahi ten
kid etmek söz ve hakkını haizdir. Riyasetin an
layışı bu merkezdedir, öyledir efendim. (A. P. 
sıralarından ,öyle değildir, sesleri) öyledir efen
dim. Söz hakkı her şeyden masundur. Riyaset 
yalnızda hatibin sadet içinde olup olmadığını 
araştırır. Dikkatle takfbediyoru'm. sadedin tâ
yini Riyasete aittir Sayın Ara®, çok rica ede
rim. Müdahale etmeyiniz. Hatibin sözlerini dik
katle* takâbediyorum. Konuştuğu söz T. B. M. 
Meclisinin üzerindedir. T. B. M. Meclisi kür
süsünde hatiplerin konuşabilip konuşamıyacakları 
mevzular üzerinde fikiri ileri sürmektedir. 
Riyaset takdirini gerekli nistoette yapmaktadır, 
rica ederim, istirham ederim. Buyurun efendim. 

T. t P. GRUPU ADINA ÇETİN AL.TAN (De
vamla) — Tehlikeli fikir, tehlikesi isabet editl-
meden zindana konan fikirdir. Yanlış fikir ise 
yanlış dendiği an yanlışlığını ispat keyfiyeti 
onun yanlışlığını iddia edene düşer. Eğer, biz 
bir fikrin yanlış olduğunu ispat edecek yete
nekte kendimizi hissetmiyorsak, ona tehlikeli 
de diyebiliriz. Onun yanlışlığını ispat etmek 
külfetinden kendimizi kurtarmak için. Ama, bir 
insan entellektüel bir bilince doğru yücelme ça
bası içindeki bir insan, «tehlikeli» kelimesinin 
bu kolaylığına kaçmaz. Yanlışlığını ispat eder, 
eser yapar, açık oturuim yapar, Meclis kürsüsü
ne gelir anlatır niye tehlikeli değil de, yanlıştır. 
Tehlikeli dediniz mi polis zaten götürür onu. 
E, o zaman hiçbir şeyi ispat etmemiş olursu
nuz. Buna tam ama tam faşizm derler, tam ama, 
bütün kelimesiyle. Benim inandığım fikirlerin 
dışında, başka fikirler yasaklıdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN —Sayın Çetin Altan, bu konuşma
ya başladığınız andan şu ana kadar sözlerinizi 
dikkatle takibetmekteyim. Anlaşılıyor ki, züh
de olarak, kürsüde söz hürriyetini ve bu söz 
hürriyetini kullanırken hitabet kürsüsünün her 
şeyden masun olmasını savunuyorsunuz. An
cak, bunu savunurken, zaman zaman sadet dı
şına çıkmaktasınız. Çok rica ederim T. B. M. 
Meclisi üzerinde bu cereyan eden müzakerede, 
bu konu üzerinde daha çok detaya kaçmaksrzın 
ve sadetle ilişiği kesecek mahiyetlte beyanda 
bulunmaksızın, sadede giriniz ve daha derli top
lu mahiyette filkirlerinizi mümkün olduğu, vü
satte ayarlamaya çalışınız, lütfen efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ADTAN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. Şimdi, aşağı yukarı ortaya koyduğumuz 
tez şudur: Gerçek bir demokrasi ve samimiyetle 
Parlâmento ve parlamenterlik rejimi. Fikirlere 
karşı, karşılıklı saygı. Ve bir samimî görünüp 
samimiyetsizlik, böyle yazıp böyle konuşmak; 
hakikaten demokrasinin üstünde şüphe yarata
cak şekilde demokrasi samimî insanların rejimi 
değildir, gayrüsamimilerin, kurnazların tarafın
dan en iyi1 şekilde kullanılır, dedirtmemek kim
seye. Bunlardan bir insan ömrünü tarihe iöfti-
kal edebilme imkândan içindeki siyasi arkadaş
larım neden yararlanımasmlar da, sadece kendi 
devirlerinde bir fizik yaşantının rahatlığını ta
rihe intikal etmenin büyük mutluluğuna tercih 
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etsinler. Ben hiçbirimizi böyle düşünmem. Kü
çük fizikî rahatlıkları yanında bir ülkeye tarih
sel işler yaparak hiç değilse fikir özıgürlügiınü 
tam anlamı ile getirmek ve bütün geri ülkeler
de demokrasi yapma çabası içinde olan insanla
ra örneklik etmek, hakikaten Atatürk Türkiye'
sine lâyık bir oluştur, lâyık bir davranıştır. 
Demincek de bu kürsüye geldiğim vakit arz 
ettim: Bütün geri ülkelerin problemi, kapital 
tenkidinin yasaklı olmasına doğru bir temayül
dendir. Neden? Çünkü, bu geri ülkeler sömürü-
lür. İleri ülkelerde bakın hiç .böyle bir müna
kaşa olmaz. Ne Fransız Parlâmentosunda, ne 
Avara. Kamarasında, ne İtalyan Meclisinde 
«Komünistsin, değilsin» olmaz bu. 128 tane ko
münist mebusu vardır. İtalyanların (Soldan 
Türkiye'de böyle şey olmaz sesleri) Olmaz böy
le bir konuşma. Geri ülkelerde olur bu. (Gürül
tüler) Neden? Çünkü bu, arz ediyorum sayın ar
kadaşlarım. Çok önemli bir konudur söylediğim, 
bir tuzaktır çünkü, bu yasaklı olduğu vakit 
bütün sosyalistlere aynı damga vurulur gayet 
rahatlıkla, Anlatabiliyor muyum onu arz ediyo
rum, arasındaki far»kı da söyledim. Bir memleke
tin Anayasası var. Ben biliyorum ki, aramız
daki arkadaşlarım bir kısmı iktidara mensup, 
bu Anayasa için «Sosyalist Anayasa» diye yazı 
yazdılar, imzalariyle. Siz gidin o arkadaşlarımızı 
ikna edin benden önce. Bu Anayasa için çok ya
kın tarihlerde kendi imzalariyle, sosyalist Ana
yasa diye yazı yazdılar. 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen şu Meclis 
Bütçesine giriniz, sadede geliniz. 

T. t. P. GRUPU ADİNA ÇETİN ALTAN (De
vamla) — özetliyorum Sayın Başkanım. Bu tu
zaklara düşmiyelim. Bizim memleketimizin dü
zeyinde, tabiî kaynaklarında çok göz var. Hem 
de ta ne zamandanberi var? Taa İkinci Viyana 
Kuşatmasından bu zamana kadar var. Ve bun
lar Mustafa Kemal'e de aynı darbeyi vurmuş
lardır. Osman Kadri'nin bu uğurdaki beyanna
mesi Mustafa Kemal için ibretamizdir. Aynı söz
ler bugün de söyleniyor. Çok rica ederim sayın 
arkadaşlarımdan, Anadolu İhtilâlleri kitabının 
birinci cildinde vardır bu. Osman Kadri'nin Ata
türk için söyledikleri. Bütün arkadaşlarımı ten
zih ederim ama, aralarında bana yapılan itham
lar vardır ortada. Bu memleketin gerçeklerine 
eğilen her insan, bu damga, bu memleketin ta

rihinde vurulmuştur. «Köylü efendimizdir» der
ken Mustafa Kemal proleterya diktatoryasmı 
istemiyordu. Ama öyle iddia edildi, öyle iddia 
edildiği için Yakup Kadri müdafaa etmiştir. 
Biz söylemedik böyle bir şey, bir Anayasa diyo
ruz. «Köylü efendimizdir» de ne demek? Köylü 
ile işçi efendimizdir ne demek? Proleterya dik-
tatoryasma bir temayül gösteren bir halkçı ha
reket demektir. Bir de o açıdan bakmak gerek
tir, Mustafa Kemal'in sözlerine. Kendi söyle
miştir «Köylü efendimizdir» diye. Ve bu istis
mar edilmiştir Mustafa .Kemal'e karşı, istismar 
edilmiştir. Çünkü, bu sözler istismar edilir. Halk
tan yana olan sözler daima istismar edilir. Hem 
de, yabancı kuvvetler tarafından istismar edil
miştir. Mustafa Kemal tesbit etmiştir İngiliz 
casusu olduklarını o beyannameleri yazanın. 
(Gürültüler) 

Evet, ben sadece bu memleketin müessesele
rinde çalıştım hayatımca. Efendim sözl'erimizin 
sonuna doğru, bu kitaplık meselesi hususundaki 
ricamı bir kere daha tekrarlamak isterim. Ha
kikaten bu kitaplıkta, bilhassa, Birleşmiş Mil
letler neşriyatı çok tasnifsizdir. Birleşmiş Millet
lere ait her hangi bir dokümanı aramaya kalk
tığınız vakit muhakkakki bulamazsınız, bulur
sanız da 'bir tesadüftür. Mevcut kitapların fih
ristleri kolayca bulunmamaktadır. Çünkü, ora
daki arkadaşlarımız kütüphaneyi çok sevmele
rine rağmen, hakikaten sayıları azdır, imkânları 
azdır. Her kitabı Meclis Kütüphanesine getire
miyorlar. Hattâ, insanın gönlü arzu eder ki, 
orada ki, kitapları, bir de çeviriciler kadrosu 
bulunsun. Ve yavaş yavaş Türkçeye, dilimize 
kazandırsın. O kitaplardan öğrenilecek çok şey
lerimiz var. Ve o kitaplar aşağıda öğretmiyor 
çocukluk yaşında. Bunu ancak ailelerinin imkâ
nı mevcudolan çocuklar öğreniyor. Ama bir 
gün Türkiye'miz hakikaten büyük halkın kal
kınmasına ait metotları çok iyi tartışıp faktör
lerini ayarlar ve onlara bir yabancı dil öğrete
cek ölçüye getirirse, onlar tabiî daha ileri ve 
daha bilgili olacaklardır. Bu onların kabahati 
değil, bugün. Bu, babalarının' hakikaten bir ka
pitalist metot altında ezilerek çocuklarını iyi 
yetiştirememeğinin neticesidir. 

Şimdi bu İçtüzük meselesini de hakikaten 
Sayın Başkanlık Divanından partim adına rica 
ediyorum. Anayasamıza, yeni Anayasamıza yüz-
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de yüz uygun bir İçtüzük metni hazırlanmalı
dır ve bu çelişmeler olmamalıdır, önümüzdeki 
çalışma zamanı içinde birbirimize dostça, kar
deşçe, insanca saygılı olalım, fikirlerimizdeki ay
rılıkları memleket yararına alabildiğine tartış
manın hürriyeti içinde bütün kuşakların ibretle 
kaydedeceği güzel bir parlâmento çalışması 
yapmayı temennisi ile hepinizi saygı ile selâm
larım. Beni dinlediğiniz için hepinizi teşekkür 
ederim. (T. î. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına söz 
istiyen var mı? 

Buyurun Sayın ismet Kapısız Grup adına.. 
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım : 

1966 malî yılı T. B. M. M. bütçesinin Yüce 
Meclisinizde görüşüldüğü şu anda, huzurunuza: 
M. P. Meclis Grupunun görüş, tenkid ve temen
nilerini arz etmek için çıkmış bulunuyorum. 

önce, Meclislerimizin iç bünyesine ait konu
lara değinecek ve bilâhara da grupumuzun rejim 
konusundaki görüşlerine, bu vesile ile bir defe 
daha temas edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 
T. B. M. M. bütçesi de, bu kürsüden mûtadı 

veçhile dört senedir enine boyuna tenkid edilmek
tedir. Anayasanın 84 ncü maddesine göre, par
tilerin kuvvet oranları nisbetinde vücut bulan 
Başkanlık divanları, bilhassa Meclisler Reisi ile 
idare âmirleri, bu tenkidlerin muhatabı olagel
miştir, çoğu zaman idare âmirlerinden biri Di
van adına tenkidlere yasak savma kabilinden ce
vaplar vermişler, şu bütçeyi bir çekiştirivcrclim 
zihniyeti ile hareketle sorulan, sorulara, arzu 
edilen isteklere sudan mazeretler ileri sürerek 
karşılıkta bulunmuşlardır. 

M. P. Meclis Grupu adına görüşlerimizi bu 
kürsüden arz etmeye hazırlanırken, gerek Kar
ma Bütçe Komisyonunda tutulan müzakere za
bıtlarını ve gerekse, 1962, 1963, 1964 ve 1965 yıl
larına ait bütçe tenkidlerini gözden geçirmiş. 
muhtelif partilere mensup değerli grup sözcüle
rinin tenkidlerindeki müşterek noktaları da tes-
bitle hareket etmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
İçinde çalıştığımız Meclis binası, ilerde yapı

lacak ilâve tesisleri ile 200 milyona mal olacak 
bir mükemmeliyettedir. Fakrüzaruretimiz ve se
faletimizle alay edercesine, konforu ve ihtişamı 

yerinde olan bu binaya, içinde çalışılmaya baş
lanıldığı 1960 yılından bugüne kadar, lüksün ve 
israfın; gittikçe artan pahalılığın üzücü numu
nelerini de vermiş bulunuyoruz. İhtilâl öncesi 
Meclislerinin aksine, 231 sayılı Kanunun torpille 
açılan kapısından, bir hayli memur ve memure-
lere münasip işler bulunmuş; memur, müstah
dem (D) cetveli, (L) cetveli, işçi, kadrolu, kad
rosuz görevlilerle maalesef bir memur enflâsyo
nu meydana gelmiştir. İşin hazin tarafı, dünün 
ve bugünün iktidar mensuplarından bâzıları, im
tiyazlı kişilere himaye kanatlarını gerdiklerin
den âmirler, bu gibi kimselere söz geçiremez ve 
iş gördüremez olmuşlardır. Bu durumdan, göre
vine son derece bağlı, particilikle zerre kadar il
gisi olmıyan, senatör ve milletvekillerine, kendi 
âmirlerine saygılı memur arkadaşların huzursuz 
olduğunu yakînen bilenlerdenim. 

Parlâmento çarkının işleyişinden sorumlu, sa
yısı 20 ye yaklaşan müdürlük, amirlik ve çeşitli 
bürolar arasında hâlâ bir koordine çalışmanın 
tam mânasiyle tanzim edilmediği kanaatini taşı
maktayız. Bunun da başlıca sebebi, her iki Baş
kanlık divanları ve bilhassa idare âmirleri ara
cında ahenkli bir iş bölümünün yapılamamasm-
landır. Aynı çatı altında müşterek vazife ifa 
eden görevlilerin, kimden emir alacakları husu
su hâlâ münakaşa konusu olmakta, divanlar işi 
bazan da haysiyet meselesi yaparak sorumlulu
ğu diğerlerine yüklemekte ve işleri yokuşa sür
mektedirler. Geçmiş dönem zabıtlarında en çok 
tenkid konusu olan mefruşat pahalılığı, bedeli 
mityonları bulan ışıklandırma tesisleri, devasa 
avizeler, pahalı koltuk ve möbleler, 10 dönümlük 
ıraziyi kaplıyan en pahalı cinsten halıları ile bir 
israf âbidesi Meclisimizde, maalesef' ısıtma, so
lutma, havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik ve 
akustik tesisleri ile otomatik telefon, otomatik 
saat, asansörler ve oylama cihazının bakım ve 
idamesi için gerekli teknik personel kâfi gelme
mekte, bunların yerine işten anlamıyanlar zoraki 
göreve devam ettirilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tenkidlerimizo cevap lütfedecek İdare Âmi

rinden istirhamımız, görüşlerimizin samimiyeti
mize bağışlanmasını ve sorularımıza açıklıkla ce
vap vermeleridir. İçerisinde çalıştığımız binanın 
henüz katî kabulü yapılmamıştır. İlâve tesisleri 
ikmal edilmemiştir. Bahçesinin tanzimi işi bir 
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türlü halledilememiştir. Meclis bodrumu, çok 
yüksek fiyatla ki geçen seneler de bu kürsüden 
T. B. M. M. nin bütçesini tenkid eden arkadaş
larının ittifakla birleştikleri bir nokta ve numu
ne olarak göstermişlerdi ki bir sandalye değeri 
788 liradır; bu gibi pahalı eşyaların ve kullanıl-
mıyacak hale gelmiş möblelerin maalesef bir me
zarlığı haline getirilmiştir. 

îdare âmirlerimiz yıllar yılı gayret göster
melerine rağmen, senatör ve milletvekilleri ile 
ziyaretçi münasebetlerini arzuya uygun bir şe
kilde maalesef tanzim edememişlerdir. Bilhassa 
Meclisin çalıştığı günlerde koridor ve galerilerde 
kümeleşen ziyaretçi kalabalığı Mecliste mehabet 
denen bir şey bırakmamaktadır. Sayın idare 
âmirlerinin 15 gün öncesine kadar sıkı bir şekil
de takibettikleri giriş ve çıkış kontrolları, maale
sef son zamanlarda tesirini tamamiyle yitirmiş 
bulunmakta, bu husus onları olduğu kadar biz
leri de üzmektedir. Ancak, her milletvekili ve se
natör arkadaşın idare âmiri arkadaşlara ve bil
hassa giriş kapılarında görevli bulunan emniyet 
memurlarına yardımcı olmaları Meclisin meha
betini koruma yönünden bir zaruret olduğu ka
naatindeyiz. Vatandaşın gittikçe artan dert ve 
ıstırabı, müracaat ve ziyaret hacmini bilhassa son 
senelerde çok artırmıştır. Bu bakımdan Mecliste, 
asille vekilin rahatça buluşabileceği, görüşüp ko
nuşacağı yerler tanzim edilmelidir. 

Sayın Reis tarafından oturum açıldığında an
cak ekseriyetin olduğunu bildirmekten başka 
fonksiyonu olmıyan oylama tablosunun hazin ha
lini ne zamana kadar seyredeceğiz? Otomatik oy
lama cihazı ile reylerimizi kullanacak, oturulan 
yerlerin numaralarının fotoğrafı çekilip devam
sızlığın kontrol altına alınacağı bu cihaz sayesin
de mümkün olacağından bunun işletilmesi ve 
randımanlı bir şekil alması gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Zaman zaman lâiklik adına Müslüman Türk 

Milletinin vicdanını sızlatan davranışlara yer ve
rilen bu çatının altında, arzu edenlerin ibadetle
rine merdiven altında tahsis edilen derme çatma 
bir mescit iman zafiyetimizin bir mihenk taşı ola
rak hazin bir manzara arz etmektedir. Avrupa 

parlâmentolarında her mezhebin kilisesinin oldu
ğu realitesinin karşısında Başkanlık Divanına 
bu hususta bir görev düştüğü kanaatindeyiz. 

Meclis binamızın iç ve dış temizliği takdire 
değer; alâkalı personel ile bu işi yürütmekle gö

revli Daire Müdürlüğünü mesailerinden dolayı 
takdir ederiz. Meclisin emniyetini korumakla ve 
bilhassa giriş çıkışları kontrolla görevli emniyet 
mensppları vazifelerini lâyıkı veçhile ifa etmek
te ve saygılı davranışları ile takdir edilmekte
dirler. Görevlerindeki başarının devamı, sayın 
senatör ve milletvekillerinin kendilerine yardım
cı olmalariyle mümkün olduğu hususunu izaha 
lüzum görmüyoruz. Başta Zatişleri, Muhasebe ve 
Levazım Müdürlüğü sakin ve verimli bir çalış
ma düzeni içerisine girmiş bulunuyorlar. Tuta
nak Bürosunun Meclislerimizin çalışmalarına 
paralel ve hattâ bunun da dışında gayretli mesai
leri cidden takdirlerimizi toplamakta, bu büro
muzun daha iyi imkânlar içerisinde modern va
sıtalarla teçhiz edilmesini lüzumlu saymaktayız. 

Aziz arkadaşlarım.... 
Senato ve Meclisimiz için, ehemmiyeti haiz 

bürolardan birisi de Kanunlar Müdürlüğüdür. 
Kendilerine tahsis edilen daracık odalarda maa
lesef rahat bir çalışma imkânına sahibolamıyan 
bu büronun memur ve daktilolarına geniş ve ra
hat çalışabilecek imkânı Başkanlık Divanı temin 
etmek mecburiyetindedir. 

Kütüphanemiz, memnuniyetle müşahede edi
yoruz ki, divanlarca gösterilen alâka ile yıldan 
yıla noksanlarını ikmal etmekte ve kendisini üye
lerin hizmetine vakfetmektedir. Bu sene faaliye
te geçecek mikrofilm tesisleri ile büyük bir boş
luğu giderilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Meclislerimizle alâkalı umumi tenkid ve te

mennilerimizi anhatlariyle izah etmiş bulunuyo
rum. Bu vesile ile bir iki noktaya daha temas 
edip bu bahsi kapatacağım. 

Gerek Senato ve gerekse Millet Meclisi Baş
kanlık Divanlarının umumiyetle tarafsız tutum
ları memnuniyet vericidir. Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı geçmiş senelerde Divanın muhtelif 
kademelerinde görev almış bulunduğundan, 
meclislerimizin çözüm bekliyen her türlü iç me
selelerini bilmektedir. Kendilerinden önümüzde
ki senelerde noksanların giderilmesi yönünden 
gayretlerini beklemekteyiz. Böylece, memleketi
mizin gözbebeği ve milletimizin ümit kaynağı 
T. B. M. Meclisinin her türlü çalışmaları ile 
Türk idari hayatına ışık tutan bir millî mües
sese olma durumuna bir an önce kavuşacağı 
inancındayız. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Meclisimiz personeli ile alâkalı en önemli ko

nu geçen devrede üzerinde hayli emek sarf edil
mesine rağmen, çıkarılmasına bir türlü imkân 
hâsıl olmıyan Teşkilât kanunu tasarısıdır. Me
murlarımıza görev ve sorumlulukları ile müte-
nasibolarak birtakım haklar sağlıyacak ve görev
ler verecek bu tasarının bir an evvel çıkarılma
sını zaruri görmekteyiz. Her sene verilmekte 
olan memur ikramiyelerinin 1 Mart 1966 tari
hinde ödenmesini imkân kılacak kararların itti
hazı için Meclis Divanının gereken hazırlıkları 
tamamlaması gereğini, arkadaşların fazla mağ
duriyete meydan vermemek için lüzumlu addet
mekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kanaatimiz odur ki, 231 sayılı Kanunla per

sonel sayısının artmasına rağmen, bâzı büroları
mızda memur fazlalığının bulunması, Kitaplık, 
İşletme gibi kuruluşlarda ihtisas elemanlarına 
yer verilmcyişi Teşkilât kanununun çıkmamasın
dan ileri gelmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
1961 Anayasası 5 yıldır yürürlüktedir. Kul

landığımız Tüzük ise eski İçtüzüktür. Geçen dö
nem Meclis Riyaset Divanı bütün iyi niyetine ve 
çalışmalarına rağmen Millet Meclisi yeni İçtü
züğünü çıkarmaya bir türlü muvaffak olamamış 
ve Meclisimi* toplantılarının idaresinde, partile
rin temsilleri hususunda birtakım zorluklarla 
karşılaşmış, vakit israfına sebebolan lüzumsuz 
münakaşalara ve partilerarası mücadelelerle de 
kıymetli zamanlarımız, heder edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yeni İçtüzükle çalışma düzenimiz, 1961 Ana

yasasına göre ve günün şartları icabı yeniden 
tanzim edilmezse, Meclis müzakereleri eskiden 
olduğu gibi, lüzumsuz münakaşalara yol açacak 
ve bilhassa parti gruplarının ve hepimizin üzün
tü duyduğumuz, Meclise ve komisyonlara devam 
hususu aksaklığını gideremiyecektir. Haftanın 
âzami 3 gününde çalışan Yüce Mecliste ekseri
yetin olmadığı sık sık müşahede edilmekte ve Sa
yın Reisler üzülerek celseyi kapatmaktadırlar. 
Meclise devamsızlığın ve bu sebepten . çalışma
lara geçilememesinin umumi efkârdaki menfi te
sirlerini ifadeye lüzum görmüyorum. Devam
sızlığın izalesi hususunda Millet Meclisinde 2/3; 
den fazla ekseriyete sahip iktidar ve anamuha-
lefet partisine büyük sorumluluğun düştüğünüi 

I burada ifade eder, diğer dört parti milletvekil-
1 erinde Meclise devamda kusur etmemeleri lü
zumuna bilhassa dikkati çekmek isteriz. Sayın 
Riyaset makamından yeni İçtüzük çıkıncaya ka
dar, Meclise ve komisyonlara devam hususunu 
sıkı bir şekilde takibetmesini M. P. Meclis Grupu 
şiddetle arzu etmektedir. 

Aziz arkadaşlarımr 

Şimdi de T. B. M. M. si bütçesinin müzake
resi vesilesi ile grupumuzun demokratik niza
mın yakın geçmişi, hali ve geleceği hakkındaki 
görüşlerimi kısaca arz edeceğim. 

Bir ihtilâl sonrası Türkiye'mizde 1961 Ana
yasasının tatbikatına geceli, 4 ay sonra, 5 sone 
olacaktır. 15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra te
şekkül eden Birinci Dönem T. B. M. M. si, Par-
Iömanter rejimi bütün zorluklara ve ihtilâl ze
mini üzerine bina edilmiş bir ortama rağmen 
bugüne kadar getirmiş bulunmaktadır. 1961 - 1965 
Meclislerinin mâruz kaldığı Anayasa dışı dav-

I ranışlar, ezcümle rejimi yıkmak ve demokratik 
nizamı bertaraf etmeye matuf 22' Şubat ve 21 
Mayıs askerî ihtilâl hareketleri do acı gerçekler 
olarak maalesef vukubulmuştur. Bir taraftan, 
kin ve intikam tahrikleri, diğer taraftan onla
rın tahrikleri, diğer taraftan onların tahrikleri 
ile her gün rejimin kaderi ile kumar oynamaya 

L çalışan dikta heveslileri yeni, yeni siyasi gaile
ler çıkarmış ve onu takiben de iktisadi buhran
lara sebebolmuşlardır. Bütün bu acı gerçeklere 
rağmen, geçmiş koalisyon hükümetleri 10 Ekim 
1965 te yapılan hür ve serbest bir seçimle ikti
darı, seçimi kazanan Adalet Partisine gönül is
teği ile terk etmiştir. 

Aziz arkadaşlar, 
Bugün yurdumuzda demokratik nizamı kök

leştirmek ve iktisadi meselelerimizi halletmekte 
büyük bir sorumluluk yüklenmiş olan A. P. ik
tidarı, üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, davra
nışları ile partilerarası münasebetlerin gergin
leşmesine ve buna bağlı olarak ekonomik gider
lerimizin artmasına sebebolmuştur. İktidar ve bir 
kısım partilerimizin hakikatleri zamanında göre
memeleri ve realiteler için kullandıkları kıymet 
ölçülerinin birbirinden çok farklı olması özledi
ğimiz huzuru bir türlü temin edememiştir. Bu 
konuda, iktidarın çözüm bekliyen pek çok önemli 
konular göz önünde bulunurken, illâ da Seçim 

| Kanununu Meclisten çıkarmak arzusu, münase-
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betlerin gerginleşmesine, kanaatimizce, sebebolan 
faktörlerden birisidir. 

Aziz arkadaşlarım : 
Son olarak bir hususa daha değineceğim : Ge

çen devrenin koalisyon hükümetleri geçmiş dev
rin yaralarının sarılmasında ve milletin atıfet 
duygularının esirgenmemesi iyi niyetinden ha
reketle birtakım af kanunları çıkarmış ve bilhas
sa Yassıada mahkûmlarının tümünün aile yuva
larına kavuşmalarını temin etmiştir. Bu devre 
A. P. İktidarı geçmişteki bu iyi niyet gösterile
rinin akisne ve birtakım küçük hesaplarının ne
ticesi olarak, haftalardır partilerarası münakaşa 
konusu bir Af kanununu Meclise getirmiş ve el'an 
bu kanun komisyonlarda münakaşa edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, bunun Meclis 
bütçesi müzakeresi ile hiçbir ilgisi yok. Rica ede
rim bu tarafa girmeyiniz. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Devamla) — Grupu Anayasa nizamına sadık 
ve 27 Mayısın meşruiyetine inanan ve onun ilke
lerine bağlı bir siyasi teşekkül olarak, gizli he
sapların daima karşısında bulunmuş bir siyasi 
teşekküldür. Bu bakımdan iktidarların Meclis 
münasebetlerini zedelemeye matuf davranışları
nı katiyen tasvibetmemekte, Meclislerimizi hu
zursuz kılan iktidarların gayrimeşru tasarrufla
rının Türkiye'de huzurun teessüsüne mâni ola
cak bir zeminin hazırlanmasında önemli faktör
ler saymaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Gerek Meclislerimizin iç bünyelerine ve ge

rekse partilerarası münasebetlerin memlekete ya
rarlı gelişmeler göstermesi hususunda Grupumu-
zun temennilerini, görüşlerini bu vesile ile bura
da kesinlikle ve kısaca bir defa daha arz etmiş 
bulunuyorum. Mâruzâtıma son verirken, 19G6 
malî yılı Meclis bütçelerinin Yüce S^notomuT 
ve Meclisimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ed«r; Yüce Parlâmentoya Grupumuzun 
saygılarını suaarjm. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN «™ Huhtcrem arkadaşlarım, grup 
sözcülerinin ^konuşmalarının 15 er dakika ile, şa
hıslar adına konuşacakların 10 ar dakika konuş
ma ile konugmalann tahdidedilmesine dair bir 
önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum. Sayın 
Diler, önergeniz yalnız Türkiye Büyük Millet 
Meclisini mi ihata etmektedir; yoksa, bunun dı
şında bunda» böyle gelecek bütün bütçelere de 
şâmil midir? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bütün bütçe
lere şâmildir. 

Sayın Başkanlığa 
Grup sözcülerinin 15 er, şahısları adına ko

nuşacakların 10 dakika ile konuşmalarının tah-
didedilmeşinin oya konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Şimdi, grupları adına konuşan arkadaşları
mız konuşmalarını bitirmişler, şahısları adına ko
nuşacaklara sıra gelmiştir. Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu... Yoklar. Sayın İhsan Ataöv, buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizdeki bütün 
grupların, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
hakkında ve bu vesile ile kendi siyasi teşekkül
lerinin ç'eşitli görüşlerini ifade etmek hususunda 
gayet geniş açıklamalarda bulundular. Şimdi ben, 
şahsım adına fikirlerimi serd ederken, grup söz
cülerinin takibettikleri açı içerisinde kalarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi hakkında gö
rüşlerimi ifade ediyorum, önce şunu arz edece
ğim. Kürsü masuniyeti, fikre kaba kuvvetle «al
dırılması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz, du
racağımız konulardan birisi olacaktır. Yalnız, 
kürsüde bulunanlar ve kaba kuvvetin taarruzuna 
uğrıyanlar mutlaka kendi partileri tarafından 
müdafaa edilerek değil, Anayasanın bariz ve açık 
maddesinin ifadesi olarak, taarruza uğrıyanın 
hakkını taarruz edenin cezasını müşterek vermek 
suretiyle Anayasayı korumak ve yalnız benim ta
rafımı müdafaa zihniyetinden çıkmak icabettiği-
ne de riayet etmek gerekir. Geçen devrede, bu 
kürsüde bir fikir serd ederken, C. H. P. grupun-
dan arkadaşlarımın kürsüye papuçlarmı attığı
nı, çantalarını attıklarını, çakmaklarını attıkla
rını, fırlıyarak şu kürsüye bardağı attıklarını 
ve o da yetmiyormuş gibi, 50 - 60 kişinin bir
den iki taraftan etrafımı sararak üzerime saldır
dıklarını ve şu kırık gözlüğümü hâtıra olarak 
sakladığımı ifade edeceğim. O zaman, benim ken
di grupum dahi bu kürsüye çıkmış ve beni tah
rik edici unsur olarak görmüştü. Diğer .grupla
rın hepsi, fikre yumruk sailıyanı tecziye edecek 
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yerde, «Bu kürsü tahrik unsuru olmamalıdır.» 
diye bana hücum etmişti. O zaman, bu Anayasa 
yok muydu? O zaman, bu gruplar yok muydu? 
Evet, haklı olan demek ki, burada taarruza uğ-
rıyabiliyor, ya.. Bu Meclisin içinde olmıyanlar, 
o zaman basında gazete sütunlarında parlamen
terleri, çeşitli kuvvetleri tahrik eden sizin gibi 
muharrikler, işte bu Meclisin haysiyetiyle oynı-
yanlardır. (Orta sıralardan bir ses: kime söylü
yor bunu?) Bana söyliyenlerden bahsediyorum. 
Şimdi, «Kürsü masuniyeti böylece korunmalıdır», 
dedikten sonra, bu Parlâmento çatısı içerisinde 
bulunup da, bu Parlâmentonun haysiyetine her 
gün çeşitli vasıtalarla saldırmayı teşvik eden, 
kalemi ile Hükümete ve Parlâmentoya mütema
diyen saldıran ve hattâ, hattâ gelip o lokantada 
harıl harıl çorba içip de, o çorbayı ucuz olarak 
vatandaşlara ilân eden satılmış kalemlere de mü
saade etmemek lâzımdır, arkadaşlarım. (T. 1. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan biraz evvel zâtıâ-
linizin şikâyet ettiği hususa şimdi kendiniz biz
zat dâhil oluyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunlara ala
cağız, söyliyeceğiz. Burası fikir kürsüsüdür. De
mokrasinin güzel şeyleridir, bunlar. Demokrasi 
işte bunlara alıştığımız zaman anlaşılacak. (T. 
î. P . sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan müdahale etmeyi
niz. Biraz evvel kendiniz de aynı şekilde müda
halelerden şikâyet ettiniz. Şimdi, aynı duruma 
zâtıâliniz düşüyorsunuz. Çok rica ederim. Efen
dim, ne varsa Başkanla hatip arasındadır, bütün 
münasebetler. Diğer milletvekillerini alâkadar et
mez. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Esas bunları 
öğreneceğiz. Yoksa buraya gelip de bu kürsüde, 
«Ben başka şirkette çalışmadım» demek suretiy
le telmihen lâf söyliyenler, satılmış kalemleri
nin hesabını elbette bu millet huzurunda vere
ceklerdir. (A. P. sıralarından bravo sesleri, al
kışlar) O kalemleri kullanmak için meşru hükü
metlere, milletin meşru haklarına milletin hürri
yetlerine, milletin vicdanına, dinine, imanına, 
mukaddesatına, ahlâkına saldıran eşkiyalara bu 
millet müsaade etmiyecektir, muhterem arkadaş
larım. 

O saldırmaların parasının Karadeniz'in Kuze
yinden mi geldiğini, Atlantik'in öbür tarafından 

mı buraya geldiğini elbette bu millet hesabede-
cek ve herkese lâyık olduğu dersi de verecektir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Şahsiyat yap
mayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Alışacaksı
nız, alışacaksınız çok şeylere. 

Bu kürsüye gelip de burada doktrin müna
kaşası yapanlar, burada «kanunların müsaade 
ettiği kadar soldayım» diyenler, sosyalizmi mü
dafaa edenler, sosyalizm lâfı altında., kanun 
yasak ettiği için, «Ben komünistim»' diyemez-
se, hareketleri ile, yazıları ile, yaşayışları 
ile bütün tavır ve hareketleri ile kıpkızıl komü
nist olanlar mutlaka çehrelerini Türk Milleti
ne açıklamak zorundadırlar. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Amerikalılar 
da öyle söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Altan rica ederim, mü
dahale etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet ben öy
le istiyorum ki, «Bize bunu söylediler, bize 
komünist dediler, bize şöyle sataştılar» diye-
miyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Altan bütün meseleler 
zaten bundan zuhur ediyor. Saym Ataöv, mü
saade buyurun bir dakika. Efendim, biraz ev
vel kendinizin bizzat şikâyet etmiş olduğunuz 
bir meseleden, biraz sonra sanki bihabermiş gi
bi aynı edayı, aynı tavrı takınmak suretiyle 
kendiniz müdahalede bulunuyorsunuz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Öşür dilerim 
Başkanım, ben fikriyat yaptım, fikri olmıyan 
şahsiyet yapıyor. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, hatip 
konuşuyor, Saym Altan, size söz vermedim, 
müdahale etmeyin efendim. Sayın Bağcıoğlu 
lâf atmayınız, sükûnetle dinliyelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Fikriyat ya
panlar diyorlar ki, «komünizmin ne olduğunu 
öğrenmek için marksın kanitali'ni okumaları 
lâzımdır» bunu okurlarsa komünizmin ne ol
duğunu öğrenir. Biz de diyoruz ki, «bizim 
kendi kitabımız var, milletimizin kitabı vardır, 
biz o kitabı okuyoruz. Siz kendi kitabım oku
maya devam ediniz.» Sizin okuduğunuz kitabı 
okumak suretiyle, sizin gittiğiniz diyarlara git-
miyeceğR Bu Milleti sizin arzuladığınız isti
kamete göndermiyeceğiz» diyoruz. 
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Sevgili arkadaşlarım. Adalet Partisinin. 
konuşan hatiplerinin devamlı surette kapitalist 
olduğunu iddia ederler. Hayır, biz bir zaman
lar şunu da söyledik: Geçer-, devrede yaptık 
bu lafı A. P. milletvekili ve senatörlerinin bü
tün servetleriyle meselâ o zaman söylediğimiz 
için söylüyorum şimdi, «ismet Paşa ailesinin 
servetini değişmeye razıyız» dedik (gürültüler) 
şimdi diyoruz ki, ben bütün her şeyimi... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz de Sü
leyman Beyin servetini söyleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit müdahale etme
yiniz. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Rica ederim 
hatibe müdahale ediniz. 

BAŞKAN — Efendmi, hatibe lâzım gel en 
müdahaleyi yerinde ve zamanında yaparız. 
Müdahale ediyoruz. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Siz yalnız 
bize müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Birgit Baş
kanla münakaşaya girmeyiniz. 

Buyurun Saym Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi diyo

rum ki, kapitalist, kapitalist diye iddiada bu
lunan ve biraz evvel burada konuşan tamamiy-
le solun en solunda bulunan arkadaşa söylüyo
rum. Senin aldığm aylık serveti bizim beş on 
tanemizin aldığı servetle değiştirmeye razı mı
sın? 

ÇETİN ALT AN (istanbul) — Bu kafa ile 
sen aldığın bu parayı bile alamazsın arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Altan müdahale etme
yin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla^ — Bu kafa ile 
değil, kafa ile alınmıyor o. Eğer kafalarm öl
çüsü aldığı servetle ölçülmüş olsa idi, sizin bn 
Mecliste en az parayı almanız lâzımc>elirdi. Si
zin kafanızın herkesten yüksek olduğunu, ölçü
sünü ancak ve ancak Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ile Demirperde gerisindeki terazi
ler ölçüyor. Bir de Türkiye'deki terazilere vu
runuz kafanızı. 

BAŞKAN — Saym Ataöv. Meclis Bütçesi 
üzerindeki beyanlarınıza geçiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet Par
lâmento üyelerinin davranışlariyle, Parlâmen
toya yapmakta oldukları hizmetler üzerinde 
konuşmak Meclis Bütçesinin ta kendisidir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Morrison'un... 

BAŞKAN — Sayın Altan tekrar aynı şekil
de müdahalede devam ederseniz, en ufak bir 
müdahalenizde size ihtar cezası vereceğim. Mü
samahamızı suiistimal etmeyiniz efendim, çok 
rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Cevap ve
reyim, muhterem arkadaşlar, Adalet Partililer 
ve Adalet Partisi milletvekilleri, Adalet Par
tisinin muhterem üyeleri Amerika'nın ilişkile
riyle, Amerika'ya bağlı olarak ondan bir men
faat sağlamayı şiddetle reddeder. Böyle bir 
şey olursa, bunu şerefsizlik kabul eder. Bu 
hususu burada Millet huzurunda cesaretle ilân 
eder. Siz de çıkıp bu kürsüye gelip, komünist 
olmadığını, Rusya ile ilişkinin bulunmadığını 
bir defa t-öyîiyemedin daha. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ataöv lütfen Meclis 
bütçesi üzerindeki beyanlarınıza geçiniz. Rica 
ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saym Baş
kanımızı, Meclis bütçesi müzakereleri başladığı 
andan beri takibettiği ölçülerin dışına çıkama
dığım kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset de bu kana
atin aksini şimdi görmüştür, o bakımdan rica 
ederim Meclis Bütçesi üzerindeki beyanınıza 
lütfen devam buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, Parlâmento üyeleri çeşitli çıkarları 
için ki, Saym Özdağ'a atıf yaparım, şayet bu 
Parlâmento içinde bir gazetesi olan veya bir 
gazetede bir köşesi olan insanlar mutlaka par
tilerinin ve bâzı çevrelerin direktifi ile yaz» 
yazıyor olduklarını kabul ediyorlarsa, Akşam 
Gazetesinin ikinci sayfasında Türk Milletinin 
Başvekiline ağıza alınmıyacak kadar lâflar 
söyliyen, O'nu ithamlar altında bırakan, O'na 
hakaretlerde bulunan insanın, «Böyle • lâfları 
duyan bir insanın değil, Başvekil olmak, cemi
yet içinde gezmemesi lâzımgelir» diyen bir yaza
rın, kendisi için gazetelerde geçen sene annesi 
için yazılmış olan yazılardan dolayı Parlâmento 
içinde nasıl bulunduğunu, nasıl geldiğini sor
mak isterim. (Gürültüler) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Çüş. 
BAŞKAN — Saym Altan (Gürültüler) An-

lıyamadım rica ederim. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Ok, 
bu hâdiseler sizin Başkanlığınızda zabıtlara ge
çiyor. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan İç
tüzükte şahsiyetle uğraşmak için müsait bir 
hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Karcı bü
tün bunlara rağmen İçtüzükte de (Gürültüler) 
rica ederim efendim, oturunuz yerinize, nedir 
bu haliniz? Arkadaşlarım, bir dakika dinle
yin efendim, rica ederim, İçtüzükte bu böyle 
olmakla bareber, İçtüzükte bir Milletvekili 
kürsüden konuşurken yerinde oturan diğer bir 
Milletvekilinin de «çüş» demeye hak ve salâ
hiyeti yoktur. 

Sayın Altan, zatıâliniz bu şekilde beyanla, 
galiz beyanda bulundunuz. Size bir ihtar ceza
sı veriyorum. Tekerrüründe derhal takbihe çe
viririm. Çok rica ederim, oturunuz yerinize. 

Sayın Ataöv size son defa olarak (Gürültü
ler) Rica ediyorum efendim, Sayın Karcı otu
runuz efendim. 

Bu ne haldir arkadaşlar? 
Sayın Ataöv size son defa ihtar ediyorum, 

lütfen Meclis Bütçesi üzerinde mütalâanızı bil
diriniz ve asla sadet dışına çıkmaymız. Son 
ihtarımı yapıyorum. Aksi takdirde söz söyle
mekteki -memnuiyetinizi Meclisin kararma va
beste kılacağım. Ateşoğlu rica ederim, beni 
hiçbir zaman teyit ve tekzibetmeyiniz, yeriniz
den, rica ederim. Havayı elektriklendirmeyin 
rica ederim. Bu Meclisi on tane Başkan idare 
etmez, bir Başkan idare eder, rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan 
şunu da ifade etmek isterim ki, artık bu mem
lekette herkesin kendisini lâyü'sel bir kuvvet
te olmadığını kabul edinceye kadar, herkesin 
herkesten fazla bildiğini, bilmediğini kabul 
edinceye kadar, herkesin başkalarının da şeref 
ve haysiyetine saygı göstermesini öğreninceye 
kadar, herkesin ağzından çıkan lâfların ölçü
sü mukabilinde cevap vereceğimizi ve asla bun
dan sonra şirretliklere ve seviyesizliklere mü
saade etmemek kararında olduğumuzu beyan 
etmek isterim. (A. P. sıralarından, bravo ses
leri ve alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi, Sayın Özdağ'm 
fikrine de bir kaç cümle ile cevap vermek isti
yorum. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, 
Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyettir. 
Türkiye'nin ikinci bir Cumhuriyeti yoktur. 
Türkiye Cumhuriyetini ikiye bölmek demek, bü
yük Atatürk'ün Cumhuriyetini kapayıp, yeni 
bir devir açmak demektir. Buna müsaade et-
miyeceğiz. Biz Atatürk Cumhuriyetinin bekçisi 
ve onun devamı için bu kürsüden yemin etmiş 
insanlar olarak, imtiyazlı ikinci bir Cumhuriyet 
tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tanıyoruz, ve 
onun savunmasını yapacağız. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Yalan söy-
I üyor. 

BAŞKAN — Nedir efendim? Hatibin şimdi 
söylediği şu sözlere karşı ne söyliyeceksiniz?. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Kendisi 
yalancı Atatürkçüdür. Onu söyliyecektim. 

BAŞKAN — Kim? Allah, Allah; sizin bu 
şekilde müdahaleye hakkınız yok. Size de bir 
ihtar cezası veriyorum. (Adalet Partisi sırala
rından «Ama çok oluyor Sayın Başkan» sesleri) 
"ok oluyor, az oluyor cezayı veriyorum rica ede
rim ;siz niçin müdahale ediyorsunuz; Başkan 
müdahaleleriniz altında bu işi göremez. «Çok 
oluyor Sayın Başkanım» demek dahi içtüzüğe 
riayet etmemek demektir. Çok rica ederim ar
kadaşlar. Konuştuğunuz bütçe Meclis bütçesidir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, bu memleketin içerisinden bu hal
kın temsilcileri olarak buraya gelmiş olanlar, bu 
milletin mümessilleri yalan söylemezler. Başka
larına uşaklık edenler yalan söylerler. Biz, mil
letin temsilcileri olarak o sözü söyliyen arkada
şa iade ediyoruz. 

BAŞKAN — ^Sayın Ataöv lütfen konuşma
nızı münhasıran Meclis bütçesi üzerine teksif 
ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Eğer Çetin-
Altan'm konuşmalarını ortaya koyarsanız, ko
nuşmasının son kısmında Meclis Kütüphanesi 
hakkındaki pasajı çıkarınız, geri kalan arasında 
Meclis bütçesine ait bir husus yoktur. Ama, 
biz yine Meclis bütçesiyle alâkalı olarak konu
şuyoruz. Çünkü, parlömanterlerin davranışları 
Meclis bütçesiyle ilgilidir. 

Şimdi Sayın Özdağ, «bizleri dilimizin ucuy
la 27 Mayısın koruyucusu olduğumuzu veva-
Hutta ona bağlı bulunduğumuzu» ifade ederler. 
Kendileri bizim iç bünyemizde bâzılarımızın 
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mutedil, aklı selim, anlayışlı; bâzılarımızın da 
büyük hatalı olduğunu söylerler. Biz 240 kişi
lik bir grupuz. Elbette içimizde çeşitli şekilde 
düşünenler vardır. Ama, siz ihtilâli yapanla' 
38 kişi idiniz, 14 ünüz vatana kötülük etmek 
ten yurt dışına gittiniz? 27 Mayısı yapanlar. 
27 Mayısın 3 ncü ayında niçin yurt dışına git
tiniz de iki sene bu memlekete dönmek hakkın
dan mahrum kaldınız? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, zatıâlinizc ben
deniz Meclis bütçesi üzerinde söz verdim. Bir 
hatibe mutlaka cevap vermenizi icabettirecek 
şekilde söz vermedim, çok rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, demek ki, T. B. M. M. bütçesi konu
şulurken pek çok şeyler söylemek mümkün. As 
lmda bu konunun hepsi, bütçenin tümü üzerin 
de söylenmesi lâzımdı. Bütçenin maddelerine 
geçildi mi, hassaten o madde üzerinde durulması 
icabeder. Usul hakkında söz istediğim zaman 
eğer bu yönde bana söz verilse idi, bu hususu 
izah edecektim. Madem ki, böyle bir teamül 
tutulmuştur, biz de bu teamüle göre konuşma
larımızı yapıyoruz. 

BAŞKAN — Eica ederim, böyle bir teamül 
tutulmamıştır. Riyaset sadedi tâyinde takdir 
salâhiyetini haizdir. Ve bugünkü Riyaset mev
kiini işgal eden arkadaşınız takdir salâhiyetini 
bu şekilde kullanmıştır, çok rica ederim. Tak
dir salâhiyetimize lütfen müdahale etmeyiniz. 
Zinhar elimizde yalnız bir takdir salâhiyeti 
vardır, onu kullanmamıza müsaade ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar 
kadaşlarım, Meclisimiz idaresinde ve içinde bu 
lunan, çalışan personel konusunda hassasiyetle 
üzerinde durmak ve bâzı tasfiyeler yapmak, bâzı 
değerlendirmelere tâbi tutulması gerekmektedir. 
Geçen yılın tutanaklarının fihristleri çıkmamı? 
ve şu anda geçen yılın tutanaklarından istifade 
edeceğimiz bir durum meydana getirilmemiş
tir. Her gün basılan dağıtılan kâğıtlar bu mil
lete büyük paralara malolmaktadır. Bunların 
üzerinde durup bir reform yapmak lâzımdır. 
Bir yeniliğe gitmek lâzımdır. 

Stenograf bürosunun özel bir statÜ3Te tâbi 
tutulması lâzımdır. Sabahın saat 10,00 undan 
ertesi günü sabah 06,00 na kadar devamlı ça
lışan bu arkadaşlarımız bizim çok zaman veba
limizi taşıyorlar. Tutmuş oldukları notlar ondan 
sonra teyplerde karşılaştırılıyor. Bazen bu es

kimiş, köhnemiş teypler arıza yapıyor ve arka
daşlarımız müşkül durumda kalıyor. Bu itibar
la, evvelâ Meclis teyplerinin yeni baştan ele 
alınması ve bu işi görecek bir hale konması lâ
zımdır. Stenografların, Steno Tutanak Bürosu
nun Meclisin diğer büroları gibi mütalâa edil
memesi gerekir. 

Komisyon odaları çalışmaya müsait değildir. 
Oda tevziinin yenibaştan ele alınması lâzımdır. 
Odalarda kâtipler ihtiyaçtan fazladır. Tasarruf 
etmek lâzımdır. Bu Meclisin içerisinde evvelâ 
biz parlömenterler olarak sosyal adalet denen, 
gelir eşitliği denen şeyi müsavi kılmamız lâzım
dır. Eğer, dışarda bunu istiyorsak; birimiz çe
şitli yönlerden ayda 17 bin lira alacak, gelip 
burada fakir halkın, emekçinin, ırgatın çiftçisi
nin müdafaasını yapacak. 

«Yalın ayak ayağa kalk, çıplak vatandaşım» 
diye buradan feryat edecek, hem cebini doldu
racak, kimimiz 2 500 - 3 000 lirayı alacak, sa
bahtan akşama kadar milletin hizmetinde bulu
nacak. Bu müsavatsızlığı kaldırmak lâzımdır. 
Gelir eşitliğini bu çatının altında kuralım, son
ra dışarda arıyalım. Sosyal adaleti burada ku
ralım, sonra dışarda arıyalım. Tasarrufu bura
da yapalım, sonra diğer bakanlıklara gidelim. 
Evvelâ kendi etrafını murakabe edemiyen, ken
disinin re'şen kullandığı millet paralarının he-
labmı harfiyen verecek ye bunda hakikaten 
haklıdır, diyecek hale gelmiyenler dışarda hak 
arayıp, her hangi bir murakabe yapamazlar. 
Parlâmentonun. üzerinde durmamız lâzım. Par-
^mentonun idaresinde reform lâzım. Bu Mecli-
ıın içerisinde çalışan insanların, dışarıya örnek 
olacak personel olması .lâzım. Birçok yönlerden 
^eçen sene Meclis kürsüsünde isim ile hâdiseler 
rikrotmişimdir. birçok yönlerden buraya ge
tirdiğimiz ayırma ve kayırma cinsinden (olan ki
fayetsiz personelin tasfiye edilmesi lâzım. Ge-
^en sene misallerini verdik. Bir Meclis Reisinin 
hanımının ütücüsü 70 lira asli maaşla b.u Meclis
te işe girmiştir. (Çıkartın sesleri) Çıkartılması 
Vin burada feryat ettik. Geçen yılın Meclis za
bıtlarını açar okursunuz. Ama, burada konuşu
lanlar burada kalmamalıdır, diyorum. Bayın 
Bozbeyli'yi o mücadelenin içinde bulunmuş, yeni 
bir Reis olarak aynı kadronun" içerisinde, aynı 
statükonun devamı suretiyle idarei maslahatta 
görmek istemiyoruz. Yertilik istiyoruz, personel-
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de de kalite istiyoruz, buraya girmiş, kayırılmış, 
ömründe elini daktilo tuşlarına vurmamış, fa
kat 900 - 1 000 liralık daktilo kadrosunu işgal 
edenlerin artık bu çatı altında tutulmaması lâ
zımdır. Bu milletin paralarını peşkeş çekmemek 
lâzım. 

Sayın Muzaffer Özdağ, o zaman alınanları 
siz de bilirsiniz. Meclis içinde 80 küsur kişiye 
bir imtihan yapıldı, hepsine baktık. Kanunlar 
Dairesi Müdürü buradadır, muhterem arkadaşı
mız. İmtihan yapıldı, Meclis içindeki daktilolar 
sonuncu, d]şardan gelenler ise birinci -oldular. 
Bunlar gerçektir. Bunların üzerine el koymak 
lâzımdır. Bu yaralar bizim kendi üzerimizde 
bulunan yaralardır. Bunları tedavi etmedikten 
sonra, milletin yaralarını nasıl tedavi edeceğiz? 
(Gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Biz imtihana milletin huzurunda girdik, si

zin gibi devşirme gelmedik. (Gürültüler, kimse 
devşirme gelmedi sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; hiç kimse devşir
me gelmedi. «Devşirme gelmedik» şeklindeki 
beyanınızı lütfen tavzih ediniz. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Kim
se devşirme gelmedi, ne demek istiyor, tavzih 
etsin. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uzunoğlu otu
run rica ederim. Beyefendi, Reis konuştu, tav
zih ediniz dedi. davet etti. Daha ne istiyorsunuz? 
Bilmiyorum ki, yani lâf mı, kalkmanız şart mı? 
Tavzih edecek efendim, oturun rica ederim, otu
runuz yerinize. 

BAHATTÎN UZUNOÖLU (Samsun) — Dev
şirme ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu size bir ihtar 
cezası veriyorum. Bu ne hal Allah aşkına!.. 

BAHATTÎN UZUNOÖLU (Samsun) — Sayın 
Reis, devşirme... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika efen
dim. Beyefendi; sizin bu şekilde reaksiyonunuz
dan evvel, sizin bu şekilde beyanınızdan evvel, 
eğer dikkat etmiş olsaydınız, Riyaset onu tav
zihe davet etti. O bakımdan teyiden ayağa kal
kıp boy göstermenize ihtiyaç yok. Onu Riyaset 
gördü. 

Sayın Ataöv, lütfen tavzih ediniz bu devşir
me meselesini. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) - - Efendim 
devşirme dediğim, yani biliyorsunuz pamuk tar
ladan toplanır, birinci mahsul alınır. Ondan son
raki kozalar zoraki açar, bunları da toplarlar, 
ona bizde «devşirme* derler. (Gürültüler)... Sen 
sus. Şimdi millî bakiye diye yani esas milletin 
seçtiklerinden sonra geride kalanlara ben bu 
pamuk misali bir izafede bulundum. Yani bunu 
bir hakaret kaseliyle söylemedim. (Sağdan gü
rültüler)... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uzunoğlu, demek 
ki, ihsan Ataöv arkadaşımızın telâkkisi budur. 
Buna bağlı değilsiniz, mecbur değilsiniz, kabule 
mecbur değiliz. Anlaşıldı mı efendim. 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Kendi grupları
nın içinde de devşirme var. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hakaret ola
rak söylemedim. 

BAŞKAN — Beyefendi, şimdi bir telâkkiyi, 
bir hatibin telâkkisini mutlaka geri aldırmaya 
mecbur bırakan bir hal yok. Kendisine göre, te
lâkkisi, düşüncesi, tarzı düşüncesi öyle tetabuk 
etmiş. (Devşirme bu mudur? sesleri) Efendim, 
olabilir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Eğer böyle 
sözlerin hepsi geri alınacak olsa Çetin Altan 
Beyin zabıtlarda tek bir sözü kalmaz. 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Sözünü geri al
ması lâzım. Aksi takdirde siz idare edemiyorsu
nuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben sizi tam- ' 
mıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksu; biz idare ediyo
ruz. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Bu 
milletin tanıdığını, siz de tanıyacaksınız Ataöv. 

BAŞKAN — Efendim, oturun Sayın Uzun
oğlu. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu milletin 
tanıdığım esas siz tanıyacaksınız. Bu iktidarı 
millet tanımıştır. Siz niçin tanımak istemiyorsu
nuz? (Böyle giderse senin yüzünden tanımıya-
cağız sesi) (İktidara kimse bir şey söylemedi, 
bu ne biçim konuşma sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; lütfen esasa giri
niz. 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Sayın Başkan; 
herkes Seçim Kanunu ile gelmiştir, sözünü geri 
alsın. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; sözümü bağlıyorum. T.B.M. Meclisi 
bütçesi konuşulurken burada doktrin münakaşa
larını, kapitalistlik, sosyalistlik, komünistlik 
münakaşalarının yapılmaması gerekirdi. Bu bi
zim grupumuza devamlı şekilde kapitalistler ve 
ona benzer lâflarla, hücum eden arkadaşım ha
kiki veçhesini ortaya koymak suretiyle, söyle
miş olduğu lâfların değerini sizlere gösterebil
mek için bu beyanda bulundum. T.B.M.M. nin 
bütçesinin memleketimize ve milletimize hayır
lı olmasını temenni ederim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bir dakika. T.B. 
M.M. nin çıkarmış olduğu kanunlara saygı gös
teren bir insan sıfatiyle ve millî iradenin her 
yerde hâkim olmasını koruyan bir insan sıfa
tiyle, bu Meclisten çıkarılmış bulunan bir ka
nun ile millî bakiye rejimi içerisinde, gerek 
Adalet Partisinden gerek diğer partilerden millî 
bakiye rejimi içerisinde gelmiş olan arkadaşla
rımız vardır. Biraz evvel beyan ettiğiniz dev
şirme izafesi ile bütün bu arkadaşlarımız geniş 
mânada rencide olmuşlardır. Çok rica ederim; 
bu sözünüzü lütfen geri alınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu sözüm 
hiçbir suretle bir kimseyi töhmet ve hakaret 
kasdini taşımamaktadır. (Geri alsın sesleri) 
Madde bir. 

BAŞKAN — Bir sürçülisan. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Madde iki; 

Sayın Başkan, biraz evvel bir arkadaşımız ko
nuşurken burada Anayasamıza... 

BAŞKAN — Sayın AtaÖv bir dakika. 
BAHATTÎN UZUNOÖLU (Samsun) — Sa

yın Başkan; grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi; hatip konuşurken 

grup adına söz istenmez. Söz istemenin bir 
esası vardır. Hatip konuşuyor, rica ederim. 

^Evet, lütfen bu devşirme kelimesini geri alı
nız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biraz evvel 
Sayın Başkanım siz dediniz ki, bu kürsüden 
«Anayasa da tenkid edilebilir dediniz Çetin 
Altan Bey konuşurken. Anayasayı millet oyun
dan geçirilmiştir. O tenkid edilir de benim, 
Millî Bakiye Kanununu tenkid etmemde ne ku
sur olur? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika beyler, koro halinde 
konuşmayınız. Sayın Ataöv cevap vermeyiniz 
efendim. Beyefendiler (Sağdan gürültüler «Kü

çük görüyor sesleri») Küçük görüyor, büyük 
görüyor. Riyaset gerekli İçtüzük kaidelerine 
göre meseleleri yakînen takibediyor. 

Sayın Ataöv, size bu hususta şu ricam ola
caktır. Biraz önce benim beyan etmiş olduğum 
husus, milletvekilleri, Meclis kürsüsünde sa
det -dâhilinde olmak üzere serbestçe beyan ede
bilirler. Ancak, sadedin hemen yanı başında, 
galiz beyanda milletvekillerinin bulunmamak 
mükellefiyeti vardır. Siz devşirme sıfatı ile, 
devşirme izafe etmek suretiyle galiz beyanda 
bulunduğunuz kanaatindedir, Riyaset. O ba
kımdan devşirme kelimesini lütfen ortadan kal
dırınız. Yoksa, millî bakiyeyi tenkid etmek 
ayrı bir şeydir. «Devşirme» şeklinde izafe ve 
telâkki etmek ayrı bir şeydir. Lütfen rica ede
rim bu hususa dikkat ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Devşirme» 
kelimesini hiçbir suretle arkadaşları küçültücü 
bir mânada kullanmadım. Asla, çünkü kendi 
grupum içinde de o suretle gelmiş arkadaşlar 
vardır. Elbetteki bırakın kendi grupumu, Par
lâmento içinde bulunan insanlara böyle bir sı
fat izafe etmem. Bu bir tâbirdir. Size misâli 
ile izah ettim. Bunu bir küçültücü mânada, ha
karet kasdiyle söylemedim, ancak bir tâbir ola
rak ifade ettim. « 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(C. K. M. P. sıralarından «Sadaka ile ge

lenler» diye söylemiş bugün de terar etmiştir. 
Kendisinden istirham ederim sesi) 

Her tekerrür ettiği anda Riyaset vazi
fesini ifa edecek ve bunu aynı zamanda 
tavzihe davet edecektir. Eğer daha ağır mâ
nada bir beyanda bulunulursa onu da tamamen 
geriye aldıracaktır. Sayın Altan, buyurun ne
dir efendim? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sataşma var
dır, söz rica ediyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hem dev
şirme bir milletvekili dedi ve bu arada 14 lerin 
vatana ihanet suçu ile dışarı çıkarıldıklarını 
söylediler. Sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir beyan
da bulunmadı. Devşirme milletvekilinin beya
nınızı lütfen mübalağalı şekilde kullanmayı
nız. Çünkü biraz evvel o devşirme milletvekili 
beyanını tavzih ettirdik. Ve meseleyi hallettik. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — 14 1er va
tana ihanet suçu ile çıkarılmışlardır dedi. 
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BAŞKAN — Hayır o şekilde bir beyanda 
bulunmadı. Riyaset o şekilde bir beyana mıı-
hatabolmadı. Vatana ihanet suçu ile bir beyan
da bulunmadı. 

Şimdi, Sayın Altan, zatiâliniz sataşma dola-
yısiyle söz istiyorsunuz. Çok rica ederim, beni 
önemle dinleyiniz. Zatiâlinize «Satılmış» keli
mesi kullanılmak suretiyle sataşma olmuştur, 
Ayrıca, «Eşkiyalar» kelimesini kullanmak su
retiyle bir sataşma, ağır bir taaruz vâki olmuş
tur. 

Binaenaleyh, içtüzüğümüzün 95 nci maddesi
ne göre zatınız hakkında ağır bir taarruz vâ
ki olduğu için ve yalnız, münhasıran bu nokta
larda cevap vermek suretiyle söz veriyorum. 
Bunun dışına çıktığınız takdirde sözünüzü der
hal keresim... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Eşkiyacı-
lık hitabını vatana ihanetten daha mı ağır bul
dunuz ? 

BAŞKAN — Beyefendi Riyaset olarak «Va
tan haini, veya vatana ihanet» gibi bir terkibi 
duymadım. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Şu hal
de dinlemiyorsunuz, demektir. 

BAŞKAN — Dinliyorum efendim. 
Lütfen Sayın Altan bu hususlar dâhilinde 

mütalâanızı beyan ediniz. Meclisin bu elektrikli 
havasını daha çok elektiriklcndirmeyiniz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, sayın milletvekilleri, ben bir Batı anla
mındaki demokratik Parlâmentoların yavaş ya
vaş kendi geri kalmış ülkemizde de nasıl geliş
mesi gerektiğine dair partimizin görüşlerini arz 
ettim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Batı Alman
ya'da «çüş» diye bir söz var mı? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bir insanın 
anasına -söverlerse çok daha ayıbı da söylenir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Var veya yok rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bir fikre 
hissî ithamı ile cevap verildiği ölçüde o ülkede 
demokrasi eksik demektir. Çünkü ben sözleri
min başında «Demokrasi bir kültür ve seviye 
sistemidir. Ta Yunandan beri öyledir» dedim. 
Ama gelip bu kürsüden alt tarafı aynı yurdun 
hişsî ayrılığı, parti ayrılığı da olsa çocuğu olan, 
aynı sakafm altındamemleketi aynı oylarla tem

sil etmekte olan bir kişinin ötekine «eşkıya, sa
tılmış, anasına küfür, bunlar ile olmaz. Biz söy
lediğimiz vakit küfür değil, söylemediğimiz her 
sözü ispat ederiz. Eğer 80 milyon istemiş de, 
11 milyona karar verilmişse aradaki 69 milyon 
neden fazla istenmiştir? Diye sorarız, o kadar 
kimeseye hakaret değil. Eğer edilmiş hakaret
ler var ise, onları altalta koyar, deriz ki «Bu 
nasıl bir iş. Demincek burada, Ataöv'ün benim 
yazımdan zikrettiği söz daha çoğunlukta olan bir 
muhalefet partisinin gazetesinde parti fikri ola
rak çıktığı için alınmış bir cümle içindeydi. 
Ama böyle kelimeleri değiştirmek suretiyle şahıs
lara hücum etmek ne olacak, ne kazandırır? Bu
raya ben de geldim, ben de ona sövdüm ne çı
kar bundan? Bana sövmekten aileme sataşmak
tan ne çıkar? Neyi kurtarır? Ben bir fikre ina
nırım. Demokrasilerde insanlar fikirlere inanır. 
Bir fikre inanmanın karşılığı sövgü, saygıya mıı-
hatabolmak, eşkıya, satılmış demek değildir. 

BAŞıKAN — Sayın Altan. Bir dakika, bu 
celsede cereyan eden bir hâdiseyi görüşüyoruz. 
Daha önceki celselerde sövmüş sövmemiş ola-
'bilir... Onların müeyyidesi, onların reaksiyonu 
ayrıdır. Çok rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Burada söy
lediklerini söylüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada vukubulan hâdiseyi 
şimdi münakaşa ediyoruz. Beyefendiler daha 
evvelki celselerdeki hâdiseler bizi, şimdi alâka
dar etmez efendim. 

ÇUTİN ALTAN (Devamla) — Elinizi vic
danlarınıza koyarak söyleyiniz. Sayın millet
vekilleri, bir fikir söyleniyorsa bu memleketin 
düzeninin ne olduğunu iktisatçılar tesbit etmiş
lerdir. Bunun tenkidi yapılıyor ise, bunun ce
vabı eşkıya mı? Bunun cevabı satılmış mı? Sa
tılmışlar demek bizim ispat ettiğimiz gibi sa
tılmış olan kişilerin nasıl satılmış olduğunu aynı 
şekilde- ispat etmek demektir. Birbirimize sa
tılmış damgasını vurur isek, arkasından hesa
bını derhal ortaya koyarız, öyledir esasen. Yok-
:sa böyle havada satılmış, yok bilmem ne. BUIIT 
lar bir başka oluşları kamufle etmeye yarar hi
kâyelerdir ki, tarihte vardır örnekleri. Bütün 
çıkar düzeninden yana olmuş kişilere, büyük 
halk kütlelerinin yararlarını savunmak için 
karşı çıkmış kişilere, aynı şekilde küfürlerle, 
hattâ cellâtlarla, hattâ iplerle, kurşunlarla kar
şı koymayı onları susturmayı ve onların söyle-



M. Meclisi B : 48 15 . 2 . 1966 O : 3 

rîiği gerçekleri kimseye duyurmamayı hedef et
miş kişiler vardır. Ben kimsenin bu şekilde bir 
fikre küfürle hitabedilmesiyle demokrasinin yü
rüyeceğine, böyle de demokrasinin olacağına 
inanmam. Onun için de demokrasinin böyle ol
mamasını isterim. Çünkü Ataöv'le biz ikimiz 
aynı sıfatı taşıyamayız. Ya o namusludur ya 
ben. Eğer o namuslu ise ben namussuz olmaya 
razı olurum. Çünkü Ataöv'ün taşıdığı sıfatı 
ben taşımayı tenezzül addederim. Anlatabili
yor muyum? Ayıptır bir milletvekiline böyle 
söylemek, böyle hitabedilmez. 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen şimdi siz 
de bu beyanınızı taczih ediniz. «Ataöv bu Mec
liste bir milletvekili, siz de bir milletvekilisi
niz «O namuslu ise ben namusluyum ; ben na-
mussuzsam o da namussuz» bu ne biçim terkip 
anlıyamadım. Bir ikincisi, rica ederim, «Onun 
taşıdığı yükü ben taşıyamam» filân gibi beya-
11 im zdır. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir insan ki, bir milletvekiline «Eşkiya» 
der; kendisi de milletvekili ise aynı sıfatı taşı -
yordur. Ben. onunla aynı sıfatı taşımıyacağım 
için eşkıyalığa dahi razıyım. Ama, Ataöv ol
maya razı değilim. Bu kürsüden böyle konuş
mam ben.. Her şeye razı olabilirim. Ama bura
dan. böyle hitabedilmez. Fikre bu şekilde hü
cum edilmez. Fikre bu şekilde hücum edil
mez. O zaman, olmaz bu iş olmaz. Bu
radaki arkadaşlarımıza başka türlü bir ima, baş
ka bir gruptan gelen arkadaşlarımıza başka tür
lü bir ima. Ne getirir bunlar bizim memleketi
mizin demokrasisine? Teker teker hepinize kü
für edelim, karşılıklı hep küfür söyliyelim: 
neyi kurtarır bu? Millî geliri mi artırır? Da
ğıtımını mı düzeltir? Petrolü mü fazla çıkartır? 
Yoksa, Antalya'daki ferro - kromit fabrikasm-
daki Fransız sermayesinin 12 milyonunu iade 
mi ettirir? Neyi kurtarır bu yani? Neyi kur
tarır? Biz hepimiz birbirimize sövelim. Herkes 
de seyretsin bizi. Bütün, memlektte «Paraları
nı da; artıracaklar, aferin milletvekillerimize ne 
güzel tenkid ediyorlar. O ona anasına, eşkıya 
sen bilmem ne? Sonra ne olacak yani? Peki 
yani ne fayda getirir? Fayda getirirse ben de 
taraftarım, olsun. Bırakırlarsa böyle gidelim 
sövüşe, sayışa. Diyoruz, Kitaplık Batı demok
rasisi, fikir, Kapitalin tenkidi, sosyalist parti

ler. Ne fark vardır? Komünist partisi neden 
İngiltere'de vardır? Anlatmaya çalıştık bunu. 
Bunun cevabı kalkıp da küretmek midir? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Çüç deme
ye hakkın var mı idi ? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Anama sövü
yor, ayıptır. Bir insanın anasına küfredilmesi 
ayıptır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe rica ederim. Si
zin lâf atmaya hakkınız yok. Niçin soruyorsu-
nuz, soru sormaya ne hakkmız var efendim? 
(Gürültüler) 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Beyefendi si
zin de annenize sövülürse bunu aynı ölçüde sa
vunurum. Ayıptır, buradan bir insanın anasına 
küfretmek, ayıptır bir milletvekili sıfatını ta
şıyan bir insanın kalkıp da bir arkadaşına, ana
sına küfretmek ayıptır ayıp. (Gürültüler) 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Siirt) — Sen mil
lete küfür ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Araş, rica ederim efen
dim, nedir bu haliniz Allah aşkına? Sayın Al
tan, çok rica ederim. İşi daha fazla mübalâğa-
landırmaym. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ayıp keli
mesinin mânasını anlamayan kimseler; başka 
ne diyeyim, Ataöv mü deyeyim ayıp? 

BAŞKAN — Sayın Altan, size verilen söz 
muayyen bir hudut içindedir. Rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ben aranıza 
karışmak arzusu ile ortaya çıktığım vakit, bu 
ölçülerde gidecek bir demokrasiyi hiçbir zaman 
hayal etmemiştim. Her türlü bir memleket idare 
edilir, böyle de idare edilir, şöyle de idare edilir. 
Ben alt tarafı burada tek başına konuşma hesabı 
içinde 32 milyonluk ıstırabın sadece temsilcile
rinden bir tanesiyim. Bunun kazinliği demokrasi 
bakımından ayıbı parça parça hepimize aittir. 
Bir parlâmentonun kürsüsünden böyle bir şey ol
maz söylersiniz efendim, «Ben de bu sisteme ina
nıyorum» nitekim söylüyor sözcüleri. Şimdiye 
kadar böyle eşkıyalık, bilmem nedir, anası falan 
bunlar ayıp şeylerdir. Bununla neyi kurtaraca
ğız yani?. Kendileri söylüyorlar ki, ben kapitalist 
sisteme çat, demişim. O da benim kişiliğimi orta
ya koyarmış. Kapitalist sistemle insanın kişiliği 
ortaya konması arasında hiçbir irtibat yok. O sis
temin iyi veya kötü olduğu söylenir. Bunları bil
mek. gerektir; , 
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BAŞKAN — Sayın Altan, o mevzuya girme
yiniz lütfen, rica ederim, Beyefendi. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Böyle dema
goji ile safsata ile parlamenterlik yapılmaz. İk
tisat konularında küfürlerle, kişilikten bahsede
rek iktisat yürümez. İktisadi metotlarla Devlet 
yönetimi kişilere saldırmakla olmaz. Koyarsınız 
meseleyi, iddianızın altına gerçeğini oturtursu
nuz. Ondan sonra ancak, bir fikri insicam içinde 
bir neticeye bağlarsınız, fikriyatınızı. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ona söv, bu

na söv, herkesi tahrik et. E, ondan sonra ne olu
yor? *Gayet üstün bir parlâmento tipi, örneği, bü
yük isabet. Bu ise, yani bu, bizi böyle tamyacak-
sa herkes dışarda, milletvekilleri böyle konuşu
yorlar ve bu konuşmalar faydalıdır Türk Milleti 
için, bu memleketin kalkınması için. Vallaha bil
miyorum, geri ülkelere örnek olacak çabalar pe
şinde olalım birgün demiyecek. Eğer, biz geri 
ülkelere bu şekilde örnek olacak isek, çok korka
rım ki, çok kısa bir tarihte geri ülkeleri kendimi
ze örnek almaya başlıyacağız. Hiç değilse onların 
bir terbiyesi vardır, parlâmentolarında. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
şayanı eseftir ki, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Bütçesini görüştüğümüz bir sırada, bâzı ar
kadaşlarımızın göstermiş olduğu had hassasiyet
ten dolayı veyahutta bâzı yanlış anlamlar dola-
yısiyle veya Riyasetin sanki burada sadet dışı 
beyanda bulunuyor da ona müdahale etmiyor ka
nısı içinde, türlü arkadaşlarımızla cereyan eden 
türlü düşünceler içerisinde maalesef karşılıklı 
söz düellosunu geçip âdeta esefle karşılanabile
cek mahiyette karşılıklı beyanlarda da bulunul
muştur. Halbuki görüşmekte olduğumuz Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçesidir. Her şeyden ev
vel bu kutsal çatı içinde arkadaşlarımızın birbi
rine karşı âzami saygı, âzami tolerans içinde ve 
muhabbetle sarılmalarını icabettirecek ve nevama 
burayı bir forum, bir fikir tartışması yeri adde
decek bir telâkki içerisinde bulunmalarını icabet-
tirir. Haddizatında, konuşulan bütçede ve buna 
yapılan tenkidler de bu gerçeği temine matuf ol
malıdır. Bu sebeple çok rica ediyorum, arkadaş
larımız hissî ve fevrî hareketlerden âzami derece
de içtinabetmesi ve daha yapıcı bir rüyet içeri
sinde birbirini itham yerine, birbirini tenkid, bir

birini tenvir, birbirlerini irşat metotlarını kul
lanmalarını hassaten ve önemle rica ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde şimdiye ka
dar Adalet Partisi, C. H. P., Yeni Türkiye Par
tisi, C. K. M. P., T. İşçi Partisi, Millet Partisi 
ve partileri takiben grupları adına ve onu taki
ben de şahısları adına bir arkadaşımız konuşmuş 
bulunmaktadırlar. 

İkinci defa olarak Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Sami Binicioğlu, C. K. M. P. adına Sayın 
Muzaffer Özdağ söz istemiş bulunmaktadırlar. 
Sırada 16 arkadaşımız şahısları adına söz almış 
bulunmaktadır. Bu arada yeterlik önergesi de 
gelmiştir. Şimdi yeterlik önergesi üzerinde bir 
muamele icra etmeden, evvelemirde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesini Meclis Başkanlığı 
adına müdafaa edecek ve cevaplandıracak arka
daşımıza söz vereceğim. Onu takiben sırada bu
lunan bir milletvekili arkadaşımıza söz verece
ğim. Şayet, yeterlik önergesini Yüce Meclis kabul 
etmezse bu arkadaşlarımıza sırasına göre söz ve
receğim. Sayın Baykal, buyurun. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Efendim, 
Sayın Ataöv'ü iyi takibedebilmek için kâğıda not 
almıştım, şöyle demişlerdi; «dilimizle 27 Mayısa 
bağlı olduğumuzu» söylediler, 14 ünüz de vatana 
kötülük etmekten yurt dışına gönderildiniz... 

BAŞKAN — Demekki Sayın Solmazer, vatan 
hainliği kelimesi kullanılmamış. Zabıtları da ge
tirtiyorum, tetkik edeceğim, benim yanlış anla
mış olmam mümkündür. Fakat hafızamın da be
ni yanıltacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bu 
kürsüde gürültü içinde pek takibedemiyorum. 
Zabıtları getirtiyorum. Vatan haini kelimesi kul
lanılmışsa onun üzerinde ayrı bir muamele, şu şe
kilde bir beyanda bulunmuşsa ayrı bir muamele 
yapacağım. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Vatana kö
tülük etmekle vatan hainliği arasındaki nüans 
farkını anlıyamadık. Aynı şeydir. 

BAŞKAN — Zabıtları getirteceğim, zaptı ta
kiben o şekilde bir muamele icra edeceğim. Sa
yın Zühtü Pehlivanlı, buyurun. 

Sayın Solmazer karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. Demincek vâki ricam üzerine arkadaşlarım 
biraz bu husus üzerinde önemle dursunlar. Ri
yaset de bu gibi hareketlerden büyük çapta 
üzüntü duymaktadır. Arzu ediliyor ki, bu Mec-
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lis kürsüsünde herşey daha sahih, daha sıh
hatli daha ölçülü şekilde mütalâa edilsin çok 
rica ederim. Buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ 
PEHLİVANLI (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri, bizi tenkid eden, 
irşat eden, az da olsa teşvik ve teşci eden ve bu 
çatı, bu müessese hakkında herkesin arzuladığı 
deyimleri kullanan bütün arkadaşlarımıza Di
van adına teşekkür ederim. 

Sırasiyle tenkid eden arkadaşlarımızın ten-
kidlerine Divan adına cevap vereceğim. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Faik Kırbaşlı 
arkadaşımızın bâzı deyimlerini, kendilerinin tâ
birlerini okumak suretiyle cevaplandırmaya 
çalışacağım. Personel adedinin daha evvel
ki yıllara nazaran en az bir misli art
mış bulunduğunu ifade eden Sayın Faik Kır
başlı arkadaşımızın, rakamlar verdiği yıllarda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek Meclisle 
çalıştığını, fakat son yıllarda iki Meclis sistemi
nin kurulu bulunduğunu ve o nisbette de hem 
komisyonların hem de büro işlerinin aynı nis
bette artmış bulunduğunu elbette kabul ede
ceklerdir, zannediyorum. Meclisin kadrosunun 
artması Divanın bizatihi kendisinin verdiği ve 
tasarruf ettiği kararlardan olmayıp Yüksek 
Meclisinizin vermiş olduğu imkânlara dayandı
ğını elbette ki, bütün arkadaşlarım kabul eder
ler. Mecliste bir yılda CO bin evrakın gelip git
tiğini ifade ettiler. Ben bu hususta bir yanlış
larının olduğu kanaatindeyim. Size, bir yıllık 
Meclise gelip giden bütün evrakın yekûnunu 
okumak isterim. Meclise gelen evrak 56,582, gi
den 12 160, bürolararası muhaberat 8 003, 1965 
yılına aidolup 1964 yılından kapanan evrak 
9 315, Dilekçe Komisyonuna gelen ve cevap ve
rilen 10 078, cem'an 96 138 dir. Buna Senatoya 
gelip gidenleri de 4.047 yi de eklerseniz yekûn 
100.185 dir. Orada sayın arkadaşımız bir ölçü 
kullandılar. Meclisin yekûnunun aylara da tak
sim edilen bu evrak sayısına göre, her kişi başına 
beş evrakın düştüğünü ifade ettiler. Ancak, ben 
kendisinden özür dilerim, bu kıstasın hakiki 
ölçüsünü pek anlıyamadım. Zira evrakların ne 
hizmet edenlere, temizleyicilere, ne personelin 
teknik işlerinde çalışanlarına, ne de matbaada 
çalışanlarına taksim edilmesine ve onların bu 
evraklarla ilgilenmesine imkân yoktur, kanaa
tindeyim. 

Personel yerli yerinde kullanılmamaktadır, 
dediler. Bir bakıma kendilerine elbetteki hak 
veririm. Ancak, idarenin kendisine has bâzı ta
sarruflarının olacağını da arkadaşımın kabul et
mesini istirham ediyorum. Ancak, bu «mutlaka 
çok değişiklik var» mânasında da kabul edilme
mesini istirham ederim. Fazla mesai ücretinden, 
toto oynayanlardan, gazete okuyanlardan ve 
dinleme salonuna kadar dolanlardan bahsettiler. 
Şurasını açıklıkla ifade ederim ki, mesai üc
reti yalnız matbaada mesai dışı çalışanlarla, iş
letme müdürlüğünde şu anda bile vazife gören 
ve geceleri vazife gören arkadaşlara verilmekte
dir. Bu da asıl personelin yüzde 25 i dahi de
ğildir. Elbette ki, kanunen verilmesi lâzımge-
len nisbette fazla mesai ücreti verilecektir. Toto 
aynama ve gazete okuma mevzuuna gelince : Sa
yın arkadaşımızdan istirham ediyoruz, idare 
.amirliklerine isim verirlerse lâzımgelen takibat 
mutlaka yapılacaktır. 

Kütüphane mevzuunda sayın arkadaşımızı 
•esmî kadrolu mütercim buyurdular. Kendileri-
ıe yerden göğe kadar hak veriyoruz. Bütçemi-
;in ve kadrolarımızın bize tanıdığı imkânlar nis
petinde bu yapılacaktır. 

Cilt mevzuu : Hiçbir zaman kütüphanenin 
bir cilthanesi olması mânasında almıyoruz. An-
3ak, ciltleme mevzuunu matbaanın bir kolu ola
rak işleteceğiz cilthanede bir tek ciltçi kadro
suyla de kütüphanenin âcil işlerini gidereceğiz. 
Elimizde geçmiş yıllardan devredilen birçok 
ciltlenmemiş kitaplar mevcuttur. Bunları, sa
yın arkadaşlarımızın ikazını da nazarı dikkate 
almak suretiyle dış müesseselerde toplu olarak, 
bilhassa Devlet müesseselerinde, bu arada ha
pishanelerdeki cilthanelerde ciltletmeyi düşün
mekteyiz. 

Kütüphanemizde tasnifi yapılmamış, arka
daşımızın ifade ettiği mânada toplu bir kitap 
yoktur. Ancak, yeni gelenlerle yabancı dil üze
rine bize intikal etmiş ve Sayın Özdağ'm işaret 
etmiş bulunduğu bir kısım kitaplar var ki, 
bunlar mütercimler ve eleman temeni suretiyle 
tasnif ettirilecektir ve bunlar zannediyorum 
ki, kısa müddet içinde değilse bile, bu devre 
içinde tamamlanmıya çalışalacaktır. Neşre
dilen bütün eserlerin kütüphaneye gelmesi 
mevzuu bir kanun meselesidir. Divan, bu 
kanun için bir hazırlık içindedir ve yakında 
Yüksek Meclisinize bu kanunu, yani o kanu-
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nunun bir maddesini değiştiren bir teklifle | 
gelecektir. Memnuniyetle haber almış bulun- I 
duğumuza göre, milletvekili arkadaşlarımız- I 
dan bâzıları- da böyle bir teklifle Meclise gel
miş bulunmaktadırlar. Eğer, sayın arkadaş- I 
larımız kendi oylarını bu yönde kullandık- I 
lari takdirde bu noksanlık elbetteki tamamlama- I 
çaktır. I 

Tutanak Müdürlüğünün vazifesi yetersizdir I 
buyurdular. 7 kadro boştur dediler ki, bu doğ- I 
rudur. 7 aded kadro boştur. Teypler eskidir, I 
bu da doğrudur. Ancak, Divan çok yakm bir I 
geçmişte bunu tezekkür etmiş, yepyeni tesis- I 
lerle Meclisin karşısına çıkmayı karar! aştır- I 
mıştır. 7 aded kadronun noksanlığı kadrolar- I 
daki düşük fiyattan, daha doğrusu maaş nis- I 
betinin azlığımdan dolayı, taDibin bulunmama- I 
smdan dolayı gelmektedir. Yoksa tâyinde her I 
hangi bir şekilde nekes davrânılmamaktadır. I 

Arşiv yetersizdir, yerleştiği yer itibariyle I 
kifayetsizdir, buyuruldu. Size bir iki rakam i 
okuyacağım, bunun» başka türlü olmıyacağı- I 
m da, bu binanın imkânları bakımından arka- I 
daşlarımm kabul edeceği kanaatindeyim. I 

Gündem olarak yılda 17 900; basılı kâğıt I 
olarak 294 800, zaptı sabık olarak 317 900, lâ
yiha olarak 663 300, zabıt olarak 211 200, Res
mî Gazete olarak 219 100, taşradan gelen mat- I 
bua dlarak 84 450, cem'an 2 110 650 parça ev- I 
rak gelmektedir. Ve bunun içerisinde bir I 
sayfalık bir yazı bulunduğu gibi, ortalama I 
yüzün üzerinde sayf alların bulunduğu parça- I 
lar da mevcuttur. İki milyonluk bir gelişe I 
göre bunları acaba böyle bir yere sığdırabüme- I 
nin imkânı var mıdır? Bu hususu sayın ar- I 
kadaşımm insafına bırakıyorum. Meclisimiz I 
ve Divanınız bunu tezekkür etmiş, yıllarca I 
böyle gelecek evrak yekûnunun T. C. nin Büyük I 
Meclisinin altında arşiv edile'b'iilmeşine imkân I 
olmadığı düşünülmüş biir mikro filim tesisi kur- I 
muştur ve bundan böyle inşallah em iyi bir I 
şekilde arşiv tanzim edilecektir. I 

Hurda kâğıtlar ve fazla basılı kâğıtlar I 
mevzuu yine Divanca tezekkür edilmiş, geç- I 
miş yıllardan da alman tecrübelerle, dağıtım I 
yüzde 30 nisbetinde azaltılmıştır. Eğer bu nis- I 
bet tecrübelerimizle daha fazla görüldüğü tak- I 
diirde yeniden azaltılmaya devam edilecektir. I 

Matbaamızın tevsii ameliyesi yeni bitmiştir. I 
Arkadaşlarımızın bugüne kadar söylemiş bulun- | 

dukları , yapmış oldukları tenkidlere hak ve
riyoruz. Amcak biraz sabırlı olmalarını ve bun
dan böyle eskisi kadar büyük bir aksamanın 
olmıyacağı kanaatindeyiz ve kendilerine bu 
hususta temin ediyor, teminat veriyoruz. 

Levazım Müdürlüğü lüks ve israftan kendi
sini kurtaramamıştır, denmiştir. Arkadaşıma 
bir bakıma hak veririz. Ancak, eski zamanlarda 
alınmış, mubayaa edilmiş bir malzemeyi her 
halde bize «Depolara satarsınız» diye bir tavsi-
vede bulunacaklarını zannetmiyorum. Biz alın
mış olan bu kıymetli malzemenin iyi bakımını 
temin etmek gayreti içinde olacağız. Kendile
rinin müsterih olmasını rica ederiz. Kumaş da
ğıtımı, malttbaa m akina! arının ithali 'mevzuunda 
kulaklarına gelen bâzı dedikodulardan bahset
tiler. Arzu ederdim ki, bir dedikodudan değil, 
'^re.kçeleriınden ve maddelerinden bahsetselerdi. 
Kumaş dağıtımının hangi devreye aidoldu-
ğımu kavrıyamadım, özür dilerim. HaTen şim
di simokinlik kumaştan pardesülük veril inek
tedir. Bir dedikodusunun olduğunu da zannet
miyorum. Varsa istirham ediyorum, say m ar
kadaş! arımızdan bunu mutlaka bildirmelerini 
"ica ederim. Matbaa makinasınm mubayaa mev
zuu da şikâyet konusu olmuştur. Maliye Ba
kanlığı müfetislerine tevdi edilmiş, yapılan tef
tiş neticesinde her hangi bir özür ve kusurun 
olmadığı tesbit edilmiş; ancak, idarede bâzı 
kusurların daire müdürlerinde yani Satmalıma 
Komisyonunda olan bâzı idari şekil kusur! arm-
lan dolayı birer ihtar verilmiştir. 

Teknik işletmelerde kadro noksanlığından 
ve teknik eleman noksanlığından bahsettiler. 
\ma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bize 
verdiği imkânlar nisbetinde kadromuzda 
teknik eleman vardır. Ancak, maalesef tale-
bolunmanıaktadır. Bu taleplerin olmaması 
viizündcn de tâyinler yapılamamaktadır. 

Say m arkadaşımız biraz evvel Levazım Mü
dürlüğü hakkında söylediği sözlere ek ve ba
kım hususunda bir rakam verdiler. Bir bina
nın maliyetinin yüzde ikisinin en az yılda ba
kım için ayrılabilmesinin mümkün olduğunu, 
lâzım olduğunu ifade ettiler. Ve bunun 4 mil
yon olması lâzımgeldiğini de 200 milyona mal 
olan bu binadan çıkardılar. Doğrudur. Fa
kat, karşılığına 50 bin liralık bir bakım öde
neği ile bunun mümkün olamıyacağmı ifade 
etmiş bulunduklarına göre, yukarda bahset-
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tikleri lüks ve israftan dolayı mevcut mefru
şatın bakımının ve binanın bakımının da o pa
ra ile mümkün olamıyacağını elbetteki kendi
leri de kabul etmiş bulunuyorlar. Biz, bu im
kânlarla bu kadar bakım sağlayabiliyorsak bu
nu az görmemelerini kendilerinden istirham 
ederiz. 

Telefon santrali eskidir, buyurdular. Çok 
haklılar. ATA markalı telefon santrali maale
sef kendisini imal eden fabrika da bugün dün
ya yüzünden silinmiş bulunan eski bir marka
dır. Yani, santrali yapan fabrika dünyadan 
kalkmış, böyle bir müessese kalmamıştır. Bu
gün bu santral o fabrikanın yedekleriyle an
cak idare edilmek durumundadır. Yenisi altı-
yüz ilâ sekizyüz bin liraya mal olacaktır. Eğer, 
Yüksek Meclisiniz bu parayı bize lütfeder ve
rirlerse, tahsisat olarak bu santralin yenisini 
kurmak şerefi de elbetteki, o zaman bize en 
büyük şeref olacaktır. Dış telefon adedinin 
azlığı belki doğrudur. Ancak, size yine bir 
rakamla cevap vermek isterim. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde' 113 tane dış telefon var
dır. Yıllık masrafı üyelerin hususi konuşma
ları vilâyet dış; konuşmaları, grupların vilâ
yet dışı konuşmalarını çıkartırsanız, çünkü 
bunları kendileri öderler; yıllık telefon sabit 
masrafı, bakım masrafı ve konuşma masrafla
rı 230 bin liradır. Her zaman fakirliğinden 
bahsettiğimiz milletimizin telefon masrafını 
böyle düşünürseniz, eğer bu tahsisatı 500 bin li
raya çıkarırsanız, size bir bu kadar daha tele
fon sayısı koymak mümkündür. Ama, ikti
sadi olmaya niyetli bulunan siz arkadaşları
mın daha fazlasını bizden beklememelerini, var 
olanlarla iktifa etmelerini istirham ediyoruz. 

Dış telefonlar mevzuunda; çalışmıyan te
lefonun olduğunu zannetmiyorum. Ancak ol
sa dahi, bu bizim işletmemizde değil, Ulaştır
ma Vekâletiyle ilgili bir konudur. 

Millî Saraylar mevzuunda sayın arkada
şımız, restorasyon işinin ciddiyetle ele alınma
sını arzu buyurdular. Eğer, bir yolları düşer 
görürlerse, bugün bilhassa Dolmabahçe Sara
yının ön cephesinin 2/3 ü eskisi mesabesinde ve 
onun kadar güzel olmak üzere restorasyon ya
pılmıştır. Diğer kalan 1/3 ü de bu yıl ihale 
edilecektir. Kabul edeceğiniz ve lütfedeceği
niz bütçede buna ait tahsisat mevcuttur. Kıy
metli eşyalardan dağıtılmış bulunanların top

lanması talebinde bulundular. Kendilerine 
hak veriyoruz. 

Gerek geçmiş Divanlar, gerek bugünkü 
Divan bu hususta gayet titizlikle üzerinde dur
makta ve bu mevzuun bir Maliye Bakanlığı 
kontrolörü vasıtasiyle teftiş ettirmiş bulunmak
tadır. Dosya elimize üç gün evvel gelmiştir. 
Nerelerde ne eşyaların bulunduğu ve bunların 
tarihî kıymetlerinnin olup olmadığı tesbit edil
miştir. Ve tarihî kıymeti bulunanlar mevcut 
kanunların imkânları nisbetinde tekrar topla
nacaklardır. Sarayların envanteri mevzuu ye
ni ele alınmış bir konu olmamakla beraber, yıl
lar yılı sürmüş ve maalesef tam mânasiyle bir 
envanter hiçbir idare, hiçbir devir zamanında 
çıkartılmamıştır. Halen de bu mevzu üzerinde 
yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin son Di
vanı çalışmaktadır. İnşallah netice alınır. 

Birçok arkadaşlarımız dinleyici konusuna 
dokundular. Bugünkü dinleyici mevzuunun, 
müracaatçıların karşılaştıkları birçok konular
da yeterli olmadığımızı kabul ediyoruz. Ancak 
bizim de... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Ziyaretçiler 
de... 

IDAEE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Ziyaretçiler de dâhil Sayın Kapısız. 

Divan olarak Sayın Meclisten bir istirhamı
mız var. Bu binanın imkânları nisbetinde yer 
ayırabileceğimizi kabul edersiniz. Bir şey söy
lemek istiyoruz. Divan olarak çıkartmış bulun
duğumuz nizam ve intizama İçtüzüğe, disipli
ne arkadaşlarımızın da riayetkar olmaları sa
yesinde bunun önlenebileceği kanısındayız. Eğer 
Meclisi, münhasıran arkadaşlarımız randevu 
yeri olarak kabullenir, dışarda kabul edebi
leceği arkadaşlarını da buraya davet ederlerse, 
yeri ne kadar geniş alırsanız alınız, bunu önle
menin ve bu izdihamı gidermenin imkânı yok
tur. İstirham ediyoruz, arkadaşlarımız, ara
nızdan seçtiğiniz bizlerin koymuş olduğumuz 
nizamları yıkmayınız ve beraberce geliniz, bu 
çatının mehabetini beraber koruyalım. Her hal
de hem çalışmada, hem de birçok hususlarda 
size de faydalı olur kanısındayım. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — 15 gün evve
line kadar yürüyordu. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Devamla) — 15 gün 
sonra da bozanlar yine bâzı arkadaşlarımızdır, 
Sayın Kapısız. Ve bununla şunu demek isti-

- U3 — 



M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1966 O : 3 

miyorum. Bâzı tedbirler alacağız. Zaten Se
nato yakında (E) bloku bulunan yani Plânla
manın çıktığı yere taşındığı gün onların ken
di ziyaretçilerini orada kabul edeceklerine göre 
1/3 nisbetinde, asgari 1/3 nisbetinde bir hafif
leme, bir rahatlık olacaktır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Os
man Yeltekin, Adalet Partisi Grupuna, kendi 
gruplarının da ifade etmiş oldukları gibi, ev
velâ kendilerinin uyması lâzımgelcn bâzı hu
susları beyan ettiler, iştirak ederim. Ancak, 
Meclis Divanının teşekkül tarzı bütün Meclis-
deki. partilerin iştirakiyle olmuştur ve bunda 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi titizlik göster
miştir. Şu halde şunu kabul etmelerini istir
ham ediyorum ki, orada alınan kararlarda aynı 
iştirak nisbeti, altındadır. Eğer böyle anla-
mışsam tavzih ederim, kabul ediyorum, yanlış 
anlamışsam. 

OSMAN YELTEKİN (Kars) — tç bünyeye 
ait hiçbir şey olmamıştır. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Peki özür dilerim, affedersiniz böy
le anladım. 

BAŞKAN — Sayın Yeltekin eğer yanlış 
bir anlaşma olmuşsa... İçtüzüğün 95 nci mad
desi bunun için kenmuştur. Yerinizden mü
dahale etmeyiniz. Buradan 95 nci maddeye 
göre tavzih etme imkânınız vardır. Böyle yu
muşak eda ile başlıyor müdahaleler, ondan 
sonra tabiî alabildiğine şiddetleniyor. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Sayın arkadaşımızın bâzı şeyleri ol
muştur. Bunu diğer arkadaşlarımızla aynı ten-
kidle karşı karşıya olduğumuz için burada 
müşterek cevap vermeme müsaade buyururlar 
her halde. Yalnız bir hususu burada ifade et
mek isterim ki, Millî Sarayların Millî Eğitim 
Bakanlığına devrini arzu ettiler, talebettiler. 
Biz Divan olarak bunun taraftarı olmadığı
mızı açıkça ifade ederiz. Zira Millî Eğitim 
Bakanlır,ı elindeki eserlerin bizimkinden daha 
iyi durumda olduğunu sanmıyorum. Ve bu 
iddiadayız. (Doğru, doğru sesleri). 

Tutanaklar süratle basılmalıdır, buyurdular. 
İfade ettiğimi zannediyorum. Yeni matbaa
mız, tevsi makinaları yeni hizmete girmiştir. 
Bundan böyle bir kusurun olmıyacağı kanısın
dayız. 

Meclislerin İçtüzüğü çıkmadı buyurdular. 
Esasen zannediyorum, sıra da, Sayın Çetin Al
tan, gelmiş bulunmaktadır. Sayın Çetin Al-
tan yanılmadıysam şöyle bir cümle kullandı
lar: «İçtüzük tek parti zamanından kalma ol
ması dolayısiyle mi muhafaza edilmek isten
mektedir?» dediler, «Onun için zannediyorum 
yenisi çıkarılmıyor» dediler. 

İçtüzük, sizin topluca hükmünüzle çıka
cak bir kanundur. Zannediyorum, Çetin Altan 
Beyefendi de bu fikri kabul ederler, söyledik
leri söz kendi milletvekilliği durumları ile ka
bili telif değildir. Zira Divan getirmese bile, 
bir milletvekili olarak Sayın Çetin Altaniıı bir 
İçtüzük teklifi getirme hakkı her zaman ba
kidir. Meclise elbetteki her gelen teklifi ko
nuşacak ve bir karara bağlayacaktır. Kaldı 
ki, çıkartmıyan Divan değil, çıkmama sebep
leri gayritabiî bir sebep değildir. Meclisini
zin normal prosedürlerine tabi olarak çıkama
mıştır. Ve müzakereler neticesi çıkamamıştır. 
Bu bir kasta makrun değildir. 

Yine, Sayın Çetin Altan, bir cümle ile zan
nediyorum, ifade ettiler, konulmanın sadet içi 
veya dışı olması beni ilgilendirmez. Ancak, al
mış bulunduğum vazife dolayısiyle kendilerinin 
şu cümlesini tekrar eder ve ona göre mütalâa 
etmelerini rica ederim. 

«Mecliste herkes konuşur, hem de uzun olur 
bu konuşmalar. Buna saçma denilemez, böyle 
bir şeye kimsenin hakkı yoktur.» buyurdular. 
Biz de aynı kanı ve gerekçeyle kendilerine bir-
şey söylemiyoruz. 

Kitaplık mevzuunda zannediyorum ki, di
ğer arkadaşlarımın sorduğu suallere cevap ver
miş bulunuyorum. Geri kaldığını zannettiğim 
mütercim meselesi halledilecektir. Ve tasnif 
bunlar vasıtasiylc yeni alınacak personel vası-
tasiyle devam edecektir. 

Teşkilât Kanununun çıkmadığını iddia eden 
arkadaşıma şunu ifade etmek isterim ki, Dev
let Personel Kanunu zaten Teşkilât Kanununu 
toptan ve kökten halledecektir. Böyle bir Teş
kilât Kanununa artık yenisine lüzum yoktur. 

Yine Sayın Çetin Altan «çocuklar kapitalist 
terbiye ile yetiştiriliyor» buyurdular ki, bunu 
bizim Meclis Kütüphanesi için söylüyorlarsa bil
miyorum. Eğer umumi deyim olarak söylüyor
larsa kendisinin a^ırı sosyalist olarak yetişmesini 
bu deyim için kâfi tevsik addediyorum. 
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Sayın İsmet Kapısız bâzı deyimlerde bulun
du, tâbirlerde bulundu ve iddialarda bulundu. 
Evvelâ kendisinden çok istirham ediyorum, bir 
yıl da aynı Divanda beraber çalıştık. Yasak sav
ma kabilinden ve sudan mazeretlerle bir cevap 
alacağı kanısını peşinen ifade etmiş olmasını ten-
kid ediyorum. Ve kendisi bu kanıdan çıkmadık
ça elbette ki, bizim söyliyeceklerimizi aynı gönül 
rahatlığı ile kabul etmesine imkân olmıyacaktır. 
İmtiyazlılara âmirler iş gördürememektedirler, 
demektedir. Şunu temin ederim ki, Divanda bu
lunan bütün arkadaşlarımız bütün gayretleri ile 
buna karşı koymaktadırlar. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — İdare Âmir
leri değil, kendi âmirleri. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Devamla) — Şunu kabul ediniz ki, Sayın Ka
pısız, İdare Âmirleri, kendi âmirlerinin de âmir
leri olduğuna göre deyimin pek fark olacağını 
zannetmiyorum. Ve yalnız burada bir hususu 
yine bütün partili milletvekili arkadaşlarımdan 
istirham ederiz, icrada bir tarafsızlık, idarede bir 
aksamama arzu ediyorsanız, kulaktan dolma bâzı 
havadislerle idarenin tasarruflarına müdahale 
etmekten vazgeçiniz. Zira bu müdahaleleriniz ol
duğu müddetçe herkes mutlaka, en azından bir 
çevrenin adamı olduğuna göre, o çevrenin millet
vekillerini bulabilecek ve müdahale ettirme im
kânına sahibolacaktır. Eğer sayın arkadaşlarımız 
bu itiyatlarından vazgeçerlerse, zaten böyle bir 
tarize, ne sizin kasdettiğiniz idareciler, ne de be
nim kasdettiğim idare âmirleri, muhatabolmıya-
cak ve karşı karşıya gelmiyeceklerdir. 

Mefruşat pahalılığı ve israf konusu Sayın İs
met Kapısız arkadaşımızın da Divanda bulundu
ğu günlerde de şikâyet konusudur. Ve gayet iyi 
bilirler ki, bu durum bir Maliye Bakanlığı mü
fettişine devredilmiş ve teftiş ettirilmiştir. Bir
kaç gün evvel gelen teftiş raporlarına göre, kısa
ca neticeyi ifade edeyim ki, yapılmış bulunan 
mubayaalar Hazinenin lehine olarak tesbit edil
miştir. Ve bir sandalyenin 780 lira olduğu ifa
desiyle Sayın Kapısız'm bir polemiğe gitmemesi
ni de bu müessesenin itibarı bakımından lüzumlu 
addediyorum. Bir sandalyenin 780 liraya değil, 
daha ucuz olduğu, fakat bundan daha büyük ve 
pahalı olan mefruşatın da bulunduğu muhak
kaktır. Ancak bir sandalye diye en küçük parça 

olan bir mefruşatı da 780 lira diye ifade etmesine 
de zannediyorum ki, arkadaşımın insafı da... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Ilyas Kılıcın 
yapmış olduğu tetkikte var. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Devamla) — Sayın Kapısız, Sayın Ilyas Kılıç'-
ın yapmış olduğu tetkik olabilir. Ben de size bir 
Maliye müfettişi tarafından... 

BAŞKAN — Efendim alışıklığı zamanla ye
neceğiz. Çünkü, bir alışıklık zamanla peyda ol
muş. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Devamla) — Bir Maliye müfettişi tarafından 
yapılmış tahkikatın neticesini ve elimdeki leva
zım kayıtlarının rakamlarını okuyorum. (Gürül
tüler) Olabilir efendim, kabil değil ki... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, böyle başlıyor 
her zaman ve onun için reaksiyonlar doğuyor. 
Onun için gürültü, patırdı çıkıyor. Onun için 
Meclis müzakeresi karmakarışık oluyor. 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Devamla) — Oylama tablosu mevzuunda arka- * 
daşıma hak veriyorum. Bu Meclisin kurulduğu 
günden beri, ilk mefruşatla beraber, tesislerle be
raber kurulmuş bulunan oylama cihazı, yakında 
sayın milletvekillerinin kullanmaları için hizmete 
arz edilecektir. Şimdiye kadar gecikmiş bulun
ması bâzı teknik noksanlardan doğmuştur. Ve 
çok yakında kullanılmak üzere açılacaktır: 

Yine Sayın İsmet Kapısız, mescit ve cami 
mevzuunda merdiven aralığındadır, buyurdular. 
Kendisine hak veriyorum, hakikaten bugün mes
cit olarak kullanılan yerin bir merdiven aralığı
dır. Ancak 1965 yılı bütçesinde (E) formülünde 
kabul edilmiş bir gerekçe ile Divanınız bunun da 
etütlerini yapmış bulunmaktadır. Ve 1966 yılın
da kendisine has ve yakışır bir yerin yaptırılabi
leceğini, yapılacağını şimdiden ifade ederiz. 

Kanunlar Müdürlüğü dardır, buyurdular, 
Bu bina imkânlarmdandır. Kendileri de çok 
iyi takdir ederler ki; boş odamız yoktur. Ol
sa elbette ki vereceğiz. Ancak, Senato diğer 
yerine taşındığı zaman bu mahzur ilk önce na
zarı itibara alınacaktır. 

Yine İhsan Ataöv arkadaşımız, personel 
tasfiye edilmelidir, buyurdular. Hepiniz tak
dir edersiniz ki; personelin tasfiyesi ya elde 
mevcut kanunlarla veya yeni kanunlarla müm
kündür. Bu kanunların bize verdiği yetkiler 
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nisbetinde, tasfiye mânasında değil, ama tec
ziyeleri gereken memur bakımından sureti ka-
tiyede müsamaha edilmemekte ve hizmetin en 
iyi şekilde görülmesi için gayret sarf edilmek
tedir. 

Komisyon odaları yeniden tevzi edilmelidir, 
buyurdular. İmkân olan tevzi edilmiştir. Var 
olan 24 tür. 24 e göre tevzi edilmiştir. 28 de
ğildir ki, dört tane daha ekliyesiniz. Mümkün 
olan, yerlerini değiştirseniz yine aynı darlık 
veya sıkıntı devam edecektir. Çünkü, bu Mec
lis tek Meclis sistemine göre düşünülmüş, ona 
göre plânları yapılmış ve ona göre inşa edil
miştir. Çift Meclis olduğu zaman kendiliğin
den bu darlanma olmuştur. Sayın arkadaşımız 
öbür Senato Meclisinin toplandığı salonu ifa
de etmek isterler. Plânda o salon beynelmilel 
konferanslar için düşünülmüş ve inşa edilmiş 
bir balondur. 

Kâtipler fazladır, buyurdular. Biraz evvel 
personel durumunu konuşurken bu mevzuu izah 
ettim. Sözlerimi burada keser hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat, Senatoya 
taallûk eden kısımda çok kısa bir izahatta bu
lunmak istiyorsunuz, lütfediniz. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ HÎLMÎ ONAT (Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi) — Muhterem Başkan aziz milletvekilleri, 
Meclis ve Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kamunu 
maalesef 1965 yılı miletvekileri seçimi doüayısiyle 
ve İçtüzüğün 47 nei madesi mucibince kadük ol
muştur. Bu bakımdan Senato Meclisten kopama-
mıştır. Senatoda hizmetler bugüne kadar 14 me
mur, 50 müstahdemle yürütülmektedir. Ben söz 
almıyacaktım, muhterem idare âmiri arkadaşım 
bir noktada yanlış izahatta bulundukları için tas
rihine mecbur oluyorum. 

Hakikaten Meclisin kayıt ve kabulünde, ziya
retçi kabulünde bir aksaklık vardır, bunu kabul et
mek lâzımdir. Bunun düzenlenmesi için muhtelif 
çare ve tedbirler de vardır. Fakat, her nedense bu
nu bugüne kadar alamamışızdır. Yalnız, idare 
âmirleri ve Divanın koordinesizliğinden değil, ha
kikaten Mecliste büroların çalışmasında bir sıkı
şıklık göze çarpmaktadır. Senato plân
lamadan ayrılan binaya mehmaemken kı
sımlarını götürmek suretiyle Mecliste b i r 
ferahtık olacaktır. Arkadaşını, buyur

dular ki, kabul ve misafir işleri bundan 
sonra düzelecektir ve hafifliyecektir.. Hayır 
arkadaşlarım böyle bir şey olmıyacaktır. Sena
törler Meclisin belki bir kısmiyle o binaya ge
çeceklerdir ama, Heyeti Umumiye salonu bu
rada olduğu için, istirahat yerleri, mebusların 
teşriî faaliyeti burada bulunduğu için yine 
misafirlerini bu bina içinde kabul edecekler
dim Bunun tavzihine lüzum vardır. Onun 
için Meclisler hakikaten elele verip b.u misafir 
işini bir düzene koymak mecburiyetindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten arkadaş
larımızın tenkidleri yerindedir. Sıkı bir çalış
ma lâzımdır. Çağırma sinyalleri vardır, bu 
Meclisin, öyle ki, bu müstahdemin tasarrufunu 
icabettirmekteddr. Merdiven altında ben de te
sadüfen rasladım. Muayyen bir memur istenen 
adamı radyo ile sinyal ettikten sonra numa
ralar yanacaktır. Bu her yer<3e vardır. Bu nu
maralar bugüne kadar işletilmemiştir, bu Mec
liste . Hakikaten büyük bir kolaylık vardır. 
Cihazlar cidden üzücü şekilde çalışmaktadır. Fa
kat hakikaten elimizde olmıyan sebeplerle bu 
faal bir duruma getirilemiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tenkidlerkıiz bi
ze kuvvet veriyor. Meclis saatlerini dahi ayar 
edememişizdir, bugüne kadar. Meclis saatleri 
her yerde, her köşede başka bir rakamı gös
teriyor. Mütaaddit defalar İşletme Müdürünü 
çağırdığım zaman daima imkânsızlıktan bahse
dilmiştir. Hakikaten üzerinde durmamız lâ
zımdır, bu bizim kusurumuzdur. Seaıato için
de, Senato salonunda, senatörlerin kalkmadan, 
vakit ziyama meydan vermeden yerinden ko-
nuşabileceklermi temin için bir tertibat ol
duğu halde ve bunun için yüz biniler harcan
dığı halde nedendir anlıyamıyorum, mütaad
dit müracaatlere rağmen o mikrofonları orada 
çalıştırmak bugüne kadar mümkün olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat, zatıâliniz vu-
kubulan tenkidleri cevaplandırmak üzere Yüce 
Meclise beyanda bulunuyorsunuz. Ancak, bu 
şekilde tenkid değil de sanki, siz de hatipmiş-
siniz gibi bir yerden bir şey talebediyormuş 
gibi konusuvorsunuz. Çok rica ederim. 

CUMHURİYET SENATOSU ÎDARE ÂMİ
Rİ HİLMİ ONAT (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim, bunları söylemekten maksadım, bun
ların hepsi giderilecek mevzulardır, Meclisin 
içinde. Fakat tekrar ettiğim gibi, Millet Meclisi 

— 116 — 



M. Meclisi 3 : 46 15 . 2 . 1966 0 : 3 

ile Senato biribirinden ayrılmadığı için, hiz
metler tamamen Millet Meclisinin idare Âmir
leri üzerine binmiştir ve bir tek idare âmiri 
tarafından idare edilir duruma gelmiştir. Be
nim sizlere sunmak istediğim mevzu budur. 
Bu Meclisde altı idare âmirimiz vardır. Bu 
altı idare âmiri sizin seçtiğiniz ve sizin hizmet
lerinizi görecek arkadaşlardır. Bu bakımdan bu 
hizmetleri götürebilmek için Meclisten 1 Marta 
ka'dar Senatonun Teşkilât Kanununun çıkması 
da mümkün olmamıştır. 1 Mart 1966 da bütün 
kadrolar esasen sıfıra müncer olacak ve yeni 
bir kuruluğa geçeceği için, zaten Senatonun 
bütçesi de ayrılmıştır. Tahmin ediyorum ki, 
Millet Meclisi bundan sonra kendi işlerinde, 
tasarruflarında daha rahatlıkla çalışacaktır. 
Senato kısmı ise daha rahatlıkla ve kendisine 
ait hizmetleri yürütebilecek duruma geçebile
cektir. Bugüne kadar olan bâzı aksaklıkların 
kusurlarımızın sebebi teşkilât kanununun çık
mamış olmasından ileri gelmektedir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Meclisi saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar.) 

İDARE ÂMM5İ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, biz sizi bir 
bütün olarak kabul ederek Yüce Meclise vâki 
tenkidler muvacehesinde cevap vermek üzere 
kürsüye - davet ettik. 

-İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ (PEHLİVANLI 
-(Arikara) —Sayın'Başkanım müsaade ederseniz 
Sayın Cumhuriyet Senatosu İdare Âmiri benim 
yanlış beyanda bulunduğumu ifade etmiştir. 
Efendim, İçtüzüğü yanlış ifade etmiştir, diye ifa
de edilen kimsenin söz isteme hakkı vardır. 

BAŞKAN — Bu kısma münhasır olmak üze
re buyurun. 

İDARE ÂMİRİ -ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Meclis ziyaretçilerinin taksimi mevzuunda 
yanlış ifade etmiş olduğumu, yanlış beyanda 
bulunduğumu Sayın Senato İdare Âmiri ifade 
ettiler. Ancak şurasını peşinen ifade edeyim ki, 
bu tamamen Senatodaki arkadaşlarımızın kendi 
düşüncelerinden başka bir şey değildir. Burada 
biraz evvel şimdiye kadar hiçbir toplantıda, 
hiçbir Divan toplantısında müşterek Divan top-
lantısıda dâhil, ortaya konmamış bir fikrin su 
yüzüne çıkmış bulunduğunu görüyoruz. Bu 

fikir de şudur, sayın senatör arkadaşlarımız 
burada Başkanlık Divanı olarak 3 oda, kâtipler 
olarak bir oda ve İdare Âmirleri olarak bir oda
yı tahliye edecekler ve plânlamaya geçeceklerini 
ifade ettiklerine göre, orada kendilerine 33 tane 
oda tahsis edilecek, fakat başka teşekküllerini 
ziyaretçilerini almıyacak ve oraya kabul etmi-
yecek ve 33 odayı bu şekilde tasarrufları altın
da bulunduracaklardır. Bunun mümkün olma
dığını hepinizin takdirine bırakıyorum, hürmet
lerimle. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — .Lütfen aranızda orada anla
şınız. 

.Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesi
nin gelmiş dolduğunu biraz evvel işaret etmiştim. 
Şimdi sıradan milletvekili arkadaşlarımıza söz 
verecektim. Ancak, bu arada grup adına, söz 
istemiş olan arkadaşlarımız vardır. Söz sırası 
Millet iPartki Grapu adma Sayın Sami Bini-
cioğlu'ndadır. Ancak Sayın Muzaffer özdağ, 
Sayın Rifat Baykal, daha önce Sayın AtaöVün 
bir beyanı ile ilgili olarak söz istemişti. 
Ancak 'Sayın îBaykal zatıâlinize söz veremiyece-
ğim. Çünkü; Sayın özdağ'a hitaben bu beyan 
yapılmıştır. Tahtında müstetir diğerlerini de il-
gigilend'iriyor. Bu 14 iler tâbiri ile bütün 14 leri 
buraya getirip de ayrıca ^konuşturmak imkânımız 
yok. Bu sebeple Sayın özdağ'a .kendisine hitabe-
dildiği için, bu mahiyette söz vereceğim. 

Sayın özdağ bir dakikanızı rica edeceğim. 
Şimdi Sayın Ataöv'ün zabıttan getirtmiş oldu
ğum beyanını okuyorum, km kısmını. «Şimdi Sa
yın özdağ bizleri dilimizin ucuyla 27 Mayıs!m 
koruyucusu olduğumuzu veya buna bağlı bulun
duğumuzu ifade ederler. Kendileri bizim iç bün
yemizde bâzılarımızın mutedil, aklıselim, anla
yışlı, bâzılarımızın da büyük hatalı olduğunu 
söylerler. Elbette böyle söyliyenler vardır. Ama 
Adalet Partisi 240 kişidir. Ama siz ihtilâli ya
panlar 38 kişi idiniz. 14 ünüz vatana «kötülük et
mekten, neden yurt dışına, gittiniz? 27 Mayısı ya
panlar, 27 Mayısın 3 ncü ayında niçin yurt dışı
na gittiniz de iki sene bu memlekete dönmek hak
kından mahrum kaldınız?», gibi .bir beyanda fbu
lunmuştur. Lütfen bu kısma münhasır olmak 
üzere bu konuşma çerçevesi içinde konuşursak, 
sadet dışına çıkmazsak elbette Meclis müzakere
leri, aksamadan muntazam olarak devam eder. 
Ama, sadedi tâyin Riyasete ait iken yerinden ha-
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tiplere müdahale edip sadedi tâyin etmek imkân
larını araştırırlarsa elbette Meclis müzakerelerin
de normal bir mesafe katetmek mümkün değil. 
Buyurun efendim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, aziz milletvekilleri, biz daima ha
lisane niyetlerle hakikati ifade etmek isteriz. Söz
lerimiz hiç kimseyi rencide etmek için değildir. 
Bu noktada Sayın Başkana hitabediyörum. Bâzı 
ifadelerimizin de yanlış anlaşıldığını, vuzuh ver
mek lüzumunu duyduğumu belirtmek isterim. 

Şimdi 14 1er meselesine geliyorum. Aziz arka
daşlarım, Sayın A. P. Milletvekili dediler ki, 
«38 kişi ihtilâl yaptınız.» arkadaşlar, 38 kişi ihti
lâl yapmadı. Türkiye'de ihtilâl olmadı ve Allah 
Türkiye'ye ihtilâl göstertmesin. Arkadaşlar, de
min Sayın Aydın Yalçın arkadaşımız da ifade 
etti. Endonezya'da cereyan eden hâdise 250 bin 
kişinin hayatına maloldu. Irak'ta cereyan eden 
hâdiseleri hatırlayın. 27 Mayıs millî Birlik hare
keti bir avuç insanın, bir avuç subayın hareketi 
değildir. Ordunun bütününün, rejimi kurtarmak 
için, iç savaşa mâni olmak için yaptığı bir ha
rekettir. Kanı, ateşi, yağmayı, anarşiyi önlemiş
tir. Arkadaşlar; bundan sonra bir intikal döne
mi yaşandığı bilinmelidir. Bir intikal rejimi ku
ruldu. Bu son derece normal bir hâdisedir. Çün
kü; rejimin temel müessesesi vazife göremez hale 
gelmişti. Meclis infisah etmişti. Kendi içinden yı
kılmıştı. Yerini özel bir Meclis aldı. Bu Meclisin 
ismi Millî Birlik Komitesidir. Elbette her mec
liste ayrı, ayrı kanaatler, ayrı ayrı düşünceler, 
içtihatlar bulunabilir, herkes özel bir fikir sahibi 
olabilir. Millî Birlik Komitesi içinde bir içtihat 
grupu doğdu. Bunu tarih 14 1er diye isimlendi
rir. 14 1er ne düşünüyorlardı? Ne yapmak isti
yorlardı ve neden yurt dışma çıkarıldılar? Ar
kadaşlar 14 1er milletin bütünlüğünü istiyorlar
dı, 14 1er Türkiye'de birlik ve kardeşlik istiyor
lardı. 14 1er 27 Mayıs Millî Birlik hareketini par
tiler üstü bir hareket olarak düşünüyorlardı. 
Millî bütünlüğü kurmaya yönelen bir hareket 
olarak düşünüyorlardı. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
23 1er ne istiyorlardı?.. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Dinle
yin. Çok rica edeceğim. 

Devlet Reisi Sayın Cemal Gürsel, seçim so
nunda 15 Ekim seçimleri sonunda, 14 1er ayrılı
ğının bir metot meselesi olduğunu, hatırlarsınız, 

ifade etmişti. Radyolarda, mütaaddit defalar bu 
beyan tekrarlandı. Arkadaşlar, partiler üstü mut
lak tarafsız bir hareket, intikal, devresinin hususi
yetlerine uygun davranış ve memleketin köklü 
temel meselelerine bu devre içinde eğilmiştir. Bir 
partiye oy vermiş olmayı suç ve suçluluk telâkki 
etmeyip büyük kütleleri baskı altına alma dü
şüncesine, eğilimine karşı geliş, 14 lerin takibet-
tiği istikamet budur. Bizden sonraki devrede mes
uliyet almış bir arkadaşınızın yazdığı bir maka
lede, «14 lerin yurt dışına çıkarılışının başta ge
len sebeplerinden biri de demokratları korumak 
gayretidir», demiştir. Geçenlerde yazdığı bir ma
kalede. Arkadaşlar bizim için demokrat, bizim 
için halkçı ayrı, ayrı vatandaş kategorilerini ifa
de etmez. Vatandaş vatandaştır. Biz milyonlar
ca vatandaşın bu büyük tarihî hâdisede ezilme
sine, elem çekmesine mâni olmak istemiştik. Mem
leketin şartları iki büyük kamp yaratmıştı ve bir
birine hasi'm kılmıştı. îşte 14 1er hâdisesinin te
mel psikolojik sebeplerinden birisi. 

Ayrıca demin de belirttiğim gibi, 14 1er bu 
büyük değişmenin köklü, sosyal nedenleri ol
duğu ve Türkiyenin geleceğini, problemlerini 
çözmeye bağlı kaldığını biliyorlar, ifade edi
yorlardı. Bunu bugün sayın İktidar Partisi
nin de kabulüne müheyya olduğu veya mütema
yil bulunduğu, artık umumi bir kanaat haline 
gelen kanun tasarıları ve teklifleri ile ifade 
etmişlerdir. Zannediyorum ki, 14 1er mesele
sini kısa bir şekilde ifade etmiş oldum. Arka
daşlar, biz bu konuda ebediyen susmayı arzu 
ederdik. Bugün Adalet Partisinin sayın yöne
ticileri temsil ettikleri kütle için hangi zahme
ti ihtiyar etmişlerdir, bilmiyorum. Fakat, 141er 
demin belirttiğim düşünceleri yüzünden ha
yatlarını mütaaddit defalar tehlikeye hedef et
mişlerdir. Sürgün, sürgün. 13 Kasım gecesi 
kurşuna dizilme ihtimali tehdidi. Ve daha 
sonraki yasa dışı davranışlar. 14 1er bunlara 
hedef olmuşlardır. Biz sustuk. Huzur arzu 
ettiğimiz için sustuk. Uydurma bir mahkeme 
önüne, siyasi husumetle çıkarıldığımız zaman 
dahi sustuk. Hiçbir şekilde ilişkimiz olmıyan 
bir hâdisede bizler tasfiye edilmek istenmiş
tik. İdamımız talebedildi. Tevkif edildik ve 
bütün 27 Mayıs devresinin iştirak ettiğimiz dev
renin hesabını verdik arkadaşlar. Bu noktayı 
şöyle kapatayım. 14 lerin memlekete kötülük 
ettikleri iddiasiyle yurt dışına gönderildikleri; 
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arkadaşlar hangi gayret içinde bulunduğumu
zu ifade" etmiştim. Bugün aziz Adalet Partili 
arkadaşlarımızın Ataöv ve benzerlerini tasvi-
betmediklerine inanıyoruz. Bizim davranışımız 
belki bu kabil arkadaşlarımızın bu Meclise 
gelmelerine imkân vermiştir. Belki kötülüğü
müz budur. Çok enteresan... 

BAŞKAN — Yeni bir tarizde bulunmayın, 
Sayın özdağ. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Gelelim 
Atatürkçülük meselesine. 

BAŞKAN — Atatürkçülük ile hiç ilgisi yok. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın 

Başkan; bir dakika ifade edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Özdağ; Atatürkçülük ile 

ilgili hiçbir beyan yok. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Lütfe

din, beni dinleyin, olup olmadığını ifade edeyim. 
BAŞKAN — Beyefendi; sizi dinledikten 

sonra bummn tekrar telâfisi mümkün olmaz. 
Bu sebeple şimdi size Sayın İhsan Ataöv'ün... 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Efen
dim, Atatürk Cumhuriyetinin aleyhinde bir dü
şünce ifade ettiğimi ifade ettiler, geldiler, ko
nuştular. 

BAŞKAN — Hayır, yok efendim. Zabıt bu
rada beyefendi. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Tavzih 
ediyorum; Atatürk Cumhuriyeti devamlıdır. 
Arkadaşımız İkinci Cumhuriyetten bahsettiler, 
falan dediler. 

BAŞKAN — Hayır, onun hakkında söz ver
medim, onu ben geçiştirdim. Çünkü onu şöyle 
cevaplandırdı. Sayın özdağ bir dakika, her şey 
nizamına uygun olsun. Bir kimse buraya gelip, 
Birinci Cumhuriyet yerine İkinci Cumhuriyet 
terimini, tâbirini kullanabilirse, kullanırsa, bunun 
üzerinde arkadaşlarımızıın büyük reaksiyon göste
receklerini söylemeye lüzum yok. Bu bir sürçü li
san olabilir, bilmem o arada kürsü heyacanı olabi
lir, şu olabilir, bu olabilir. Bu sebeple, o husus
ta size söz vermedim. Münhasıran bu söz, bu usul 
dâhilinde hareket edin, rica ediyorum. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, o hususa dikkat ediyorum. 

Bir de memurlar meselesi var. Bumun bizimle 
hiçbir alâkası yok. 80 memur alınmış, tahsilsiz-
miş, o devre ile ilgiliymiş. 

BAŞKAN — Evet, o noktayı hatırladım. Ta
mam, o noktayı hatırladım. Şöyle bir beyanda bu

lunuldu («Meclis kurulduğu anda birtakım me
murlar alındı,» dendi. O nokta üzerinde tavzihe 
yetkiniz vardır. Onun hakkında takdirimi kullana
rak FÂıe söz veriyorum, doğrudur. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın 
hatibin ifade ettiği, Meclise alman memurlar dö

nemi ile ve olayı ile hiçbir ilgimiz yoktur. Bizim 
millet kaderinde mesuliyet aldığımız devre 27 Ma

yıstan 13 Kasıma kadar olan devredir. Her an 
bunun hesabını verebiliriz. Bumun şerefli sorum
luluğunu taşıyoruz. Hepinizi saygıyle sevgiyle 
selâmlarım, aziz milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami B;nicioğlu, buyu
run, mütereddit bir haliniz var. M. P. Grupu adı
na söz jistemişfciniz de onun için zatıâlinizi davet 
ediyorum. (A. P. sıralarından, kifayet var, sesle
ri) Müsaade edin efendim, kifayet olsa bile, son 
söz olarak bir milletvekiline söz vermek mecburi
yetindeyim, lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA SAMÎ BÎNÎCÎOĞLU 
(Manisa) — Sayın arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Milet Meclisi bütçesinin görüşülmesi sırasında, 
vine dolayısiyle bu bütçe ile ilgili olarak, burada 
bu müzakereler esnasında cereyan eden bâzı hâ
diseler sebebiyle söz almış bulunuyorum. Konuş
malarım, yine Türkive Büyük Milet Meclisi büt
çesine imhisar edecektir. 

Sayın arkadaşlar bugün çatı altında toplan
mış bulunan bizler hepimiz Türk Milletinin tem
silcileri olarak buraya gelmiş bulunuyoruz. Üze
rimize almış olduğumuz görevler, bizi buraya 
gjnderen Yüce Türk Milletinin biran evvel hayat 
^oviyerni yükseltmek, onu arzuladığı ve arzuladı
ğımız insanlık ve medeniyet seviyesine ulaştır
mak içindir ve içindi. Burada hiç şüphesiz ki, 
muhtelif partilerin grupları olarak ayrı ayrı 
görüşlerimiz olacak idi. Eğer, öyle olmıyacak ol
sa idi, bu çatı altında bir tek parti ve bir tek 
grup halinde bulunmamız icabederdi. Benim 
bilhassa temas etmek istediğim nokta şudur : 
Bu devre Meclise girmiş bulunan îşçi Partisi 
hatiplerinin konuşmaları üzerine sayın A. P. li 
arkadaşlarımın göstermiş oldukları reaksiyonu 
bon şahsan yadırgıyorum. İşin esasına bakar
sanız, bu arkadaşlarımdan daha çok ben îşçi 
Partisini temsil eden arkadaşlarımın gidişatının 
aleyhindeyim. Ama, mesele o değil. Bu arkadaş
larımızı burada dinliyoruz. Şimdi, şöyle dü
şünelim; temas ettikleri gerçeklere sahip çıka-
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hm, onların bu gerçekleri istismar etmesine 
meydan vermiyelkn. Vicdanlarınızı yoklayın, 
•bir Çetin Altan'un, bir Sadun Aren'in buraya çı
kıp, temas ettikleri meseleler hakikaten mem
leket gerçeklerini ifade ediyor. Biz bunlara 
karşı reaksiyon göstereceğimize, onların temas 
ettiği memleket gerçeklerine sahip çıkarsak 
•to zaman, hem memleketimize, hem milletimize 
hizmet etmiş oluruz. Ve onlara karşı birtakım 
reaksiyonlara meydan verip de Yüksek Meclis
te birtakım polemiklerin meydana gelmesine 
sebebiyet vermemiş oluruz. Evet arkadaşlar, 
ben Millet Partili olarak, hiçbir zaman İşçi 
Partisinin gittiği yoldan gitmem ve onun dü
şündüğü gibi düşünmem. Çünkü, onlar bu kür
süden açıkça sosyalist olduğunu ifade etmiş 
bulunuyorlar. Ama, hakikaten onların temas et
tikleri memleket gerçeklerini de bir Türk mil
liyetçisi olarak sahip çıkmak isterim ve böylece 
onların elindeki sermayeyi almış olurum. Biz 
böyle yapmıyoruz da, devamlı olarak reaksiyon 
gösteriyoruz. Oysa ki demokrasilerde, madem 
ki, bu arkadaşlarımız buraya aynı bizim gibi se
çilerek gelmişlerdir. Sosyalist fikirlerini ser
bestçe, rahat rahat savunsunlar. Bunlardan kor
kuyor musunuz arkadaşlar? (T.Î.P. sıraların
dan alkışlar) Karşılarına çıkalım, fikirlerimizle 
müdafaamızı yapalım, diyelim ki, «Evet, temas 
ettiğiniz memleket gerçekleri böyledir ama, bun
ların halli sizin gittiğiniz yoldan olmaz. Sizin 
gittiğiniz yol bu milleti, bu memleketi hiçbir 
zaman saadete götürmez - şahsi kanaatim ola
rak - ancak esarete götürür. İktisadi hürriyet 
derken, siyasi hürriyetimizi de kaybedebiliriz. 
Sosyalist iktisat sistemine dayanan devletlerin 
ve milletlerin halini görüyoruz, Umumiyetle on
ların devletlerinde ve onların meclislerinde, bu 
gibi fikirlerin tartışılmasına imkân ve ihtimal 
yoktur, öyle bir Devletin meclisinde Sayın Çe
tin Altan kalkıp da fikirlerini hiçbir suretle 
ifade edemez. İşte onun içindir ki, biz Türk 
milliyetçileri olarak, Türk milliyetçisi olarak, 
memleketin gerçeklerini görmek ve bunlara sa
hip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ve biz bu ger
çeklere sahip çıkarken de kendi iktisadi ve si
yasi görüşümüz olarak, hür bir rejim içinde, 
milletimizin fakir halkımızın, fukaramızın dert
lerine çare bulabileceğimize ve bu yönden bu 
gibi iktisadi problemlerini halletmiş milletler 
olduğuna inanıyoruz.» Ve yer yüzünde bu şe

kilde meselelerini halletmiş, milletleri örnek ola
rak gösterebileceğimize göre hiç endişe etme
mize lüzum görmüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bütün mesele arz etti
ğim gibi, bizler şu Mecliste toplanmış bulunan 
ve doktrin itibariyle T.l.P. ile aynı kanaatte ol-
mıyan bizler, meselâ ben şahsan hiçbir zaman, 
onların gittiği yoldan, onların metotları ile bu 
memlekete faydalı olabileceğime, olunabileceği
ne inanan bir insan değilim. O halde, biz onla
rın karşısına, eğer yollarını beğenmiyorsak, gi
dişatlarını beğenmiyorsak ki, beğenmiyoruz, fi
kirlerimizle çıkacağız, fikirlerimizle onların kar
şısında dâvalarımızı savunacağız ve bu Yüce 
Mecliste «milliyetçiyim» diyen arkadaşlarıma 
bilhassa hitabediyorum, milliyetçi demek mem
leketini seven, memleketinin gerçeklerine eği
len, memleketin fakir halkını kalkındırmak için 
çaba sarf eden, milletinin tarihine, gelenekleri
ne bağlı, kendisini düşündüğü kadar diğer va
tandaşlarını da düşünen insan ıdemektir. O hal
de, evvelâ bizler bir araya gelelim, Türk milli
yetçisi olarak iktisadi görüşümüz nedir? Bu
gün işçi Partisinin bir iktisadi görüşü var... 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, bu meselenin 
esasına girmeyiniz, bu meseleler tartışılacak 
meseleler değildir. Sizin bahis konusu ettiğiniz 
şey, kürsü dokunulmazlığı, kürsü masuniyeti 
üzerinde konuşuyorsunuz. Biliyorum ama bu 
arada yaygın bir sistem içerisinde bu sadet dı
şına çıkan beyanlarda da bulunuyorsunuz. O ba
kımdan bunun hududunu lütfen ayarlayınız, 
rica edeceğim. 

SAMİ BlNlClOÖLU (Devamla) — Sadet 
içinde konuşmaya gayret edeceğim, Sayın Baş
kan. Fakat biraz evvel benim sadet dışına 
çıktığından çok daha fazla sadet dışına çıkıldı. 
Bu kürsüde ki, bugün Büyük Millet Meclisinin 
Bütçesi üzerindeki görüş ve kanaatlerimizi arz 
ederken, elbetteki benim bu konuştuğum me
selelere değinmekte bir fayda görüyorum. Çün
kü, bundan sonra teşriî görevimizi yaparken, 
dikkat etmemiz icabeden ve gerek bizlerin fi
kir ve kanaatlerimiz bakımından faydalı olabi
leceği kanaati ile bunlara temas ediyorum. 

BAŞKAN — Bunlara temas etmeniz Büyük 
Millet Meclisi Bütçesi ile bir ilgi taşımamakta
dır. Rica ederim, konuşulan konu ve beyana 
muhatabolunan konu Mecliste kürsü dokunul
mazlığıdır. Çok rica ederim. 
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SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Kürsü 
dokunulmazlığı ile benim bu söylediklerimin 
yakînen ilgisi vardır, kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, bu balkımdan bu çatı 
altında toplanmış milletvekilleri olarak gerek 
İşçi Partisi, gerek Millet Partisi ve gerekse 
diğer partiler Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi evvelâ, memleket gerçeklerine sahip 
çıkarak ve kürsü masuniyetini ve fikrî hürriye
tini her şeyin üstünde tutarak burada mesele
lerimizi açık açık tartışalım ve hiçbir surette 
hiçbir taraftan kürsüye müdahale edilmeksi
zin bir fikir ortamı, bir vazife şuuru içerisin
de, eğer, biz çalışarak öyle zannediyorum ki, 
endişe edecek hiçbir şeyimiz olmıyacaktır. Ve 
böylece Yüce Türk Milletinin sarılamıyacağı-
nı zannettiğimiz en ağır yaralarını dahi sarma 
imkânını hep birlikte bulacağız. Sözlerimi bura
da bağlarken hepinizi saygıyla salamlarım. (Al
kışlar) 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan çok özür dilerim, Sayın Sami Binici-
oğlu arkadaşımız Türkiye İşçi Partisinin ger
çekleri istismar ettiğini ifade ettiler ve yanlış... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, niçin müdahale 
ediyorsunuz? Rica ederim ebeyenf endiler, sizi 
mi dinliyeceğim, hatibi mi dinliyeceğim? İstir
ham tederim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — İstismar 
etmesine imlkân vermiyelim, dediler. Türkiye 
İşçi Partisi gerçekleri istismar etmemektedir. 
Müsaade ederseniz cevap verelim. 

BAŞKAN — Beyefendi bir dakikanızı istir
ham ederim. Sayın Çetin Altan da bu yönde 
beyanatlarda bulundular. Meclis Bütçesinin 
müzakeresi sırasında esasta sadetle ilgisi çok 
nazik addedilen ve takibi hakikaten Riyasetçe 
büyük bir müşkülâtla icra edilebilen bu şekil
de beyanda bulundular, rica ederim oturunuz. 

.Sayın Muzaffer özdağ, konuşmanızdaki 
bir ifadeyi tavzih etmek istiyorsunuz. «Uy
durma ithamlarla bir mahkeme önüne çıkarıl
dık.» deyimini, tavzih etmek istiyorsunuz. 
Lütfen, yerinizden ifade etmeniz mümkündür. 
İçtüzük mesağ verir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Uydurma mahkeme değil; uydurma ithamlarla 
mahkeme. Noksan ifade edilmiştir, Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetinin oya sunulımasım 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Yeterlik önegresini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 10 933 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 936 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 502 106 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 34 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 363 400 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...*Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 4 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 127 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

22.000 

23.000 

(A/3) 
34.000 

35.000 

Lira 
24 654 2C0 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Personel giderleri 17 763 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 3 223 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 1 492 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 1 101 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 4 424 185 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 939 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 370 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Malî transferler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 955 485 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bu şekilde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bitirmiş bulunmaktayız. 

B — CUMHURBAŞKANLIĞI 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
görüşmesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı büt
çesinin müzakeresine geçmeden evvel Ameri
ka'da tedavide bulunan Sayın Cumhurbaşkanı
mıza âcil şifalar dileriz. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde grup
ları adına konuşmalara geçiyoruz. (Orta sıra
lardan bitirilmesi mutlak lâzım mı, yarma kal
sın sesleri). 

Verilmiş bulunan programda saat 19,30 a 
kadar bitirilemediği takdirde devam edilip ne
ticelendirileceği kaydı vardır. Ancak, takdir 
edersiniz ki, maddî olarak bunun neticelen-
diriimesi mümkün olmıyabilir. Bu bakımdan 
biz ^program gereğince âzami mesafeyi kat'-
edebilmek üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
üzerinde görüşmeye devam edeceğiz. 

İSKENDER CENAP EGE (C. S. Aydın 
Üyesi) — Yarına bıraksak olmaz mı Sayın 
Başkan ? 

BASİLİN — O zaman programımız çok ek
sik kalır. Büyük çapta kayıpta bulunuruz, bir 
günlük programımız kaybolur. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ncrmin Neftçi, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin 
sayın üyeteri, 1966 malî yılı Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşlerini yansıtırken, Büyük Meclise 
saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki düşün
celerimizi belirtmemiz; bu yüce makamda bulu
nan sayın şahsiyetin ağır hastalığı dolayısiyle 
üzüntülü bir döneme raslamıştır. 

Filhakika, Sayın Cumhurbaşkanımız gün
lerden beridir gittikçe ağırlaşan bir koma ha
lindedir. Sağlık raporları elden gelenin yapıl
dığını belirtmekte, fakat durumun ümitsiz ol
duğunu da saklamamaktadır. Bu husus, üzün
tülerimizi her an biraz daha artırıyor. 
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Devletimizin başı, Türkiye Cumhuriyetinin 
ve Türk Ulusunun temsilcisi olan Sayın Cum
hurbaşkanımızın en kısa zamanda sağlığına ve 
çok sevdiğini bildiğimiz, yurduna ve ulusuna 
kavuşması başlıca dileğimizdir. 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış-
lariylo, meşruluğunu yitirmiş bir iktidara karşı 
yapılan 27 Mayıs 1960 Devrimindeki direnme 
gücünün temsilcisi ve başı, Orgeneral Cemal 
Gürsel; insan hak ve hürriyetlerinin, millî da
yanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını, demokratik hukuk devletini, 
gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı amaç 
bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ola
rak, seni, şükran ve saygı ile selâmlıyoruz, 
üzüntümüz sonsuzdur. 

Büyük Türk Milletinin tarihinde işgal et
tikleri makamın yüceliğine ve şerefine uygun; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilke
lerine, millî mücadede ruhuna bağlı; ulus ege
menliğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığını 
tam şuuruna sahibolarak görev yapan çok 
cumhurbaşkanları gelecek ve gideceklerdir. Ge
rek görev başında olsun, gerek bu makamdan 
ayrıldıktan sonra olsun, fâni vücutları toprak 
olurken, hâtıraları yaşayacak; ilelebet payidar 
kalacak Türk Milletiyle beraber, ebediyete ka
dar en yüksek şeref yerini dolduracaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 

Muzaffer Özdağ, buyurunuz efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri; C. K. M. P. nin Cumhur
başkanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve temenni
lerimi arz ediyorum. 

Yaşanan gün için de duyduğumuz teessü
rü ifade etmek isterim. Arkadaşlar elbette her 
insan fânidir. Ebedî olan, ebedî olmasını iste
diğimiz Türk Milletidir, Türkiye Devletidir. 
Ancak, Cumhurbaşkanımızın hastalığı döne
minde cereyan eden hâdiseleri, yayınları ve 
davranışı tasvibetmediğimizi, hafiflik olarak 
gördüğümüzü de ifade etmek isteriz. 

Cumhurbaşkanı henüz hayattadır ve Türki
ye Devletinin başıdır. Bu noktada insani bir 
hassasiyet gösterilmesi lüzumludur. 

Aziz milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ma
kam ve öneminin millet ve Devlet hayatındaki 

yer ve önemini yaşıyan- olayların ışığında tek
rar işareti de gerekli görüyoruz. Cumhur
başkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ve milletin birliğini temin eder. 
Cumhurbaşkanı gerekli görünce Bakanlar Ku
ruluna başkanlık eder ve göreviyle ilgili işlem
lerden sorumlu değildir. Anayasanın ifadesi 
de budur. Ancak, durumun kanuniyeti içinde 
Cumhurbaşkanı, çok büyük ve çok a^ır bir so
rumluluğu da taşır bulunmaktadır. Türk Dev
let geleneği, Türk 'halkının Devlet felsefesi, 
Devletin başını sorumsuz görmeye müsait değil
dir. Halk mesuliyeti başta, baş makamda görür 
ve arar. Devlet Başkanlığı filâma ile temsil 
edilemez. Anayasada ifadesini bulan sorum
luluk gerçekte en büyük bir sorumluluk ifa
de eder. Milletin birliğini temsil, bu birliği te
sis ve koruma ödevini ifa eder. Devlete baş 
oluş ve Cumhuriyeti temsil, Devlet ve Cumhu
riyeti korumada birinci derecede sorumlu 
oluşudur. Cumhurbaşkanı andının da anlamı 
budur. 

Aziz milletvekilleri, Türk Milleti kendi ba
şını yeniden tâyin etmek ödevi ile karşılaşınca, 
bu hak ve ödevi Büyük Millet Meclisi eliyle 
gerçekleştirir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tasarrufa 
riayet edildiğini ifade eder, saygılarımızı suna
rız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —. Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Abdurrahman Güler, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında gö
rüş ve temennilerimizi arz etmeden önce hepinizi 
derin saygılarımla selâmlarım. 

Devlet hayatımızın en yüksek organının 
bütçesini görüşürken, Cumhurbaşkanlığı 1966 
bütçesi hakkında ilk ve toplu kıymet hükmü 
kalem, kalem ve yekûn olarak denk ve tasarrufa 
riayet eden bir bütçe olduğundan ibarettir. 

1965 bütçesine nisbetle 58 750 lira fazlası 
ile 3 250 163 lira olarak teklif olunan 
1966 Cumhurbaşkanlığı bütçesinde harcamalar 
yeri olduğu gibi, Cumhurbaşkanına verilen ay
lık ve temsil ödeneği de fevkalâde mütevazi 
bulunmaktadır. 

Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir Cumhu
riyetinde Devlet Başkanlığı bütçesi umumi Dev-
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let bütçesi önünde hatırı sayılır bir yekûn tut
maz ise de, gerek nisbet, gerekse miktarının iş 
ve hareket kabiliyeti bakımından bu kadar mü-
tevazi olanı pek azdır. Bu bakımdan, milletimi
zin malî ve iktisadi imkânları karşısında Cum- I 
hurbaşkanlığı bütçesini Adalet Partisi Grupu 
adına takdirlerinize sunmak sadece vazife ve 
insaf eseri olur. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini fevkalâde mü-
tevazi, daha yüksek değerlere layık gördüğümüz 
Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasamıza ve 
eşitlik belirttiği Cumhuriyet tiplerine göre tet-
kika tabi tutulursa, Fransız tipi bir Cumhuriyet 
dahi olsa, bu tip cumhuriyetlerde de Devlet 
reislerinin kendi şahsiyetleri nisbetinde nüfuz- I 
larmı nerelere kadar götürdükleri bedihidir. 
Anayasamıza göre, Devlet Başkanlığı bu sebep
lerle en durgun ataletten en ileri faaliyete ka- I 
dar her kutbu kucaklıyan bir elastikiyet ifade
sine maliktir. I 

Bu mücerret görüşlerden sonra, Devlet Baş
kanımızı bu elastikiyet içinde her zaman kendi 
ferdî cevherine göre tecelli etmiş görmek Grupu-
muzca şükranla kaydedeceğimiz bir husustur. 

Yine aynı bütçe vesilesiyle arz edelim ki, I 
uzun süredir, hasta olan Sayın Devlet Reisi
mizi muayene ve tedavi eden memleketimizin I 
güzide doktorlarının gösterdikleri lüzum üzerine I 
şu anda Amerika'da tedavide bulunan Cumhur
başkanımızın hastalığının ağırlaşmış bulunması 
karşısında milletçe duyduğumuz endişe ve keder 
sonsuzdur. I 

Cumhurbaşkanımızı şifaya ulaştırmak yolun- I 
da, en ufak bir ihtimali gözden uzak tutmak I 
istemiyen yerli ve yabancı bütün tıp mensupla- I 
rina bu anlayışlı duygularından dolayı derin şük
ranlarımızı sunarız. Bu hisler altında, Sayın I 
Devlet Reisimizin şifaya kavuşmuş olarak yurda 
dönmesi en büyük ve samimî temennimizdir. I 

Bu mülâhazalarla 1966 Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin Devletimize ve milletimize hayırlı ol
masını arz ve temenni eder, hepinizi saygı ile I 
selâmlarız. (Alkışlar.) I 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
mi Binicioğlu. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Manisa) — Sayın milletvekilleri, Devletimizin 
en yüksek ve nâzım organı olan 1966 yılı Riya- I 
seti Cumhur Bütçesi üzerindeki kanaatlerimizi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyoruz. I 
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Şu anda, Sayın Reisicumhurumuzun hasta
lığı sebebiyle duymuş olduğumuz acı büyüktür. 
Hor an sıhhati hakkında Yüce Türk Milleti 
iyi haberler beklemekte ve şifa bulması için 
dua etmektedir. 

Sayın Reisicumhurumuza Cenabı Allah'tan 
âcil şifalar dileriz. 

Sayın milletvekilleri, demokratik devletler
de Cumhurbaşkanı demokrasinin ve rejimin 
sembolüdür. İçte ve dışta Devleti temsil eder. 
Tarafsızlığı ile de rejimin ve demokrasinin te
minatıdır. Anayasanın kendisine tanıdığı yet
kilerle de, kanunların iyi çıkmasında da bü
yük bir rolü vardır. 

Bu böyle olmakla beraber, genç demokra
simizde, Anayasamızın ruhuna, lâfzına ve mak
sadına uygun hareket eden bir Reisicumhuru 
Büyük Atatürk'ün ölümünden çok seneler son
ra, ancak bir defa daha Sayın Gürsel'in şah
sında idrak etmiş bulunmaktayız. Sayın Gür
sel, genç demokrasimizi bu örneği vermiş bir 
şahsiyet olarak Yüce Türk Milletinin gönlün
de yer almıştır. 

27 Mayıs 1960 İhtilâl harekâtından sonra, 
sosyal bünyemizde çeşitli tahriklerin meydana 
getirdiği, siyasi, iktisadi ve sosyal buhranlar 
hepimizin malûmudur. Böyle bir ortam için
de, Sayın Gürsel'in, Reisicumhur olarak 
Türk Milletinin başında bulunması cidden 
Türk Milleti için bir talih eseri olarak vasıf
landı rılabilir. 

Sayın Gürsel, ihtilâlden çıkmış bir milleti 
en kısa zamanda demokratik bir düzene ulaş
tırmış, demokrasiye karşı girişilen bütün ha
reketleri yüksek inanç ve cesaretiyle önlenil-
mesini temin etmiştir. Bugün demokratik dü
zenin devamlılığını sağlamak hususunda mü* 
essir bir âmil olmuştur. Bu bakımdan, Sayın 
Reisicumhurumuzu şükranla anmayı bir vazife 
telâkki ederiz. 

Sayın milletvekilleri; Riyaseti Cumhur büt
çesi üzerinde konuşmalarımızı yaparken bugün 
için bir Anayasa müessesi olmasından daha çok 
bu müesseseyi dolduran şahsiyetin önemi bizce 
daha mühimdir. Zira bu millet, aynı mevkii işgal 
etmiş ve fakat memleketi uçuruma sürüklemiş 
olanları da görmüştür. En iyi kanunlar kötü el
lerde en kötü kanunlar olurlar, en kötü kanun
lar da iyi ellerde en iyi kanunlardır. §u halde, 
her şey inanmaya, inanca bağlıdır. Sayın Gürsel 
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bir ihtilâlin başı olarak, Demokrasiye inanmış 
bir şahsiyet olmasaydı, bugün hiç şüphesiz hiç 
birimiz burada bulunamazdık. Bunun için de 
demokrasiye olan inancı ve ümidi söndürecek yol
lardan kaçınmamız gerektiğini bu vesile ile bir 
kere daha ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimize devam eder
ken bir hususta teessürlerimizi üzülerek ifade et
mekten kendimizi alamıyoruz. Sayın Reisicum
hurumuz hastalığı sebebiyle, Amerika'da bulun
duğu bir sırada, maalesef pek de iyi haberlerin 
gelmediği ve Sayın Reisicumhurun hastalığının 
vahamet kesbettiği bir sırada, bâzı politikacıları
mızın ve basınımızın tutumunu Yüce Türk Mil
letinin' asıl gelenekleriyle kabili telif görmüyoruz. 
Birkaç günden beri radyolarımızın başında, iyi 
haberler beklerken, basının yeni bir reisicumhur 
aramaya çıkması ve bâzı politikacıların da bu 
hususta fikir beyan etmeleri cidden üzüntü veri
cidir. 

Bu gibi davranışları asla benimsemediğimizi 
üzülerek ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, bu meyanda, Sayın Re
isicumhurumuzun Amerika'ya hareketinden bu 
yana Radyomuzun neşriyat tarzını da tasvibet-
miyoruz. 

Devletimizi temsil eden Sayın Reisicumhurun 
böyle vahîm bir hastalığının olduğu bir sırada 
radyolarımızdan biz bu kadar neşeli, şarkılar, tür
küler okunmasını beklemezdik. Yalnız Türk mil
leti olarak değil, her şeyi bir tarafa bırakalım, 
insan: olarak dâhi beklemezdik. Gerçi son gün
lerde bu neşriyat da, bu programların da radyo
nun. bir değişiklik yaptığını görmekten bu üzün
tümüz bir dereceye kadar telâfi olmuştur. Hele 
Millet Partililer olarak Sayın Reisicumhurun 
böyle- hastalandığı sırada radyonun bu şekildeki 
neşriyatı bize maziyi hatırlatmakta ve bizi muaz-
zebetmektedir. Sayın Maraşalm ölümü sırasında 
olduğu gibi. 

Sayın milletvekilleri, şu anda müzakeresini 
yapmakta olduğumuz Riyaseti Gumihur Bütçesinin. 
mütevazı karakteri cidden bir örnek olmalıdır. 
Edindiğimiz kanaate göre, tasarrufa son derece 
riayet olunmuş, hattâ 1965 yılından açık olan 
kadrolara memur alınmamak suretiyle 277 000 
liraı bir tasarruf sağlanmıştır. Bu suretle 3 mil
yon 250 bin 163̂  lira ödenek tahsis edilen Riya
seti Gumihur Bütçesine bu yüzden Hükümette men
fi bir tenkid' tevcih etmeye imkân bulamıyoruz. 

Sözlerimizi burada bitirirken, Sayın Reisi-
cumihurumuza Cenabı Allah'tan tekrar tekrar, 
âcil şifalar diler hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yent.. Buyurun Sayın Nebioğlu, işçi Partisi Gru-
pu adına. 

T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1966 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi dola-
yısiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağır rahat
sızlığından duyduğumuz içten teessürü ifadr et
mek isteriz. 

27 Mayısın hemen ertesinde Millî Birlik Ko
mitesi Başkanı olarak Sayın Gürsel, yeni reji
min temel ilkelerini dile getirmişti. Meseleleri
mizin yalnız siyasi olmadığını, iktisadi ve sosyal 
yönü bulunduğunu ifade etmişlerdi. Buhranlı 
günlerde, son zamanlara kadar, Sayın Gürsel'in 
Cumhurbaşkanlığını işgal etmesi rejim için bir 
teminat sayılmaktaydı. Kendisine içten duygu
larla, Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu adına 
âcil şifalar dileriz. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen?.. Yok. Şahısları adına söz istiyenlere geçi
yorum. Sayın Nazif Kurucu?.. Yok. Sayın Celâl 
Nuri Koç?.. Vazgeçtiniz. iSayın Sadi Binay? 
Yok. Sayın Kasım Gülek?.. Yok. Sayın Mehmet 
Ali Arsan?.. Yok. Sayın Halim Araş?.. Yok, Sa
yın Ali İhsan Balım?.. Yok. Sayın Mehmet Boz
doğan?.. Yok. Sayın İbrahim Boz, vazgeçtiniz. 
Sayın Şevket Bohça, vazgeçtiniz. Sayın Cevdet 
Geboloğlu?.. Yok. Sayın İhsan Ataöv?.. Yok. Sayın 
Şevki Güler?.. Yok. Sayın Mevlid Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Ahmet Nihat Akay?.. Yok. Sayın 
Mustafa Akalın, Sayın Akalın buyurun isminizi 
okudum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Efendim ben yazılmadım. 

BAŞKAN — Yazılmışsınız efendim. Burada
sınız, fakat yazılmadığınızı beyan ediyorsunuz. 
Sayın Himmet Erdoğmuş, vazgeçtiniz. Başka söz 
istiyen olmadığı için Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bittikten sonra bölümlere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 Ödenekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 760 162 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişty*. 

13.000 Yönetim giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 50 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C — SAYIŞTAY 

BAŞKAN — Bu şekli ile Cumhurbaşkan
lığı bütçesinin tümü üzerinde görüşme bitmiş 
ve maddelere geçilmesi oylanmış, bütçe kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu arada tekrar Mec
lis Başkanlığı olarak Tanrıdan Sayın- Cum
hurbaşkanımız Cemal Gürsel'e sağlık, kuv
vet ve selâmet dileriz. 

Sayıştay bütçesi üzerinde müzakerelere 
geçiyoruz. Lütfen Sayıştay erkânı komisyon
daki yerini alsın. 

Sayıştay bütçesi tümü üzerinde C. H. P. 
Grupu adına Sayın . Gıyasettin Karaca. Bu
yurun efendim. 

Muhterem arkadaşlarım müsaade buyurur
sanız bu bütçeyi bitireceğim. Bu bütçeyi taki-
beden Anayasa Mahkemesi bütçesini maale
sef yarın sabaha bırakacağım. Çünkü daha 
fazla devam etmeye imkânımız yoktur. (De
vam sesleri.) Efendim, bendenizi mazur görü
nüz, lütfediniz; siz çok rahatsınız, ama Ri
yaset rahatsızdır. Buyurun Sayın Karaca. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTÎN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, C. II. P. Meclis Grupu 
adına Sayıştay bütçesinin tümü hakkındaki 
görüşlerimizi arz ve ifade etmek üzere Yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

Bütçenin tatbikatı ve Hükümet icraatını 
malî yönden Yüce Meclis adına denetlemekle 
ödevli bu kuruluşun ehemmiyetini belirtmek 
isteriz. 

Zira Yüce Heyetinizin malûmları olduğu 
veçhile; Sayıştay Anayasa hükmü gereğince 
T. B. M. M. adına ve onun namına : 

Umumi ve katma bütçeli dairelerin gelir ve 
giderleriyle birlikte, ayrıca mallarımı denet
lemek, mesuliyetlerini, hesap ve muameleleri
ni kesin karara bağlamak ve yasalarla verilen 
teklif ve denetleme ile hükme bağlama işle
rini yapmak ve yerine getirmekle Ödevli Yüce 
Meclise bağlı, tâbiri caiz ise bir nevi kesinhe-
sap mahkemesedir. 

Kısacası Sayıştaym görev ve yetkileri Ana
yasamızın 127 nci madedsinin 1 nci bendinde sa
rahatle tesbit ve ifade edilmiştir. 

Mezkûr maddenin ikinci bendi ise, «Sayış
taym kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, men
suplarının vasıf ve nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, hakları, özlük işleri, baş
kan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenle
nir» demektedir. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, 1924 tarihli Anaya
samızda geniş bir sarahat olmadığı gibi bu
günkü Aınayasamızın hudut ve muhtevasına uy
gun bir tanımlaması da yapılmamıştır. İşte bu 
sebepten dolayıdır ki, müzakere konusu yapılan 
bu malî denetim müessesesine atfedilen değer 
ve onun Türk malî sistemi içindeki yeri ve haiz 
olduğu ehemmiyeti bütün çıplaklığiyle ortada 
görülmektedir. 

Hal böyle iken içıin ehemmiyet ve ciddiyeti
ne binaen, Anayasamızın tanımladığı veçhile, 
Üçüncü înönü hükümetleri zamanında Karma 
Komisyonda müzakeresi yapılarak Yüce Mec
lise intikal eden ve gündeme alınan Sayış
tay teşkilât kanununun çıkarılması muhakkak 
ikon; Üçüncü înönü hükümetlerinin düşürül
mesi sonucu iş başına gelen Dördüncü, Koalis
yon hükümetleri ve bahusus en büyük mesuli
yet payını üzerine alan A. P. iktidarı maale-
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sef üzülerek ifade etmek isterim ki, büyük 
emeklerle Yüce Meclise intikal ettirilen bu tasa
rının çıkması için gerekli ilgili göstermemiş 
dolayısiyle de bugüne kadar çıkarılamamıştır: 

Bugünkü manzara, yani A. P. iktidarınım bu 
kanun hakkındaki görüşü, dünkü icraatından 
ve davranışından hiç de farklı değildir. Zira 
tamamiyle teferruata inmiş politik bir yatırım 
beyannamemi mahiyetinde bulunan Hükümet 
progranrmda. , kabili gayrimümkün olmasına, 
her şoföre bir araba taahhüdüne dahi girişil
mesine rağmen, bir Anayasa müessesesi olan Sa
yıştay teşkilât kanununun çıkarılması hususun
da en ufak bir temenni veya isteğin henüz bu
güne kadar mevcudolmaması karşısında üzüntü
müzü belirtmek isteriz. Zira, Sayıştay modern 
Devlet mizamı içinde, bilhassa malî ve ekono
mik problemlerin önplânı işgal ettiği bir de
virde, denetlemenin ehemmiyetini idrak etme-
m :ş görünmek biz!m iç:n hazin bir manzaradır. 

To^vekfin kalkınma hamlesi yanmava mec
bur o1 dudumuz yatirımlarm ve iMivao^arm 
giderilmedi irin millctee muhtaeoVlun-umuz millî 
gel'r karşılığı elde edilen vergi randımanları
n a . artırılması için, bir otokontrol müessese5!! 
o1 arak kabul edilen servet bevanı ve vergile
rin ilânı gibi müsr»et sonullar verdimi mu
hakkak: ve tatbikatın, rla sabit görülen bu s's-
tcm-'enn, muavven k'^ilcdn a^n^-ırma bmıen 
ve. ryı^t/zın divallarla- kaldınlaca^mrı tnnhhıi-
d^d'lmesi suretiyle ve^Tİ zıyaına sebebiyet ve
rilmedi yetmiyormuş gibi; 

D'isünüıüz ki; Devlet hn^atm*n ve heka^-
n11!. idımcşi i^'u bir t a r a f ı n m'lvnt-'i.ı-p ^ ^ 
ediTi^o"": bu rrrlvar'ionn .sarfım ko-nt-̂ ol rd™ 
ve Yüce MeeHsler adını '".rai vazif^^ 1T>M1TI-
nan bu raü/^ese i"c al akasını k, imkâmızhk 
ve kontrolsüzlük yıVün^en calışınrvor veva 
cr«İ''c!miT''0T,c3a bün^erndeki m^e^ t pkaklıkları 
giderecek, mo^o ın ve m"'terıkki ^n^" 1 ""^ 1 -
zır». ruhun'1, biran önce Senatoda ^"rüşülerek 
knırmivet ..kesbetmevni arzu etmekteyiz. 

Bu suretle mevcut imkânsızlıklar biran önce 
giderilmiş "ve özlenen murakabenin aynı bütçe 
yılı ertesinde yapılması sağlanmış olacaktır. 
H'ç şüphe yok ki, böyle b rr görevin tam ve 
kâmil bir şekilde ifası için müessesenin her 
türlü maddi ve mânevi imkânlara da sahibol-
ması şarttır. îtiraf etmek lâzımdır ki, Sayıştay 

henüz bu mazhariyete nail olamadığı içindir 
ki, yeteri kadar müracaat ve talipler de zuhur 
etmemektedir. Personel yönünden Yargıtay ve 
Danıştay derecesinde yüksek bir denetleme or
ganı olmasına rağmen, bu müessese mensupla
rına verilen tazminatlar Sayıştay personeli 
yetkililerine de aynı veya benzeri nisbet'lerde 
maalesef verilememektedir. 

C.H.P. Meclis grupu olarak, tazminatların 
yeni şartlara uygun nisbetto artırılmasına ta
raftarız. Keza ödevin ağır ve yorucu olmasına 
rağmen istihdam edilen memurların her hangi 
bir sosyal yardım ve imkâna kavuşturulmamış 
olması da müesseseye karşı rağbet ve ilgiyi 
azaltmaktadır. Eskiden Sayıştay yüksek tah
silli gençlerin fazlasiyle rağbet ettiği bir mü
essese iken, bugün ancak halizaruret içerisinde 
bulunanların talibolduğu bir müessese duru
muna getirilmiştir. Ayrıca murakabenin modern 
usullere göre yapıldığı, Milletlerarası münase
betlerin çok genişlediği, yeni denetim sistem
lerinin ortaya çıktığı, toplanan Milletlerarası 
Yüksek Malî Murakabe konferanslarına katıl
dığımız ve başka idarelerin, memurları arasın
da mukabil temasların artmış olduğu bir devir
le Sayıştay murakıp ve muavinlerinin de görgü 
jc bilgilerini artırmak için dış ülkelere gön-
lerilmelerinin lüzum ve zaruretine inanmak
tayız. O takdirde, müesseseye karşı haklı ola-
•ak ilgi ve alâka artacak, daha kifayetli mü-
•aeaatlar yapılacak, münhaller doldurulacak, 
ihtiyaçlar tamamiyle karşılanacaktır. 

Geçmiş temennilerimizde defalarca belirtti
ğimiz gibi, arsa ve projesinin mevcudiyetine 
ağmen yeni bir bina yapılmasının 196G yılı 

•programına alınmamış olması da haklı olarak 
üzüntümüzü mııcibolmaktadır. Zira gerek arşiv 
ve gerekse personelin randımanlı çalışması ba
kımından bunun lüzumuna inanmaktayız. 

Çalışma tarzı bakımından da bir hususu 
belirtmek isteriz. Sayıştayca verilen kararlar
da kanun yallarına müracaatte alâkalı olanla
rın bir vekil marifetiyle bu savunma haklarım 
kullanamamaları Anayasaya ve hukuka uygun 
görmüyoruz. Kaldı ki, kanunda bu hakkı yasak-
hyan bir hüküm de mevcut değildir. Hazineyi 
savcı temsil ettiği gibi; aleyhine mesuliyet tev
cih edilecek kimselerin de kendilerini bizzat ve
ya vekilleri marifetiyle savunmaya imkân veril-
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melidir. Biz C.H.P. Meclis Grupu olarak bunun 
lüzum ve zaruretine inanmaktayız. Ayın zaman
da, ekseriyetle verdi eır kararlarda, ilgilinin 
hakkını savunmasında da ve kararın verilmosini 
icabottiren sebepleri vukufla öğrenebilmesi yö
nünden de karara muhalif kalanların, muhale
fet şerhlerinin yazılmasına imkân verilmesi de 
hukuka ve hakka saygılı olmak yönünden çok 
lüzumludur. 

Sayıştay kararlarının neşir ve ilân edilme
sini de lüzumlu addediyoruz. Başkan ve âza se
çimlerinin daha demokratik ve teminatlı radi
kal usullerle seçilmesini temenni etmekteyiz. 
Kadro imkânsızlıklarına rağmen, nakit hesap
larının zaman içerisinde denetlenmiş olmasını 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

Ancak, ayniyat hesaplarının da aynı şe
kilde denetlenmesini temenni etmekteyiz. Za
man kaybını önlemek, kırtasiyeciliği kaldırmak, 
sürati sağlamak ve sorumlu kişilerden zamanın
da yeteri bilgileri almak için, mahallinde ya
pılan tetkikat usulünün daha vüsatlı olmasını 
temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, daha 
fazla vaktinizi almamak için sözlerime s»on verir
ken; şurasını da arz ve ifade etmek isterim ki; 
bu kuruluş fedakârlığı ve hizmetleri nisbetindc 
himayeye mazhar kılınmamıştır. 

Türlü meşakkat ve imkânsızlıklar içinde in
sanüstü gayretler sarf etmek suretiyle, bu ağır 
malî denetim görevini şerefle ve yılmadan, azim
le ifa eden mümtaz ve seçkin heyet müntesip-
lerine, meselelerimizi büyük bir vukuf ve açık
lıkla Yüce Meclise getirmelerinden dolayı da 
ayrıca kendilerine C.H.P. Meclis grupu adına 
şükranlarımı sunar, başarılar dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı

na Sayın Cevad Odyalkmaz?.. Yok. 
T. î. P. Meclis Grupu adına Sayın Çetin Al-

tan?.. Yok. 
A. P. Meclis Grupu adına Sayın Mustafa 

Kaptan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAP

TAN (Sinop) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yıştay Bütçesi üzeninde, A. P. nin görüşlerini 
aksettiraıezden evvel bir vakayı zabıtlara tescil 
ettirmek istiyorum. Bugün şunu gördüm. Bir 
parti Genel Başkanı, bir parti Maliye Vekili 

ile, bir parıfci Anayasadaki sözcüsü ile, bir parti 
bütün grupu ile, Sayıştay kanunu teklifinin 
karşısına çılkmış olmasına rağmen, bunu bütün 
kuvvetiyle müdafaa eden bir partiyi ithamı et
miş bulunuyor. Buna cidden üzüldüm ve şuna 
kaıani geldim. Sayın Karaca'nm hazırladığı bu 
metnin, kendi parti erkânının, o zamanın Ma
liye Vekili Sayın Ferid Helen'in, Sayın Başka
nının, Sayın Şefik İnan'ın, Sayın Coşkun Kır
ca'nm ve kendi partisinden hiçbir kimsenin, 
Sayın Karaca'nin bu hazırladığı metinle alâka
sı olmadığı, haberi olmadığı kanaatine vardım. 

Vaka şöyle arkadaşlarımı: Bendeniz bu ka
nun teklifini hazırlamakla görevli Karma Ko
misyonun Sözcüsü, Sayın Şefik İnan da, o za-
manın iktidar partisinin sayılı milletvekillerin
den idi ve onun başkanı idi. Sayıştay kanunu 
teklifini sabote etmek için bütün kuvvetiyle 
Şefik İnan direndi. Gelmedi. Bunun üzerine 
Sayın Ahmet Bilgin İkinci Başkam olmak ha
sebiyle onun başkanlığında toplanmak için ter
tibat aldık. Sayın Şefilk İnan, yazı ile, söz ile, 
«Ben olnradan toplanamazsınız» diye bu toplan
tıyı saibote etmeye kalktı ve bu fakir arkadaşı
nız asgari 1 000 lira masraf etmek suretiyle 
kendi şahsi olarak araba kiraladı ve her gün bu 
komisyon azalarını evinden aldı. Evet arka
daş] anım, bunu bu şekilde toplamak suretiyle, 
zannederim 15 - 20 gün içinde bu kanun teklifi
ni hazırladık. Meclise sevtk ettik ve bu sevk es
nasında bunu öncelikle reyledük ve görüşülme
sini de temenni ettik Komisyon olarak. Esbabı 
ımuci'be lâyihasını bendeniz yazmıştım. Sayın 
Şefik İnan bilâhara, bâzı tebeddülat yapılması
nı istedi. Peki dedik, beraber yazdık, bâzı ufak 
noktalarını, Buraya geldi. Meclise en süratli 
sevk edilen kanun teklifi idi. Türkiye Parlâ
mentosunda zanuetmiyoruım ki, böyle büyük bir 
müessesenin kanun teklifi 15 - 20 gün içinde, 
bu devrede demiyorum, geçen devrede de de
miyorum, 15 - 20 gün içinde Meclise sevk edi
lebilsin. Biz buna muvaffak olduk. Bir iftihar 
vesilesi yaratmak istemiyorum. Ancak, yeni 
teklifte, bütün dünya mevzuatını ineeletm<emiz 
neticesinde bâzı yenilikler getirmiştik. Bunlar
dan bir tanesi de (R) formülleriyle oynanan bâ
zı oyunları önlemek için, bütçenin, Bütçe Ko
misyonuna gelmezden evvel, bir de Sayıştaya 
gönderilmesi merkezinde idi. Yani, teknik mü-
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cssese olan Sayıştay, bilhassa (R) formüllerin
de oynanan, ölü kanunlar vasıtasiyle tahsisat 
alınmasına mâni olsun diye; evet olmuştur, 
1962 - 1963 bütçelerinde ölü kanunlarla, meri
yette olmıyan kanunlarla tahsisat alınmış idi. 
İşte bunları önlesin, teknik müessese buna im
kân vermesin ve bâzı noksanlıkları siyasilerin 
gözünden kaçmak imkânı olan noksanlıkları ön
lesin diye, MJeclıise sevk edilsin, onun da müta
lâası alımsın diye bir hüküm sevk etmiştik. Bu 
hüküm zamanın Maliye Vekilini fazlasiyle te
dirgin etmiş olacak ki, evvelâ Komisyon Baş
kanı Sayın Şefik İnan'a müracaat etmek sure
tiyle bunun tayymı istedi. Buna muvaffak ola
madı. Bilâbara bütün Komisyon azalarına, ben
deniz hariç, ki, bunu teklif eden bendim Ko
misyonda; bunun tayyı için birer birer ricada 
bulundu. Bu mümkün olmayıp Meclise sevk edi
lince, bu fıkra ile birlikte, ki, zannederim 38 nci 
maddede idi, bu defa burada bir takrir verdi. 
Sayın arkadaşımın sevk ettiği, tacil ettiğini söy
lediği iktidarın Maliye Vekili Sayın Ferid Me
len ve Anayasa Komisyonundan muhtelif defa
lar mütalâa alınmak suretiyle Heyeti Umumiye-
ye sevk edilen kanun teklifinin, lüzumu varmış 
gibi, sırf baltalamak için Anayasa Komisyonu
na şevkini istedi. Şimdi dikkatinize arz ediyo
rum ve bilhassa zabıtlara tescili için, söyleme
mek istediğim ve bir arkadaşıma dahi söyle
mediğim bir vakıayı nakledeyim. Dikkat edin 
arkadaşlar. Anayasa Komisyonunda 15 gün için 
giden bu kanun sekiz ay orada kaldı. Bunu 
sabote eden Sayın öoşıkun Kırca idi. Sekiz ay 
orada kaldıktan sonra, Anayasa Komisyonu top
landı ve bir karar verdi. Şu, şu, şu hususlarda 
değişiklik olsun, mütebaki kısım kalsın, diye. 
Rapor tamamen ters yazıldı. Komisyonun ver
miş olduğu kararın tamamen aksine, bambaş
ka bir rapor yazıldı. O zamanın Anayasa Ko
misyonunun sözcüsü tarafından. Sayıştay mün-
tesıibi arkadaşlarım koşarak yanıma geldiler, 
«Facia, dediler, Komisyon bu şekilde rapor 
vermedi.» Bunun üzerine, bu devre, kıymetli 
Olmasına rağmen, Parlâmentoya ğiremiyen Sa
yın Saadet Evren ve arkadaşları işe müdahale 
etmek suretiyle ikinci bir rapor yazıldı. Ver
dikleri kararın hilâfına yazılan rapor düzeltil
di. Bu şekilde geldi Meclise. Yani, şu kanunun 
oyalanmasını istiyen, (A), dan (Z) ye kadar 
maalesef kendi grupu, kendi başkanı, kendi 

vekili, kendi Anayasa Komisyonu Sözcüsü iken; 
biz bunlardan bahsetmiyor iken, bunları söyle
menin lüzumsuzluğuna kaani iken, yeri de ol
madığına kaani iken, arkadaşım tam ters çe
virdi ve ben buna hayret ettim ve şu kanaate 
varıyorum, grupu ile hiçbir kimseden grupun-
dan hiçbir fertle istişare etmeden bu metni ha
zırlamış olacak. Kendisinden istirham ediyo
rum. Ferid Melen Beyle, Coşkun Kırca Beyle 
ve Şefik İnan Beyle konuşsunlar. Hakikat eğer 
benim söylediğim gibi değilse kendilerine tar
ziye vereceğim. Ama, benim söylediğim gibi isıe 
lütfen bu hususu buradan tashih etsinler. Çün
kü, tarih hiçbir zaman yanlış hâdiselerin sey
rine meydan vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayıştay Ka
nunu üzerindelki görüşlerimizi arza çalışayım. 
Ancak, şunu belirtmek isterim. Sayıştay mensu
bu arkadaşlarımla bu kanun teklifini hazırlar
ken, geniş bir araştırma yapmış idik. Bu müş
terek mesaimiz neticesinde, Sayıştaym bütün 
dünyada tarihî seyrini, Türkiye'de tarihî sey
rini, halihazırdaki bütün dünyada, yalnız Tür
kiye'de değil bütün dünyada, tasrihen söylü
yorum; Sayıştay müessesesinin veya ona teta
buk eden müesseselerin durumunu tetkik et
miş, mevcut Türkiye'deki tatbikatını bu tet
kiklerin ışığı altında dünya mevzuatına ben
zetmeye çalışmış idik. Ancak, vakit çok gecikti. 
Bendemiz bu hazırlıklara bir noktada iştirak 
ediyorum arkadaşa. Hakikaten Sayıştay talih
siz bir müessese ve en çok tanıması icabeden 
parlömanterlerimiz tarafından da maalesef lâ-
yıkı veçhile ehemmiyet atfedilmiyor, bunun 
için de tanınmıyor. Bu noktada müttefikiz. An
cak, saat 2 den sonra da bu 30 veya 40 sayfa
lık tetlkiki pek dinliyebileceğinize kaani olma
dığım için, bunun özü olan 3 sayfalık kısmı
nı hulasaten arz edeyim. Yok arkadaşlarımız 
istiyorlarsa 40 sayfalık hazırlığımız vardır, bu
nu arz edeyim. Ben ikincisini tercih ettim ki, 
basma vereceğim özeti ki, bu bir şemadan iba
rettir, bununla yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tasdiki 
ve kontrolü millî hâkimiyetin dokunulmaz bir 
hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu hak asır
larca cereyan eden mücadeleler sonunda elde 
edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, defiaatle hazırladı
ğımız bu mevzuu yazılı olanak da okumıama-
mız icabediyor. 

Şimdi, Sayıştayın tarihi bakımından sebebi 
şu: 

Kırallar veya ona tekabül eden müesseseler, 
imparatorlar v.s. kendi servetiyle ihtiyaçlarını 
karşılıyamaz hale gelince halktan vergi al
mak istemişlerdir. Bu vergi alma başladığı an-

• dan itibaren de halk, verginin karşılığından 
verdiği para ile neler yapılacağını ondan sor
mak istemiş. O zaman bir kontrol müessesesi 
meydana çıkmış. Kiralın, imparatorun, hanın 
v.s. nin karşısına; «Ben, diyor, şu kadar para 
verdim. Bu verdiğim para ile ne yaptın? Nere
ye harcadın? Lüzumlu yere mi verdin, lüzum
suz yere mi verdin?» diye bir kontrol müesse
sesi çıkmış. İşte Sayışitaym asli meımJbaı bu olu
yor. Şimdi, bu kontrol müessesi meydana çık
tıktan sonra; bunun faydası veya zararları ne
lerdir, kısada bunları zikretmekle yetmeyim. 

Evvelâ, bu kontrolün faydası şu: Parlâ
mentonun haklarına riayeti temin bakımından. 
Kıral, onun yerine icra makamı olarak bugün 
Hükümet bir para sarf ediyor, vergi alıyor. Bu
na karşılık Parlâmento bunu kontrol ediyor. 
Yani, bütçeyi kontrol ediyor. Sizler bütçeyi 
kontrol ediyorsunuz. Parlâmentonun hakkını 
temin bakımından kontrol zaruri, bunu da Sa
yıştay yapıyor. 

Umumi efkârı tatmin bakımından, biraz ev
vel de arz ettim; her ferdin verdiği paranın 
neneye harcandığını araması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Bu yine kontrolün zaruretini ortaya 
ıkoyuyor. Memleketin sağlam bir maliye bün
yesine sahibolması bakımından kontrol ziaru-
ridir. Aksi halde, bir memleketin malî sistemi
ni kurmaya imkân yoktur. Bütçenin iktisadi, 
malî ve hukukî fonksiyonu yönünden yine kont
rol zaruridir. Müstakbel bütçeler bakımından 
da kontrolü zaruridir. Malûmunuz her bütçe 
geçen bütçeye bakarak hazırlanmaktadır. Bu 
bilmen bir vakıadır. Bir de ayrıca bütçenin 
kontrolünün şahıs bakımından da faydası var. 
O da şudur: Kontrolü yapan kimseler, bu kont
rolü yapmazlarsa, bütçenin tatbikçisi olan kim
seler şaibe altında kalıyor. Falan yere şu ka
dar para harcanacak, filân yere şu kadar pa
ra harcanacak. Harcanmamıştır, bunu tatbik 

eden çaldı mı? Bu zehabı ortadan kaldırmak 
için- yine bütçenin kontrolü lâzımgeliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tarihî seyri 
seyrettikten sonra, Türkiye'deki seyri de sade
ce zikredip geçeyim. Türkiye'deki tarihçe şöy
le: 

Tanzimat devri, 
1293 Anayasasından Meşrutiyete kadar olan 

devir, 
Meşrutiyet devri, 
Cumhuriyet devri. 
Bunu da böyle zikretmekle geçeyim. Bu saf

halardan sonra; 1961 yılında yürürlüğe giren 
Anayasanın 127 nei maddesindeki hüküm var. 
Bu da biliyorsunuz, bütçenin fonksiyonlarını 
modern esaslara göre 127 nci madde ile Ana
yasamız teslbit etmiş bulunuyor. 

Zamanımızda Batı - Avrupa ülkelerinde baş
lıca iki anagrupta toplanan kontrol sistemi var. 

Birinci sisıtem, kıta Avrupa'sı sistemidir ki, 
bunun ismi Sayıştay olup, bariz vasfı millî 
meclisler adına kazai ve teşriî murakabe yap
maktır. 

İkinci sistem, Anglo - Safcson sistemidir; ma
lûmunuz olup, Genel Kontrol Ofisi ismini ta
şıyor. İngiltere ve Amerika bu sistemi temsil 
ederler. Bu memleketlerde Genel Kontrol Ofi
si, kıral veya başkan namına kontrolü yapar. 
Ofisin başında Genel Kontrolör bulunmaktadır. 
Genel Kontrolörün geniş ve namütenahi salâhi
yetleri vardır ve hattâ, yine birçoklarınızın 
malûmu, Amerikan Reisicumhuru kadar bâzı 
salâhiyetleri ve müdahale hakkı var. Protokol
de de ikinci sırayı işgal ediyor. O kadar büyük 
salâhiyeti var ki, istediği anda malî bakımdan 
istediği yere el koyuyor, onu tetkik ettirmek 
imkânına sahdıboluyor, hiçbir yere sormadan. 

Bu iki grup etrafında toplanan kontrol or
ganlarının farklı olan tarafları olduğu gibi müş
terek tarafları da bulunmaktadır. Benzer yön
lerini başlıca iki noktada toplamak mümkündür. 

a) Her iki grupa ait kontrol organlarının 
bütçeyi uygulamakla görevli bulunan idareden 
ve Hükümetten tamamen müstakil olmaları, 

b) Denetleme faaliyetlerini daha ziyade 
bütçenin asıl sahip ve hâkimi olan ve nihai mu
rakabe hakkını haiz,bulunan parlâmentolar adı
na yapmalarıdır. 
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Türk Sayıştayı, tarihî gelişimi ve Anayasada 
ifadesini bulan hüviyeti ile birinci grupa, yani 
kontinental Avrupa sistemine dâhil bulunmakta
dır. Dâhil bulunduğumuz Batı - Avrupa mem
leketlerinde denetleme usulleri küçük farklarla 
müşterek vasıflar göstermektedir. Bunlar da şu
dur : 

A) İdari kontrol, 
B) Kazai kontrol, 
C) Teşriî kontrol, 
Denetimin yapılması zamanına göre de kon

trol iki kısma ayrılmaktadır : 
A) Bütçenin uygulanması sırasında (Sarf

tan evvel kontrol) 
B) Bütçenin uygulanmasından sonra (Sarf

tan sonra kontrol) 
Bu kontrollar, daha ziyade iki hedefe yönelir: 
1. İta âmirlerinin kontrolü, 
2. Saymanların kontrolü, 
Türk Sayıştayı, Anayasanın 127 nci maddesi

ne göre başlıca iki çeşit vazife yapacaktır : 
1. T. B. M. M. adına genel ve katma bütçe

lerin gelir, gider ve mallarını inceliyecek ve de-
netliyecektir. 

2. Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlıyacaktır. 

Yürürlükte bulunan 2514 sayılı Kanuna na
zaran yeni Sayıştay Kanunu teklifinde esasa 
mütaallik başlıca değişikliklere ve yeniliklere 
kısaca temas etmek faydalı görülmektedir. 

1. 2514 sayılı Kanunda nihai kaza hak
kını kullanan Temyiz Kurulu, idari kararlar 
ittihaz eden Genel Kurullar birlikte vazife gör
düğü halde, bu teklif ile yani yeni kanun tek
lifi ile bu kurullar görevlerinin mahiyetine 
göre yekdiğerinden ayrılmıştır. 

2. Harcamadan önce vize işlemlerinde sarf 
belgelerinin bir üyece vizesi şart iken, halihazır
daki tatbikat budur, bu zorunluk kaldırılmıştır. 

3. Harcamadan önce vize işlemi yalnız mer
kezde uygulanmakta iken, yeni teklifte, Sayış-
tayca uygun görülecek yerlerde de sarftan önce 
vize yapılmak üzere teşkilât kurulabilmesi öngö
rülmüştür. 

4. Yürürlükteki kanunda, Sayıştay meslek 
mensupları için sadece, yüksek tahsil kaydı aran
dığı halde, bu teklif ile Sayıştay meslek mensup
larına yararlı kariyeri temin bakımından bun
ların malî ve iktisadi öğrenimde ihtisas veren 
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fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları şartı 
konulmuştur. 

5. Başkan ve üyelerin seçim sisteminde de 
yeni Anayasa esaslarına uygun hükümler getiril
miştir. 

Bu teklifte 5 ve 6 ncı maddeleri işgal eden 
bu teklifler, Geçici Komisyonumuzda fazla bir 
değişikliğe uğratılmamış; esas gayemiz, bunun 
Parlâmentoda değiştirilmesi idi. Maalesef sıkı
şık bir zamana geldi. Senatoda eğer değişikliğe 
uğrarsa Mecliste yeniden görüşme imkânı hâsıl 
olur. 

6. Yürürlükteki kanunda inceleme ve denet*-
leme daha çok merkezde ve bölgeler üzerinde ya
pılmakta iken, teklifte yerinde inceleme ve de
netlemeye geniş nisbette yer verilmiştir. Bu ara
da 500 000 liranın üstündeki bütün ayniyatın 
yerinde incelenmesi şartı konulmuştur. 

7. Ordu mallarının ve kadrosunun denetimi 
Sayıştayca mahdut ölçüde yapılabilmekte iken, 
bu noktada antr - parantez bir şey arz edeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı kısalttığım 
için bâzı hâdiseleri tam aksettiremedim. 2514 
sayılı Kanunda, yani halihazırda mevcudolan 
kanunda da, ordu mallarının denetimi var. An
cak, başka bir kanunda bir madde getirmişler. 
Genel Muhasebe Kanununda zannediyorum 71 
nci madde de olacak. O madde ile esas Sayıştay 
Kanununda denetleme hakkı var iken, geçen ve 
halihazır tatbikatta bu var iken bunu menetmiş-
lerdir. Fark budur. Teklifin getirdiği hükümler
le tamamen Sayıştaym denetimine tabi tutulmuş
tur. 

8. Sayman hesaplarının incelenmesi sırasın
da suç. unsuruna raslanması halinde, keyfiyetin 
ilgili bakanlığa bildirilmesiyle yetinilirken, tek
lifle ük delillerin toplanması için kovuşturma 
yapma yetkisi de verilmiştir ki, böylece suç un
surunun ortadan kaldırılması ihtimali Önlenmiş 
olacaktır. 

9. Yürürlükteki kanuna göre, denetim, Sa- * 
yıştaya ibraz edilen belgeler üzerinde formel ola
rak yapılmakta iken teklifin getirdiği hükümle 
icranın her safhasında ve yerinde inceleme ya
pılarak belgelerle icranın uygunluğu tesbit olu
nabilecektir. 

10. 2514 sayılı Kanuna göre belgeler mev
zuata uygun bulunduğu takdirde hizmetin plâ
na uygunluğu, yararlılığı, ekonomik olup olma-
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dığı araştırılmadığı halde, yeni teklifin getirdiği 
hükümlere göre bu hususların tesbiti ve (3) ay
lık raporlarla T. B. M. M. ne arz olunması da 
mümkün kılınmıştır. 

11. Sayıştay a, denetleme esnasında uygula
ma ve sonuçları itibariyle Hazine menfaatlerine 
aykırı nitelikte gördükleri mevzuat hakkında 
T. B. M. M. ne rapor sunma yetkisi verilmiştir. 
Böylece kananların uygulanması esnasında Ha
zine aleyhine olan hususların zamanında tesbiti 
ve ıslahı sağlanmış olacaktır. 

12. Denetimde, denetçilerin uzmanlığı dışın
daki hususlarda diğer yargı organlarında oldu
ğu gibi (Bilirkişi) incelemesi öngörülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta da antr -
parantez kısaca bir şey arz edeyim. Şimdi, evvel
emirde birinci gelen hususta şöyle bir hüküm 
var. Bu ehlivukuf müessesesini bizatihi bünye
nin içinden yaratalım. Fakat malî portesi bakı
mından biraz fazla pahalı olacağı kanaatiyle bu 
değiştirildi. Binaenaleyh, muhtelif tekliflerden 
sonra, dışardan ehli vukuf istihdamı daha uygun 
mütalâa edildi. 

13. Harcamadan önce vize işlemi mer'i ka
nuna göre yalnız merkez daireleri için uygula
nırken, yeni teklifte diğer illere de teşmili ön
görülmüştür. Böylece denetimin önleyici ve da
ha etkili hale getirilmesi sağlanmış ve aynı za
manda sorumluların zimmet altına girmeleri ih
timalinin azaltılması düşünülmüştür. 

14. Sayıştay meslek mensuplarının özlük 
hakları da yeni teklifte düzenlenmiş, atanmaları, 
yükselmeleri, mesleklerindeki yetişme ve ilerle
meleri hususlarında yeni akım ve görüşlere uy
gun hükümler konulmuştur. Tamamen objektif 
esaslara bağlanmıştır. 

Sayıştay Bütçesi üzerindeki Adalet Partisi 
görüşlerini bu şekilde hulâsanın hulâsası olarak 
arz etmiş bulunuyorum. Muhterem arkadaşları
mın hepsini hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, C. İT. P. Crupu 
adına 

C H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kaptan']n ileri sürdüğü fikirlerden sonra 
kendisinin ayrıca bir de tavzih talebinde bulun
mamızı arzu etmesi sebebiyle bir, iki noktaya 
çok kısa temas edeceğim. C. H. P. Meclis Grupu-
nun Sayıştay Teşkilât Kanununun çıkarılmaması 

hususunda her hangi bir vaziyet aldığını söyle
mek insafsızlık olur. Bu kanunun komisyonda 
la veya Meclisteki müzakereleri sırasında Sayın 
Şefik İnan ve Ferid Melen'in bâzı fikirler ileri 
sürdüğünü ve vâki konuşmalarında ileri sürü
len fikirlerinde bu kanunun çıkmasını geciktir
diğini ifade buyurdular. Haddi zatında arka
daşımız da takdir buyururlar ki, Şefik İnan ve 
Ferid Melen malî mevzularda kompetan, mü
tehassıs birer arkadaştırlar. Kompetan ve mü
tehassıs bulunan bu arkadaşların, Sayıştay gibi 
yeni Anayasa düzenine göre yapılması lâzım ge
len kanunun Meclisteki müzakeresinde, ister 
Mecliste, ister komisyondaki müzakerelerinde 
kanunun daha iyi, daha müterakki bir şekilde 
çıkması için fikirlerini ileri sürmesi, çaba göster
mesi veya bir maddesinin değiştirilmesi husu
sundaki gayretinin hor halde bu kanunun çıka
rılmaması şeklinde yorumlanmaması icabeder, 
dü süne esin d eyim. 

Coşkun Kırca'nm ileri sürdüğü fikirlere ge
lince, Anayasaya aykırı olduğuna dair bir kana
at sahibi bulunan bir kişinin veya bir sözcünün 
veya bir parlömantcr üyenin elbette ki, çıkıp 
buna karşı görüşlerini söylemesi lâzımdır. El
bette gayet normaldir bu. Bana her hangi bir 
grupun ittifakla vermiş olduğu kararla bir kanu
nun çıkarılmasını desteklemiş olmasına rağmen, 
o grup içindeki bir parlömantcr üyenin çıkıp da 
bu kürsüden aleyhinde konuşmadığına dair bir 
delil söylenebilir mi veyahut bir iddia ileri sü
rülebilir mi? Söylenemez. Ama, grup ittifakla 
kanunun çıkarılmasına karar vermiş ve bu yol
da gayret sarf etmiştir. Ama, bu grup içinde bir 
iki arkadaşın muayyen bâzı maddelerin veya 
noktaların Anayasa mevzuatına veyahut yeni 
getirilecek Teşkilât Kanununa daha iyi yenilik
ler ve daha iyi hükümler getirilmesi yolundaki 
serd ettikleri fikirlerde yadırganacak bir şeyin 
bul.un.rn aması 1 âzım gelir kanaatindeyim. 

Bir noktaya daha temas ettiler. Meselâ 1962 
yılında bâzı ölü kanunlara da bütçe çıkarılırken, 
her halde, tahsisat konulduğunu ifade buyurdu
lar. Şahsan bunun ne dereceye kadar doğru ol
duğunu bilemiyorum, arkadaşımıza yanlış di
yorsunuz da diyemem. Muhakkak bir tetkikata 
dayanarak söylemişlerdir. Hatırlatmak isterim, 
eğer bu sözle C. II. P. nin mesuliyetini ortaya 
koymak bakımından söyledilerse... 

— 132 — 

http://bul.un.rn


M. Meclisi B : 46 15 . 2 . 1966 O : 3 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Kasdetti-
ğiniz mânada bir ifade değildir. 

O. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Devamla) — Teşekkür ederim. Böyle 
bir niyetleri olmadığını söylüyorlar. O tarihte, 
1962 yılında bütçe çıktığı zaman Sayın Adalet 
Partisinin de C. H. P. ile eşit haklarla Koalis
yonda olduğunu antiparentez ifade etmek iste
rim. Biz Sayıştay Teşkilât Kanununun biran 
evvel çıkarılmasını ve Senatoda da aynı gayre-

. tin gösterilmesini, Hükümetin de bunun çabuk
laştırılması için daha fazla dikkat ve titizlik gös
terilmesini arzu ediyoruz. Bütün istirhamımız 
budur. Arkadaşımız Kaptan'm da hakikaten 
Danıştay Teşkilât Kanununun üzerindeki hiz
metini biliyoruz. Bahusus kendisi ile beraber 
Danıştay Komisyonunda çalıştığımızı da hatır
larlar. Gayemiz ve maksadımız, bu Teşkilât Ka
nununun eskiye nazaran daha iyi ve bugünkü 
Anayasa düzenine göre ve sarahatine uygun bir 
şekilde çıkarılmasını istemekten ibarettir. Tav
zihimle her halde arkadaşımı da cevaplandırmış 
oluyorum. 

Hürmetlerimle. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, hakkınızdır efen
dim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, şahıslarımız sözleriyle hiçbir şeyi 
değiştirmeyiz. Yalnız arkadaşıma grup tâbiri
ni kullanırken, hatırladığım vakıayı hatırlata
yım. Zannediyorum ki, kendisi de o akşam bu
rada idi. Yine geç bir vakit idi. Yine Sayın 
Nurettin Ok arkadaşımız da Başkanlık ediyor
du, hatırımda yanlış kalmadıysa. Burada C. H. 
P. Grupundan muayyen arkadaş topluluğu var
dı. Saat 10 civarında idi ve Sayın Melen salona 
girinceye kadar bu arkadaşlar lehte oy kullanı
yorlardı. Sayın Melen girince hemen «durun, 
durun» şeklinde söyledi ve hepsi ondan sonra ta
sarının aleyhine oy verdiler. Ben işte bu hâdi
seye istinaden söylüyorum. Sanırım ki, Sayın 
Karaca da kuvvetle kaaniim ki, burada bulunu
yorlardı. Eller indi, aksine kalktı ve aksine ka
rar alındı. Grup aksine karar almış sözümden 
kastım işte budur. Onu da bu şekilde tavzih 
etmiş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Nazif Kurucu? Yok. Sayın İsmail Boyacıoğlu, 
burada. Buyurunuz efendim. 

İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, Sayıştaym 1966 
yılı bütçesinin Yüksek Heyetinizce müzakeresi 
münasebetiyle, bu müessesenin bugünkü duru
muna kısaca göz atmak faydadan hali kalmıya-
caktır. Bu müessese, yüksek malûmunuz oldu
ğu veçhile, bütçe tatbikatı ve Hükümet icraatı
nın malî yönden Yüce Meclis adına denetleme 
ile görevli hesap mahkemesi diyebileceğimiz 
kazai görev gören bu tarihî müesseseye gereken 
alâkanın gösterilmesine dikkatlerinizi çekmek 
isterim Büyük güçlüklerle temin edilen dar büt
çemizin murakabesinin başıboş bırakılmasına 
hiç kimsenin gönlü razi olamaz. Geçmiş Meclis 
tartışmalarına bir göz atarak, her yıl bu kürsü
den. gerek grupları adına, gerek şahısları adı
na konuşan muhalif, muvafık bütün hatiplerin 
ısrarla, titizlikle üzerinde durdukları hususları 
şöylece özetlemek mümkündür ki, yeni tatbikat
ta bunların nazara alınarak yerine getirilmesi 
temenniye şayandır. 

1. Hesabı kaltîler Meclise geç gelmefcte ve 
binnetice zamanında bir sonuca bağlanamamak-
tadır. Sanki bir teamül yaratılmıştır. Bu se
bepten en büyük murakabe sistemi çalışmaz 
hale gelmiştir. Bu da personel ve kadro im
kânsızlığından doğmaktadır. 

2. Meclis komisyonlarnıda 1957 senesinden 
beri kalan ve tetkik edilmemiş hesabı katiler ol
duğunu müşahede ettim. Bu seneden sonraki
ler hâlâ tetkik edilmemiştir. 

3. Sayıştay tetkikatmdan geçmesi gereken 
işlerin yarıdan fazlası denetlenmemektedir. 

4. Bakanlıklarda, milyonlarla ifadesini bu
lan ayniyat kesin hesaplarının Sayıştaya inti
kal ettirilmemiş olduğunu gördük. Bunun neti
cesi murakabesiz olarak ortada kalmaktadır. 

Bugünkü ihtiyaçlara göre, 800 - 850 murakıp 
kadrosu ile çalışması icabeden Sayıştay, bugün 
ancak bunun üçte biri kadrosu ile çalışmakta 
olması düşünülürse, artık murakabenin ne kadar 
rcel olduğunu takdirlerinize arz ederim. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi, Sayıştay kazai 
bir hesap mercii hüviyetine sahibolması itiba
riyle, gerek esas ve gerekse usûl yönünden bir
çok kararlar vermektedir. Bu kararlar, ileride-
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ki hâdiselere emsal teşkil edecektir. Binaenaleyh, 
onndan evvelki hatip arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi bu kararların da hakikaten yayınlanması 
ve bundan sonraki fiillere emsal teşkil etmesi 
lâzımdır. 

Yine diğer arkadaşlarımın ifade buyurduk
ları gibi, Sayıştay dar bir binada çalışmakta, 
üst üste oturmak ve bilhassa rakamlarla uğra
şan bir memurun ferah bir oda istemesi ve el at
tığı zaman hemen evrakını bulabilecek bir ar
şive sahip bulunması icabederken, maalesef bun
dan da mahrumdur. 1934 senesinde bir karar
name ile, işi biten geçmiş senelere ait evrakla
rın imhasına karar verilmişti. Fakat, 1961 se
nesinde çıkan bir kararla imha keyfiyeti durdu
rulmuş ve o seneden sonra evraklar üstüste bi
rikmiştir ve halen koyacak bir mahzen dahi bu
lunmamaktadır. Bu itibarla, hiç olmazsa yeni 
binaya kavuşuncaya kadar bu evrakların 3934 
senesindeki alman karar veçhile imha edilmesi
ne işi bitmişse, tevessül edilmesi faydadan hali 
değildir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda 
çok eski tarihli olması itibariyle yeniden bu
günkü şartlara ve ihtiyaçlara göre tedvin edil
mesi gerekmektedir. 

Yine kadrosuzluk yüzünden bâzı evrakların 
geç tetkik edilmesinden ve binnetice aradan bir
çok geçmiş seneler olmasına rağmen, birçok say
man arkadaşımın eline geçen bir ilâmı, maalesef 
seneler sonra o hâdiseyi dahi unutmakta ve üze
rine aldığı zimmetin müdafaasını dahi yapama
ma durumuna düşmektedir. Bu hususta zamanın
da ve yerinde kontrol yapılmamasından müte
vellit gecikmenin bir neticesidir. Bu kadar 
külfet, ve mesuliyet tahmil ettiğimiz bu gibi 
sayman ve ita âmiri, tahakkuk âmiri gibi şahıs
lara da yine bu mesuliyetleri yanında, birçok 
imkânların da tanınması zaruridir. Bu itibarla, 
inşallah bu sene çıkması kuvvetle muhtemel bu
lunan Sayıştay Kanununun yeni hükümleri ile, 
yeni kadroları ile, bu gibi mesuliyetleri önliye-
cek, saymanları mesuliyetten kurtaracak kadro
lara kavuşması imkân dâhiline girecektir. 

Bu maruzatımla, bu ve buna benzer aksak
lıkların bu bütçe dairesinde yerine getirilmesini 
temenni eder, Sayıştay bütçesinin bütün Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek? Yok Sayın 
Âlim Arsan! Yok. Sayın Halim Araş? Yok. Sa
yın Ali İhsan Balım? Yok. Sayın İbrahim Boz-
bay, vazgeçtiler, Sayın Şevket Bohça, vazgeç
ti, Sayın Cevdet Gebeloğlu? Yok. Sayın İhsan 
Ataöv? Yok. Sayın Abdurrahman Güler? Yok. 
Sayın Şevki Güler? Yok. Sayın Mevlüt Yıl
maz? Yok. Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. Sa
yın Mustafa Akalın? Yok. Sayın Himmet Er-
doğmuş? Yok. Başka söz istiyen? Yok. Bu se
beple, Sayıştay Bütçe Kanununun tümü üzerin
deki görüşmeler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Bölümlere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 10 167 393 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 734 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 406 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 73 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle 1966 yılı Sayıştay Bütçesi ka
nun tasarısı da kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, dün saat 10,00 dan 
itibaren başlıyan müzakereler bugün şu anda 
uzun bir müddet geçmiş olarak devam etmiş
tir. Dinliyenin, konuşanı dinMyecek, ne de konu
şulanı anlıyacak hali kalmamıştır. Bu sebeple 
müsaade buyurursanız her ne kadar günlük 
program saat 19,30 a kadar bitirilemediği tak-
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dirde gece toplantısı yapılarak neticelendirile
cektir, demişse de, dikkat ederseniz, gece top
lantısı yapılarak denmiş. Halbuki bizim bundan 
sonra yapacağımız toplantı esasen gece toplan
tısı değil, gündüz toplantısı olacaktır. Bu se

beple programın lâfzına da bunu pek uygun 
mütalâa etmiyorum. Bu sebeple, müsaade bu
yurursanız bugün saat 10,00 da toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 02,35 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BÎRLERİM 

15 . 2 . 1966 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 3 arka
daşının, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürürlükten 
Jsildırıtınasına ve bu kanuna yeniden 3 madde 
denmesine dair kanun teklifinin Hükümet ta-
ırfcfındajı aynı mahiyette hazırlanmakta olan 
İmBim tasarısı ile beraber görüşülmek üzere İç-
$İS&ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lum bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (2/164. 
3/260* 

ft- J&tNCl DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

^ N ^ S i J E L E GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

)K. % — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 716) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/7; Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Mil

let Meclisi S. Sayısı: 34; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 717) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Sena
tosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sayısı : 33; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 718) [Dağıt
ma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6; Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 719) 
[Dağıtma tarihi 11 . 2 . 1966] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu 1/626) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 720) 
[Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senatosu 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 721) [Dağıtma tari
hi: 9 . 2 . 1966] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/14; Cumhuriyet Sena-

(Devamı arkada) " 



tosu 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 722) [Dağıtma ta
rihi: 9 . 2 . 1966] 

X 8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/9; Cumhuriyet Se
natosu 1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı: 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 723) [Dağıt
ma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 39; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 724) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/12; 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 40; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 725) [Dağıtma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/17; Cumhuriyet Sena
tosu 1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı: 41; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 726) [Dağıtma ta
rihi: 9 . 2 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/10; 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 42; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı: 727) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/16; Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı: 43; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 728) [Dağıtma ta
rihi: 11 . 2 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 196.6 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/8; Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 44; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 729) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı: 45; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 730) [Dağıtma ta
rihi: 11 . 2 . 1966] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 


