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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Maliye Bakanlığı ve gelir bütçesinin kabul 

edilen önerge gereğince birlikte yapılan görü
şülmelerine bir süre devam olundu. 

İKİNCİ OTURUM 
Yugoslav Dışişleri Bakanının daveti üzerine 

bu ülkeyi ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı
na Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın refakat 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı yeniden açık oya su

nularak oyların ayırımı sonunda kanunlaştığı 
bildirildi. 

Maliye Bakanlığı ve 
Gelir bütçeleri ile 1967 yılı Bütçe kanunu 

tasarısının maddeleri kabul olundu. 
27 . 2 . 1967 Pazartesi günü saat 10.00 da 

toplanılmak üzere Birleşime saat J 9,40 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Ankara 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Ali Rıza Cetiner 

*mm 

B t R İ M C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Birleşimi laçıyorulm, -görüşmelere devam ediyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bir toplantı yılı?ıda iki aydan fazla 
izin alan Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'na ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/622) 

BAŞKAN — Divanın Genel Kurula sunuş
ları vardır, 'okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebibiyle (bir toplantı yılında iki 

aydan fazla kin alan Diyarbakır Milletvekili 
Yusuf Azizıoğluına, ödemeğinin verilerbiılmıesi iç
tüzüğün 197 nci maddesi .gereğince Genel Ku

rulun kararma ibağlı lolduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerime arz olunur. 

Millet Meclisi 
Başkanı 

F'erruh Bozlbeyli 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan' fazla 
izin alan Gaziantep Milletvekili Hüseyin tncioğ-
lu'na ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/623) 
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Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle hir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Gaziantep Milletvekili 
Hüseyin İneioğlu'na (ödeneğinin verilebilmesi İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genc'i Ku
rulun kararına bağlı olduğundan .keyfiyet yüce 

1. — Gider Vergileri Kanununda, bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçi
lerek kurulan Geçici Komisyon raporu. (1/300) 
(S. Sayısı : 189) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Genel 
Kurulun evvelce .tasvibine sunulduğu düzenlen
miş olan Ibirinci maddeyi... («ıSöz istiyoruz» 
sekleri) Ne hakkında efendim1? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul )— Bu madde 
hakkında. Bu maddeden petrol çıkarılmıştı, 
Meclis (böyle ıbir karar verımişıtii. Buna iltifat edi
yor mu, etmiyor mu, • komisyon açıklasınlar 
•efendim. 

BAŞKAN — Önergelere göre tanzim edilmiş 
olduğu raporda zikrediliyor. Mamafih 'bir defa 
açıklasınlar efendim. Buyurun. Reddedilen bir 
şey ydk. Verilen önergelere muvazi olarak tas-
hiihan gelilyor madde. MademM açıklamasını is
tiyorsunuz, komisyon açıklasın efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lütfederler. 
BAŞKAN — Hay, hay efendim. 
GEÇlöl KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
Gider Vergileri Kanununda Ibâzı değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
dört takrir verilmişti. Bu takrirlerden üç tane
si gazyağının zamdan ifâtisna edilmesine müte
dair olan takrirler idi. Esas itibariyle komisyo
numuz da, aydınlatma maksadiyle kullanılan 
gazyağının zamdan istisna 'ödli'lmıesli fikrinde ev
velden 'beri (bulunmasınla rağmen, komisyonda 
(bunu isltiısna -dbınemesini'n -sebebi «Mevzuun suiisti
male müsait (bulunmuş 'olmasıydı ve tatbikatta 
da bu suiistimal 1963 ve 1964 seneleri tatbika
tında açık ve 'bariz ıbir şekilde 'görülmüştü. Ko
misyonunuz 'olarak Meclisin vermiş (bulunduğu 
karara tam mânasiyle uymuş (bulunuyoruz ve 
dolayısiyle gazyağı 'zamdan istisna edinım'iş'tiır. 

tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Ferruh Bozlbeyli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi hu suretle yeniden redakte et-
ım'dk mecburiyetinde kaldık, yeniden meydana 
getirdiğimiz metni bir takrirle Başkanlığa ve
rilmiştir. Dördüncü takrir ise, ziraat âletleri 
ve bunların sarf edeceği akar yakıtın vengiden, 
zamdan muaf olmasını derpiş eden, Hayri Ba
şar arkadaşımız tarafından verilmiş ıbulunan 
takrirdir. Hafızalarınızı tazeieanelk maksadiyle 
Hayri Başar arkadaşımızın verdiği takriri mü
saadenizle okuyorum. Mahallî ziraat odaları ve 
ziraat 'müdürlüklerince, müştereken tarımda 
kullanılan ziraat âletleri ve ibunlarm sarf ede
ceği akar yakıt teshit olunmuştur. Bunlar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; gürültü 
oluyor, anlaşılmıyor efendim. Lütfen sükûneti 
muhazafa edelkn. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Devamla) — Bu kanuna taibi 
değildir. Hayri Başar arkadaşımız «Her üç ay
da Maliye, Ziraat Müdürlüğü ve sıaftıcı tarafın
dan verilecek belgeleri bir 'beyanname ile tes
hit ederler», demektedir. Komisyonumuz ittifak
la bu takriri kalbule şayan ıgörm'emiştir. Kahu-
le şayan görmemesinin esıbabı mucibesi; yeni
den bir suiistimal yolunu açmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, aslında üzerinde bi
zim de hassasiyetle düşündüğümüz nokta; ay
dınlatma için kullanılan 'gazyağı meselesidir. 
Bu fakir çiftçinin kullandığı gazyağıdır ve bu
na zam yapmak ıhakikaten çok güç gelmekte
dir. Aile başına senede isalbet edeceği miktar, 
her ne kadar 130 kuruş dâhi olsa bu gazya-
ğma zam yapmayı biz de istemiyor idik. 

İkinci takrirde ise 'bahsedilen husus tama
men değişiktir. Türkiye'de daha evvelce de tat-
tik -edilmiş ve suiistimal 'edilmiştir. 

Muhterem ankadaşlar bir hakikati, 'hepini
zin bildiği bir hakikati hurada ifade etmekte 
fayda görüyorum: Traktör sahibi olan çiftçi 
aydınlatma maksadiyle gazyağı istihlâk eden 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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çiftçi kadar fakir değildir. Bunu vergiden istis
na etmek demek daiha başka maksatlarla bu 
alkar yakıt kullanacak olan ışaıhıslara da ucuz 
tarife ile akar yakıt almak için bir yol acımak 
demektir ve suiistimale çok müsaittir. Komisyo
nunuzun bu takrire iltifat etmemesinin sebebi 
budur. Huzurunuzu bir daha işgal etmemek için 
komisyonunuzun yaptığı değişiklikleri yeniden 
arz ediyorum. Birinci madde başından itibaren 
gazyağma ait bulunan (ii) fıkrası hariç ve 
son kısmındaki değişiklik ile birlikte yeniden 
yazılmış bulunmaktadır ve bu suretle zamdan 
istisna edilmiştir. Geçici maddede de alâkalı kı
sım buna uygun olaralk değiştirilmiştir. Mâru-
ruzatımız bundan ibarettir, efendim. Hünnret-
lerimle. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi komisyonun 
getirdiği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir «f endim. 

Ek madde 'önergesine komisyon iştirak et
memektedir, efendim, Okutuyorum 'efendim.. 

Sayın Başkanlığa 
Gider Yergileri Kanununda bâzı değişiklik

ler yapılması hakkındaki .kanuna ek madde ola
rak aşağıdaki teklifimin ilâvesini istirbaım ede
rim. Saygılarında. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

«Ek madde — Mahalli Ziraat Odaları ve 
ziraat müdürlüklerince müştereken tarımda 
kullandıkları ziraat âletleri ve bunların sarf 
edeceği akar "yakıtı tesfoit (ettiren çiftçilerin, 
alkar yakıt ihtiyaçları bu kanuna ta'bi değildir. 
Her üç ayda maliye, ziraat müdürlüğü ve sa
tıcı tarafından verilecek belgeleri bir beyanna
me ile teslbit eder.» 

BAŞKAN —Komisyon bu maddeye iştirak 
etmediğini .kürsüden ifade etmiştir. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ek madde kabul (edilmemiştir. 

Başkanlığa 
Gider Vergileri Kanununda <bâzı değişiklik

ler yapılması hakkında ikamın tasarısının, Geçi
ci Komisyonca değiştirilen 'geçici mıaddesinin 
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aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Geçici Komisyon adına 
Rizo 

Erol Yılmaz Akçal 

Geçici madde — Bu kanunla İstihsal Yer
gisi hadleri artırılmış olan benzin, motorin ve 
4 numamlı fuel - oll'in ticareti ile iştigal eden 
gerçek ve tüzel kişilerle bunların 'bilcümle şu
be, acenta, bayi, komisyoncu ve sair satıcılar], 
bu kanunun yayımı tarihinde anadepo, depo, 
ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair 
yerlerde veya yolda bulunan akar yakıtlarını 
miktar ve ısikletlcri ve bulundukları yerler iti
bariyle 'bir beyannameye kaydetmeye ve be
yannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda ya
pılacak ilânı takibeden günün akşamına kadar 
bağlı oldukları yer vergi dairesine vermeye 
•mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olan
lar, yukarda zikrolunan kendilerine ait yerler
de mevcudolup başkalarına satılmış, fakat be
delleri benüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar 
yakıtlarını da beyannamelerinde göstermeye 
mecburdurlar. 

Yergi daireleri, beyan olunan benzinin beher 
kilosu üzerinden 10, kuruş, motorinin beher ki
losu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel - dil
in beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark tarh 
ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerinde tarh olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren ilki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere, iki e§it 
taksitte ödenir. YâdesLinde ödenımJiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

•Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Yergi Usul Kanununun di
ğer bükümleri Ibu farklar hakkında da uygu
lanır. 

Geçici Komisyon adına 
Rizo 

Erol Yılmam Akçal 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen arkadaş var mı efendim'? Yok. Geçici mad
deyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Et
miyenler... 'Geçici madde kabul edilmiştir, 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ıs öz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun, hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde siöz istiyen?.. Yok. Tümü açık 
oylarınıza iarz edilmiştir. Kupalar sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

2. — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; C. Senatosu S. 
Sayısı : 853) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1967 
yılı bütçe konuşmalarının tümü üzerinde grup
ların son konuşmalarının söz sırasını okuyorum. 
C. H. P. Orupu adına 'Sayın İsmet inönü, M. P. -
Grupu -adına Saym Seyllt Faruk Önder, Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Ekrem Alican (Kerem Ali-
can -olarak okundu ve' milletvekilleri arasında 
gülüşmelere sebeıboldu) Arkadaşlar bir hata 
düzeltildikten sonra artık bunun bir alay mev
zuu yapılmasının bir mânası kalıyor mu? Alay 
eden kendi ile etsin biraz daha gülelim, 'gül
meler bitinceye kadar susacağım 'efendim. 

Bitti md efendim. T. î. P. adına Mehmet Ali 
Aybar. Söz sırası C. H. P. Grupu adına ismet 
inönü buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri : 

Bütçenin son konuşmasını yapıyoruz. 1967 
bütçesinin iyi bir sonuca varması için hep be
raber çalıştık. Bu arada, memleketin birçok 
meselelerine temas ettik. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, bu görüşmelerin bir özetini yap
maya çalışacağız. 

Biz, malî durumun 1967 de güçlük içinde ge
çeceğini düşünerek tedbirler alınmasını lüzum
lu görmüştük. Bütçe müzakereleri, cari mas
rafları indiriei yani tasarruf sağlayıcı bir so
nuç getirmedi. Daha ziyade varidatı artıra
cak tedibirler esas teşkil etti. Olağanüstü malî 
durumlarda sadece gelir artıracak usuller ça
re getirmez. Çünkü malî açığın tahribatından 
vatandaşın hiçbir tabakası kurtulamaz. Daha 
bugünden, yeni zamların geniş ölçüde daha zi
yade gücü zayıf alan vatandaşlara yüklenmesi 
ve hayat pahalılığının vatandaşı düşündürecek 
halde bulunması, kamu oyuna gerçek ıstırap 
vermektedir. Yıllardan beri vergi reformunun 
terkedilmesi, geleceği düşünmiyen aşırı mas
rafların mühimsenmemesi, özetle güçsüz vatan
daşın unutulması, bu hallere sebebolmuştur. 
Bütün bu ıstıraplar içinde olup bitti olarak bir 
malî buhran karşısındayız. Bu durumun daha 
fena olmaması için çare arıyoruz. Bulunan ge
lir tedbirlerinin hemen hepsi, sosyal adalet 
bakımından ve gücü az olan "vatandaşlar yö
nünden hiç arzu olunmıyaeak çarelerdir. An
cak bu, elbette sosyal adaleti gelir bakımın
dan prensib olarak düşünmiyen bir iktidar için, 
mukadderdir. Bütçe harcamalarında da ikti
dar, sosyal adaleti esas tutmamıştır. Vasıtalı 
vergilerle düşük gelirli vatandaşlara yükletil-
mesi kararlaştırılan mükellefiyetler, sosyal ada
let ihtiyaçlarına hizmet götürmek için, meselâ 
eğitim ve sağlık gibi hizmetleri için ko
nulmuyor. 

Apaçık bir haksızlık alarak duran büyük 
zirai kazançlardan vergi almak konusuna hiç 
dokunraııyan ve gelişi güzel masraf eden bir 
zihniyetin, dar geçit gününde bile tarımın bü
yük kazancından vergiyi düşünmemiş olması, 
bir yanlış prensibin kaçınılmaz sonucudur. 
Böylece, aramızdaki prensip farkının ne kadar 
önemli olduğunu, bir daha tecrübe etmiş olu
yoruz. 

Karma ekonomi üzerinde iktidar partisiyle 
aramızda olan fark, istifadeli bir surette dile 
getirilmiştir, iktidarın değerli bir sözcüsüne 
göre, Adalet Partisi de karma ekonomiye taraf
tardır. Fakat Sayın Başbakanın, sözlerinden, 
karma ekonominin bir esas kabul edildiği anla
şılmıyor. Yine Sayın Başbakana göre, karma 
ekonomi, daha ziyade mevcudolan büyük bir 
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devletçilik varlığının ağırlığından geliyor. Za
manın, bünü düzeltmesine ümit bağlamış gi
bidir. Halbuki bizim görüşümüze göre milletin 
o kadar ihtiyacı vardır ki, büyük' eserlerin ve 
büyük tesislerin yine Devlet eliyle yapılabil
mesi zaruri olacaktır. Aramızdaki prensip far
kını göstermiş olduğumu zannederim. 

Sayın milletvekilleri1 : 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde, grupumuz 
sözcüsü Sayın Nihat Erim, Bilimsel Kalkınma 
adı ile yeni plânda bir bölüm açılmasını teklif 
etmiştir. Bu teklifin önemine Hükümetin dik
katini çekmek isterim. Bugün milletlerin kuv
vet ölçüleri; ekonomik, malî,. askerî güçlerin 
üstünde bilimsel güçleriyle değerlendirilmekte
dir. Mütevazi bir ölçüde bu gidişe katılmamız 
lâzımdır-. Hattâ başarılı bir iktisadi kalkınma 
bile bilimsel güc oranında verimli olabilir. 

Sayın milletvekilleri: 
Saym İçişleri Bakanının, gençlerin eğitimi 

hususunda önemli bir konuşmasını dinledik. 
içişleri Bakanımızı Kışın Doğuda eşkıyaya kar
şı jandarmanın yaptığı takip hareketlerinden 
dolayı takdir ederiz. Gayretleri için teşekkür 
ederiz. Bugüne kadar alman sonuçlar, aslında 
ancak varılması lâzımgclcn hedefin bir kısmıdır 
ve bu tamamlanmadıkça (Asayiş sağlanmıştır) 
denemez. Kışın, Devlet bütün kanun dışı olan
lardan ve dağda bulunanlardan üstündür ve çok 
güçlüdür. Halk çok ıstırap çekmiştir. Bu Kış 
esnasında, Doğudıaıki eşkıya (meselesinin Ikesîn 
olarak ve tamam olarak halledilmiş bulunması
nı bekliyoruz. 

İçişleri Bakanının öz görevine değinen bu 
görüşten sonra, Sayın Bakanın millî eğitimden 
ciddî olarak bahsetmesi, çocukları ve gençleri 
yeni bir eğitim sistemi ile yetiştirmek için bü
tün Hükümette müşterek bir karar olduğunu 
göstermesi bakımından bizim için çok uyarıcı 
olmuştur. Cumhuriyetin başından beri çok me
selede, siyasi partiler arasında çekişmeler oldu. 
Geçmişte, öğretmenlerin seçimde kullanılma
sından başka bâzı eğitim meselelerinde de çok 
şikâyetimiz olmuştur. Cumhuriyetin dar zaman
larda büyük eseri olan köy enstitülerinin tah-
ribedilmesi gibi facialar görülmüştür. Ama, Cum
huriyetin yavaş da olsa, sebatla takibettiği bir 
millî eğitim programı ile, gençlerin milliyetçi 

ve lâik Cumhuriyet düzeni içinde bir doğru yü
rüyüşleri 'muhafaza edilmiştir. İkinci Dünya Sa
vaşında, Hitler'in prensiplerine uygun olarak 
bizde de bir milliyetçi mukaıddesatçı akım baş-
göstermiştir. Cumhuriyet, bütün bu normal ol-
mıyaıı gidişleri kolaylıkla düzeltebilmiştir. Özet
le, iy i 'b i r iılköğretmen kadrosu ve iLköğretiım 
eğitimi kurulabilmiştir. Onun üstünde gençle
rimiz, Cumhuriyetle yeni bir anlayışa, inkılâp
lara bağlılığa ve ileri hedeflere atılmaya isti
datlı bir istikamette yetiştirilmiştir. Şimdi yeni 
bir eğitim sistemi düşünülmesi gibi olağanüstü 
bir olay karşısında olmaktan kaygı duyuyoruz. 
Bu olay, yen!il bir «milliyetçi, millî ruh gibi 
perdeler arkasında Cumhuriyet içinde alışık ol
madığımız bir çehre göstermektedor. Cumhuri
yetin milliyetçiliği, inkılâpları, ilköğretim dü
zeni ve gençlik idealleri ve kuruluşları vardır. 
Öyle görünüyor ki, ilköğretimden itibaren lâik 
Cumhuriyet terbiyesi bir tarafa itilerek işe baş
lanacak ve sonra saldırgan derneklerin istika
metine uygun bir millî ruh maskesinde orta çağ 
yolu tutulacaktır. (C. II. P. sıralarından alkış
lar) Bu, son derece yıkıcı ve geriletici bir sis
temdir. Bu, Anayasanın ruhuna taban tabana 
zıt bir görüşü, genç kuşaklara maletme çabasıdır. 
Anayasa özgür, devrimci ve ileri hedefli bir ce
miyeti temel almaktadır. Tasavvur edilen ted
birlerin hepsi; büyük, pek büyük tartışmalara 
sebebolacak, Milletimize büyük, pek büyük za
rarlar getirecektir.-

Biz, iptidai terbiye usullerinin mekanizması 
içinden geçerek Cumhuriyetin ileri gençliğine 
ulaştık. Türlü eksikler, hepimizde olduğu gibi, 
gençlerimizin hayatında da düzeltilecek yerler 
olabilir. Ama bir iktidar, siyasi kudretini nor
mal düzeltmeler sınırı dışında bir terbiye usulü
ne kaptınrsa, bunun zararları, bütün alanlarda 
yanlış tedbir içinde- bulunsak, hepsinin zararın
dan daha fazla olur. Millî eğitimimiz, sağlam 
esaslar üzerine kurulmuştur. Bu esaslar üze
rinde ilerlemeyi görev saymalıyız. 

Tekrar edeyim, her tarafımızda olduğu gibi, 
gençlerimizin hayatında da düzeltilecek eksikler 
vardır. Ama büyük varlık olarak biz, gençleri
mizin ahlâkından, idealist olmalarından, inkı
lâplara bağlı ve ileri hedef li bulunmalarından 
övünmekteyiz. Gelecek günlere, onların elinde 
emniyetle bakmaktayız. Biraz da, gençlere biz 
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yaşlılar, kendi hayatımızdan iyi örnekler vere
bilsek, çok daha iyi olurdu. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni millî ruh ver
meyi özel yayınlarla beslemeye de önem ver
mektedir. Millet Meclisi ve Senato kürsülerin
de ibret verici örnekler gösterilmektedir. İnkı
lâplar ve Atatürk hakkında yakışıksız saldırı
lar, bu yayınların temelini teşkil ediyor. Bu 
usul, birçok masum genci karanlığa sevk edebilir. 
Fakat irtica sayılan bu eğitim usulleri beklenen 
hedefi sağlamaz. Biz, çocukluğumuzda hep bu 
usul yayınlardan geçtik ve her birimiz devrimci 
olduk. (C. H. P. sıralarından bravo sçsleri ve 
alkışlar) Yalnız çok zaman kaybettik ve çok 
tahribat oldu. Millî eğitimimizin bu yollara 
düşmesinden sakınmalıyız. 

Bu çeşit yayınlar, öğretmenlerin Cumhuri
yetle alıştıkları eğitim usullerine yeni bir yön 
vermek için baskı mahiyetindedir. Öğretmenler 
üzerinde maddi ve idari olarak yapılan türlü 
eziyetlerin yanında, bu mânevi eziyetler de ay
rı bir üzüntüdür. 

Yüksek ve üniversite öğretimi için Hükümete 
bâzı tekliflerimiz var. Biz, beş yerde üniversite 
bırakarak ayrıldık. Karadeniz Teknik Üniversi
tesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ege Üni
versitesi, öğretim kadroları eksik olduğundan 
ciddî bir sızlanma içinde idiler. Bunlara malî 
güçlüklerimizin sınırı içinde bir çare bulmaya 
çalışıyorduk. Şimdi Meclislerde, yanılmıyor
sam daha 5 - 6 üniversite ve o -kadar da yüksek 
okulun kurulması teklifleri var. Tecrübe gös
termiştir ki, biz bu yüksek müesseselerin çok 
pahalı olan binalarını ve lâboratuvarlarını hazır-
lıyabiliyoruz. İstanbul ve Ankara gibi öğretim 
üyesi yığmaklarından dışarıya yardım edemiyo
ruz. Öğretmensiz, profesörsüz yüksek okul veya 
üniversite tabiî düşünülemez. Hükümetin her 
şeyden önce bu ihtiyacı düzeltmesi lâzımdır. Her 
memleket, bu geçitlerden geçmiş görünüyor. 
Hükümet önem verirse, bu öğretim üyesi darlı
ğına devamlı bir çare bulabiliriz. Bu başarıyı, 
Adalet Partisinin sağlamasını isteriz. 

Tekniker okullarının ıstıraplarına da de
ğinmek istiyorum: Teknikerlerin istekleri üze
rinde Millî Eğitim Bakanlıklarınca 1963 ten iti
baren çok araştırmalar yapılmıştır ve yüksek 

tekniker okullarına gidilmiştir. Hükümet, geç
miş tetkiklere yeni tevrübelerini eklerse, 2 yıl
dan beri çaresiz bir manzarada devam eden ih
tilâfa haklı ölçülerde çözüm yolu bulabilir. Tek
nikerler, kalkınma ve endüstri hayatımızın esaslı 
unsurlarıdır. Bunların meselelerini yakın bir 
ilgi ile çözüm yoluna sokmak, çok arzu edilir 
ve Hükümet için önemli bir başarı sayılır. 

Sayın milletvekilleri: 
Öğretmenlerin huzur ve emniyet içinde ça

lıştırılması için sarf ettiğimiz gayretlerden bir 
ümit ışığı alamıyoruz. Bize, hep 120 bin öğret
men içinde kusurlular ve normal muamele ola
rak yerleri değişenlerden bahsedilmektedir. El
bette, türlü sebeplerle ve her memur gibi öğret
menlerde de yer değiştirme olacaktır. Mesele, 
normal muamele dışında özel vesvese sebeple
riyle insanların çalışma emniyetinin azaltılması
dır. Evet mesele, öğretmenlerin türlü iftiralara 
mâruz olarak tedirgin edilmelerinin, idarece te
davi edilecek bir hastalık kabul edilip edilmeme
sidir. Horasan vakası gibi camide başlayıp so
kakta yapılan nümayişlerle öğretmenleri «kâfir» 
ilân eden taşkınlıklar adi zabıta vakası gibi 
önemsiz değerlendirilirse, bu, yanlış ve tehlikeli 
bir göz kapamadır. Bu gözü açmak ve uyarmak 
için ne tedbir düşünmeliyiz? Sokakta dövülme, 
o da böyledir. Böyle olaylar, cemiyette öğret
menler aleyhine haksız bir iftiranın kolaylıkla 
yer tutabildiğini gösterir. Kubilây hâdisesi ne 
idi? Bir gencin, bir avuç derviş tarafından öl
dürülmesi idi, bir tek vaka idi. Memlekette her haf
ta bir tek cinayet değil, esefle söyliyelim ki cina
yetler oluyor, ama Kubilây vakasının önemini, ne 
bugün ne de tarihte hiçbir cemiyet, hiçbir cinayet 
taşımıyor. Öğretmenle uğraşmak zihniyetinin 
o hale varması için daha ne işaretler lâzımdır, 
anlamıyorum. Aşırı sağcıların taassup tahrik
leri, komünizm mücadelesi oyunlarının şuursuz 
iftiraları, Lâik Cumhuriyetteki öğretmeni ma
nen bir baskı altında tutmaktadır. Öğretmen 
olayları, hattâ bir ihtimal olarak bu açıdan ta-
kibedilmezse, öğretmenlerin emniyet içinde ça
lışmalarından daima şikâyetler olacaktır. Ben, 
bunu önemli bir mesele olarak doğrudan doğru
ya Başbakanın himayesine sığındırmak istiyo
rum. Bir gün muvaffak olacağımdan ümidimi 
kesmedim. 
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Sayın milletvekilleri .-
Bu yıl, yüksek öğretimdeki öğrencilerle ilgili 

olarak çok olaylar içinden geçtik. Öğrenci der
neklerinin kuralları ile adalet hükümleri arasın
da çatışmalar oldu. Öğrenci grupları, para yar
dımları ile farklı muamele gördüler. Öğrenciler, 
özetle, her yönden daimî bir huzursuzluk içinde 
bulundular. Öğrencilerin görecekleri muamele
ye soğukkanlılıkla bir düzen verilmesi, zaruridir. 
Bir neticeye varılabilir mi? 27 Mayıstan sonra 
da çok tecrübe edilmiştir. İstanbul Teknik Üni
versitesi Senatosunun bir eleştirmesini ve teklif
lerini gördük. İşin özü, iktidarın, bütün öğren
cileri eşit ve adaletli bir muameleye tabi tutmayı, 
temel tedbir sayabilmesindedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunun bir 
eleştirmesi ve teklifleri elimize geçmiştir. Sayın 
Senato, Hükümet sorumlularına yazdığı gibi, bi
ze de fikirlerini bildirmiştir. Teknik Üniversi
tesi Senatosunun eleştirmesi vukufla ve yüce 
sorumluluk duygusu ile kaleme alınmıştır. Saym 
Başbakan da şifahi bir görüşmemde, bana bu. 
Senato eserinden önemle bahsetmişlerdi. Oku
duktan sonra tekrar görüşmemizden de söz edil
diğini hatırlıyorum. Senatonun eseri, birçok 
noktalarda, bizim şikâyetlerimize de muvazi ma
hiyettedir. Çok ümitli olan nokta, Saym Sena
tonun, öğrencilerimizin genel durumlarını sağ
lam bir bünyede göstermesi ve tedbirlerin tesirli 
olarak bulunabileceğini söylemesidir. Öğrenci
lerle ilgili olarak, elimizde değerli bir belge bu
lunuyor. Hükümet önem verirse, belki bizim de 
yardımımızla bir adaletli ve isabetli sistem vücu
da getirilebilir. 

Biz, millî eğitimde mütevazi olumlu tedbir
leri kurtarmaya çalışırken, dünyanın önünde, mil
letler eğitimi alanında yeni ileri ufukların açıl
dığını haber vermek isterim. Şimdi artık, uzaya 
yapılan seferlerden sonra eğitimde yeni hamle
ler, programlar ve tekniklerle, çağımıza uygun 
yeni kuşakların yetiştirilmesi çareleri aranıyor. 
«İleri - geri - kâfir» ithamları ile uğraşacak 
yerde, dünyanın yöneldiği millî eğitim program
larını araştırmak ve onlardan memleketimize ye
ni usul ve teknikler bulup getirmek lâzımdır. 
Kısır, olumsuz çekişmelerden kurtulup süratle 
getirmek lâzımdır. Millî Eğitimde son sözüm bu
dur. 

Saym milletvekilleri; 
Dilde özleşme konusunda, Millî Eğitimde şid

detli bir karşılama olduğundan şikâyet etmiş
tim. Saym Bilgehan, örnekler vererek aşırılığa 
varıldığını göstermek istedi. Dillerin böyle öz
leşme devirlerinde ifratlardan kaçmılamaz. Bu 
aşırılıklar, hem de uzman olmıyanların dilde öz
leşmeyi durdurmalarına hak vermez. Hattâ bu 
gayretler, özleşme çalbalarmı esasından yıkmaya 
vardırır. Türk Dil Kurumu gibi, görevi öz Türk-
çenin her alanda güçlü ve yeterli bir hale gel
mesini amaç bilen köklü bir kurumla uğraşmayı 
asla doğru görmeyiz. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). Büyük dil uzmanları, buluşlarında ve 
kullanışlarında bir öz istikamette gayret göste
riri erse, bir müddet sonra alman sonuçların zen
ginliği insana şaşkınlık verir. Biz, bu devirler
den geçerek bugüne geldik. Bugün dilimizin eriş
tiği seviye, bundan 40 yıl önce için, hayalin bile 
yetişemiyeceği kadar ileri olmuştur. Dil Kuru
munu ve öztürkçe yazmaya çalışan yazarları teş
vik etmek, korumak, millî dilimizi tam kuvveti 
ile meydana çıkarmak çabasının temel çaresidir. 
Dil hareketinin başından beri her 'safhasından 
geçmiş insanlardan biri olarak, bu tecrübelerin 
her hangi bir değeri olursa, Millî Eğitim uzman
larımız insaf göstermiş olurlar. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Başbakan, 27 Mayıs öncesi için, iyi yü

rekli, alicenap bir insanın ıstırabı ile konuştu. 
Hepimizin siyasi vazifesi, geçmiş yaraları tamir 
etmeye, uyuşturmaya, her halde tazelememeye 
çalışmaktır. 27 Mayıstan sonra ilk karma hükü
meti bu zihniyetle kurduk ve geçmiş yaraların 
tamirine çalışacağımızı Hükümet programı ola
rak Meclise getirdik. Sıcağı sıcağına gördüğü
müz muameleleri anlatmaya lüzum yoktur. Ana
yasanın geçmiş idarelere verdikleri hükmü hep 
biliyoruz. Ve bugünkü Anayasamız, Türk Mille
tinin kesin hükmüne dayanmaktadır. 

1950 den sonraki zihniyetle 27 Mayıstan son
ra 1967 de vardığımız merhale arasını, bir basit 
misalle değerlendirmek isterim : 1952 de halk
evleri kapandı. Halkevleri o zaman memlekette 
yaygın ve çok başarılı bir kültür müessesesi idi 
ve bu vasfı ile uluslararası kültür âleminde göze 
çarpan bir saygı kazanmıştı. 1952 de halkevleri 
muhalefet partisi elinden kanunla alındı. Fakat 
yeni iktidar elinde devam ettirilmesi uygun gö-
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rülmedi. 20 yıllık müessese kökünden yıkılmak 
yoluna gidildi. Feryatlarımız itibar görmedi. 
Halkevlerinin, tek parti devrinin bütün siyaset 
adamlarının ortak gayretleriyle meydana gelmiş 
bir kültür müessesesi olduğu unutuldu. 15 yıl 
sonra halkevlerinin yeni bir iktidar tarafından 
düzenlenen töreninde bulunduk. Yeni idarecile
rin çalışmalarını teşekkürle karşıladık, ilerleme
lerini yürekten tebrik ettik. Demek, halkevleri
nin partiler üstü böyle bir muamele görmesi 
mümkün imiş ve bundan sürekli olarak memle
ketin faydalanması sağlanabilirmiş. Bu anlayışa 
varmak için, uzun bir karanlık devrenin ve 15 
yıllık bir tecrübenin geçmesi lâzımgelmiş. Bütün 
çabamız, demokratik rejimde, iktidarların, par-
tilerüstü memleket varlıklarını koruyacak bir 
olgunluğa ulaşmalarıdır. Başka örnekler 'göster
meye dilim varmıyor. Özetle diyebilirim ki, ileri
ye giden bir demokratik rejim anlayışı, huzur 
içinde kalkınma ve gelişme için temel bir unsur
dur. 

Halkevlerinin yeni idarecilerinin doğru yol
da çabalarını, çalışmalarını isteriz ve eski »halk
evleri gibi memleketin gençlerine kültürün ve 
güzel sanatların her dalında bir kaynak yarat
malarını dilerim. 

Sayın milletvekilleri; 
Aşırı akımlarla savaş, iktidarlar tarafından 

aşırı sağ ve aşırı sola karşı aynı ciddiyetle taki-
bedilmek lâzımdır. Nazari olarak bu esasa itiraz 
edildiği görülmez. Ama, uygulama olarak, bir 
taraflı hareket edilirse, mutlaka demokratik re
jimin dışında bir idare arzu ediliyor, demektir. 
Komünizmle faşizm dışında bir hayat, yani de
mokratik rejim, bizim için temel görüştür. Aşırı 
akımla mücadelenin millet bünyesinde tedbiri 
büyük kütlelerin, hayat seviyesinin yükselmesi, 
yani sosyal adalet içinde kalkımmadır. Kanun 
yolunda savunma tedbiri, Anayasa haklarına 
saygı, Anayasa hak ve hürriyetlerinin işlemesini 
titizlikle koruma yoludur ve bu sınır içinde her 
türlü zorlama teşebbüslerini kanunla önlemek
tir. Anayasa haklarını vatandaşın kullanmaya 
olgun olmadığı zannı üzerine tedbir aramak, çok 
sakat bir yoldur. Hiçbir fayda getirmez, aranı
lan neticelerin tam aksi neticeleri getirir. Ana
yasa üstünde Meclis tahkikat komisyonları gör
dük. 27 Mayıstan sonra silâhlı askerî ayaklan
malar oldu, seçim yaptık, iktidar değişiklikleri 

oldu, hepsini milletimiz olgunlukla geçirdi. Şim
di «Temel haklar ve hürriyetler devri» ni bekli
yoruz. Bu rejim birden bire gelmiyor, bir iki se
neden beri geniş ölçüde rağbet gören azgın der
nekler ve saldırılar devrinden sonra geliyor. 
(C. H. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) 
Korkarım ki, azgın sağcı derneklerin arzularını 
kolaylaştırmak için geliyor. Bunların yanlış ve 
kökünden zararlı telâşlı tedbirler olduğunu söy
lemeye mecburum. Masum ortaokul talebesinin 
siyasi suçtan yankesiciler arasına 'atılması facia
sından bahsettiğim zaman, lüzumsuz bir tariz 
yaptığım zannolunuyor. Tariz maksadı ile söy
lemiyorum, yanlış istikametin daha başlangıçta 
cemiyet için ne kadar zararlı manzaralar göste
rebileceğini unutmamak için söylüyorum. "(C. H. 
P. sıralarından alkışlar). Devletin kâfi kanun
ları var. Devletimiz, iç ve dış huzursuzlukları 
karşıbyabilecek kadar kudretlidir. Anayasa 
Mahkemesi var ve Yüksek Hâkimler var. Bunla
rın hepsi mükemmel bir surette işliyor. Siyasi 
iktidarların, kendilerine ve milletimize güvene
rek normal yolda kalmaları, benim görüşüme gö
re tek doğru yodlur. Bu mülâhazalarla, düşünül
mekte olan «Temel Haklar Kanunu» nu ciddî bir 
kaygu ile beklemekteyiz. 

Çok saygı değer milletvekilleri; 
1967 bütçesinin bir dar geçit devri olacağını 

belirtmeye çalıştım. Hükümetin bu dar geçitten 
başarı ile geçmesi, yürekten dileğimizdir. Mem
leketimizin başlıca kaygılarını dile getirmekle 
Hükümete yardımcı olmak, düşüncemizin 
temelidir. Bu açıdan görüşlerimizin dik
kate lâyık görüleceğini ümidetmek isti
yoruz. Siyasi ortamımızda Hükümetle ara
mızdaki farklar, kâfi derecede belirtilmiş
tir. Hepimizin dileği, Devletimizin ve Cumhuri
yet Hükümetinin kudretli ve başarılı olmasıdır. 
Oylarımızı bu samimî inançlarla kullanacağız. 

Size saygılar sunarım. (Ortadan sürekli al
kışlar.) 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem m illetvek'iHeri, 

Bütçe müzakereleri, Yüce Mecliste iki hafta
dan beri devam etmektedir. Bütün gruplar bu 
münasebetle memleket meselelerini eleştirdiler 
ve bütçe müzakerelerinin bir murakabe ve karşı
lıklı bir aydınlanma vasıtası ve hattâ umumi ma-
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niyette bir gensoru niteliğini taşımasından isti
fade eden muhalefet, Hükümetin tenkid edilmesi 
gereken yanlış hareketlerini dile getirdi. Hükü
metimiz do, bunlara verdiği cevaplarla kendi gö
rüşlerini ortaya koydu. Şimdi, bu müzakereler 
sona ermek üzeredir. Milletvekilleri oylariyle 
Hükümete olan itimatlarının devam edip etme
diğini ortaya koyacaklardır. Ancak, bu J 5 güne 
yakın hummalı 'bir faaliyet sonunda kanaatimiz
ce elde edilecek hâsıla Hükümetin kendi, grupun-
dan ekseriyetle temin ettiği ve parti disiplini teh
didiyle Mecliste de yalnız grupuna mensup üye
lerinden sağlıyacağı noksan bir itimat, her tarafı 
açık, delik, deşik bir bütçe olacak ve binnetice 
noksan da olsa itimat oyu almış olan bu zayıf 
Hükümet yine iş başında kalacaktır. Ancak bizi 
teselli eden nokta, kulağı Meclisinde ve gözleri 
kendisini temsil eden mili e t vekille rinde olan uya
nık milletimizin hafızalarında bu müzakerelerin 
mutlaka 'bir iz bırakacağı hususudur. 

Bu itibarla, bugüne kadar cereyan eden mü
zakerelerde ortaya konulan görüşlerin ilhamı ile 
bâzı temel meseleler üzerinde bir kere daha dura
cak, düşündüklerimizi, temenni ve endişelerimizi 
Ibir kere daha belirtecek, iktidarı ve Hükümeti 
Yüce Meclis ve Millet önünde hak bildiğimiz yo
la bir kere daha davet edeceğiz. 
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dinlediği nutukları hatırlatıyormuş. Bu bir mo
del nutuk imiş. Sadece bâzı boşlukları doldurul-
muşmuş. Türkiye İşçi Partisinin fikirlerinden 
de haylice istifade edildiği meydanda imiş. Belki 
do bu iki grupun Mecliste yan yana oturmasın
dan mütevellit bir yakınlaşma imiş.) Bir saat 40 
dakika devam eden konuşmamıza başkaca sarih 
ve olumlu bir cevap yok. Onun için evvelâ Sa
yın Bakanın 'bu sözlerini cevaplandıracak ve bi-
lâhara anlıyamadığı anlaşılan anafikir'lerimizi da
ha vazıh olarak bir kere daha dile getireceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Biz Millet Partisi olarak senelerdir hak ve 

hakikati söylüyoruz. Hakikat değişmezse kabahat 
bizde midir? Yoksa Sayın Maliye Bakanı, bizim 
de kendisi gi'bi bir zamanlar henüz Meclise gelme
mişken 27 Mayıs İhtilâlini mütaakip bir vilâyeti
mizde neşredilmekte olan ve Yazı İşleri Müdürlü
ğünü yaptığı Ateş isimli ceridedeki modern fi
kirleri bir koltuk uğruna bir tarafa atacak ve 
âdeta Volkan Gazetesi Sermuharririne yakışacak 
ters fikirleri savunacak bir karektörde mi olma
mızı istemektedir. 

Yahut da, 'bizden bir zamanlar (Personel Ka
nununun malî hükümleri aynen tatbik edilecek
tir.) teminatını verirken, derhal bu fikrinden 
rücu ederek şimdi aksi fikri mâzaret hazırlamakta 
olması gibi biribirini tutmıyan ve nakşeden ka
naatler isüıar etmemizi mi beklemektedir? 

Sayın Bakan muhtelif 'bakanlıklardaki vazife
lerinin devamı boyunca, Devlet memurlarına ve 
diğer mütehassıs elemanlara hazırlattığı klâsik 
konuşmaları tekrar etmeye alışkın oldukları için, 
yalnız hakikatleri dile getiren ve bu sebeple de 
değişmiyen fikirlerimizi bir model nutka benzet
tiler. Bu itibarla kendilerini mazur görüyorum. 

Maliye Bakanının bu tutumuna çok yakışan 
bir halk tâbiri vardır. Alın, sakar ve takar keli
melerinin dâhil bulunduğu iki cümle ile ifade 
olunan bu halk tâbirini Sayın Bilgehan'ın adına 
ve bugünkü makamına hürmeten açıkça söylemi-
yerek durumunu başka bir cümle ile tavsif etme
yi daha uygun buluyorum. Yarasından gocunan-
lar ve kendisinden şüphesi olanlar başkalarını da 
kendileri gibi zannederler. 

Biz 'böyle karma karışık bir maliyeyi ve deli-
şik bir bütçeyi yukardan gelen çeşitli tazyikler al
tında yürütemiyeceğini ani ıy arak çekilen meslek
ten yetişmiş eski bir maliyeciye halef olmasından 

Muhterem milletvekilleri; . 
.1967 yılı Bütçesinin tümü üzerinde Grupum 

adına yaptığım ilk konuşmada, dünyanın ve mem
leketimizin politik ve ekonomik manzarasını âde^ 
ta bir fırça darbesiyle panoromik olarak çizmiş ve 
'bu ahval ve şeraitin bir birlik ve beraberlik için
de olmamızı mecburi kıldığından bahsederek yı
kıcı değil yapıcı olmaya çalışmış ve Hükümetimi
ze bu vadide bâzı tavsiyelerde bulunmuştuk. 

Hükümetin, bize göre haklı olan bu tenkid ve 
tavsiyelerimizi eleştirip üzerine eğilerek, kendisi
ne göre doğru bulmadığı hususlar varsa bu fikir
leri ileri sürmesi ve fikirlerimizi yanlış buluyor
sa sebeplerini açıklaması gerekirken Maliye Ve
kilinin bu yola gidememesi ve basit bir taktiğe 
baş vurarak şu cümlelerle bizi itham etmesi ve işin 
içinden böylece sıyrılacağı hayaline kapılması cid
den elem vericidir. 

Bakınız böyle bir gaflete düşen, Sayın Bakan 
no diyor? 

(Bizim konuşmamız kelimeler, tâbirler, hattâ 
ses tonu itibariyle kendisine bir zamanlar sık sık 
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kendilerinin cesaret derecesini anlamıştık. Fakat 
bu cesaretinin (Küllü, cahilin cesurun) sözlerinin 
bir-buhranı olabileceğini düşünmemiştik. Bizi ile
ri sürdüğümüz bâzı fikirler dolayısiylc İşçi Par
tisinin parclelinde göstermek istemesi fiikrlerimi
zi kavrıyamamış ve iyi anlıyamamış olduğunun 
bariz bir delilidir. Ayrıca bu fikirlerin, parti 
harf sırasına göre tesadüfen Mecliste yan yana 
oturmamızdan mütevellit bir yakınlaşmadan ile
ri gelebileceğini söylemesi de partisinin remzi 
olan ve her gün beraber olduğu kır atın ya hu
yundan, ya soyun'dan olabileceği atalar sözünün 
esprisi içinde hâlâ eski bir kır atın tasvibetmedi-
ğimiz sakîm yolunda olduğunun zımnen bir itira
fıdır. 

Her parti kendi hüviyeti içinde bir varlıktır. 
Bu sebeple bu isnatları şiddetle reddederiz. Biraz 
sonra daha sarih olarak konuşmamın bir tahlilini 
yaptığım zaman göreceksiniz ki, Sayın Maliye Ba
kanı bu isnatlarında haksızdır. Söylediklerimizin 
samimiyet ve mânasını.kavrıyamamış olduğu için, 
böyle ters bir fikre sahibolmuştur. 

Anadolu'nun bu boz toprağın çocukları ikli
mi gibi biraz sert olurlar, âdeta bir kayaya ben
zerler. Bu sebeple onlara çarpan her şey ya par
çalanır voya geri teper. Biraz evvelki izahatımız 
Sayın Maliye Bakanının ken'di sözlerinin bir ini
kasıdır. Sırça köşkte oturanlar başkalarına taş 
atmamalıdırlar. 

Bu bahsi böylece burada bağladıktan sonra 
görüşlerimizin izahına geçiyorum. 

FEVZİ FIRAT (Zonguldak) —- Sen Im-ak-
saydm da Bölükbaşı okusaydı. 

M. P. GRÜPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Devamla) — Bölükbaşı canınıza okur, 
ben sayfaları okurum. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Biz geçen konuşmamızda ne demişiz? Her hal

de türlü, çeşitli şeyler söylememişiz. Ne demişiz 
geliniz üzerinde bir daha duralını. Bu cümlele
rimden dolayı Sayın Bilgehan, bu defaki konuş
mamı da Başbakana benzeterek kıskanmaya kalk
maz her halde. 

Evet biz demişiz ki; dünyanın ve memleketi
mizin bugünkü durumu her günkünden daha zi
yade biribirimize destek olmamızı, birlik ve bera
berlik içinde derhal iktisadi zorunlara eğilmemizi, 
fakir halkın kalkınmasına, orta sınıfın kuvvetlen
mesine çareler aramamızı gerektiriyor. Muvakkat j 

bir iktidar cczbcsiyle gözü dönmüş olan Hüküme
tin en kısa bir zamanda bu idrakin içine girmesi 
lâzımdır. 

Memlekette, milletin yararına olmıyan bir ça
tışma devam ettiriliyor. Kinler, ihtiraslar kö
rükleniyor ve sömürülüyor. Bu fakir milletin 
çözüm beki iyen dert ve dâvaları bir tarafa itile
rek kısır çekişmelerle vakit geçiriliyor. Parlâ
mentonun itibarı sarsılıyor. Bu sakîm yolu der
hal bırakın diyoruz. Bütün bu sözler ve tavsiye
lerimiz yoksa yanlışını?.. 

_ Ayrıca, Hükümetin aldığı ters tedbirlerle, 
yaptığı zamlar, yarattığı pahalılık, güttüğü sa
kîm iktisadi politika ile, zengini daha zengin fa
kiri daha fakir yapacağını, milletin toptan istis
marına âlet olarak milletçe daha da fakir düşe
ceğimizi, bu halin memlekette aşırı sol cereyan
ların yerleşmesine daha müsait bir zemin hazırla
makta olduğunu söylemiş ve Hükümetimizi doğ
ru yola sevk için düşündüğümüz birçok tedbir
leri de beyan etmişiz. 

Memleketin servetlerini yabancılara kaptır-
mıyalım, yabancı sermayeyi ancak kendimizin 
başaramıyaeağı işler için kabul edelim, terkos 
suyundan bir nevi gazoz yapacaks yağm şeklini 
değiştirip bize satacak, sermayesini iki senede 
amorti ederek köylümüzün, fakir milletimizin 
almterleriyle kazandıklarını yurt dışına çıkara
cak ve bizi milletçe fakirleştirecek ecnebi serma
yeye değil, hammaddelerimizi kıymetlendirecek 
toprakaltı servetlerimizin çıkartılmasına, büyük 
sanayiin kurulmasına ve yurt ekonomisinin kal-, 
kmdırılmasma hizmet edecek ve bizi zenginleş
tirecek ecnebi sermayeye iltifat edelim demişiz. 

Vergi almaktansa evvelâ cari masrafları kısa
lım, vergi kaçırılmasına mâni olalım. Şayet ver
gi almaya mutlaka mecbursak fakiri ve zengini 
müsavi tutan Vasıtalı vergileri değil çok kaza
nandan çok, az kazanandan az vergi alan siste
mi tercih edelim, tezini müdafaa etmişiz. Bu söz
lerde ve tenkidlerde haksız mıyız, yoksa iktidar 
hâlâ bunların. aksini yapmakta devam etmek ni-
yteinde midir? 

Biz geçen konuşmamızda bunlardan başka 
karma ekonomiyi öngörmüşüz ve ayrıca fertlerin 
gelirleri arasındaki aşırı farklarm âmme vicda
nında mâkul sayılacak ve tasvibedilecek bir 
dereceye indirilmesini herkesin her vatan
daşın sonuna güvenerek bakmasını yani sos-
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yal adalet ve sosyal güvenliğin sağlanmasını 
istemişiz. Bu mevzuda bir yanlış anlayışa 
meydan bırakmamak için de aynen (bizim 
sosyal 'adalet anlayışımızda, kaibiTiyotlıi ve 
cemiyete hizmetleri eşidolmıyan insanları 
gelir ve servette eşit yapmak gibi hayal mahsulü 
ve' zararlı bir anlayışın mevcudolmadığmı ve bu 
sayede fakir kütleyi kalkındırmanın, milletçe 
kalkınmayı sağlamanın ve huzuru getirmenin an
cak mümkün olabileceğini söylemiş ve üzerinde 
ısrarla durarak Hükümetin ters tutumundan şi
kâyet etmişiz. 

Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyiniz. Bun
lar yapıcı tenkid değil de nedir? Sizlere komü
nizm tehlikesiyle savaşmanın bu dertlere çare bu
lacak yerde her gün komünizme sövmekle mi 
kabil olacağını sanıyorsunuz. Eğer bu inançta 
iseniz haber verelim ki, gaflet içindesiniz. Ko
münizme sövmekle onun gazabını tahrik ve şer
rini artırmaktan başka bir şey elimize geçmez, 
Ve hele tarihten aldığımız tecrübe ve bilgilerin 
ilhamı ile söylüyoruz. Hürriyetleri kısmakla, 
namusluları itham etmek ve ağızları kapatmakla 
da komünizmle mücadele edilemez. Bilâkis belki 
teşvik edilir. (A.P. sıralarından, «yavaş konuş, 
boğulacaksın» sesi)... Ölümü göze almışım, yorul
mak vız gelir. 

Biz, komünizmle mücadele için her doğru ha
reketinde Hükümeti desteklemeye amadeyiz. 
Hattâ bu yolda ilmî bir tetkik mahsulü olarak 
çıkarılacak kanunlara da karşı gelmeyiz. Ancak 
peşinen haber verelim ki, her devirde yapıldığı 
gibi bu bahanelerle hürriyetlerin kısılmasına bü
tün gücümüzle mâni olmaya çalışacağız. Acaba 
bu beyanlarımızın hangisine muhterem iktidar 
partisi ve Sayın Hükümet muhalefet etmektedir. 
Bunu öğrenmek isteriz. 

Geçen konuşmamda bir nebze dış politika üze
rinde de durmuş ve şu hususları da tebarüz et
tirmiştim : 

Biz memleketim izin Garb blokuna ve NATO'-
ya menfaatimiz icabı dâhil olduğunu müdrikiz. 
Ancak, Amerikan ilişkileri ve ikili anlaşmaların 
diğer NATO memleketlerinde tatbik edilen norm
lara irca olunmasını istiyoruz. Amerikan üsle
rinin şüphesiz o zaman ve o şartlar içinde va
tanımızın müdafaası esasına müsteniden ku
rulmasına muvafakat edildiğini de elbette bi
liyoruz. Ancak elektronik tesislerden alman 

bilgilerden bizim de istifade etmemizi ve bun
lar üzerinde hâkimiyet hakkımıza uygun düşe
cek emniyet ihtiyacımıza cevap verecek bir 
murakabe ve kontrol, sisteminin mutlaka kurul
masını arzu ediyoruz. Muvafakatimiz, arzumuz 
hilâfına bizi istemediğimiz bir harbe sokacak, 
bir durum varsa bunun önlenmesini talebediyor 
ve Hükümetimizden bunun müjdesini bekli
yoruz. Bilhassa bugünkü değişen şartlar muva
cehesinde bunu da mümkün görüyoruz. Bunda 
haklı değil miyiz? Her vatanperver de bugün 
Hükümetten bunu beklemiyor mu? 

Biz bu konuşmamızda nihayet Hükümetimize 
aslında maksadı Müslüman Türk Milletinin, 
millî bütünlüğünü parçalamaya matuf mefhum
larla uğraşmaktan başkalarını itham etmekten 
vazgeçmesini, Anayasa düzenine saygı göstere
rek, kin ve ihtirası bir tarafa atarak, hürriyet 
havası içinde şu fakir milletin derdine çare 
aramasını tavsiye ediyoruz. Ve bütün bu is
teklerimizin hangi yollarla yerine getirilebile
ceğini de açıklıyoruz. Her vatanpervere düşen 
vazife bu değil midir? 

Kanaatimizce her vatanperver iktidarda, bu 
sözler muvacehesinde fikirleri tartışır, beğendiğini 
kabul eder ve beğenmediğinin de nedenlerini 
açıklar. Hükümetimiz böyle mi yaptı? Hayır. 
Bizim bu uyarıcı ve yapıcı tenkidlerimizi bir 
tarafa itti, konuşmalarımızın samimiyetine ve 
mahiyetine her hal de. nüfuz edemiyerek bu fi
kirlerimizi tesadüfen Mecliste yanyana sıralar
da oturduğumuz İşçi Partisinden aldığımızı 
ileri sürmek gafletinde bulundu. Mevcut marazı 
bütün muhalefet beraber teşhis etmişse, ikti
dar bunu anlıyamamışsa kabahat bizde midir? 
Kanaatimizce bu bir seviye meselesidir. Demek 
ki söylediklerimizin ve tavsiyelerimizin mânası
na Hükümet nüfuz edememiş bulunmaktadır. 
Şunu ilâve edeyim ki, biz helva demesini de bi
liriz, halva demesini de biliriz. Şimdi fikirleri
mizi daha, alt seviyede ve daha açık olarak 
açıklamaya çalışacağız. O zaman ümidederim ki, 
başka bir Balkanın yaptığı gibi, Sayın Maliye 
Bakanı da belki de fevrî olarak kendisinin de 
inanmadan sövl ediğini ümidettiğim bu sözler
den veya hakikaten inanarak söylemişse, artık 
bu yanlış zehabından vazgeçtiğini açıklamak • 
nezaketini gösterecektir. • Eğer böyle yapmaz, 
gerek iktidar partisi ve gerekse onun içinden 
çıkmış bulunan Hükümetimiz bu fikirlerimizin 
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karşısında olduğunu beyan ederse işte o zaman 
Hükümetin ve iktidarın tutumu herkesçe daha iyi i 
anlaşılacak, yarın milletin vekilleri, zamanı ge- i 
linçe de sandık baslarında asılları oylarını ona ; 
göre kullanmak imkânını bulacaklardır, cj 

Muhterem milletvekilleri; ; 
Dünyanın ve memleketimizin içinde bulundu- \ 

ğu bugünkü şartlar muvacehesinde iktidar ve ; 
muhalefetin her günkünden daha ziyade birbiri- \ 
ne destek olması, birlik ve beraberlik içinde der
hal memleket zorunlarma eğilmesi, köylümüz ' 
ve fakir milletimizin kalkınmasına orta sını
fın kuvvetlenmesine çareler araması lüzumu- i 
na her halde sizler de kaani bulunuyorsunuz. 
Sizler yoksa mevcut Hükümetin aldığı ters ted- -
birlerle, yaptığı zamlar ve yarattığı pahalılık
la, taıkibettiği kötü iktisadi politikayla zengi
ni daha zengin fakiri daha fakir yapacağına ve 
yapmakta olduğuna, milletin körü körüne is
tismarına alet olarak bizi milletçe fakirleştir-
diğine ve bu halin memlekette aşırı sol cereyan
ların ve komünizmin yerleşmesine daha müsait 
bir zemin hazırladığına inanmıyor musunuz? 
İnanmıyorsanız geliniz bu mevzu üzerinde bir 
nebze duralım ve işi vuzuha kavuşturalım. 

Hükümetin aldığı ters tedbirler, şekere, tuza, 
gaza, sigaraya, akar yakıta v.s. zaruri ihtiyaç 
maddelerine zam yapmak istediği ve kısmen de 
yaptığı, bu zamların derhal et ve ekmek dâhil 
bütün diğer maddelere intikal ettiği açık ve 
muvazenesiz bir bütçe ile huzurunuza geldiği, 
tasarrufa riavet edecek yerde her şevde israfa 
kaçtığı, birtakım partizanca gayretkeşlik ve taz
yiklerle iktisadi Devlet Teşebbüslerinin zarar
larını daha da artırdığı ; memlekette imal edile
bilen bir kısım şevlerin ve lüks eşyanın ithaline, 
lüzumsuz dış seyahatlere müsaade ederek döviz 
israfına sebebolduğu, ilk konuşmamda rakam
ların şahadetiylc dile getirdiğim bir vakıadır. 

Bugün memlekette, diğerlerine nisbetle daha 
çok maaş ve tahsisat alan, subaylar, hâkimler, 
idareciler ve hattâ Büvük Millet Meclisi üyeleri 
dâhil pahalılık yüzünden bir malî müzayaka 
içindedir. Buna rağmen pahalılık daha da ar
tacak şekilde bir inkişaf göstermektedir. Dev
letçe neşredilmiş bulunan endeksler ve rakamlar 
meydandadır. Merkez Bankasındaki altın ve dö
viz stoklarımız gün begün azalmakta ve bunun 
neticesi olarak piyasadaki mal fiyatları yüksel- | 

mekte, para kıymeti düşmekte, altın, arazi em
lâk ve bilûmum eşya emtia, canlı hayvan fiyat
ları artmaktadır. 

Arazi, emlâk, altın, hayvan v.s. mal daha 
çok zenginlerin elindedir. Paralarını zenginler 
mala bağlıyabilirler. Bankalardaki mevduatın 
ekserisini dul ve yetim ikramiyeleriyle işçi, me
mur ve müstahdemlerin tasarruflarından sağla
dıkları ihtiyat akçalarının teşkil ettiği bir 
memlekette Hükümetin yaptığı zamlarla para 
kıymetinin düşmesine, mal fiyatlarının yüksel
mesine sebebolması Hükümet eliyle rıza ve 
malûmatı hilâfına fakirin parasının elinden alı
nıp zengine aktarılması demek değil de nedir? 
Bunu başka ne şekilde vasıflandırabilirsiniz. 
Altın ve dövizlerimizin çeşitli ve lüzumsuz dış 
seyahatler ithal olunan lüks eşya ve hattâ ka
çakçılık ve sahte ticaret yollariyle, israf edil
mesi milletçe fakirleşmemizi intacetmez mi? 
Memleketimizde Hazinenin bu kadar boşaldığı, 
Maliyenin Merkez Bankasına karşılıksız çek ke
secek kadar fakirleştiği malî itibarının bu dere
cede sarsıldığı bir devir görülmemiştir. Nereye 
gidiyoruz? Biz bugün Hükümetten bunun he
sabını sormazsak yarın vekâletini yaptığımız bu 
millet bunun hesabını bizden sorar. 

Muhterem milletvekilleri, 
İşte Hükümetin takibettiği bu ters politika 

hem milletçe fakirleşmemizi intaç ve hem de 
memlekette sınıfların teşekkülüne yardım etmek
tedir. Böyle bir politika orta sınıf halkı çökertir. 
Ahlâkın bozulmasını, milletin kötü yollara sap
masını, maişet derdiyle her türlü mukaddes duy
guların zayıflamasını, anane, ahlâk kaideleri
nin çözülmesini ve hattâ dinî duygu ve bağların 
gevşemesini kolaylaştırır. Komünizm ise böyle 
yerlerde orta sınıfı kalmamış bulunan, zengini 
çok zengin, fakiri çok fakir olan memleketlerde, 
sınıflara bölünmüş, ahlâkı bozulmuş, dinî bağları 
gevşemiş fakir ülkelerde daha çabuk gelişme im
kânını bulur. 

Biz Hükümetimizden, bu kötü iktisadi politi
kayı ve memleketi felâkete sürüklemesi muhtemel 
bu sakîm yolu terk ederek toptan kalkınmayı 
hedef alan bir politika takibetmesini ve milletin 
ekseriyetini teşkil eden köylüye ve fakir kütle
lere iş bulmasını, toprak reformunu da içine alan 
köklü bir zirai reform sağlamasını, karma eko
nomi yolu ile biran evvel aldatıcı değil ha
kiki sanayiin kurulmasına yönelerek kalkınma-
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yi gerçekleştirmesini ve nihayet Müslüman 
devletlerle, komşularımızla ilişkiler kurup da
ha geri durumda olan veya bize muhtaç bulu
nan memleketlerde pazarlar bularak milleti ve 
memleketi refaha kavuşturmasını ve orta sınıf 
halkı kuvvetlendirmesini istiyoruz. Bunun 
yollarını da geçen konuşmamızda uzun' uzadıya 
açıklamış bulunuyoruz. Hulâsa, Türle ekono
misi bugünkü haliyle her an böğrü derinebile
cek, bütün dengeleri bozulabileeek bir haldedir. 
Bugünkü haliyle ekonomimiz enflâsyona düşe
cek tesirler altındadır. Çünkü ekonomimizin 
dizginleri sizler de takdir edersiniz ki, daha çok 
dışarıya bağlıdır. Türkiye \le hiçbir istihsal 
nov'i düşünülemez ki, dış çevrelerin politik ka
rarlarına ve dış sermayenin iktisadi tutumlarına 
bağlı bulunmasın. Sanayiimizin hammaddeleri
nin birçoğu nakil vasıtalarımız, tarım makin a. 
alet ve sair levazımımız, akar yakıtımız hulâsa 
yatırım mallarının ekserisinin mühim bir kısanı 
dışardan gelir. Ve bunlar yabancı sermayenin 
elindedir. 

Bu sebeple, dış ödeme kaynaklarındaki en 
küçük bir kısıntı, mal kıtlığını bu da piyasa
da bir panik havasını yaratır. Ve bu haller 
derhal karaborsayı hortlatır. 

Buna mâni olunması için Hükümet tedbir
lerini almaya, ihracatı artırmaya, dış istikraza 
giderken bunun da ters etkilerini hesaba ka
tarak çok daha müteyakkız davranmaya ve bil
hassa basiretli hareket etmeye mecburdur. 

Bunları hatırlatmak eski tecrübelerden alı
nan ilhamla tehlikelere işaret etmek ve Hükü
mete bilhassa döviz ve altın stoklarımızı har 
vurup harman savurmaması tavsiyesinde bu
lunmak muvafık ve muhalefet her grupa ve 
hor milletvekiline düşen bir vazifedir. 

Bilhassa söz bu noktaya gelmişken yine bir 
nebze ecnebi sermaye üzerinde de durmak isti
yorum . 

Biz, ecnebi sermavenin karşısında değiliz. 
Hiçbir zaman da olmadık. Ancak bu sermaye
nin bizim yapamayacağımız işlerde yardımı
na müracaat edilmesini, kâr haddinin tahdi
dini uyanık, tedbirli bir tüccar gibi hareket 
edilerek, memleket ekonomisine yardımcı ola
cak dış sermayeye iltifat olunmasını istiyo
ruz. Ve sizlerin de bu fikrimize iştirak ede
ceği nizi ümidediyoruz. 

Vergi reformunda da fikrimizi açıkça söyle
dik biz, servet ve kazançlar arasında fark gö-
zetmdyen vergilere taraftar değiliz. Bu kabîl 
basit tedbirlerle malî durumumuz ıslah edile-

- mez. Vasıtalı vergilere zam yaparak kısa vadeli 
tedbirler almak yurt iktisadiyatını alt-üst 
eder. Böyle yapmaktansa cari masrafları kısa
lım. Kâr getirmiyecek ölü yatırımları tehir ede
lim. Derneklere, belediyelere ihsan dağıtmaktan 
vazgeçelim. Ve bütçedeki bu yardımları ve tah
sisatı tamamen kaldıralım. Beyaz treni dahi 
gölgede bırakacak konvoy halindeki gösteri ge
zilerine şatafatlı ve masraflı karşılama, uğur
lama, temel atma ve açış törenlerine bir son 
verelim. 

Sık sık tekrarlanan çoşilli ziyafetlerle bir 
gecede yüzbinlerce lirayı hovardaca har-
eamıyalım. Lüzum'suz dış seyahatleri ve lüks 
eşya ithalini kaldıralım. Döviz israfına niha
yet verelim. Ve bu arada esaslı bir vergi re
formuna gidelim. Tekliflerimiz bunlardır. 

Bugün şeftali, olma bahçeleri, zeytin, pa
lamut, pamuk larlalariyle burçak, çavdar, arpa 
ve buğday tarlaları aynı nisbetlerde vergi 
vermekte, borçla alınmış bir meskenle binlerce 
lira icar getiren apartmanlar arasında vergi 
bakımından göz doyurucu bir fark bulunma
maktadır. 

Alnının terlcriyle inşaatımızı sulayan veya 
pis kokular içinde sağlığımızı koruyan amele
lerle konforlu yerlerde çalışan teşkilâtlanmış 
işçiler ve bir amelenin ömrü boyunca kazan
dığını bir tek isinden kazanan bir mütaahhit 
veya bir patron arasında verdikleri verginin 
nisbctlcri bakımından tatminkâr ve bariz bir 
fark yoktur. Bu durumun ilmî yollarla ve 
yapılacak esaslı bir vergi rcformiyle önlen
mesi lâzımdır. Esasen sosyal Devlet ilkesi kal
kınma plânı vergi reformu, toprak reformu, 
gibi fikirler hep bu zaruretlerden doğmuş ve 
yeni Anayasamızda ve kalkınma plânımızda 
mâkes bulmuştur. Hükümetimizden plân ve 
programlara, ilmî esaslara ve Anayasamıza sa
dık kalmasını palyatif tedbirlerle uğraşmaktan 
vazgeçerek, oy endişesini bir tarafa bırakıp 
yurt yararına olacak reformları süratle yap
masını bekliyoruz ve her şeyden evvel yurtta 
sosyal adaleti sosyal güvenliği sağlamasını is
tiyoruz. 

— 716 — 
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Biraz evvel de arz ettim. Bizce sosyal ada
let fertlerin gelirleri arasındaki aşırı fark
ların âmme vicdanında mâkul sayılacak ve 
tasvibcdilecek bir dereceye indirilmesi de
mektir. Biz sosyal güvenlikten de herkesin 
yarınına emniyetle bakması esbabının Hükü
metçe hazırlanması mânasını anlıyoruz. Ve ce
miyetimizin bekası için bunları zaruri görü
yoruz. Bu anlayış, ruhunu, İslâm cemiyetle
rinde, fakirin gözünü kendi malı üstünde bı
rakacak kadar çok zengin, ne de başkası
nın malına göz koyacak kadar ç'ok fakir kimse 
bulunmamalıdır, felsefesiyle zekât müessesesi
ni farz kılan dinimizden almaktadır. 

Yurtta herkes yarma güvenle bakmaz Ve is
tikbalinden emin olmazsa huzur olur mu? 
Hırs, tamah, hırsızlık, gasp, ihtikâr ve çe
şitli suiistimaller önlenebilir mi? Bugün bu 
emniyeti sağlıyacak Emekli Sandığı ve İşçi 
Sigortasından başka ciddî Devlet müessesesi 
yoktur. İhtiyarlık, hastalık, sigortaları zirai 
sigorta ve sair sigortalar kurulmalıdır ve Dev
let soyal güvenliği temin etmelidir. Tekrar edi
yoruz, kabiliyetleri, cemiyete hizmetleri cşidol-
mıyan insanları gelir ve servetten müsavi yap
mak zengini fakirleştirmek malını tevzi etmek 
hakikatte hayal mahsûlü, zararlı, insanlık 
duygularına ve dinimizin esaslarına aykırı sa
pık ideolojileri biz iktidar partisinden ev
vel reddederiz. Ancak Hükümetimizden, yurt
ta bir anarşi ve huzursuzluk doğurması mel
huz, iktisadiyatımızı alt üst edebilecek ve so
nunda komünizme itecek aşırı sağ ve aşırı 
'sol cereyanları ve gidişi önlemesini istemek
teyiz. Bu hale mâni olabilmek için bu söy
lediklerimizi1 sağlamaya mecbur olduğunu en 
kısa bir zamanda bu dâvalar üzerine eğilmesi 
lüzumunu hatırlatmaktayız. Hükümet bir 
buçuk seneden beri mevcut icraatiyle hu yola 
bir türlü girmediğini ve girmek istidadında 
olmadığını ispat ettiği için de tekrar tekrar 
üzerinde duruyor ve inandığımız meseleleri 
dile getiriyoruz. Millet olarak yaşamak ve 
istiklâlimizi muhafaza edebilmek için, ikti-
saden kalkınmaya mecburuz. Biz inanıyoruz 
ki, milletçe kalkınmamız ancak söylediğimiz 
yollarla kalbildir ve yurtta anarşiye mâni 
'olmak ve huzura kavuşmak için milletçe 
kalkınmamız ve vakit zayi etmeden bu yola gir

memiz zaruridir. Kalkınma, millî gelirin ar
tırılması etrafında milletçe sarf edilen gay
ret ve tedbirlerden elde edilecek nemadan bü
tün vatandaşların sosyal adalet esaslarına göre, 
emek, teşebbüs, sermaye, hizmet, zahmet ve 
başarılariıylc mütenasibolarak, hisse almaları 
sonunda ancak mümkün olabilir. Huzur ise 
her vatandaşın hürriyet havası içinde ölün
ceye kadar rahat, kimseye muhtacolmadan ya
şamasını Hükümetin emniyet altına aldığına 
inanması sonunda sağlanabilir. 

Maliyet ve satış fiyatları, para, sermaye 
ve kredi piyasasının faiz hadleri, bedenî ve 
fikrî mesai sarf eden bilcümle hizmet erba
bının ücret esasları gayrimenkullerin iratla
rını belirten kira miktarları, iktisadi haya
tın millî gelir hâsılasından vatandaşların pay
larını almalarına yarıyan birer iktisadi me
kanizmadır. Bunların arasındaki münasebet
leri çok yakından takibedip içtimai zümre
lerin iktisadeıı. tüm olarak hep birlikte kal
kınmasını sağlamak lâzımdır. Hükümet millî 
istihsalin imkânlarını her sahada, sosyal ada
let esaslarına uygun bir şekilde desteklemeye 
ve bütün iktisadi faaliyetlere lüzumunda tan
zime! olarak müdahalelerde bulunmaya mec-
budur. Millî ekonomi kavramı içine giren 
bütün faaliyetlerinin koordinasyonunun sağla
nabilmesi için lüzumunda bu çalışmalara isti
kâmet vermeye mezundur. Fakat esefle kay
detmek isteriz ki, iktidar partisi ve Hükümet 
Anayasamızdan ilhamını almış olan bu görüş
lerimize iltifat etmemekte veya hâlâ bu yola 
girememiş bulunmaktadır. İşte Millet Partisi 
olarak bu durumdan şikâyetçiyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de bunlarla ilgili diğer bir noktaya 

temas edeceğim : 

Memlekette, öteden beri bir umacıdan 
baihsediliyormuşcasma bir komünizm tehlike
sinden bahsedilmekte ve her diktaya giden 
hareket bu tehlikeyi önlemek mazeretiyle 
meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Komü
nizmin bir Rus emperyalizmi «olduğunu bili
yor ve Millet Partisi olarak memleketimizi 
bu âfetten korumanın lüzum ve zaruretine 
sizlerden belki daha fazla ve fakat mutlaka 
daha samimî olarak inanmış bulunuyoruz. Onun 
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içindir ki, muhalif ve muvafık olarak birlik 
ve beraberlik içinde meselelerimizi Meclisçe 
hep birlikte halletmenin yollarını arıyalım 
teklifini yapıyoruz. Ancak biz komünizmle 
Savaşmanın evvelce de söylediğim gibi ona 
«övmekle hürriyetleri kısmakla çeşitli şid
det tedbirleriyle, Rus radyosunun yaptığı bir 
taktiği kabullenip memlekette sevilen her mu
halifi âdeta komünistmiş gibi göstermekle, vatan
daşları, birçok tarafsız olması gereken müessesele
ri ikiye ayırmakla ve bir kıumı besleme basın 
ve uydurma dernekler kurmakla mümkün ol
madığı inancı içindeyiz. Biz, biraz evvel de 
'söylediğim gibi bir nevi Rus emperyalizmi 
olduğuna inandığımız bu âfetle savaşmanın 
ancak ilmî usullerle, gerçekçi yollarla ikti
sadi tedbirlerle kaabil olacağına inanmakta
yız. Bu vadide çıkarılmak istenecek samimî 
kanunlara, hürriyetlere gölge düşürmemek ve 
söylediğimiz esaslara uygun olmak kayıt ve 
şartiyle karşı da çıkmayız. Ama tekrar ede 
lim, geçmişteki kötü icraattan aldığımız tec
rübelerin ilhamiyle komünizmle mücadele ba
hanesiyle- hürriyetlerin baltalanmasımıı, ikti
dara karşı çıkanların susturulup alkış tu
tanların beslenmesinin şiddetle karşısında ola
cağımızı bir kere daha arz etmek ve ikti
dara bu yola gitmekten tevakki etmesi tavsi
yesinde bulunmak isteriz. 

Sözü bu vadiye getirmemin sebebi Mayın 
Başbakanın Meclisteki son konuşmalarından 
birinde söylediği bâzı sözlerin bu endişele
rimizi su sathına çıkarmış bulunmasmdan-
dır. Sayın Başbakan Mecliste yaptığı son 
konuşmalarından birisinde Meclisteki muha
lefet partilerinin çokluğundan ve bu yüzden 
Hükümet etmenin zorluğundan bahis buyurdu
lar. Ve âdeta bir Amerikan özentisi içinde 
biri inip öbürü çıkacak bir ikili sistem kur
mak temayülünde olduklarını ihsas ettiler. 
Ben bu mantığı Adalet Partisi ileri gelenlerin
den bir zatın gazeteci olan sayın eşinin ağ
zından da Hariciye Köşkündeki resmî bir ye
mekte uzaktan işitmiştim. Bu hanım gazete
cimiz politikacı »olan sayın eşinin de yanında 
dostlarına hayalî bir hikâye anlatıyordu. 
Sözde Parlâmento heyetimizin Amerika seya
hatinde salahiyetli bir Amerikalı heyetimize 
dâhil olan Sayın Bölükhaşı'ya sormuş ve; (ne 

oluyor Türkiye'de bu kadar çok parti bir 
memlekette iki parti olur biri iner öbürü çı
kar ve memleketi gül gilbi idare ederler) de
miş. Sayın Bölükbaşı da sözde bu haklı fikre 
bir cevap verememiş. 

Bu hayal mahsulü maksatlı hikâyeyi din-
liyenlcre o zaman uzaktan (aman bu mantığı 
Sayın Başbakan duymasın, sonra buna da 
özenir - ve asıl işte-o zaman memleket batağa 
girer ve işler cığrından çıkar) cevabını ver
mekten kendimi alamamıştım. Şimdi Sayın 
Başbakanın Meclis kürsüsünden söylediği bu 
sözlerinden anlıyorum ki, korktuğum olmuş. 
Şüphelerimizi takviye eden daha başka hâdi
seler de. var. Hatırlarsınız, geçenlerde Devlet 
Plânlama Müsteşarlığı bütçesinin müzakeresi 
sırasında tarih zikretmeksizin eski devirler
deki plânsız ve programsız işlerden ve bun
ların kötü neticelerinden bahseden Grupumuz 
sözcüsüne ecva'beıı Sayın Başbakan tamamen 
maksadımıza -aykırı bir mâna vererek işi 
gocunduğu noktaya getirmiş, bâzı tutum ve 
davranışları ve Anayasaya aykırı fiil ve ha
reketleri dolayısiyle Yüksek Adalet Divanınca 
suçluluğu tescil olunmuş bir devri Meclis kür
süsünden methetmek ve âdeta o devre mer
siye okumak cesaretini göstermiştir. 

Biz Sayın Başbakanı bu yanlış yola sevk 
eden ve hattâ mecbur bırakan sebepleri bili
yor ve işte asıl bundan dolayı endişe ediyoruz. 
Sayın Başbakan, artık milletin itimadını kay
bettiğini görüyor, düşmekten korkuyor ve zor
la iktidarda kalmanın çarelerini arıyor. Tek
rar ediyorum, Sayın Başbakan yine oy avcılı-
ğmdadır. 1946 demokratlarını kaçırmamak ted
birleri peşindedir. Tarihe mal olmuş bir devrin 
bâzı iyi hareketlerini istismar ederek vaktiyle 
aldığı oyları elinde tutmak sevdasındadır. Bar
bakan bunu alenen de söylüyor ve diyor ki; (Bu 
devri kötüler ve bunu Türk Milletine söylerse
niz neticede Türk Milletinin tepkisini alırsınız.) 
isterseniz söyleyiniz. Bu sözler arz ettiğim ha
leti ruhiyenin bir tezahürü değil midir? Fa
kat biz Sayın Başbakanın oyları kaçırmamak 
için huzuru kaçırmasını asla tecviz edemeyiz. 
Bu basit ma,zeret kendilerini haklı görmemize 
kâfi bir sebep değildir. Bu basit mazeret si
yasi kanaatleri yüzünden vilâyetleri parçalı-
yan, asırlık vilâyetleri kaza yapan, ikibuçuk 
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liralık para cezasiyle muhalif partileri kapattı
ran parti liderlerini haksız yere Meclis kürsü
sünden zindana gönderen, yurt dâvalarını sa
vunup hürriyet istiyen basın mensuplarına ha-
pisaneleri mesken yapan, vatan cepheleri kura
rak vatandaşları iki kampta toplıyan ve niha
yet iktidarına mensup bâzı milletvekillerinden 
'müteşekkil bir tahkik heyeti kurup memleketi 
ihtilâle sürükliyen bir devri hatırlatarak, üze
ri küllenen acı hâtıraları tazelemesine ve vazi
felerini yaparak o devre son verenlerin tahrik 
olunmasına, huzurun kaçırılmasına bir sdbep 
teşkil etmeizg 

O devri münhasıran kasdettiğimiz halde, sö
zü bu noktaya .getirerek, mevcut yasaklara rağ
men Meclis kürsüsünden o devre mersiye oku
yan Sayın Başlbakan şöyle garip bir beyanda 
da bulundular ve aynen dediler k i ; «Bu itibarla 
Türkiye'nin her tarafına bir şey yapmak gay
reti içinde bulundunuz diye tenkid etseniz 
'belki münakaşa yapılabilir. Ama rey verenle
re yaptılar, rey vermiyenlere yapmadılar der
seniz, bunun hakikatle kalbili telif olmadığını 
bunun hakla kalbili telif olmadığını söylerim.» 
Bakınız, demekki Sayın Başbakan Yüksek Ada
let Divanınca verilen mahkûmiyet kararını ve 
bizden olan Cennetlik, olmıyan Cehennemlik, 
muhalefeti susturmak, dikensiz gül bahçesi ya
ratmak, şeklindeki formüllerle ifade olunan bu 
kararın mucip sebeplerini kaibul etmediğini ilân 
ediyorlar. O halde böyle bir Başbakan nasıl, 
«Bugünkü Anayasanın yanındayım.» diyebilir. 
Bu beyan Sayın Başbakanın kendi hukuki du
rumunu ve kendi kendisini inkâr etmekte ol
duğunun en vecîz bir delili ve ifadesi değil 
midir? Biz o devri bütün iyilik ve kötülükle
riyim tarihe gömdük. Ve yine bir Ibeyaz sayfa 
açtık. Ancak o devrin memleketi uçuruma sü
rüklemiş ıolan kötü yolunu zaman zaman ir
kilerek ibretle hatırlıyoruz, aynı yolda yürü
mek istiyenler olursa eteklerini çekiyor, onları 
dikkatle basirete ve hak yoluna davet etmekle 
yetiniyoruz. Sayın Başbakanın bu devri met
hetmesi bizde aynı yola -gideceği ve yine ikili 
bir sistemle memleketi daha derin bir uçuruma 
sürükliyeceği endişesini haklı olarak uyan
dırdığı içindir ki, bu meseleler üzerinde tekrar 
tekrar duruyoruz. Başbakanın bu şekil hare
ketleri çoğaldıkça koltuğuna yapışmak hevesi, 

hattâ mecburiyeti artacak, bu kere hürriyet
leri kısmak tecrübesine girişecektir. Dikkatli 
olmaya medburuz. 

Bir memlekette demokrasi, hak ve hürriyet
lerin vatandaşların mütesaviyen faydalanabi
lecekleri nimetler olarak tevzi edildiği müd
detçe yaşar. 

Meşhur Alman Filezofu Kari Jaspers'in bir 
sözünü hafızalarda canlandırmak isterim. Bu 
filezof aynen şöyle diyor : 

«Bir memleket halkının ekseriyetini, Cum
huriyet rejiminin sağladığı hürriyetin mâna
sını kavramayan, bu hürriyetler uğruna her 
hangi bir fedakârlık yapmaya her an hazır 
olmıyanlar teşkil ediyorsa, öyle cemiyetlerde 
demokratik düzenin korunması âdeta imkânsız 
olur. Bu selbeple böyle ülkelerde her şeyi isti
yen veyahut hiçbir şeyi istemiyenlerden bu ar
zuları uğruna her şeye hazır olan bu uğurda 
ölümü göze alabilenler başarı kazanmaktdırlar.» 

Bizler, bu sözlerin esprisi içinde ancak hür
riyete baş koymuş kimseleriz. Hükümetimi
zin biraz evvel arz ettiğim ve şimdi arz edece
ğim bâzı tutum ve davranışlarından âdeta te
vahhuş ettiğimiz için onu doğru yola sevk et
meye uğraşıyoruz. Hükümetimizin, bizleri mü
teyakkız bulunmaya sevk eden şüphe ve tered
dütlere düşüren icraatı Sayın Başbakanın bu 
sözleriyle de kalmıyor. Ve adım adım bir ilerle
me kaydediyor. 

Memlekette suçluları yakalayıp adaletin 
pençesine teslim etmekle görevli bulunan teş
kilâtın başı İçişleri Bakanı adaşım ve hemşeh
rim Sayın Faruk Sükan, Türkiye^deki bütün 
sodcuların Rusya'dan emir aldıklarını açıkça 
söylüyor. Bâzı delil ve emmareler teshit ettiği
ni Meclis kürsüsünde anlatarak tüylerimizin 
diken diken olmasına sehelboluyor. Fakat bun
ları adaletin pençesine hâlâ tevdi etmiyor. 
Bir diğer arkadaşı da, bu hususta en uyanık 
olan Sosyal Devlet ilkesini, sosyalizm ile ko
münizmi birbirinden ayırmasını gayet iyi bilen 
hattâ kimlerin hakikî sosyalist, kimlerin ihti
lâlci sosyalist olduğunu ve kimlerin kisve al
tında komünist fikirler taşıdığını en iyi tefrik 
eden memleketteki aşırı sağ ve sol cereyanlar
la mücadele edilmesini isteyip bu yolda âdeta 
bayrak açmış olan, vatanperverliğimden kim
senin asla şüplhe etmediği, ananelerine sadık, 
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Türk Milletinin öz temsilcisi, Anayasa bekçisi 
hakiki milliyetçi Millet Partisini haksız yere 
solculukla itham etmeye yelteniyor. 

Geliniz bu sözleri bifleştiriniz ve vatanper
verlikle, yurt menfaatleriyle bağdaştırınız. Bu 
olamaz arkadaşlar. Bir Hükümet, bir iktidar bu 
yola gitmemelidir. Muhaliflerini böylesine it
ham etmektense Cumhuriyet Cavcılarını hareke
te geçirerek tereddütleri izale etmeli ve varsa 
yurdu böylclcrin şerrinden kurtarmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Dikkat nazarlarınızı mühim bir noktaya da

ha çekmek istiyorum. Hükümet ve iktidar par
tisi gene bâzı yanlış hareketleriyle ve partizan
ca gayretlerle gençlerin, öğrencilerin, işçilerin, 
öğretmenlerin, din adamlarının ve bunların bir 
kısım teşkilâtının ayrı ayrı kamplara ayırılma-
sma sebobolmaktadır. Bilhassa bunlardan bir 
kısmını 'koruyup Devlet 'bütçesinden bol bol ih
sanda 'bulunmak ve (diğer bir Ikmmma yan göz
le (bakarak 'daha hasis davranmak suretiyle bu 
ikiliğe Hükümet bizzat âmil 'olmakta ve ger 
ginliğin artmasına sebebiyet vermdkted'ir. Sa
yın Başbakan hem camie, okula, kışlaya po
litikayı sokmıyabm der, ve (hem 'de Hüküme
tin bu meslek erbabından bâzılarının dâhil 
bulunduğu teşolkkülleri diğerlerine (tercih et
mek suretiyle ikiliğin yaratılmasına göz yu
marsa !bu teşekküllerde eübdt'te poltikamn ci
rit oynamasına sebobolur. Ve 'bu tarzı hareket 
kanaatimizce Sayın Başbakanın sözleriyle bağ
daştı rılamaz. İktidar taraflardan birisini tutar
sa veya tuttuğunu hlssötirirse 'diğer taraf h'a-
liyle muhal ef çitten 'hor 'hangi birisine sarılır ve 
arada ist'ism'arcılar türer. Bir tarafta dindar
lık, milliyetçilik, komünizm aleyhtarlığı bir 
ticaret metanı halinle getirilirken, diğer taraf
ta da bundan istifade 'edenler kentli kötü 
maksatlarının tahakkulkuna imkân hazırliaıma-
ya çalışırlar. Ve memleketteki ikiliği köriiklü-
yerek aşırı cereyanların yerleşmesine ve ko
münizmin inkişafına müsait zomini yaratıvlar. 
Basiretli bir Hükümet bu hale imkân verme
melidir. Biz Millet Partisi Meclis Grupu ola
rak öğrenci teşekküllerinin ve yüksek tahsil 
gençliğinin de çdk basiretli ol masını, Hüküme
tin bu yanlış politikasına kendisini kaptırmama
sını temenni etmekte ve Hükümetin gençliği 
kamplara ayıracak tutum ve davranışlardan 

vazgeçmesini 'bir 'tarafı tutaralk diğer tarafın 
muhalefetin kucağma atılmasını intaç edecek 
ve dolayısiyle ikiliği çoğaltacak kötü hare
ketlerine artık bir son vermesini 'beklemekte
yiz. Türk Gençliği bir Mittin olarak Atatürk'
ün anahatlarını çizdiği vatanperver, inkılâpçı 
ve milliyetçi yoldadır. İçlerinden birkaç sapık 
çıkarsa bunları da kendileri susturmaya ka-
adirdlr. Memldkette böylelerin yakasına ya
pışacak uyanık bir adalet cihazı da çok şükür 
ki mevcuttur. Biz vatanperver Türk işçisinin 
de kötü telkinlere kapılacak zayıf bir karalrter-
de olmadığını iddia ediyoruz. Esasen İşçimiz 
'her fırsatta uyanıklığını ve vatanperverliğini 
ispat »etmiştir. Türk işçisi dirii'ne, 'ananelerine 
saklıktır. Hükümet olarak hakkını korur ve 
hakkını noksansız 'almasını sağlarsanız, 'bilhas
sa müsavatı ve sosyal adaleti temine gayret 
eder ve aralarımda her hangi bir tefrik yap
mazsanız işçilerimiz de aşın akımlardan mut-
lalka kendilerini 'korumasını bileceklerdir. Biz 
buna inanıyor ve işçilerimize de güveniyoruz. 
Hükümetimizden de 'bütün bu teşeik'küller'de 
adalet ve müsavat üzere hare<ket birlik ve be
raberliği kurmasını bekliyoruz. Bilhassa tekni
kerlerin 'dertlerini hallederek, yurttaki ikiliği 
kaldırmasını da bekl'iyoruz. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak bizim 
milletçe istikbalimizin temelini (kuran mimar
lar, mühendisler ve uistalar olarak kabul etti
ğimiz, kalbleri vatan ve millet aşklyle çarpan 
fcdaıkâr ve cefakâr öğretmenlerimize sonsuz 
itimadımız vardır. İrfan ordusunun bu va
tanperver subaylarına, öğretmenlerimize ina
nıyor ve güveniyoruz. İçlerinden çıkmış mah
dut sayıda birkaç soysuz varsa veya çıkarsa 
'bunların hakkından elbette gelinir ve gelinme-
lidir. Ancak 'biz bunu yapıyoruz 'bahanesiyle 
öğretmenlerin baskı altına abramasını terviz 
ödemeyiz. Hükümetten 'bilhassa ıta'mamen ta
rafsız tahkik heyeti raporlarına ve mahkeme 
kararlarına istiraadetmeden öğretmenler hak
kında her hangi bir işlem yapmamasını ve on
ları gruplara ayırmamasını bir tarafı benim
semek ve öbür tarafı başı boş bırakmalk sure
tiyle tefrikaya sebebiyet vermemesini istemok-
tc ve yalnız suçluları cezalandırmasını, adalete 
teslim etmesini beklemekteyiz. 

Bu mevzuda biz din adamlarımızdan da 
telkinlere kapılmamasını Peygamberimizin 
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«en kötü insan dinini »dünyası için satan adam-
flır.» hadisi şerifinin ruhuna uygun olarak ha
reket etmelerini, telkinlere kapılarak katiyen 
taraf tutmamalarını, günlük politikaya âlet ol
mamalarını, milletin itimadını sarsmamaya bil
hassa itina göstermelerini belkliyoruz. Hüıkü-
metümize de, bu hususita geçmiş 'tecrıüıbeler'd'en 
ilham alarak çok balhsiretli hareket etmek mec
buriyetinde olduğunu bir kere 'daha hatırlat
mak istiyoruz. 

Bu ımevzuda en mühi'm bir noktaya bar kere 
<îaha 'temas etmeden geçemiyeccğim. Mütaad-
dit defalar arz cttitiğimiz gibi 'büyük bir vatan
perverlik göstererek kışlasına çekilmiş bulu
nan Şanlı Ortlumuzun politika içine it'ümesini 
"Vatanımızın ve Devletimizin 'beikası için çok 
tehlikeli buluyoruz. Son günlerde böyle bir 
gayret 'gösteri'Miğini seziyor ve bilhassa bâzı 
politikacıların verdiği işaret ve uyarmaları 
•kıymetleridiremiiyen iktidarın tutumundan en
dişe ediyoruz. 

Hükümet, demokrasi düzenine bağlılığım, 
memleketin dert ve dâvalarına eğildiğini, sosyal 
adalet ve sosyal güvenliği sağlama gayreti için
de bulunduğunu Atatürk'ün anahatlarını çizdi
ği gerçekçi yolda olduğunu, yeni Anayasamızdan 
kuvvetini- alan, sosyal devlet ilkelerini benimse
diğini sadece sözle değil hareket, tutum ve dav-
ranışlariyle fiilen ispat etmezse ordunun politika 
içine itilmesi çok zor önlenir. Biz Hükümetin bu 
davranış içine girmekteki gecikmesinden başka 
yukarda söyledğimiz bâzı ters tutum ve davra
nışlarla bu yüce varlığımız ve güven kaynağımı
zı politikaya atmak gayretkeşliğini gösterenlere 
vesileler vermekte olduğunu da görüyor ve ay
rıca bunun üzüntüsünü de çekiyoruz. Hükümet 
ve politikacılar bu en büyük güven kaynağımız 
olan şanlı ordumuzun başında bulunan değerli 
komutanları ve hattâ tarafsız olan Sayın Devlet 
Başkanımızı günlük politika cereyanlarına karış
tıracak beyanlarda bulunmaya mecbur bırakma
malı ve şanlı Ordumuzun değerli komutanları 
günlük politika cereyanlarına velevki bâzı hâdi
selerin izahı sadedinde de olsa kendilerini kap-
tırmamalı ve Sayın Cumhurbaşkanımız da her 
hangi bir- partiyle hiçbir ilişiği olmadığını her an 
hissettirmelidir. Söz buraya gelmişken Sayın 
Cumhurbaşkanının gezilerinde iltibasa meydan 
verecek bâzı hallerden de bir nebze bahsetmeden 
geçemiyeceğiz: 

Sayın Devlet Başkanının sık sık iç ve dış ge
zilere çıkmasındaki mutlak zarurete inanıyoruz. 
Ve bunun yurdumuza sağlıyacağı faydaları el
bette takdir ediyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaş
kanının bu seyahatlerinde refakatlerine yalnız 
iktidar partisi mensuplarını veya bunlarla birlik
te anamuhalefet partisi mensuplarından birisini 
almasını kâfi bulmuyoruz. Bu seyahatlere politi
kacıları ya hiç almamalı ve şayet alacaklarsa her 
partiden bir yetkiliyi veyahut her seferinde sıray
la muhalefet partilerinden bir temsilciyi refakat
lerine alarak bu şerefi onlardan da esirgememe
sini bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütçe müzakerelerinin karşılıklı bir aydınla

ma vasıtası ve umumi mahiyette bir gen soru ni
teliğini taşımasından istifade ederek. İç politika
nın dış politikayı etkileyen bir unsur olması do-
layısiyle bir nebze tekrar dış politika konularına 
da temas etmek isterim: 

Evvelce de arz ettiğim gibi, Garb Bloku için
de ve NATO ya bağlı olan memleketimizdeki 
Amerikan üslerinin bizi yeni bir Goben -, Braslav 
hadisesiyle karşı karşıya getirmemesini ve rıza
mız, hattâ malûmatımız hilâfına Amerika'nın top
raklarımızdan atılacak veya topraklarımızdan ha
valanacak bir uçaktan bırakılacak atom bomba-
siyle memleketimizi bir atom harbine istemiyerek 
sokmasına mâni olunmasını ve bizi bir harb emri 
vâkiyle karşı karşıya bırakmasının önlenmesini, 
yalnız tel örgülerin dışına değil cephaneliklerin 
kapısına da Türk nöbetçilerinin konulmasını, yurt 
emniyetimizin böylece sağlanmasını Hükümetten 
beklediğimizi ifade ediyoruz. Biraz daha müsta
kil bir dış politika takibedelim. Amerika'ya ka
side okuyacak yerde Atatürk'ün anahatlarını çiz
diği haysiyetli dış politikaya sadık kalalım. Kıb
rıs dâvasını cesaretle ele alalım. Katiyen taviz 
vermiyelim ve dünyanın içinde bulunduğu yeni 
politik durumdan faydalanalım istiyoruz. Bu söz
leri söyliyenleri daha ileri giderek, NATO dan çı
kalım tamamen müstakil bir politika izliyelim, 
Amerikan ikili anlaşmalarını bozalım diyenlerle 
bir tutmaya imkân var mıdır? Bu sözlere yanlış 
mânalar vermek ve hele daha tehlikeli olarak mak
satlı söylenmiş gibi göstermeye çalışmak vatan
perverlikle kabili telif değildir. Böyle bir anla
yış topyekûn bütün muhalefeti susturmaya çalış
mak bir itham ve iftiraya zemin hazırlamak ve 
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nihayet muhalefeti toptan suçlamak için bir plân 
kurmak gibi mânalar taşıyabilir. Biz Adalet Par
tisi sözcülerinin beyanlarından iktidarın 'böyle 
bir gayret içinde olduğunu hissediyor, ve bu en
dişeyle bu noktaya tekrar işaret etmek zaruretini 
duymuş bulunuyoruz. 

Bizim bütün bu konuşmalarımız, Hükümeti 
doğru yola sevk etmek ve doğru yola girmi.yecek-
se doğru yolda yürüyecek başka bir Hükümeti iş 
basma getirmeyi sağlamak gayesine matuftur. Bu 
uyarmalarımızın memlekete huzur getireceğine 
inanıyoruz. Meselâ, dış politikadaki görüşlerimi
zin açıklanması ve sık sık Meclise mukni bilgiler 
verilmesi lüzumu üzerinde durmamızın, bütçe mü
zakereleri henüz sona ermeden müspet bir neti
cesini almış bulunuyoruz. Hiç değilse bu konuş
ma ve taleplerimizin hissettirdiği mecburiyet do-
layısiylo, Sayın Dışişleri Bakanımız bu defa Mec
lis kürsüsünden rızamız ve malûmatımız hilâfına 
yurdumuza ve yurdumuzdaki Amerikan üsleri
ne artık bunda.n sonra hiçbir Amerikan uçağının 
inemiıyeceğini ve bu üslerden hiçbir Amerikan 
uçağının yine malûmat ve rızamız olmadan hava-
lanamıyacağmı sarahatle ifade buyurdular. Biz 
bunu diğer taleplerimiz üzerinde de durulacağı
na bir işaret sayıyoruz. Bu müjde bizleri kısmen 
bir iç huzuruna kavuşturdu. Kendilerine Grupum 
adına teşekkür ederim. Bir Devlet adamı bu ka
dar açık bir yalan söylemiyeceğine göre buna 
inanmak şarttır bizde inandık. Biran için doğru 
olmadığını farz etsek veya sonunda doğru olma
dığı sabit olsa bile hiç değilse bu tazyMerimiz 

sağ kalanlarımıza, bu sözleri söyliyerek milletini 
ve Meclisini aldatanların yakasına yapışmak im
kânını sağlamış bulunmaktadır. Görülüyor ki, bu 
dertleri dile getirmek ve karşılıklı olarak aydın 
lığa kavuşmak memlekette huzurun sağlanması 
bakımından zaruridir. 

Biz Hükümetten ve iktidardan muhalefetin 
söylediklerini iyi eleştirmesini, alkışların istika
metine doğru değil, sözlerin mânasına nüfuz ede
rek mânalarına göre değerlendirmesini ve uyar
maları hüsnüniyetle ve sabırla karşılıyarak yur

da hizmet etmek gayreti içinde olmasını bekli
yoruz. Memleketteki marazın teşhisinde birleş
mek büyük bir mâna taşımaz. Hattâ bazan ma
raz o kadar açık bir hal alır ki doğru teşhis 
koymak için doktor olmaya bile lüzum kalmaz. 
Muhalefet bâzı kere teşhiste birleşiyorsa, ikti

darın, bu hali arz ettiğimiz anlayış içinde izah 
etmesi ve gösterilen tedavi yolları üzerinde du
rarak kıymetlendirmesi gerekir. Çünkü marazı 
teşhis değil tedavi iyi eder. Hastayı da verilen 
ve tavsiye olunan ilâçlar ölümden kurtarır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sözlerimi şöylece hulâsa etmek istiyorum, ik

tidar ve muhalefet olarak Anayasaya bağlı kal
maya mecburuz. Kinleri ihtirasları bir tarafa 
atarak, el ele vermez ve memleket sorunları üze
rine eğilmezsek, fakir fukarayı kalkındıracak 
tedbirleri el birliği ile almazsak memleketi daha 
derin bir uçuruma sürükleriz. Fikirler üzerinde 
durmadan ulu orta yapılan ithamlar Parlâmen
tonun itibarını zedelemekten başka fayda sağla
maz. Bizim Millet Partisi olarak vatanperverli
ğimizden namuskârlığımızdan hiç kimse asla 
rüiphe edemez. Haklı tenkidlerimiz karşısında 
iktidar kendi za'fını hissederek bizi boş yere 
ithama yeltenmesin, Saym Liderimiz Bölükbaşı'-
nm dediği gibi «biz kahredici bütün şartlara 
rağmen» devirler boyunca yalnız inandıklarını 
söylemiş ve söylediklerine inanmış ve bu yolun 
çilesine şerefle katlanmış kimseleri bünyesinde 
toylıyan bir partiyiz. Demokratik rejime bağlı
lığımız en gözü kapalı muarızlarımızmda kabul 
ve itirafa mecbur oldukları bir hakikattir. 

Biz, kanaatlerini şunun bunun alkışına göre 
lyarlıyacak insanlar değiliz. Sehpaya da götür
meler inandıklarımızı söylemekten biran geri dur-
• nayız. Anayasa ve onun getirdiği bütün mües
seselere bir kül olarak inanıyor ve güveniyoruz. 
Ve «kendimiz iktidarda değilsek bile fikirlerimiz 
iktidara gelmiştir. Senelerden beri savunduğu
muz fikirler Anayasaya girmiştir» diye iftihar 
ediyoruz. Bu hususu gene sayın liderimiz bu 
kürsüden en veciz bir şekilde dile getirmiş ve 
demiştir ki : «27 Mayıs'a bağlı olduğum için 
bana rey verilmiyecekse bunu şeref sayarım.:» 
Bizler de aynı yoldayız. Bizi kimse sağa, sola 
itmekle yahut sağda, solda göstermekle bir şey 
kazanamaz. Biz programımızın anahatlarmı 
çizdiği en doğru yoldayız. Hükümet programın
da köye köylüye yüzlerce milyarlık işler yapıla
cak, vaitlerde bulunmuştur. Şimdi ise bu yatı
rımları kısarak, cari masrafları çoğaltıcı ters 
bir yola girmiştir. Bu tenkid edenleri de itha
ma kalkışmıştır. İktidara tasviyemiz bu itham
lardan vazgeçmesini ve fikirleri tartışmasıdır. 
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İnsanları itham etmek ve rakipleri suçlamakla 
bir şey kazanılmaz. Doğru yola hak yoluna ge
liniz. Şu fukara milletin derdine eğiliniz. Köy
de doğmak birkaç sene köy mektebinde okumuş 
bulunmak büyük bir mâna taşımaz. Ben ömrü
nün 30 yılını köye ve kölüye vakfetmiş, şehirden 
çok hayatını köylerde geçirmiş bir eski idare
ciyim. Kadromuzda fakir milletin temsilcile
ri liderimiz de bir köylü çocuğudur. Partimizin 
kuvvetini teşkil edenlerse dağların arkasında 
oturan veya gecekondularda yatan fakir mille
timizdir. Biz onun için köylünün ve milletin 
dertlerini dile getiriyoruz. Eğer Adalet Partisi 
ve onun içinden çıkmış olan Hükümetimiz bizi 
anlamazsa, yalnız alın teriyle kazanılan namus
lu servetin yanında olmaz, vurguncuyu, siyasi 
desteklerle kazanılmış haksız servetleri himaye 
ederse, fakir köylünün derdine çare bulmaya 
çalışmaz, onu köyüne bağlıyacak ve ona çoluk 
çocuğunun yanında ve öz yurdunda çalışacak 
imkânı sağlıyacak yerde, işçi yapıp vatanından 
cüda düşürecek bir politika takibederse, gece
kondudaki vatandaşımı, çöpçüyü, demiryolu 
amelesini, posta müvezziini, gece bekçisini, ma
den işçisini odacıyı, kapıcıyı, hademeyi ve 
nihayet nüfuz katibi, zabıt kâtibi, tahrirat kâ
tibi ve diğer bütün sabit ve dar gelirli vatandaş
ları himaye etmeyip, bilâkis bunların korun
masını istiyenleri tam karşısında olan bir parti
nin parelelinde göstererek bu fikirlerimizin kar
şısında olduğunu zımmen itiraf ederse yarattığı 
hayat pahalılığı ile bunların geçimini daha da 
daraltır ve fiilen de aksi bir istikamette oldu
ğunu gösterirse, biz daima onun karşısında ola
cağız ve yılmadan mücadelemize devam edece
ğiz. Ve biz yalnız meşru ve alın teriyle kaza
nılmış servetlerin yanında fakat fakir fukaranın 
dert ve dâvalarının takipçisi ve onların refaha 
ulaştırılmasının ve kavuşturulmasının müdafii 
olacağız. 

Biz her devirde yaptığımız gibi hak ve ada
leti savunuyoruz. Hükümete ve iktidar partisi
ne uyarma vazifemizi yapıyoruz. İktidar parti
sinin ve Hükümetimizin mukabelesi ne olursa 
olsun, hak bildiğimiz bu yolda yılmadan yürü
yeceğiz. Adalet Partisi ve Hükümet tuttuğu bu 
zararlı yoldan döndüğü 27 Mayısı ve onun ese
ri olan Anayasayı getirdiği bütün müessesele
riyle metniyle ve ruhuyla hâkim kılmak ve onu 

bir kül halinde benimsiyerek, kinleri, ihtirasları 
ve kuru inadını bir tarafa bırakıp memleketi 
huzur ve refaha kavuşturmak, hülâsa samimî 
olarak oylarını aldığı fakir fukaranın derdine 
çare aramak ve millete hizmet etmek yoluna gir
diği zaman da, onun en candan en samimî des
tekçisi ve yardımcısı olacağız. Öyle ümidediyo-
rum ki, bu konuşmam, grupumuzun fikirlerinin 
daha sarih olarak anlaşılmasına imkân vermiş
tir. Bütçenin tümü üzerinde yaptığım ilk ko
nuşmada arz ettiğimiz tedbirlerin üzerine eğil
mesini iktidar partisinden istiyor ve süratle 
doğru yola gelmesini bekliyoruz. 

Bu sözlerimiz Yüce Allah'ın Kitabında bah
settiği kalbleri mühürlenmiş olanlara raci değil
dir. Onların doğru yola gelemiyeceklerini Haz-

.reti Kuran'm şahedetiylo biliyoruz. Ancak, te
menni ve niyazımız o dur ki, kalbleri mühür
lenmiş olanlar tahminimizden de az olsun. 

1967 yılı bütçesinin vatanımız ve milletimiz 
için hayırlı, uğurlu ve semereli olmasını niyaz 
eder, Grupum ve şahsım adına Millet Meclisini 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından gürül
tüler, M. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yerinizden bağırmadan ne an
lıyorsunuz sanki? 

M. P. GRUPU ADINA SAYIN SEYİT FA
RUK ÖNDER (Konya) — Anlayana sivrisinek 
saz, anlamayana davul zurna az. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ekrek Alican. Sayın Alican, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SAYIN EKREM 
ALİCAN (Sakarya) — Çok muhterem arka
daşlarım, 1967 malî yılı bütçe müzakereleri so
na ermiş 'bulunmaktadır. Kapanış dolayısiyle 
gruplar 'olarak Yüce Meclise son görüşlerimizi 
ifade ediyoruz. Şüphesiz bütçenin başlangıçta 
tümü üzerinde ve onu takiibeden günlerde çeşit
li bakanlıklar (bütçeleri vesilesiyle, bütçenin 
teknik konuları üzerindeki görüşlerimizi bu son 
konuşmada tekrar etmekte fayda mülı&haza et
meyiz. Bu itibarla ben bu konuşmamda mese
lelerimizi daha genel esasları içerisinde bütçe 
müzakerelerinin, bütçe müzakerelerinde yapılan 
tartışmaların telkin ettiği müşahadeler, genel 
müşalbadeler içerisinde bir tahlile taJbi tutmak 
ve bu vesile ile memleket işlerinin genel gi
dişi hakkında görüşlerimizi Yüce Meclise ve, 
bu vesile ile İktidar Grupuna ve İktidar Hü
kümetine arz etmek istiyorum. 
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Bütçe müzakerelerinde bizim için bilhassa 
özellik arz eden bir konu, memleketin müesses 
iktisadi ve sosyal yapısı üzerinde gruplar ara
sında yapılmış olan tartışmalar teşkil etmiştir. 
Yani Türk Devletinin iktisadi temel düzeni ne
dir, Türk Devletinin sosyal temel düzeni nedir. 
Anayasamız bakımından bunlar nasıl şekille
nir, nasıl hudutlamak ieabeder. Siyasi partiler 
olarak henbirimizin benimsediği fikirler bu 
fikirlerle hangi münasebetler İçerisindedir ko
nuları, 1967 bütçe müzakerelerinde bugüne ka
dar yapılan bütçe müzakerelerine nazaran daha 
özel bir mâna taşımıştır. Gruplar arasında bu 
mevzularda benim kanaatime göre daha ciddî 
tartışmalar yapılmıştır. İşte bu kapanış konuş
ması vesilesi ile evvelâ bu tartışmalar karşı
sında durumumuzu ifade etmekte fayda mülâ
haza ederim. İktidar partisinin ıbütcenin tümü 
üzerindeki sözcüsü Sayın Yalçın, ilk günkü mü
zakereler sırasında bu tartışmalara evvelâ te
mas etti. Arkadaşımız uzun izahlardan sonra 
Türkiye'de artık siyasi mücadeleler yon değiş
tirmiştir. Bir komünist cephe ile, bir demok
rasi cephesi karşılıklı mücadele halindedir. 
Siyasi partiler olarak meseleyi önemi içerisin
de mütalâa edip, demokrasi cephesinde yer al
mak ve komünizme karşı müttehit bir cephe 
halinde mücadele yapmak zorunluğundayız, de
miştir. 

Sayın Yalçm'm bu suretle ortaya attığı bu 
tartışmaya, bu müşterek cephe daveti fikrine, 
daiha sonra Sayın Başbakan da, Başbakanlık 
Bütçesi vesilesiyle yaptığı konuşmada aşağı -
yukarı* aynı istikamette temas etmiştir. Keli
meler, cümleler değişik tabiatiyle - fakat aynı 
arzuyu Hükümetin başı da izhar etmiştir. Ken
dileri demişlerdir ki, eğer Türk toplumu olarak 
bir Anayasa buhranına gitmek istemiyorsak bu 
konularda mutlaka vuzuha varmak mecburiye
tindeyiz. Bu konularda, (bilhassa anayasayı an
layışta müşterek bir anlayışa varmak zorun
dayız. Siyasi partilerimizi, siyasi partilerimiz 
Meclis gruplarını hu itibarla açıkça konuşmaya 
davet ederim, demiştir. Daha sonra, şüphesiz 
diğer Bakan, arkadaşlarımız da bu konulara 
temas etmişlerdir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, o halde Türk si
yasi yapısı olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak, hülâsa Türk Milleti olarak evvelâ 

Anayasamızın Türkiye Cumhuriyeti için kabul 
ettiği millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
Devleti fikri üzerinde müşterek mutabakatlara 
varmak zorundayız. Buna varmadığımız müd
detçe şüphesiz bu memlekette huzursuzluğu 
ortadan kaldırmaya, bu memlekette istikrarı 
sağlamaya, bu memlekette hangi sahada olursa 
olsun, iktisadi sahada, sosyal sahada, kültür sa
hasında, her ısahada verimli bir toplum yöne
timi, verimli bir Devlet yönetimi tesis etmeye 
imkân bulamayız. Bendeniz bu itibarla konumun 
bu yönüne büyük önem atfetmekteyim. Siyasi 
partilerimizin Meclis gruplarımızın konuşmala
rını bütün müzakereler devammca bu anaçer-
çevede bu anaçizgiler etrafında çok dikkatli 
izledim. Bu itibarla bu son konuşmada elde 
ettiğim neticeleri evvelâ Yüce Meclise arz et
mekte fayda görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; bu sosyalizm terimi 
üzerinde de bir anlaşmaya varmak mecburiye
tindeyiz. Sosyalizm, kapitalizm tartışması var. 
Türkiye'de. Aynı zamanda kapitalizm terimi 
üzerinde de anlaşmaya mecburuz. Sosyalizmden 
anladığımız ne? Bâzı çevreler sosyalizmin çok 
çeşitli şekilleri olduğundan bahsediyorlar. Ben 
ıbu kanaatte değilim. Sosyalizmin bugümıkü dün
yada şekillenmiş iki şekli vardır. Hudutları 
çizilmiş, görüş manzumesi tespit edilmiş, temel 
prensipleri belli olmuş iki şekli vardır. Başka 
şekilde tanıyorum. Ufak fikir nüansları bir ta
rafa itilecek olursa, temel ilkeleri itibariyle do
ğunun sosyalizmi vardır, batının sosyalizmi 
vardır iki çeşit sosyalizm vardır. Doğu'nun sos
yalizmi Marksist ideolojiye dayanır. Kesin ola
rak doğu sosyalizmi marksizmin diyalektik 
materyalizme dayanır. Doğu sosyalizmi mem
lekette sınıflar yaratılması esasına dayanır. 
Marksizm de buna dayanır çünkü. Sınıflar ya
ratılacaktır, burjuva sınıfı, proleter sınıfı ya
ratılacaktır. Bu sınıflar arasında her ıgün ça
tışmalar tahrik edilecektir. Bu çatışmaların so
nunda doğu sosyalizminin varmak istediği he
def, toplum olarak komünist cemiyet, şu cemi
yet, bu cemiyet fakat Devlet idaresinde prole
ter diktasıdır, demokratik düzenle bir günâ 
alâkası yoktur. Sadece diktatörlük esasını kur
mak amacını güder ve proleter sınıf dediği sı
nıfın diktasına dayanan bir Devlet kuracağım, 
der, kurduktan sonra da, proleter sınıfı bir 
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yana itip komünist partisi dediği bir mutlu 
azınlığa Devleti teslim eder. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar). Yani sosyalizmin bir mânası bu. 
Bunun dışında Marx'ın diyalektik materyaliz
mine, tarihi materyalizme, her ne derseniz de
yin, sınıf çatışması fikirlerine dayanan sosya
lizm bu. Bunun kurduğu devlette ondan sıonra 
ileri adımlar geliyor. Bunun kurduğu devlette 
özel teşebbüs yok. Bunun kurduğu devlette ik
tisadi hayat kamu teşebbüsü halinde, bunun 
kurduğu devlette mülkiyet hakkı sadece istih
lâk mallarında ve zaman zaman kısmen tabiî 
bunda da gelişmeler oluyor, mülkiyete çok ba
sit haklar üzerindeki mülkiyet hakkı tanın
makta. Bu düzende demokratik plânlamadan 
eser yok. Merkezi plânlama dediğimiz ekono
mik hayatı topyekûn kâr unsurunu bir yana 
iterek, serbest rekabet unsurunu bir yana ite
rek, piyasa ekonomisi unsurunu bir yana ite
rek bir toplum düzeni kurulması amaç edinil
miştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bunun karşısında 
demokratik sosyalizm yer almıştır. Demok
ratik sosyalizmin temelinde Marksizm yoktur. 
Kim ne derse desin, Marksizmin sınıf çatış
masına dayanan, proleter diktasına dayanan 
düşünceleri yoktur. Ama başlangıçta bugünün 
batı memleketlerinin kabul ettiği, demokratik 
sosyalizmde iktisadi teşebbüslerin kamulaştırıl
ması fikri mevcuttu. Neden mevcuttu? Çünkü 
aslında sosyalizm 19 ncu asırm katı kapitaliz
mine karşı doğmuş, bir isyan duygusunun ya
rattığı ve toplum içerisinde adaleti tesise müte
veccih asaleti olan bir fikirdir. O zaman bu 
fikri gerçekleştirme bakımından bir taraftan 
doğu sosyalizmini, biraz önce izah ettiğim şekil
de meydana çıkarmış Marksizmin peşinde, öte
ki taraftan batı da demokrasiye dayanan ve 
başlangıç kamu teşebbüslerini hâkim kılma 
kasdmı güderi ama, o zaman içinde bu sosyalist
lerle, o zamanın kapitalistleri arasında ya
kınlaşma meydana çıkmak suretiyle sosyaliz
me yepyeni demokratik bir hüviyet kazandıran 
mülkiyeti başta reddetme fikrini ortadan kal
dıran, özel teşebbüsü başta reddetme fikrini 
külliyen ortadan kaldıran ve bugün refah 
devleti dediğimiz, refah ekonomisi dediğimiz 
bir müşterek ekonomi devlet fikri etrafında ka
pitalizm ile sosyalizmi yaklaştıran yeni bir 

hüviyet kazandırmıştır batının demokratik sos
yalizmi. 

Aziz arkadaşlarım, bu itibarla kesin olarak 
fikirlerimizi şekillendirmek mecburiyetindeyiz. 
Batının sosyalizmi ile doğunun sosyalizmi ara
sında bir gûna alâkası yoktur. Batı sosyalizmi 
mutlak olarak demokrasiye dayanır. Batı sosya
lizminin bugünkü gelişmesinde mutlak olarak 
karma ekonomi fikri benimsenmiştir. Batı sos
yalizminin bugünkü geliğmesinde 19 ncu asır 
kapitalist sınıfının katılığı külliyen ortadan 
kaldırılmıştır. 19 ncu asır kapilatizminin ikti
sadi yoldan siyasi hayata da müessir olması fikri 
külliyen ortadan kaldırılmıştır. Bunu ben söylemi
yorum, bu fikirleri bugünün batı memleketle
rinin bütün sosyalist partileri, ya tatıbiıkatla-
riyle veyahutta hattâ programlarında değişik
lik yapmak suretiyle benimsemiş bulunmakta
dır. Ufak bir tetkik bu konuda arkadaşlarımızı 
tamamiyle aydınlatacaktır. 

Sayın arkadaşlar, uzun metinleri okuyarak 
sizleri meşgul etmek istemem. Yalnız 1963 yı
lında Maliye Bakanlığının ileri derecede müte
hassıs bir elemanı Batı Avrupaya bu mevzu
larda gerek batıda vergi gelişmeleri konusun
da gerekse, batıdaki siyasi gelişmeler, iktisa
di gelişmeler konusunda tatbik yaptırılmak üze
re Batı Avrupaya gönderilmiş, onun yazdığı 
bir kitap vardır, «Batı Vergi Politikasında 
Yeni eğilimler ve akımlar» diye. Bu arada ki-" 
tapta sosyalist partilerinin yeni hüviyetlerine 
temas etmektedir. Bunlardan hepsi karma eko
nomiyi, özel teşebbüsü açıkça benimsemekte 
yalnız bir nokta dikkati çekmektedir. Buna 
Hükümettin icraatı vesilesiyle bilâıhara gene 
temas edeceğim. 

Serbest piyasa ekonomisi, serfbest rekabet 
ekonomisi dediğimiz mefhumlar, mücerret üze
rinde ciddiyetle durulmaması gereken mefhum
lar değildir. Bütün sosyalist partiler bu mef
humlar üzerinde bilhassa önemle durmaktadır
lar. Ne demektir serbest piyasa ekonomisi, ne 
demektir serbest rekabet ekonomisi. 

Alman sosyalist Partisi, statüsünde değişik
lik yapıyor, «serbest rekabet ekonomisini tanı
yorum ama, tam rekabet olmak kaydiyle» diyor. 
Bunlar, ekonomik hayata istikâmet verme ba
kımından önemli mevzular. Siz, serbest rekabet 
ekonomisi adı altında alabildiğine serbest, her 
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türlü maceracının, her türlü spekülatörün, her 
türlü açıkgözün istediği gibi kâr mekanizma
sından istifade edeceği bir ekonomik düzen 
kurarsanız, o ekonomik düzenden 19 ncu asır 
kapitalizmi doğar. Bu itibarla işin esas, ma
rifeti buradadır. Sosyalist partiler özel teşebbü
sü kabul etmişlerdir, özel mülkiyeti kaibul et
mişlerdir, serbest piyasa ekonomisini kaibul et
mişlerdir. Serbest rekalbeti kabul etmişlerdir, 
kâr unsurunu kabul etmişleridir. Ama, bunları 
hakikaten ıbu mânada yürütücü devlet fikri, 
yürütücü Hükümet fikri de temel olarak o 
düzenin esasını teşkil etmiştir. Bu itibarla sa
yın arkadaşlarım, dediğim gilbl, - Ali Alaybek'in 
kitabıdır ibu„ tavsiye ederim. - aşağı - yukarı 
ıbütün sosyalist partilerinin, ingiltere İşçi Par
tisi de dâhil, programlarının aldığı hüviyeti, 
ekonomilerinin, sosyal bünyelerinin, iktisadi 
bünyelerinin aldığı hüviyeti tespit etmekte
dir, kısaca ifade ediyor. İsveçte sosyalizm şu 
istikâmettedir, yüzde 90 özel teşe/bbüs... Yüzde 
90 özel teşebbüsü sosyalizm bizzat tatlbik etmiş, 
biz hâlâ efendim özel teşebbüs fikrinin kar
şısındayım diyecek durumdayız. Bizzat sosya
lizm tatbik eden memleket- bundan netice al
mış. İşçiler «Devlet teşebbüslerini dahi özel 
teşebbüse devir edin, özel teşeibibüs bize sosyal 
haklarımız bakımından daha çok imkân 
sağlamaktadır» diyor ve diyebiliyor. Böyle 
düzen kurulaibiliyor. Kurulmuş tatbikatı var, 
ortada. Aynı tatbikat Alman sosyalistleri aynı 
görüşleri benimsemişler, programlarına sok
muşlar, Holânda öyle, İsviçre öyle, İngiltere 
öyle. Beliki kendimizden bir şahittir dersiniz, 
İngiliz sosyalizm anlayışı hakkında yine arka
daşlarıma tavsiye ederim, İngiliz Sosyalist Par
tisinin 'pnafesörlerden mürekkep ibir heyeti ta
rafından yazılmış bir kitaptan, özel teşebbüs 
anlayışı hakkındaki .görümlerini, - zamanınızı, 
sabrınızı, belki israf etmek pahasına da olsa -
kısa bir iki pasaj okuyarak, İngiliz sosyalistle
rinin bu mevzularda ne düşündüklerini göster
mek isterim. «İngiliz sanayiinin pek büyük bir 
kısmına diyor ıbu kitap özel sektör sahip ise de, 
bir nesil önceye nazaran, bam'başka ekonomik 
sistemimiz vardır.» 

Elbette bir nesil önceki kapitalizmi tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Yani kapitalizme kar
cıyız diyenler o kapitalizme karşıysa hep be

raber karışıyız zaten. Hep beralber karşıyız. 
Kapitalist olmıyan yoldan kalkınma mümkün
dür diyen arkadaşlarımız o kapitalizmden bah
sediyorlarsa tamamen mutaibıkız, kendileri ile 
aramızda fark yoktur. Ama başka birtakım 
daha sert tedbirlerin savunuculuğunu yapıyor
larsa işte onu biz Anayasamızla bağdaşabile
cek bir ekonomi sistemi olarak kaibul etmemek
teyiz ki, biraz sonra o tahlilleri de yapacağım, 
vaktinizi alarak. Bu sonucun gerçekleştirilmiş 
olması özel mülkiyetin ilga edilmesi suretiyle 
değil, mülkiyet hakkının tedrici surette çeşit
li kontrollere talbi tutulması ile mümkün ol
muştur. Benim anayasam aksini kaibul etmek
te midir? Kamu yararına mülkiyet hakkı tah
dit edilejbilir diyor anayasam. Sarih, benim 
anayasam da aynı şeyi söylüyor, elbette kamu 
yararına mülkiyet hakkı tahdit edilebilecektir. 
Toplum artık tek gayenin maddi gelişme olma-
siylc tatmin edilememektedir. 19 ncu asır ka
pitalizmi, toplum, maddi gelişmeden doğan ya
rarların, çeşitli halk toplulukları arasında çok 
âdil esaslarla doğmasını istendiktedir. Gayet 
talbiî müterekki vergi sistemi, âdil yengi sistemi, 
âdil gelir dağılımı. Bunlarda hepimiz mutabı
kız. Bu günün toplumları bunu istemektedir. 
Bu itiıbarlada iktisadi kudret daha geniş sosyal 
yararlar için bâzı hudutlara tabi tutulmalıdır. 
Sosyalist realizminin temel ilkesi, ekonomik sis
temin yeni şartlara intibakına verdiği önem 
olmuştur. İngiliz sosyalizminden bahsediyor, 
biliyorsunuz bu kitap. Reddedilecek olan husus, 
kamu mülkiyeti yoliyle gerçekleştirilmeye çalı
şacak bir yeni şartlara intibak teşebbüsüdür. 
Bu başka özür dilerim, daha aşağıda esas te
mas etmek istediğim konu. Bir sosyalist eko
nomi karma ekonomidir. Kısmen özel kısmen 
kamu sektörü ve her yönü ile karma ekonomidir. 
Bu ekonomide özel harcama, kamu harcaması, 
özel mülkiyet, kamu mülkiyeti, özel teşebbüs, 
kamu teşebbüsü vardır. Bu İngiliz sosyalistle
rinin kendi sosyalizmlerini tarif etmektir. Biraz 
önce bahsettiğim kitabı açarsınız. Alman sosya
lizmi, İskandinavya sosyalizmi, Holânha sosyaliz
mi İsviçre sosyalizmi hepsi aynı istikâmette görüşle
rin savunucusudur. Bu itibarla bugün sosyalist 
ekonomisi ile, 19 ncu asrın ekonomisi toptan orta
dan kalkmış, kapitalist ekonomi arasında artık 
muayyen konular tâvizler verilmek suretiyle 
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müşterek anlayışlara gitmek suretiyle bir yeni 
ekonomik düzen meydana çıkmış. Dünya bura
ya gidiyor. Dünyanın gittiği istikâmeti bile
lim. İşte bu refah devleti ekonomisi. Bunun içki 
de ayrı ekonomik kitaplar yazılmış, ayrı esas
lar konulmuştur. Böyle bir istikâmette geliş
mektedir batının demokratik sosyalizmi. 

Aziz arkadaşlarım, bakın bir iki rakam vere
ceğim İngiltere'den, gelir dağılımı hakkında. 
Nasıl bir .gelir dağılımı sağlamış .böyle bir eko
nomik düzen, böyle bir sosyal düzen kurmak su
retiyle : 

ingiliz cemiyeti - M dünyanın en fazla geliş
miş ceımiiy etile rinde n 'birisidir - fert başına 
250 - 500 Stering arası geliri vardır. Bunlar ver
gi beyannaımelerinden alınmış. Yıllık .gelir 250 
ilâ 500 Sterling, 6 milyon 300 bin ingiliz. 501 
ilâ 750 Sterling 6 milyon 500 bin, 751 ilâ 1 000 
Sterling yıllı'k gelir 10 ımilllyoıı 494 bin, 1 000 ilâ 
6 000 Sterling 3 /milyon 890 bin, 6 000 Sterliimg-
den daha yüksek gelirler 16 milyon. Dikkat 
buyurun arkadaşlar. Bunlar ne zamanki gelir
ler? Vergiler çıktıktan yonra «Incame tax» ve 
«Surtax» denilen Gelir Vergisi... Ve Gelir Ver
gisi yüksek gelirlilerde bilhassa 2 000 Sterling-
den sonra alman surtax vardır. O gelirlerden 
^alınan vergiler çıktıktan sonra kalan miktar
lar. Çıkmadan şüphesiz, bu gelir dağılımı bu 
kadar âdil bir istikamette değil ama, vergi dü
zenini öyle kurmuş ki, meselâ, bin Sterlin'g ile 
6 hin Sterling arasında 3 890 000 gelir sahibi 
var; bunların vergi çıkmadan önce gelirlerinin 
yekûnu, toplam gelirlerin % 30 unu teşkil edi
yor. Bunlar, ödenen 'gelir ve surtax'in % 65 ini 
ödüyor. Dikkat buyurun arkadaşlar, bin ile 
altıbin Sterling arası. Yani en yüksek dilim 
•aşağı - yukarı nüfusun % 8 i % 10 u, bunlar 3 
milyon 800 küsur bin. Genel .gelirin % 30 unu 
teşkil ederken, yüksek gelirli oldulkları içtin 
% 65 i vergilerin % 65 ini ödüyorlar, işte me
deni toplumlar böyle gelişmişlerdir. Mülkiyet 
hakkı Devletin olmuş, Ahmet efendinin!, Meh
met efendinin olmuş önemlini kaybetmiş, 19' nscu 
taşır sosyalizmi doğarken o katı mülkiyet hakkı 
kullanılışına karşı bir isyan duygusuyla, ala-
lıım şu mülkiyeti bunların elinden diyeni cereyan 
yavaşlamış, hafiflemiş, lüzum kalmamış, mül
kiyet hakkını elden almıaya. Yeni vergi düzeni, 
yeni sosyal düzen, yeni sosyal meseleler, timciye 

tanınmış olan büyük direnme halkları siyasi 
bakımdan demokratik düzenin sağladığı imkân
lar, bunları kaldırmış. 

Siz şimdi 19 ncu asırda böyle söylüyorlardı 
efendim, cunutMc •mülkiyeti 'almak» Aradan 
100 sene geçmiş dediğimiz zaman da «efendim,* 
bilimsel düşünecek olursanız 100 senıenin önemi 
yoktur» diyorlar... Öyle değil işin esası. Işkı 
esası bugünün realitesini tesbit 'edebilmekte, 
onu ortaya çıkarabilmekte. Misal gösteriyoruz, 
işte bu. Şimdi dikkat ettiğim yine bir rakam 
gördüm, bu gelir dağılımını unutmadan arz ede
yim; 1962 yılına aittir. 

Burada dikkat edilecek 'bir başka nokta var
dır. Dikkat buyurun arkadaşlar, 27 200 000 be-
yannlaıme var ingiltere'de. 54 000 000 luk nüfu
sun yarısı beyanname veriyor. Vergi düzeni 
nasıl kurulmuş1? Bilâhara temas edeceğim, bu
na da. 300 000 beyannameli mükellefi vardır, 
Türkiye'nin 30 000 000 da 300 000 adam in
giltere 27 200 000 kişiden beyanname 'almış, 
gelir dağılımını da tesbit etmiş. Siz vergi dü
zenini buna göre kuramazsanız. Yani, demin 
temas ettiğim gilbi, tam rekabeti sağlıyaımıyor-
sunuz, tam piyasa ekonomisini sağlıyamıyorsu-
nuz,. âdil kâr esasını sağlıyamıyorsunUz, hiçbiri
sini sağlıyamıyaealksınız, vergi düzeniniz balkı-
mından 'bu laksaklıklar devam edecek. Devam 
ediyor vergi düzenimiz bakımından 'aksaklıkla
rımız. 

Vasıtalı vergi, vasıtasız vergi kavgalarımız 
nereden doğuyor 'arkadaşlar? Efendim vasıtalı 
vergilerin nisbeti bu sene % 62 nin 0,9 puvanı 
imiş, geçen sene % 63 ün 0,1 puvanı imiş, 0,2 
puvan ilerleme kaydettik diye iktidarlarımız çı-
'karlar; görüyorsunuz adaleti tesis ettik derler. 
Yok bunun adaletle ilgisi.. (Y. T. P. sıratların
dan 'alkışlar) Adaletle bunun ilgisi yok. Esası 
'meselenin vergi düzenini buna göre kurabilmek, 
yeni vasıtasız vergilerin esası da bildiğiniz gibi 
gelir vergisi. Siz bunun düzenini kuramadığı
nız müddetçe her yıl plânınız, programınız, yeni 
malî ihtiyaçlar gösterecektir, .çıkartacaktır önü
nüze. Her gün hükümetler geleceklerdir, va
sıtalı vergiler üzerine zam istiyeceklerdir. Bun
dan kurtulamazsınız, Türkiye'de onun için, de
rim ben her zaman, vergi reformuna ihtiyaç 
yoktur, malî reforma ihtiyaç vardır. Açm Ge
lir Vergisi Kanununu, Türkiye'de Gelir Vergisi 
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Kanunu sadece 300 000 mükellefin gelirlerinin 
vergilendirilmesini mi gerektirir, yoksa Türki
ye'de belki milyonları bulacak mükellef mi bu 
kanuna köre mükellefiyetin şümulüne girmek 
icabeder. Bunu düşünelim sevgili arkadaşlarım. 
Bunun üzerinde durmayız, biz. Biz vergi re
formu, bilmem ne reformu kavgaları içerisinde 
seneyi harcarız. Bütçe zamanı gelir, bütçe za
manında önümüze bütçe çıkar, ihtiyaçlar çı
kar, program çıkar yeni vaziyette, programı: alı
rız-. 

Plânlama der ki, «iki milyara ihtiyaç var» 
Maliye; «hayır, 1,5 milyara ihtiyaç var, mun
zam finansman ihtiyacı..» aralarında kavga, 
gürültü, Başbakan bir rakam üzerinde onları 
birleştirir. Ondan sonra şu 1,5 milyarı) nasıl tes-
bit edeceğiz meselesine gelir sıra. Efendim, ver
gi rezervlerimizi arıyalım denir. Akar yakıtta 
rezerv vardır denilir, tekel maddelerinde re
zerv vardır denilir, daha ileri 'giderse birtakım 
bunlara müşabih kolay vergi alınacak kolayca 
kanunu o gün çıkartacaksınız, ertesi günden 
itibaren bu çeşit maddeler üzerinde vergiyi 
alabilirsiniz. îşte vergi rezervlerimizi de bu şe
kilde yeniden vergilendirdik, deriz. Bütçeyi 
geçiririz, geçiriyoruz bugün, göreceksiniz, gele
cek sene aynı tartışmalar yine olacaktır. Bü
tün bunlara rağmen eğer, Hükümet bâzı tav
siyelerimizi dikkate almazsa - ki alacağına pek 
ümitli değilim açıkça ifade edeyim. (Sağdan 
gülüşmeler) her sene bu tartışmalar devam 
eder. Bunun için hep tezada düşeriz sevgili 
arkadaşlarım. İktidarda oluruz bu istikâmette 
savunmaları biz yaparız, muhalefete düşeriz 
bunların karşısına biz geçeriz. 

Sayın İnönü'yü biraz önce dinlerken o dik
katimi çekti. Sayın İnönü'yü tenkid etmek için 
değil kendimizi de tenkid etmek, bir nevi otok
ritik olarak söylüyorum. Sayın İnönü dedi k i : 
«Meselâ efendim, tarım gelirlerinden bir tür
lü vergi alınmamaktadır.» kendi kafamdan de
dim ki, a Paşam bugünkü kanunu kim çıkardı 
Allah aşkına? (Soldan ve sağdan alkışlar). 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Kurucu Meclis zamanında siz çıkardınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) Hep böyledir, sevgili arkadaşlarım. 
Şu sertlikten vazgeçin dostum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Gelir "Vergisini siz kendiniz çıkarttınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) Gelir Vergisini ben çıkartmadım. 
Sanibrahimoğlu sen her şeyi yanlış biliyorsun. 
(Sağdan ve soldan alkışlar). 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Zirai Gelir Vergisini Millî Birlik Komitesi za
manında siz çıkardınız Sayın Alican., 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Onu Alican çıkardı, diye fesat 
yaptınız ama, ben çıkarmadım. Bilmiyorsunuz. 
Hiçbir şey bilmiyorsunuz. 

Şimdi otokritik olarak söyliyeceğim, diyo
rum. Ben de vardım o Koalisyon hükümetlerin
de. Böyle oluyoruz, diyorum; 'kendimizi bu mev
zularda tenkidetmesini öğrenmek zorunluluğun
dayız Paşam diyor ki; «meselâ, tarım vergile
rinde bugünkü düzenle olmaz.» hattâ sonunda 
bir netice çıkardı, «igte, dedi, bizim sosyal an
layışımızla, sizin sosyal anlayışınız arasında
ki fark!» Eğer, aranızdaki fark bu kadar kü
çükse, fark yok Paşam. Bu kadar küçükse fark 
yok, çünkü, sizin kendi zamanınızda çıkan ka
nunu berikiler tatbik etmektedirler bugün 
(M. P. sıralarından alkışlar). 

Şimdi bu itibarla sevgili arkadaşlarım, ken
dimizi her yıl bu çeşit çelişmelere düşmekten, 
bu çeşit tezatlar içerisinde yuvarlanıp git
mekten ve Türk ekonomisini de, bu çeşit tar
tışmalar içerisinde olduğu .gibi, statik durum
da kalmakta devamdan kurtarmak istiyorsak, 
evvelâ biraz kafalarımıza başka istikamette 
düşünmek gibi, bir reform getirmek zorunda-
yıız. Bir zihniyet reformuna kafalarımızı kavuş
turmak zorundayız. Meseleleri biraz derinliği
ne tetkik edeceğiz. Yahu... Bu yıl bu kadar tar
tışma konusu oldu bu vergi meseleleri, istiye-
rek mi getirdi Sayın Demirci bu yeni zamları? 
Yok, mecburiyetle 'getirdi. Gerekçelerde birta
kım işte vergi reformudur, falandır, bu lâflar 
beylik lâflardır, klâsik lâflardır, hep söylenir. 
Aslında plânın, bütçesini ihtiyaçları. Yok baş
ka imkân. Ama, başka imkân olmamasının şart
larını kim hazırlıyor? Düzenimiz hazırlıyor, 
düzenimiz hazırlıyor. Bu düzen sadece bu Hü
kümetin zamanına ait bir düzen değildir, bu 
düzen Türkiye'nin ıslah edilmesi lâzım gel en dü
zendir. Mazide de vardı, şimdi de var. Niye bun-

— 728 — 



M. Meclisi B : 66 27 . 2 . 1967 O : 1 

ların üzerinde durmuyoruz, niye böyle mesele
leri derinliğine tetkik etmiyoruz Niye reform, 
reform diye bağırırken acaba bu istikametlerde 
bir tutum değişikliği, bir zihniyet değişikliği, 
hulâsa Türk toplum hayatına bir fikrî canlılık, 
bir fikrî dinamizmi getirmek ihtiyacım duy
mamaktayım ? Benim isyanım buradadır işte sev
gili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aliean, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşlar varsa acele etsinler, oylama işlemini 
bitireceğim. Var mı efendim'? («var, var» ses
leri). Lütfen acele buyurun. 

Buyurun Sayın Aliean. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Şimdi İngiliz toplumuna ait bir 
rakam daha vereceğim, dedim. 

1964 ylmda sadece Devlet bütçesinden ya
pılan sosyal hizmetler nüfus başına 97 sterlin, 
yani Türk Lirası ol aralı aşağı - yukarı, 2 500 
Türk Lirası. Yani Batı dünyası 19 ncu asır ka
pitalizminden bu yollarla kurtulmuş. Gelir da
ğıtımında bu adalet, biraz sonra temas edece
ğim, piyasa ekonomisini serbest rekabet eko
nomisini tatbikte başarıldık... Sosyal hizmetler 
yönünden bu imkânları toplumlarına sağlamak, 
demokrasiyi tam ve kâmil olarak tatbik etmek.. 
E, artık ifade ettiğim gibi, efendim ben falan 
sanayi tesisi devletleştireceğim, devletleştire-
ceksin de ne yapacaksın?.. İktisadi Devlet Te
şebbüslerimize yeni bir tanesini ilâve edeceksin, 
yeniden zararları Devlet bütçesine intikal etti
receksin. İşin esası bu. Sen, onu bugünkü me
denî toplum anlayışı içerisinde topluma yarar
lı bir hale gelmesi iti».kânlarını sağlamaktan 
mahdum isen, ibu kifayete, ibu yeterliğe sahip 
değilsen, böyle bir toplum düzemi, böyle bir 
Devlet düzeni kuramamışsan, ister şahsın, is
ter Devletin elinde olsun, aynı bataıkçılık de
vam edecektir. İşin esası bu. Biz esası bir ya
na bırakıp, dediğim gibi, birtakım sloıgaaı'larm 
peşinden koşuyoruz. Bunlar slogan olmuş fi-
(kirler. Çünkü fikrî (tembelliğimiz dolayısiyle 
•kendimiz bir şey bulamıyoruz, kendimiz islâh 
edemiyoruz, kendi başarısızlıklarımızı birtakım 
fikrî sloganlarla halletmeye 'çalışıyoruz. (Al
kışlar) 

Temel görüşte bunun için anlaşmak ihtiyacı 
var derim ben. Buralarda anlaşırsak inanın ki, 

Tünk toplumu çok kolay her sahada başarıya 
ulaşacaktır. Ama, bu temelde anlaşamıyoruz. 
Sabahtan akşama kadar ilâ maşallah seneler 
geçiyor, aynı tartışmalar. Şu vergi tartışmala
rı, bu 1950 de Meclise girdim başlamıştır, Mec
listen çıkıyoruz hâlâ devam etmektedir. İngil
tere'de yine, sayfası hatırımda değil, Meclis 
kütüphanesinde var, 1964 yılı mülkiyet duru
munu tesbit 'eden bir rakam var, şu gelîr da
ğılımındaki adalet İngiltere'de mevcut gayri-
ımenkullerin toprak dâhil yüzde 72 si nüfusun 
yüzde 7, sekizinin elinde. Dikkat buyurunuz 
arkadaşlar, İngiltere'de, sosyalist İngiltere'
de, 1966 yılına ait zannediyorum. İngiliz Ofi
sin Hendıbıl arkadaşlarım isterlerse orada gö
rebilirler bu gelir dağılımlarını. Onu da orada 
gördüm. Servetin % 12 si nüfusun % 80 inin 
elinde. Kalmamış mülkiyet hakkının şunun, bu
nun elinde olmasının önemi. Bu da bir adalet
sizlik, bunun da tashihi için tedbirlerimiz var 
deniyor. Hakikaten bunda da bir daha âdil bir 
dağıtıma gitmek 'düşünülür ve düşünülmekte
dir ve bugünkü toplumlarda bunun tedbirleri 
de var, almıyor. Ama, İngiltere'de halihazır 
vaziyet öyle. Gelir dağılımı da, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, altı bin sterlindir. Altı bin ster
lin nedir, 150 bin lira. Yıllık kazancı altı bin 
sterlinden yukarı olan gelirler 16 bin aded. 
54 000 000 içerisinde. Gelir dağılımındaki ada
let sağlanmış böylece. Ondan sonra mülkiyet 
konusunun da önemi kalmamıştır, diyor. Ama, 
bu mevzuda da toprak reformu gibi adaletsiz 
yönlerini, zirai reformun içinde mülkiyeti ıs
lâh edici tedbirleri alacaksınız, elbette bugün-
ıkü refah devleti fikri içerisinde alacaksınız. 
Şimdi ısaym arkadaşlarım, bugünkü toplum 
hayatı bu. Ben bu mevzuda bizim Anayasamı
zın benimsediği ekonomik ve sosyal müesses ni
zama karşı en fazla görüşleri yadırganan siya
si teşekkülnıüz Türkiye İşçi Partisi sayın ar
kadaşlarımın bütçe vesilesiyle yaptıkları ko
nuşmaları dikkatle dinledim. Hattâ Sayın Sa-
dun Aren'in ilk gün yaptığı konuşmadan son
ra gittim kendisini tebrik ettim. «Görüşlerimiz
de birleşen taraflar yok, neticeye varışta, an-
latacığım, yani Türk toplum hayatını ıslâh ih
tiyacı konusunda 'mutabakata vardığımız nok
talar var ama, sizin tedbir olarak ortaya koy
duğunuz noktalarda mutabakatımız yok. Ama 
görüşlerinize vuzuh kazandırmak bakımından 
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hakikaten seviyeli bir ıkonuşıma yaptınız, sizi 
tebrik ederim.» dedim. Gerçeikteın konuşmasını 
ela beğendim Kendi görüşlerini ıgüızel izah et
tiler, meseleyi bu kürsüden ortaya koydular. 
Yalnız tavsiye ettikleri tedbirler biraz önce 
'izahını yaptığım, bugünkü medenî anlayışlara, 
benim kanaatimce uygun değildir. Bir defa, 
özel teşeiblbüsıü kesin denilecek şekilde reddet
mektedirler. Yani, memleketler iktisadi kal-
ıkınimayı gerçekleştireıbilımek için sanayi kalkın
maya muhtaçtırlar. Gerçekten toplumların kal-» 
ıkınmasında Sanayi kalkınmanın önemi çok 
büyüktür. Biz de »avunmaktayız ama, «Sınai 
kalkınma için diyo.r Sayın Sadun Aren, bugü
nün gelişmiş memleketleri ile rekalbet yapalbile-
cek 'büyülk üniteler halinde sınai kuruluşlara 
ihtiyaç varıdır. Bu çeşit sınai kuruluşlar öızel 
teşelblbüis gerçefelektireımez. Gerçekleştirse bile 
- burada •bir fikirleri var - gerçekleştirse bile 
•çıoık büyük sermayelerin mahdut ellerde top
lanması gibi bir sonuç doğar. Çok bülyük ser-
uuayelerin mahdut ellerde toplanması da etme
ğin sömürülmesi neticesine ulaşır.» 

Şilindi burada, çok bu çeşit büyük ünitele
rin kurulmısı için mutlaka o büyük sermaye
lerin mahdut ellerde toplanması fikrine ben
deni/, iştirak 'etmiyorum. Bugünün piyasa 'eko
nomisi düzeninde, sermaye piyasası yaratmak, 
sermaye piyasasını geliştirmek, şirkctleştirmek, 
halka açı'k şiılketler kurmak giibi fikirler, haki
katen 'ekonomik (hayatın temelidirler. 'Maalesef 
Türkiye'de /biz bunu (bilemediğimiz için âdil 
rekabet ekonomisini kuramamıaktayız. Şikâyet
ler buradan doğmakta. Bugünkü dünya bu me
seleleri yani, küçfük sermayeleri, 'büyük şirket
ler halinde, 'büyük sınai üniteler kuralbilecelk 
şekle getirerek, büyük şirketler (haline getirme
nin, hülâsa, sermaye piyasasını düzenlemenin, 
çeşitli yollarını 'bulmuşlardır. Bunun misâlleri-
•nli benim Ikanaalt/lmce Sayın Aren itotü'Sat pro
fesörü (benden daha iyi (bilir bunları, misâlleri
ni 'bilirler. Yani mutlaka özel teşelbbüs sanayi 
ünite kuraJbilmek için sermaye üç kişinin, beş 
kişinin elinde birikir. Tıpkı 19 ncıı asır kapita
lizmimde 'olduğu •gibi. Fikri, tbenraı kanaati/mce 
isabetli bir fikir değildir. Bir defa bu taraf] 
yanlış 'benim kanaatimce. İkincisi, (biraz evvel 
arz ettim, Devlet bu meselelere o şekilde mü
dahale edici (bir yeni Devlet görüşü içerisine 

girmiş ki, emeğin sömürülmesi diye bir mesele, 
kurulan sosyal düzenler itibariyle 'bahis konu
su olamaz. Yani bugün toplum (bambaşka isti
kametlerde Ibu meseleleri 'halletmeye gitmiş. 
Bence (her iki yönden de iddiaları realitelere, 
gerçeklere uygun düşmemektedir. Kaldı ki bu 
görüş Anayasaımıza da uygun değildlir, Anaya
samıza da uygun düşme^z. Nereden uygun düş
mez derlerse, bilhassa - çeşitli tarafları var 
tabiî - bilhassa 99 ncu maddesi Anayasamı
zın çok sarih 'bana kalırsa. Arkadaşım bu mev
zuu daha aydınlatıcı bir şekle sokarsa benden 
sonra konuşacaklar, hakikaten memnun olaca
ğım. Balkın ne diyor 89 ncu madde; 

(Madde '39. —• Kamu Ihizmeti niteliği taşı
yan özel teşdbbüsler, kamu yararının gerek ge
rektirdiği (hallerde, gerçek 'karşılığı kanunda 
gösterilen şekilde ödenmek şartiyle dcvletleşti-
r'ilöbilir.) 

Gayet sârilh bir hüküm. Bir defa sadece ka
mu hizmeti (niteliği taşınmak kâfi değil, kamu 
hizmeti niteliği taşır da bir teşelbbüs, özel te-
Rje'blbüsün elinde »bulunabilir Anayasaya göre. 
Görüyorsunuz. Kamu hizmeti 'niteliği taşıyacak 
I >ir, 'bir de kamu yararı gerektirecek. Ancak o 
iamaıı dovlctleştireccksiniz. Bunun mefhumu 
muhalifi ibizim e&lki terimlerimizle, benim ianla-
dığım, «Özel teşelbbüs esastır» demek istiyor 
Anayasa, özel teşdbbüs esastır. Özel teşebbüsün 
devletleştirildbilmesi için şu şartlara ihtiyaç 
vardır. Şimdi 'Sayın Aren, özel teşelbbüs için 
bir noktada itirazları olmıyan bir hudut koy
du, dediler Ikli, «Eımeğidi değcrilendiıunielk istli-
yen, küçük sanat erlbabı elbet özel teşebbüs sa
hibi olacaktır.» Yani emeğini değerlendirmek 
fistiyen küçük samalt erbabı. Sadece ufak ava
danlıklar Ikullıanmalk duruımuınida olan küçücük 
atelye, burna atelye dâhi demek biraz z'or. Bu 
sahada iktisadi bakımdan özel teşebbüse mü
saade ederiz, demelk istediler. Benim anladığım 
Ibudur. «Çünkü malı da izah etti arkadaşım, mal
lar istihlâk mallarıdır, istihsâl mallarıdır, dedi
ler. İstihlâk mallarında mülikiyeti kaibul ede
riz demek suretiyle de (bu fikri teyidediyor-
lar. 

Şimdi ben insaflarına ısığmıyoruım, Yüce 
Meclisin insafına sığınıyorum; şu okuduğum 
39 ncu madde ile, şu tarif edilen özel teşebbüs 
arasında bir münasebet bulmak imkânı var mı-
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dır?... Yoktur. Arkadaşınım 'tarif ettiği özel 
teşdbbüs benim kanaatime güre, bilcümle ma-
kina ile yapılalbilecek sanayii kamu teşebbüsü 
haline getiren bir tariftir. Anayasanın madde
si, batta kamu hizmeti niteliğinde olan sanayi
de dahi özel 'teşebbüs olaibilir, diyor. Nasıl bağ
daştıracağız bu iki fikirle. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican, saat 13, 
eğer daJha devanı edecekseniz öğleden sonraya 
bırıakalbiliriz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(ıDevamla) — Efendim benim konuşmam zanne-

B AŞK AN — Muhterem arkadaşlarım görüş
melere devam ediyoruz. Yalnız şu hususu ara et
mek isterim, yarın yapılacak bütçe oylamasiyle 
birlikte henüz seçimini tamamlıyamadıgımız 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimini tek-
rarlıyacağız. Malûmat vermek için bu hususu arz 
ediyorum. Şimdi söz sırası Sayın Ekrem Alican'-
dadır, devam etmek üzere. Buyurun, ıSaym Ali
can. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, sabahtan 
başladığım mâruzâtıma devam ediyorum. Sabah
tan İşçi Partisinin sayın bütçe sözcüsü Sadun 
Aren'in görüşlerini tahlil etmekteydim. Oradan 
mâruzâtıma devam edeceğim. 

Sayın Aren'in özel teşebbüs anlayışını izah 
etmiştim. Kendileri her ne kadar «Karma ekono
mi fikrini benimsiyen bir siyasi teşekkülüz, özsl 

"teşebbüste bizim benimsediğimiz iktisadi düzen 
de mevcuttur.» demekle beraber, özel teşebbüsü 
ne derece küçük hudutlar içine soktuklarını ken
di beyanları ile ifade etmiştim. Bir defa daha 
tekrar etmek icabederse, sanayide bizim benim
sediğimiz özel teşebbüs denen yerler, «vatanda-

diyorum dana bir saat sürecek, loıııın iç/in öğ
leden sonra olması daha isabetli. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
açık oylama neticesini arz edeceğim. 

Gider Vengileri hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına iştirak eden arkadaşların 
sayısı 347; kabul 198, ret 147, çekinser % Ka
imin tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir . 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

-* 

şm emeğini değerlendirmek maksadı ile yapmak 
zorunluğunda olduğu bâzı küçük sanat işleri» 
dir. 

Onun dışında memleket ekonomisinde, mem
leket kalkınmasında sınai alanda özel teşebbü
sün yeri olmamak gerekir. 

Mülkiyet hakkı bakımından görüşlerinin bir 
delilini de «Mallar, istihlâk malları, istihsal mal
ları diye ikiye bölünür. İstihlâk malları üzerin
de mülkiyeti tanırız, istihsal malları üzerinde 
mülkiyeti tanımayız, sadece toprak reformuna 
taraftarız, yani toprak küçük küçük mülkiyet
leri kabul ederiz.» diyen beyanları ile de, yine, 
özel teşebbüs hakkındaki görüşlerine bir başka 
yönden aynı mânayı vermiş .gözükmektedirler. 

Şimdi Sayın İşçi Partisinin iktidarda bulu
nacağı bir toplum düzenini bu anlayışlar içeri
sinde her arkadaşımız kendi kafasında tabiatiyle 
tecessüm ettirebilir. İktisadi kalkınmada merke
zî plânlama, ekonomik hayata bu mânada özel 
teşebbüs kamu sektörü münasebeti, sosyal alan
da burjuva - proleter farklılığı, çünkü sınıflaş
ma bilinci adı altında Sayın İşçi Partisi, burju
va - proleter ayırımını da benimsemiş bulunmak-

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Kâam Kangal (Sivas) 
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tadır. Böyle bir toplumda demokratik düzenin 
mevcudolabilcceğini, yaşıyabilcccğini bendeniz 
tasavvur edemiyorum, yani izaha muhtaç bir 
yöndür burası. Sayın arkadaşlarım benim uluor
ta kimseyi itham etmek âdetim değildir. Yalnız 
sayın arkadaşlarımızın kapitalist olmıyan yön
den, kalkınma fikirlerinin, görüşlerinin temel il
keleri hudutlamaları, tasarladıkları toplum dü
zeninin şekilleniş çizgileri bunlar ise, ben diyo
rum ki bu, Marksizmdcn menşeini alan bir sos
yalist görüşte de demokratik rejimi yaşatmak 
imkânsızdır. Çünkü Marksizmin temelinde, sa
bahtan arz ettiğim gibi, proleter diktası diye 
emeğin hâkim olması fikri gösteriş için mevcut
tur. Aslında yine sabahtan ifade ettiğim gibi, 
mutlu bir partizanlar diktasından başka bir şey 
değildir. îşin esası bu. 

Şimdi saym arkadaşlarım, meselâ son zaman
larda Doğuda, Sovyet Rusya'da diğer Avrupa'
nın Doğusundaki sosyalist memleketlerde dahi, 
hep bildiğiniz gibi ekonomizm diye isimlendiri
len bir yeni iktisadi reform hareket var. Bu ha
reket Doğu sosyalizminin, Batının karma ekono
mi toplumlarında başarı sağlamış, bâzı temel 
ekonomik ilkelerini benimsemeye başladıkları 
mânasında olduğunda 'şüphe yok. Hakikaten. 
kendi ekonomilerine kâr unsurunu dâhil etmek, 
kendi merkezî plânlama fikrini, bir hayli de
mokratik plânlamanın bâzı verimli usullerine 
uydurmak yolundaki yeni hareketleri değerlen
dirme bakımından da Sayın Aren çok mütena
sip davrandı, geçen defaki konuşmasında. Di
yorlar ki : «Meselâ Sovyet Rusya'da da; meselâ 
Polonya'da da, meselâ Çekoslovakya'da da de
mokratik plânlamaya has merkezî otoritelerin 
mutlak disiplinci tutumundan uzaklaşmak, ikti
sadi ünitelere inisiyatif tanımak, serbest rel'a-
bet ekonomisinin, piyasa ekonomisinin benimse
diği kâr unsurundan, bu ekonomilerde de istifa
de etme yolunda, yeni birtakım hareketler var, 
bu açık. Tatbikat böyle.» Ama Sayın Aren arka
daşım, adetâ beni teyidedici bir izah şekli buldu 
buna. Dediler ki : «Tabiî istihsal, hayatını, plân
lama - hayatını verimli hale getirmek bakımın
dan bâzı yeni tedbirler alıyorlar»... Şimdi bu 
izah şekline dikkatinizi çekerim, demek ki, mer
kezî plânlama esası, demokratik plânlamanın pi
yasa ekonomisinin bâzı ilkelerine göre reforma 
tabi tutulacak olursa daha verimli hale geliyor. 

O halde merkezî plânlamanın verimsiz oldu
ğunu peşinen kabul etmek fikri, bu anlayışın 
içerisinde istihsal hayatını böylece düzenliyor
lar, fikrinin altında açıkça yatmaktadır. Şimdi, 
ben kürsüden fazla metin okumasını sevmem 
•ama, size bir metin okuyacağım. Bakın bu mer
kezî plânlamanın bir nevi za'fmı 'gösteriyor be
nim kanaatimce, arkadaşlarımın da dikkatine 
arz ederim. Bunu yazan daha çok kendi fikirleri 
etrafındaki bir arkadaş, Fethi Naci. Bir gazete
den kupür : Yeni Sovyet Rusya'daki Hareketin 
bir Tatbikatının Verdiği Sonuçlar. Otobüs işlet
melerinde yeni bu liberalizmin ilkelerini tatbik 
etmişler, ne netice 'hâsıl olmuş, o arkadaşımız 
yazıyor. Bu işletmelerin ekonomik muhtariyet
leri genişletilmiştir. Yani merkezî plânlamadan 
uzaklaştırma temayülü. Plânın yukarda buyur
duğu hususlar azaltılmıştır, çalışanların maddi 
bakımdan tatmin edilmeleri sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanması için, eldeki fonların 
kullanılması hususunda işletmelere büyük hak
lar verilmiştir, işletmelere kendi inisiyatiflerini 
kullanma gücü verilmektedir. Ve görülmüştür 
ki, yetkileri ve sorumlulukları artan işletmeler
de otobüsler daha dolu işlemeye, hizmetin kali
tesi düzelmeye, indirme ve bindirme için geçen 
zamanlara dikkat edilmeye, bakım ve tamir iş
leri yoluna koyulmaya, gereksiz personeli azal
tılmaya başlamıştır. Şimdi aziz arkadaşlarım kı
saca bir ifade, demiyoruz biz bu memleketlerde 
merkezî plânlamadan vazgeçilmiştir, kâr unsuru 
mutlak hâkim kılınmıştır, ama, merkezî plânla
mada, demokratik plânlamanın ilkelerine uygun 
tatbikat yapıldığı gün, neticeler daha verimli 
olmaya başlamıştır. Bu, bir dünyada münakaşa 
edilen konu. Sayın Aren bu mevzuda kesin ola
rak, daha ziyade, tatbikatı yapanların yönü:', i o 
mütalâa beyan etmiştir. Yani, tatbikatı yapanlar 
şüphesiz, biz artık sosyalist görüşlerimizden vaz
geçtik, kapitalist ekonominin görüşlerine gittik. 
demiyecek, gayet tabiî. Ama, tatbikat göster
mektedir ki, Batının birtakım müspet ekonomik 
ilkeleri, Doğu tarafından tatbik olunmak yoluna 
gitmektedir. 

Hulâsa arkadaşlarım, ben sayın arkadaşımı
zın izahlarından şöyle bir sonuca vardım, kapi
talist olmıyan yönden kalkınmak lâzımdır fik
rinde, sabahtan ifade ettiğim gibi, kapitalist 
yönden murat, 19 ncu asır kapitalizmi ise ken-
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dilerîyle mutabıkım. Ama böyle kapitalist olmı-
yan yön, işte bu yöndür demek suretiyle izahını 
yaptıkları bu prensipler de kesin, olarak karşıla-
rmdayım - ve bu şekillendirilen, hudutları çizi
len bu toplum düzeni, Marksizme dayanan bir 
düzendir, bendenizin kanaatime göre. 

Sayın arkadaşım benden sonra yapılacak ko
nuşmada bu hususu vuzuha vardırırsa hakikaten 
memnun olacağım. Çünkü bir tereddütler doğu
rucu bir başka delil var elimde, meselâ. Grupla
rına mensup bir yazar arkadaşımız. Çetin Altan 
milletvekili. Şimdi arkadaşımızın bir yazısı be
nim dikkatimi çekti. Dayandıkları sosyalist fel
sefenin menşeini göstermek bakımından bir bu 
izah şekilleri, bir de Sayın Çetin Altan'm bir ya
zısı dikkatimi çekti. Akşam gazetesinde 12 Ocak 
1966 tarihli. Diyalektik üzerine (Üstün Körü) 
başlığını taşıyan bir yazı ve sonunda şu parag
raflar var. Şimdiye kadar bol bol sosyalizmin su 
üzeri meselelerini ve toplumdaki eşitsizliklerin 
somut ömeklerni yazdık, durduk. Bunun temel 
felsefesine okuyucuları sıkmamak için inmedik. 
Artık, maddeci diyalektikten sözü açmak ve bu
nu bilmedikleri için toplum olaylarına kendi çı
karlarına göre yön vermek divaneliğine kapıla
rak, insanlığa binbir sıkıntı çektirenlere ne ka
dar sakat ve yanlış bir yönde olduklarını anlat
mak zamanı geldi. Yani, ben bundan arkadaşla
rımızın marksizmin felsefesini sosyalistlerle te
mel yaptıkları mânasını çıkartmaktayım. Eğer 
yanlış anlayışım varsa benden sonra konuşacak
lardır, acaba bu kanaatte midirler? «Yavaş ya
vaş bu konulara girmeye çalışacağım...» Yani 
benimsediğimiz sosyalizmin temel felsefesini şim
diye kadar anlatmaya lüzum görmedik, anlata
mazdık da, derin meseleler idi, somut birtakım 
misaller verdik, yani müşahhas misaller, işte sö
mürülmektedir vatandaş, şöyle olmaktadır va
tandaş, şurada şu olmaktadır.. Bu bir metot. 
«Şimdi, diyor arkadaşımız, benimsediğimiz sos
yalist ekonominin temel felsefesini anlatmaya 
sıra geldi. Anlatalım bundan sonra bunları da 
öğrenelim» diyor. Ve arz ettiğim gibi artık mad
deci diyalektikten söz açmak ve bunu bilmedik
leri için toplum olaylarını kendi çıkarlarına yön 
vermek divaneliğine kapılarak, insanlığa binbir 
sıkıntı çektirenlere ne kadar sakat ve yanlış bir 
yönde olduklarını anlatmak zamanı geldi. Yavaş 
yavaş bu konulara da girmeye çalışacağız. Ve o 

zaman Marksın neden bu kadar önemli bir kişi 
olduğunu, okuyucu kendiliğinden görerek bu 
büyük dehaya, şimdiye kadar Türkiye'de boyuna 
sövülmüş olmasının utancını duyacaktır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, konuşmamın ba
şında da ifade ettiğim gibi, vuzuha varmak mec
buriyetindeyiz. Bu görüş hakikaten Türkiye îşçi 
Partisinin temel felsefesi midir? Bunu öğren
mekte fayda vardır. Bizden sonra konuşacak ar
kadaşımızın her halde bu noktalara temas edece
ğini ümidederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Bizim Anayasamız, sabahtan bir nebze bahset
tim, sınıflaşmayı kesin olarak reddeder. Madde
leri sarih, madde okumıyacağım. 4 ncü maddesi 
var, bilmem onu mütaakıp maddeleri var. Sınıf 
hâkimiyetine dayanan diktayı tabiatiyle redde
der. Şu halde şu ilkeleri itibariyle marksizmin 
karşısmdadır, açık! Marksizm de proleter dikta
sına dayanan bir düzendir.. Bu da artık dünyada 
münakaşalar üzerinden kalkmış bir temel anla
yış. Anayasamız özel mülkiyeti, özel teşebbüsü 
açıkça kabul eder, bunlarda hudutlamalan ka
bul eder. Anayasamız doktrinin mutaassıp doğ
malarını hiçbir surette kabul etmez. 

Yani Türkiye sadece özel teşebbüsle kalkınır, 
Türkiye sadece kamu teşebbüsüyle kalkınır gibi, 
mutaassıp sloganları benimsememiştir bizim Ana
yasamız. Tam bir karma ekonomi düzenini benim
semiştir ve bu düzen de memleketin iktisadi ve 
sosyal şartlarına göre tatbik edilecek bir düzen
dir. Şu halde konuşmama başlarken ifade etti
ğim gibi Türkiye'nin müesses iktisadi ve sosyal 
nizamı hakkındaki görüşlerimi bu suretle özetle
miş oluyorum. 

Şimdi kısaca bir başka konuya temas edece
ğim. Bu da, günün çok aktüel bir konusu. 

Türkiye'de komünizm tehlikesi var mı, yok 
mu? Şöyle ifade edeyim: Komünizm eğer Türk 
toplumunda müesses iktisadi ve sosyal düzeni 
yok etmeye müteveccih bir hareket ise, Türkiye'de 
komünizm tehlikesi var mı, yok mu? Diye bir so
ru sormaktansa mevcudolduğuna kanaat getiri
yorsa Hükümet, elindeki kanunları tatbik eder, 
o tehlikeyi yok eder. Çünkü, Türkiye'de müesses 
iktisadi ve sosyal nizamı ortadan kaldırıcı pro
pagandalara, hattâ propaganda ve cemiyet kur
malara karşı gerekli kanun Hükümetin elinde 
mevcuttur. 141 ve 142 nci maddeler neyi önle
mek için çıkartılmışlardır, ben onu anlamıyorum. 
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Sayın Hükümet 1966 seçimlerinden önce şikâyet
çi idi. «Koalisyon hükümetleri dolayısiyle komü
nizme karışı ciddî takibat yapamıyoruz. Türk Mil
leti bizi tek başımıza iktidara geçirirse komüniz
me karşı gerekli mücadeleyi yaparız.» dediler. Fa
kat açıkça ifade ediyorum ki, Sayın Hükümet iş 
başına geldiği günden itibaren eldeki mevcut 
hükümleri tatbik etmekte dahi yeterli olamamış
tır. Noksanlar vardır bu noksanları tamamlıya-
lım diyebilirlerdi. Ama aradan iki seneye yakın 
hir zaman geçmiştir, Bütçe müzakerelerinde dik
katle dinledim aca'ba bizim 141 nci ve 142 nci 
maddelerin kusuru ne imiş diye, maddeleri açtım, 
okudum. 142 nci maddede şöyle bir hüküm var: 
«Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı 
Orta'dan kaldırmak yahut memleket içinde mües
ses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her 
hangi birini devirmek veya Devletin siyasi ve 
'hukukî nizamlarını topyekûn yok etmek için, her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapan kim
se... «harekete geçen» demiyor «cemiyet kuran,» 
demiyor, «... propaganda yapan kimse dahi beş 
yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalan
dırılır.» Şimdi -bu maddenin kusurunun ne oldu
ğunu öğreneyim dedim bütçe vesilesiyle, bir nok
tayı yanlış anlamadımsa dediler ki, «Efendim 
Tedbirler Kanunu dolayısiyle kanuna aykırı neş
riyat toplatıla'blliyor da, bu maddeye göre bu 
istikamette yapılan neşriyat toplatılamıyor, onun 
için değişiklik ihtiyacı duyduk, dediler. Eğer 
hakikaten böyle ise Hükümet, müsaade ederseniz, 
birbuçuk, iki seneye yakın bir zamandan, beri 
:bu istikamette yeterli hareket etmemiş. Bu bir 
ufak noksanlık demektir. Bu noksanlığı tamam-
lıyabilirdi. Kaldı ki, eğer bu istikamette propa
ganda yapanlar mevcut ise, propaganda yapanla
rı bu şekilde cezalandıran bir madde karşısında, 
suç işleme vasıtası, aleti haline gelen o kitaplar, 
o propaganda vesikalarını, o yazılan her zaman 
toplamak imkânı da olabilirdi bendenizin kanaa
tine göre.' Yani şu maddeler muvacehesinde, yine 
başta ifade ettiğim gibi, komünizm eğer bir mem
leketin ekonomik ve sosyal temel nizamını devir
meye müteveccih bir hareketse, onun propagan
dasını yapan daihi şu maddenin ağır cezai hükmü 
karşısındadır. E... Siz şimdi efendim, Temel 
Hak'ları ve Hürriyetleri Koruma Kanunu geti
receğiz. Ne getireceksiniz bundan fazla daha 
ileriye birtakım formaliteler, şu olur, bu olur. 

Ama, bu temel hak ve hürriyetleri koruyan mad
de var zaten burada. İktisadi ve sosyal temel 
nizamı koruyan madden var... Ne getireceksin? 
Getireceğin madde bizzat kendisi gidip de suçlu
yu yakalamak. Sen yakalıyabilecek yeterlikte 
değilsen ne getirirsen -getir, bunun gi'bi kalmaya. 
mahkûmdur. (Alkışlar) 

Neden bunu söylüyorum? Sayın arkadaşlar, 
maalesef kanunların tatbikatında, hükümetler 
olarak yeterli değiliz. Tedbirler Kanununu da bu 
vesile ile okudum, Tedbirler Kanunu çıkarken 
yani kanunların tatbikatında samimî -olmazsak 
netice alamayız fikrine geleceğim, 22 Şubat olay
larından sonra Tedbirler Kanunu çıkartılmak is
tendiğinde, biz muhalefette idik, Cumhuriyet 
Halk Partisi ile Adalet Partisi Karına Hükümet 
halinde idiler. Bize de ricada bulundular: «Gö
rüyorsunuz, memleketin temel nizamını koruma
ya ihtiyaç var. Bunun için bir kanun çıkartaca
ğız. Siz vatanperver muhalefet partileri olarak 
bizi destekleyin, siz de <şu kanun teklifinin altına 
imza atın, böylece memleketin temel nizamını ko
ruyucu bir kanunu hep birlikte çıkartalım.» de
diler o zamanın Hükümet kanatları. Hükümet ka
natları da A. P. ile C. H. P... Sayın Bölükbaşı, 
ben Y. T. P. Genel Başkanı sıfatiyle, Bölükfbaşı 
M. P. Genel Başkanı sıfatiyle, zannediyorum o 
zaman C. K. M. P. Genel Başkanvekili olarak ga
liba Dinçer arkadaşımız... 

1. HAKKI YILANLIOÖLU (Kastamonu) — 
O zaman C. K. M. P. vardı, M. P. yoktu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM AL1CAN 
(Devamla) — Ayrılmadımıydı?... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Ayrılmadıydı. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(ıSakarya) - Tamam Bölükfbaşı, arkadaşımız C. K. 
M. P. Genel Başkanı sıfatiyle, ben Y. T. P. Genel 
Başkanı sıfatiyle memleketin şu temel nizamını 
korumak hususunda iktidar partileri bizden rica
da bulunuyorlar, bu kanun teklifinin altına im
zamızı koyalım dedik, koyduk, müdafaasını yap
tık ve Meclisten çıkardık. Başımıza ne geldi bili
yor musunuz arkadaşlar? A. P, bunlar dediler, 
Tedbirler Kanununu çıkardı .diye yer yer bizim 
aleyhimize (ibiz muhalefetiz destekliyoruz) pro
paganda yaptılar. (Alkışlar) 

Ne idi Tedbirler Kanunu? 27 Mayıs ne şu is
tikamette, ne bu istikamette istismar edilmesin ka-
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nunu idi. Tedbirler Kanunu böyle idi. Tedbirler 
Kanunu tatbik edilmekte midir, Türkiyede? Ha
yır. Tatbik edilmemektedir. Nedir? Ne denilirse 
denilsin Tedbirler Kanunu Yassıada hakkında 
yapılan neşriyatı men'edici hükümleri ihtiva et
mektedir. Tatbik edilmemekte, siz kanunları tat
bik etmekte samimî olmazsanız, siz toplumunuza 
âdil iktidar, yeterli iktidar, tarafsız iktidar, ina
nılacak iktidar havasını hâkim kılamazsanız tek 
taraflı kanun tatbikatı olamaz, bu sabit olmuş
tur, olamaz... Bu itibarla ben iki sene evvel, üç 
sene evvel, benim zamanım, senin zamanın, bun
ları küçük meseleler sayarım, ben milletimin me
seleleri ile meşgulüm. Ben, sabah da ifade etti
ğim gibi, kendim de olsa tenkidederim, mesele
leri tek taraflı görmem arkadaşlar. (Orta ve sağ 
sıralardan alkışlar) Bu itibarla inanacak olur
sam, işte hükmüm, fakat bu hükümde şu nok
sanlıklar var, bunları tamamlamaya mecburuz 
diyen iktidar olsun, muhalefet olsun, şu olsun, 
bu olsun. Madem ki, toplum için bir ihtiyaçtır, 
.o kanun tasarısını, teklifini desteklerim der,' ge
rekirse imzamı da atarım. Ama şimdi anlıyama-
dığım nokta budur, gelince tasarı elbette üzerin 
de duracağız, fakat iktidar mensuplarının, o kurt 
hikâyesinde olduğu gibi, mütemadiyen komünizm 
tehlikesi var diye, anarşi tehlikesi var diye be
yanlarda bulunmalarını, fakat hiçbir ciddî takibe 
•girişmemelerini, şu kanunların hükümleri muva
cehesinde yadırgamaktayım. Yadırgamaktayım 
açıkça. Niye takibedemiyorsun, komünizm eğer 
bu ise? Efendim ehlivukuf şöyle diyor, ehli hib-
re böyle diyor. Bunlar bu kanunların sarih hü
kümleri muvacehesinde haJledilemiyecek konular 
değildir. Ben bu kanaatteyim. Getireceğiniz ka
nun tasarısında, hakikaten bir ihtiyacı cevaplı-
yan taraflar görürsek, o zaman onu da hiç me
rak etmeyin, açıkça kanaat halinde ifade ede
riz. 

Bir noktayı açıkça işaret ediyorum, Hükümet 
kanunları tatbik etmekte tek taraflı hareket et
memelidir. Tek taraflı hareketler, hükümetlere iti
madı kaybettirir, haklı oldukları meselelerde de 
hükümetleri haksız düşürür. 1960 dan evvel çıkar
tılan birtakım kanunlarda haklı yönler de vardı 
ama tatibikat tok taraflı olduğu için o kanunlar 
maşeri vicdanda mâkes bulamamış, kabul edile
memiştir arkadaşlarım. Bu itibarla Hükümetle
rin toplumlarına inandırıcı, toplumlarına güven 
verici ve icraatlarında âdil olma esasına çok iti

na göstermeleri gerektiğini ben gerek İktidar 
Grupuna, gerekse Hükümete hatırlatmayı bir va
zife sayarım. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, konuşmamın bir 
başka kısmına geçiyorum: 

Ne denirse denilsin, Türkiye'de aşırı akımla 
ra karşı bir özel alâka yer yer itibar gösterme 
hareketleri mevcuttur. Bu bizim bugünkü toplu
mumuzun bir realitesi. Neden acaba bu? Neden 
aşırı hareketler, mevzii, mahallî, kısmi de olsa, 
itibar görebilmektedir? İşte ben bu sualin ceva
bını vermeye çalışacağım. Bu sualin cevabını ve
rirken de, elbette her şeyin sorumlusu hükümet
ler olduğu için, iktidar grupları olduğu için, Hü
kümeti bâzı tutumlarından dolayı tenkid edece
ğim. 

Sayın Hükümet bu konularda yapılan çalış
maları tesirsiz bırakıcı, müessir bir Hükümet ola
mamıştır. 

Aziz arkadaşlarım., iktisadi kalkınma, iktisadi 
kalkınma diyoruz. Açın rakamları, kalkınma hız
larını tetkik edin. Ben size vereyim 1950 den bu 
yana genel kalkınma hızlarını : 

1951 sabit fiyatlarla % 15. 
1952 de % 8,6. 
19-53 te % 11,2. 
1954 te % (-—9) Ziraatte meydana gelen ge

rileme, genel kalkınma hızını nakıs 9 a indirdi, 
Bir yıl. 

1955 te % 8,5. 
1956 da % 6,8. 
1957 de % 6,4. 
1958 de % 5,1. 
1959 da % 4. 
1960 da % 4 rakamında Mehmet Turgut ar

kadaşımın dikkatini çekerim. Plândandır. Yüzde 
iki civarında dedi. Yanlış. 

1961 de % (—1,7). 
1962 de % zannederim yüzde 6 civarında. 
1963 te % 7,4. 
1964 te % 4,8 galiba. 
1965 te % 4,6. 
1966 da % 8 küsur. 

Şimdi plânlı devre, plânsız devre; genel kal
kınma hıziarı bakımından çok büyük farklılıklar 
yok, fakat ekonominin sıhhati kalkınma genel hı
zı ile Ölçülemez - Yalnız. Ekonominin sıhhati bir 
defa kalkınmanın istikrarlı bir malî, politika ile 
yürütülmesine bağlıdır. Bu bir. 
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Malî politikanız istikrarsız «lursa 1 - 2 sene 
alacağınız müspet sonuçlar, mübaakıp seneler
de geriler. Dikkat (buyurun 1950 - 1980 devresi 
enflâsyona kaymasa idi, istikrar içerisinde şu 
hızlar devam etseydi ve genel kalkınma rakam
larının gelir dağılımı konusunda sektörler iti
bariyle ballanma hedeflerini sağlama .konusun
da müspet sonuçlar almabilseydi 1950 - 1960 
devresi f'ovfkalâde başarılı bir devre olabilir
di. Ama 1950 - 1960 devresi 1954 yılından iti
baren enflâsyona kaymıştır, iktisadi faaliyetler 
bütün sılhhatinden kaybederek 4 Ağustos 1958 
tarihinde meş'hur moratoryum kararma gidil
miştir, aşağı - yukarı borçlarımızı dış tediyele
rinim yapamıyaeak hale gcl'inişizdir. Kalkın
ma hızları var burada. Şimdi dikkat buyurun 
arkadaşlar; kim ne derse desin, 1D66 yılında 
kalkınma finansmanında güçlükler doğmaya 
başlamıştır. Enflâcyonist tazyikler kendisini 
göstermeye başlamıştır. Ben daima az gelişmiş 
ıfeal'knıan memleketlerde yılda % 5 e kadar fi
yat hareketlerinde yükselişleri mazur gör
müş, hattâ lüzumlu görmüş bir siyasetçiyim, 
fikrim budur. Ama 1965 ve 1966 yi .birlikte m>ü-
ta'lâ edecek olursak Türk ekonomisi tıpkı 1954 
yılında (olduğu gibi bir enflâsyon tehlikesinin 
içerisine girebilir. Fiyat hareketlerini bendimiz 
aldatıcı mütalâa etmemelyiz. 1965 te toptan 
eşya fiyatları yüzde 8,9, 1966 da yüzde 4,4. Ha
kikaten 1965 in bu süratli galopan toptan eşya 
fiyatı artışı duralamış Ankarıa geçinme endeksi 
1965 te 6,8, 1968 da 5,3. Geçinme endeksilerin-
de aradaki fasıla az. tstanlbul geçinme endeksi 
1<985 te 4,6, 1966 da 8,7. Dikkatinizi çekerim. 
Yani, fiyat mekanizması şöyle topluca mütalâa 
edilmek icabeder. Türkiye'de fiyatların bir hız
lanma için depar yapmak üzere olduğu havası 
sezilmektedir. Gerek şu rakamlardan, gerekse 
çarşıya çıktığınız zaman göreceğiniz olaylar
dan .bir depar halindedir, fırladı mı tutamazsı
nız. Yaşadık çünkü biz bu devri. 1950 - 1960 
arasında aynı konuşmaları, aynı tenkidleri o 
zamanlar da yaptık. 4 Ağustos 1958 kararları
na. Hükümet edemiyorum veılıme kaptırın ken
dinizi. Ama Türk ekonomisinin sıha^tlilik işa
retleri bakımından sizin güvendiğiniz kadar sı-
'bJhıatli gözükmediğini de hatırdan çıkarmayın. 
Çıkardığımız takdirde .başarısızlıktan; çünkü he
pimiz birlikte zarar göreceğiz. Onun için kal

kınma hızı rakamlariyie de, rakamlar üzerin
de kanaatlere varmadan Önce rakamların ifa
de ettiği mâna üzerinde durmayı ihmal etme
mek zorunluğundayız. Ben Türkiye'de resmî 
rakamlara da fazla inanmıyorum. Balkın kimse 
alınmasın bundan, yine bir 'otokritik 'edilsin. 
Feyzioğlu çünkü çok alınır. Çünkü böyle ra
kamlara karşı güvensizlik uyandırmamak lâ
zımdır, der ama ben Türkiye'de rakamlara pek 
inanaımıam arkadaşlar. 

Başımdan geçen 'bir hâdiseyi anlatayım. Tür
kiye'de biz, - biraz 'gireceğim işin içerisine - ya
ni toplum düzenini, bu Devlet düzenini bir yeni 
zihniyetle, 'bir yeni istikamete götürmeb - Mark
sın istikametine değil - ama bir yeni istilkamete 
götürmek medburiyetindeyiz, !bir yeni anlayivş 
kabul etmek zorundayız. 

Sayın aıkadaşlarun, gayet basit biır mlisal'dir. 
Bütçe görüşmeleri yapılırken 'bu sefer, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün Bütçesi görüşülürken, 
bu Enstitünün geçen yıl neşretti seçim sonuçla- x 

rma ait kocaman bir kitaptan bir yanlış rakam 
gösterdim, dediım ki, Hürriyet Partisi 1955 yı
lında kuruldu, 1958 yılında Türk siyasi haya
tından çekildi. Halbuki İstatistik Enstitüsü 1954 
seçimlerinde Hürriyet Partisi için rey göster
mektedir, 1955 te kurulmuş, 1954 seçimlerine 
iştirak obmiiş. 'Bir maıtibaa -hatası olsa tek (rakamı olur. 
10 - 15 vilâyette bir hayli rey almış. Enstitü
nün bütçesi görüşülürken dedim ki; bu rakam
ların sıhhatlerine inanmadan !bu çeşit resmî 
vesikalara geçirmemek lâzım; sıhhatlerini kont
rol etmek lâzım. Bakın böyle bir misal var. 
Şimdi bana verilen cevap şu sevgili arkadaşla-
dım. Efendilin dediler; bu kitapta oma benze
mez nice yanlışlar var. Ama, bu yanlışlar Yük
sek Seçim Kurulundan bize verildi. Bu cevap
la yetindim ıben. 3 - 4 'gün önce .bana uzun bir 
karar geldi, Yüksek Seçim Kurulunun kararı. 
12 sayfalık: büyük bir karar almışlar. Diyorlar 
iki, Bütçe Komisyonunda Alican böyle bir şey 
söylemiş, buna karşı da İstatistik Enstitüsü 
Başkanı şöyle bir şey söylemiş ve ondan sonra 
rakamlara karşı, Yüksek Seçim Kuruluna karışı 
güvensizlik yaratıcı bu tutum karşısında Yük
sek Seçim Kurulu toplandı, şu noktayı görüş
tü, bu noktayı görüştü, şunları yaptı, bunları 
yaptı, uzun 12 sayfa yazıyor. En sonunda var
dığı netice: Görülüyor ki diyor, ne hulkukan, 
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ne fiilen, yanlış rakam vermek bahis konusu 
•olamaz. Aziz arkadaşlarım, ben yanlış rakamı 
gösteriyorum; işte orada, vesika orada. Ne hu-
kufcan, ne fiiilen yanlış rakam 'gösterıileînez di
yar. Şimdi tasavvur buyurun, bunlar gayet 
müşahhas bir hâdise. Müşahhas olmıyan olay
larda rakamların sıhhatini nasıl, sıhhatsiz ol
duğunu naisıl ispat edeceğiz?. İmkânı yok. 

İmkânı yoktur, çünkü daima bizde statü
koyu savunmak usulü esastır. Statükoyu sa -
yunacaksın, ne olursa olsun. Otokritik, yanlış 
yapmış olabilirim, düzeltmeliyim fikri yoktur. 

cevap verir; hiçbir ihtimale cevap veremıiyecek, 
meseleleri çözemiyecek halde kanunlar çıkar
tırız. Bunlar bu derinlikleri içersinde bu me
seleler de zordur, bu. Halledilmesi gelmiş, alı
şılmış usuller içerisinde idare edelim denilme-
dikçe meselelerin bu derinliklerine girilmedik
çe dediğim gibi yine sabahtan arz ettim, Tür
kiye'de bu toplum hayatına istikrar, bu top
lum hayatında süratli bir kalkınma sağlana
maz. Şimdi, bu itibarla ben demek isterim ki; 
Sayın Hükümet bintalkım Türk: toplumunun 
kalkınması için büyük teşhisler yapmak zorun
dadır. Bunlardan bir tanesi sabahtan arz etti
ğim gibi evet karma ekonomiyi benimsedik, 
evet serbest rekabet ekonomisini benimsedik, 
piyasa ekonomisini benimsedik. Ama, yine sa-1 

bahtan arz ettiğim gibi bunlar birtakım mütem
mim tedbirlerle tamamlanmadıklar], serbest re
kabet ekonomisi tam rekabet ekonomisi halini 
almadığı, kâr müessesesi adil kâr esasına da
yandırıl madiği takdirde toplumumuz birtakım 
spekülatörlerin maceralarının vasıtası haline 
getirilir. Ve bu çeşit spekülatörler ekonomik 
hayatımızda rahatça at oynatırlar. Misal vere
ceğim, ben misali! konuşmayı çok severim. Ge
çen sene Adapazarı'nda çimento fiyatları bir
den yükseldi. Nedir bu dedim, Hükümet to
nunu 150 T. L. olarak ilân etmiş, yirmi torba 
bir ton, yedibuçuk liraya geliyor bir torbası. 
Adapazarı'nda 11 liraya, 11,5 liraya çimento 
bulamıyorsunuz. 'Sordum satıcıya neden bu, 
niçin bu kadar yüksek. Bakın nasıl bir meka
nizma işlemiş arkadaşlar. Fiyatı 150 lira tonu. 
Ama satıcıya falbrika diyor ki, ben fabrikam
da teslim etmem sana. Nerede teslim ödersin? 
Adapazarı'nda diyorsan, Adapazarı'nda teslim 
ederim. Peki Adapazarı'nda' kaça teslim ede
ceksin? Ton başına 60 lira nakliye. Normal 
nakliye ücreti 20 lira. Fiyatı mademki tonu 
150 liradır, nakliye bakımından araya giriyor 
ben nakledeceğim, 210 liraya tonunu verece

ğim. Adapazarı'nda. , Kaça geliyor? Torbası 
10.50 liraya geliyor. Şimdi sevgili arkadaşla
rım, bu serebset rekabet ekonomistinde spekü
latif kâr peşinde koşmak hareketidir. Senin 
düzenin 'bunu önliyebiliyor mu? Bu husus Hü
kümete de intikal etmiştir o zaman, önllyemi-
yor, Önliyecek. Bunu önliyecek bir düzen ku
racaksınız. Bunu nasıl önliyeooksiniz ? Bunu 
fabrikada da satacaksın, alıcı nerede isterse 

Sayın Hükümetten Devlet idaresinde bu 
çeşit tutumlara karşı bir mücadele açması 
lâzımgeldiğiini Hükümete tavsiye ederim. Ha
kikaten bir Bakan arkadaşım, - misaller daha 
çok meselelere vuzuh verir - bir Bakan arka
daşım burada dedi ki : Efendim falan şekil
de falan meseleyi tatbike koyduk, yanlış ola
maz, çünkü geçmiş tatbikata baktık, geçmiş 
tatbikat da ay midir. Bakın bu bir zihniyet
tir. Biz geçmişe 'bakarsak daima statik kalırız 
arkadaşlar Islah fikrini, reform fikrini red
detmiş oluruz. Geçmişte -böyle tatbik edildi, 
efendim, o halde geçmişi aynen alacağım, ge
lecek için de tatbik edeceğim, olmaz. İdarede 
reform sadece kanun meselesi değil. Bu Meclise 
kanun getirip, kanun çıkartmakla meseleleri 
halledemezisiniz. Dediğim gibi kafaları değiş
tirmedikçe hail edemeyiz. Nitekim bu Meclisten 
ne reform kanunları çıkmıştır, ama bir hafta 
sonra aynı reformlar yeniden savunulmaya baş
lamıştır. Personel reformu öyle değil mi? Per
sonel Kanunu hikâyemiz ne ümitlerle çıkar
dık onu. Çıkardık attık rafa, yürümedi. Yani 
kanun çıkartmakla reform yapılmaz. Bu çe
şit Devlet idaresinin, toplum idaresinin birta
kım hastalıkları vardırk i, bu hastalı ki an teş
his edeceksiniz ve o hastalıklara, kanuni ted
bire ihtiyaç varsa kanuni, ama esas zihniyet 
İtibariyle tedavi tedbirlerini alacaksınız. Ben 
Türkiye'de kanunları şuna benzetirim : Bizde 
bilhassa son zamanlarda, hani pratisyen dok
torlar olur hasta ateşi enmiştir, efendim bu 
ateşlenme şu hastalıktan da olabilir, şu' hasta
lıktan da olabilir, şu hastalıktan da olabilir, on 
hastalığa göre ilâcını yazar reçeteye, hepsini 
kullansın der. Bizim kanunlarımızda madde
ler şu ihtimale de cevap verir, bu ihtimale de 
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orada satacaksın diyebileceksin. Ben bunu de
dim, demem 'kâfi ideğil, bunu tatbik ettirebil
mem (kâfi, Dov]etin, Hükümetin otoritesi bu. 
Burada bu seıhesıt ekonomiyi bu mânada is
tediği gibi 'o adam para kazansın mânasında 
savunmuyoruz biz. İşte burada tam rekabete 
dayanan bir ekonomi 'düzeni (kuramazsın, o za-
ıman sen oturduğun dalı kesmiş 'olursun, kendi 
savunduğun, esasında haklı lolan /düzeni hak
sız gösterirsin. Sömürme edebiyatına rahatça 
fırsat hazırlasın, imkân hazırlarsın. Türkiye'de 
bu bakışından üzerine ciddiyetle eğiliııeccik 
meseleler sadece bu söylediğim misaldeki gibi 
midir? Hayır. Türkiye'de ithalât, ithalât- da 
kâr mevzuu, özel olarak üzerinde durulacak 
m'cvzudur. İthalât devleti eştirileınez 'elbette. 
Ama ithalâtta alahildiğine kâr hiçbir suretle 
kaibul edilemez. Piyasada da bir asayiş olmak 
-gerekir. Kâr bakıımdan da bir asayiş olmak ge
rdirir. Biz bu' fikrimizi '19Ö5 te Millî Korunma 
Kanunu görüşülürken, 'Millî Korunma Kanu
nunun aleyhinde konuşunken ide aynı şeyi söy
ledik. Kâr her toplumun, toplum haya/tının her 
dalı için asayişe ihtiyaç vardır. Ekonomik 
hayata asayişe elbe'tlte ihtiyaç vardır. Türki
ye'de ithalâtçı alabildiğine 'kâr alıyorsa, onu 
t ah d üd edeceksin. Türkiye'de ithalât meselesi 
'büyük bir avantajdır, ticaretle uğraşan insan
lar için. Bun kota sistemi, bilmem ne sistemin
de. Ama Hükümet 'bu mevzu üz'erinde, mutla
ka kâr ımcvzuunu istismar edil miyeeck hale 
getirmek, zorundadır. Mutaassıp davranmıya-
ca/ksmız. 

Bizim Gübre Kararnamesi şimdi hangi par
tinin üzerinde kaldı bilmem, C. H. P. sinde mi, 
Adalet Partisinde mi? Her ikisi de savunuyor 
bunu. Gübre Kararnamesini çıkarıyorduk, 
2 nei Koalisyon zamanında, kıyametler kopa
rıldı. Efendim, ithalâtı tahdidediyorsunuz, it
halâtçının hakkını elinden alıyorsunuz, Ana
yasaya bu aykırıdır v. s. Hayır dedik, mutaas
sıp birtakım doğmaların peşinde değiliz biz, de
dik. Kamu yararı esastır, gübre bir tek ma
mul, ithali gayet kolay ondan istifade etme
si ieabeder. Vatandaş, müstehlik, geniş köylü 
kütlesi hem tek elden ithal edilecektir kamu 
sektörü tarafından, Zirai Donatım Kurumu ta
rafından dedik, hem tek fiyatla Türkiye'de sa
tacağız dedik, hem de Ziraat Bankası bu isti

kamette de kredi ayıracaktır, yüz milyon kre
di buna ayırtalım dedik ve bugün bakıyorum 
ben, hakikaten tatbikat çok güzel neticeler 
vermiş, hattâ kredi miktarını memnuniyetle 
öğreniyoruz ki, ilgili Bakan arkadaşımız zan
nediyorum 1967 yılında altıyüz milyon liraya 
çıkartacağını ifade etti. Demek ki efendim, 
ben özel teşebbüsçüyüm, nasıl olur ithalâtı it
halâtçının elinden alacağım da gübreyi kamu 
sektörüne getirteceğim. Hayır. Kamu yararı 
orada bu istikamette ithali Devlet tarafından 
yapılmasını hem mümkün kılıyor, hem zaruri 
kılıyor, hem de bu çeşitli taassuplarla Devle
tin yürüyemiyeceği fikri aşikâr, başarılı bir 
sonuç verdi. Bu vesileyle Hükümete işte bunu 
tavsiye ediyorum. Tam rekabet ekonomisi, ser
best rekabet ekonomisi değil, tam rekabet eko
nomisi yani o ekonomik hayatımızda tam reka
beti sağlıyacaksınız, imalâtta buna benzer çe
şitli inhisarcı tutumlar vardır, çeşitli tröstçü 
tutumlar vardır. Bunları önliyeceksiniz, kâr 
düzenini sağlıyacaksınız Türkiye'de. Aksi hal
de, aksi halde birtakım açıkgözlerin, hem de 

" bu çeşit taassuplarla Devletin yürüyemiyeceği 
fikri aşikâr, başarılı bir sonuç verdi. Bu vesi
leyle Hükümete işte bunu tavsiye ediyorum. 
Tam rekabet ekonomisi, serbest rekabet ekono
misi değil, tam rekabet ekonomisi yani o eko
nomik hayatımızda tam rekabeti sağlıyacaksı
nız, imalâtta buna benzer çeşitli inhisarcı tu
tumlar vardır, çeşitli tröstçü tutumlar vardır. 
Bunları önliyeceksiniz, kâr düzenini sağlıya
caksınız Türkiye'de. Aksi halde, aksi halele 
birtakım açıkgözlerin, birtakım spekülatörle
rin ekonomiyi mutlak olarak kendi inhisarla
rında soysuzlaştırması gibi bir olay meydana 
çıkar. Aksi halde, işte o zaman 19 ucu Asrın 
kapitalizmine benzer bir kapitalist düzen kuru
lur. 

Sayım Turgut bu mevzuda görüşlerini Sa
nayi Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle ifade eder- • 
ken bir cümle söyledi. Meselâ İngiltere Baş
bakanı, Sosyalist Partisi Başkanı Harold 
Wilısan diyor ki : Özel teşebbüse itiraz etmiyo
rum, fakat eğer birkaç firma bir araya gelip 
müstehliklerin aleyhine inhisar kurmaya çalışır
larsa buna mâni olacağız. Bu ne demek? Tam 
rekabeti önleyici birtakım hareketler çıkarsa 
ortaya Devlet olarak buna el koyacağız. Elbet 
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buna Devlet olarak el koyacaksın ki, üç - beş 
kişinin milyonları istismar etmesi gibi bir olay 
meydana çıkmasın. Yani benimsediğimiz prensip
leri gerçek mânaları içinde uygulamaya âzami 
dikkat etmek ve bu mevzuda da, aman bu çok 
zor iş, bunun altından mı kalkabiliriz biz, böyle 
geldi, böyle gider diyen idarei maslahatça tutu
mu terk etmek zorundayız. 

Bakın hir misaldik söyliyeyinı. Meşhur bo
ru hattı var. İki taraf arasında tartışılıyor, 
iktidar diyor ki; ben iktisadi felsefem icabı 
-bu boru hattının % 49 unu özel teşebbüse, özel 
sahalara devredeceğim. Karşı taraf isabetsiz
dir, biz bu kanaatte değiliz. Bu bir fikir ça-
tışmasıdır, iktidar bu fikrinde istediği kadar 
ısrar edebilir. Ama bu fikrini tatbik etmek ba
kımından tasarladığı tedbirler, işte arz ettiğim 
gibi bu tam rekabet ekonomisi fikrine aykırı
dır. İktidar bunları düşünmüyor. Bunları dü
şüneceksiniz. İktidar diyor ki; efendim, 400 
milyon liraya mal oldu bana, 400 milyon lira
ya şirket kuracağım. Fakat niçin bu 400 mil
yon liraya mal oldu, bu kadar kârlı bir işi sana 
mal olan fiyat üzerinden bir şirket haline ge
tireceksin. Adalet Partisi Grupu adına konu
şan sözcü arkadaşmız burada bizimle muta
bık konuştu. İsabetli dedi, niçin 500 milyon olur, 
600 milyon olur yani piyasanın kendi kural
larına göre orada sermayeyi tesbit etmek zo
rundasın ve ona göre teısıbit ettikten sonra 
tam rekabet fikrine gerçek mânasiyle imkân 
vermiş oluruz. Altıyüz milyon da piyasanın... 
Aksi halde, aksi halde o hisse senetlerini ala
cak kişilere otuz milyona nazaran bir istisnai 
muamele yapmış olursun. O kişiler burada 
bu istisnai muameleden diğer vatandaşların 
aleyhine istifade etmiş olur. Aynı şekilde ta
vanını,, feel'ingini tesbit ederken ellibin liralık 
tavan, daha düşük tavan üzerinde durması 
lâzımıgelir. Neyse, mesele içine girdiğimiz za
man bunun teferruatını konuşacağız, ama de
mek istediğim birtakım prensipleri bir ekono
mik felsefeyi bu kürsülere getirip savunmak 
kâfi değildir. O felsefenin gereklerini, icapla
rını yerine getirmek için her sorunlu, kendi 
sorumluluğu ölçüsü içerisinde düşünmek ve bu 
icapları yerine getirmek mecburiyetindedir. 
Aksi halde, savunduğunuz düzen başka bir dü
zen olur, uyguladığınız düzen başka bir düzen 

olur. Bu da siyasi hayatta partilerarası çatış
maları önleyici bir mâna taşımaz. Bugünkü 
siyasi yapımızda olduğu gibi devamlı ola
rak Anayasamızın tesbit ettiği ilkeler üzerinde 
birbirimizi itham edici tutumlardan kurtula
mayız. Geçen gün yabancı sermaye kârları 
hakkında bir etüt gördüm gazetelerde, % 50 
nisıbetinde kârdan bahsediyor. Eğer doğru ise 
böyle yabancı sermaye bu memlekete gelirse 
faydalı olmaz arkadaşlar. İnanıyoruz yaban
cı sermayeye, gelsin diyoruz. Ama gelecek, 
koyduğu sermayenin % 50 sini her yıl kazana
cak. Böyle yaibancı sermaye bu memlekete 
hangi sanayi dalında gelirse gelsin yararlı ola
maz. O halde yabancı sermayenin Türkiye'ye 
geliş şartları bakımından bütün bu noktaları 
âdil esaslar içinde, işliyen bir piyasa ekonomi
si anlayışı içinde tesbit etmek zorundayız. 
Öyle kârlardan bahsedilmektedir ki, resmî ve 
hattâ sanırım bir kısa etüt bunları gösterir. 
Bir yılda sermayesinin değil yarısı, hattâ üçte 
biri, dörtte biri kadar kâr eden müesseseler 
olmaz. Olmaz. Bu tam rekabet ekonomisiyle 
bağdaşır bir hal değildir. Kâr düzenini Dev
let mutlaka korumak zoruriluğu altındadır. 
(A. P. sıralarından bir üye: «Yüzde 50 kâr sağ-
lıyan müesseseler yok mu?» Şimdi arkadaşım 
diyor ki; «Yüzde 50 kâr sağlıyan müesseseler 
hangisidir?» Ve bu suretle beni çok zayıf bir 
noktamdan yakalamış oluyor. Değil öyle ar
kadaşım, Türkiye'de bu istikamette, bu şekil
de kâr yapan müesseseler var. Onları da is
terse oturur, iş - güç ederim. Henüz oturma-
dım, tesbit etmedim. Bilinen gerçekler olduğu 
için bunları tesbit edip de göstermiyorum. (A. 
P. sıralarından, «var, var» sesleri) İsmini söyle
miyorum, söylemek istemiyorum. Bana geçen 
gün bir müessesenin içinden birisi, hayret et
tim dedi, müessesemiz bu sene 70 milyon kâr 
etti. Nasıl kâr etti? Yani sermayesinin üstün
de, demiyorum, gerçektir diye, bu rakam şudur, 
budur. Ama Türkiye'nin piyasa ekonomisi bu 
düzenin içindedir. Bunu ispat et Alican derse
niz, hay hay derim size, bir hafta sonra ispat 
edeyim. Bu düzenin içindedir. İthalâtta bü
yük kârlar vardır. Kâr düzenini kuracaksınız. 
Sanayide büyük kârlar vardır. Muayyen mal
lar muayyan firmalar tarafından kapatılır, is
tediği gibi satılabilir, istediği gibi kâr edebi-
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lir. Ben size, bugünkü istikrarsızlıkları, hu
zursuzlukları ciddî tedbirlerle gidermek isti
yorsanız bu esasları dikkate alın, derim. Alır
sınız almazsınız, tabiatiyle sizin bileceğiniz iştir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, vergi konusunda 
sabah da kısaca maruzatta bulundum. Vergi 
politikasında da .Hükümet işi biraz daha cid
diye almak zorunluğundadır. Türkiye'de ver
gi nisbetleri yüksek değildir. Türkiye'de vergi 
kapsamına giren gelirler vergilendirilmemekte
dir. Bunun için Türkiye'de malî reforma ih
tiyaç vardır. Bunun tedbiri Hükümetin alması 
lâzım ve bu yolda çabalarını da bugüne kadar 
olan usuller dışına teksif etmesi gerekir. Ge
çen yıl da söyledim buna müşabih bir şey, ala
cağız bu sene dediler, bütçe zamanında bu va
sıtalı vergiler geldi. Gelecek sene de aynı ver
giler gelebilir, gelmemesini istiyorsa Hükümet, 
bütçe çıkar çıkmaz bu işlerin üzerine eğilmeli
dir ve meseleye buna göre ciddî hal tarzı ge
tirmelidir. 

Şimdi meselâ montaj sanayii derler, arka
daşlarımız, efendim montaj sanayii imalât sa
nayiinin bir -geçiş devresidir. İmalât sanayii
ne bu yoldan geçmek lâzımgelir. Ne zaman
dan beri dinleriz bunu1? Yıllardan .beri dinle
riz. Montaj sanayi 'talimatında hükümler var
dır. Her yıl yüzde şu kadar nisbeti yerli imâl 
edilecektir der, Devlet olarak üzerine eğilme
yiz ve binaenaleyh, bu sanayi, montaj sanayi 
•olmakta devam eder. İşte meşhur Türk trak
tör Mmneapolis. Öğrenmek isterdim, Mithat 
Dülge bilirler bunu, yüzde itibariyle şu ka
darı her yıl yerli olacaktır, diye anlaşmaları 
vardır Ziraat Bankası olarak girmişlerdi, bu 
yıllara kadar belki tamamının yerli olması ge
rekirdi, olduğu yerde duruyor. (A. P. sırala
rından, «Fiat'a geçti şimdi» sesleri) Fiat'a 
geçti. O, ayrı bir fiyaskodur, tabiî M'inneapo-
lis'ten... Diyeceğim, bu safhaya geçmeden ima
lât sanayiini. kuramıyaoaksınız, ama, ciddî ta-
kibedec^ksiniz. Bu safhadan giriyor bin defa 
içeriye, omdan sonra ömrü bili âh dış ticaret 
rejiminden, .kotalardan ithâl lisansı elde etme
nin bir vasıtası halinde kullanılıyor. Bunun 
siz ürerine düşüp, bu çeşit aksaklıkları gider-
mezseniz. 

Askerlikte bir esas vardır; fikri takibeder-
ler. Hakikaten çok iyi bir şeydir, ne derler ona, 

prensiptir. Fikri takip yoktur bizim Devlet 
idaremizde. Talimatı koyarız, ondan sonra ya
hu bu talimat yerine getirilmekte midir, bu 
talimatın icaplarına göre hareket edilmekte 
midir bakmayız ve nihayet o işi terk .ederiz, 
kendi halinde yürür. Olmaz. 

Siyasi iktidarlara kusura bakmasınlar «faz
la tavsiyede bulunuyor Alican» diyecekler; bir 
tavsiyem daha olacak, bu konularda idareyle 
münasebetlerini iyi düzenlemek zorundadırlar. 
İhtisasa hürmet siyasi iktidarlar için şarttır. 
Ama idarenin mutlak esiri olan siyasi iktidar
lar başarılı olamaz. Bizim Türkiyemiz çünkü 
idarenin büyük çapta ıslâha ihtiyacı vardır. 
Açık söylüyoram, siyasi iktidar halletmek zo
runda olduğu meselelerde kendini muayyen 
görüşe sahibolmaz da idarenin mutlak esiri ha-" 
ünde yürürse başarılı olamaz. Bizde yine mi
salle söyliyeyim, meselâ bu gübre kararname
si çıkarılırken idare müthiş muarız idi, karşı
sında idi, zorla çıkardık. Ama efendim dedi
ler, yürümez tatbik edilmez, şöyle olur böyle 
olur. Hayır çıkacak dedik, çıktı' başarılı oldu. 
Buna müşabih birçok meseleler vardır. İkti
darlar idarenin esiri olmaktan kurtulmak zo
rundadırlar. İhtisasa hürmet, o başka mesele
dir. İhtisasa elbette hürmet edersiniz. Ama ida
renin her söylediği ihtisasın icabıdır gibiler
den bir anlayışa varırsanız, sureti katiyede 
inisiyatif gücünüzü toptan yok edersiniz. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamı fazla uzat
mak istemiyordum. Fakat, demek ki, dertler 
fazla birikmiş bu vesile ile biraz uzattım, özür 
dilerim. 

Sonunu bağlarken Sayın Başbakanın, Baş
bakanlık bütçesi dolayıısiyle konuşması sırasın
da tamas ettiği bir konuya temas edeceğim. 

Sayın Başbakan, «Hükümetin müessir Hü
kümet olmasına ihtiyaç var, bunun için de Ana
yasamızın hükümleri yetersiz,» demek istedi
ler. Hükümetin sorumluluklarına ait her tür
lü hükümler var da, Hükümetin salâhiyetleri
ne ait hükümler noksan» dediler. Ben bir nok
tada Sayın Başbakanı teyidederim. Hakikaten 
bizim Anayasamızda kuvvetler arası denge bi
raz Hükümetin aleyhine gözüküyor. Bugünkü 
fikrim değildir, bunu çoktan beri söylerim 
ben. Bu fikrini, bu ifadesini uygun bulduğum 
için Sayın Başbakanın evvelâ bu anlayışında 
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kendileriyle 'mutabık olduğumu ifade ederdi, 
sonra biraz tenkidine gireceğim. Bu suretle 
tenkidini biraz yumuşatmış olacağım. Sayın 
Başbakan, seçimlerden evvel hakikaten her şe
yin çoğunluğu sağlamak suretiyle mümkün ola
cağım iddia etti. «Tek parti oiarak iktidara 
geçtik mi güçlü Hükümet olacağız, muktedir 
Hükümet olacağız, meseleleri kolaylıkla halle
deceğiz.» dediler. Olamadı, biz başka fikirler 
söylüyorduk. Neyse bunların tartışmasına gir
miyorum, Olamamanın sebebini anlatayım. 

Bir kere şimdiye kadar ifade ettiğim devlet 
idaresi bakımından birtakım genel teşhisler 
yapmak mecburiyeti vardır ve bu genel teşhis
lere g'öre fikrî dinamizme sahip, deva tedbirle
rini bulan bir güçlü devlet idaresi ortaya çı
kartmak lâzımdır. Bunun için de asıl şart, 
Hükümetin kendi bünyesinin güçlülüğüdür. 
Bir Hükümet ki, «Yalan söyledim, ne yapayım, 
stok yapılacaktı, der, o güçlü Hükümet o'la-
<maz arkadaşlar; olamaz! Neymiş? Üç gün 
stok yapıldı. Zaten stok yapılması için vakit 
spekülatörlere kâfi derecede verilmiş. 3 - 5 ay
dan beri biliniyor, Türkiye'de tekel maddele
rine zam olacak. Stok yapmıyacak adam ama, 
bir kere biz, devlet yalan söyler, fikrini kat
tık bunun içerisine ayrıca. «Ben stok yapılacak 
diye yalan söylemek mecburiyetinde kaldım.» 
Hayır, bir Hükümet âzası böyle bir ihtimali 
gördü mü o akşam Hükümeti bir araya geti
rir, o akşam kararı aldırır, o akşam o karar 
yürürlüğe girer, biter mesele. Çünkü Hükü
met kararı ile halledilecek mesele. Bunu yapa-
mıyacaksınız, yapmıyacaksınız Türk- Milleti
nin karşısına çıkıp ben şu işi yapmıyac ağım 
diyeceksiniz, bir haflta sonra yaptığınız tak
dirde, «Ne yapayım stokçular stok yapacak
lardı yalan söyledim...» Bundan devlet anlayı
şı bakımından çıkan mâna nedir arkadaşlar? 
Ben artılk bugün Hükümetten söylenmiş bir 
sözün iki gün sonra cerhedilip edilmiyeceği 
hakkında Hükümete güvenden yoksun vazi
yetteyim, benim vatandaşım da aynı. Buna 
müşabih misaller verecek değilim. Bu itibarla 
güçlü-Hükümet her şeyden önce güçlülüğünü 
ken tisi yapan Hükümettir. İcraat ile yapacak, 
tutumuyla yapacak, bünyesiyle yapacak, her 
şeyi ile yapacak ve idare ettiği topluma da; 
âdil Hükümettir, yeterli Hükümettir, tarafsız 

Hükümettir; benim meselelerimi halledebile
cek güçte Hükümettir inancını verecek. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bası
nın sual sormasına ımâni mi olacaktır? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALICAN 
(Devamla) — Yalnız Tüzüğümüz, Küıçoğlu, 
senin sual sormana mâni... (Gülüşmeler) 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ama bu 
sual sorulmalı. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Basın sual sorar, eğer açık ver-
misse Hükümet... Stok yapılacaksa o gün ka
rarını alır. Beni dinlemediniz ki... 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Dinle
dim, dikkatle dinledim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla)^— O gün kararını alır. Hükümetin 
yalan söylerim demesi için hiçbir makbul .se
bep gösterilemez, İkim ne derse desin. Basın so
ru sormuş, kim ne demiş ? hikâye! 

Sevgili arkadaşlarım, bu itibarla mâruzâtıma 
son verirken; güçlü Hükümet şartının, dediğim 
gibi Hükümetin kendi bünyesi itibariyle icra
atında adalet, ye'teıiıik, tarafsızlık ve kendisi
ne her yönden güven telkin edici olması başta 
gelir. Bu da kolay Hükümet etme alışkanlığın
dan kendimizi kurtarmaya bağlıdır. Kolay Hü
kümet etme alışkanlığından kurtulamadığımız 
müddetçe güçlü Hükümet olmak imkânına ka-
vuşıamıayız. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 
KEMAL SARllBRAIIİMOĞLU (Adana) — 

Sayın Reis, Sayın Ekrem Alican konuşmaların
da fesat çevirme ve hatalı konuşmakla itham 
etmiştir bendenizi. Sataşma vardır, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Nedir sataşma mevzuu olan hu
sus? 

KEMAL SARllBRAIIİMOĞLU (Adana) — 
Okuyayım efendim, zabıtlar burada. Fesat çe
virmek ve hilafı hakikat beyanda bulunmakla 
bendenizi ithac ettiler. Sataşma vardır Riyaset 
ten söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı efendim? 
KEMAL SARllBRAIIİMOĞLU (Adana) — 

Evet şahsım adına. 
BAŞKAN — Öğleden evvelki konuşmada mı 

geçti bu efendim? 
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KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Evet efendim, öğleden önceki konuşmasında, 

BAŞKAN — Elinizde za'bıt olduğu anlaşılı
yor. Bu zabıtları okursanız 'biz de bir kanaate 
sahib olurduk, bu şekilde mevzua biz de intikal 
edebilelim. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İsterseniz kürsüden ifade edeyim. O zaman ar
kadaşlar da duymuş olabilirler. 

BAŞKAN — Arkadaşların duyması gerek
mez. Ben duyacağımı efendim. (Gülüşmeler.) 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ekrem Alican, «ben çıkartmadım, Sarıibrahikıı-
oğlu sen her şeyi yanlış söylüyorsun (Gürültü
ler) - Devam ©diyor - bunu Alicart çıkarttı diye 
fesatlar yaptınız ama benim çıkarmadığımı bil-
ımiyor; ıs'iz hiçbir şey bilmiyorsunuz...» (A. P. 
sıralarından «doğru, doğru» .sesleri.) 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) - . 

Teşekkür 'ederim. 

BAŞKAN — Fesat karıştırıyorsun diye za
bıtta yazılı ise, bu bir sataşmadır, lütfedin de 
kendini müdafa, etsin. Yalnız 10 dakikayı geç
memek üzıere çok rica ederim. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, berveçhi peşin, anlayış 
gösteren Sayın Reise teşekkürlerimi arz ederim. 

Burada uzun uzun iktidarınıza ahlâk ve fa
zilet dersi veren ve en son sözlerini de bakan
ların velev menafii millet için de olsa... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, Sayın 
Kemal Bey, rica ederim, siz kendinize ait şeye 
cevap vereceksiniz, Grupa karşı bir şikâyet va
ziyetinde değilsiniz. Çok rica ederim. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Peki Sayın Başkan. 

Sayın Alican dediler ki, zirai gelirlerin vergi
lendirilmesine dair kanunları İnönü, C. H. P. 
çıkardı. Ben dedim ki siz çıkardınız. Sizin ba
kanlığınız zamanında çıkarıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki 202 sa
yılı Kanunun tcdviniylc neticelenen C. H. P. li 
ve A. P. 11 arkadaşlarımın 268 mevcudunun 
266 sının müspet, ikisinin müstenkif reyiyle ka
nunlaşan tehir kanunu A. P. li, C. II. P. li ve 
diğer partilere mensup arkadaşlarla birlikte 
168 arkadaşımla birlikte tarafımdan hazırlanıp 
verilmiş, mücadelesi ve müdafaası yapılmıştı. 

Onun için çok iyi bildiğim bir mevzudur. Boşa 
da lâf atmam. Sayın Alican büyük Devlet ada
mı. Tâbir böyle, sıra milletvekillerinin böyle 
pek dinlemediği için, kimin ne konuştuğunu da 
bilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, zabıtları tetkik et
tim, kendilerine de söyledim, dedim ki : 
31 . 12 . 1960 ta çıktı bu kanun dedim. 193 sa
yılı Zirai gelirleri vergilendiren Kanun Gelir 
Vergisi Kanunu. 

«Ben 24 ünde istifa ettim» dediler, zannede
rim öyle söylediler; 24 . 1 2 . 1960 ta muhterem. 
arkadaşlarım. 12 . 12 . 1960 ta Rahmetli Cemal 
Gürsel'in imzası ile ve bey kardeşlerimizin de 
yine. bakan olarak imzaları ile bu kanunlar Mec
lise sevk edilmiştir. Bakınız, (5421 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraların 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile Zirai kazanç
ların Gelir Vergisine'tabi tutulmasına dair Ka
nunun Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komite
sine arzı 6 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırılan 
şu kanun sevk edildi) demektedir Cemal Gür
sel. 

Muhterem arkadaşlarım, evet Sayın Maliye 
Bakanı Ekrem Alican'm imzası mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarını yine kayıtlardan öğ
reniyorum, kendilerinin ifadeleriyle de sabittir, 
daha önce de birtakım kanunları sevk etmiş faal 
şekilde Hükümete iştirak eylemiştir. Meselâ 
12 . 12 . 1960 tarihli Kanun eski iktidar mensup-
lariyle yakınlarının meşru yollardan edindikle
rini ispat edemedikleri malların müsaderesi usu
lüne dair kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komis
yonu raporu. Saygı değer Alican ondan sonraki 
yine - zabıtlarda burada var, Millî Birlik za
bıtlarıdır bu - Hükümete faal şekilde iştirak et
miş. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Günah mı 
olmuş?... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Günah olmamış elbette, sevaboJmuş. İnkârı 
günah ve bu ayıp. Mesele burada. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim karşılıklı 
konuşmaya sebebiyet vermeyin. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Rica ederim, burada tarih huzurunda konuşu
yoruz. (Sağdan ve soldan gülüşmeler) Burası 
haikkatlerin açıkça konuşulduğu yerdir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 24 ünde istifa eden 
Sayın Alican, 12 nci ayın altısında da resmen 
sabit olduğu üzere, bunları hazırlıyan ve Millî 
Birlik Komitesine arza karar veren Hükümet 
içinde bulunan Alican son derecede güzel bir ma
nevra ile 16 smda sevk edilen Zirâi G-elir Vergisi 
tasarısının da altına imzasını atmıyor, vekil sı-
fatiyle Fethi Aşkın atıyor. Demek hepsi hesaplı 
kitaplı... Ve 24 ünde de istifa ediyor, 31 inde 
Kemal Kurdaş zamanında o vekâlete başlarken 
veya başlamazken kanun çıkıyor. Çünkü parti 
kuracaktır, D. P. oylarına vâris olacaktır. Millet 
bunu yatmamıştır, partisinin ve kendisinin du
rumu meydanda. 

Muhterem arkadaşlarım, ondan sonra Gelir 
Vergisi, Zirai Gelir Vergisi Kanunu çıkmıştır. 
Arkadaşınız boş konuşmayan, gücünün yettiği, 
aklının erdiği kadar çalışıp buraya gelen arka-
daşmızdır. Ben ingiliz, Amerikan, Fas büyükel
çiliklerine yazı yazdım, İtalyan Büyükelçiliğine, 
Yunan Büyükelçiliğine, o tehir kanunu görüşü
lürken, bir kısmından tatbik edilmekte olan ka
nunların aslını getirttim, Ziraat Vekâletinde de 
tercüme ettirdim, tercümenin bir - ikisini de Sa
yın Ferid Melen'e verdim. Ben boş konuşan 
adam değilim Alican. Ve bu Meclis içinde de 
doğruyu yanlıştan, tetkika müstenidolanı olmı-
yandan, samimî olanı gayrisamimîden ayıracak 
arkadaş yüzde yüzdür. Hele bu millet çok daha 
iyi anlamaktadır ve bütün bu Osmanlı - Bizans 
karışımı oyunları çok daha iyi fark etmektedir 
ve lâyık olduğu cezayı herkese vermektedir oy-
lariyle. 

BAŞKAN — Sarıibrahimoğlu, çok rica ede
rim, size on dakika için söz verdim, vaktiniz bit
miştir. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Topluyorum efendim. 

Ben yanılmış olabilirim. Tarih huzurunda 
saygı değer Alican'ı belki itham etmiş olabilirim 
diye vicdanımda en ufak gölge kalmaması için, 
saygı değer Millî Birlik üyelerinden bir kısmını 
şimdi ziyaret ettim, sordum, «Elbette, bu çalış
malara iştirak etmiş, bize direktif vermiş bize 
ışık tutmuştur Alican.» dediler. Hürmetlerimle. 

Tarih herkesi yerine oturtturur Sayın Ali
can. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Reis Bey, 
müsaade eder misiniz, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı ko
nuşma devam edecek. (Müdahaleler ve gürültü
ler) 

Buyurun Sayın Alican, ama çok olmamak 
şartiyle ve karşılıklı konuşmayı icâbettirmiye-
cek şekilde, çok rica ederim. (Alkışlar) 

EKREM ALİCAN (ıSakarya) — Aziz arka
daşlarım, tarih karşısında konuşan Sayın Sarı-
ibrahimoğlu'nun ne demek istediğini anlamadım. 
Ben sabahleyin acaba 27 Mayıs 1960 tarihimde 
Maliye Bakanı olmadım dedim mi sizlere? Böy
le bir şey mi dedim ? Bu bir. 

Sabahtan arkadaşım dedi ki, sen de varsın. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Maliye Bakanı hazırlar kanunları... 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Ben sayın 

arkadaşıma başka bir büyük kusurumu ifade 
edeyim, itiraf edeyim : Ben Demokrat Partinin 
mebusu olduktan sonra tarım ıgelirlerinin vergi
lendirilmesi için kanun teklifi hazırladım, ver
dim. Kaçta? 1951 yılında. Ben ziraat gelirlerinin 
vergilendirilmesi isabetsizdir mi dedim? Ziraat 
gelirleri vergilendirilmesin diye bir fikir mi sa
vundum? Falan tarihli kanunun içinde tarım 
gelirleri de vergilendirilmiş, o kanunun hazır
lanması Alican'ın Maliye Bakanlığı zamanına te
sadüf etmiş; 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ama inönü yaptı dediniz... 

EKREM ALlOAN (Devamla) — Hangisini? 
BAŞKAN — Sayın Sarıibralhimoğlu, kürsü

den kâfi miktarda konuştunuz, rica ederim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Her şeyi 
yanlış anlıyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz 
dememi nasıl ispat ediyorsunuz, bakın arkada
şım. (Sağdan alkışlar) bakın ispat edeyim size; 
bak sabahtan ne dedim, anla: 

Sayım İnönü dedi ki konuşmasında: «Tanım 
gelirleri lâyıkiyle vergilendirilmemektedir. Bu 
itibarla aramızda iktisadi felsefe bakımından 
fark mevcuttur. Bu Tarım ' Gelirleri Kanunu 
aramızdaki bu farkı açıkça gösteren bir işa
rettir, delildir, bir büyük konudur.» dedi. Ben 
de Paşam'a ufak bir tarizde bulundum. Sayın 
Paşam «bu tenkidi yaparken düşündüm» dedi. 
«A, Paşam bu kanunu kim çıkardı, kim tat
bik ediyor? Bu sözleri söylerken düşünmüyor 
musunuz acaba kendi kendinize » dedim. Pa-
şa'nm çıkardığı kanunu Demirel tatbik ediyor. 
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Paşa çıkıyor, Demirel sen bu kanunu tatbik 
etmek suretiyle aramuzdaki büyük ekonomik, 
iktisadi, siyasi, sosyal farklılığı ortaya çıkartı
yorsun. Aradaki mesele bu. (Ortadan gürültü
ler, sağdan alkışlar). 

Sen bu noktayı anlıyamıyorsun ki, onun 
için her şeyi yanlış anlıyorsun. (Ortadan mü
dahaleler). 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Zabıtlar burada, tahrif ediyorsunuz yine. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi ba
kın arkadaşlar bir başka nokta: «Bu kanun 
senin Bakanlığın zamanımda hazurlandı.» ha
zırlandı, tabiî ben Maliye Bakanıydım o zaman 
hazırlandı. Ama dikkat ettiniz mi, söylemiyor 
onu, fakat iftira ediyor o bakımdan. Diyor ki; 
«Aliean o kadar Bizans entrikalarının içerisin
de bir adam ki, dikkat edin, bu kanun tasarısı
nı hazırlatıyor Bakanlığına, zavallı Fethi As
lan'ı vasıta yapıyor, Mal'yc Bakanı Vekili ola
rak Fethi-Aşkın imzalamış o kanunu, sevk et
miş Millî Birlik Komitesine.» diyor, 24 ünde de 
istifa etti, bakın Aliean'm Bizas entrikacılığı
na.. Ne kadar güzel izah ediyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — 
Zabıtlar söylüyor. 

BAŞKAN — Sayım Sarıibrahimoğlu, yeri
nizden daha müdahale edecek misiniz, şunu bir 
anlıyalım. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — A, arkadaşım bir Bakana vekâlet 
edilmesi için o Bakanın hudut dışına çıkması 
lâzımdır. Bendeniz o zaman Paris'te miydim, 
Washington' da mıydım, bir millî vazife ile 
gitmiştim, bana vekâlet ediyordu Gümrük ve 
Tekel Bakanı olarak Fethi Aşkın. Oradan dön
düm, iki gün sonra mı ne ihtilaflımız çıktı yeni 
bütçe konusunda, istifa ettim. Şimdi arkada
şım ne diyor, Aliean dalaverayı çevirmek için 
Paris'te mutlaka OECD'nin toplantısını ter-
tibettirmiş oraya gitmiştir, ondan sonra zaval
lı Fethi Aşkın'a kanunun altına imzayı attırmış. 
Dostum ben atardım o kanunun altına imzamı. 
Islah fikrini, eğer birtakımı İslâhata ihtiyaç 
varsa oturur tetkik ederdim. İhtiyaç görürsem 
bunları düzeltin, ben 'gönderiyorum, derdim. 
Bunda Bizans entrikacılığı falan... Bunlar kü
çük kafaların küçük buluşları sevgili arkadaş
larım. (A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 

(«kime söylüyorsunuz?» sesleri) cvetf ısrarla 
söylüyorum, küçük kafaların küçük buluşları 
bunlar. 

BAŞKAN — Kimseye söylemiyor. 
KEMAL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — 

Başkan, söz istiyorum. 
Y, T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Ben böyle şeylerle alâkalı bir in
san değilim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Bu konuşman da Bizans usulüdür, Sayın Aliean. 
Seni millet küçültmüştür, daha da küçülecek
sin bu 'kafa ile. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Peki dostum. Senin hesapların 
içerisinde bu kadar yapabilirsin, öğrenebilirsin 
bu işleri. Maalesef... 

KEMAL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — 
Senin eserini de gördük. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden bağır
dıkça işler karışır Saym Sarıibrahimoğlu. (A. 
P. sıralarından gülüfjmeler). 

KEMAL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — 
Müflis partizan! 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Yani sabahtan yaptığıım teşhisin 
ne derece isabetli olduğunu ispat ettin, çok te
şekkür ederim. (Y. T. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Saym Mehmet Ali Aybar, buyurun efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
BAR (İstanbul) — Saym Başkan, saym millet
vekilleri, 

Hükümetin gelecek bir yıllık icraatının ra
kamla ifadesi demek olan 1967 bütçe Kanunu 
tasarısı ile bu kanunun hazırlanmasına yön ver
mesi gereken 19G7 prokramıı üzerinde, Türki
ye İşçi Partisi Meclis Grupunun son görüş ve 
eleştirilerini açıklıyacağım. 

İki haftadır süren bütçe görüşmeleri boyun
ca arkadaşlarım, partimizin olaylara dayanan 
ve rakamlarla ifade edilen görüş ve eleştirile
rini açıklamışlardır. Bu eleştirilere Hükümet
ten beklenen cevaplar alınmamıştır. Milletve-
'kili seçimlerinden önce Devletin koalisyonlar
la yönetilemiyeceğini söyliyen Saym Başbakan, 
şimdi de, «beş muhalefet partisi olmasının, 
Türkiye'de iktidar olmayı güçleştirdiğini» söy
lemiş, «Türk Milleti birtakım düşüncelerden 
rahatsıız olmaktadır.» demiştir. 
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Bir noktada dikkatlerinizi çekerim. Başbakan 
önce: «Koalisyonla Devlet yönetilemez dedi, kâfi 
miktarda oy alayım tek 'başıma Hükümet kura
yım, memleketin bütün meselelerini hallederim, 
dedi. Ve şimdi aradan 1,5 yıl geçtikten sonra bu 
kadar çok muhalefet partisiyle iş görülmüyor, 
görülmüyor birtakım rahatsız edici fikirler söy
leniyor.» demek zorunda kaldı. Arkadaşlar biraz 
sonra yapacağım açıklamada bu 'beyanların nasıl 
ibir zihniyetin ifadesi olduğunu teferruatı ile açık-
lıyacağım. 

Sayın Maliye Bakanı ise: «Rakamlar yanlış 
tarzda kullanılıyor; yanlış iddialarda bulunulu
yor» demekle yetinmiş; fakat ileri sürdüğümüz 
rakamların, iddiaların neresi yanlış olduğunu ve 
doğrusunun neden ibaret bulunduğunu söyleme
miştir. 

Aren arkadaşımızın, Hükümetin, çıkışı olmı-
yan kapitalist yoldaki iflâsını rakamlarla ıspatlı-
yan bilimsel eleştirilerine, bilmem belki Başbakan 
yadırgar «eleştiri» sözünü, «tenkid» demektir, Sa
yın Maliye Bakanı: «Ben basû - badelmevte ina
nırım. Bugün esefle bu kürsüden Marks'm ve 
Engelsin dirildiğini ibretle seyrettim... Biz ikti
darda kaldığımız sürece esir kamplarına müsaade 
etmiyeceğiz.» şeklinde, asla ciddiye almmıyacak, 
demagojilerle cevap vermiştir. 

Günler ilcrdedikçe sayın bakanların ve A. 
P. Grupu sözcülerinin, bize verdikleri cevapların, 
gittikçe daha boş olduğu, demagoji dozunun daha 
da arttığı görüldü. 

Sayın İçişleri Bakanı da, 1960 ta Moskova'da 
toplanan 81 komünist partisi temsilcisinin top
lantısından sonra yayınlanan bildiri ile, Kana
da'da yayınlanan bir derginin yazıları üzerinde 
durarak, bunlarla bizim beyan ve bildirilerimiz 
arasında paralellik olduğunu ileri sürmüş: «Ora
dan aldıkları emir istikametinde propaganda ya
pıyorlar.» demiştir. 

Bakanların üstü kapalı şekildeki kapatma 
tehditlerinden sonra, bâzı milletvekilleri de, Tür
kiye İşçi Partisinin kapatılmasını açıkça istemiş
lerdir. 

Kısacası, Türkiye İşçi Partisi sözcülerinin bi
limsel eleştirilerine, A. P. iktidarı sözcüleri, artık 
iyice foyası meydana çıkan «Komünistlik» suç
laması ile cevap vermişler ve böylece bu bozuk dü
zeni sürdürme sorumluluğundan kurtulacaklarını 
sanmışlardır. 

Birazdan bunlara gerekli karşılığı vereceğim. 
Şimdi Hükümeti bu kadar hesapsız konuşmalara 
sevk eden nedenler üzerinde duracağım. 

Mecliste 250 sandalyalık şişkin bir çoğun
luğa sahîbolan Hükümet, 15 kişilik bir sosyalist 
grupun eleştirilerine dayanamıyor ve; «Bu kadar 
çok muhalefet partisi iktidar olmayı zorlaştırı
yor» diyerek, sosyalist muhalefeti susturma ça
releri arıyorsa; bütçe eleştirilerine suçlamalar ve 
tehditlerle karşılık veriyorsa; bunun hiç şüphesiz 
Hükümetin aczine ilişkin birtakım ciddî objektif 
nedenleri olması gerekir. 

Gerçekten dünyanın hiçbir Parlâmentosunda, 
bütçe eleştirilerine, iktidarın muhalefeti suçlıya-
rak karşılık verdiği görülmemiştir. Bu gibi ma
nevralara ancak Faşizme ortam hazırlandığı sı
ralarda raslanır. 1922 - 1925 yılları arasında, 
Mussol'ini diktasını kurmak için bu yola başvur
muştur. 1933 te Hitler ve adamları, Rayştak'ta 
aynı oyunu oynamışlardır. 

Demokratik denge kendi aleyhine dönmeye 
başlayınca, burjuvazi, demokrasiyi tatil etme ve 
iktidarını Faşist dikta rejimiyle yürütme yolunu 
tutar. Demokratik dengenin burjuvazi aleyhine 
dönmesi, kapitalizmin zorluklarla karşılaşması; 
halkta uyanış hareketinin, sendikaların, Sosya
lizmin güçlenmesi demek olduğundan, burjuvazi 
bu gelişmeleri Komünist ihtilâl hazırlıkları şek
linde göstermek bahanesini kolayca bulur. Hattâ 
tertiplere, kışkırtmalara başvurarak kargaşalık
ları bizzat çıkartır. Kurduğu, silâhlandırdığı 
Faşist örgütlerine saldırılar, suikastlar yaptırtır. 
Yangınlar çıkarttırır. Evet yangınlar çıkartır. 
Nazilerin hatırlarsınız Rayştağı, solcuları suçla
mak ve bertaraf etmek için, bizzat kendilerinin 
yaktığını biliriz. Kimi zaman din duygularını, 
kimi zaman milliyet duygularını sömürerek, şo
vence sömürerek orta tabakaları, işçilere, köylüle
re karşı kışkırtır. İmkân ve fırsat bulursa, ordu
yu da kendi paraleline çeker. İtalya ve Almanya 
gibi, kadroları aristokratik olan ülkelerde, ordu 
Faşizmin kuruluşunda kesin bir rol oynamıştır. 

Geri kalmış toplumlarda bu oyun biraz deği
şik şekilde oynanır. Bu ülkelerde milletlerarası 
ilişkiler, Faşizmin kuruluşunda, gelişmiş ülkele
re göre, daha ağır basar. 

Geri kalmış ülkelerde, büyük toprak sahiple
riyle büyük tüccarlar, bankerler ve montaj sana
yicileri, hâkim sınıf durumundadırlar. Bunlar 
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çıkarlariyle milletlerarası kapitalizme bağlıdır
lar. Emperyalizmin aracısı ve ortaklarıdırlar. Ve 
genellikle emekçiler politik bir güc olarak ya hiç 
örgütlonmcmiştir bu geri ülkelerde, ya da örgüt
leri zayıftır. Bundan dolayı demokrasi varsa sa
dece şekilden ibarettir. Fakat buna kargılık sö
mürü içerden ve dışardan olduğu için, katmer
lidir ve millî bağımsızlık fikri son derece canlı
dır. Gençlik uyanık ve hareketlidir. Bu etkenler 
geri kalmış ülkelerde halkın hızla uyanmasını 
ve örgütlenmesini sağlar. 

Halk uyanmıya ve demokratik haklarına sa
hip çıkmaya başladı mı,- geri kalmış ülkelerin, em
peryalizmin desteği ile ayakta duran kültürsüz, 
çıkarcı ve bencil burjuvazisi ile toprak ağaları, 
şeklî demokrasiyi bile imtiyazlı durumları ıçm 
tehlikeli bulurlar. Hele dış borçlanmalar yeter
siz olduğu ve ekonomik ve malî zorlukların 'baş-
gösterdiği dönemlerde, demokrasiyi büsbütün ta
til edip faşizmi kurmaya heveslenirler. Bu iş için 
yabancı dost ve ortaklarının, yani emperyalizmin 
askerî desteğini de isterler. Emperyalist kuvvet
ler, ittifaklar ve anlaşmalarla zaten yurtta üslen
miş bulunuyorsa, bunlar davete lüzum kalmadan 
yardımlarını esirgemezler. -Hattâ millî kurtuluş 
ve sosyalizm akımı güçlenmeye 'başlayınca, em
peryalistler İç/erdeki adamlarını, ortaklarını ha
rekete iterler: Komünizm umacısı canlandırılır; 
dış tehlikeden söz açılır; demokratik hakların 
kullanılışı, hürriyet rejimini içerden yıkma te
şebbüsleri olarak nitelendirilir; ve besleme dernek
ler, gazeteler, dergiler aracılığiyle iftiralar, ya
lanlar, suçlamalar, taşlı, sopalı saldırılar, suikast
lar başlar. Hükümet tertiplere girişir: Huzme 
'beyannameler, silâh depoları bile keşfolunur. iş
çiler grev mi yapıyor; bastırmak için asker gön
derilir ve grevi gizli komünist ajanlarının kış
kırttığı ilân olunur. Gençlik örgütlerine ajan so
kularak gençler biri'birine düşürülür ve olaylar 
komünistlerin işi olarak gösterilir. Öğretmenler 
komünistlikle suçlanır; namuslu sendikacılar ke
za komünist olarak ilân edilir. Kim ki, emper
yalizmin boyunduruğuna karşıdır; kim ki, üsle
rin temizlenmesini ister; kim ki, ne şu devletin, 
ne bu devletin uydusu olmıyalım, bağımsız yaşı-
yalım der; kim ki, toprak reformu yapılsın, sö
mürgeye son verilsin, Anayasa eksiksiz tastamam 
uygulansın diye, yazar, çizer, söyler; hepsi de ko
münistlikle suçlanır. Yürürlükteki Faşist kanun

lar az gelir; yeni yeni terör kanunları hazırlanır. 
Halktan, emekten yana bir parti varsa kapatıl
ması yoluna gidilir. Militanlar, sendikacılar, ya
zarlar, karikatürcüler, hattâ 15 yaşındaki çocuk
lar tevkif edilir. Bu işe en uçtakilerden başla
nır. 'Ve en uçtakiler yok edildikten sonra, sıra 
geride kalan en uçtakilere gelir. Tabiî bütün bun
ların, vatanı komünizmden korumak; demokrasi
yi, hürriyetleri kurtarmak için yapıldığı söylenir. 
Ve bu işler enerjik bir yönetim istediğinden, ço
ğu zaman emperyalistlerle işbirliği eden bir ko
mutan, bir subay hükümeti ele alır. Güney - Vi
etnam'da faşizm aynen.hu anlattığımız şekilde 
kurulmuştur. 

Sayın milletvekileri, 
Demirel Hükümetinin, bütçe görüşmeleri sı

rasında büabü tün artan hırçın çırpınışlarını, biraz 
önce anaçizgilerini belirttiğim faşizme ortam 
hazırlamanın gayreti olarak nitelendiriyoruz. 
Türk burjuvazisi, Anayasamızın kurulmasını ön
gördüğü emekten yana bir demokrasi düzeni için
de, bugünkü imtiyazlı durumunu sürdüreni ive
ceğini anlamıştır. 

Bugünkü aşırı sömürünün ve millî gelirin ada
letsiz bölüşüm ünün devam etmesi, kötülüklerin 
serbestçe ortaya serildiği, halkın uyanıp örgüt
lendiği demokratik bir ortamda mümkün değil
dir. Sosyalizm yurdumuzda, hızla gelişmetkedir. 
T. İ. P. hemen bütün köylerden oy almıştır. Ka
pitalist yoldan yurdu kalkındırmanın mümkün 
olmadığı, olamıyacağı artık halk sınıf ve tabaka-
larınca da kavranmaktadır. Bakınız "bu yıl A. P. 
sözcüsü Papenek'teıı, kundura bağlarına asılarak 
havalanmak mucizesinden söz etmedi. Toprak 
ağalarının, aracı burjuvazisinin umurunda değil 
Türkiye'nin kalkınması. Fakat kapitalizm dolabı 
döndürülemezse, imtiyazlarının, çıkarlarının bo
zulacağını biliyorlar. Sayın Başbakan bu kür
süden «Anayasa kazanç hakkını temel hürriyet 
olarak ilân etmiştir.» diye boşuna haykırmadı. 
Fakat ne var ki, kapitalizmin bozuk işleri feryat
larla düzelmiyor. Nasıl ki, Amerika'nın yurdu
muzda kurduğu üsler de «yalan! Yok öyle şey!» 
diye bağırmakla ortadan kalkmamıştır. Anaya
sa çizgisinin gerisinde Hükümet etmenin de ol-
'bet bir sınırı vardır. Ve bu sınırın, derinleşen 
'buhranla, Demirel Hükümetine manevra imkânı 
'bırakmadığı nihayet bizzat Başbakan tarafından 
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anlaşılmış olmalıdır ki, Hükümet yeni terör ka
nunları hazırlatıyor. 

Sayın miletvekileri, 
Türkiye bugün malî ve ekonomik bakımdan 

1957 - 1958 yıllarını; politik bakımdan ise 1959 -
1960 yıllarını yeniden yaşar görünüyor. Demirci 
Hükümeti Türk burjuvazisinin o tarihlerdeki 
ters talihinin, faşizme göz kırpmakla önlenebile
ceği, umuduna kapılmıştır. Senaryoyu buna gö
re hazırlatmak istiyorlar. Yalnız bir noktayı ih
mal ediyorlar: Türkiye Güney - Vietnam değil
dir. 

Hazırladıkları «terör» kanunlarını Meclisten 
geçirebileceklerini biran için düşünsek bile, bun
lar Anayasa Mahkemesi tarafmdan mutlaka iptal 
..edilecektir. Anayasa Mahkemesinde namuslu, bil
gili yargıçlar var. Anayasayı Amerika'nın nüfu
zunu korumak hürriyeti ve vurgunculara kazanç 
hürriyeti şeklinde yorumlamaya asla yanaşmıya-
cak, yargıçlardır bunlar. Ama olacak şey değil 
ya, biran için olduğunu farz etsek ve bu terör ka
nunlarının iptal edilmediğini düşünsek, bu takdir-
'de bile amaçlarına ulaşamıyacaklardır. Çünkü 
yargıçlar, savcılar ve zabıta memurları «terör» 
kanunlarını vicdanlarmca ycrumlıyarak, Hükü
metteki bayların istediği şekilde uygulamıyacak 
lardır. 

Anayasanın fiilen tatili demek olan bu ka
nunları hazırlıyanlarda, o'l ayları görme ve de
ğerlendirme yeteneği, acalba hiç mi kalmamış
tır1? Cidden merak ediyorum. 

Baylar, elinizde Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri gilbi, mussolihi diktatörlüğü
nü yıllarca ayakta tutmuş müeyyideler var. 
Hem de bunlar Eaşist İtalya'dan alındıktan son
ra beş kere değiştirilerek, da'ha da ağırlaştırıl
mıştır. Eğer bugün bunlarla dilediğiniz sonuç
ları alamıyorsanız, bunun bir sosyolojik anla
mı olacağını aklına getirmiyor musunuz? 

İler1! sürdüğünüz gıilbiı 'bu maddelerlim boşlu
ğu falan yoktur. Bu maddeler o derece elâs
tikidir ki, dilenen doğrultuya çekilebilir ve 
Türkiye'de .bu maddelerle bir anda on bin
lerce kişi hapse atılabilir. Ama görüyorsunuz 
ki, atılamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin orta
mı değişmiştir. Kara koyunla ak koyun artık 
ayırt edilir olmuştur. Türkiye'de ihmal edile-
ımiyeoek güçte ıbir sosyalist akım vardır. Güçlü 
sendikalar vardır. Devrimci öğrenci dernekle

ri vardır. Örgütlenımliş Atalbüıkçü öğrdtmenler 
vardır. Anayasayı korumaya azimli güçler var
dır, ve de Türkiye İşçi Partisi vardır. Polisi, 
savcısı, yargıcı da çoğunlukla uyanmıştır; uyan
maktadır. Baylar, Yargıtay Başkanının adalet 
yılını açış konuşmasından neler söylediğini unu
tuyorsunuz ıher (halde. 

Hazırladığınız «terör» kanunlarını haber ve
reyim, yürütemiyocekısiniz. Çünkü toplumun ka
nunları 'kendisine ters düşen kanunlardan da
ima daılıa güçlüdür. 

Sayın milletvekilleri, 
Demir el Hükümeti, zihniyet, tutum ve da^-

ranışlariyle, Anayasa çizelgesinin gerisindedir. 
1967 programı ve 1987 Bütçe ^kanun tasarısı bu 
nun son ve açık delilidir. İlki - üç noktayı be
lirtmekle yetineceğim; yetineceğimde iktifa 
edeceğim demektir, belki anlamıyanlar bulu
nur. 

Anayasanın 2 nci maddesine ıgöre: «Tür
kiye Cumihuriyeti, insan haklarına ve başlangıç
ta belirtilen temel ilkelene dayanan, millî, de
mokratik, lâyik ve sosyal bir hukuk Devleti
dir.» 

Başlangıçta: «Bütün fertlerini, kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün ha
linde, millî şuur ve ülkeler etrafında toplıyan 
ve milletimizi, dünya milletleri 'ailesinin eşit 
ihaklara sa'hip şerefli bir üyesi olarak, millî 
birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak» 
denildikten sonra, «yurtta sulh, cihanda sulh 
ilkesine, millî müeadele ruhuna, millet egemen
liğine Atatürk devrimlerine;» atıfta bulunul
makta; ve Anayasaımızın: «İnsan 'hak ve hürri
yetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, fer
din ve toplumun huzur ve rofalhını gere ekleştir
meyi ve teminat altına almayı mümkün kıla
cak demokratik hukuk Devletini Ibütün hukukî 
ve siosyal temellcriylc kurmayı» amaç bildiği 
ilân edilmektedir. 

Demek Nki, hükümetler Türk Milletinin bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada ortak, 
'bölünmez bir ıbütün halinde .görecekler ve aynı 
milletin fertleri olduğumuz halde kaderde, kı
vançta ,tasada ortak olmayışımızın ekonomik, 
sosyal, politik nedenlerini ortadan kaldıracak 
bir politika izliyeceklerdir. 
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Bu husus Anayasanın 10 ncu maddenin 2 nci 
fıkras-iyle beyidedilmiştir: «Devlet, kişinin te
mel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal 
adalet ve (hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşmı-
yaeak surette smırlıyan siyasi, iktisadi ve sos
yal bütün engellerli kaldırır; insanın maddi ve 
mânevi varlığının gelişme için gerekli şartları 
ihazırlar.» denilmektedir. 

Devletimizi nitelendiren biraz önce okudu
ğum 2 nci maddenin gerekçesinde ise, sosyal 
Devlet ilkesi şöyle açıklanmaktadır: «Türkiye 
Cumhuriyeti sosyal bir Devlettir. Başka bir de
yimle çalışma ve sosyal adalet ilkelerine daya
nır. Sosyal Devlet, fertlere yalnız klâsik hür
riyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda 
onların insan 'gibi yaşamaları için zaruri olan 
maddî ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisi
ne vazife edinen Devlettir. Modern Anayasa, 
asgari geçim şartlarından, sılMıi bakımdan, öğ
renim imkânlarından ve hele barınacağı bir 
konuttan yoksun bir kişinin gerçek anlamda 
hür olamıyacağını ka'bul eden zamanlımızın hu
kuk ve siyaset ilmine, Devlet görüşüne uygun 
olarak, fertlere ve vatandaşlara sosyal bir
takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf 
ıhalk tabakaları için refah sağlamayı dikkat bu
yurun, her sınıf halk tabakaları için refah sağ
lamayı kendisine vazife edinen zamanımızın 
Devleti (refah Devleti) iktisaden zayıf olan 
kişileri, bilhassa işleri bakımından 'başkalarına 
tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar 
gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecek
tir. (Bunları Türkiye İşçi Partisinin yorumları 
sanmayınız; okuduklarım Anayasamızın gerek
çesidir. Gerekçeyi okumaya devam ediyorum.) 

Bıı suretle hem insan şahsiyetine hürmet etmek 
vazifesini yerine getirecek, klâsik hürriyetlerin 
gerçeklerle alay eden bir mahiyet almasına mâ
ni olacak, hem de çalışan geniş halk tabaka
larının refaha kavuşması sayesinde toplum ha
yatı için daha verimli olmaları hedefine ulaşa
caktır. Gerçekten maddî (malî ve iktisadi) im
kânlardan maJhrum olan halk tabakaları için, 
klâsik .hürriyetler yalnız kâğıt üstünde kalan 
parlak, falkait boş lâflardan feşka bir değere 
sa'hibolamaz.» 

Sayın milletvekilleri, demek ki, Türkiye hü
kümetlerin mutlaka uymaları ica'bedcn birta
kım kurallar vardır. Türkiye Cumjhuriyetinde 
her halde hükümetler «sandı'ktan çıktık» gerek

çesiyle diledikleri politikayı izlemekte serbest 
değillerdir. Cumhuriyet hükümetleri millî mü
cadele ruhuna sadık kalacaklardır. Millî bağım
sızlığımızı, egemenlik inaklarımızı sınırlayıcı 
anlaşmalar imzalamıyaca'klar; .bu sonucu do
ğuracak ittifaklara girmiyeceklerdir. Halktan, 
emekten yana olacaklardır; «iktisaden zayıf 
olan kişileri, bilhassa işleri bakımından başka
larına tabi olan işçi ve müstıahde<mlcri, her tür
lü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri», himaye 
edeceklerdir. 

Hükümetlerin, emekçi sınıf ve tabakaları na
sıl ve ne yoldan koruyacaklarını da, Anayasa
mız üçüncü bölümünde göstermiştir. Bu bölüm
de yer alan maddeler, iktisaden zayıf olanların, 
işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve 
müstahdemlerin, her türlü dar gelirli ve yok
sul kimselerin korunması için sevk edilmiştir. 
Yani Anayasamız emekçi sınıf ve tabakalardan 
yana, sol kardkterde, sosyalizme 'açık 'bir yasa
dır. Sosyalist bir yasadır dcımiyorum ve 
ve hiçbir zaman da demedim. Sosyalizme açık, 
yani sosyalist gelişmeye elverişli bir Anayasa
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasaları anlama ve yorumlama bir uz

manlık işidir. Bunun temel kurallarını şöyle 
özetlemek mümkündür. Anayasalar önce top-N 

lumun. tarih çizgisine göre anlaşılıp yorumla
nır. Toplumların tarih çizelgeleri sosyal sınıf
lar arasındaki mücadelelerden ve millet olarak: 
bağıımsız yaşamak için, yabancı uluslara karşı 
yürüttükleri mücadele ve savaşlardan meyda
na gelir. Anayasalar önce bu tarih çizıgisi doğ
rultusuna oturtularak yorumlanır. Yorumda 
başvurulacak ikinci kural, Anayasanın tarih 
•çizgisine göre belirtilen temel ilkelerinin açık-
lanmasıdrr. Örneğin: 1961 Anayasamız, 19 ncu 
yüzyıldan ıberi, toprak rantıma tasarruf edenle
rin geleneksel iktidarına karşı, yeni doğan iki 
sınıfın, hurjuva sınıfı ile işçi sınıfının ve yoksul 
köylülerle bir dönüşüm içinde bulunan orta ta-
ıbakalarm mücadeleleri ve 'bu mücadele'lerin 
muhassalasmın çizdiği balın .gelişme çizgisi he
saba 'katılmadan; ve bir millî kurtuluş savaşı 
vererek emperyalizmin ve kapitalizmin boyun
duruğundan kurtulmak için, milletçe yaptığı
mız hamleler, bir miheng olarak kullanılmadan, 
asla anlaşılamaz, yorumlanamaz. 
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Nihayet üçüncü bir kural 'olarak, Anayasa
nın her maddesinin bu temel tarih ve sosyoloji 
çizgisine ve bu temel ilkelere 'göre yorumlan
ması gelir. Anayasanın her somut hükmü temel 'il
keler ve tarih çizgisinlin ışığında anlaşılmak ge
rekir. 

Bir noktaya önemle işaret edilmelidir. Te
mel ilkeler arasında olsun, maddeler arasında 
lolsun, tarih çizgisine göre bir silsileler merte
besi kurulur. Yani Anayasanın bütün maddele
ri aynı değerde değildir. 

Saym milletvekilleri, 
Anayasamızdaki özel teşebbüs serbestliğime 

iMşkin hüfcülmilerlin bu kurallara göre değer
lendirilmesi gerekir. Saym Maliye Bakanı gibi 
özel teşebbüsü millî ekonomiminin temeli say
maya katiyen cevaz yoktur. Türkiye'nin tarih 
•çizgisi, Anayasamızın millî mücadele ruhuna da
yanan temel ilkesi ve 2 nci maddede açıklanan 
«Sosyal Devlet» kavramı ile, «mülkiyet hakkı
nın kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz» diyen 36 nci maddenin 2 nci fıkrası; ve 
«Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
'güvenlik ve kararlılık içinde 'çalışmasını sağlı-
yacak tedbirleri alır,» hükmünü koyan 40 nci 
maddenin 3 ncü fıkrası; ve «iktisadi ve sosyal 
hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlanması amacına göre düzenlenir», di
yen 41 nci maddenin 1 nci fıkrası; özellikle 
«Devlet, dikkat buyurun, çalışmaların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık için
de gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî ted
birlerle çalışmaları korur ve çalışmayı destek
ler; işsizliği önleyici tedbirleri.alır», şeklindeki 
42 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümleri karşı
sında, özel teşebbüsün millî ekonomide tali bir 
kesim .olduğu hususunda şüpheye yer bırakmaz 
Anayasamıza göre özel teşebbüsler, kamu ya
rarına aykırı olmadığı ölçüde serbesttir. Ve her 
halde 39 ncu maddenin açık hükmü: «Kamu hiz
meti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin, kamu 
yararının gerektirdiği hallerde, gerek karşılı
ğı kanunda gösterilen şekilde Ödenmek şartiy-
le devletleştirileceği» merkezindedir. 

Teşebbüsler kamu yararına aykırı olmadığı 
ölçüde serbesttir ve her halde 39 ncu madde
nin açık hükmü: «Kamu hizmeti niteliği taşı

yan özel teşebbüslerin, kamu yararının gerek
tirdiği hallerde, .gerçek karşılığı kanunda göste
rilen şekilde ödenmek şartiyle devletleştirilece
ği» merkezindedir. 

Anayasamızın 39 ncu maddesinin mefhumu 
muhalifinden özel teşebbüsün esas olduğu sonu
cu çıkarılamaz. Çünkü birincisi teorik bir se
bepten dolayı çıkarılamaz. 

Türkiye 'geri kalmış bir toplumdur ve geri 
kalmış bir toplumun çağımızda kapitalist yol
dan kalkınması mümkün değildir. İkincisi Ana
yasamızın tarih çizgisi başlangıç kısmı ve özel
likle 2 nci majddesıi buna engeldir ki, bu neden 
birinci teorik nedenle bağlanır. 

Üçüncü, Anayasamızın 36 nci maddesinin 
2 nci fıkrası (genel olarak mülkiyetin kamu ya
rarına aykırı olarak kullanılamıyacağı) diyor, 
zararına demiyor, esasını koymuştur. Bütün bu 
nedenleri karşısında kapitalist gelişmelerini ta
mamlamış Batı toplumlarında cari olan eko
nomik sistemden bizim gibi geri kalmış t op 
lumlar hakkında hüküm çıkarmak yanlıştır. 

Tekrar edelim: Anayasamız mucahesinde 
özel teşebbüs ancak tali bir kesimdir. Fakat 
hemen söyleyelim T. I. P. ancak büyük teşeb
büslerin kamulaştırılmasını ister. Buna karşı
lık milyonlarla mülkiyetin sağlanmasından ya
nadır ve orta ve küçük teşebbüslerin devletleş-
tiıOkneslmi de düşünımem'eJktedJr. Çünkü bunların 
devletleştirilmesinde kamu hizmeti ve kamu ya
rarı niteliği esasen yoktur. Buna karşılık bü
yük özel teşebbüslerde daima kamu hizmeti do-
layısiyle devletleştirilmelerde kamu yararı var
dır. Kaldı ki, kamu hizmeti ve kamu yararı 
kavramları statik, değişmez kurumlar değil, 
zaman içinde değişen ve somut olarak her işlet
me kolu için ayrı ayrı mütalâası gereken kav
ramlardır. 

Saym milletvekilleri,' . 
Anayasamız bir denge rejimi kurmuştur. 

Bu denge, iç ve dış çevreli olarak iki yönlü
dür. 

Anayasamız, Anayasanın üstünlüğü ve gö
rev ayrılığı ilkeleri gibi; tarafsız Cumhurbaş
kanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sa
yıştay gibi, özerk üniversite, özerk TRT ve 
ajans gibi müesseselerle iç çevre dengesi sağ
lamıştır. 
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Anayasamız demokrasiyi teminat altına al
mak için, bir de dış çevre denge unsurları mey
dana getirmiştir. Anayasamız son talhlilde bu 
dış eevre dengesinin varlığı ile günlük hayatta 
uygulanan, yaşıyan bir kural niteliği kazanır. 
Halkın hakları, asıl bu dış denge sayesinde te
minat altına girer. 

Dış çovre dengesi, emek kuvvetleriyle ser
maye kuvvetleri arasındaki doğal mücadelenin, 
Anayasa sınırları içine almmasiylc sağlanır. 
Anayasamızın 56 ncı maddesinde hükme bağ
lanmış olan çok parti rejimi, aslında böyle bir 
dengenin ifadesidir. Anayasanın sosyal Devlet 
ilkesi ve 3 noü bölümündeki sosyal hak ve ödev
ler ancak emekçi sınıf ve tabakalarını temsil 
eden sosyalist partilerin varlığı ile, kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûm güzel, fakat boş söz
ler ol'in'aJkltaın (kuıitulur. 

Anayasamızın sınıfların eşitliğini ilân eden 
12 nci maddesi; Devletin emekçi sınıf ve taba
kaları korumakla ödevli okluğunu söylenen 
2 nci maddesi ve grev hakkını tanıyan 47 nci 
'maıddesti, .sosyal sınıflar arasındalkli müoadolenün 
Anayasa sınırları içine alınmış olduğunda şüp
he bırakmaz. 

Batı demokrasisi esasen böyle bir denge re
jimidir. Sosyal sınıfları, sınıflar arasındaki do
ğal mücadeleyi, Anayasa içinde hukukî mües
seseler haline getirecek yerde; bunları inkâra 
saptınız mı, demokrasiyi de inkâr etmiş olursu
nuz. Böyle bir rejim demokrasi etiketi altım
da sermayedar -sınıfların diktasından başka 
bir şey değildir. Bugün Filipin^deki Güney Vi
etnam'daki rejlimler, bu çeşit demokrasliler-
dir, 

Türîkiye domdkra^i, lııg'dıtere'deki, Fransa'-
daki, İtalya'dakilcr gibi bir demokrasidir. Ana
yasamız açıkça çiğnemime dikçe rejimimizin bu 
niteliği değiiş'tiirileme'z. 

Hal 'böyleyken Demire! Hükümeti, gerek 
yerli, gerek yabancı* özel teşebbüslere, daima 
öncelik itanıanıştır. Anayasanın yukarda belir
tilen açık hükümlerine rağmen işçileri, müs- , 
tandomleri, dar gelirlileri ve yoksulları koru
mak görevini ihmal etmiş, sistemli bir şekilde 
işverenleri, büyük topralk sahipl'erinii, büyülk tüc
carları, yani yoksulu değil varlıklıyı korumuş
tur. 

1967 programı ve Bütçe kanunu tasarısı ile, 
bütçe açığını kapatmak için başvurulan Vasıtalı 

Vergi yolu, Hükümetin Anayasaya aykırı zihni
yet, tutum ve davranışının, son ve canlı örnek
leridir. 

Gerçekten Birinci Beş Yıllık Plân stratejisin
de vergi adaletinin • sağlanması için, vasıtalı ver
gilerin oranının azaltılması buna karşılık gelir ve 
servetlerin müterakki vasıtasız vergilere tabi tu
tulması öngörülmüştür. Demirel Hükümeti son 
zamlarla, hem Anayasaya, hem Birinci Beş Yıl
lık Plâna karşı gelmiştir. 

Hükümetten sormak isteriz: Bütçe açığını 
kapatmak için neden büyük toprak sahiplerinin 
tarımsal gelirlerinin gereği gibi vergilendirilme
sine veya büyük servetlerin vergilendirilmesine 
gidilmemiştir de, ağır yükünü . yoksul emekçi 
halkın taşıdığı Vasıtalı Vergi demek olan zaruri 
ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükseltmeye ve
ya ayarlamaya gidilmiştir? Buna Anayasa sınır
ları içinde mâkul bir karşılık bulmak mümkün 
değildir. Bu sorunun cevabı Demirel Hükümeti
nin halktan yana bir iktidar olmadığı, sermaye
darın çıkarlarını koruyan bir Hükümet olduğu 
merkezindedir. 

Gene düşünülmelidir ki, Gelir Vergisinin de 
ağır yükü işçi, müstahdem, memur gibi emekçi 
ve dar gelirli vatandaşların omuzlarmdadır. Ge
lir Vergisinin yaklaşık olarak % 60 ını beyanna
meye tabi ol mı yan bu vatandaşlarımız öder. Tüc
carların, fabrikatörlerin ve serbest meslek sahip
lerinin ödedikleri vergi % 40 oranındadır. Oysa 
milli gelirin adaletsizce bölünüşünde büyük pay
ları da bunlar almaktadır. 

Son zamla,rm zincirleme bir fiyat yükselişine 
yol açacağı şüphesizdir. Ekonominin enflâsyoncu 
bir döneme girdiği anlaşılmaktadır. Hükümet bu 
gidişi önlemek niyetinde olmadığı gibi, bunu ya
pacak gücden de yoksundur. Emekçi halkımızı 
gittikçe artan geçim sıkıntıları beklemektedir. 

Konsolide bütçe giderleri, geçen yıla göre 
% 12 oranında artmıştır. Oysa geçen yılın büt
çesindeki artış % 16 oranında idi. Bundan millî 
savunma, borç ödeme gibi doğrudan doğruya üre-

. timle ilgili olmıyan kalemlere ait artışlar çıkarı
lırsa, 1967 bütçesi giderlerindeki gerçek artışın 
sadece % 7 den ibaret olduğu anlaşılır. Üstelik 
Hükümetin yapmış olduğu son zamların bir kıs
mı, bütçe harcamalarına da tesir edeceğinden, 
bütçenin hizmet gücü daha da azalacaktır. Bü
tün bunlar emekçi sınıf ve tabakaların aleyhine 
olan şeylerdir. 

— 750 — 
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Demirel Hükümetinin kamu hizmetlerine önem 
vermeyişinin bütçeye yansıyan bir başka delili 
de, yatırım harcamalarındaki artışın sadece bir 
% 8 den ibaret olmasıdır. 

Buna paralel olarak 1987 programında da 
özel sektör yatırımları % 21, kamu sektörü yatı
rımları ise - İktisadi Devlet Teşebbüsleri dâhil -
sadece % 8 oranında artırılmıştır. Böylece kamu 
sektöründeki kesinti sayesinde serbest kalacak 
malî kaynaklar bilinen yollardan özel sektöre ak 
tarılacaktır. 

Bütün bıı nedenlerle 1967 yılının iktisadeıı 
zayıf durumda olan bütün emekçi sınıf ve taba 
kal ar için, dar gelirli yoksul vatandaşlarımız 
için son derece sıkıntılı geçireceği, millî ekonomi
deki istikrarsızlığın daha da artacağı kanısında
yız. 

Refah devleti kurmak vaatleriyle iktidara gel-
mir. olan Adalet Partisi, birbuçuk yılda tam bir 
acze düşmüştür. Demokrat Parti aynı politikayı 
6 - 7 yıl sürdürmüştü. Ama onların elinde baş
ka olanaklar vardır: Merkez Bankasında 137 ton 
altın ve önemli döviz rezervleri bulunuyordu: 
Amerika'dan sağlanan borçların henüz taksit ve 
faizlerinin vâdesi gelmemişti; birkaç yıl üst üste 
iyi mahsul alınmıştı; ve Kore Savaşının pamuk 
gibi bâzı ürünlerimiz için yarattığı elverişli satış 
imkân1 arından yararlanılmıştı. Bütün bu olanak
lara rağmen Demokrat Parti iktidarı da uyarlı 
bir gelişme sağlıyamamış, ilk yıllarını aldatıcı 
bolluğundan sonra Türkiye'yi iflâsa sürüklemiş 
tir. 

Bu iflâsın asıl nedeni, pek çoklarının sandığı 
gibi, sadece plansızlık, israf ve suiistimaller de-
ğPdir. Asıl neden geri kalmış bir ülkenin kapi
talist yoldan kalkınmasına imkân bulunmaması
dır. Adalet Pa.rtisi iktidarı, bu gerçeği yoksul 
Türk Milletinin sırtından bir kere daha isbat et
meye kalkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Demirel Hükümetinin Anayasanın temel ilke

lerine tem doğrultuda iktisadi ve malî bir politi
ka izlemesine paralel olarak, sosyal kültürel alan
lardaki politikası da, her gün daha çok Anayasa 
çizgisinin gerisine düşmektedir. Faşizme ortam 
hazırlıyan bu politikanın zehirli ürünlerinden 
bâzı örnekler vermek istiyorum. 

önce şu noktayı belirtoyim: Adalet Partisi 
emekçi halk yığınlarının oylarını almasına rağ 
inen, büyük toprak sahiplerinin, büyük sermaye

darların çıkarlarına hizmet eden bir partidir. 
Anay?.sa çizgisinin gerisine düşmesinin asıl nede-
nî budur. 

Demirel Hükümeti millî tarihimizle, 27 Ma
yıs Anayasasiyle intibaksızlık halindedir. Bu du 
rurrı Adalet Partisini, partizan bir yönetime ve 
giderek faşizme itelemektedir. 

Partizanlık gayretleri bütün Devlet dairele
rinde, sendikalarda, öğrenci derneklerinde, öğret
menler topluluğunda, esnaf derneklerinde kendi
sini şiddetle hissettirmektedir. 

Halk çocuklarının bilinçlenmesini önlemek 
için Millî Eğitim Bakanlığı sistemli şekilde çalın
maktadır. Bakanlığın kilit noktalarına Atatürk 
düşmanlığı, devrim düşmanlığı ile tanınmış kim
seler getirilmiştir. Bunlar öğretmenleri kendi t ın 
tucu ve çağ dışı zihniyetlerine göre derecelendir
mektedir. 

Atatürk'çü devrimci, toplumcu öğretmenler, 
komünistlikle suçlanarak, ya Bakanlık emrine 
alınmakta, ya başka ödevlere nakledilmekte, ya 
la istifaya zorlanmaktadırlar. Türkiye Öğret
menler. Sendikası yönetici ve üyelerine sistemli 
ckilde baskı yapılmaktadır. Bu kuruluşun ba- • 
una yeni seçilen bir öğretmen, Ankara'daki öde-
/inden alınarak Elâzığ'ın uzak bir köyüne atarr-
ııstır. Millî Eğitim Bakanı, bu hukuk dışı iş* 
emin nedenlerini açıklıyabilir mi? 

Millî Eğitim Bakanlığı ırkçı, mukaddesatçı 
•/o her türlü gerici ve tutucu yayınların âdeta 
lağıtım merkezi haline gelmiştir. Bu gibi yayın-
'ar okullara, öğretmenlere gönderilmekte ve bun
ların okunması ve okutulması için okul yönetim 
kurulları, öğretmenler üzerine baskı yapılmak
ladır. 

Devlet Tiyatrosunun oynıyacağı eserler, çağ-
V . medeniyet zihniyetiyle çelişen bir şekilde 
sansür edilmektedir. 

Öğrenci dernekleri, gençlik ve fikir kulüpleri, 
arasında ayrım yapılmakta, faşist komanda çö
mezlerinin yuvalandığı kuruluşlar Devlet Hazi
nesinden beslenmektedir.' 

Özerk kuruluşlar olması gereken TRT ve 
Anadolu Ajansı gibi kuruluşlar da, tarafsızlık
tan ayrılmaları, Hükümetin propaganda organ
ları haline gelmeleri için baskı yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurdun Doğusu ile Batısı arasındaki farkı 

hızla azaltmak için gerekli gayret gösterilmiyor. 
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Doğulu vatandaşa Anayasanın: «Herkes dil, 
irk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din 
ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir,» diyen 12 nci maddesi uyarınca muamele 
edilmiyor. Keza alevi vatandaşlarımızı huzura 
kavuşturacak tedbirler alınmıyor: Diyanet İş
leri Başkanlığında alevilere temsil hakkı tanın
mıyor. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Alevi
lere temsil hakkı verilmiyor ne demek ? 

T. t. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Bütün bu işler millî birli
ğimizin ve toprak bütünlüğümüzün korunması 
bakımından son derece ters sonuçlar verebilecek 
kısa görüşlü bir politikadır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. (Gürültüler) Konuşmaların 
şekli hakkında bir şey var mıdır? Elbette konu
şacaklar. Rica ederim oturun efendim. (Karşı
lıklı müdahaleler) Siz de oradan başlamayın Sa
yın Koçak. 

T. t P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Tekrar ediyorum. Bütün 
bu işler millî birliğimizin ve toprak bütünlüğü
müzün korunması bakımından son derece ters 
sonuçlar verebilecek kısa görüşlü bir politikadır. 
Bu topraklar üzerinde yaşıyan ve Türkiye Cum
huriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan 
herkese eşit muamele edilmelidir. Edilmelidir 
ki, onlar da bu vatanı daha candan benimsesin
ler. Doğudaki son deprem felâketinden sonra, 
imar ve İskân Bakanının felâketzedelere: «Be

ğenmiyorsanız, gidin kendinize bir başka Hükü
met bulun» demek hafifliğini ve sorumsuzluğunu 
gösterdiği bilinmektedir. (Soldan müdahaleler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bağırışmayın 
efendim, lütfen susun. 

T. 1, P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — İmar ve tskân Bakanlığının 
.felâketzedelere gazetelerde yazıldığı gibi «Be
ğenmiyorsunuz, gidin'kendinize bir başka Hü
kümet bulun» demek hafifliğini ve sorumlulu
ğunu gösterdiğini bilmekteyiz. Bunlar kötü 
tutum Ve davranışlardır. 

Bü arada, Hınıs, Varto, Karlıova bölgesindeki 
deprem'.felâketinden sonra, dışardan da büyük 
ölçüde yardım gelmiş olmasına rağmen, felâket
zedelerin ' maddi ve mânevi büyük kayıp ve ıstı
raplarını telâfi etme, dindirme konusunda, 

Hükümetçe alman tedbirlerin son derece yetersiz 
olduğu belirtilmelidir. Aradan bunca zaman 
geçtiği halde felâketzede vatandaşlarımızın ıstı
raplarının dindirilmedği, hâlâ arkası kesilmiyen 
şikâyetlerden, protestolardan anlaşılmaktadır. 
Hükümeti zamanında uyardık. Bizi temin et
mişlerdi. Şiddetli geçen bu Kış aylarında felâ
ketzede vatandaşlarımızın özellikle dağ köyle
rinde yaşıyanlarm, içinde emniyetle barındıkları 
konutlara kavuşturulmuş olduklarını biz sanmı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Demirel Hükümeti, her işi ters yürütmekte 

âdeta kararlı görünüyor. Her vesileyle anarşist
likten, komünistlikten söz açan, Anayasa hakla
rının kullanılışını anarşistlik olarak nitelendiren 
Hükümet, izlediği bölücü ve partizan politika-
siyle, bizzat kendisi anarşik bir ortam yaratmış
tır. 

Demirel Hükümetinin bu politikası akla ister 
istemez 5 Mart 1959 tarihli ikili anlaşmayı getiri
yor. Başbakan ve Dışişleri Bakanının böyle 
bir anlaşmanın varlığından haberdar olmadık
larını defalarca tekrarlamış olmaları da şüphe 
ve endişelerimizi arttırıyor. Başbakana ve Dışiş
leri Bakanına sözünü ettiğimiz ikili anlaşmanın 
düstur 3 ncü tertip, cilt 41, sayfa 1025 te yayın
lanmış olduğunu haber verelim. 

Bu anlaşmanın başlangıç kısmında Amerika'
nın Türkiye'yi doğrudan veya dolaylı saldırılara 
karşı koruyacağı ifade edildikten sonra, 1 nci 
maddede: Bir saldın olunca - bu saldırı dolay
lı da olabilir - Amerikan Hükümetinin Türk 
Hükümetinin çağrısı üzerine, Silâhlı Kuvvetle
rin kullanılması dâhil bütün gücüyle, Türki
ye'ye yardım edeceği bildirilmektedir. 

Dolaylı saldırı terimi, devletler hukukunda, 
içerde başgösteren yıkıcı faaliyetler karşılığı 
olarak kullanılmaktadır. Faaliyetlerin yıkıcı 
olup olmadığına ise, Hükümet karar verir. Gö
rülüyor ki, sözü geçen anlaşmanın bu hükmü, bir 
yabancı devletin içişlerimize karışması imkânını 
sağladığı için, millî varlığımız bakımından son 
derece tehlikelidir. 

Terör kanunları çıkarmaya hazırlanan Demi
rel Hükümetinin, başı darda kalınca bu anlaş
maya sarılmıyacağmdan; hele Amerikan aleyh
tarı akımların daha da gelişmesi karşısında, 
Amerikan'm Hükümeti bu yola sürüklemeye 
kalkışmıyacağmdan emin değiliz. 
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Dünyanın her yerinde Amerika askeri müda
halelerini buna benzer anlaşmaların gölgesinde 
yapmıştır. 

Bu anlaşmanın millî savunmamız bakımından 
her hangi bir önemi bulunduğu da ileri sürüle
mez. Amerika'sız kendimizi savunamıyacağımız 
kanısında olanların elinde NATO ve CENTO it
tifakları vardır. Amerika'ya içişlerimize karış
mak yetkisi tanıyan 5 Mart 1959 tarihli ikili An
laşmanın derhal feshini isteriz. 

Bu vesileyle Amerikan Büyükelçisinin bütçe 
tartışmaları başladığı sırada yaptığı konuşmayı 
egemen devletler arasında cari olan kurallara 
aykırı ve içişlerimize açık bir müdahale saymak
tayız. Lgmen bir devlet nezdindeki elçiler o 
devletin içişleriyle ilgili demeç veremezler. Oysa 
Mister Hart Türkiye'nin kapitalist yoldan kal
kınma gayretlerini övmüş ve garip bir tesadüfle, 
A. P. sözcüsünün, Doğu blokunda da kapitalist 
metotlara dönülmekte olduğu hakkındaki görü
şüne paralel sözler sarf etmiştir. 

Türkiye'de D emir el Hükümetinin izlediği 
kapitalist yönetime karşı olan partiler, kuru
luşlar ve kişiler vardır. Bütçe münasebetiyle 
Hükümetin iktisadi ve malî politikası Büyük 
Mecliste tartışılırken Amerikan elçisinin bu 
konudaki beyanlarını, Devletler hukukuna ay
kırı bir davranış ve İçişlerimize müdahale 
sayıyoruz. 

ıSaym milletvekilleri, Amerika ile imzalan
mış ikili anlaşmalar, millî güvenliğimizi teh-
dideden, egemenlik haklarımıza karşı duran 
nitelikleriyle hâlâ yürürlükte duruyor. Türkiye 
İşçi Partisinin inkâr edilemiyecek hukukî de
lillere, olaylara dayanan açıklamaları karşısın
da, önce «yok öyle.şey! yalan!» diye bağırarak 
tepki göstermiş olan Demirel Hükümeti, niha
yet bu anlaşmaların bağımsızlığımız, millî men-
faatlarımızla bağdaşmıyan hükümlerinim de
ğiştirilmesi için Amerikan Hükümetine başvur
duğunu açıklamak zorunda kalmıştır. 

Aradan hemen bir yıla yakın bir zaman geç
tiği halde Amerika ile bu konuda müzakereler 
başlayıp başlamadığı, başlamışsa bugüne kadar 
ne sonuç alındığı hakkında bir fikrimiz yoktur. 

Bunun gibi Kıbrıs meseleside artan endişe
lere yol açmaktadır. Batı basını, bundan kısa 
bir süre önce Makarios'un bir demecine yer ver
miştir. At&na'daki toplantıdan dönen Makarios, 

Kıbrıs meselesinin Atlantik camiası içinde bir 
çözüme ulaştırılmasına karşı olmadığını ilk de
fa ifade etmiştir. Yunanistan'a bağlanacak bir 
Kıbrıs'ta, Türk Silâhlı Kuvvetlerinim işgalinde 
NATO üsleri kurulabileceğini söylemiştir. 

Demirel Hükümeti böyle bir çözümü geçerli 
bulmakta mıdır? Büyük bir gizlilik içinde 
yürütülen ikili konuşmalarda, dolaylı olarak 
Enosis'in kabulü anlamına gelen, böyle bir çö
züm üzerinde durulmuş olması ihtimalinden 
ciddî endişeler duymaktayız. 

Dışişlerine ilişkin görüşlerimizi sunarken, 
Hükümetin Güney Vietnam'a bir Türk askerî 
heyeti göndermek hususundaki kararının teh
likelerine ve isabetsizliğine, Yüce Meclisin 
dikkatini çekmek isteriz. 

Malî sıkıntı içinde bulunan Demirel Hükü
metinim, Amerikadan sağlanacak kredi ve yar
dım karşılığında, Vietnam' daki müşahitler he
yetimin kadrosunu genişletmeye yanaşması ve 
Türkiye'yi, tarihin yazdığı ilk millî kurtuluş 
savaşını yapmış olan bu milletin evlâtlarını, 
kurtuluşları için savaşan Vietnamlılara karşı 
Amerikan emperyalizmi emrinde savaşa sok
ması, ihmal edilemiyecek bir ihtimal olarak be
lirmektedir. Her ne kadar basında gidecek he-
yetin asla savaşa katılmıyacağı, sadece geril
la savaşının nasıl yapıldığını izliyeceği yazıl
mışsa da, asıl maksadın - hiç değilse Amerika'
nın bu işte güttüğü asıl maksadın - bu olduğun
dan şüphe ettirecek sebepler vardır. Bir kere 
gerilla sayası Amerikan karargâhlarından na-. 
sil izlenecektir? Gerilla savaşını Amerikalılar 
yapmıyor ki; İkincisi, öteden beri bilindiği üze-. 
re Amerika mütefiklerinin Vietnam'da kendisi
ne yardım etmelerini istemektedir. Bir heyet 
gönderilmesinin bu yolda bir ilk adım olmıya-
cağını, ileride heyetin genişletilip daha aiktif 
bir role sokulmıyacağını, bir askerî birlik hali-
ne getirilmiyeceğini kim temin eder ? Bu mü
lâhazalarla, Türkye İşçi Partisi son derece teh
likeli gelişmelere yol açabilecek olan bu kararın 
kesinlikle karşısındadır. 

Sayın milletvekilleri, oturduğu koltuğun so
rumluluğunu idrakten âciz bir kişi, bizler için. 
«Moskova'dan emir alırlar» demiştir. Bu sözleri 
sahibinin yüzüne bir tokat gibi çarparım. (Gü
rültüler). Türkiye İşçi Partisinin yöneticileri 
kimseden emir alacak tiynette olmaduklarını, 
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ömürleri boyunca ispat etmişlerdir. Ama ka
mu oyunun, daha dün denecek kadar kısa bir 
zamandan beri tanımaya çalıştığı bâzı kişiler 
hakkında, aynı hüküm verilemez. 

Kârü kisp peş'inde olanların neyi, ne za
man, kime satacakları belli olmaz. (A. P. sıra-
.larından «ne demek bu?» sözleri, sıra kapakları
nı vurmalar) (T. I. P. sıralarından «Başkan, ni
ye müdahale etmiyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Siz sebe'biyet veriyorsunuz, lüt
fen susun, rica ederim sükûtu muhafaza edin. 
(Karşılıklı müdahaleler, gürültüler) Bağırmak
la ne istiyorsunuz efendim? Lütfen susun, rica 
ederim, gürültüye sebebiyet vermeyin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burası T. B. 
M. M. dir, Moskova kürsüsü değildir, lütfen söz
lerini tavzih etsin. 

BAŞKAN — Ataöv rica ederim oturun. (Gü
rültüler) («Sözlerini tavzih etsin» sesleri) Lüt
fen oturun efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Anlamaya ça
lışın. (Karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Karşılıklı bağırmayın, muhte
rem arkadaşlar. Eğer gürültüye devam edecek 
olursanız celseyi tatil ederim. Açık söyliyeyim, 
lütfen sükûtu muhafaza edin. Sayın Aybar siz de 
o cümleyi tavzih edin, tavzih edin Beyefendi. 

T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALI 
AYBAR (Devamla) — Tekrar edeyim Beyefen
di : Kârü kisp peşinde bulunanlar... (A. P. sıra
larından gürültüler, «Tavzih etmedi Sayın Baş
kan» sözleri) 

RIZA KAUS (Ankara) — Neyi tavzih edi
yor, bir daha okusun bakalım, bunların anlama 
kabiliyeti kıtlaşmış. 

BAŞKAN — Oturun rica ederim, sizin bağır
manızla anlamak kabiliyeti artacak mı efendim. 
Lütfen oturun. 

T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY
BAR (Devamla) — Kârü kisp peşinde olanların 
neyi ne zaman kime satacakları belli olmaz. (A. 
P. sıralarından gürültüler). 

T. î. P. dışardan emir alırmış. T. I. P. dışar
dan emir alırmış. Dışardan beslenen komünist
ler varmış? (Gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ederim susun; bu şekilde 
müzakere devam edemez. Oturumu kapatırım, 
lütfen dinleyin. (A. P, sıralarından «kapat, ka

pat» sesleri) Vakit kaybetmekten başka neye ya
rar oturumu kapatmak?.. Lütfen susun, netice
ye varalım. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, 
tavzih edin dediniz, hatip tekrar etti, tavzih et
medi. 

Alil İHSAN BALIM (İsparta) — Amerikan 
kolejinde öğretmenlik yap, ondan sonra gel bu
rada böyle konuş (A. P. sıralarından «tavzih et
sin» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, biz şimdi vazifemi
zi yapıyoruz, siz de onun üzerine mütemadiyen 
yürümeyin efendim. Bu şekilde müzakere devam 
edebilir mi? Lütfen susun efendim. 

Devam edin efendim, gürültüyü keselim. 
T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALI AY

BAR (Devamla) — T. I. P. dışardan alırmış. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, bu 
şekilde devam edilemez, müzakerelere. («Tavzih 
etsin» sesleri) Ne yapalım biz de tavzih edin de
dik? Beyefendi elimizde ne yetki var, ya celseyi 
kapatırız, ya ortadan kalkarız. Biz tavzih edin 
dedik, etmemiş ne yapalım. Başka bir çare bulun 
bakalım? (Gürültüler) Lütfen susun efendim, 
gürültüyle bu iş olmaz. 

ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — Haysi
yetli insanlar açık konuşur, haysiyetli ise tavzih 
etmeye mecburdur? («Tavzih etsin» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, eğer böyle müdahale
ler devam ederse celseyi kapatırım. Fazla bağı
ranlara da ceza vermeye başlarım. Lütfen susun. 
Bakın açık söylüyorum, içtüzüğü tatbik etmeye 
mecburum, beni mecbur bırakmamanızı sizlerden 
rica ediyorum. Susun, siz de devam edin. buyu
run Sayın Aybar. («Tavzih etsin» sesleri) 

Rica ederim, biz tavzih etmesini istedik, bu 
kadar konuştu, icbar edecek elimizde kuvvet 
yok. Devam edin efendim. 

HAMlT FENDOÖLU (Malatya) — Tavzih 
etmediği takdirde müdahale edeceğiz. 

T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
BAR (Devamla) — Türkiye işçi Partisi dışar
dan emir alırmış; dışardan beslenen komünistler 
varmış; komünistler bir ihtilâl hazırlığı içinde-
lermiş... Peki ne duruyorsunuz baylar, ne duru
yorsunuz? Elinizde belgeler vardır elbet, dökse-
nize bunları ortaya. Hayır! Hiçbir delilleri, is
patları yoktur. Ama bu baylar söylerler bunları. 
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Terör rejimi kurmak için söylerler bunları; halk 
uyanmasın diye söylerler bu yalanları. 

Talihsizliği Türkiye'nin, bugün sorumluluk 
yerlerinde bu gibilerin de bulunmasıdır. 

Gene bu kürsüden Türkiye îşçi Partisinin ka
patılacağı tehdidi savrulmuştur. (Gürültüler, 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Ali Rıza Bey lütfen siz de baş
lamayın, Başkanlık Divanına dâhil olan arka
daşlar hiç olmazsa yatıştırmaya çalışsınlar, rica 
ediyorum. 

T. I. F. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY-
BAR (Devamla) — Bu, Anayara tadil edilecek de
mektir. Kimin haddine bunu yapmak! Kimin 
haddine Anayasayı tadil etmek. Türkiye îşçi 
Partisinin kimse kılına dokunamaz! (T. I. P. sı
ralarından alkışlar) T. î. P. nin kimse kılma do
kunamaz. 

Türkiye îşçi Partisi Anayasanın dışmdaymış. 
«Anayasaya hayır demekte hayır vardır,» diye 
propaganda yapanlar; bir avuç çıkarcının imti
yazlı durumları için Anayasayı engel olarak gö
renler; Anayasayı değiştirecek yeterli çoğunlu
ğa sahibolmadıkları için yakınanlar; Anayasa 
müesseselerine öteden beri şovenler, bu iddiada 
bulunuyorlar. 

Baylar, özellikle sizlere hitabediyorum, Hü
kümet koltuğunda oturan baylar. Anayasayı siz
lere çiğnetmiyeceğiz. (Gürültüler) Sizlerin man
tığı ile hükümetler sandıktan çıkar; ama şunu 
iyi belleyiniz : Milletlerin tarihi sandıktan çık
maz. 

Akıllar başlara devşirilmelidir: 
Biz de Adalet Partisinin kapatılması için 

Anayasa Mahkemesine başvurabiliriz. Hem bi
zim delillerimiz geçerli şeylerdir, bu nokta unu
tulmasın. Ama biz sizin kapanmanızı değil, Ana
yasa sınırları içine girmenizi isteriz. Çünkü 
emekçi halkımızın her,gün gözünden düşen, düş
meye mahkûm olan bir partisiniz. Kaldı ki, top
rak ağalarının, büyük sermayedarların çıkarla
rım savunan bir partinin, demokratik ortamda 
seçim mekanizmasının hakemliği ile günbegün 
eridiğini görmek zevkinden mahrum olmak da 
istemeyiz. 

Türkiye îşçi Partisini kapatacaklarmış!.. Ki
min haddine!... Bunu başardıklarını farzımuhal 
biran için kabul etsek bile, millî,kurtuluş hare
ketinin, sosyalizm için mücadelenin duracağı, 

hattâ duraklıyacağı düşünülebilir mi?... Bu ha
reket, kaynağını tarihsel gelişmemizden almak
tadır. Mücadele devam edecektir ve üstelik siz
ler «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davramş-
lariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidar» du
rumuna düşmüş olacaksınız. (Gürültüler) 

Faşizm geçmiyecektir, baylar!... 
Anayasayı koruyan kuvvetler sizden kat 'ka t 

güçlüdür. Çünkü onlar, haklı bir dâvayı savun
manın yenilmez mânevi gücüne de sahiptirler. 

Akıllar başlara devşirilmelidir!. 
Türkiye İşçi Partisini kapatacaklarmış!... 
Hodri meydan!. 
Saygılarımla. 
(Mehmet Ali Aybar Adalet Partililerin 

«yulh!»' sesleri ve Türkiye îşçi Partililerin al
kışları arasında kürsüden indi) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Aydın Yalçın. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AY
DIN YALÇIN (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 1967 bütçesinin iki hafta
dır devam edegelen görüşmelerinin sonuna 
ulaşmış 'bulunuyoruz. Bu görüşmeler sırasında 
odindüğimiz genel intibaları 'bütçenin tümü üzte-
rinde toparlayıcı konuşmalar fırsaitiyle bilhas
sa 'belirtmek isteriz. Bu seneki bütçe görüşme
lerinde umumi intibaımız şudur ki, bütçenin 
ikblsadi ve teknifk yönlerinden ziyade bütçe
nin siyasi yönleri üzerinde dalha büyük ağırlık
la durulmuştur. 

Konuşmamızın başında bütçenin iktisadi ve 
malî yönleri üzerinde, muhalefetin görüşleri 
üzerinde bir nebze durmak isterim. 

Şimdiye kadar yapılan tenk-idlerde muha
lefetin şu hususları ileri sürdüğü ortaya çık
maktadır : Bütçede cari masraflar kabarıktır, 
varidat yetersizdir, Hazine duruımu sıkışıktır, 
bütçe açıktır, alman tedbirler fiyat artışı yara
tacaktır, zamlar sosyal adalete aykırıdır, para 
ve kredie faaliyeti gevşektir. Dış ticaret sıkı
şıklığı ciddîdir. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu ncikltayı be
lirtmekte fayda vardır ki, muhalefetin bir me
sele üzerindeki teşhisi ile o ımeseleye dair ge
tirdiği teklifleri beraber mütalâa elfcmek ica-
beder. Yalnız 'muhalefetin görüşleri içinde dik
katimizi çeken nokta, hiçbir yapıcı tavsiyenin 
yer almayışıdır. Bu vakıalar eğer mevcutsa 
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bunun yerine 'muhalefet alternatif olarak ne 
teklif etmektedir; bunun üzerinde hiçbir 
.maalesef şimdiye kadar fikrî çaba gösterildi
ğine şahidolmadik. Yalnız Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün tarım gelirlerine temas eden 
sözü müstesna, mütemadiyen bu kürsüden fa
kir halkın sırtına yüklenen yük, sosyal ada
leti zedeleyici zam tedbirleri edebiyatı üzerin
de duruldu. 

Muhterem arkadaşlarım, hu müşahede, teş
his ve 'muhakeme tarzlarımda bulduğmuz hata
ları ve çelişmeleri bilhassa bu münasebetle be
lirtmek isterim. Bu iddialarda çelişme şu nok
tada kendisini göstermektedir; eğer bütçede 
açık varsa muhalefetin yapacağı en mühim 
tenkid ve muhalefetin ileri süreceği en mühim 
fikir, yeni tedbirler neler olmalıdır? Bunun 
üzerinde şimdiye kadar hiçjbir muhalefet men
subu en ufak bir ışık tutmamıştır. Fakir hal
kın sırtına yüklenen yükler, sosyal adaleti 
zedeliyen tedhirler edebiyatının gerçekle il
gisini bulmak hakikaten meseleye teknik yön
den bakan bir insan için mümkün değildir. 
Bir kere muhterem arkadaşlarım, hepinizin de 
bildiği gibi, zam teklifi olarak getirilen ted
birler arasında fakir halkın istihlâkine yöne
len maddeler üzerine konmuş her hangi bir 
zam bahis konusu değildir, akar yakıta, güm
rüğe... Bunlar önümüzdeki devrenin bütçesi
nin munzam varidat kaynaklarının en mühim 
kısmını teşkil edecektir, bunlar fakir halkın 
sırtına yüklenen yük sosyal adaleti zedeleyici 
birtakım tedbirler manzumesi içinde mütalâa 
edilemez. Bunlar olsa olsa iktisadi faaliyet
ler, istihsal ve nihayet yatırımlar (çünkü Dam
ga Resmi dolayısiyle ithalât.••mallarının ve it
halât dolayısiyle bâzı yatırım mallarının ta
mamlanması bahis konusu olabilir) ancak 
hunlar üzerinde bir inikas 'bahis konusu ola
bilir. 

Bu kısa mâruzâtımla şunu belirtmek isti
yorum ki, teknik yönden, iktisadi yönden mu
halefet görüşleri şimdiye kadar her hangi bir 
şık getirmediği gibi meseleyi halk efkârına 
tamamen yanlış bir cepheden aksettirmeye ya-
rıyacak birtakım sloganlar üzerinde durmak
la iktifa edilmiştir. 

Şeker üzerindeki zamma gelince; bunun 
da her şeyden evvel iktisadi Devlet Teşekkül

lerinin fiyatlarını maliyetlerinin altında de
vam ettirdiğimiz takdirde İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yaşıyan, kâr eden ve mütemadi
yen vergi mükellefinin sırtına yük olmaya 
namzetliği içinde buulnan bir statüden çıkarıl
ması bahis konusudur. 

Muhterem arkadaşlar, bu sene getirilmiş 
olan bâzı munzam varidat tedbirlerinin gerek
çelerinin nelerden ibaret olduğuna da bakma
mız lâzımdır. Masraf bütçesinin bir genel man
zarasına göz attığımız takdirde gözümüze ilişen 
şudur; Maliyemiz, geçmiş devirlerin yüklerinin 
bakiyesi altında bu sene cari masraflarda bir 
milyar iki yüz milyonun üzerinde bir munzam 
masrafla karşılaşmıştır. Bunun 488 milyonun 
Millî Savunma, 242 milyonunun eğitim kadro
larına yapılan ilâveler, 78 milyonun sağlık hiz
metlerine, 70 milyonun emniyet, jandarma ve 
ilh.. hizmetlere yapılan eklemeler dolayısiyle 
meydana çıktığı, yalnız Maliye Bakanının yap
tığı açıklamalar değil, aynı zamanda bütçe ge
rekçelerinde önemle belirtilen hususlar arasında 
yer almaktadır. Hiç şüphesiz tek cari masrafla
rın plân ve program hedefleri içerisinde tu
tulması zaruri ve isabetlidir, ancak bütün bu 
işlerin başsorumlusu Hükümet olmakla bera
ber bu munzam masraf kanunlarına oy veren 
bütün milletvekillerinin, el kaldıran bütün ar
kadaşlarımızın, da bu sorumluluğa iştirak et
tiklerini idrak etmeleri lâzımdır. Masraf ka
nunlarına el kaldıran bir Meclisin herşeyden 
evvel gelecek munzam varidat kanunlarına da 
bir emrivaki olarak razı olduklarının zımnî ifa
desi mevcuttur. 

Muhalefet partileri içinde görüşlerini büt
çenin iktisadi etkileri, malî tesirleri üzerinde 
görüşlerini özetliyen sayın C. H. P. sözcüsü bir 
miktar Devlet masraflarında tasarrufa gidildiği 
ve bâzı munzam varidatı artırıcı tedbirler alın
dığı takdirde bu bütçenin iktisadi ve malî is
tikrarı sarsmıyacak bir nitelikte olduğunu da 
ilk konuşmasında belirtmişti. Biz de bu kanaate 
geniş nispette katılmaktayız. Binaenaleyh ikti
sadi ve malî yönden bu bütçe üzerinde muhale
fetin, anamuhalefet partisinin görüşlerini özet
liyen bu mütalâa aslında bu bütçe müzakerele
rinde asıl üzerinde durulan konuların siyasi 
konulara kaydırmasının başlıca nödenini teşkil 
etmektedir kanaatindeyiz. Biz önümüzdeki yıl-
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larda yatırım ve tasarrufu hızlandırıcı, sanayi
leşmemizi süratlendirici, Ortak Pazara inti
bakımızı temin için uzun vadeli tedbirler, alıcı 
Hükümet beyannamesinde, seçim beyanname
sinde ve programımızda yer almış olan iktisadi 
hayatımızın daha serbestleşmesi ve piyasa eko
nomisi şartlarına uyan bir şekle tedricen ha
zırlanması, döviz kontrollerinin gevşetilmesi, 
para ve kredi politikasında daha rasyonel ve 
tabiî bir bünyeye doğru malî ve iktisadi poli
tikamızın yürütülmesi, tarımın modernleştiril
mesi, ihracatın teşvik edilmesi gibi uzun va
deli tedbirlerin daha geniş nispette akislerini 
görmek istediğimizi de bu münasebetle belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de belirt
tiğim gilbi, bilhassa bu bütçenin görüşülmesi es
nasında muhalefetin daha çok siyasi konular 
üzerinde durması ve dikkati bu siyasi konu
lara doğru çekmesi şüphesiz sebepsiz değildir. 
Bu Türk bütçelerinin görüşülmesinde bir ge
lenek halini almıştır. Bütçe aynı zamanda bir 
gensoru mahiyetinde bulunduğu için, rejim 
bakımından, devlet idaresi bakımından en 
önemli meseleler, iktisadi meselelerle ilgili ol
sun olmasın, bu kürsüden daima ifade edilegel-
miştir. Bizim görüşümüze göre ve bu müzakere
lerden çıkardığımız umumi intı/baa göre siyasi 
rejimimiz 27 Mayıs'tan bu yana devam ede-
gelen istikrarsızlığın daha müstakar bir düze
ye doğru yaklaştrrılması meselesi hepimizin zih
nini işgal eden en mühim meseledir. Muhale
fetin siyasi meseleler üzerindeki ortaya attığı 
fikirlerden çıkardığımız diğeı bir intuba, Tür
kiye toplumsal gelişmesinin nazik bir dönemin
dedir. Bu dönemde bâzı nazik münasebetler, 
tehlikeler ve endişeyle takiıbedilmesi gereken 
bâzı gelişmeler bulunabilir. Bunlar üzerinde gerek 
muhalefet olarak gerek iktidar olarak müş
terek bir görüşle durmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi lideri, 
aşırı akımları, sağcı ve solcu kuruluşlar, öğ
retmenler, öğrenci teşekülleri, temel haklar 
tasarısı gibi konulara ağırlık veren bir ko
nuşma yapmıştır. Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Liderinin konuşmasında temas ettiği 
'bu konular gerçekten önemlidir. Yalnız me
selelere bakış tarzında, mütalâalarında biz 
bir dengesizliğin mevcut bulunduğu kanaa

tindeyiz. Sağ ve sol aşın akımlar Türkiye 
gibi iktisadi, sosyal gelişmesinin bugün içinde 
bulunduğu safhada paralel yürüyen bir is
tikamet takibedegelmiştir. Yalnız Türkiye'de 
değil; dünyanın her tarafında. Çünkü ge
leneksel toplum bünyesinin modernleşme ve
tiresi esnasında meydana getirdiği birtakım 
mukavemetler bu çeşit tepkilere yol açmak
tadır. Bir tarafta düzeni yeni baştan kur
mak, her şeyi yıkmak, öbür taraftan hiç
bir şeyi değiştirmemek ve memleketi yeniliğe 
tamamen kapamak yolunda aşırı sağ ve aşırı 
sol uçlardan gelen birtakım teklifler yalnız 
Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sos
yal ilimlere mensup insanların dikkatini çe
ken bir özelliktir. Bu akımlar içerisinde her 
şeyi yeniden yapmak, cemiyetin temel mües
seselerini ortadan kaldırmak için birtakım 
tertiplere girmek yolunda yalnız Türkiye'de 
değil dünyanın her tarafında komüniz - akım
larının yaptıkları telkinler bir sosyal ilim
cinin belirttiği gibi, büyüme çağında bâzı ço
cukların kâfi derecede kalsiyumsuzluk yü
zünden toprak yemelerine benzemektedir. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye ulaşmış olduğu 
gelişme seviyesinde birtakım iptidai memle
ketler için çok ıstıraplı bâzı milletler için 
içinden çıkılmaz girdapların neticesinle bü
yük ıstıraplara malolan birtakım maceralara 
Türkiye'nin sürüklenmesine lüzum yoktur. Biz 
değişmeyi düzenli bir şekilde yürütebilmek 
için memleketimizde ve şimdiye kadar siyasi 
hayatımızdaki gelişmeler birtakım müesseseler 
Meydana çıkarmışız. Millî arzuyu formüle 
eden, uzlaştıran Parlâmentomuz, gelişmiş 
siyasi partiler geleneğimiz bunun en mükem
mel teminatları arasındadır. Bu siyasi ka
rarları tatbikat halinde uygulamaya yönelte
cek Türk Devlet idaresi, Türk Devlet cihazı 
bunun en mühim vasıtalarından bir tanesi ola
caktır. 

Biz Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
çetrefil meselelerin altından kalkmak için 
parlömanter sistemi devam ettirmek, açık ce
miyet düzenini sağlamlaştırmak Batılı eği
timi korumak ve bu imkânlardan faydalanarak 
meselelerimize çözüm yolları aramak mecbu
riyetindeyiz. Batılı eğitim, tartışan, soru so
ran, öğrenmeye niyetli, telkine ve yol gös-
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termeye açık bir kafa düzenini isabettirmek-
tedir. Basite irca edilmiş birtakım hazır re
çetelere, birtakım klişelere meselelere yak 
İaşma tarzı hiçbir zaman gerçekten Batılı 
eiğitmin parlömanter düzenin muvaffakiyeti 
için unsur telâkki edilebilecek noktalar de
ğildir. Bir memlekette öğrenmeyi, soru sor
mayı zorlaştıran muhakeme melekesini kör 
leştiren dogmatik kafa yaratan ve bu sn 
retle de o memleketlerde totaliter düzenir 
mânevi zeminini tesis eden birtakım iddiac 
ve ithamcı, birtakım siyasi akımlar o memle 
ketler'n sivasi gelişmesi için hakikaten bü
yük bir talihsizlik olacaktır. 

Mu/hterem .arkadaşlar bu münasebetle bir 
endişemizi belirtmek isteriz. Türkiye'nin için
de bulunduğu fikrî huzursuzluk içerisinde Tür
kiye'ye verilmek istenen yön bakımından ba-
zan zaman zaman endişeler duyduğumuz vakit 
bu işin içinden nasıl çıkacağız tarzında bir so
ruyla karşılakmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar demokratik düzenin 
•başarı ile işlediği memleketlerde, Batılı eğiti
min gerçekten devlet idaresine yardım ettiği 
ileri Batılı ülkelerde, sosyal ilimlerin gelişme
si, iktisadi, siyasi meselelerin akılcı, tahlilci, 
araştırıcı kafaların süzgecinden gelenek olgnn-
laşarak fakat hiçbir zaman ideolojik softalık
lara sapmadan, hazır klişeler arıyarak değil, 
fakat zahmete katlanarak, rakamları tetkik 
ederök, araştırmalar yaptırarak ve nihayet 
bunları meydana getirdiği teamülleri tartışa
rak bunun neticesinde varılacak kararlarla 
mümkündür. 

Bunu şunun için söylemek istiyorum: Tür-
ikiyeMe meselelerimize çözüm yolu ararken bâ
zı siyasi partilerin tamamen bir hayal ve an
cak siyasi gelişmesinin çocukluk safhasında 
bulunan memleketlerde mesafe alabilmiş olan 
bu siyasi partilerin hiçbir zaman Türkiye'de 
halkın beklediği refahı, saadeti ve ahengi mey
dana getirecek yol göstermelerine imkân yok
tur. Bu ideolojilerin hâkim olduğu memleket
lerde insan idaresindeki kabalık, devlet idare
sindeki iptidailik bugün artık geniş bir edebi
yatı teşeikküı -etmiş, dokümante olmuş geniş 
bir konudur. Bu münasebetle bir hususu be
lirtmek isterim : 

Bundan l i r süre önce Almanya'da muhte
lif milletlerin temsilcilerinden müteşekkil NA

TO i'e Doğu memleketleri arasındaki münase
betleri inceliyen bir enternasyonal sempozyu
ma iştirak ettim. Bu sempozyumda bir Fran
sız, önemli bir Fransız şahsiyeti bilhassa Rus
ya'ya dair şu müşahedesini belirtti ve Rusya'
nın tanınmış yazarlarından Uya Eremburg'un 
şu s*>/;ünü nakletti : Bugün zor bir çıkmaz içe
risindedir. Diyalektik ölmüştür. Ve bizim prob-
lcımi-niz gençliğe verebileceğimiz diyalektiğin 
dışında da yeni bir şey yoktur Muhterem ar
kadaşlar bugün totaliter cereyanlar dünyada 
en büyük buhranla karşıkarşıya bulunmakta
dırlar. Bu memlokettc yön ariyan insanlara 
her şeyden evvel demokrasinin bilhassa İkinci 
Dünya Harbinden sonra katettiği mesafeler 
üzerinde düşünmelerini, demokratik ülkelerin 
iktisadi alanda, sosyal alanda katettiği mesa
feleri şöyle bir gözder. geçirmelerini tavsiye 
ederiz ve aynı zamanda totaliter memleketle
rin gerek iktisadi alanda gerek siyasi alanda 
ve gerekse insan münasebetleri alanında içine 
düşmüş bulundukları çelişmelerin tezahürleri
ni yakından izlemelerini tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin en 
mühim mücadelesi, biraz evvel belirttiğim gi
bi, 27 Mayıstan bu yana demokratlık düzeni 
yeni baştan kurmak, r.iyasi istikrarı tesis ot-
m'ck, parlömanter düzeni işler hale getirmek 
ve bandan memleket meselelerine çözüm yolu 
temin edecek yolları araştırmaktır. Bunları ya
parken bütçenin tümü üzerinde yaptığım bi
rinci konuşmamda da belirtmeye çalıştığım gi
bi, totalitarizmle mücadele birinci priyoritemiz, 
birinci öncelik vermemiz gereken, birinci endi
şemiz olması gerekir. 

Totalitarizmle mücadelenin çeşitli safhala
rı bulunduğunu hepjmiz bilmekteyiz. Biraz ev
vel belirttiğim gibi, totaliter kafayı yaratan 
en mühim âmillerden bir tanesi, eğitim siste
midir. Her şeye hazıı formül bulan, gerçeğin 
birtakım kalıbı bulunduğunu, hiçibir şcikilde bu
nun münakaşa edilomiyoseğini ileri süren katı 
ve dogmatik kafa aslında totalitarizmi gelişti
ren mânevi zemini yetiştirmektedir. Eğitim sis
temimizi ıslah ederken aynı zamanda Batılı 
ve hür düşünceyi teşvik edici tedbirler alırken 
totalitarizmin temellerini teşkil eden birtakım 
unsurlarla da mücadele ettiğimizi anlamamız 
lâz:ımdır. Totaliter cereyanlarla mücadelede 
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diğer bir adım ve diğer bir safha iktisadi kal
kınmanın hızlanmasıdır. Bugün totaliter cemi
yetlerin nasıl kurulduğu üzerinde yapılmış olan 
araştırmalardan meydana çıkun birinci husus 
şudur ki, milletler ümitsizliğe düştükleri za
man totalitarizmden medet ummaktadırlar. İş
sizlik genişi omişse tıpkı 1930 larda Batı dün
yasında çalışabilecek nüfusun yüzde 10 - 15 
inin işsiz düşmesi gibi ahval tekrar dünyaya 
arız olursa, veyahut da Türkiye'ye arız olur
sa, totalitarizmden korkmak için temelli bâzı ik
tisadi aksaklıklar var demektir. Aynı zamanda 
sosyal politika alanında fakirliğin giderilmesi, 
aşırı servet farklarının ortadan kaldırılması 
v. s. gibi uzun vadeli alanlarda da bu totali
ter cereyanlara karşı akımı ve ilgiyi geliştiren 
unsurları ortadan kaldırıcı tedbirlere şüphesiz 
ihtiyaç vardır. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
bunlar bugünden yarma, bir sene, iki sene, 
hattâ beş sene içeririnde gerçekleştirilmesi 
ımümkün olmıyan orta vadeli ve uzun vadeli 
hedeflerdir. Bu orta ve uzun vadeli hedefleri
mizi de bu istikamete doğru yöneltmekle bera
ber aynı zamanda rejimi tehdideden yakın 
tehlikelerin de mevcut bulunduğunu gözden 
uzaık' tutamamyız. Kaldı ki, Türkiye'nin yakm 
tehlikelerin tehdidi altında uzun müddettir 
bâzı tecrübeler geçinmiş, hafızalarımızda bâzı 
hâtıralar el'an canlı olarak yaşamaktadır. 

Bütçenin tümü üzerinde yapmış olduğum bi
rinci konuşmamda bilhassa bu yakm tehlikeler 
içerisinde bir tanesine işaret ettim. Bu Türkiye'
de demokratik, lâik, Atatürkçü ve Türk reji
minin yeni Türk Cumhuriyetinin temellerini 
korumada herkes kadar sorumluluk hissi içe
risinde bulunan bir iktidara karşı muhalefet 
yapılırken, bu muhalefet içerisinde yalnız 
kendi maksatları, kendi gayeleri için değil, 
fakat bizzat rejim için yabancı olan birtakım 
kuvvetlerin yapmaya çalışacakları manevrala
ra, birtakım oyunlara ve açmak istedikleri tu
zaklara alet olmamak hususunda da müteyak
kız olmak mecburiyetindeyiz. Bizim A.P. ola
rak bu kürsüden çeşitli vesilelerle yapmıya ça
lıştığımız uvarma ve aydınlatma bundan başka 
bir şey değildir, muhterem arkadaşlar. Türkiye 
îşçi Partisinin fikirlerini, beyanlarını, niyet
lerini, felsefes;ni, burada bu kürsüden ifade 
•edilmiş sözlerini eleştirirken bununla istihdaf 
ettiğimiz şey, hiçbir zaman fikre hürmetsizlik 

veyahut da fikirleri sansüre tabi tutmak isti-
yen, yalnız biz konuşalım, bizim dışımızdan 
kimse konuşmasın, bizim istemediğimiz fikir
leri kimse söylemesin tarzında bir inhisarcı 
zihniyetin neticesi değildir. Türkiye îşçi Par
tisi bu kürsüden belirli diyaloktiğln malûm 
zincirlemesi içerisinde düşüncelerini beyan et
miştir • «İç ve dış sömürücüler elele vermişler, 
emperyalistler ve gericiler ittifak etmişler, ya
bancılar ve yabancı sermayedarlar toprak altı.ve 
üstü servetlerimizi istismara başlamışlar, top
raklarımızı yabancılar istilâ etmiş, Türkiye, 
rızası hilâfına saldırganlık paktları içerisine 
sürüklenmiş, Türkiye kapitalistlerin bir oyu
nu olan Ortak Pazar gibi birtakım oyunların 
içine sokulmuş...» Bunların, bu iddiaların ve söz
lerin hepsi bir belirli diyalektiğin, bir belirli 
ve dışarıya kapalı bir mantıkin işleyiş siste
minin tabiî ürünleridir. 

Nitekim her bakanlığın bütçesi ürerinde T.Î.P. 
mensuplarının yaptığı tenlcdler bu diyalekti
ğin daha müşahhas bir şekilde tatbikine vesile 
teşkil etmiştir. Meselâ Millî Savunma Bakanlı
ğının Bütçesi konuşulurken üsler m e s e l i ye-
n'den ortava atılmış, Dış"şleri Bakanlığının 
Bütçesi konuşulurken ik:li anlaşrnnlar ortaya 
atılmış, Bavmdırlık Bakanlığı Bütçesi konu
şulurken Karavoll arının Devletleştirilmesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi konuşulur
ken Amerikalıların kaçakçılık vaptık1 arı, Sanlık 
ve Sosval Yardım Bakanlığı Bütçesi konuşulur
ken Amerikan ilâç fabrikalarının Türk hasta-
i"-*"->ı sö^nrdükİPT'i ve fni^e gibi birtakım id
dialar aşağı - yukarı herkesin - eğer bu man
tık dinenini benimsediği takdirde - hiçbir ça-
bava lÜTum. kalmadan bülbül .°"'bi sövliyeVle-
c>Şİ b'rtakım tekerlemeler şeklinde bu kür
süden ifade edilmiştir. Gelecek yıl arkadaş
larımızın zaman tasarrufu bakımından bu fi
kirlerini numaralamaları ve numaraladıvle be-
vau ederek b'zle^e hntHatırmlan hakikaten 
Meclis için büyük bir yardım olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar bu münasebetle T.Î.P. 
nin siyasi bakımdan Türk âmme efkârını uvan-
dıran, avdmh^a kavuşturan birtakım fonksi
yonlar gördüğünü de bu münasebetle hatırlat
mamız lâzımdır. T.Î.P. n'n ortaya attı&ı bnzı 
meseleler normal mantık s'stemi içerisinde dü
şünmeye alışmış demokratik partilerin kafası-
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rıa ne kadar yabancı gelirlerle gelsinler, tıpkı 
bâzı hendese derslerinde görüldüğü gibi, 
«absürde» birtakım faraziyeleri muvakkaten 
kabul etmek suretiyle doğrunun ve gerçeğin ne
rede bulunduğunu nasıl daha kolay bulabili-
yorsak, T.Î.P. nin bizler için son derecede 
«absürde» 'son derecede çapraşık, son derecede 
mantıka aykırı görünen noktaıi nazarlarını bir 
mantık teselsülü içerisinde devam ettirdiği
miz zaman vardığımız sonucun insanı ve in
san aklıselimini hayrette bırakan neticeleri 
karşısında bütün Türk Milletinin uyandığına, 
uyanmakta olduğuna efkârı umumiyemizin 
fcaani olacağına kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu partinin sözcüleri, 
«Biz 15 kişi olduğumuz halde niçin bizim üzeri
mizde bu kadar duruyorsunuz?» tarzında biraz 
mütevazi görünen ve kendi güçlerinin tevazuu 
içinde konuştukları intibaını veren bir ifadede 
bulundular. Kendilerine bunun sebebini şu 
münasebetle bir kere daha hatırlatmak isterim : 
Bir kere kendilerinki diğer partilerden daha 
avantajlı bâzı durumları vardır. Hiçbir parti
nin radyosu olmadığı halde T.t.P. nin iki rad
yosu vardır : Moskova Radyosu ve... 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Redde
deriz bunu. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) -^- Ve T.t.P. nin sözlerinin aynısını 
tekrarlıvan Bizim Radyo.. .(T.Î.P. sıralarından 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen sebebiyet vermeyin efen
dim. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALCIN 
(Devamla) — Bir siyasi partinin ne kadar propa
gandası bakımından avantajlı olduğunu göster
mesini... . 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Bu tarz 
konuşmaya hakları yok, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz de hakkiniz olmıyan çok şey 
ifade ettiniz, ama kimse bir şey demedi. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, T.Î.P. nin 
görüşlerini büyük tirajlı îstanbul gazetelerinde, 
sütunlarında işliyen yakarları mecvcuttur. Bina
en aleyh bu kürsüden yaptıkları konuşmala
rın, bu kürsüden ortaya attıkları iddiaların 
teker teker cevaplandırılması bunun için lâzım
dır. 

Fakat, bunun da ötesinde bizi endişeye dü-
üren bir nokta daha var ki, bütçenin tümü üze

ninde daha önce yaptığım konuşmada bu cep
hesi üzerinde durmuştum. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu avantajlı 
durumlarına rağmen T. î. P. in diğer demok
ratik ülkelerdeki gibi demokratik partileri se
limlerde zor durumda bırakacak seçim gücü 
son derecede kuvvetli bir siyasi parti haline 
gelmelerine biz matematik olarak imkân 'gör
müyoruz, endişemiz bu bakımdan değildir. 
Bunun sebeplerini, bunun nedenlerini daha ev
velki konuşmamda geniş şekilde izah etmiştim, 
burada zamanınızı alarak bir defa daha te'k-
rarlamıyacağım. Yalnız bir noktaya muhale
fet olarak, iktidar olarak, bütün memleket ola
rak, dikkati çekmek mecburiyetindeyiz: Şu 
husus bilhassa dokümante bir gerçe'k ortaya 
çıkmıştır ki organize bir ufak güc, dezorgani-
ze plan, henüz teşkilâtlanmamış bulunan ve-
yahutta gayet zayıf bir şekilde büyük kütle 
partileri halinde teşkilâtlanmış bulunan mem
leketlerde bazan güçlerinin çök üstünde o mil
letler için, o halklar için tahripkâr ve zarar
lı etkiler uyandırabilme imkânlarına sahiptir. 
Bunun en müessir vasıtasının T. î. P. in birta
kım çağırışımlar yolu ile birtakım benzetme
ler yolu ile kendisine yakın telâkki ettiği bâzı 
güçlü siyasi kuvvetleri etkisi altına alma ar
zusu, niyeti, kararı ve bu mealde bütün dün
yada tatbik edegeldiği taktikler bizi bu mese
le üzerinde hassasiyetle durmaya icbar etmek
tedir. Daha evvelki konuşmamda ingiltere'de, 
Norveç'te, İskandinavya'da, Belçika ve Holân-
da ve sair gibi memleketlerde seçimin % 1 i 
ile % 3 ü kadar bir kısmını temsil etme imkâ
nına sahip bulunan ufak marksist partilerini, 
bâzı demokratik ülkelerde bilhassa bu mark
sist partilerin meydana çıkmasiyle ortaya çık
mış bulunan yeni münasebetleri henüz iyi tâ
yin edememiş iyi öğrenememiş olan memleket
lerde yapmak iktidarında bulundukları kötü
lükleri ve tahribatı, bilhassa ortak cephe tak
tikleri ile yürütmüşleri bugün dokümante ol
muş, bugün üzerinde çok yazı yazılmış üze
rinde çok neşriyat yapılan önemli bir konu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, bu ortak cephe tak
tiklerine dair geçen konuşmamda Seylan mi
salini vermiştim, aynı konuyu tekrar etmiye-
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ceğini. Yalnız bilhassa bizim bünyemize yakın 
bir memleket durumunda olan Cenubî Ameri-
'ka memleketlerinden Şili'de meydana gelen bir 
hâdise hakkında ufak izahat vermeye ve Tür
kiye'deki komünist tehlikesinin vüsati, potan
siyeli ve üzerinde muhalefet olarak, anamu-
halefet olarak, iktidar olarak hassasiyetle dur
mamız gereken yönlerini belirtmeye çalışaca
ğım. 

Şili'de komünist ve marksist partiler siyasi 
rejimi ve demokratik düzeni tehdideden bü
yük bir kuvvet haline şu şekilde gelmişlerdir: 
Şili sosyal demokratları komünist partilerle 
işbirliğine girmiştir. Fakat bu işbirliği kısa 
bir zamanda bu partinin, sosyal demokratların 
komünist partisi tarafından yutulması sonucu
nu vermiştir. Bunun üzerinde yazılmış olan 
bir eserden bunun nedenlerini şu dört noktada 
topladığını bilhassa okumak istiyorum. Bu 
kitap bütün dünyanın tatbik edilen komünist 
taktik ve stratejisinin bir incelemesi adını ta
şıyan bir sempozyumdan alınmıştır. Şili'li sos
yal demokratların Şili'li komünistler tarafın
dan yutulmasının başlıca nedenleri sosyal de
mokrat liderinin ve liderlerinin daima poli
tikada primadona olarak kalmak, yani ön saf
hada bulunmak arzusu ve eğilimine bağlanmak
tadır. 

ikinci unsur olarak iktidar hırsı ve kabine
ye girme ve Hükümeti mutlaka ele geçirme ar
zusudur. 

Üçüncüsü, sosyal demokratların ideolojik 
vuzuhsuzluklarıdır. Sosyalist demektedirler 
kendilerine fakat ne çeşit sosyalist oldukla
rını bir türlü tarif edememişlerdir ve tarif ede
medikleri için de «işte biz de sosyalistiz gelin 
beraber olalım» demek suretiyle komünistle
rin nüfuzuna mukavemet edememişler ve içle
rinden çökertilmişler dir. 

Ve nihayet dördüncü unsur olarak, bu ki
tap sosyal demokratların hiçbir prensip tanı
madan iktidarda şöyle muhalefette böyle, 
memleket menfaatleri bakımından hiçbir temel 
prensip, hiçbir temel ilke tanımadan mütema
di bir oportünizm içinde yalpa yapmaları zik
redilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın dört kö
şesinden vermeye çalıştığım, okuduğum birçok 
kitaplardan dikkatimi çeken ve Türkiye bakı
mından parelelliği aşikâr olan birçok noktaları 

bu kürsüden ifade •etntemdeki 'endişeyi lütfen 
anlamanızı rica ederim. Bugün komünist ihti
lâli önümüzdeki Kasım ayı tamamlandığı zaman 
50 nci yılını bittirmiş olacaktır. Bugün milletler
arası meselelerde, ımemlelket içi siyasi mesele
lerde, bilhassa Türkiye'nin içinde bulunduğu 
gelişme safhasına ulaşmış olan memleketlerin 
hayatlarımda, komünizm ufak bir kuvvet olma
sına rağmen, biraz evvel de söylediğim gibi, 
büyük tahribat yapabilecek potansiyel gücüne 
sahib olduğu için, üzerinde hassasiyetle durul
ması gereken bir konudur. 

Komünistlerle iş birliği yapmış olan demok
ratik liderlerin akıbetlerine misal olmak üzere 
Çekoslovak liberallerinin lideri Benej 'in akıbeti, 
Sovyet İhtilâlinden önce Kerenslki ihtilâli zama
nında Rus sosyalist demokratlarının Kerenski'-
nin misali gözlerimizin önündedir. En sonra 
gazetelerde çıkan havadisler, 'komünistlerle iş
birliği yapmış olan milliyetçi bir liderin stnajik 
sonunda nereye müncer olduğunu göstermiştir. 
Sükarno'dan bahsetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Endonezya'da Sükar-
no, Türkiye'de Atatürk ne ise o mealde millî 
bir kahramandı. (C. H. P. sıralarındıan gürül
tüler) Şu balkımdan... Endonezya inkılâbını, En
donezya bağımsızlığını meydana getirtmiş En
donezya halkına ümit vermiş bir 'milliyetçi lider 
olarak ortaya çıkmıştır. Fakat, Sübarno'nun 
burada gayet tabiî ki, Atatürk'le paralelliği 
ortadan kalkmaktadır. Atatürk'le, statü 'bakı
mından söylüyorum, bir milletin istiklâlini ka
zandırmış bir lid'er olması bakımından Sükar-
no'nun müşterek tarafına işaret etmek niyetiyle 
Atatürk'ün ismini zikrettim. Fakat, dikkatinizi 
çekerim, ona rağmen Sü'karno komünistlerle 
iş birliği yapmak suretiyle 1965 Eki,minde ko
münist ihtilâlinin ve derbesmin yapılmasına 
yol açmış ve imlkân vermiştir ve 'bu sebeple de 
ordunun iktidarı ele almasına ve komünist ih
tilâlinin önü'ne geçmesine müncer olan hâdise
ler Endonezya'da 300 000 insanın öldürülmesine 
yol acımış ve nihayet bir kaç gün 'evvel de gör
düğünüz gibi, bu büyük millî kahramıan olarak 
kabul edilen Sükarno bizzat kendi milleti ta
rafından alaşağı edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bize milliyetçi 
liderlerin, demokratik ürerlerin sol kanatla iş 
birliği ve büyük bir ıstırapla müşahade ettiği-
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-miz gibi, bâzı muhalefet çevrelerinde, onların 
resmî yayın organlarında, bütün ilerici kuvvet
leri bir araya getirelim vç müşterek bir cephe 
kuralım, emperyalistlere,. sömürücülere karşı 
mücadele edeliırn tarzında gazeteler yayan so
rumlu büyük bir partimin içerisinde de bu ce
reyanların belirmesi bizi endişeye sevk cfaıclk-
tedir. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

SEYFÎ SADÎ PENCEP (Muğla) — Haltet-
mişssniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ayıp, «avıp, 
yazdığın gibi konuş. Namuslu insanlar yazdığı 
gibi konuşur. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş-
mıyalım. (C. H. P. sıralarından 'müdahaleler.) 
Sayın Hatipoğlu, lütfen yerinize oturun. 

A. P. GRUPU ADTNA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Müsaade buyurun daha açık 
•konuşacağım. 13 Kmrr-n 1966 tarihli Ulus Gaze
tesinden Selâhatt'n Hakkı Esatoğlu'nun yazısı 
m ok"va/" i^^ . ae-ık lrnnT>c,acao"r^ı. 

«Nasıl 1950 lerde demokrasiye karşı çıkan bir 
iktidara karşı memleketimizde partiler ve demok-
rasive inanmış vatandaşlar arasında güe birliği 
kurularak tek cephe halinde Demokrat Partinin 
kakışma ekilmiş ise, simdi de ekonomik özgür
lüğü tammavan, memleketin kaynaklarını ie ve 
d^s nömürücıTern elinden kurtaramıyan bir ikti
dara karsı bütün ilerici ve aydın güçlerin birleş-

, mesi gerekmektedir. Dağınık ve ayrı ayrı savaş 
voren bütün hancıların, bütün sosval adaletten 
yana olanların bir ilericHer cephesi kurması Ana
yasanın vatandaşa tanıdığı hakların uygulanma
sı için ortaklaşa savaşması büyük sonuçlara ulaş
makta. yararlı olacaktır.» 

Şimdi size başka-bir kitapdan pasajlar oku
yacağım. 1960 yılında Moskova'da toplanmış olan 
81 komünist partinin bütün dünyadaki komünist
lere talimat olacak, tavsiye olarak verdiği direk
tiflerin mahiyetinin incelemesini yapacağım ve 
bu sözleri sizin aranızdaki insanlar tekrarlama
dan evvel yıllar boyu Yön Dergisinde, Sosyal 
Adalet Dergisinde, And Dergisinde daha bir çok 
T. t. P. nin organı dergilerde aynı fikirlerin yıl
lardan beri işlenmekte olduğunu, bâzı büyük 
tra.ilı gazetelerin başyazarlarının bu fikri destek
lemekte olduğunu ve bu fikirler arasındaki pa
ralelizmi sakin olursanız daha iyi göreceksiniz. 
(A.P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

SEYFI SADt PENCAP (Muğla) — Bu akıl 
sende iken cek şeyler göreceksin. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — «Amerikan emperyalizminin poli
tik, ekonomik ve askerî etki altında bulunan bâzı 
Avrupa dışı gelinmiş kapitalist ülkelerde işçi sı
nıfı ve ha% başlıca derebeyi Amerika'nın emper
yalist erkine ve aynı zamanda tekel sermayesine 
ve millî menfaati zedeliyen diğer yerli gerici un
surlara yöneltmiştir. Bu mücadele süresince mil
letin tüm demokratik ve yurtsever güçleri ger
çek millî bağımsızlık ve demokrasiye ulaşmak 
amacı ile yapılacak bir ihtilâlin zaferi uğrunda.» 
B'.r d°ha okuvayım mı? (O. H. P. sıralarından 
gürültüler, an-laşılmıyan müdahaleler.) «Gerçek 
millî bağımsızlık ve demokrasiye ulaşmak amacı 
ile yapılacak bir ihtilâlin zaferi uğrunda», Yani 
komünist zaferinin uğrunda bir tek cephede bir
leşir1 er. Çünkü sosyalist ihtilâline erişmek için 
en önce bu koşulları gerçekleştirmek lâzımdır. 

SELÂHATTIN HAKKT ESATOttLU (Nev
şehir1) — B'z Annvnftadan bahsediyoruz. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Yal
çın, 27 Mayıstan evvel senin yazılarını da Mos
kova, radyosu veriyordu. 

A. P. GRUPU ADTNA AYDTN YALÇIN 
C D ova mi a) — Daha fazla oku m i va cağı m, bu ki
tabı hepinize göndereceğiz, bu kitabı okuyunuz 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Vallahi arkadaşlar, bu şekilde 
b :r müzakerenin devam edemiveceğini takdir bu
yurursunuz. Lütfen sayın hatip siz devam edin. 
Arkadaşlar siı de müsaade edin de şu işleri biran 
evvel yürütelim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDTN YALÇIN 
(Do'T.mla) — Muhalefet partileri içerisinde aklı 
salimini yitirmemiş, vatanperverlik hissinden 
mahrum bulunmıyan yüzlerce, brnlerce, milyon
larca vatandaşın bulunduğuna eminiz ve Türki
ye'yi... («Vatanperver olmıyanlar kimler?» ses
leri) D'neyiniz. Ve Türkiye'yi komünist ihtilâ
line götürmek için komünistlerin... 

ORHAN BİRGIT (İstanbul) — Kim önlüyor 
acaba? 

A. P. GRUPU ADINA AYDTN YALÇIN 
(Devamla) — Komünistlerin birinci aşama ola
rak ilk safhada demokratik bâzı güçlerle işbir
liği yaparak kendilerinin karşısında en büyük di
renme gücü olan mukavemet yuvalarını zayıflat-
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m ak yolunu takibedecekleri bütün komünist stra
tejisi ve tatbikatı üzerinde yazılmış kitapların ar
tık nerede ise a, b, c si haline gelmiş bir temel 
prensiptir. (Halk Partisi sıralarından gürültü
ler) Bunu içinizde öğrenmiyen varsa öğrenecek
tir beyler. Hâdiseler size Öğretecektir, içinizdeki 
vatanperver insanlar öğretecektir size. (A. P. sı
ralarından, «bravo» sesleri, C. II. P. sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet partileri içe
risinde ideoloiik vuzuhsuzluk içerisinde kendisini 
bulan bâzı arkadaşlarımız kısa zamanda iktidara 
gelmek oportünizmi içerisinde daima önplânda 
kalmak endişesi içinde tehlikeli eğilimleri kamçı-
lavacak bir yol tutarlarsa buna ne dünyanın bu
günkü durumu, ,buna ne Türkiye'nin ulaşmış ol
duğu siyasi olgunluk, rüşt çağı ve bun1 ara Türk 
Milleti ve bütün Türk müesseseleri müsaade et-
miyecsklerdir. Bundan yalnız zararlı çıkacak bu 
maceraya kapılmış olan ve bu macera ile kendi
sini olmadık iklimlere doğru uzaklaştıran insan
lar olacaktır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, biz demokratik bir or
tam içerisinde komünistlerin daima iki yüzlü bir 
politika takibet.tiklerini ve asıl gerçek yüzlerinin 
neden ibaret oldmhmun anlatılması ve tasviri iıe 
gayret sarf etmekteyiz. Müsaade ederseniz komü
nistlerin Roma ilâhı Janus gibi iki yüzlü bir ka-
rekterde olduğunu ifade eden biraz evvel bâzı pa
sajlar okuduğum bir kitaptan naklen şu satırları 
okumak istiyorum: «Komünist olmıyan totaliter 
bir düzende komünist hareketinin hücreler halin
de bir yeraltı teşkilâtı olarak faaliyet gösterme
sinden başka çare yoktur. Hür bir toplumda ise 
- yani Türkiye gibi bir toplumda ise - komünist 
partisi iki ayrı yüzü olan Roma ilâhı Janus'a 
benzer. Yüzlerinden biri barış içinde birlikte ya
şama vasatını tekrarlamakta, halk oyundan gizli 
tutulan maskeli diğer yüzü de yıkıcılık ve tethiş-
çilik işleri ile uğraşmaktadır. Komünist partisi 
iktidara geçemiyeceğini anladığı zaman müstak
bel bir hükümet darbesine zemin hazırlamak veya 
Sovyet dış politikasının çıkarlarına hizmet etmek 
için çalışmalarını toplumun bünyesini zayıflat
maya hasreder. Bu safhada komünist partisi ba
rış içinde birlikte yaşama maskesini kullanır. 

Siyaset alanında prestij kazanmak için sı
nırsız, fikir hürriyetine inandığını iddia eder 
ve toplanma hürriyeti ister. Hür seçimlerde 

diğer partilerle rekabete girişir, teşriî Meclis
lerde çalışmalara iştirak öder, bazan komünist
ler Hükümete hâkim olamıyacaklarını anladık
ları zaman koalisyonlara da girebilirler. Çeşit
li f.'ıkir gruplarını bünyesi içine almış olan hür 
bir toplumun fertlerine... (C. H. P. sıraların
dan «filim imi koptu» sesleri) 

BAŞKAN — Yakışıyor mu yani?.. 
A. P. OltUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Dovamla) — Şimdi bizim üzerinde durmak is
tediğimiz en önemli nokta markslsıt partilerin 
'bütün dünyada herkesin dikkatini çelken, fa
kat büyük bir ıstırapla söyliycyim iki, Türki

ye'de henüz bâzı insanların faikına varmadık
ları bu iki yüzlü davranışlarını, bu iki yüz
lü hüviyetlerini ortaya çıkarmak ve bunun 
bütün memlekette anlatılması görevi bizim an
ladığımız kadar en büyük âmme hinmetidir. 
Bunlar biraz evvel bu kürsüde 'konuşan parti 
başkanlarının da söyledikleri gibi demokra
si için ıma'JksİFıt bir partinin lüzumunu şart 
gördüklerini iddia Gitmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, başlka vesile ile 
de bu meselenin münakaşasını yapmıştım. De
mokrasi ancak asgari müşterekleri beraberce 
benimsemiş bir belirli klübün üyeliğini" muay-
von şartlarda kabul etmiş insanların zımni 
işbirliği halinde çalıştıkları bir ortam içeri-
••rndc muvaffak olur. Aşırı uçların hâkim ol
duğu ortamda tartışma değil, kavga çıkar, iç 
aherik değil, iç barış değil, iç savaş çF^ar. Bîr 
memlekette bir tarafta asın sağcı partiler, bir 
tarafta aşın solcu partiler hiçbir zaman bir 
denge kuramazlar. Bunlarm kurdu/klan denge 
hangisinin, hangisinin boğazına saMıracnk-
]arı anı beklemekten ibaret olan kararsız bir 
denge halidir. İspanya iç harbini mevdana 
çıkaran bu hâdisedir. İtalya ve Fransatla de-
nr'kratik düzenin is'ikrarsızlığm-'n sebebi bu 
hâdisedir. Bu mern1e'ket1erde asTi sol kanadm 
ve a ^ n sa r̂ kanadm kuvvet1 i ofanaırdT. Buna 
mukalbil ingiltere, İskandinavya, AVnanya ve 
Amerika gibi memleketlerde asın uçlann ufak 
bîr a-vn^k halinde kontrol aHında tutulması. 
fakat birbirinden temel ilke1 erde büyük fark
larla avrılrrnynn orta par t iVrn zaman •zrr^nn 
sönmenin tedavüllerine ç^öre ik^'darm el -rle-
ğiştirmesi suretiyle bir memlekette demokra
tik düzen istikrara kavuşabilir. Bunun, bâzı 
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kimselerin söylediği gibi Filipin demokrasiyle 
alâ'kası yo'kltıır. Bıı lâfı söyliyenler ne Fili
pin'den, ne demokrasiden en ııfalk bir bilgileri 
olmadığını ortaya 'koymaktadırlar. İktidar 
ancak 'birbiri yerine kabili ikame olan kuv
vetler arasında, 'barış içerisinde yer değiştir
me ameliyesi ile bir memlekette demokratik 
düzen yerleşebilir. Yüzen oyların önemini id
rak edemiyen, yüzen 'oyları ebediyen kaybeden 
(bir parti eninde sonunda zevale mahkûm ol
duğunu idrak eder, fakat iş işten geçmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, 'bununla belirtmek is
tediğim husus şudur : «T. t. P. lilerin iddia et
tikleri gibi Türkiye'de aşırı sol ve aşırı solun 
düşünce tarzını aksettiren zihniyet hâkim ol
duğu takdirde ne âmme hayatımızda, ne parlö-
manter düzende, ne siyasi hayatımızda istik
rar kalmıyacaktır» dediğimiz zaman belirt-
nreye çalıştığımı husus 'böyle aşırı uçların yal
pa yaptığı bir memlekette hiçbir zaman de
mokrasi, kararlı ve süreli bir şekilde kurulmuş 
addedilemez. Ancak, • moitaakıp darbeye, ımiü-
taakıp iç ihtilâle kadar geçici bir zaman için 
bir iç çekişme, birbirinin boğazına saldırıma ha
vası hâkim olur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye İşçi Partisinin 
dilinde, yazarlarının kaleminde ve organlarının 
mütemadiyen tekrarladıkları bir mefhum üzerin
de bu münasebetle durmak istiyorum. Bu mef
hum üzerinde dururken vatanperver ve sorumlu 
diğer muhalefet partilerinin de bu mesele üze
rinde dikkatle düşünmeleri gerektiği kanaatin
deyim. Millî demokrasi ve millî kurtuluş hare
ketleri sloganı sık sık tekrarlanmaktadır. Bu 
münasebetle bu mefhumların biraz tahlilini yap
mak istiyorum. Biraz evvel bâzı pasajlar oku
duğum İngiliz Komünist Partisi tarafından bu 
1960 yılında yapılmış olan kongrenin kararlarını 
yaymlıyan «36 milyon komünist diyor ki» adlı 
broşürden, tercüme edilmiş bu kitapta: 

«Sömürge boyunduruğunu silkip atan ülkele
rin millî uyanış yolundaki görevleri ancak tek 
bir millî demokrasi cephesinde birleşen yurtse
ver kuvvetlerin hep birlikte emperyalizme ve 
derebeylik kalıntılarına karşı azimli bir müca
deleye girmeleri ile gerçekleşebilir, özgürlük 
kazanan ülkelerde ilerici güçleri birleştiren millî 
demokratik görevler şunlardır : Politik bağım
sızlığın birleştirilmesi, köylünün yararına top-

J rak reformlarının yapılması, derebeylik kalın
tılarının yokedilmesi, emperyalistlerin ekono
mik nüfuzunun yıkılması, dış tekellerin kısıtlan
ması ve bunların millî ekonomi bünyesinden ko
vulması, millî endüstrinin kurulması ve gelişti
rilmesi, hayat standardının yükseltilmesi, sosyal 
hayatta demokrasinin gerçekleştirilmesi, bağım
sız ve barışsever bir dış politikanın izlenmesi, 
sosyalist ve diğer ülkelerle ekonomik ve kültü
rel işbirliğinin geliştirilmesi.» 

Millî ekonomide özellikle endüstride demok
ratik esasa göre Devlet sektörünün, yani dış te
kellere bağlantısı bulunmıyan ve gitgide memle
ket ekonomisinde kuvvetli bir faktör olacak bir 

I sektörün kurulması ve genişletilmesi bu ülkeler 
I için çok önemlidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 
NAZMI OĞUZ (Edirne) — Bu izahat komü

nistlerin işine yarıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyin. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (De-
I vamla) — Bu izahat, komünizmin niyetlerini bil-

miyen insanların öğrenmesine imkân verdiği için 
komünizmle mücadele eden insanların işine ya-

J rar Sayın Nazmi Bey. 

Komünistlerin en fazla Amerikan emperya
lizmi deyimi üzerinde duruşlarının sebebi şura
dadır muhterem arkadaşlar. Bunun nedenlerini 
daha iyi anlamak için bizim marksistler arasında 
son zamanlarda cereyan etmiş olan ve aslnıda 

I daha önceleri cereyan etmiş olan bir tartışmadan 
da bu münasebetle istifade etmek mümkündür. 
Aralarındaki tartışmanın esası şudur: Türki
ye'de sosyalizmi yerleştirmek yani onların anla
mında marksizmi, komünizmi yerleştirmek, için
dir. Takibedilecek iki safhalı mı bir usul daha 

I iyidir, yoksa tek safhalı mı? Aşamalı bir usulle 
mi sosyalizm kurulmalı, yoksa doğrudan doğ
ruya mı?.. Birinci safhada bir memleketi sos
yalizme, komünizme hazırlamak için birinsi 
mesele o memleketin Batı ile olan ilişki
lerini kesmek. Siyasi alanda, askerî alanda, 
kültürel alanda, iktisadi alanda, Batı Blokun-
dan ayırdıktan sonra, biraz evvel okuduğum 
kitapta da görüldüğü gibi, kendi nüfuzları al
tında bir paravana teşkil edebilecek bir geçici 
dönemde bir koalisyon Hükümeti kurmak. Bu 

I devrede kendisine karşı çıkabilecek olan bütün 



M. Meclisi B : 66 27 . 2 . İ967 O : 2 

mukavemet yuvalarını yıkmak ve nihayet son 
olarak ikinci safhada, ikinci aşamada da sosya
lizmi tam olarak yerleştirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel okudu-
dum pasajlarda da gördüğünüz gibi bunların 
ağızlarındaki demokrasi, parlâmento ancak bi
rinci aşama için bahiskonusu olan taktik birta
kım mefhumlardır. Birinci aşamada dediğim gi
bi, propaganda yapabilmek imkânlarına sahip 
olabilmek, geniş şekilde memlekette organize 
olabilmek için hareket serbestisine sahilbolmak, 
demokratik partilere infiltri edere'k, nüfuz ede
rek, demokratik partilerin içerisine girerek, 
bunların içinden kendilerine yarıyacak eleman
ları recture seçmek, bunların içinden bir kad
ro meydana çıkarmak ve nihayet bunlarla işbir
liği yaparak bütün memlekette kendilerine kar
şı duyulan şüpheyi azaltmak ve bir paravana 
arkasına gizlenerek gerçek hüviyet ve gerçek 
niyetlerini ve ne zaman vuracaklarını gizlemek 
yollarını aramaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye işçi Parti
siyle umumiyetle Türkiye'de marksist propagan
danın başka bir mihrakını teşkil eden başka 
fikir organları arasında cereyan eden tartışma 
aslında bu taktikle sıkı sıkıya ilgili bir noktaya 
dokunmaktadır. Bu nokta şudur: Evvelâ ko
münist ihtilâli için kâfi derecede halkın deste
ğini temin etmek lâzımdır. Eğer bâzılarının 
iddia ettikleri gibi askeri darbelere güvenerek, 
askerler arasına girerek ve askerlerle bir darbei 
hükümet yaparak tepeden inme suretiyle sosyaliz
mi geliştirmeye kalkarsak, bu hiçbir zaman uzun 
süreli olmıyacaiktır. Bu bazan ve çok defa dünya
nın diğer memleketlerinde görüldüğü gibi geri 
tepecektir. Bu «Yön» le Türkiye îşçi Partisi 
arasındaki tartışmanın esasıdır. Türkiye îşçi 
Partisi mensupları ise kendilerini Parlâmento
dan ve Anayasadan yana göstermektedirler. 
Aslında mıarksizmin Parlâmentodan, Anayasa
dan görünmesinin taktik bir nedeni olduğunu 
kürsüden biraz evvel yaptığım izahlardan da 
gayet geniş şekilde anlattığımı tahmin ediyorum. 
Fakat buna mecburdurlar, çün'kü demokratik 
bir ülke içerisinde başka türlü hayatlarını ida
me ettirmeleri mümkün değildir, Demokrasi ve 
Parlâmentoda birinci aşamaya kadar ki, mekaniz
malardır. Tepeden indiricilerle, tabandan yukarı-
cılar arasındaki tartışma aslımda ihtilâli hangi 

devrede yapabm tartışmasından başjka birşey de
ğildir. T. î. P. in düşünce tarzına göre evvelâ ken
dilerine ideoloji bakımından kuvvetleri müttefik 
yaparak bu kuvvetlerle ilk safhada bir vaziyet 
almak, ondan sonra onları da alt ederek nihai 
ihtilâli yapmak, bu kimselerin düşünce tar
zına hâkim olan esas prensiptir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de komü
nizmle mücadelede Adalet Partisinin sarf et
tiği gayretleri v kötülemek ve bunların demok
ratik hürriyetleri baltalayıcı mahiyette adım
lar olduğunu Üân etmek aslında sureti kati-
yede gerçekle kabili telif olmıyan bir itham
dır. Bütün dünyada komünistlerin kendileri 
üzerine gelmekte olan tehlikeye karşı bu 
çeşit vaveylalarla etrafı velveleye verdikleri 
görülmüştür. Mesele hürriyeti boğmak îsti-
yen'lere, hürriyet içerisinde kollarını gezdir© 
gezdire komplo kurma imkânlarına gö;z yuma
cak mıyız, yummıyacak mıyız meselesıidir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin karşı
sında iki yol mevcut* görünmiektedir. Birinci
si, İngiltere, Fransa, İtalya, Norveç gilbi mem
leketlerde olduğu gibi komünist partilerini 
açığa çıkarmaktır, legaliıze etmektir. Aslında 
benim kanaatimi sorarsanız bu Türkiye'de ya
pılmış olsa idi, bu kürsüden yapılan birç'oik 
uzun izahata lüzum kalmıyaeaktı, herkes ken
disinin ne olduğunu elimi kolunu sallıya sallı
ya söyliyecekti ve zıat^n arkadaşlarımızın sı
kıntılarının da en büyük sebebi budur. Bir ta
raftan kendilerini anlatmaya çalışmaktadırlar, 
bir taraftan da kendilerini gizleme gayreti 
içerisinde bulundukları için bu sıkıntı içıeri-
sindedirler. Türkiye'nin Anayasası komünizme 
müsamaha gösıteremez. Türkiye'de komünizm, 
tıpkı Batı Almanya'da olduğu gibi kanun di
şildir. Binaenaleyh, komünizmin frontu mahi
yetinde bulunan teşkilâtlar teşhis 'edildikleri 
zaman mutlaka bu teşkilâtlara karşı devle
tin tedbir almak mecburiyeti mevcuttur. # 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kürsüde 
uzun müddet marksisıtlerin sözleri üzerinde 
durayorısak bunun en mühim sebebi, kendile
rini muayyen meselelerde vaziyet almaya ic* 
bar etmek, daha vazıh olmaya icbar etmek 
içindir. 

Kendileri başjka bakımdan da zor bir du
rum içerisindedirler. Çünkü mensubiolıdukları 
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ideolojide biraz evvel büyük Sovyet yazarı îl-
ya Erenıburg'un dediği gibi büyük çatlama be-
linmişıtlr, tereddütler içindedirler, diyalektik 
materyalizm eski kuvvetini kaybetmiştir, içeri
de ve dışarıda demokratik ortamlar içinde ko
münizm büyük bir sarsıntı geçirmektedir. 

Fransız ve İtalyan komünist partileri poli-
santarizm prensibi etrafında acaba içinde ya
şadığımız burjuva cemiyetinin temel ilkelerini 
kaıbul edelim mi, hir enternasyonal komünist 
hareketi vasfını kaybederek millî bir parti ol
mak yoluna gidelim mi meselesiyle kafaları 
uğranmaktadır. 

Diğer taraftan Doğu - Avrupa komünist 
partilerinde yeni gelişmeler belirmektedir. Do
ğu - Avrupa komünist partilerinde siyasi re
jimlerinin totaliter komünist düzeninin girmiş 
olduğu çıkmaz o • derece vahini bir hal almış
tır ki, artık bu düzenin daha fazla devam et
tirmenin mümkün olmadığı inancı gittikçe ya
yılmaktadır. Birçok Doğu - Avrupa m>emlöket-
lerinde muhalefet zümrelerine müsaade ede
lim mi tartışması başlamıştır. Bu tartışma res
mî olarak komünist partilerinin erkânı tara
fından yapılmamakla beraber bâzı gazetelerde, 
bâzı literer dergilerde, bâzı ilmî organlarda 
yapılmaktadır. Ve şimdiden bâzı komünist ül
kelerinde çok partili düzene doğru atılan bir 
adım mahiyetinde telâkki edilebilecek bâzı de
nemelere girilmiştir. 

Bunlar Bati dergilerine, Batı gazetelerinle 
de intikal etmektedir. Ezcümle, Yugoslavya'da 
meselâ son zamanlarda yapılan bir seçimde 
Yugoslav Millî Assamıbleşine seçilecek 1 100 
küsur kişi yerine 1 400 den fazla aday göste
rilmesi usulünün ilk defa tatbik edilmesi artık 
komünist totalitarizminin de bir çıkmaz içeri
sinde olduğunu kabul ettiğinin en büyük deli
lidir. 

Muhterem arkadaşlar, komünizm meselesi
ni bin Sayın C. H. P., muhterem C. H. P. 'lide
rinin komünizm meselesi, komünizm tehlikesi 
bahis konusu olduğu zaman «14 yaşındaki çocu
ğu yankesicilerin arasını attılar» tarzındaki, işi 
-gayet küçümısiyen ve ridikülize etmeye çalışan 
'bir tutum içerisinde bu meseleye bakılaımıya-
cağı kanaatindeyiz. Bu meselenin ciddî bir me
sele olduğunu şu ana kadar yapmış olduğu
muz, vermiş olduğumuz izahat zannediyorum 
iki, kâfi derecede göstermeye yetecektir, 
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Öbür taraftan T. I. P. nin gerçek veçhesini 
kapatmak için birtakım mugalâtlarla, birtakım 
spekülâsyonlarla işi lâf kalabalığına getirmele
rine de imkân yoktur. Bu temaları bu kürsü
den işlemeye devam edeceğiz. Çünkü bu me
sele bizi daha uzun yıllar meşgul edecek bir 
mesele halinde görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel daha önce konuşmuş bulunan, bâ
zı hatiplerin diğer sözlerine de birer nebze 
temas etmek istiyorum. 

Sayın Alican m, «Gerek komünizm ve sosya
lizm meselesi bahsinde verdiği uzun izahata ge
rekse diğer meseseleler üzerinde verdiği izaha
ta geniş nispette katılmaktayız. Yalnız neden 
tatbik edilemiyor kanunlar, eğer komünistler bu 
memlekette faaliyette ise bunlar için kanunlar 
mevcuttur» tarzındaki bir sorusu üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komünizmle mü
cadele meselesi yalnız mahkeme ve kanun işi 
değildir. Millî Bakiye Kanunu ile Meclise ka
dar sokulmuş olan marksist bir parti bu mil
let kürsüsünü marksist bir propagandanın emel
leri için kullanmakta devam ettiği müddetçe, 
marksist bir partinin legal bir kolu olarak Mec
liste faaliyette bulunduğu müddetçe, bu pro
paganda bir açık yara gibi işlediği müddetçe 
mücadelede bâzı zorluklar bulunduğunu da 
muhterem arkadaşımızın kabul edeceğine kaa-
niim. Temel Haklar Kanunu gibi ileride getir
meyi düşündüğümüz kanunlar hiç şüphe yok 
bâzı etkili tesirler uyandıracaktır. Yalnız. (Or
ta sıralardan, «etkili tesir olmaz» sesi). Etkili 
olacak ve tesirli olacaktır. Fakat Millî Bakiye 
Kanunu ile seçim sistemi bakımından himaye 
gören bir büyük partinin koltuğuna sığınmaya 
çalışan komünist propagandasını önleme ted
birlerini, Faşizme gidiyorsunuz vaveylâsiyle 
karşılıyan ve anarşi ortamını tahrik ederek Hü
kümet otoritesini kırmak için elinden geleni 
yapan süyasi kuvvetlere karşı da siyasi tedbirle
rin alınması zaruridir. Bu mesele yalnız bir hu
kuk ve bir kanun meselesi değildir. Bu mese
le aynı zamanda siyasi bir meseledir. Bu kürsü
den bu mesele üzerinde bu kadar uzunboylu 
duruşumuzun da scibebi budur. Âmme efkârı 
bu meselenin ciddiyetini anlamadan bu meseleye 
kesin bir hal. çaresi bulmak gerçekten zor ola
caktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, T. t. P. liderinin bu 
kürsüden söylediği birkaç söz üzerinde de ayrı
ca durmak istiyorum. 

Kendileri bu kadar parti ile bu Parlâmen
toda iş görüimiyeceği yolunda şikâyetlerde bu-
luuduğuımuzu söylediler. Muhterem arkadaş
larım, bir parlâmentonun iş görme kapasitesi, 
bir parlâmentonun iş çıkarma kıstası bâzı ob
jektif vasıtalarla pekâlâ ölçülebilir. Meselâ seç
menden % 2,5 oy almış olmasına rağmen millet 
kürsüsünü, Devlet radyolarını, bu memleketin 
kıt kaynaklarını ne nispette kullanmıştır, bu
mun hesalbını çıkaracağız ve bunun çarelerini 
müştereken bulmak mecburiyetindeyiz. (C. H. P. 
sıralarından bir milletvekili «Demokrasiye inan
mıyorsunuz») Demokrasiye inanıyoruz beye
fendi, Anayasamıza da inanıyoruz. Anayasamı
zın (Partiler Mecliste güçleri oranında temsil 
edilirler) prensibine de candan bağlıyız. Fa
kat bu kürsüleri, vatandaştan % 56 dan, % 57 
den fazla oy alarak gelmiş olan iktidar parti
sinden daha fazla kendi maksatları için istis
mar eden partilerin de parlâmentoyu çalıştırma
da, parlâmentonun verimli iş görmede bâzı 
mânalar meydana getirdiğini de kabul etmek 
mecburiyetindesiniz. 

Bizim zararlı fikirlerden gocunduğumuz ve 
bu selbeple Türkiye İşçi Partisini Mecliste is
temediğimiz yolunda bir kanaatlerini ifade et
tiler. Bu noktayı daha önceki konuşmalarım
da da cevaplandırmıştım. Biz hiçbir fikirden 
korkan insanlar değiliz. Açık düzene inanan in
sanlar, ilme inanan insanlar, fikre hürmet eden 
insanlar olarak, hiçıbir fikirden korkumuz yok
tur. Esasen kendilerinin fikir olarak ileri sür
dükleri şeyler .çoktan küflenmiş, paslanmış, ku
rumuş hiçbir hayatiyeti kalmamış hattâ ınensu-
boldukları akım tarafından dahi reddedilmiş fi
kirlerdir. Bunu daha iyi anlamak için yaş va
satisine balkınız, liderleri 1930 larda, depresyon 
yıllarında Avrupada henüz Marksizmin itibarını 
kaybetmediği bir dönemde birtakım fikir kı-
rmtılariyle memlekete gelip el'ân bu devrede 
edindikleri fikirleri, mağaralarda uyuduktan 
sonra yeniden uyanmış insanlar gibi, ortaya, 
piyasaya sürmektedirler. Bunların fikirle, ta
zelikle, dinamizmle alâkası yoktur. Talbiî bu 
kürsüden sıöylenen ve teknik mahiyeti itibariyle 
kendileri tarafından takibedilmesi güe olan 
ıbâzı fikirleri birtakım isimler takarak «Papa-. 

nek vari kalkınma» gibi sözieri tekrar ederek 
hafiflik göstermeleri karşısında şunu söylemek 
isterini: Bu kürsüden adını daha önceki bir 
müzakerede zikretmiş olduğum profesör Pa-
panek Harvard Üniversitesinde bir Araştırma 
Enstitüsünün Müdürü değerli, genç bir Ameri
kan' iktiısatçısıdır. Marksist tezin bilhassa az 
gelişmiş memleketlerde tutarlı olmadığını açık 
misalleriyle, müşahhas misalleriyle vermiş olan, 
yayınlariyle tanınmış olan değerli bir iktisatçı
dır. Bugün Pakistan bizini Türkiye'de de tatbik 
edilmesini arzu ettiğimiz bir sanayileşme politi
kası takübederek yılda sanal üretimini % 15, 
% 16 nispetinde muazzam bir süratle . genişlet
mektedir. Profesör Papanek'in bunu izah için 
ortaya attığı fikirleri siz tabiî anlamaktan âciz
siniz beyefendi, çünkü bir fikri takibedeibilmek 
için muayyen bir seviyede düşünce kapasitesine 
sahibolmak lâzımdır. (Ortadan ve sağdan gü
rültüler) Papanek kalkınmanın desantr alize 
bir bazdan de'santralize bir kaideden daıha geniş 
bir kütleye yaygın bir sanayii eşme hamlesi içe
risinde yürütüldüğü takdirde başarı kazana-
'bileceğinl ve bu suretle de devletleştirmeye, 
devletçiliğe ve marksist bir şekilde her şeyi 
âmme yatırımlariyle halletmek istiyen bir kal
kınma modelinin az gelişmiş memleketlerin 
tecrübesine uymadığını akademi yayınlariyle 
belli etmiş değerli bir batılı iktisatçıdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime gene biraz 
evvel adını zikrettiğim bir kitaptan bir pasaj 
okuyarak sıon vermek istiyorum. Bu pasaj bil
hassa marksistlerle v,e komünistlerle münaka
şanın zorunluğıı ve bunlara verilecek nasihatin 
beyhude olduğunu belirten bâzı fikirleri ifade 
etmektedir. 

«Başlangıçta marksistler dış dünya ile her 
hangi bir bağlantıları olmıyan Birmanyalı va
tanperverlerden müteşekkildi. - Birmanya'daki 
tecrülbeden bahsediyor bu pasaj - aralarında 
'bu müşterek bağ Marks'ın ihtilâlci nazariyesi
ni ve bunun tatbikatını kabul, etmiş olan kim
seler arasında meydana çıkması hiçbir zaman 
önlenememiş bulunan ayrıntı lüzumunu göl
gelemekte idi. Bu durum aynı zamanda bâzı 
Birmanyalı liderlerin tehlikeli hayallere kapıl
masına sebeboluyordu. Zira bu liderler" kendi
lerinden yanılarak uzaklaşan eski yoldaşlarını 
yeniden kazanabileceklerini veya fikirlerini de-
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ğiştirelbileceklerini ummakta idiler. Bu karışık 
halitanın içinde sosyalistler ihtilâl öncesi ve 
ihtilâl süresi yıllarında geçirdikleri tecrübeler
den şunu öğrenmişlerdi: Eğer Birmanya'da Par-
llöınanter bir domiokrasi kurulabileeekse sos
yalistlerin komünist Perle bütün ilgilerini kes
meleri lâzımdır. Sosyalistler komünistleri de 
içine alacak der.ecede geniş bir rantizm halin
de yaratılan Birmanya milliyetçiliği fikrinden 
kendilerini mutlaka kurtarmak mecburiyetin
dedirler.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken bu konuşmamda bilhassa belirtmeye 
çalıştığım anafikri bir kere daha "tekrarlamak 
isterim : 

Türkiye'de biz Adalet Partililer olarak Ata
türk'ün kurduğu, lâik, Batılı, ilme inanan ve 
Batı medeniyetinin müşterek kıymetlerini be-
niımsiyen ve paylaşan insanlar olarak Türkiye'
de hiçibir suretle hürriyetlere her hanıgi bir göl-
ıge düşmesine razı değiliz. Bizim hassas oldu
ğumuz tek bir nokta başka milletlerin tecrü
belerinden ibret alarak ve Türkiye'de yaratıl
mak istenen, Türkiye'de hazırlanmak istenen 
sahnenin tehlikeli oyunlarının fark edilmeye 
başladığını gören insanlar olarak birlbirimizi 
ikaz etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de oy
nanmak istenen piyesi, oynanmak istenen ve sah
neye konmak istenen trajediyi mutlaka' mem
leketin yararlarına, memleketin menfaatlerine 
karşı gelecek bir istikamet almasını önlemek 
mecburiyetindeyiz. Bugün Türkiye'de komü
nizmin bir tehlike olarak ortaya çıktığını söy
lüyorsak, bunun kütleler arasında geniş bir ca
zibeye saJhilbolacağı inancında okluğumuz için 
değil, bunun en mühim sebelbi.. 

• İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Biraz da 
faşizme!en bahsedin. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Faşizmden biraz evvelki izaha
tımda kâfi derecede bahsettiğimi zannediyorum 
Sayın üktem, Atatürk ilkelerine, lâik Currnhu-
riyete, Batı medeniyetine, hür düşünceye ina
nan bir parti olarak yalınız faşizme değil, fa
kat bugün en büyük tehlike olarak ortaya 
çıkmış bulutlan ve memleketimizde bâzı gafille
rin farkına varmadıkları birtakım entrikaları 
sahneye koymak istiyen insanların davranış
larına dikkati çekmek için bu kadar gayret 

sarf etmekteyiz. Bunu zannederim siz de yakın
da anlıyacaksmiiz. Hepinize hürmetlerimi suna
rım, sevgili arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Sayın 
Cumlhuriyot Halk Partisi Genel Başkanı bir 
önerge ile «Sataşma vâki oldu, söz istiyorum» 
diyor, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
A. P. Sözcüsü Sayın Prof. Aydın Yalçm'm 

konuşmasında «Hele bu partinin (bir kanadının, 
yukardan beri tehlikelerine işaret ettiğimiz 
Markslzmle aynı cephede yürüme temayülüne 
kendisini kaptırma ihtimali..» denmek suretiy
le C. II. P. sine ağır bir itham yöneterek sataş
mada bulunmuştur. Bu sebeple İçtüzüğün 
95 nci maddesine göre söz verilmesini saygiyle 
rica ederim. 

C. H. P. M. M. Grupu Başkanı 
İsmet İnönü 

BAŞKAN —- Muhterem arkdaşlarım.. (A. P. 
sıralarından «yapılmadı..» sesleri.) Rica ederim 
müsaade buyurun. Riyasetin vazifesine müda
halede bulunmayın. 

Muhterem arkadaşlar, Marksizmle aynı cep
hede yürümek temayülüne kendisini kaptırmak 

, ihtimali.. bir ihtimalden bahsediyor. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

Müsaade buyurun, rica ederim gürültüyle 
bu mesele halledilmez, eğer şeyse okuyalım 
bütün maddeleri.. Gürültüyle bu iş hallolmaz. 
Niçin (O. H. P. sıralarından gürültüler). İhti
malinden bahsediyor. Kaptırmak ihtimali di
yor, marksıiızmin şeyine kaptırma > ihtimalinden 
bahsediyor, bir ikazda bulunuyor. İkazın bir ta
sallut, bir taarruz veya bir sataşma olduğu 
kanısında değilim. 

TURHAN FBYZİOnLU (Kayseri) — ' Söz 
vermeye mecbursunuz Başkanım, 

BAŞKAN — İhtimalden bahsediyor efen
dim, ikaz ediyor. Müsaade buyurun efendim, 
şjimdi bir de vermiş olduğu bir paragraf var, 
onu da okutacağım onda da bir şey varsa onu 
da nazarı itibara alacağım. Niçin bağırıyorsu-
ınuz? (C. H. P. sıralarından müdahaleler, gürül
tüler). Müsaade .buyurun efendim, konuştu di
yorlar, bir de onu okuyalım. 
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«.Fakat, C. H. P. gibi anamuhalefet gücünü 
teşkil eden bir teşekkülde son zamanlarda ken
dini gösteren yeni temayüller, hedefler, Türk 
politikasında şimdiye kadar alıştığımız genel 
millî hedeflerde partiler arası mutabakat duru
munun tehlikeye düştüğü endişesini yaratmak
tadır. Hele, (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Endişe yaratıyor diyor, efen
dim. Bu oldu demiyor ki, İra yapıldı demiyor ki. 

«Her bu partinin bir kanadının yukarıdan 
beri tehlikelerine işaret ettiğimiz Marksizmle 
aynı cephede yürüme temayülüne kendisini 
kaptırma ihtimali iç politikadaki istikrarı ve 
dengeyi kökünden bozacak yeni bir unsur ola
bilir.» 

BAŞKAN — Olabilir diyor, olmuş demiyor. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra 

kapaklarına vurmalar). Başkanlık bir sataşma 
olduğuna kaani değildir. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Direniyor efen
dim.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Direniyorısanız oylarım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 

vermeye mecbursunuz, oylayın.. 
Söz 

BAŞKAN — Sataşma idiası vardır, Başkan
lık buna kaani değildir. Bu hususu oyunuza 
arz ediyorum, sataşma olduğunu kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Sataşma kalbul edil
memiştir. 

15 dakika a*ra vermek suretiyle konuşmala
ra devam edeceğiz. 

Kapanma Saati : 19,05 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturumu 
açıyorum. Söz, Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel'in. Sayın Demirel buyurun. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 1967 yılı bütçesinin tümü üzerinde ya
pılmış bulunan görüşmeleri ve bu vesileyle ya
pılan tenkidleri cevaplandırmak üzere huzuru
nuza ıgelmiş bulunuyarum. Sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyle selâmlarımı. (Alkışlar) 

Bugün 7,5 saat süren konuşmaları dikkatle 
dinledim. Bu konuşmalar bütçe üzerinde yapıl
mış bulunan bir tenkidden ziyade bir form 
intibaını, bir açık oturum münakaşası intiba
ını veriyor. Söylenenlerin hemen hemen hepisi 
altıncı defa tekrarlanmıştır. Komisyonda he
men hemen aynı şeyler söylenmiş, Senatoda 
bütçenin tümünün görüşülmesinde ve bakan

lıkların bütçeleri görüşülmesinde ikişer defa 
Mecliste, Meclisin bütçeyi müzakeresinde, ba
kanlıkların bütçelerinin müzakeresinde ve bu
gün de olmak üzere söylenenler hemen hemen 
beş ilâ altı dofa çeşitli vesilelerle tekrarlanmak 
imkânlarını bulmuştur. Bunu her hangi bir şi-, 
kâyet konusu olarak söylemiyorum. Sadece 
bu söylenenlere verilecek cevapların şümulü
nü, vüsatini, bu hususu nazarı dikkate alarak 
tâyin etmek durumundayım. 

Muhterem milletvekilleri; hemen hemen mu
halefete mensup bütün sözcülerin her vesile ile 
temas-ettikleri basında çeşitli makaleler, fıkra
lar, yazılar yazılmış bulunan, çizgi ile, resim
le ve fotoğrafla, karikatürlerle neşredilmiş bu
lunan, pek çok kere dinlediğiniz bir konuyu 
tekrarlamak durumunda olduğum için beni ma
zur göreceğinizi ümidediyorum. Bu konu, zam
lar konusudur. Öyle takdim edildi; zamlar ko-
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nusu diye. Bu konunun içinde ne vardır, zam
lar konusunun? Muhterem hatipler diyorlar ki, 
yapılmış, bulunan zamlar Adalet Partisinin se
çim beyannamesine, Hükümet programına uy
gun değildir. Çeşitli yazarlar da bu konuyu 
zincirleme işlemişlerdir. İkincisi; «Yapılmış bu
lunan bu zamlar memlekette zincirleme bir fi
yat hareketi meydana getirecek ve pahalılığı 
artıracaktır ve scsyal adalete uygun değildir. 
üçüncüsü; fakir fukaranın üstüne yüktür.» 
Böyle deniyor. 

Şimdi, geliniz birtakım hislerden, birtakım 
istismarlardan, birtakım ufak hesaplardan 
kurtulup mevzuu etüdedelim. 

Muhterem milletvekilleri; .geçen defa bun
dan evvel müteaddit vesilelerle arz ettiğim gibi 
1967 Türkiye'sinde bâzı alışkanlıklardan kurtul
maya mecburuz. Şayet muhalefet her hangi bir 
gün iktidara gelmeyi düşünüyorsa iktidara gel
me ümidi varsa iktidara geldiği zaman nasıl ha
reket edecek ise onu iyi hesaha katması lâzım
dır. Yok iktidara gelme ümidi yok ise, gayet ta
biî ki, bir sorumsuzluğun rahatlığı içinde ola
caktır. Bu itibarla ben huzurunuzda bir parti 
meselesi değil, bir Hükümet meselesi değil, ta
mamen teknik bir meseleyi münakaşa edeceğim. 
Zamlar diye takdim edilen konu bir defa bir 
zam konusu değildir. 

ORHAN BÎEGtT (İstanbul) — Ayarlama. 
(A. P. sıralarından «ayıp ayıp» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Bir zam konusu değildir. Şöyle düşü
nelim; Hükümet akar yakıta, tekele bir vergi 
getiriyor, bu vergidir, ama şeker, demir, çimen
to, enerji... bunlar vergi değildir. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, meselenin 
hukukî tarafını, mantıki tarafını, her tarafını 
münakaşa edelim. 

440 sayılı Kanun vardır. 440 sayılı Kanuna 
ıgöre iktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak ya
ratacağı yazılıdır, iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne 50 milyar bir rivayete göre, bir rivayete göre 
70 milyar bu milletin fukara halkının alın terle
rinden alınmış paralar yatırılmıştır. Şimdi bunu 
bilhassa Devletçiliğin, bütün istihsal vasıtaları
nı devleitteştlirınek idedloj'lerinii savunanların çok 
dikkatle dinlemesi lâzımdır. Bu 70 000 000 000 
liralık tesis Türk ekonomisine ne veriyor. Ne ve

riyor. Türk ekonomisine? iki ölçüde mütalâa et
mek lâzım. Bunlardan birisi Türk ekonomisinin 
bir koloni ekonomisinden kurtulması için fiyat, 
maliyet meseleleri no olursa olsun, bâzı malları 
kendisi yapması lâzımdır. Bu doğru bir düşün
cedir. Bunlardan ikincisi 70 000 000 000 liralık 
tesisin Türk ekonomisine bir şeyler verebilmesi 
lâzımdır. Bugünün münakaşası değildir. Bu mü
nakaşa senelerce yapılmıştır memleketimizde. 
Bu münakaşalar iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
karma ekonominin iktisadi Devlet Teşekkülleri 
unsuru olarak yapılmış ve kurulduğu günden bu 
yana hemen hemen hiç kaynak yaratmamış, pek 
cüzi 'bir kaynak yaratmış, bunun yanından mü
temadiyen kaynak yutmuş, mütemadiyen vergi 
kaynaklarından veya Merkez Bankası kaynak
larından beslenmiş bir düzenin bizim üstümüze 
getirdiği bâzı külfetleri fakir fukaranın üstüne 
zam diye göstermekte insaf yoktur. Bunlar ne
dir? Muhterem milletvekilleri; 440 sayılı Ka
nun, bu 70 000 000 000 liralık, 50 000 000 000 
'liralık tesisten bir nema elde edebilmek için çıka
rılmıştır. Nasıl olacak? İktiisadi ve ticari kaide
lere riayet edilerek bunlar işletilecek. 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesi; tarifelerini, çıkardık
ları malların fiyatlarını tesbitte serbest olacak
lar. Beş Yıllık Plân aynı ilkeye göre konmuş. 
Beş Yıllık Plânda da iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kaynak yaratması öngörülmüştür. 

Şimdi 24 ncü maddede bir kayıt daha var, 
diyor ki, 24 ncü maddede: iktisadi Devlet Teşek
küllerinin temel mal ve hizmet sayılan istihsalleri 
veya hizmetleri üzerinde şayet hükümetler fiyat 
artırmasını kabul etmezlerse bu takdirde aradaki 
farkı, zararları vermek durumundadırlar. Nere
den vereceksiniz zararları? Bütçeden. Kime ve
receksiniz? Bu mal ve hizmetleri kullananlara. 
Bir memleket düşününüz ki, şeker yiyen vatanda
şa 50 kuruş sübvansiyon, yardım yapmak duru
mundadır. Elektrik yakau vatandaşa her Kw. sa
at başına şu kadar kuruş yardım yapmak 
durumundadır. Kömür yakan vatandaşa her 
ton kömürü yakan vatandaşa 100 lira yardım 
yapmak durumundadır. Sanayi kömürü kulla
nan vatandaşa her tonu kullanan vatandaşa va
sati 20 lira yardım yapmak durumundadır. Öyle 
'bir memleket ki, % 75 i karanlıktır, °/c 25 i elek
trik yakar. Öyle bir memleket ki, ancak iki, üç 
milyon insan kömür yakar. Geriye kalan 28 -
29 000 000 insan kömür yakmaz. Peki neredesi-
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idareleri içine alan konsolide bütçede bir açık ola
cak idi. Muayyen bir sınıfın ezilmesi değil, bilâ
kis her vatandaşın, aldığı hizmetin karşılığını 
ödemesi esastır. Adalet bundadır. Bir mağa
zaya gittiğimiz zaman bir dükkâna gittiğimiz 
zaman hiç kimse size maliyetinden aşağı bir malı 
verir mi? Veren tüccar ne kadar dayanabilir? 
Veren İktisadi Devlet Teşekkülü ne kadar daya
nabilir? Şayet biz böyle gelmeseydik huzuru
nuza, 440 sayılı Kanunun ve Birinci 5 Yıllık Plâ
nın ilkelerini yerine getirmemiş olurduk. Eğer 
Merkez Bankası kaynakları ile bu sübvansiyona 
devam etseydik, o zaman enflâsyonist baskılar 
olurdu. Enflâsyon meselesi üzerinde de konu
şacağım. Şimdi, teker teker bakalım bunların 
durumuna: Şeker Şirketinin 1 milyar 094 mil
yon lira muaccel bir borcu var. Bu rakamlar 
arasında ufak tefek değişiklikler olabilir. Bunun 
270 milyon lirası pancar müstahsili nadir. Ne ya
pılıyor fiilen? Pancar müstahsili Türkiye'de 
600 milyon liralık pancar çıkarır. 1965 senesi
nin Şubat ayında biz koalisyon hükümetine gel
diğimiz zaman 232 milyon lira Şeker Şirketinin 
borcu vardı, 1965 te bu idi, 1966 da aynı şey. 
Şeker müstahsılına bugün Şeker Şirketi 250 - 300 
milyon lira borçludur. Şeker Şirketi idamei ha
yat edebilmek için çeşitli yollara tevessül etmiş
tir. 

Ne oluyor? Fakir 'köylü 'dediğimiz pancar 
müstahsilinin parasiyle Şeker Şirketini süb-
vansiyone etmeye 'devam ediyoruz. Böyle yapı
yoruz. Eğer pancar müsıta'bsılı olan köylünün 
sesi aranıyor is'e işte, 'O ıses 'biziz ve biz bu sesi 
dillendirmişiz, vazife olarak !da bunu yapıyo
ruz. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 1960 
senesinde 18,74 Tl. olan vasati ücret 1966 se
nesinde 28,03 Tl. sına çıkmıştır. Evet efen
dim, gönül ister ki, bu daiha yukarı çıksın, ama 
'hazineler tükenmiyeh şeyler 'değildir. Hazine
ler bir yerinden girmezse, öbür yeririden aldı
ğınız takdirde tükenir. Tükenmiş hazine... 
1963 e nazaran 1966 yılında 59 milyon lira
lık toplu 'sözleşme külfeti meydana gelmiştir. 
1963 ite başlamıştır toplu sözleşımc. Bu Şirket 
şayet böyle devam ederse birkaç sene sonra 
işçinin parasını ödiyemez. Yani gönül ister 
'ki, daha yüksek i\orkitler ödiyelim. Ama her şe
yin bir smırmı bulmaya mecburuz. 1960 da 
12,5 kuruş olan pancar fiyatı 1966 da 14 kuruş 

olmuştur. Ve netice itibariyle Şeker Şirketi 
maliyetleri 182 ikuruş, üzerine bir lira yergi, 
Ikanmıa göre yüzde 10 kâr garantisi, hepsini 
'koyduğumuz zaman bugün '3 liraya şekeri mal 
etmekte, 250 kuruşa satmaktadır kristal şeke
ri. Her kilo şeker alana Devlet 50 kuruş yar
dım yapmaktadır. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — 3 lira 
olmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (De
vamla) — İyi dinlerseniz fark eder : 182 ku
ruş kristal şeker, yüzde 10 kâr garantisi 18 ku
ruş daha 2 lira, bir lira da kanuna göre ver
gi, 3'lira. Vergiyi de gayet 'tabiî katacaksınız, 
vergiyi affedebilir miyiz, (konmuş vergiyr? 
(Anlaşılmıyan bir tmüdalhale) Hiç nıerafk etme
yin ben size yanlış bir şey söylememek için ga
yet titiz davranıyorum. 

1958 senesinde şekerin kilosu 3 lira iken, şe
ker 1960 senesinin sonunda 2,5 'liraya indiril
miş. Borçlar buradan teraküm ediyor. Eğer 
1958 yılında 3 liraya çıkarılmış bulunan şeker 
3 liradan devam etseydi bugün elimizde 10 ta
ne şeker fabrikası yapacak para olurdu ve 
memlökeltin birçok yerlerine ister şeker fab
rikası yapm, ister başka fabrika yapm, işte o 
zaıman kaynak yaratı İmiş olurdu. İşçiye gele
ceksiniz diyeceksiniz İki, «Toplu sözleşme hak
kı getirdik.» Güzel. Köylüye gideceksiniz «pan
carı İ2,'5 kuruştan 14,03 'kuruşa <çıkardık,».. Bu 
da güzel, ama Devlete gelip ver 250 milyon 
lira deımiyeceksiniz. Bu işte Devletin tüccar 
olmayışının, olamayışının güzel misali budur. 

Muhite rem milletvekilleri, bir taraftan 'de
riz ki, bu İktisadi Devlet Teşekküllerine siya
set karıştın l'manıalıdır, karışjtırılımış, bu hale 
gelmiş. Şekeri 'üç liraya 'Çıkardıkları zaman o 
gfiinün Hükümeti acaba halka eziyet etmek 
için mi bunu yaptı? Nasıl o ıgünün Hükümeti 
halka eziyet etmek için yapmamışsa, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini batar hale getirmemek için 
yapmışsa bugünkü Hükümet de aynı mesuliyetin 
içerisindedir. Binaenaleyh, bu hesabı biz vatan
daşlarımıza çok rgüzel anlatırız. Anlatamazsınız 
diyen varsa gelsin karşımıza.. (A.P. 'sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Kömürü izah edeceğim : Kömür İşletimlerinin 
749 milyon lira borcu vanmış. 1966 dalki zararı 
106 milyon liradır. Toplu sözleşmeler ve diğer 
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iş kanunları 1963 e nazaran 98,5 milyonluk bir 
'külfet »getirmiştir ve her 'ton koik kömürü alan 
vatandaşa Devlet 100 lira, her iton sanayi kö
mürü alan vatandaşa Devlet 20 lira vasati ola
rak yandım ekmektedir. ilki 'değirmen işler m i l . 

Tekel mamullerine geleceğim... 
Bir hususu daha arz etmem lâzım. Kömür 

1958 senesinden beri hemen 115 lira civarında 
tutulmuştur. Muhterem milletvekilleri. Türkiye 
büyük bir problemle karşı karşıyadır : Kömür 
problemi. Bunu 1965 senesinin bütçesi müza
kere edilirken de söylemiştim, enerji, kömür, 
cam, gübre, demir, çimento... Türkiye bunlar
dan mahrum kalmıştır, demiştim. Birçok me
seleleri hallettik, kömür meselesini hallederek 
karşınızda değiliz bugün. 1 - 1,5 milyar liralık 
yeniden yatırım yapacaksınız, 4 - 5 senede bu 
yatırımı yapacaksınız, Ve Türkiye'de bugün beş 
milyon ton olan maden kömürü istihsalini 1967 
de 8 milyon tona, 9 milyon tona çıkaracak de
vâsâ büyük bir problemle karşı karşıyadır Tür
kiye. Gelişen sanayiini beslemek için kömüre 
ihtiyacı vardır. Kaynak yaratmıyorsunuz, kay
naklar yutuluyor. Başka hizmetlerden Türki
ye'nin o kadar işi var M, başka hizmetlerden 
buralara getirip para koymak imkânınız var. 
İşte bu haldeyiz. Onun içindir ki, Türkiye ener
ji meselesinde... Enerjiden kastım üç çeşit ener
ji yakıt, katı yakıt veya gaz şeklindeki ya
kıt, elektrik sökündeki .enerji... Bu meseleye, 
kökünden bir çözüm yolu bulamadıkça Türkiye 
endüstrileşmesinde çok ileri adımlar atamaz. 
Endüstrileşmesi için bunlar lâzım, bunlar ucuz 
fiyatlarla lâzım. Ama sübvansiyone ederek bu
nu nereye kadar götürebilirsiniz? Türk Devle
tinin takati her şeyi sübvansiyone etmeye kâ
fi değil. Ben size acı gerçekleri söylüyorum ve 
hiçbir endişe içerisinde olmadan söylüyorum. 

Onun içindir ki, biz bugün dünyanın her ta
rafında sanayileşmenin bazı olan bir tabiî gaz 
projesinin peşindeyiz. Bugün Sovyet Rusya, 
Leningrad'da yaktığı tabiî gazı Baku'den götü
rüyor. Bugün, Birleşik Amerika New-York'ta 
ve Boston'da yaktığı gazı Teksas'dan getiriyor. 
Bugün Holânda'da bulunmuş olan gaz Belçi
ka'da kömür ocaklarının kapanmasını temin et
ti ve bugün Holânda'nm gazı İngiltere'ye Manş 
Denizinden geçiyor. 3 - 4 senelik mesele bu... 
Tabiî gaz; bundan gübre sanayiinde faydalana

bilirsiniz, bundan elektrik istihsalinde faydalana
bilirsiniz, kimya sanayiinde faydalanabilirsiniz 
ve duman probleminden bahsediyoruz, büyük 
şehirlerimizi de, dumandan kurtarmanın yolu bu
dur. Yapılan hesaplara göre, şayet Musul'da 
asırlardan, beri yanmakta olan tabiî gazın - ki 
8 milyar trilyon metremikâptır - bunun senede 
3,5 - 10 milyar metremikâbmı Türkiye alırsa o 
zaman Türkiye Demir - Çelik sanayiinde kul
lanabilirsiniz, çimento sanayiinde kullanabilir
siniz. Pipe - line bugün hiçbir şey tutmuyor. 
Musul'dan İstanbul'a çekilecek bir pipe - line 
yüz milyon dolar tutar. Bugün biz 350 milyon 
dolarlık projeleri yapıyoruz. Ve ~ bu suretle beş-
yüz kilo kömür ver, 750 kilo kömür ver gibi va
tandaşı kendi parası ile kışın sırtında kömür 
depolarında süründürmekten kurtarmanın yolu 
budur. (Alkışlar) Bugün Sovyet Rusya İran'
dan tabiî gaz alıyor. Musul - İstanbul arasın
daki mesafe Baku ile Leningrad arasındaki me
safenin üçte biridir. Yani Baku ile Leningrad'
ın mesafesi Musul'dan İstanbul'a olan mesa
fenin üç mislidir. 

Keza Teksas'la New-York arası, Teksas'la 
Boston, Teksas'la "Washington eyaletleri arasın
daki mesafeler de böyledir. Bu meselede ihzari 
çalışmalar yapılmış. İki Hükümet arasında şart
larında mutabık kalmabilirse, prensibinde mu
tabık kalınmıştır. Binaenaleyh, biz, her gün 
Türkiye'nin küçük meselelerini değil, Türkiye'
nin büyük meselelerini düşünüyoruz. (A.P. sıra
larından «bravo» sesleri) Bu büyük meseleleri 
halletmedikçe senelerce bu kürsülerden hep kı
sır çekişmeleri yapmaya devam ederiz. Kökte 
meseleler nedir? Kökteki mesele bu. 

Tekel'in 1 milyar 597 milyon lira borcu 
vardır. Yıllık işçi masrafları 1960 da 178 mil
yon iken, 1966 da 432 milyondur. Mamul tütün 
maliyeti 1960 da vasati 883 kuruş iken 1966 da 
17 lira 86 kuruştur. Tekel mamullerine 1958 de, 
1963 ve 1964 te zamlar yapılmıştır. Tekel ve şe
ker Hazineye olan borçlarını ödemedikleri için 
(çünkü Hazineye olan borcunu açık kapatmak, 
döner sermaye, depolarında kalan nral karşılığı 
olarak tutmaktadır) Hazine ödeme sıkıntısının 
içine girmiştir. İstikrar istiyorsunuz, düzgün 
tediye istiyorsunuz, maliyem'izin itibarını ko
ruyalım diyorsunuz, ondan sonra da geliyorsu
nuz fukara halkın üzerine yük yüklediniz di
yorsunuz. Ya o, ya o! 
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Bu memleketin yükünü bütün Türk vatan
daşları beraber çökecek, hep beraber çekeceğiz. 
Neresinde adaletsizlik var? İstihlâk mallarını 
(kullananın ödemesi kadar âdil olan bir durum 
var mı? Neresi adaletsiz bunun? Bütün mesele 
iş imkânları yaratıp vatandaşı alabilir hale ge
tirmektir. (A.P. sıralarından alkışlar) Yoksa 
Devletin kesesinden para vererek bir avuç va
tandaşı müstefidetmenin mânası yoktur, iş 
imkânları yaratabilmek ise 70 milyar liralık 
yatırımlara, kaynak elde etmek, bu kaynaklarla 
yeni yeni işlere girişmekle mümkündür. Başka 
nasıl yaratacaksınız iş imkânını? Çimento sa
nayiinin 396 milyon lira borcu vardır. 

1960 da 12 lira 55 kuruş olan vasati işçi 
ücreti, 1966 da 20 lira 43 kuruşa çıkmıştır. 1960 
- 1966 arasında işçi ücretleri Türkiye'de vasati 
olarak yüzde 70 nisbetinde artmıştır... 1958 de, 
150 Jira olan çimento .1964 te 155 liraya çıka
rılmış, halen de 170 liraya çıkarılmıştır. 

Demir çelik meselesine geleceğim: J960 da 
vasati ücret İ9 lira 80 kuruş iken, 1966 da 37 
lira 86 kuruş olmuştur. Karabük Demir - Çelik 
tesislerinin kısa vadeli borçlar yekûnu 923 mil
yon liradır. Toplu sözleşmenin yııllık şarjı 59 mil
yon liradır. Demir - çelik fiyatları 1958 de, 
1960 da, 1961 do, 1965 değiştirilmiştir. Haliha
zırdaki fiyatlariyle birçok mamullerde 1960 se
viyesine dönülmektedir. 

Demir - çelik fabrikaları yapacağız. Bugün
kü kapasitemiz 1 milyon 160 bin tondur. Ereğ
li zait Karabük zait hurdadan demir işi iyen İz
mir de bir fabrika ve Kırıkkale'de bir fabrika. 
Hepsi 1 milyon 160 bin ton. Türkiye'nin 1985 te 
18 milyon ton demire ihtiyacı vardır. 

Muhterem milletvekilleri, işte geliyoruz mü
him meselelerden bir tanesine daha : 

Sanayi kuracağız, sanayiin bütün parçaları
nı memleketimizde yapacağız. Çelik halitası ol-
mıyan, kurşunu olmıyan aliminyumu olmıyan 
kalite camı olmıyan, motor sanayiini kurama
mış bir memlekette, motor sanayiini kurabilme
niz için bunlar şarttır, çeşitli çelik halitala
rı şarttır. Motor sanayiini kurmamış memle
kette motor her türlü imalâtın % 30 unu teş
kil ediyor. Evvelâ motor sanayiini kuracaksınız. 
Ama muhterem milletvekilleri buraya gelecek 
diyecekler ki, dışardan 'getirdiğiniz hammad
deler üzerinde politik oyunlar dönüyor. Bun

ların hiçbirisi doğru değildir. Siyasi kararlarla 
dışarıdan gelen maddelerin vesairenin alâkası 
yoktu i*. Neymiş? Borç alıyormuşuz da. Borcu 
doğrudan doğruya program kredisi şeklinde 
'alıyoruz. Ondan kendi Merkez Bankamız is
tediği şekilde tahsis yapıyor. Kotayı Cumhu
riyet Hükümeti yapıyor. E... bunun siyasi ka
rar neresinde, başka devletlerin siyasi kararı?.. 
Mutlaka Türkiye'de başkalarını arayıp bulmak 
mecburiyetindemiyiz? Yok başkaları!... (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Elektrik fiyatları: Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'nin komşu memleketlerinde clektrikin 
en ucuz olduğu yer Türkiye'dir. Demin de arz 
ettim, Devletin şebekesinden elektrik alan yer
lerde Devletin satış fiyatı vasati 10 kuruş. Ama, 
Devletin şebekesine bağlanmamış Karayazı'da, 
Oğuz'da Hakkâri'de, Van'da, Emirdağ'da Bal
ya'da, Biga'da elektrik 85 kuruş kilovat saati. 
Buraları biran evvel bu şebekelere bağlıyabil
mek için paraya ihtiyacımız var. 

Dünyanın her memleketinde elektrik, oto-
finansman kaynağıdır. Biz bunu getiriyoruz. 
Ve bakalım elektrikte ne olmuş: i milyar 177 
milyon elektrik işletmesinin borcu var. 1960 da 
26 lira 71 kuruştan vasati ücret 1966 da 55 lira 
12 kuruş olmuştur. 1966 daki toplu sözleşme 
jarjı 9,5 milyon liradır. 1960 dan bu yana 1963 
te ve 1964 te olmak üzere miktarlara cüzi zam
lar yapılmıştır. Akar yakıt fiyatları 1963 te ve 
1964 te zam görmüştür. Bu vergi. Şimdi buraya 
kadar olan kısımda şunu yapmasaydınız diye
bileceğiniz bir kalem var mı? Var diyorsanız 
farkım nereden vereceksiniz, onları söyleyin 
diyeceğim : Bu kürsüye gelip bunları yapmayın 
diyenlerden telkin bekliyoruz, tavsiye bekli
yoruz. Biz muhalefetiz, biz sadece söyler ge
çeriz : işte bu alışkanlıklardan kurtulalım diyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Hülâsası şu: Devlet İktisadi Teşekkülleri 
1963 te tatbikine başlanan toplu sözleşmeler
le takriben 500 milyon lira civarında bir yeni
den işçi ücreti ödeme durumda kalmıştır. Bu 
teşekküller daha iyi işlesin, daha iyi randıman
lı işlesin, daha çok kaynak yaratsın, Türk iş
çisine daha çok para verelim... Bunları istemi
ydi bir tane kimse bulamazsınız. İktisadi Dev
let Teşekkülleri fiyat ayarlamaları yapılmadı
ğı takdirde, zamlar yapılmadığı takdirde, bir-
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kaç sene sonra borçlarının altından kalkma im
kânlarını kaybedeceklerdir. O zaman ne yapa
caksınız? Tahkim, konsolidasyon, Devlet bütçe
sine, Merkez Bankası kaynaklarına döneceksi
niz. Bu şekilde bu ekonomiyi götüremeyiz. Eko
nomisini ve maliyesini sağlam hale getirmemiş 
hiçbir memleket sıkıntıdan kurtulmaz. Geçen 
on sene zarfında birçok kereler zamlar yapıl
mıştır. Türkiye Avrupa memleketleri içinde 
akar ya'kıt ücretlerinin en düşük olduğu bir 
memlekettir. Bir litre benzinden Fransa'da 130 
kuruş, Holânda'da 76 kuruş, Belçika'da 95 ku
ruş, italya'da 114 kuruş vergi alınmaktadır. 
Türkiye'de son çıkacak olan kanunla birlik
te bu 6 1 ' kuruştan 71 -kuruşa çıkıyor. Yani 
İtalya'nın 114 kuruşuna karşılık 71 kuruşa çı
kıyor. Diğer -akar yakıt çeşitlerine yapılan zam
larda vergi artması şeklinde yapılan zamlar ile 
dalha doğrusu onlardan alman vergilerle Avru
pa memleketlerindeki vergiler arasında da aynı 
mjü'naselbetler vardır. 

Şimdi ikinci kısmıma ıgeliyorum: Vergi: 
Damga Resmi Kanunun oylarınızla kanunlaş
mıştır, 1967 ıbütçesine 320 milyon lira getirecek
tir. 

Akar yaJkıt 310 milyan lira getirecektir, Te
kel 320 milyon getirecektir, şeker 280 milyon 
lira borcuna getirecektir, kömür 126 milyon lira 
getirecektir, bu suretle do hem Devlet Bütçesi, 
Devlet Hazinesi, Devlet maliyesi itibarını mu
hafaza edecek, hem de bu teşeblbüısler ayakta 
duracaktır. Yani bir milyar altıyüz milyon lira 
vengi alabileceğimiz bir kaynak yok. Şimdi 
onun münalkaşasına geleceğim. 

' Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de ver
gilenmemiş hemen hemen bir saha yok. 21 ana-
saihadan vergi alınmaktadır. Bunun içerisinde 
çeşitli sahalar vardır. Geçen sene bir kereste 
İstihsal Vergisine tabi değildir, onu taıbi tut
tuk. Başka da vergi alabileceğimiz kaynak yok. 
(Ziraat sesleri) Ziraate geleceğim, merak etme
yin. 

Şimdi telkinler arasında fısıltı şeklinde veya 
açık olarak yazılan yazılar arasında Ziraat 
Vergisi konusu işleniyor. Ziraat Vergisi mese
lesini bir mütalâ edelim. 

Muhterem milletvekilleri, bu Ziraat Vergi
si meselesini aşara kadar gitmedikçe anlamamı
za, imkân yoktur. Aşar Cumhuriyetle birlikte 

ortadan kalkmış 1Ö25 senesiınde ve bu kalkış 
GumlhuTİyetim Tüılk itoaUkma getirdiği! en büyük ni
metlerden birisidir. Sonra ha'f.b yıllarında top-
metlerden birisidir. Sonra harlı yıllarında' Top
rak Malhsülleri Vcngbi şekli'nde hemen hemen 
aşara benıziyen bir vergiye gidilmiş faikat bun
dan da çok büyük şikâyetler olmuştur. Halk, 
tekrar aşara mı dönüldü intibaı içerisinde bü
yük mcımınuriiyetsizli'kler içerisine ıgirmiıştir. 
Sonra 1960 senesi sonunda tarım gelirlerinin 
v'ergûlendt'.rilim'esl' kjin b'ir kanun çisarıMııştır. 
B'U kanun Gelir Vergisi esasına müstenittir. 
Kanun çıkarılmadan ovvel çok münakaşalar 
yapılmış, daha doğrusu ıbirinci Beş Yllık Plân 
hazırlanırken plânın kaynakları araştırılması 
istikametine gidilmiştir. Bu arada bir İnigiliz 
profesörü olan Oaidor Türküye'ye getiküluniş. 
Prof. Caldior tarım sahasından bir milyar lira 
vergi alınabileceğini iddia etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de böyle 
balon şeklinde ortaya atılan çok kısa zaman 
içinde az tetkikat yapılarak ortaya atılan 
birtakım fikirlerden mazide de zarar gördük. 
Bir Barker Komisyonu raporu Türkiye'ye 
çok zarar vermiştir. Böyle dışarıdan uzman 
getireceğimiz zaman bu uzmanların memle
ket şartlarını iyice öğrenmelerine kadar rapor
ları için zorlamamak lâzımdır. Memleket 
gerçeklerimi bilmiyen yabancı uzmanlar ne 

• kadar bilgin, ne kadar dahi olursa o memle
keti sıkıntıya sokacak bâzı tavsiyelerde bulu
nurlar. Nitekim Barker raporu bu tavsiyeleri 
yapmıştır, yani Türkiye'de büyük tesisler 
yapmayın, küçük tesisler yapın. Ne yapalım? 
Sanayileşme yapmayın da tavukçuluk ya
pın, demiştir. Buna Türkiye'nin siyasi kade
rini elinde tutanlar razı 'olmamışlardır. Razı 
olmayıp iyi etmişlerdir. 

Kaldor ne diyor? Kaldor diyor ki : «Bir 
potansiyel zirai hâsıla hesaplayınız, 30 - 35 
milyar lira Türkiye'nin zirai kazancı var, bunu 
hesaplayın. Bunu memleketin her vilâyetine 
dağıtın, mütesaviyen değil, birtakım karek-
teristiklere göre dağıtın. . Sonra da her vilâ
yet için bir potansiyel vergi matrahı hesap
layın böylece ve bu matrah üzerinden de 
araziye dağıtın. Araziden adam ne kazandı, ne 
kazanmadı buna bakmadan bu potansiyel 
üzerinden o muhtemel üzerinden vergi alın.» 
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Alabilir misiniz-böyle bir vergi? Günün Hükü
meti düşünmüş taşınmış, böyle bir verginin 
alınmasını bulamamış,. . Şimdi çeşitli yazarlar 
ziraattte bir milyar kaynak var diyor. 

Kaldor'un. bir tavsiyesi daha var. Sadece 
sıfır ile iki dönüm arasındaki arazi dışı. İki 
ile H) dönüm arasından yüzde 10 civarında 
vergi alacaksınız ve potansiyel üzerinden 
alacaksınız, ne kaldırdığı üzerinden değil. 
Böyle bir durum Aşarın ihyasından başka bir 
şey olmaz. Onun için Aşara kadar gittim. 

Kaldor'un burada söylemek istediği şey 
iktisadi bakımdan şudur : 

Kaldor diyor ki, «Böylece vergisini vermi 
yen. arazisini başkasına, satar, küçük işletme 
ler ortadan kalkar, büyük işletmeler ekoıvo 
inik işletmeler meydana gelir, ve onu da .Devirt 
sonra alır, Develet!eştirilir.» Kaldor'un dediği 
bu... 

Şimdi muhterem milletvekilleri 30 .12 .J96 ' ' 
tarihinde zirai gelirleri vergilendirme kanunr 
çıkarılmış. Bu kanun bizim Gelir VcrgV 
sistemimize 'uygundur. (Amerika'nın 700 mil 
yar doların üstünde millî geliri var, 1.10 mil
yar 'doların üzerinde bütçesi var ziır.i saha
dan aldığı vergi .yüzde alladır.) Dünyrnın bir
çok memleketlerinde zirai ,<-:.'Thanın hususiv-^t-
leri vardır. Bu hususiyetlerin başında muhase
be meselesi geliyor. Zirai muhasebe tutmak ga
yet zor bir iştir. Dünyanın her memleketi bu 
sıkıntının içerisindedir. Zirai muhasebesini tut
mak, meselâ hayvancılık yapıyorsunuz, hava
nın iyi veya kötü olduğuna göre, hayvanın 
içerde veya dışarda bulunmasına göre değişi
yor faktörler. Bu kadar değişik çok faktörü 
olan bir şey. Zirai vergiler birçok medeni mem
leketlerde sanayi sabasından ve ticaret saha
sından alınan kazançların kaçırılmaması için 
bir nevi gedik kapatma olarak düşünülüyor. 
Çünkü şayet bu sahayı vergilendirmezseniz 
her üçüyle birden uğraşan kimse diğer sahalar
dan aldığı geliri oradan gösterip vergi kaçak
çılığı yapabilir. Şimdi 193 sayılı Kanun 150 
dönüm hububat ekeni vergi mükellefi yapmış. 
Sonra 1963 te 202 sayılı Kanun çıkarılmış, 500 
dönüme çıkarmış bunu, 150 dönümü. Sonra, 
1964 te 484 sayılı Kanun çıkmış, 300 dönüme 
indirmiş. Yani 300 dönüm üstünde hububat 
eken herkes verıgiye tabidir Türkiyede. 

Birtakım tenkidlcri var, bunları anlatmıya-
cağım. Söylemek istediğim şey, şu : Yüz aded 
küçük baş hayvanı 1960 ta çıkarılan kanun 
vergiye tabi tutmuş. 1963 te bunu beşyüze çı
karmış, 1964 ten sonra halen cari olan kanun 
250 ye indirmiş. Şimdi, İdimden vergi almıyo
ruz, neresinden vergi almıyoruz? Ve zirai ge
lirlerin, zirai tarımın vergilendirilmemiş neresi 
kalmış? Münakaşa edilen şey bu O el ir Vergisi 
sistemi mi, münakaşa edilen şey bu sınırlar 
mı? Eğer bu sınırları sayın muhalefet sözcü
leri yüksek buluyorlarsa, bilhassa Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayın Genel Başkanı bu sınırla
rı yüksek buluyorsa, bunun daha daraltılması 
lâzımgeliyorsa şu sual' otomatik akla gelir : 
1960 taki sınırları niçin değiştirdiniz 1963 te? 
1964 te yeniden bu sınırları daralttığınız za
man niçin 1960 seviyesine veya daha aşağı in
mediniz? Bu itibarla ziraat sahasında bir mil
yar lira gibi bir para yok muhterem milletve
killeri. Bir taraftan gelir dağılımından bahse
deriz, % 75 i bu memleketin toprakta çalışı
yor, köylü've memleketin millî gelirindeki gay-
risâfi millî hâsılasmdaki rolü 30,8. Bu 30,8 
milyar alıyor '% 75 i. Görülüyor ki esas nispet
sizlik burada başlıyor. . İngiltere modelini Tür
kiye'ye tatbik edemezsiniz. İngiltere modelin
de, ki Sayın Alican bu modelden bahsetti, eğer 
biz İngiltere'nin geliri seviyesine gelsek, vasati 
gelir seviyesine, birçok meselelerimiz zaten 
hallolunacak. Siyasi meselelerimiz, iktisadi me
selelerimiz, içtimai meselelerimiz, birçok mese
lelerimiz hallolunacak. Biz fert başına yıllık 
250 dolar gelir s eviy esindeyiz. İngiltere bu
nun dört misli, beş misli yüksek gelir seviye
sinde. Bcşyüz dolar gelir seviyesinin üstüne çı
kabilecek adam başına senede beşyüz dolar ka
zanç seviyesinin üzerine çıkabilecek bugünkü 
problemlerimizle karşı karşıya değiliz. Daha 
değişik başka problemlerle karşı yarşıyayız. 
Ama sosyal adalet meselesinde, yatırımlar me
selesinde, işsizlik meselesinde tasarruflar me
selesinde, tasarrufun kaynakları, yatırım kay
nakları meselesinde birçok meseleyi halletmiş 
olacağız. İşte bütün çaba zaten bugün iktisat 
meseleleri münakaşa edilirken her memleketi 
kendi şartları içinde mütalâa etmek lâzımdır, 
deyişimizin sebebi bu. Türkiye'nin meselesi, bir 
kısım insanlar Türkiye'yi bugün kalkınmamış 
memleket tablosundan çıkarmışlardır. Bir ki-
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sim insanlar Türkiye'yi kalkınmakta olan mem
leketler içine koymuşlardır. Çünkü Türkiye 
kalkınmamış memleketlerle, Batı gözüyle ba
kıldığı zaman, aynı durumda olan memleket 
değil. Sosyal hendikapları olmıyan, sosyal 
maniaları başka memleketlere nazaran ç<ok az 
olan bir ülke. Halkta arzu yaratmak, iştiyak 
yaratmak, kazanç sevgisi yaratmak, daha çok 
üretmek, ailesini daha iyi geçindirmek sevgi
si yaratmak.. Bunlar Türkiye'de başarılmış iş
lerdir. Onun için Türkiye'yi kalkman memle
ketler arasına koymak lâzım, kalkınmamış 
memleketler arasına değil. Birçok Batılı bugün 
bu noktadadır. Ama İngiltere seviyesine gel
diği zaman çok problemleri değişik olacak. 
Değil ingiltere seviyesine, İspanya yıllık gelir 
seviyesine geldiği zaman (ki 550 dolar civarın
dadır) meseleleri değişik olacak. 

MuJhterem milletvekilleri, havanda su dö
verek bir şey çıkaramayız, alın terini her şe
yin içine koymamız lâzım. Bir taraftan diyo
ruz ki,- dışarıya muhtacolmıyalım, kendi kay
naklarımızı daha geliştirmek imkânlarını bula
lım, milletimizden daha çok fedakârlık talebe-
delim. Milletimizden fedakârlık talebetmeye 
mecburuz. Milletimiz fedakârlıklarajıiçbir za
man «hayır!» dememiştir, sadece doğru oldu
ğunu, yerine masruf olduğunu bilsin. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi Türkiye şartlarında olan bir memleke
tin en mühim meselesi istihsali artırmak, yeni 
yeni iş imkânları açmak, daha çok kişiye iş bul
mak ve tasarrufu artırmak, bu tasarrufları ya
tırıma götürmektir. Eğer bunu başarabilirsek 
kalkınmayı başarırız. Bunu başaramadığımız 
takdirde ne sosyal adaleti sağhyabiliriz, ne' ge-
lir dağılımını düzeltebiliriz. Nasıl düzeltecek
siniz gelir dağılımını? Bir milyar lira vergiyi 
şu istikamette alsanız, bu istikamette alsanız ge-
lir dağılımı uzun boylu değişmez, Gelir dağılımı 
seneler meselesidir. Gelir dağılımı 15 aylık Ada
let Partisi iktidarında olmadı ki, gelir dağılımı 
Cumhuriyet kurulduğundan beri mevcut düzenin 
getirdiği inkişafın bir neticesidir. Böyle sos
yal meselelerde 32 milyon insanı ilgilendiren 
meselelerde, günlük haytını ilgilendiren mesele
lerde mucize formüller beklemek yanlıştır. Mu
cize. formüller yerine, müşküller, ahnteri gay

ret, sebat ve sabır istiyoruz. Başka yolu yok. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi 1962 de zannediyorum 6 000 000 lira 
civarında olan zirai gelirler 1966 da 65 000 000 a 
çıkıyor. Biz buna ilâveten bir de Emlâk Vergisi 
alıyoruz, yeni bir tahrir yapmak için hazırlık 
yapmaktayız ve bu sene bütçeye para koyduk. 
Daha doğrusu Emlâk Yergisinin, arazi kısmı. Bu
rada bir kaynak var. Ama biz bu zamana ka
dar yapılmamış bu, biz bunu yapacağız. Bunun 
üzerinden vergi temin edeceğiz. Şimdi takriben 
.İ25 milyon lira civarında arazi Bmlâk Vergisi 
toplanıyor. 60 milyon lira, Gelir Vergisi dedi
ğimiz zaman bugün Türk cif çişi 185 milyon lira 
civarında bir vergi veriyor. Bunu usulleri İslah, 
limitleri daraltma v. s. yollariyle gitseniz bizim 
kendilerine güvendiğimiz eksperlerimizin, tah
minleri biz siyasetçiler olarak tahmin yapmayız. 
Sadece mantık silsilesine bakar doğru veya yan
lış olduğunu söyleriz. Tahminleri, Emlâk Ver
gisi, Arazi Vergisi, Gelir Vergisi dâhil burada 
bugünün 185 000 000 a karşı 400 - 450 milyon 
civarında bir kaynak vardır. Bu da bir gün me
lesi değildir. 

Muhterem, milletvekilleri; vergi ile, maliye 
ile uğraşanlar çok iyi bilirler k i ; Gelir Vergisi 
sistemi müterakki/ sistemdir. Kendi içinde ada
leti olan bir sistemdir ve oturdukça randımanı 
ai'fcan bir sistemdir. 

Şimdi geliyorum başka bir konuya; yani gö
rülüyor ki, böyle .ziraat vergilerini artırsak 
uzunboyl.u bir kaynak bulmamıza imkânı yok. 
Ümidediyorum ki, bu iddia.lar büyük çiftçi ver
gi vermiyor şeklindeki bir sloganı bu suretle bü
yük çiftçiye karşı bir iğbirarı ve husumeti yarat
mak için yapılmıyor. Ümidediyorum böyle. 

Şimdi vergi diyoruz, bir vergi usulü var Tür
kiye'de, her sahayı kapsıyor. Keform neresinde 
yapılacak verginin? Bizim secim beyanname
mizde de yazılıdır; verginin reformu, belki bir
takım yeni sahalar bulunur ama büyük sahalar 
değil, usullerinde yapılır. 1950 de kurulmuş 
bulunan, usuller ve kurulmuş bulunan teşkilât 
bugün hâlâ iş görüyor. Bunu ıslah edeceksiniz 
ve bunun için bir kanunla geliyoruz. Deniliyor 
ki, iki sene geçti. İki sene geçmedi, 15 ay geçti 
iktidarımız üzerinden, .15 aydır niçin getirme
diniz? 160 tane kanun getirdik, sayın milletve
killeri, bu kanunlardan pek azı kanunlaştı. 
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Şimdi burada biı- saplama, yapacağım. Şimdi 
ben demiştim ki, bu kadar çok partili devirde 
Hükümet yapmak zordur'. 'Benim hiç kimseden 
şikâyetim yok. Sadece benim demek istediğimi 
iyi anlamak lâzım d r. Ben Parlâmentonun ça
lışmalarından bahsettim. Huzurunuza geldim 
gensoru münasebetiyle dedim ki, T. İ. P. nin 
getirdiği öğretmenler gensorusu münasebetiyle 
dedim ki, Meclisi 8P ve 89 ucu maddelere daya
narak işgal edersiniz, kanun tasarıları kanun-
1 aşamaz. Bizim hali hususimizde icra ile teşrii 
organın, kuvvetler dengesinin kesin hadleri belli i 
değildir. Pek çok şeyler icranın elinde toplan- I 
m ıştır. Ben onun için bir müessir icradan bah
settim. Kanun çıkarmadığınız takdirde Hükü
met kararname çıkarıp bir işi göremiyor. Fran
sa bu durum karşısında 4 ncü Cumhuriyetten 
5 nci Cumhuriyete geçerken Meclisin yapacağı 
işlerle Hükümetin yapacağı işleri ayırmış. Ama, 
bizim bugün pek çok şeyler Meclislerden geçme 
durumundadır. Bizim kuvvetler muvazenemizde, 
iş bölümünde mutlaka münakaşa edilecek hu
suslar vardır. 

Muhterem milletvekilleri; burada su hususu 
kaydetmek istiyorum: Niçin hırçmlaşıyoruz" 
Bu kimsenin ayıbı değil. Demokrasi yaşadıkça 
kusurları meydana çıkar. Demokrasiye ba^lı 
insanlara düşen vazife bu kusurları alıp demok
rasiyi yıkmaya çalışmak değil, o kusurları tashih 
ederek gitmektir. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi huzurunuzda bir açıklamada buluna
cağım: 22 . 10 . 1965 tarihinden 23 . 2 . 1967 
tarihine kadar muhteremi Meclis 185 birledim yap
mış. Bu birleşimlerin 26 sında 117 sözlü soru gö
rüşülmüş, 20 sinde 14 gensoru görüşülmüş, 12 sin
de sekiz genel görüşme yapılmış, 12 sinde on 
Meclis araştırması yapılmış, 11 inde Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu gö
rüşülmüş, 5 inde de ekseriyet olmadığından cel
se tatil edilmiş. Şimdi 185 birleşimden 86 sı, ya
ni hemen hemen yarıya yakını, Meclisin muraka-
ibe fonksiyonu ile geçmiş. 15 aylık bir iktidar, 
dördüncü sonesi olsa anlarım. Kimsenin muraka
be hakkına bir şey demiyoruz, zaten bir şey söy
lemeye hakkımız yok, biz sadece bir tabloyu or
taya koyuyoruz. Bu tabloyu da Meclislin her han
gi bir şekilde bu rejime karşı olanlar tarafından 
muaheze edilmemesi için koyuyoruz. Münakaşa I 

açılmaması için Meclis müessesesinin üzerine ko
yuyoruz. Bizim anlayışımızda demokrasinin te
mel müessesesi, zincirdeki müesseselerin en mü
himi ve en muazzamı bu Meclistir. Daha doğrusu 
bu Meclis ve Senatodur, yani Parlâmentoyu kay
dediyorum. Onun için muhterem milletvekilleri, 
bu muhalefet - iktidar meselesi değildir. Bu he
pimizi şıı çatı altında toplıyan milletin meselele
rini didik, didik konuşma imkânı veren, her ku
ruşun hesabını her hareketin hesa-bını soran, sa
dece Hükümetlerin yaptıklarının değil, tasavvur 
halinde bulundukları bâzı teşebbüslerinin dahi 
hesabını soran bu müesseseyi itibarlı ve yüksek 
bir noktada tutmaya mecburuz. (Alkışlar) Onım 
için diyorum ki; Meclisin % 50 zamanını - işte 
böyle bulacağız problemlere cevap, - Meclisin 
yüzde 50 zamanı murakabe fonksiyonu ile geçer
se, diğer yüzde 50 zamanında kanun yapmak, af 
çıkarmak, mukaveleleri, devletlerarasındaki an
laşmaları tasdik etmek gibi fonksiyonları aksar. 
Bugün 160 tane kanun Mecliste komisyonlarda
dır. Diyeceksiniz ki, iktidar partisisiniz, Meclisi 
işletmek sizin vazifeniz. Muhterem milletvekilleri, 
'bunun ağırlığı yoktur. Burada muhalefet safla
rında oturan sayın milletvekilleri, iktidar safla
rında oturan sayın milletvekilleriyle aynı mesu
liyeti haizdir. Milletvekili olmak mesuliyeti, pa
ye bu. Binaenaleyh, komisyon toplantısını siz ken
diniz yapın. Yani o zaman muhalefetin vazifesi 
sadece Meclisin büyük kapısından girip, bu sa
lona girmek, istediği zaman, girmemek ondan son
ra çıkıp gitmek değildir. Bu itibarla Meclis ça
lışmaları meselesinde çok ehemmiyetli bir nokta
yı nazarı dikkatimize getiriyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
—• A. P. liler de gelmiyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben geliyor, gelmiyor münakaşası yap
mıyorum. Ben sadece Meclisin çok mühim yapa
cağı işler var, bizim getirdiğimiz kanunların içe
risinde, bugün, iktisadi hayatımıza müessir ola-
ıbilecek çok mühim tedbirler var, ama bu kanun
ların bir kısmı çıkmadıkça yeniden mühim ka
nunları getirmemiz, bu kanunların Senatodaki 
.bekleme müddetini uzatır, bu takdirde de kanıun-
ları çıkarmada çok gecikmelere uğrarız. Gayet 
açık söylüyorum; huzurunuzda. Bu itibarla bize 
tarizde bulunan sayın sözcünün 15 aylık, bun
ların çoğu hazırdır. Vergi sisteminde yapacağı-
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mız ıslaibat da hazırdır, önümüzdeki günlerde 
bütçe biter bitmez gelecek; Meclis yeniden çalış
maya girer girmez bunlar hep gelecek. Vergi sis
teminde bir ıslah yapmak suretiyle, daha doğru
su vergi sisteminde yapılacak ıslah şu : Veırıgi da
imi bir müessesedir. Bir reform komisyonu daimi 
olarak vergi meselesi üzerinde devamlı olarak ça
lışmaya mecburdur ve devamlı olarak yeni kay
naklar aramaya, devamlı olarak şu veya bu şe
kildeki noksanları, kusurları bulmaya ve sadece 
işinin bu olması mecbur olan bir komisyon vardır. 
Ama, verginin cibayet usullerinde, dalba doğrusu 
vergi idaresinde alınabilecek mühim tedbirler var
dır ve bunların bizim Gelir Vergisi randımanını 
artıracağı muhakkaktır. 

Şimdi nerelerden şikâyet ediliyor? Bir vergi 
sistemi var, muhalefetin bu vergi sistemine bir 
itirazı varsa nerelerine itiraz ettiklerini söyleme
leri lâzımdır. Biz söylüyoruz, kaynakları ziraat 
durumunu anlattım başka kaynaklar nerede bili
niyorsa bize yardımcı olurlar, söylemeleri lâzım
dır. 

Şimdi bir mevzuu daha münakaşa etmeden 
geçemiyeceğim, o da şu: Deniliyor ki, «Cari mas
raflarda kesinti yapsaydınız.» 

Muhterem milletvekilleri, ilk nazarda cazip 
görünüyor bu. Hattâ deniliyor ki, siz cari mas
rafları artırmıyacağız dediniz, seçim beyanna
menizde, Hükümet poragrammızda yazdınız.. 
Doğru, doğrudur, dediğimiz şey. Ama artırmak 
mecburiyetinde kaldık. Çünkü Devlet düğmeye 
basınca duran, düğmeye basınca yürüyen bir 
müessese değildir. Devlet üzerinde ıslahat yap
mak, devletin işlemiyen noktalarını işler hale ge
tirmek gün meselesi, ay meselesi, yıl meselesi de
ğil. öyle olsaydı, bu idialarda bulunanlar bizim 
iki mislimize yakın iktidarda bulundular, veya 
(bize yakın iktidarda bulundular, mutlaka bun
ların çarelerini bulurlardı. Şimdi cari masraf
ları nasıl azaltalım? Bu meselede çok konuşuldu 
ama, bir defa daha tekrar etmekte fayda buluyo
rum. Cari masraflardaki artma nereden geli
yor? Ne olması lazımmış, ne olmuş. (Orta sıra
lardan anlaşılmıyan bir müdahale) Onun da he
sabı var, bkde hesalbı olmıyan hiçbir şey yok
tur. 

Ne olması lazımmış, ne olmuş? 500 milyon 
noksa*n olması lazımmış, yani yüzde 8,5 olması 
lâzımken yüzde 13,5 olmuş. Geçen seneye naza

ran 500 milyon fark. İddia edilen bu. 500 milyon 
liradan daha faala bir tasarruf sağlanabileceğini 
de kimsenin iddia ettiğini duymadık. Eğer tasar
ruf sağlanır altında başka mânalar aramı
yorsa. 

500 milyon lira nereye gidiyor? MİT Teşkilâ
tı kurulmuş, kanunu çıkmış, Meclislerden geçmiş 
20 milyon liralık kadro, kanun çıkmış, Devletin 
emniyet teşkilâtı, jandarmanın pikabı yok, tel
sizi yok... Jandarma emniyet ve asayişi teminle 
mükelleftir. Pikap ve telsiz vereceksiniz jandar
maya 50 000 000 lira oradan. Toplum polisi ki
ralık otobüsle ımeimleke't'n huzurunu sağlıya,-
ca'k, otobüs almaya mecburuz toplum polisine, 
Tapu; insinlır bir birini öldürüyor, toprak yü
zünden. Mahkemelerin yarısı tapu dâvası dle iş
gal edilmiş. Tapu için bir kadro vermek mec
buriye tindesiniz. Emniyet, asayiş iliyoruz, her 
Devletin yerine getirmekle imiükellef olduğu 
1 000 polis ka.lrr.HU buraya vermişsiniz. Artan 
bir neslimiz var. Çocuklarımız Eylül ayı, Ekim 
ayı geldiği zaman 6 yaşındaki çocuğumuz siyah 
gömleği giyip beyaz ve 'kolalı yaka takıp mek
tep istiyor. 9 400 öğretmen kadrosu. Yeni has
taneler laçmışız, buralara doktor, hemşire vere
ceksiniz, yeni yaltaklar. Nihayet Türlk Silâhlı 
Kuvvetlerinin iki doğumuuu askere almak mec
buriyetindeyiz. Bu vatan çocukları bize tesl'm 
edildi, yıani size teslim edilri, bu vatan' çocukla
rının iki kişisini bir yatakta yatıraınmzsmız. 
Bunları beslemeye, giydirmeye, yedirmeye mec
bursunuz. İşte anahatlariyle bunları topladı-. 
ğuraz zaman 500 milyon lira oluyor. Söyleyi
niz neresinden keselim. 

Şimdi Türk idaresinin, masraflı bir idare 
olduğuntu söylüyarum, hiçbir psikoz veya 
fobi içinde değilim. Hükümet Başkanı bunu 
söyler mi? Düzeltmesi lâzıimgelen insan bunu 
•söyler mi? Ben bu endişenin içinde değilim. 
Cnmkü masraflı bir idarenin masraflı okluğunu 
iddia edegelip, sonradan ımasrafsızmış demek 
bizim. samimiyetimize yakışmaz. Masraflı bir 
idaredir. Devlet dünyanın her yerinde cari mas
raflarından şikâyet edilen bir müessesedir. 

Muhterem milletvekilleri çok şayanı dik
kattir. Bundan bir hafta, on gün evvelki İn
giliz London Timet Gazetesini! açarsanız başlığı 
•şndur: İngiltere'deki cıari masrafların % 8,9 

I olduğundan Hükümetin çok şiddetli te'nkid al-
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tında bulundurulduğunu yazıyor. Yanıi dünya
nın her tarafında bu meseleler münakaşa edili
yor. Ben huzurunuzda İra cari mıasrafkırın da
ha fazla olması lâzımıdır şeklinde savunmuyo
rum ama, izamaıı .gelecek :ki, idare içinde yap
tığımız ıskıhatlıa cari masrafları indirme yolunu 
bulacağız. İdare içinde 400 000 ıniiemuru var 
Türk Devletinin, tensikat yapamazsınız. Hiçbir 
Devlet, memur tonısikatı .yapamamıştır, içtimai 
problemler çıkar. Nereye >kofia çaksın iz? Zaten 
gizli açık işsizlik 'bulunan bir memlekette ten
sikat yapamazsınız. Onun için Devlet kadro-. 
lan dolmuş, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kad
roları dolmuş. 

MUSTAFA AKALİN (Afyon Kıarahi'sar) 
— Milletvekili erimin sayısını 150 ye indirirsiniz. 
(Gülüşimeler.) 

BAŞBAKAN SttLRYMAN DEMİRİ]!/ (De
vamla) — Şimdi cari (masrafların durumu da 
bu. Basit bir imuaıdelenin içerisindeyiz, gayet ba
sit. İşte masraflarımız, işte gelirimin iz, hu ge
lirlerin şişirilmiş olduğunu iddia etmenin doğru 
olmadığım, dıaflra evve.lki Maliye Bakanı arkada
şımın konuşmasında söyledik. Bu masrafların bir 
(kısmı İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
masraflarıdır. Bir kışımı ise, plânın gereklerini 
yerine getirebilmek için icabediyor. Cari '.mas
raflarımızı azaltamazsınız, yeni gelir kaynakları 
'bu'lmıa imkânımız hu. Gayet basit 4 - 5 tane 
kalem, bunun tize rinde spekülâsyon yapmayız 
yani bunun üzerinde şu taşı hu nadan: alalım 'bu
raya (koyalım, İra taşı buradan alalım buraya 
koyalım. Belki üç, tnışı yan. yana getiririz. Bunu 
yapamayız. 

İşte yapıp huzurunuza .getirebildiğimiz şey 
budur. Bu geniş izahatı neden verdim? Zannet
meyiniz ki, biz hemen «i/in. Muhterem Meclisin 
karşısına. Kasım sonu geldi de bütçeyi denklcş-
tiremedik, zmı yapalım, dedik öyle geldik... 
Hayır, bu mesele üç senedir ımiünaka.işa ediliyor. 
İşte elinizdeki raporlar. .1963 senesinde şekere 
z'am yapiliması lâzım geldiğine dair Başbakanlı
ğın ve Plânlama Teşkilâtının .arşivinde raporlar 
vardır, 1904 te de vardır. 1905 in Yüksek Plân
latma Kurulu kararı içerisinde 900 milyon lira 
yeni kaynak yaratıiacağı vardır. Bunlar öngö
rülmüştü r. Binaenaleyh, eğer bu tenkidler bilgi 
noksanlığı dolayısiyle böyle yapılıyorsa., sayın 
m ili et vekilleri, İktidara geldiğimiz zaman da 

rica ettim, Devletin arşivleri sizlere açıktır; ge
liniz istediğiniz malûmatı size verelim. Biz sak
lısı gizlisi olınıyan bir iktidarız, istediğiniz 
malûimatı verelim, fanksiyonunuzu doğru göre
bilmenize yardımcı olalım. Bizim iktidar, mu
halefet ianlayışımız bu. (A. P. sıralarından s'ü-
rekli alkışlar.) 

Zam konusunu burada • kesiyorum. Aslında 
ben kesiyorum deyince kesilmiyor bu, buna va
tan sathında devam edeceğinizi tahmin ediyorum. 
Verdiğim rakamların sayın muhalefet milletvekil
leri tarafından zabıtlardan alınıp, konuşmaların 
bunun üzerine bina. edilmesi hem sizin hem bizim 
işimizi kolaylaştırır. Bilinirimizi yalan söylediy-
di, doğru söylediydi gibi ithamd'an kurtarırız. Bir 
noksan yerini bir boşluğunu bulabilirseniz, bunun 
münakaşasını her istediğiniz yerde yapmaya ba
zına. 

Şimdi bu umumi meseleden sonra sayın muha
lefet sözcülerinin üzerinde durduğu noktalara te
mas edeceğim. 

Evvelâ Sayın C. .11. P. Genel Başkanı «Bu 
zamlarla ilgili olan para hır maarife, sağlığa git
seydi yine bir nevi hoş görünür tarafı olurdu.» 
mânasına gelebilen bir cümle ifade ettiler. 

Şimdi, sağlık bütçemiz şudur: Sadece sosya
lizasyon için 1962 de altı milyon lira, 1963 te 36 
milyon lira, 1964 te 80 milyon lira, 1965 te 79 
milyon lira, 1966 da 127 milyon lira, 1967 de 128 
milyon lira. Yani 128 milyon lira sağlığa para 
veriyoruz sadece sosyalizasyon için. 

Şimdi muhterem miletvekileri, Türk vatanda
şını ve onun haklarını Türk kanunları çerçevesi 
içinde müdafaa etmek hepimizin vazifesi. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı karma 
ekonomi meselesinde benim beyanlarımı sarih bul
madıklarını ifade ediyorlar. Aslında bu mesele
de Adalet Partisinin görüşü ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşü arasında derin bir fark vardır. 
Bu faik çeşitli İçere bu kürsüye getirilmiştir. As
lında fark iki noktadan geliyor. Kaim a ekonomi 
meselesinde, karma ekonomiyi biz, bulmuşuz, al
mışız. Yani karma ekonomiyi istemiyorum, diye
cek halimiz yok. 70 milyarlık İktisadi Devlet Te
şekküllerini nereye; koyacağım? Karma ekonomi
yi istemiyorum demek benim irademe bağlı değil
dir. Onun için geçen defa konuşurken karma 
ekonomi bir emri zaruridir, bir nevi emrivâkidir 
dedim. 
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Şimdi bunu burada böylece tesbit ettikten son
ra, şunu tesibit edelim. 

Muhterem arkadaşlarını, Devlet en kötü tüc
cardır. Bu bizim inancımız. Ama memleketi bu 
koloni ekonomisinden kurtarmak, memleketin sı
nırlarının kapandığı bir günü, bir dış tehlikeyi 
bir harbi dünya yüzünde ne görüldü geldiyse bu 
zamana kadar yine görülüp gideceğini düşünmek 
lâzımdır. Memleketi çeşitli sıkıntılara sokmamak 
ve bunun yanında da issizlik problemini ve diğer 
problemleri halletmek w;in sanayileşmek, kalkın
ma için bir zarurettir. 

Sanayileşme; işte bu arada farkımız başlıyor. 
Sanayileşmeyi Devlet mi yapan feri; mi yapsın? 
Bizim, Adalet Partisinin görüşü, Devlet mi yap
sın, fert mi yapsın sualine cevap vermeden evvel 
hedeftedir. Hedef, memleketin kaynaklarını en 
iyi şekilde kullanmak istihsal gücünü artırmak, 
istihdam imkânlarını artırmak ve böylece mernle1 

ketin gayrisâfi millî hâsılasını, istihsalini artır
mak. Birinci hedef bu. Binaenaleyh, bunu ;-:ağ-
lıyabil'diğiniz takdirde Devlet yapsın, fert yap
sın... Fert dediğiniz kim, bu memleketin ferdi de
ğil .mi, bu memleketin vatandaşı değil mi, niçin 
sakınıyoruz bu milletin ferdinden? (C, II. P. sı
ralarından,, «Kim sakınıyor?» cosleri.) Binaena
leyh, bizimi buradaki ayrıldığımız, kimdir bu fert, 
hiç kimsenin imajında, tahayyülünde olmıyan 
kimsedir, Bu memleketin dört köşesinde Edirne'
sinde, Kars'ında, Hakkâri'sinde, Muğla'sında. 
Konya'sında kafasına birşey koymuş, kafasına 
daha çok çalışmak, daha çok bir iş meydana ge
tirmek, daha çok kazanmak ümidini, şevkini, iş-
tiyakini koymuş olan Türk vatandaşıdır. Fert. 
bu, biz buna inanıyoruz. Bizim diğer görümlerden 
ayrıldığımız nokta budur. Biz onun gücüne ina
nıyoruz, biz onun her şeyi başarabileceğine ina
nıyoruz. Onları uyur farz etmiyoruz, uyuyan bir 
kuru kalabalığın, cem'i gaf irin bir parçası farz 
etmiyoruz,* biz onu canlı, hareketli, memleketin 
meselelerine vâkıf, ne yaptığını bilen, izan ve id
rak sahibi ve teşebbüs sahibi farz ediyoruz. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

Onun yakasındaki rozete bakmıyoruz, siyasi 
düşüncesine bakmıyoruz, hangi dine, hangi mez
hebe sâlik olduğuna bakmıyoruz, sadece ay yıl
dızlı bayrağa gönül vermiş, Türk olmakla iftihar 
eden, Türk Milletinin 'bir ferdi olmakla iftihar 
eden, Devletin bekasına, milletin bütünlüğüne 

'bağlı olan her Türk vatandaşına bu fırsatlar açık
tır, diyoruz. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Binaenaleyh, devletçilik meselesinde, karma 
ekonomi, bugün bir zarurettir, çeşitli sebeplerden 
dolayı zîarur ettir. 

1. Bir emri vâki, 
2. Türkiye'nin istihsal gücünü artırmak için 

bir yol, birtakım kaynakları yutmasına rağmen. 
Kaynak yaratması yerine kaynak yutmasına rağ
men kalkınma için bir yol, endirekt tesisleri var
dır. 

Bugün petro - kimya fabrikası yapıldığı tak
dirde buradan çıkan hauımaddc ile -10 bin kişi 
Türkiye'de iş yapacak endirekt tesirleri var. 
Bunların hepsi sadece dirdkt hesaba giren fay
dalar değil hesap unsurlarına konamııyam en
direkt birtakım faydaları var, ikimıcisd bu. 

Üçüncüsü; (bugün Türkiye'de fertlerin te
ker teker veya bir arada yapamayacakları iş
ler var. Teknoloji meselesi, büyük senmaye 
meselesi, stratejik ehemmiyeti olan meseledir, 
şudur, buldur,, O z anmam bunları yine karıma eko
nomi içinde mütalâa edeceksiniz. Ama bizim 
dediğimiz şu; karma ekonomi düzeni devamlı 
bar düzen mi, yoksa bir yende biten bir düzen 
mi? Memleketlerin ekonomik gelişmesi üzerin-' 
de yapacağınız tahminler on seneyi geçmeme
lidir. On sene cinde çak şeyler değişir Türki
ye şartları içimde olan bir memlekette. Bina
enaleyh, biz diyoruz ki, bu 10 senelik zaman 
•içinde bu karıma ekonomi düzeni devam ede
cek. Ama birşey dalha diyoruz, bu dediğimiz şey 
aslımda bir miktar akademiktir ve bir miktar 
felsefe meselesi, inanç meselesidir. Biz diyoruz 
ki, kanma ekonominin hedefi, bizde devlet de
ğil, ferittir. (Soldan alkışlar.) Yani şunu di-
yıomuz, kanma ekonominin iki hedefi olur: 

1. — Ferdi elemime etmek, devlete gitmek, 
o kollektivizm olur. Biz kollektlvizımi hedef 
olarak görmüyoruz diyoruz. Biz fert hedefini 
güdüyoruz diyoruz ama, ne zaman? Bugün 
erişebileceğimiz bir moKtada değil. (O. H. P. 
»ıralarından «Allah bilir» sesleri). Ama bizim 
inancımız budur. 

Beyefendiler gayet ciddî bir münakaşa ya
pıyoruz, gayet ciddî. 

Muhterem milletvekilleri; C. H. P. Sayım 
Genel Başkanı, millî eğitim meselesinden bah
settiler, birtaJkım endişeler ortaya ıkoydular, 
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İçişleri Bakanının bir beyanı üzerine bu endişe
leri ortaya boydular. Komuşimamım bir yerimde 
d'e arz ettiğim gibi, biz sadeoe yaptıklarınım 
ıhesıabını değil, tasavvurlarınım hesabımın ve
rilmesi dalhi istenen kimseleriz, bumdan mem
nunuz. Şimdi şöyle bir husus var, Sayın Gemel 
•Başkanın ifadesinde. «Dermeklerin istikameti
ne uygun bir millî rulh maskesinde Orta - Çağ 
yolu tutulacaktır.» 

Mulbterem milletvekilleri, 1967 Türkiye 'Sikl
ide bir Orta - Çağ yolunun tutulabileceğime 
inanmak Cumhuriyeti İdiçümsemıek olur. 1967 
Türkiye'simde bir Orta, - Çağ yolu tutulamaz. 
Hiç kimse tutamaz, 1967 Türkiye'simde Orta -
Çağ yolunu! 

Ben Adalet Partisıimi ve Adalet Partisinin 
Meclis gruplarını ve onun Hükümetini böyle 
bir itham karşısında bulup müdafaasını yapmı
yorum. Bern Türkiye 1de 19ı67 senesinde kim der
se ki, Orta - Çağ yolu tutulabilir, bunun kar
şısında olduğumuzu ifade ediyorum. (A. P. sı
ralarımdan alkışlar) 

Türk eğitim sistemlimde noksanlar yok mu
dur? Türk eğitim sisteminde noksanlar var
dır. Türk eğitim sisteminde boşluklar yok mu
dur, dar boğazlar yok^ mudur? Boşluklar ve 
ıdar ooğazlar vardır, Türk eğitim sisteminin 
büyüyen, gelişen, nüfusu artan iktisadi şart
ları değişen, dünya şartları değişen ve bu şart
lara adapte olmak mecburiyetinde bulunan 
her millet hem eğitim sistemi, hem vergi sis
temi, hem yatınım sistemi, hem bankacılık sis
temini, her türlü şist emlerini gözden geçirme
ye mecbur. Peki bu gözden geçirmemin hedefi 
daha iyi vatandaş olmak, daJha verimli vatan
daş onmak, dalha başarılı vatandaş olmak, müş
küller karşısında yıLnamak, karşısına çıkan 
meseleleri daha realist ve daha iyi bir şekilde 
çözebilmek kafa yapısını ayarlamak şeklimde 
düşünmek varken niçin bir Orta - Çağ yolu 
tutulacağından şüpihe edilmektedir? Bunu an
lamaya imkân yoktur. Bu, hemen şurada kay
dedeyim ki, büyük bir velhimdir. Türkiye'de 
!hiç kimse endişe etmesin, ne Cumihuriyetten, 
ne insan hak ve hürriyetlerimden, me Atatürk'
ten hiç kimsemin endişesi olmasın. Türk halikı 
Büyük Atatürk'ü, Cumhuriyeti, niıedemiyetçili-
ği,-41errlemeyi, kalkınmayı ve en kıymetli he
defler olarak almıştır. 

Bu itibarla bu münakaşayı bitirmemiz gere
kiyor. Bu münakaşayı bitiıımemiz gerekiyor, 
Türkiye'de kim bunların karşısına çıkarsa, 
ismim karşısına bütün millet toptan çıkar. 

Bir hususa temas etmek istiyorum: C. H. 
P. si Sayın Genel Başkanı öğretmenler .mese
lesini tekrar dile getirdiler. Bir Horasan vakı
asını - bugünkü konuşmalarında Manyas yok -
ortaya koydular ve bunu bir Kuibülây vakıası ile 
'bağladılar. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de Türk 
'halikını derililerden, KübOlâyı çchljdcdeaı o in
sanlar topluluğu olarak onlardan müteşekkil 
t vplululklar olarak görmek Türk halkına karşı 
'bir insafsızlıktır. (A. P. sıralarımdan «bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar.) Horasan meselesinde 
Horasan halkından mı şikâyet ediliyor? 

. NETİMİN NEFTÇİ (Muş) — Anlıyanlamış
sın. (A. P. sıralarından «sen sus» sesleri) ve 
C. H. P. sıralarından «ycıbazlar meselesi» ses
leri) 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Memamen 
ıhalkından şikâyet edilmedi ki,. 

BAŞKAN — Çok rica ederini, yerinizden ba
ğırmak anamuhalefet partisinin ağırlığına val
lahi yakışmıyor. Çok rica ederim. (A. P. sıra-

' kırından «bravo» sesleri, gülüşmeler) Çok ri
ca ederim, sükûnet edelim, arkadaşlarım, din
liye li m. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, diyenler, kendi kendilerini 
nakzediyorlar. Horasan yakıası gibi camide 
baş'layrp, s'okakta yapılan nümayişlerle öğret
menleri kâfir ilân eden taşkınlıkları âdi zabıta 
vakası 'gibi önemsiz değerlendirilemez. Bir taş
kınlık var, camide başlamış, her halde iki kişi 
arasında bir münakaşa değil bu. Halkla burada 
adı geçen öğretmen arasında bir münakaşa ol
ması lâzım. Çünkü tok başına bir adam taşkın
lık yapamaz. Hal böyle olunca muhterem mil
letvekilleri, hâdiseleri ne küçük .gömmeye, ne 
de hâdiseleri büyütmeye hakkımız yok. Hâdi
seleri olduğu gibi görmemiz lâzımdır. Türkiye'
deki zihniyet, Türk halkı,- Türk vatandaşı öğ
retmenini baş tacı yapmıştır. Türkiye'nin ne
resine giderseniz gidin, öğretmen istiyen hal
kın, mektep istiyen halkın bu öğretmeni kâ
fir damgası ile damgalanmasına imkân yok
tur. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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Yine Sayın Genel Başkanın konuşmasında [ 
bir terim vardır, «özel vesvese.» Deniliyor ki, 
«meselâ normal muamele dışında özel vesvese 
sebepleri ile insanların çalışma emniyetinin 
azaltılmasıdır.» Biz hiçbir özel vesvesenin sa
hibi değiliz. Ve bir vesvesenin sahib' 
olmamız için de hiçbir sebep görmüyoruz. 
Türk öğretmeni, defalarca söyledim yine söy
lüyorum, Türk milletinin, Türk halkının en 
kıymetli varlığı olan yavrularını «eti senin 
kcnrıği benim» «Bilgi kimde ise oraya ka- I 
dar gidiniz» diyen bir felsefenin insanları olan 
Türk halkının en kıymetli varlığı yavrusunu 
yarınm daha iyi Türk vatandaşı -olması için 
eline teslim ettiği insandır. Türk öğretmeni 
bu mesuliyetin içinde büyük fedakârlıklarla I 
Türk çocuğunu bundan 20 senenin, bundan 
25 senenin, bundan 15 senenin .,sonrasmır> I 
bu sıraları dolduracak, Devletin muhtelif ka
demelerinde vazife alacak Türk millî ha- I 
yatının muhtelif yerlerinde vazife alacak in- I 
sanlar olarak yetiştirmenin şuuru içerisinde- I 
dir. öğretmeni bövle görür Türk halkı, bİ£ I 
de böyle görürüz. Halkı da, öğretmen böyle I 
görür, biz de böyle görürüz. Şimdi diyoruz I 
ki, 26 tane öğretmen şu veya bu sebeplerle I 
vekâlet emrine alınmış veyahut ceza gör- I 
müş, 305 tane öğretmenin de yerleri değişti- I 
rilmiş. Kaç kişi içinde î 125 000 kişi içinde 331 ki
şi. Aslında bu kadar büyük bir camia içinde bu ka- I 
dar küçük bir nisbet. Keşke hiç olmasa ama bu 
gün öğretmenin yerini değiştirmek gayet muh- I 
kem esaslara bağlanmıştır, tüzükleri vardır. I 
kurul kararlarına vabestedir. Bunları her in
san gidip istediği Öğretmeni değiştirmek im- I 
kânına malik değildir, bunlar müesseseleş 
mistir. 331 k'şidir, değişen, bir kısmı kendis' 
arzu etmiş. 2,5 gün Senatoda genel görügmr 
yapıldı. Yarın sabah devam edecek, Mili' 
Eğitim Bakanı yarın sabah cevap verecek I 
2,5 gün hemen hemen 20 - 25 saate yakın br 
genel görüşmeyi dinledim; acaba muhalefet 
acaba bu genel görüşmeyi getirenler ne di
yorlar? İçinde haklı bir şey bulmaya çalış 
tim, haklı bir şey aradım. 

Muhterem milletvekiler.'ı, bizim vazife şuu 
rumuzda, biz kusurları kapatan insanlar de 
ğiliz. Kusurları kanatmr.k mnvaffakiyetir 
yolunu kapatmaktır. Biz kusurları kusur ola- I 

[ rak alan, kusursa bunu düzeltme yolunu ari
yan insanlarız. 

Açığını söyliyeyim : 2,5 gün ne iddia edil
diğini anhyamadım. Ne iddia ediliyor! Bir öğ
retmenler federasyonunu birtakım dökûman-
ter, bir Milliyetçi öğretmenler Teşekkülü bun
ların kavgasının Millet Meclisinde veya Se
natoda işi yok.. Biz, öğretmeni politikanın 
içine böyle s-okarız ve çok rica ediyorum eğer 
öğretmenin politika dışı kalması isteniyorsa,. 
bu öğretmen teşekküllerinin başındaki siyasi 
kimseler bu işlerden vazgeçsinler. (A. P. sıra»-
larmdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

öğretmen teşekküllerinin başındaki kimse-
selerin siyaset yapmasına iralkân yoktur, gü-

I nah olur. «Bir öğretmenler federasyonunun; 
toplantısında bir Maarif Vekili, bir Millî Eği
tim Bakanı yuhalanırsa...» 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Yok böyle 
I bir şey. Bu tekziıbedildi, yalandır. 

BAŞKAN — Sayın öktem, yerinizden ko-
I nuşmak için ben size söz vermedim. Rica 
I ederim bu söz kesmektir, başka bir şey de-
I ğildir. 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Tavzih 
edilen şeyi söylüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De-
I vamla) — Beyefendi, ben sizin ne isminizi 
I söyledim, ne vakıa söyledim, ne mahal söyle-
I dim. 

Aynen şunu dedim; günah olur. Bir öğret-
I menler Federasyonu toplantısında bir Millî 

Eğitim Bakanı yuhalanırsa... Günah olmaz mı? 
I Günah olur diyorum. 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Yuhalan
madı Beyefendi... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen gürültü yapmıyalom 
efendim. Siz devam buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De-
I vamla) — öğrencilerin bölünmesinden şikâyet 
I od'livor. Gazetelerde zaman zaman görüyorsunuz, 

C.H.P. 70 tane daha öğrenci kaydetti partiye di
ye. Diyeceksiniz ki, talebeleri partiye kaydet-

I mek hakkımız. Doğru, buna hiçbir şey demi-
voruz. Ama sadece burada kalıyorsa mesele hiç
bir diyeceğimiz yok, ama bu öğrenci kütle
lerinin iç!ne girmenin bir yolu ise, o zaman 

I öğrenci kütlelerinin bölünmesi başlıyor demsk* 
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tir. Binaenaleyh, bizi A.P. olarak, iktidar ola
rak, öğrenci kütlelerini böldüğümüze dair 'tek 
vaka gösteremezsiniz. Biz öğrenci teşekkülle
rinden, öğretmen teşekküllerinden, sendikalar
dan siyasi bir destek beklomiyoruz. Biz diyoruz 
ki, geliniz siyaseti bu çatının altında yapalım, 
meydanlara çıkıp yapalım, kahvelere gidip yapa
lım. Siz gidin söyleyin, biz gidip söyliyclim. 
Biz gidip söyliyelim, siz gidin halkı topla
yın eğer halk geliyorsa doğru olmadığını 
söyleyin. (A.P. sıralarından alkışlar) Şimdi 
muhterem milletvekilleri, biz gayet samimî ko
nuşuyoruz, gayet samimî. Teknik Üniversite 
raporu enteresan bir dokümandır. Vatanperver 
ölçüler içinde yazılmıştır. Çocuklarına, talebe
lerine bir baba şefkati ile bağlı olan hocaları
nın, profesörlerinin ıstırabının inikasıdır. 
Teknik Üniversite raporunu bizim işimize gel
di - gelmedi diye bir şey yoktur, Teknik Üni
versite raporunu objektif bir şekilde değerlen
d i k ğimiz takdirde içinde hakikatler vardır. 
Şimdi ne vardır Teknik Üniversite raporunda? 
isterseniz üç, beş pasajını okuyayım. Dört 
sayfalı bir rapordur. Zannediyorum bütün mu
halefet partisi başkanlarına, Hükümet Başka
nına, İçişleri Bakanına gönderilmiştir. Anahat-
ları da basında çıkmıştır. 

Diyor ki : «Gerçekte öğrencilerin pek büyük 
Çoğunluğu öğrenci kuruluşlarının günlük faa
liyetlerine karışmadıkları gibi dışardan basit 
çözüm ve yorum arıyanlarm iddia ettikleri
nin tam tersine olarak sağ veya sol ideoloji
lere sapmış değillerdir. 86 bin üniversite ta
lebesi var Türkiye'de. Bu çoğunluk Anayasa ve 
kanunların sağladığı huzur iç:ndc öğrenimi e-
riyle meşgul olmakta, bir yandan da memleket 
meselelerini aydın yurttaş olarak ilgi ile izle
mekte ve memleketin kalkınıp yükselmesi dilek
lerini objektif ölçü1 er ve bilimsel düşünce ile 
değerlendirmek istemektedir. Bu ilgilenmeyi 
politika ile meşgul olmak şeklinde tarif etmek 
do mümkün değildir.» Doğru. «Öğrenci kuru-
luş1arında geçici olarak görev alan öğrcn;m 
durumları normal öğrencileri de yukardaki 
.büyük çoğunluğun içinde mütalâa etmek müm
kündür, Öğrenci kuruluşları Cemiyetler Ka
nununa göre kurulmuş olup, bunların hepsi
nin tüzüklerinde politika ile meşgul olamıya-
çakları yazılıdır. Dolayısiyle normal işliyen 

| cemiyet ve birliklerin günlük politika dışında 
kalmaları tabiî ve zaruridir.» Daha birçok şeyler 
okuyabilirim. Fakat gayet vatanperver ölçüler 
içinde ve objektif olarak yazılmıştır. Cumhuri
yet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı dil mese
lesi ile ilgili olarak bâzı beyanlarda bulundu
lar ve bu beyanların bir kısmı zannediyorum, 
Senatoda yapılmış bir görüşme ile ilgilidir, bir 
kısmı ise Sayın Maliye Bakanı arkadaşımın is
mi geçtiği için onun burada Atatürk'ün nut
kunu özl eştiriyoruz diye ne hale geldiğini oku
yarak misal vermesiyle ilgilidir. 

Muhterem milletvekilleri, isteseniz de iste
meseniz de eskiden yazı dili olmıyan Türkçe, 
Cumhuriyet ile birlikte yazı dili haline gelmiş 
ve Türkçe halka, millete, vatandaşa vatanın 

j ücra köşelerine siyasi iktidarların inebilmesi 
nisbetindc,, entellektüellcrln inebilmesi nisbe-
tinde bir millî oluşumun içerisine girebilmiş
tir. Binaenaleyh Türkçenin sadeleşmesini, bu 
millî duşumun içerisinde mütalâa etmek lâzım-

I dır. Ama bir nevi uydurmacılığın getirdiği bir 
nevi böyle Türk Hal'kmm kulağını tırmalıyan 
kelimeleri illâ ki konuşacaksın demenin mâna
sını anlıyamıyoruz. Türkiye'de hiçbir şeyin 
millî olmasına kimse karşı gelemez; iktisadın 
da millî olmasına, sosyal bünyemizin de millî ol
masına, dilimizin de millî olmasına, hiç kimse 
karşı gelemez. Bu hareket böyle devam ediyor, 
bu aslında millet olarak tekâmülümüzü millî 
şuurumuzda, benliğimizde bulmamızın bir ne
ticesi olarak meydana çıkmıştır. Binaenaleyh, 
biz dil meselesini böyle anlıyoruz. Ama, bizim, 
Türkiye'yi baba ile oğuldan ayıracak bir dil uy
durmacılığına da taraftar olmadığımızı beyan 
etmek isterim. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Genel Başkan bir hususa daha temas 
buvurdular. Burada deniliyor ki, «1952 de Halk
evleri muhalefet partisi elinden kanun ile alındı. 

i 15 yıl sonra Halkevlerinin yeni bir iktidar ta
rafından düzenlenen töreninde bulunduk...» 

ı Muhterem milletvekilleri, bir defa bundan zan
nediyorum sekiz, on gün evvel düzeni el en töre-

| nin 'iktidarla hiçbir alâkası yoktur... (C.H.P. sı
ralarından, «Başında Adalet Partisi Senatörü 
var» !w,leri) 

Şimdi çok güzel bir noktaya temas buyurdu-
> nuz... Evet Halkevlerinin Genel Başkanı Adalet 
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Partisinin, Elâzığ Senatörü. Muhterem millet
vekilleri bir devreye daha geliyoruz, kültür 
teşekkülü olan böyle teşekküllerin başında bir 
profesörün particilik yapmıyacak kadar, siyasi 
rozetini o teşekküle götürmiyecek kadar bu sevi
yeye malik olduğunu artık Türkiye'de kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Şayet bir gün görür
seniz, A.P. nin Elâzığ Senatörü Profesör Er-
tuğun Halkevlerinin başında particilik yapı
yor, ben o meseleye müdahale ederim, benim 
partimin yönetim kurulları müdahale eder. Bi
naenaleyh, bunun iktidarla bir alâkası yoktur. 
Tamamen gönüllü bir teşekküldür. Gönüllü bir 
teşekkülde orada h:ç olmazsa günlük hayatının 
içerisinde her gün gazete okumakla, her gün şu 
veya bu münakaşayı dinlemekle yorulmuş in
sanların bir Türk folklorunu, Türk müziğini. 
Türk kültürünü benim olan her şeyi görebi-
loceği, oturabileceği, konuşabileceği bir yere sa-
hibolmasmdan ancak sevinç duyulur ve, biz' 
çok daha birleşt>rir. Binaenaleyh, bu düzen
leme tamamen gönüllü bir teşekkül olan 
Halkevleri» Yönetim Kurulu tarafından dü 
zenlenmiştir. Bu idare Heyetinin içerisinde 
çeşitli değişik partilere mensup arkadaş1 ar 
vardır. Ama araya peklikleri zaman büyüv 

bir itina ile particilik yapmak değil, poli
tika yapmak değil, Türk kültürüne hizmet 
etmeyi düşünmüşlerdir. 

Ben bir Halkevleri, köy Enstitüleri mü
nakaşası yapacak değilim burada. Bunlar 
çok geride kalmış meselelerdir. Sosyal hadi
seler geriye dönmez. Sosyal hâdiseler kendi 
kanalı içinde akar gider. Bunun münaka
şasını yapacak değilim ama, şayet 1952 de 
de Halkevleri muhalefet partisinin elinde 
olmasaydı, böyle bir hüviyetin içinde olsaydı, 
zannediyorum ki, o günün iktidarı da böy
le bir tedbiri almak mecburiyetinde kal
mazdı. (Bravo sesleri) Saym Genel Başkanın 
bu misâli zannediyorum bu anlayışa varmak 
için uzun bir karanlık devrenin ve 15 yıl
lık bir tecrübenin geçmesi lâzımgelmiş di
yebilmesi için bu misâli zikrettiğini zanne
diyorum. Veyahut böyle değilse ben yanlış 
inııba alıyorum, ama intıbaımı düzeltmek 
istiyorum. Türkiye'de birliği muhafazaya 
mecburuz, bir arada yaşamaya mecburuz. 
Türkiye'de devirler devirlerin üzerine ze

hir dökerek geliyor. Bunun çıkışı yoktur. 
Türkiye'de devirler milletlerindir, daha doğ
rusu milletindir, kuşaklarındır. Onun için şu 
devir karanlık, bu devir parlak hesabını 
yapmaktan daha çok her şeyi hata ve se
vabıyla zihinlerimiz hür olduğu zaman mem
leket menfaatlerinin müsaadesiyle münakaşayı 
tercih edelim. 

Şimdi bir hususa daha temas etmek is
tiyorum. Bu da, meşhur 15 yaşındaki ço
cuk sloganıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bu meselede de ka
nun ve hukuk Devletinin müdafii olmaktan 
başka bir pozisyonun bir durumun içinde beni 
-örmiyecdksiniz. Kanunlar var kanunları teşriî 
ır-gan yapar. Ceza kanunlarında suç sayılan 
hususları savcılar ya res'eın veya şikâyet üzeri
ne takiıbedcr. Savcı fezlekesini yapar, iddiana-
ıosini hazırlar verir. Tabiî emniyet savcıya 
/'itürür («Emniyet ne oluyor?» sesi) gayet ta-

Yıî. Ama şikâyet doğrudan doğruya savcıya 
la olur, emniyete de olur. Emniyetin her hangi 
)ir hakkı var mı yapılmış bir ihbarın üzerine 
yatmaya? Şimdi bir şikâyet savcıya intikal 
vder, savcı bunu alır hâkime götürür, hâkim 
Türk kanunlarına göre bir tevkif kararı verir
le bunun icra ile ne alâkası vardır? Burada 
)ir hususa dokunmak istiyorum. Türkiye'de 
'vonsepsiyonlar kargaşalığı içindeyiz. İcranın 
.mifeslnd, icranın meaul'iyot'rai, müdır&fe. Bîi so-
oalı bir devrin İnsanları değiliz biz. (A. P. sı
lalarından «*bravo:> sesleri, alkışlar) 

Eğer şu iddia edilabilirse; Hükümet tazyiki 
İle hâkim tevkif etmiştir, bu iddianın da ispa
tını isteriz. Hâkim teminatlını getirmişiz, hâkim
lerin tâyini, terfii Hâkimler Kuruluna aittir, 
M'liesseseleştirmişiz bu meseleyi. Hâkimin ver-
Jiği bir karar üzerinde icranın hatasını aramak 
ancak şöylece yorumlanaibilir: 

1. Kıonscpsiyon, yani meFnıvm hercümerci 
olur veyahutta doğrudan doğruya 15 yaşındaki 
çocuğun hapsediknesinde birtakım acıma his
leri var, bunlardan istifade edilmek istenir. Ar
tık bu münakaşanın da bitmiş olmasını temen
ni ediyorum. Bunu T. 1. P. Genel Başkanı da 
burada geldi, söyledi. Kanun, eğer söylediğim
de bir hukuk mantığı yanlığ varsa, eğer vaka
nın içinde icranın müdahalesi, icranın 'kaza or
ganına tazyiki, müdahalesi iddiası varsa, iddi-

— 785 — 



m. Meclisi £ : 66 1l\ Ğ .1967 O : 3 

anın böyle söylenmemesi lâzımdır. Türk hâkimi I 
kendi vicdanı ile hareket eder. Türk hâkimine 
ıbizim icra anlayışımızda müessir olmak gibi 
bir yol yoktur ve böyle bir yol Türk hâkimime 
kapalıdır. 

Şimdi bu mevzua Saym Alican'ın 141 - 142 
nci maddeler dölayısiyle yapmış olduğu konuş
mada da döneceğim temas edeceğim. Ama, hu
kukî çerçeve bu. Şimdi onu ayrıca konuşaca
ğım. 

Bir husus daha var: Temel Haklar Kanunu. 
Temel Haklar Kanunu henüz Parlâmentoya in
tikal etmiş değildir. Parlâmentoya intikal ede
cektir, o zaman bunun münakaşası yapılır. Ama 
şimdiden; «Hürriyetler elden giJdıiyor, rejim ku
şa çevriliyor.» şeklindeki iddialarım basında 
yer aldığı ve büyük tedirginliklerin meydana 
geldiğini 'görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; biz Adalet Partisi 
olarak ve ona dayanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti olarak kendi yerimizi sağlamamak, 
iktidarda uzun müddet kalmak gibi birtakım 
heveslerin peşinde değiliz. Biz Türk Milletine 
ıbiıze hizmet tevcih ettiği için şükran borçlu 
olan insanlarız ve ona hizmeti şeref bilen in
sanlarız. Ne zaman kaşları çatıldı, ne zaman sizi 
istemiyoruz, dedi reyi ile belli etti, biz o zaman 
muhalefet vazifesini şerefle yaparız. Onun için 
'bizim birtakım kanunların arkasına sığınıp, bir
takım kamuflâjlar arayıp- kendimizi iktidarda 
devam ettirmek gibi bir iddiamız yoktur. Ama 
Cumhuriyetin korunması, Devletin emniyetinin 
korunması, daha doğrusu hürriyetlerin - bir ar
kadaşımızın bu kürsüden söylediği gibi - bir I 
jest uğruna boğulmaması için Cumhuriyetin j 
diğer devirlerimde ne gibi tediKırler alınmışsa I 
biz de bugünün icapları neyi gerektiriyorsa onu I 
almak, bir hürriyet anarşisi, bir hürriyet suiis-
ıttimıal'i yerine bir düzen, bir ölçüyü muhafaza 
etmek için gerekli tedbirleri alırız. Bu tedbir
leri almazsak tarih huzurunda vebal altımda 
•kalırız. Sadece Adalet Partisi olarak değil Par- I 
lâmento olarak vebal altında kalırız. Bu iti
barla geliniz meselelerin arkasında ne var, içimde 
ne var, erbabı muciıbesinde ne var, zaruretler 
neyi doğurmuş bunları bilerek getirelim, bura
ya. 

• Bir hususu daha beyan etmek istiyorum: 
. Kanunların suç saydığı her şeyi hiçbir tef- I 

rik gözetmeksizin icranın kumandasında olan 

I mekanizma takiıbeder ve bizim vatandaş eşitli
ği, tefriksiz muamele, Anayasanın 12 nci mad
desindeki imtiyazsız vatandaş dediğimiz husus 
budur. Hiçbir numune gösterilemez ki, şu veya 
bu şciü*lde kanunlar tefriki! tatbik ed'im'ş, si
yasi baskılar dölayısiyle tefrikli tatbik edilmiş 
ama idari hatalar varsa bunları bulup düzelt
mek de yine Devlet mekanizmasının işidir. Şim
di burada C. H. P. Sayın Genel Başkanının söz
lerine, beyanlarına olan cevabımı böylece bağ
lıyorum. 

Şimdi elimde üç dosya daha vardır. Sabrını
zı suiistimal edeceğim, 7,5 saat Millet Meclisinin 
sayın üyeleri görüştü, yüzlerce mesele ortaya 
kondu. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Üyeler değil, 
gruplar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ama gruplar da üyelerden müteşek
kil. 

Bunların hiç olmazsa bâzılarını cevaplandır
mak mecburiyetindeyim. 

I . . . . . * 
Şimdi Millet Partisine geliyorum. 

I Millet Partisinin bütçenin tümü üzerinde 
yapmış bulunduğu görüşmeyi Millet Partisi Söz
cüsünün daha sonra plânlama üzerinde yapmış 
bulunduğu görüşmeyi diğer bütçelerin üzerin
deki görüşmelerin bir kısmını dinlemek imkânı
nı buldum. Bugün Millet Partisi Sözcüsünün bu 
kürsüye getirdiği tenkidlcri, iddiaları, tarizleri 
bir miktar tahlil edeceğim. Bu tahili yine ken
dimizi müdafaa için olmıyacaktır. Bunu uzun 

I da yapmayacağım, gayet kısa ölçüler içinde ya-
I pacağım. 
I Bu kürsüde söylenmiştir, zabıtlara geçmiştir 
I ve zaman zaman zihinleri bulandırabilecek şey

ler vardır içerisinde. Bu maksatla yapacağım. 
Şimdi hemen hemen 24 sayfa süren bu takdim
den neyin ve kimin müdafaasının yapıldığını an-

I lamak bir hayli zor. Tenakuzlar var, tekrarlar 
I var, endişeler var. Hak ve hakikatleri söyleriz 

deyip, biz hak ve hakikatleri söyleriz deyince 
her söyledikleri şeyin hak ve hakikat olduğu id
diası var. Biraz çapraşık bir mantık oldu ama 
başka türlü ifade imkânı yok. Şimdi bunların 
birkaçının üzerinde duracağım. 

Aslında bu doküman, siyasi polemik için bir 
hazinedir. Ama bir siyasi polemik yapıpta vak-

I tinizi almıyacağım. Dokumamın uzun kısımları 
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aslında bütçeyi tenkid değil, kendilerinin ne ol
duğunun ifadesidir. Fikirleriniz T. t. P. ne ben
zedi demişiz, bu alınganlığın içerisinde ellerine 
ne geçirmişlerse, Maliye Bakanı arkadaşımla 
bana fırlatmışlardır. Ama T. İ. P. ne benzedi 
fikirleriniz dedik, diye bu defada C. H. P. ne 
rampa etmişlerdir. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
O rampayı siz yaptınız, bahar havası diye. (Gü
lüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın C. H. P. Genel Başkanının or
taya koyduğu bâzı iddialarla Millet Partisi söz
cüsünün ortaya koyduğu iddialar arasında sa
dece üslup farkı var ve bâzı iddialar, hepsi di-
yemiyeeeğim, bunu da bir marazi teşhis olarak 
kamufle etmektedirler. Yani bunu diyeceğimi
zi tahmin ettikleri için muhalefet partileri aynı 
şeyi söylüyorlarsa, bir marazı teşhis ettiklerin
den dolayıdır, diyorlar. Üslup farkı daha çok 
her zaman bildiğimiz Millet Partisi sözcüleri
nin ateşli, hararetli ve daima kendilerine has 
ölçüler içerisinde yapılmış beyanlarının ifade
sidir. Bol bol şahsiyat var. Neler yok... Mil
let Partisinin elinde herkesin bir amali, amal 
defteri var. Sayın Maliye Bakanı, «Ateş 
isimli ceridede - gazetede de değil, ceridede -
Volkan gazetesi sermuharririne yakışan yazı
lar yazmış... Biz geçen konuşmamızda ne de
miştik? Her halde Sayın Başbakanın tabiriyle 
türlü, çeşitli şeyler söylemişiz, diyor. Ve bu, 
başka bir yerde başka bir îma halini alıyor. 
Diyor ki, Meclisteki muhalefet partilerinin çok
luğundan ve bu yüzden Hükümet etmenin zor
luğundan bahis buyurdular. T. I. P. de aynı 
şeyi söyledi ve âdeta bir Amerikan özentisi 
içinde biri inip öbürü çıkacak bir ikili sistem 
kurmak temayülünde olduklarını izhar ettiler. 

Buradaki mesele bir Amerikan özentisi hi
kâyesidir. Bu aslında M. P. sinin Amerikan 
düşmanlığına girdiğinden beri böyle imaları, 
böyle tarizleri yapar ve onun altında da devam 
ediyor. Diyor ki, Bir A. P. milletvekilinin ha
nımı bir kokteylde buna benzer bir hikâye an
latmış ve bu hikâye de buraya gelmiş. Şimdi 
aslında ben bunlara girecek değilim, niçin 
girmediğimi izah için anlatıyorum bunları. 
Netice nutuk süslü, böyle tarizlerle, iğnelerle 
süslü. Fikir arıyoruz. Şimdi onu da söyilyecc-

ğim. M. P. nin yerini ve fikrini tâyin etmek
te sıkıntı içindedir. (Gürültüler) Ettim derse 
de birçok kereler edemediğini gösterir. 

Şimdi, ayrıca bu dokümanın içinde her da
mara şerbet, herkese de selâm var. Hem bu
günkü hesaplar, hem de yarınki hesaplar da 
ihmal edilmemiş. Tez var, a'nti tez de var. 
Yani eğer yarın birisi çıkar, şöyle mi dedin, 
derse altındaki cümleye de bak gibi ibareler 
var. (Alkışlar, gülüşmeler) 

isterseniz buna ait 7 - 8 tane misal okuyabi
lirim. Benim elimdeki metnin 13 ncü, 14 neü, 
10 ncu sayfasında bunlar var. 10 ncu ve 11 nci 
sayfasında yalbancı sermaye ile ilgili kısımlar 
var. 10 ncu sayfada yabancı sermayenin aley
hinde, 11 nci sayfada lehinde. (Gülüşmeler) 
Geliniz bu işi bir doğrultusuna koyalım. Aley
hinde olanlar aleyhinde olsun, lehinde olanlar 
da lehinde olsun. Bir şeyin hem lehinde, hem 
aleyhinde olunmaz. (Alkışlar) Bakınız kimler 
Millet Partisinin dokümanında selâmlanmışlar. 
Servet sahibi, fakir fukara, köylü, işçi, gece
konducu, demiryolu amelesi, posta müvezzîi, 
gece bekçisi, maden işçisi, odacı, kapıcı, hade
me, zabıt kâtibi, tahrirat kâtibi, nüfus kâtibi 
bu dokumanın içinde iyice selâmlanmışfrr. 
18 nci sayfada gençler, işçiler, öğrenciler, 
din adamları, 19 ncu sayfada öğretmenler, vej-
hâsıl bütün millet Millet Partisinin sözcüsü ta
rafından selâmlanmıştır. (Gülüşmeler) Yine 
dokümanın içinde görüyoruz ki, hem benim 
söylediğim, tahrif edilmiş, hem kendilerinin 
söylediği tahrif edilmiştir. Ve böylece bir yeni 
27 Mayıs sadmesi yerleştirilmiştir bize. Yine 
dokümanın 22 nci sayfasında, (Anayasanın ya
nındayım, karşısındayım) münakaşası yapılı
yor. Elinizde mi, kimsenin «Ünde mi Anayasa
nın karşısındayım, demek? Türk Anayasasının 
herkes yanında olacak. Sizin iradenize bağlı 
değil ki. 

Bir tâbir daha var : «Zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapmak.» Bu tâbir dört yer
de geçiyor. 4 ncü sayfada, 8 nci sayfada, 
9 ncu sayfada, 10 ncu sayfada. Bu, slogan ha
line geldi. «Zengini daha zengin, fakiri daha 
fakir yapmak.» Bu balonu bir delelim : Nasıl 
yaparsınız zengini daha zengin, fakiri daha fa* 
kir? 
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Böyle vergileri artırmakla. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (De
vamla) — Onu mu demek istiyorlar acaba? 
Evet, vasıtalı vergi meselesini izah etmiştim. 
Şimdi muhterem milletvekilleri, vergi mesele
sinde vasıtasız vergi, vasıtalı vergi münakaşa
ları bugün geniş çapta modern vergicilikte kıy
metini kaybetmiştir. Meselâ, (gelir) var. Gelir 
iki unsura ayrılır. Bunlardan bir tanesi istih
lâk, birisi tasarruftur. Mesele istihlâki ne sevi
yede tutacaksınız, tasarrufa ne kadar aktarma 
imkânları bulacaksınız? Tasarruftan vergiledi
ğimiz kısmı cari masraflarda kullanırsanız bu 
memleketin yatırım gücünü azaltırsınız. Ver
gi meseleleri çok modern kılıklara, çok modern 
şekillere girmiştir. Bununla sakın zannetmeyi
niz ki, demin izah ettiğim vergi meselelerinde, 
kendimi müdafaa ediyorum. Hayır, bir vakıa
yı, bir ilmî gerçeği ortaya koyuyorum. De
min izah ettim, tekrar onlara girecek değilim. 
Ama zengini daha zengin yapmak, fakiri da
ha fakir yapmak, bu güzel bir slogan. Bu gü
zel bir slogan. Yalnız zengini daha zengin, fa
kiri daha fakir nasıl yaptığımız hususu bizim 
kusurumuz ise, A. P. politikasının eseri ise, 
bu taihlil ister, delil ister. Yok, vergi düzeni-
miz'n, bugünkü rejimimizin icabı ise onun da 
delillerinin ortaya konması lâzımdır. Geliniz kim
se zengini daha zengin yaptı, fakiri daha fa
kir yaptı gibi bir tekerlemenin arkasına sığın
masın. Hükümetin aldığı ters tedbirlerden 
bahsediliyor, birçok yerlerinde bizim kendi 
söylediklerine nüfuz edemediğimizden bahse
diliyor. Birincisi yanlış, ikincisi doğrudur. 
Yani ters tedbirler hikâyesi o yanlıştır. Çün
kü ne olduğunu söyleseler, hangisi ters, hangisi 
değil, onu söylerim. Ama ikincisi yani kendi 
söylediklerine nüfuz edemediğimiz doğrudur. 
Nüfuz imkânı zor. (Gürültüler) 

Lüks eşya ithalinden bahsediliyor. Muh
terem milletvekilleri, bu gibi şeyleri söyleyip 
kaçmak kolay ama, üzerinize gelirler. Türki
ye'nin ithalâtı kotaya bağlıdır. Kotanın ken
disinde bir kısım liberasyon da vardır. Hepsi 
bunların tâyin edilmiştir. Türkiye'nin ithalâtı
nın içerisinde % 45 yatırım malları vardır, 
% 45 hammaddedir, % 10 istihlâk maddesidir. 
Binaenaleyh, bu % 10 un içerisinde ne ise bu 

lüks maddeler onu bilmemiz lâzımdır. Belki 
cevap verebiliriz, şunlar, şunlar değildir diye 
veya lükstür diye. Sebeplerini söyliyebiliriz, 
çünkü kota her altı ayda bir defa yapılıyor. 
Bize yardımcı olurlar, hakikaten gözden kaç
mış lüks bir madde ise Türkiye için lüzum
suz bir madde ise Türk ekonomisi için Türk 
piyasası için lâzım olmıyan bir madde ise, Türk 
vatandaşının onu kullanması bugünkü ölçü
ler içinde lüks ise bunu kotadan çıkarırız. Ken
dilerinden bekliyorum. Bu lüks maddeler ne 
ise, verirlerse yardımcı olurlar bize. 

Hazinede para kalmadı, Merkez Bankasın
da para kalmadı, karşılıksız para çekildi gibi 
iddialar doğru değildir. Hem bunları bir ta
raftan diyeceksiniz, hem de öbür taraftan ge-
)ip, bir zam hususunda ön safta yerinizi alacak
sınız; bu insaflı bir şey değildir. 

Bunların ikisi aynı kapıya çıkar. Hazine
de para kalsın diye biz tedbirler getirdik. Türk 
'lıazincjsinin itibarı hakkında, Türk maliyesinin 
'İtibarı 'halikında, 'Tüuk Devletinin itibarı hak
kı rJda muhterem •mili-etvclkillcri 'konuşurken bi-
\ız do.ha dikka'tli olmainrzda fayda vardır. 

OürJk'ü 'bunlar sadece 'bizim 'tarafımızdan değil, 
ı'YISınırız ıtaraf'ridan 'da, düşmanımız tarafın

dan da takiibediliyor ve bir devalüasyon şayiası
nın ç-lkarılması 'bize 40 miyon dolara mal ol-
-.sustur. Binaenaleyh, çok dikkatli olmak lâzım
dır. Bir devalüasyon savlasının çıkarılması Ara-
M-rta bize 40 milyon dolara mal olmuştur. Bunu 
bir, gayrim cısul kim ortaya ıkoydu ise ikoydu ve 
1 liberasyon 'kalemleri üzerine bir hücum vâ,kı ol-
"lu ve 40 milyon dolar liberasyondan para ver

mek zorunda'kaldık. Ve 20 Aralıkta da li'beraa-
vnn kapssmı kapatmak mecburiyetinle kaı'dti. 
Türkiye'de piyasa, 'TürklyeVle para, Türkiye'de 
'nüte.şeb'bis, Türk 'ekonomisi hassastır. Hiç en
dişe buyurmaya w z, ne Türkiye Merkez Bankası, 
hakkında, ne Türk Maliyesi haMcnda hiç endi-
'o buyurmayınız, Hülküme't her 'türlü (tedbiri al-
nritır. Daha iyi tediye daha düzgün tediye ve 
gecikmesiz mâkul sınırlar içinde gecikmeler her 
saman .operasyon şeylerdir - gecikm6siz, trans
ferleri yapmaya muktedir olacak şekilde elimiz
le kaynaklar m'z vardır. 

Gene burada Millet Partis'nîn sosyal adalet 
ve sosyal güvcnll'k 'meselesindeki görülerinin 
tcrikklini yapmıyacağım. Yalnız bâzı iddiaları 
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var : Biz düğmekten kor'kuyormuşuz, halkın gö
zünden düşmüşüz diye. Böyle bir korkumuz 
yok, Allaha şükür yek, gönül rahatlığı içerisin
deyiz. Bulunduğumuz, mevki ve makamı Gadece 
bir vazife, ;bir hizmet mevkii addediyoruz. Bi
naenaleyh, düşmak veya çıkmak gibi tâbirler 
bize yakışmıyan tâbirlerdir. 

Gene gençlerin, öğretmenlerin, din adamla
rının 'bölündüğü iddiaları var ki, onları cevap
landırdım. 

Bir de Goiben ve Bleslav hikâyesi var. Yine 
bu da enteresan 'bir'hikâye. Diyor ki Saym Mil-
le't Partisi sözcüsü Türkiye'de üsler vardır, bun
lardan !bir atom yülklü uçalk kalkar bugün bir 
iş çıkarırsa o zaman har'be gireriz. Şimdi bu 
mantık Tik nazarda insana doğru gelebilir,, ama 
heraen altından da aynı 'konuşmanın NATO'ya 
'bağlıyız, bizim NATO 'dan (bir vşikâyct'miz ynk, 
deniyor, İşte yine hom 'bir şeye siyalh, 'hem 'bo-
7 az dc.me'k gibi bir durumun içindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri NATO'ya 'bağlı ise
niz bağlıyız deyin, bağlı değiliz diyenler bağlı 
değiliz desin ama NATO'ya bağlı olmanın icap
ları ne ise onu da yerine getirelim. Başka türlü 
NATO'ya bağlılık olur mu?.. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Diğer 
NATO devletleri ile noraıa'e irca edils'n. diyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Öyle demiyorsunuz; Gdben, Breslav 
diyır'Tnnuz. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Kapı
lara Tüı'k nöbetçisi koyalım diyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — B'r de K r a t meselesi var. Bu Kırat 
çdk tahammüllü ;bir Kırattır. (A. P. sıralarından 
allcşlar) K'ra't aslmda 'Tüıik Milletinin yarattı
ğı bir imaidır, millet Kıratı bize verdi, o kendi 
meşaleni, âlemi olarak 'bize verdi ve buna sebep 
de mü~ltercik oy puslası ile Bakiye Kanunudur. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 
Şimdi bu Kıratın terekesini taksimde vaktiyle 
M. P. epey gayret göstermiştir. Kırata ne kadar 
çok tarizde 'bulunursanız, (gerçi bunu açıkla
mak bizim menfaatimize değildir ama) Kıratı 
ne kadar ço'k espri, karikatür mevzuu yaparsa
nız biz o kadar çok memnun oluruz. 

Şimdi geliyorum sayın sözcülerden Sayın Ali-
can'm beyanlarına. 

Sayın Alican 'konuşmasının başında hakikat
ten mühim bir konuya temas buyuıUular; bu, 
«Miliî, demokratik, lâik ve sosyal hu&ufc Devle
tinde müşterek mutaJbakatlar ne olmalıdır, Ana
yasayı nasıl anlamalıyız?» meselesidir. Anaya
sayı yazıldığı gibi, gerekçesinde olduğu gibi de
ğil de, T.l.P. nin istediği gibi oluncıya kadar - ki, 
işediği gibi de olmıyaeaktır - (A. P. sıraların
dan alkışlar) bu münakaşaya devam edeceğiz. 
Biz aslmda Anayasanın ımünakaşasmı diğer si
yasi teşekküllerle geniş çapta yapmıyoruz. He
men hemen anlayış birliği var. Evvelâ anlayış 
birliğinin içerisinde Anayasamızın Türk Dev
lerini tarif eden maddesini (Türk Devleti de
mokratik, lâJk, srr.yal hukuk Devletidir) i oldu
ğu gibi anlamak lâzım. Yani Tür/k. Devletinin 
hem demokratik olduğunu, hem lâilk olduğunu, 
hem hukuk Devleti olduğunu, hem de sosyal 
DeVlet olduğunu !hcp iberalber düşünmek lâzım. 
Bunlar Devletin vasıflarını veriyor. Bunlardan 
(demokratik) i atıp, sosyal, sosyalist namı al
tında bir .marksist düzeni düşünemeyiz. Demok
ratik tâbirin içerisinde ekonomik kalkınmada 
zorlama yoktur, ekonomik kalkınmada emre
dici plân yoktur, ekonomik kalkınmada hür te
şebbüsü •kaıd-'ran bir'düzen yoktur. Ekonomik 
kalkınmada mülkiyeti kaldıran folr durum yok
tur. Ticareti devi eti eştiren 'bir durum yoktur, 
bankacılığı devletleıtiren bir durum yoktur, 
bunların hiçbirisi yoktur. Demokrasiyi anlama-
ya, lâikliği anlamaya, hukuku anlamaya, sos* 
yalı anlamaya, bunların hepsini iberaber anla
maya mecburuz. Bunların birisini alıp üçünü 

f,r>rk edersek Türk Devletini tarif edemeyiz. Bunlar 
bu sıfatlar. Tüık Devletini tavn'.f ve tarif etme
ye kifayet emıez. Hepsini birden almaya mec
buruz. İste bütün sıkıntı buradan geliylr. T. t. P. 
Anayasanın işine ge^n maddelerinin işine çs;elert 
fıkralarını (birinci fıkra ile, ilkinci f 'krayı bazan 
atlar üçüncü f krayı alır) almak suretiyle işine 
gelen maddelerinin, işine gelen fıkralarını almak 
suretiyle bir model meydana çıkarıyor. Ama> 
model o değil 'ki. Orta yerde oh* prototip var, 
meselenin aslı var. Bir prototipten bir model çı
karamazsınız. Onun aslı var, aslı Anayasanın bü
tün maddelerini beraber almakla olur; Onun 
içindir ki, bu münakaşada Iburaya temas etmek 
istiyorum. 

Yine T. t. P. buraya geliyor, diyor ki, gayet' 
celalli, ve büyük bir haşmetle diyor ki, «T. t . P . i 
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Şimdi burada (demokratik sosyalizm), (Do
ğu usulü sosyalizm) münakaşalarına girmiyece-
ğim, sadece bir hususu belirtmek istiyorum : 
Biz bir 1961 Anayasası yapmışız. Devleti, rejimi, 
Devletin vazifelerini, vatandaşın hakkını, vatan
daşın vazifelerini, Devletini müesseselerini, bu 
müesseselerin haklarını, vecibelerini, tâyin etmi
şiz. Bunda bir noksanlık varsa bu noksanlığı yi-
'nc düzeltmek elbetteki teşriî organın vazifesi 
içindedir. Yine Anayasa bunu böyle yapmıştır. 
Plân yapmışız, plân stratejisi yapmışız, vergi 
düzeni koymuşuz. Şimdi bunların hepsini ata
cağız, bir düzen kurmuşuz, bu düzenin işlemi-
yen beğenmediğimiz yerleri varsa düzelteceğiz. 
Ama bunu yıkıp da yerine yenisini yapmıyaca-
ğız. 

Muhterem milletvekilleri anayasalar her gün 
yıkılıp her gün yapılan dokümanlar değildir, 
belgeler değildir, bunları biz yıkıp yapmıyaca-
ğız. Eksiklikleri, noksanlıkları varsa, onun da 
sistemi vardır. Nihayet anayasalar değişmez şey
ler do değildir. 

Yine T. î. P. Genel Başkanı, «Anayasayı kim 
değiştirebilir, kim Anayasaya el uzatabilir» di
yor? Anayasalar kitabı semavi değildir, Jeffer-
son'un tâbiri ile «dünya canlılar içindir. Hiçbir 
kuşak diğer bir kuşağın ortaya koyduğu şart
larla yaşamaya mecbur değildir.» Anayasalar 
değişir, sadece anayasaların sık sık değişmesin
de Anayasa üstatları, anayasacılar zaman zaman 
mahsur görmüşlerdir, yoksa Anayasa değişmez 
diye bir şey yoktur. Kim uzatacak Anayasaya 
elini diyor? 

kapatacaklarmış, hodri meydan, kapatımlar 
görelim» diyor. Acaba kime meydan okuyor, ki
me?.. (T. I. P. sıralarından bir milletvekili, «ka
patmak istiyenlere.») Anayasa M.aHıcma'j'ne m.' 
hodri meydan? Bu, anarşi düzeninin tâ kendisi
dir. Anarşinin ispatı bu. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar) Bunların hepsini Anayasa bağla
mış, bu meseleleri halletmiş. 

TARIK ZÎYA EKlNCÎ (Diyarbakır) — Teh
ditlere hodri meydan. 

(A. P. sırasından bir milletvekili, «Kes se
sini hergele») 

YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Hergele senin baban. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı bağırmayın. 
Bağırınca ne oluyor sanki ? 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Seviyenizi gösteriyorsunuz. 

-BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Görülüyor ki, Türkiye işçi Partisi 
Anayasanın 57 nci maddesini okumamış. Eğer 
okudu da hodri meydan diyorsa aslında Anaya
saya hodri meydan diyor, dediği bu. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Hayır, tedbir
lere diyor, kuru tedbirler için diyor. 

BAŞKAN — Yunus Koçak rica ederim, bir 
parçacık hiç olmazsa karşılık vermeyin. Siz ko
nuşurken müdahale olmadı. Dinlemeye mecbur
sunuz efendim. ' 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEM'İREL (De
vamla) — Zabıtlarda var, isterseniz okuyayım, 
diyor ki : «T. î. P. ni kapatacaklarmış hodri 
meydan! Saygılarımla.» Böyle bitiyor nutuk. 
Şimdi merci neresi, merci? Yani burada tecavü
zü mercii yapamazsınız. Veyahutta yanlış mer
cie müracaat yapamazsınız, Anayasa tarif etmiş. 
Anayasa, parti kapatma işini Anayasa Mahke
mesine vermiştir. 

Şimdi bu sözcülerin bütçenin başından beri 
büyük bir rahatsızlığın, büyük bir kuşkunun bir 
nevi suçüstü haleti ruhiyesinin içerisinde oldu
ğunu, bir telâşın, bir vehmin içerisinde olduklı-
rını görüyoruz. Hiç merak etmeyiniz, Türkiye 
kanun devletidir. Kanunların içerisinde kalan 
eşit haklara sahip herkes kim kanunların dışına 
çıkarsa, Türk Devleti kanunların duşma çıkanı 
kanunların içerisine sokar. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem mlletvekilleri, modern Dev
let, çağımızın Devleti, mutlaka ki, bundan 20 se
ne evvelki Devletin fonksiyonlarından farklı 
jonksiyonları haiz. Bundan 20 sene evvel, 1946 
lanla, 1947 lerde Dünya Ilarbdcn çıktıktan sonra 
bir kalkınma hamlesi bütün memleketlere yayıldı. 
Binaenaleyh, bu kalkınma hamlesi de, dünya üze
rinde sulhun muhafazasından, sulbün ve refahın 
:*ayrikafbili taksim olduğu tezinden doğdu. Yani 
bir yerde sıkıntı içerisinde bulunan büyük bir 
kütle, bir millet öbür yanda refah içerisinde bulu
nan bir millet... Bole bir dünya sulhunu idame 
ettirme imkânı yoktur. Sulh ve refah bugünün 
münakale ve muhabere imkânları içinde gayrika-
bili taksimdir. Onun için milletler birbirleriyle 
kalkınma çabası içine girmelidirler ve yardımcı 
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olmalıdırlar. Bundan doğdu. Devletin klâsik 
fonksiyonları olan emniyeti sağlama, hakkı, hürri
yeti sağlama, adaleti sağlama fonksiyonlarının 
yanma bir de «refahı sağlama» eklendi. Daha 
doğrusu refahı, da Devlet bir fonksiyon olarak al
dı üzerine. İşte oradan doğdu kalkınma hamle
si, işte oradan doğdu plân mefhumları. Yoksa 
İkinci Dünya Haıfoinin sonuna kadar, komünist 
memleketler müstesna, plân yoktu. Oradan doğ
du, kaynakları daha iyi kullanma nazariyeleri, 
Ibirçok yenilikler. Şimdi Türk ekonomisinde ne 
olalım? Niçin bir şey arıyoruz? Yani niçin illâki 
Türk Milletinin sırtına giydirecek bir elbise arıyo
ruz? Bu elbise vardır. Türk miletinin kendi 
inançlarından, kendi gerçeklerinden, kendi millî 
hasletlerinden, kendi varlığından, kendi ihtiyaç
larından, kendi potansiyelinden, kendi kudretin
den doğmuş, arzularının temayüllerinin zübdesi 
olan bir millî ekonomi politikası vardır. Bu var
ken bir sosyalist çehre veya başka bir çehre aran
ması taraftarı değiliz, böyle bir özentiyi de lü
zumsuz addediyoruz ve bu hızlı, âdil, dengeli bir 
kalkınmayı gösteriyor, o istikameti veriyor. 

Şimdi burada Sayın Alican bu kürsüye yeni 
'bir mefhum getirdiler, bu da, tam rekabet mese
lesidir. Ümidediyorum ki, bundan sonraki gö
rüşmelerinde daha çok bizi vuzuha götürürler. 
Nasıl olacaktır tam rekabet meselesi? Tam reka
bet meselesini izah ederken verdiği misallerin ya
nıltıcı olabileceğinden korkarım. Çünkü, bir me
selede kaide çıkartmak istiyorsanız kâfi derece
de misal almanız lâzımdır. Bir misalle, iki mi
salle kaide çıkar tama zsınız. Kâfi derecede bir 
numune olması lâzımdır, elinizde. Numuneden 
esas prototipi çıkartmak içindir. Onun içindir ki, 
zannediyorum verdiği misalin birinde, çimento
da, kaybolan bir iktisadi kaide var, basit bir ik
tisadi kaide: Arz ve talep kaidesi. Çünkü arz 
ve talep kaidesi piyasa ekonomisinde rekabetin 
ve kârın yanında en mühim unsurlardandır. Tür
kiye'de, muhterem milletvekilleri, mesele nedir? 
Efendim, fahiş kârlar olmasın... Olmasın. İkin
ci Dünya Harbi sırasında ve ondan sonra dahi 
Türkiye, Millî Korunma Kanunlariyle bu tanzim 
işini yapam'adi; yani Devlet olarak kâr tanzim 
meselesini yapamadı Türkiye. Şikâyetler, bürok
rasi, birçok şeyler işin içine girdi. Evet, kârlar 
meşru olsun ama burada gözden kaçmaması lâ-
zımgelen bir nokta vardır ki, piyasada kâfi dere

cede istihsal ve mal olmadığı takdirde iktisadın 
ve ticaretin kendi kaideleri işler ve o zaman fiyat 
meselelerini kontrol edemezsiniz, kâr meseleleri
ni de kontrol edemezsiniz, tam rekabeti de işlete
mezsiniz. Onun için ihtiyaç kadar, hattâ ihtiya
cın biraz üzerinde malınız olursa, birçok işler ken
diliğinden düzene girer. % 80 i kerpiç olan bir 
memleketin 1950 de 400 000 ton çimentosu vardı, 
1967 de 4 300 000 ton çimentosu var. Fakat 1970 
senosin'de 10 milyon ton çimento lâzım olacak. 
Bugün 10 milyon ton çimento lâzım olsa o 10 
milyon tonu yapamayız. Hali inşada bulunan 
yeniden ihaleye çıkardığımız, çıkarmayı düşün
düğümüz fabrikalar bize 1970 te 10 milyon ton 
çimentoyu verecektir. Eğer bugün 10 milyon 
ton çimentomuz dlsa, belki iki sene çimento mese
lesini halledebiliriz. İki sene diyorum, 1960 ta 
'bu kadar çimentoya ne lüzum vardı şeklinde açıl
mış olan kampanya Türkiye'yi bugün çimentosuz 
bırakmıştır. 

Hikâye budur ve Söke Fabrikası 1,5 sane, 
N.ğde iki sene, Bartın Fabrikası iki ö3nede işletme
ye girememiştir bu yüzden. Şimdi AnLura'ya altı-
yüzbin ton çimento lâzım, ikiyüzbin tonluk 
bir fa'brika var. Dörtyüztaı tonu Eskişehir'den, 
Afyon'dan, Çorum'dan, Konya'dan, Bartın'dan, 
Niğde'den, Sivas tan çevredeki fabrikalardan 
geliyor. Eskişehir'in çimentosu, Sakarya'ya gi
derse m'eaele hallolur. Bunun iç'n 60 milyon li
ra yatırımla Ankara Çimento Fabrikasını, 
200 000 tondan 600 000 tona çıkarıyoruz ve 
1968 senesinin başında hizmettedir. Türkiye bü
yük bir ülke... Sivas'tan Kars'a kadar 1 000 ki
lometreye yakın mesafe var. Bu mesafede benim 
vatandaşım çimentonun bedelinin bir buçuk, iki 
misli nakliye parası veriyor. Bütün mesele, 
muhterem milletvekilleri, bizim inandığımız dü
zende bir regülâsyon, bir tanzim ne ölçyde yapı
labilir? Bunda muvaffak olunamamıştır. Sayın 
Alican, ticareti devletleştirmeden... Çünkü ti
careti devletleştircliğimiz zaman şikâyetçi oldu
ğunuz. Cari masraflar artacak bürokrasi işliye-
cek hür teşebbüsün kalkınmasına ilâveten paha
lı bir düzen içersine gireceksiniz. Ama bütün 
bunlara rağmen eğer bize söyliyebilirse bu tan
zim meselesi, regülâsyon meselesi Devlet tara
fından şöyle kolayca yapılabilir, buna memnun 
oluruz, ama sistem budur, burada kâr müessesesi 
çok rahatlıkla tenkid edilen bir müessesedir. 
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Ama vergi müessesenizde kâr müessesesi ile bir
likte işliyecek. Yine memnun olurum yabancı 
sermaye hakkında söyledikleri hususa. Muhte
rem arkadaşlarım, Türkiye'ye gelen yabancı ser
mayenin durumunu, geçen defa da arz ettim, 
1954 senesinde çıkmış bir kanun var. Bu ka
nunda yabancı sermayenin hangi şartlar içinde 
geleceği, belli, hangi şartlar içinde kârını trans
fer edeceği de belli, ne kadar kârını transfer 
edeceği de belli. Binaenaleyh bu münakaşa as
lında bu kanunun bu maddesinin münakaşasına 
gelir. Eğer Sayın Alican birtakım vakıaları or
taya koyabilirse biz bu meselenin münakaşasına 
hazırız. Ama, yine şunu da söyliyeyim ki, ya
bancı sermaye istiyorsak birtakım şeyleri peşi
nen kabul etmeye mecburuz. Yani hem istiyo
ruz, hem istemiyoruz şeklinde, yabancı sermaye 
gelmez, Türkiye'ye... Zaten gelmiyor. 1960 - 1967 
senelerinde Türkiye'ye gelen vasati yabancı ser
maye beş milyon dolardır senede. Bugün beş 
milyon dolarla bir un fabrikası yapamıyorsunuz. 
Onun için «Bu meselelerde Türkiye sömürülü
yor.» gibi bir şey yaratmak yersiz. Şayet Tür-
kiyenin kalkınmasında bütün kaynakları ha
rekete geçirmek, her şeyden faydalanmak isti
yorsak sarih ve vazıh olmaya, birtakım münfe
rit misâlleri münakaşa edip bunun piyasada ya-
'bancı sermaye ertoalbında, miiı!;ıeşefcıbl't>c, «Bun
lar ne yapacak acaba, bir gün bu işleri kaldıra
caklar mı?» Şeklinde b'ir tereddüt uyandırma,-
maya mecburuz. Hiç kimse parasını atmaz boşa. 
Para nâzik bir iştir ve bütün para sahiplerini 
kolayca fcacanımrj, şuradan buradan vurmuş Kai
linde kabul etmek yanlıştır, insafsızlıktır, hak
sızlıktır. Eğer bu kadar kolaysa bu, herkes çı
kar kazanır bunu. Onun cçi'n bu trın rJ:abo': 
meselesinde Sayın Alican bizi biraz tenvir eder
se çok memnun oluruz. 

Bir hususa daha geliyorum: Sayın Alican 
diyorlar ki «Türkiye'de komünist tehlikesi var 
mı, yok mu?» Bu suali şu hale getiriyorlar. Ko
münizm bugünkü düzenin düşmanı ise, gayet 
tabiîdir ki bu düzenin düşmanı olan her şey bu 
düzen içim bir tehlike olacaktır.» Kanunlar var, 
141, 142, 312 nci madde Türk Ceza Kanunu bu
nu suç saymış, sınıf mücadelesini suç saymış ce
zalandırmış ama bu kürsüde T. t. P. nin mümes
sili 141 ve 142 nin faşist olduğunu ve sınıf mü
cadelesinin Türkiye'de şart olduğunu iddia edi

yor. Yani garabet, bir yerden başlıyor. Şimdi 
diyor ki, Sayın Alican, «Hükümetsiniz, yapın, 
yani şikâyet edeceğinize bunları tutun bastırın.» 
Muhterem milletvekilleri, bu komünizm meselesi 
böyle sadece polisle, mahkeme ile korkutmakla 
c^ail'andınm'aM'a iç'nden çfolacak iış değildir J 
Ama bu, hiçbir Hükümete, kanun tatbikç.isine bu 
meselelere lâkayıt kalma hakkını vermez. Ver
mez bunu. Şimdi ne oluyor? Evvelâ meselenin 
kısa bir tarOhçcdne bakalım: . . 

Burada, elimde 29 Ocak 1947 tarihli bir zabıt 
var, zabıt da Millet Meclisi zaptı. Giresun Mil
letvekili Ahmet Ulus zamanın Dahiliye Vekili 
Şükrü.Sökmcnsüer'c bir sual soruyor. Sual şu: 
«Son günlerde kendisini daha fazla gösteren 
komünizm tahrikleri üzerinde İstanbul'da Sıkı
yönetim Komutanlığı tarafından yapılan tahki
katın bugünkü durumu ve şimdiye kadar alınmış 
sonuçlar hakkında İçişleri Bakanından sözlü ola
rak açıklanmada bulunmasını rica ederim.» 

Şimdi, bu zaptı okluğu gibi okuyacak deği
lim. Ama bir noktası enteresan, bütün zabıt en-
•'toreran. 20 pene s^nra avnı Tnün^f^sp1'-!1" v'nıe 
yapıyoruz. Eğer 141 ve 142 bu meseleyi hallet-
roydi ne o zaman bu münakaşayı yapmak, ne 
ondan sonra yapma imkânı olurdu. Biz Hükü
met olarak ancnk şu şekilde tenkid edilebiliriz. 
Komünizmin kökünü kurutmadınız diye değil, 
a.loni komünizm propagandası • yapılıyor, takip 
görmüvor diye tenkid edilebiliriz. Buna cevap 
vereceğim. 

Şimdi Şükrü Sekmensüer'in verdiği cevap şu; 
diyor ki: «Ancak Sıkı Yönetimi bu kararı verme
ye r.3vk eden anaâmiller üzerinde esaslı kanaat 
ve hükümlere varabilmek için yurdumuzdaki ko
mün ir.t faaliyetlerinin kısa bir tarihçesini de en 
mühim ha.tlar.iyle yüksek bilgilerine arz etmek ar
tık kaçınılmaz bir ödov olmuştur/Tarihçe: Tür
kiye'de komünizm faaliyeti 1919 dan 1925 e, 1925 
den 1928 e, 1928 den 1935 e, 1935 ten 1945 e 
ve 1945 ten bugüne kadar olmak üzere beş safha
da açıklanabilir. Yani Türkiye'de millî hareketin 
doğduğu günden beri bu hastalık bünyemize arız 
olmak musallat olmak cüretini göstermiş 
tir.» Ve burada münakaşalar izahlar var
dır. Bu zabıt bugünkü kadar taze - içerisin
de herşeyimi beğendiğimi tasvibettiğimi söylemi
yorum - fakat bugün yapılan münakaşalar 20 se
ne evvel yine yapılmış. Onun için hükümetin ko-

— 792 — 



M. Meclisi B : 66 27 . 2 . 1967 O : 3 

münizmin kökünü kurutmadığı, komünizm pro
pagandasının kökünü kurutmadığı şeklindeki id
diaya cevabım, 45 senelik Cumhuriyet bunu ku
rulamamış. Mesele bunun devletin emniyetini 
tehdideder lıale gelmemesi ve o istidadı almama-
sıdır. 

Şurasını huzurunuzda söyliyeyim ki, ne ko
münizm, ne faşizm hiobir zaman Türk Devleti
nin emniyetini tehdideder hale gelmiyecektir. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 
Öyle ise niye telâşlanılıyor? Bitmedi maruzatım 
bu mevzuda öyle ise niye telâşlanılıyor? Devlet 
için tehdldolma istidadını almak, tehlike olmak 
durumunda olan her şey de vatandaş da, Devlet 
de uyanık olmaya mecbur. 

Şimdi 1965 senesinde 59 olay savcılığa inti
kal et.miş, 1966 senesinde 86 olay savcılığa inti-
kalettirilmiş ve bugün 107 olayın duruşması de
vam ediyor. Binaenaleyh Hükümet her hangi bir 
meseleyi takipsiz bırakmış değildir. Hükümetin 
yapacağı şey, meseleyi savcıya, savcının yapaca
ğı şey de meseleyi mahkemeye intikal ettirmek
tir. 

Temel hak ve hürriyetleri koruma kanununa 
ne lüzum var. Getirdiğimiz zaman, bunun muh-
tevanım daıha çok izah ettiğimiz zaman ümidedi-
yorum ki, lüzumuna kaani bulunacaksınız. Bina
enaleyh, mesele Hükümet elindeki kanunları tat
bik eder, bu meseleyi t • dırır gibi basit ölçüler 
içinde mütalâa edilemiyor. 

Tedbirler Kanunu meselesinde Sayın Alican'-
m beyanı oldu. Onu da arz edeyim. 

Muhterem milletvekilleri, biz hiçbir meselede 
tefrik gözetmeyiz. Tedbirler Kanununda 74 aded 
gazete ve dergi toplanması karan alınmış 1966 
.da, 87 aded de dâva açılmıştır. Ve burada teşhir 
etmek islemiyorum, bunun içerisinde kim Ted
birler Kanununa karşı gelmişse hepsi var. 

Binaenaleyh, Sayın Alican'm kanunları tek 
taraflı tatbik ettiğimiz hakkındaki iddiasına ka
tılmaya imkân yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, basın hürriyeti ta
nımışınız. Hem basın hürriyeti tanıyacaksınız, 

hem şu yazı niçin yazılıyor diyeceksiniz. Ne ya
pacak savcı? Alacak mahkemeye verecek. Ertesi 
gün tekrar yazarsa, ne yapacak, tekrar mahkeme
ye verecektir. Matbaa kapatmak, gazete kapat
mak Hükümetin, icranın elinde değil ki.. Kanun 
Devleti olarak bunlara alışmaya mecburuz, muh

terem milletvekilleri, yani Hükümeti fonksiyonu 
içinde görmeye, fonksiyonu içinde mütalâa etme
ye mecburuz. 

«Neden aşırı hareketler itibar görebilmek
tedir?» diyar, Sayın Allcan ve diyor ki, «Ya
pılan çalışmaları Hükümetin tesirsiz bırakıcı, 
nıücGair bir Hüküm f»t olmamıştır da ondan» 
'diyor. Bunu insafsızbk addederiz. Ve bunun 
seTjep'lerini vermeye geçtiği takdirde de - ki, 
bunun sebeplerini çc<k dikkatle dinledlım - taım 
rekabet ve kâr meselelerinin dışında birşey 
yenmediler. Hükümetin elinde, filânca adamın 
şundan fazla kâr etmemesi imkânı var da bu
nu mu tatbik etmemişiz diye bir şey yok., işte 
onun münakaşamı tanzim meselesi, regülasyon 
meselesi, faydası, mahzuru meselesi münakaşa
sını yaptım, geliyorum. 

«1966 da kalkınmanın finansmanında güç
lükler başılamış, enflâsyon hareketleri başla-
cnıg,» buyurdular. Şimdi 1906, Türkiye'nin ikti
sadiyatı bakımından her ölçüde iyi bir yıldır. 
Türk ekonomisinin enflâsyona gitmemesi için 
gayet titiz davranmaktayız. Ama, Türk ekono
misinin hassas bir ekonomi olduğunu, problem
leri bulunduğunu herkesin kafasına iyice yer-
İcr.jirmcoi lâzım. Hangi ekonominin problem
leri yok, bugün? İngiliz ekonomisinin mi yok, 
Fransız ekonomisinin m: yo>k, Alman ekonomi
sinin mi yok? Görüyoruz hükümetler geliyor, 
hükümetler gidiyor. 

Ekonominin meseleleri içinde uğraşıp, çaba
layıp duruyorlar. Türk ekonomisi ki, zirai 
mahsullerini sübvamse etmek almak mecburiye
tindedir ; Türk ekonomisi ki, 110 000 000 do
larlık işçi dövizine karşılık 1,5 milyar liraya 
yrııkın iftira gücünü Türk piyasasına vermek 
mecburiyetindedir- Türk ekonomisi ki, 500 mil
yon liraya yaklaşan tepin süzmeğine külfetleri
ni karısıiaımak mecburiyetindedir... Bübün bun
lar gayet tabiî ki, birtakım enflâsyonist bas
kıları yaratır. Ama enflâsyonun en mühim 
âmili olan, kaynaklarla harcamalar arasındaki 
dengesizliği biz tutmaya çalışıyoruz. Yani den
geyi tutmaya, dengesizliği ortadan kaldırma
ya çalışıyoruz ve karşınıza tedbirlerle gelişi
mizin sebebi bu. Sebebi budur ve icabederae 
yeni tedbirlerle de geliriz. Ama Türk ekono
misinin enflâsyona gitmesinde büyük zararlar 
vardır. 
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Şimdi Sayın Alican 1965 tc 8,9 olan fiyat
lardaki genel endeksteki artmadan bahsettiler. 
Şurasını kaydedeyim, bu genel endeksin yüzde 
22,5 uğunu hububat teşkil eder. Binaenaleyh 
hububata yüzde 10 zan. yaptınız mı genel en
dekse 2,25 bir ilâve otamatikman gelir. Biz 
1905 te hububata yüzde 15, e yakın zam yap
tık. Ben de kendileriyle mutabıkım, enflâsyo
nu 1 - 2 rakamla izah etmek doğru değildir 
ama, rakamların tümünün verdiği bir intiba 
vardır, piyasanın verdiği bir intiba vardır, gi
dişatın verdiği bir intiba vardır. Ayrıca bâzı 
cndi'katörler vardır ki, mühim. Bu endiıkatör-
lerden en kötüsünü alıp (İstanbul geçim indek
sini alıp) enflâsyon baskısı olduğu iddiasında 
»bulunmak zor bir iştir. Bunda kendisiyle mu
tabık değilim. 

Endişe buyurmayınız. Şu enflâsyon fobi
sinden bir kurtulalım ve şundan da kurtula
lım: Yani bu bize çok zarar veriyor. İşte gidi
şat yine 1954 teki gibi 1955 teki gibi falan; 
onlardan da kurtulalım. Neticesi şuraya gider 
şeklindeki birtakım endişelerden kurtulalıım. 
Bugün Türk ekonomisinin unsurları bundan 
•on sene evveline nazaran çok daha iyi bilini
yor. 1950 de Demokrat Parti iktidara geldiği 
zaman Türk ekonomisinin unsurları hakkında 
kâfi bilgi yoktu. İstatistik bakımından bugün 
siz şikâyet ediyorsunuz, ben de şikâyet ediyo
rum istatistik meselesinden. Çünkü istatistik 
aolında medeni memleketlerin, ilerlemiş mom-
lctketlerin meselesidir. Her şeyi, hattâ oturup 
kaılkmayı bir insanın hayatını dahi saate bağ
lamış. bir hesaba bağlamıştır. Ve istatistik me
selesindeki rakam ciddiliği, rakam üzerindeki 
titizlik meselesi yine hakikaten bir seviye me
selesidir. biz bugün istatistik bakımından sıh
hatli ra'kamîara sahibi? diyemeyiz. Ama eli
mizdeki rakamlar böyle kılı kııfe yarar gibi 
sııhhatli değildir. Fakat birtakım işaretleri isti
kametleri bize gösterecek durumdadır. Bun
dan daha ilerisini söyleyemeyiz, çünkü bu mü-
taıha&sıs işidir, makina işidir, metot işidir vo 
bunların hepsinin üstünde de bir medeni zih
niyet kidir; kolay değildir; 

Şu Sayın Alican'm Hürriyet Partisine ait 
reyle "in yanlış basılmasına ben de üzüldüm. 
Ama bu misali alıp da bütün istatistiklerin 
yanlış olduğunu söylemek zordur. Fakat ha
kikaten insanın içine bir şüphe verir. 

Misalleri severim buyurdular. Doğrudur ama, 
misaller kâfi derecede çok. îstatistikî ilmi de bu
dur ki, ele alman meselenin karakterini tâyin 
edebilecek kadar çok ise misal, doğru fikir vere
bilir; doğru kıymetlendirmek şartiyle. Misaller 
kâfi derecede değil ise yanlış fikir verir. 

Kanun çıkartmakla reform yapılmaz. Ben 
bunu söyledim, zabıtlara geçti, tamamiyle ken
disi ile aynı fikirdeyim. «Bu bir zihniyet mese
lesidir» dedim. Reform zor iştir, gayet zor iştir 
ama, statükonun muhafazası taraftan dejHliz. 
Esasen Türkiye'de hükümetler bir dinarni/.;>: 
içinde olmaya mecburdur. Çünkü Türkiye'de 
hükümetleri, iktidar partilerini çıkaran halk bir 
dinamizm içindedir. İsteyin istemeyin; sizin iste
ğinize bağlı olmadan siz büyük bir baskının al
tındasınız. Onun için birtakım hedeflere ulaşıcı
ya mecbursunuz. Bu mecburiyeti demokratik re
jimin canlılığı dikte ediyor. Bu ekonomik asayiş 
meselesinin bir Millî Korunma Kanunu devri 
açmadan nasıl yapılabileceği hususunda bilgim 
olursa memnun olurum. Türkiye'de ithalât bir 
tröstün elinde değil ki, ithalât birçok kimselerin 
elinde. Acaba rekabet mekanizması niye işlemi
yor? Eğer bir tröstün elinde ise ithalât, o zaman 
bir antitröst kanunu getirmemiz veya mevcut 
kanunlarımızı o istikamette kullanmamız gere
kir ve bu piyasa iktisat asayişi başka memleket
lerde nasıl yapılmış bunun misallerini de bilmek
te fayda vardır. 

Boru hattı meselesinin münakaşasını yaprm-
yacağım, zaten araştırma konusudur, neticemi 
meydana çıktığı vakit bu meseleyi âriz ve amik 
konuşacağız. 

Montaj sanayii meselesinde fikrimi söyledim. 
Türkiye hammadde bulmaya mecbur. Hammad
deyi kendi kaynaklarından bulmaya mecbur ve 
motor endüstrisini kurmaya meehur, motor en
düstrisini kuramadığı takdirde Türkiye, montaj 
sanayimden hiçbir zaman kurtulamaz. Ama li
mitleri yükselir ve bugün nitekim traktörde 
% 45 civarına kadar çıkılmıştır. Ama, bundan 
on sene evvel Türk'ye'do akûmülâtör y >ktu, 
bugün var. Bundan on sene evvel Türkiye'de 
lâstik yoktu; bugün var. Bundan on sene ev
vel Türkiye'de şasi yapacak dekape saç yok
tu; bugün var. Bunlar daha ilerliycce'k. Bugün 
akûmülâtör yapan vatandaşım benim, kurşuna 
muhtaç, asit sülfiriğe muhtaç. Bütün bunlar ek-
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lene eklene ıneaelâ otomotik endüstrisinden bir 
motor endüstrisine geçilecektir ve şûrasını arz 
edeymi ki ; motor endüstrisi iktidarımızın en 
başta gerçekleştirmeye çalıştığı hususlardan 
biridir. Onun için alüminyum fabrikasını, onun 
için yeniden bir demir çelik fabrikasını, onun 
için Bandırma asit sülfirik fabrikasını biran 
evvel tamamlayıp, onun için kalite çelik mese
lesini, - ki bunu Makina Kimya yapıyor, - biran 
evvel kuvveden fiile çıkarmaya mecburuz. «İh
tisasa hürmet lâzım, idarenin esiri olan iktidar-

m 1ar muvaffak olamaz !» bu, doğru. Yalnız hattı 
fasih ne olacaktır? Bu hususta her hangi bir 
mütalâada bulunmadılar. Ama mütalâa umumi
yet itibariyle doğru. Bütün mesele zaten opti 
mumları bulmakta. Bunun adına da işte idare 
sanatı deniyor. İdare bugün için bir ilim değil, 
sanattır. 

Müessir Hükümet meselesine gelince; muh
terem milletvekilleri; ben seçim esnasında koa
lisyonlardan şikâyet ettim. Koalisyon hükümet
leri hiçbir zaman müessir olmamıştır, dedim, 
Dediğim doğrudur. Dört senedir Türkiye'de 
dört Koalisyon Hükümeti değişmiştir, her bi
risinin kurulması, güvenoyu alması takriben 
25 ilâ 30 gün almış ve 115 iş künü zayi olmuş
tur. Hükümet kuracağız, diye. Ve her Hükü
met kurulduktan sonra memleket 3 - 4 ay çe
şitli intihaların içine girmiştir, dört senede 115 
gün. 

Bugün benim savunduğum, fjkir doğrudur. 
Almanya'da kurulmuş bulunan Erharddan 
sonraki Keisinger Hükümetinin Hükümet Prog
ramı tetkik edilirse 'görülür ki, orada Hükümet 
programının hemen birinci sayfasında biz bu 
kolalisyonu öyle bir seçim kanunu çıkarmak 
için kurduk ki ; bu seçim kanunu koalisyonla
ra set çeksin. Bu Avrupai bir düşüncedir. Yani 
koalisyonları kaldırmak için koalisyon kurmak 
bir Avrupai düşüncedir. Çünkü; Almanya is
tikrarsız hükümetlerden, koalisyondan bıkmış
tır, İtalya aynı vaziyettedir. Kaldı k i ; Alman
ya'da İtalya'da gayet sağlam işliyen administ-
rasyonlar var. Müsteşarlar, umum müdürler 
kademeleri var. Hükümet krizi olduğu zaman 
işler kalmıyor. Bakalım yeni gelen vekil na
sıl olacak, onun tutumuna göre biz vaziyetimi
zi nasıl ayarlıyaeağız? Kalacak mıyız, gide
cek miyiz gibi falan birtakım şeylerin içine gi

rilmiyor. Benim iddiam bu idi. Geçen sefer 
müessir icra meselesini açtığım zamanda «Hü
kümetlerde teknik süreklilik, denetleme, des
tek ve yetki lâzımdır» dedim. Müessir hükü
metler istiyorsanız, yine aynı şeyleri savunu
yorum. 

Muhterem milletvekilleri; bunlar sadece bi
zim münakaşa ettiğimiz hususlar değil, bun
lar bütün dünyanın medeni demokratik memle
ketlerin çeşitli tarihî devirlerinde münakaşa 
ede geldikleri mevzular. Hattâ bir kısmı bugün 
yine dünyanın her tarafında münakaşa edili
yor. 

Şimdi bizim Hükümete gelince; burada yine 
bir misali alıp, arkadaşımızın hangi şartlar 
altında ne maksatla, nasıl burada ifade ettik
leri konuşmayı tahlil etmeden, o misali alıp 
hükümetlerin iç bünyesindeki kuvveti, şeklinde 
bir neticeyi çıkarmanın doğru olmadığı kanaa
tindeyim. Adalet Partisine dayanan Hükümet 
âdildir. Tarafsızdır, yeterlidir. Elindeki imkân
lar kendisine devredilmiş meseleler ve fatu
ralarla mütenasip olmak üzerede memleketin 
meselelerini canla başla gönülden çözmeye 

gayret etmektedir. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) Sayın Alicana verece
ğim cevaplar burada bitiyor. 

Şimdi çok kısa, vaktinizi suiistimal etmi-
yece^im, gayet kısa bir iki hususta T. î. P. 
sözcüsünün söylediği kısımlara dokunayım. 

Şimdi T, 1. P. sözcüsünün bu kürsüye getir
diği mesele, bu kürsüde daha evvel, bir iki 
defa değil, defalarca müdafaasını yaptığı hu
suslardır. Bu, bugünkü üslubu en hırçın ve he
men hemen birçok yerlerinde yalanlarla, if
tiralarla dolu bir hezeyan manzarası arz edi
yor. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar). Birbiriyle hiç birleşemiyecek, birbiri ile 
hiç irtibatı olmıyacak meseleleri sabit bir man
tık ölçüsü içinde, daha doğrusu bir mantıksız
lık ölçüsü içinde birleştirmek gayreti güdül-
müştür. Bon burada ne Anayasanın 39 ncu 
maddesinin, ne 43 ncı maddesinin, ne 2 nci mad
desinin, ne 12 nci maddesinin münakaşasını ya
pacak değilim. Zaten bu maddelerin 1 nci ve 
2 nci fıkraları değil, çok köre, bazan 2 nci, ba-
zan 3 ncü fıkrasını almışlardır ki, demin de 
arz ettiğim şekilde prototipten model çıkarma
ya uğraşıyorlar, zor iştir bu. Modelden protor 
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tipte gidersiniz de, protct'ptcn model çıkarmak I işareti elan reyine hürmet ediniz. (A. P. sıra-
zordur. 

Şimdi çok şayanı dikkat bir şey var, bura
da diyor ki, temel hak ve hürriyetleri koru
ma kanunlarını çıkarırsanız bunu Anayasa Mah
kemeli bozar. Çünkü Anayasa Mahkemesi şe
refli hâkimlerden, vatanperver hâkimlerden, mü
teşekkildir. Şayet Anayasa Mahkemesi bozmaz
sa, savcılar, 'hâkimler bunu tstb 'k etmez. Peki 
çimdi bu mantığı bir tahlil edelim. Eğer Anaya
sa MahKO'!ii'?.ı şerefli h il;imlerden müteşekkil 
olduğu ie'.n bunu bozaeaksa, bozmama ihtimali 
karşısında, bozmadığı takdride Anayasa Mah
kemesinin durumu nedir? O zaman nedir Ana
yasa Mahkemesinin durumu, gelin konuştuğu
nuzu bilin, sonra,, gelip de, buradan Anayasa 
Mahkemesi hâkimine, savcıya, hâkime kuman
da edemezsiniz. Onun iradesi, vicdan hürriyet , 
mantık hürriyeti sisin cebinizde mi? (A. P. sı
ralarından alkışlar). 141 - 142 nci maddeler 
faşist damgası yer. Günkü burada 141 ve 142 
nci maddeleri geçen clcL'a tahlil ett'k. Sınıf kav
gası clsun, nifak olsun, Tüıkiye birbirine gir
sin, Türkiye'nin millî bütünlüğü bozulsun. Yok:, 
bu hususta size müsaade etmezler, kimseye mü
saade etmezler. 

Bir de «Sandıktan çıktık.» lâfı var. Sandık
tan çıktık bazan birtakım böyle kelimeler alı
nır csplri haline getirilir, sirküler edilir, da
ğıtılır. Evet, şurada yazıysr. «Egemenlik Ka
yıtsız Şartsız Milletindir..» iste sandık bunun 
işareti. Bundan sonra sandık geliyor. Şimdi sa
yıyorsunuz burada birtakım güçlerden bahse
diyorsunuz, talebeler, öğretmenler, şunlar, bun
lar. Peki nerede halk (Adalet Partisi sıraların
dan «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar), 

YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Yozgat) — 
Halk sizin karşınızda. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRE L (De
vamla) — Herkes Türkiye'de aklına şunu koy
sun. Büyük Türk Milletinin huzurunda ve ci
hanın huzurunda seylüyorum. Türk Milletinin 
iradesine, enim reyine, onun temayülüne da-
yanmıyan Türkiye'de iktidar olmıy.ıcaktır. 
(A. P.-sıralarından bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) hakkına, hukukuna riayet etmek istediği
niz istismarını yaptığınız fakir halk kütle^ri-
nin evvelâ haysiyetine ve onun haysiyetinin 
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kırından alkışlar). 
Şimdi burada bir mantık mugalâtası daha 

vardır. Diyor k i : «1939 da bir iki anlaşma ya
pılmış, eğer Türkiye dolaylı veyahut direkt 
olarak bir hücuma mâruz kalırsa Amerika'dan 
yardım istiyecekmiş. Dolaylı mânası da, Tür
kiye'nin içinden geçmesi ihtimali olam bir şey
miş.» 

Şimdi dolaylı mânasını Türkiye'nin içinden 
gelecek bir şey almak yani Türk Devletinin 
kendi halkından, kendi müesseselerinden korku 
içinde olduğunu söylemek gafletin tâ kendisi
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Türk Devletinin karşısına neyi koyuyorsu
nuz dolaylı ? Hiçbir şeyi koyamazsınız, onun 
için aklım başına toplıyacak birisi varsa bu 
tavsiyeyi yapandır aklını başına toplıyacak 
olan. («Bravo::> sesleri alkışlar) 

Şimdi bakınız mantık sakatlığına: 1959 da 
yapılmış bu anlaşma. 27 Mayıs 1960 olmuş. O 
günün Hükümeti acaba bunu dolaylı bir nevi 
mesele addetmiş mi? Yardım talebe tm iş de yar
dımına kimse mi .gelmemiş. 

YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Yozgat) —-
O zamanın hükümetleri imkân bulamamışlar. 
(Adalet Partisi sıralarından «sus, dinle!» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, gürültüye' 
sebebiyet veriyorsunuz, ihtar ediyorum. 

YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Yozgat) — 
Seviyeli konuşsun. Başkan onlara ihtar edin. 

BAŞKAN — Lütfen susun Başkan vezife-
sini yapar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gene burada Kıbrıs'la ilgili birtakım 
safsatalar... Yok ikili görüşmeler gizli olmuş, 
yok herkesin önünde olacaktı. Neymiş? Maka-
rois beyanat vermiş de, buradan enosİG ihtimali 
çıkıyormuş. Eğer Makariıos'a dayanarak Tür
kiye'de fikir yürütüyorsanız devam edin yürüt
meye. Bunlar safsata. Yani demek mi istiyor
sunuz Türk Hükümeti enosise razı oluyor gibi 
bir tavrın içinde? Bizim söylediklerimize inan
ını yjr sunuz da, Makarios'ıuü söylodMerine ni
çin inanıyorsunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Eğer bizim söylediklerimize inanmıyacaksanız 
ıblze bu sualleri niye soruyorsunuz? Söylüyo-
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ruz, gcrı^ soruyorsunuz, söylüyoruz yine soru
yorsunuz. Niye soruyorsunuz inannr yo ıranız? 

Şimdi bir de Amerika safsatası vardır. Biz 
söylüyoruz, biz dostluklarımıza bağlıyız, hü
kümetler arasında değildir, dostluklar, devlet
ler arasındadır. 27 Mayıs 1960 sabahı ihtilâl 
kuvvetleri NATOya CENTO'ya bağlı oldukla
rını ilân ettiler. Biz yapmadık bu -dostlukları, 
mll.1 î menfaatler, goeon g'ün de bu kürsüde söy
lendi, bilr be-mp mejelosJdir. Diz dostluklarımıza 
bağlıyız. Karşılıklı menfaatler olmadıkça dost
luklar olmaz. Yani hep siz alan durumunda 
olacaksanız. Kim verecek size, hep alan duru
munda? Gayet tabiî ki, karşılıklı menfaatler 
olacak. Tek taraflı dostluk olmaz. Dostluklar 
menfaatlere dayanır, karşılıklı menfaatlere ve 
itimatlara dayanır. Biz açık ve aleni olarak söy
lüyoruz, Amerika bizim NATO içinde dostumuz, 
Amerika 1947 anlatması ile bizim dostumuz. 
İngiltere de dostumuz, Fransa da. dostumuz, 
Almanya da dostumuz. Bunun altında birtakım 
imalar aramak, yüz defa söyledik, hattâ artık 
bunları mantık ölçüleri içinde değil, bu kürsü
ye yakrımıyan bizim tanıdığımız mesuliyete ya-
kışmıyan elfaz içinde söylemeye bizi m edinir et
meyin. 

Şimdi burada arkadaşlarımın tepkisini mu-
cibolaıı bir şey daha var. Zannediyor ben o me
seleyi halledeceğim, diyor ki, «Biz tanınmış 
adamlarıız.:> öyledir. (A. P. sıralarından alkış
lar) Ama diyor, dün çıkanlar var ortaya, biz 
•belliyiz diyor. (Gürültüler) Şimdi ondan sonra 
diyor ki, terör rejimi kurmak için söylerler, 
halk uyanmasın diye söyleıuenbu yalanlan. Uyu
yor mu Türk halkı, bir uyuyan varsa sizsiniz, 

,açm gözlerinizi (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar) Ama bundan evvelki bütçenin tümü üze
rindeki sözcü Türk halikının uyanık olduğunu 
söyledi. İşte böyle tezatların içindedirler. 

Muhteremi milletvekilleri, 'burada bir misal 
daha var. İtalya, Fransa, İngiltere misali, Al
manya misali yok, buralarda komünist partileri 
serbesttir. Markist düşüncenin girdiği meclis
lerde burada konuşan ses aynı taktiklerin, aynı 
sedanın içindedir. Ortalığı karıştırmak büyük 
iddialar ortaya atıp her defasında kendinden 
bahsettirmek bunlar taktiktir. Onun için bun-

[ dan sonra sözlerinize bu ölçü içinde cevap ve
recek değilim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Şimdi bir defa daha söyliyelim bunları da 
sözlerinizi söylemeye yine siz devam edeceksi
niz. Bizden ciddiye alınmadığınız zaman da ar
tık kusura bakmayın (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri sürekli alkışlar) Şimdi benim hal-
ledivercccğim şudur muhterem arkadaşlarım; 

i kâr ve kîs peşinde olanların neyi, ne zaman, 
i kime satacakları belli olmaz. Şimdi zannediyor

lar ki biz bunun üzerine varmıyacağrz. Türki
ye'nin bir şeyini kimse satamaz, siz bile sata-
maşsınız. (A. P. sıralarından alkışlar) Yine bu
rada millî • kurtuluş hareketinden baıhsediTiyor. 
Şunu diyeceğim ki, «Millî kurtuluş hareketi 
ikim, siz kim?.» (A. P. sıralarından «ıbravo» ses-

( lcri, alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, çok sayın milletve-

{ killeri; size daha toprak üzerinde, size daha 
i ıbajka meseleler üzerinde malûmat arz etmek: 

isterdim. Bakıyorum, uzun saatlerdir salbalhm 
! onundan beri dinliyorsunuz. Onun için ümidedi-
' yorum ki, bir başka vesile ile bütün balonları 
I 'do]'cc?:ik cCfıırJbd'o L'Jlgl vardır. Bu 'Olarla Türk 

halici zaten bütün bu balonları 10 Ekim 19G5 te 
| deldi Şükran onadır.. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan sürekli alkışlar, «Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; grup
ları adına ikinci defa bütçe üzerinde sö:z alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum: 

O. H. P. Grupu adına Sayın İsmet İnönü, 
T. İ. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren, A. P. 
Gvupu adına Sayın Aydın Yalçın, M. P. Gru-
pu arlına Sayın Faruk Önder'dir. 

Muhterem arkadaşlarım; Bütçe kanun tasa
r ı m ı n tümü üzerindeki görüşmeler diğer kanun 
tasarılarının görüşmelerinde olduğu gibi İçtüzü
ğün 110 ucu maddesi hükmüne uyularak bir 
lehte, bir aleyhte olmak üzere iki arkadaşa söz 
verilmesini ieabettinnektedir. Aneak, bütçenin 
tümü üzerinde mevcut grupların görüş ve te
mennilerin teabiti gayesine mâtûf olarak her 

| gruptan bir arkadaşa söz verilmesi bir teamül 
halini almıştır. Biz de bu teamüle uyarak her 

I gruptan bir arkadaşa söz vermiş bulunuyoruz. 
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Bu maruzatım muvacejhesinde artık gruplara 
ikinci defa söz verilmesi mevzuuıbahsolamaz. 
Bu sebeple bütçenin tümü üzerindeki görüşme
ler artık bitmiştir. Ancak dahilî nizamnamenin 
137 nci maddesi hükmüne uyarak yarın bir 
lehte ve bir de aleyhte iki arkada söz vererek 
aylamaya geçeceğiz. Bu maruzatım karşısında 

artık başka bir işlem yapılmasına imkân yok
tur. Vakit de çok geçmiştir, 28 Şubat 1967 
Salı g'dnü saat 10,00 da toplanmak üzere Bir* 
leşimi kapatıyorum, efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Kapanma saati : 23,00 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Turhan Dilligil 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan UlubahşÂ 

AĞRI' 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner ' 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 347 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 147 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 101 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU • 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemali Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi öz oğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 

Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
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Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat ÂH Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneşıtan 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

StlRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

[Reddedenler] 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettkı Çanga 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu' 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Metin CizreLi 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
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Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç * 
Orhan Erkanlı 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adalar 
Şükrü Akkan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

i Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 

[Çekin 

IZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 

[Oya katû 

AĞRI | 
Abdülbâri Akdoğan 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ARTVİN 
Mustafa Rona J 

1 Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefîk Pirinçcioğhı 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

| NİĞDE 
| Ruhi Soyer 

Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık* Kemal Tüllezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Adil Yaşa | 

serler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

mıyanlar] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 

BALIKESİR ' 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

1 SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Pallaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

i Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

• TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
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ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENlZLt 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V/ 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağır oğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıkçoğlu] 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Reşat Mursaloğlu 
İÇEL 

ismail Çataloğlu • 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Ilhami Sancar 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Nazif Kurucu 

Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişîm (B.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Saraç (I.) 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

URFA 
AtaLay Akan 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kmyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
ti. Ekmel Çötiner (t.) 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

»>e<ı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Gider Vergileri Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277;, Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı ; 205; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 




