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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Gelir bütçesi üzerinde bir süre görüşüldü, 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 

ara verildi. 
İkinci Oturum 

Gelir bütçesi ile 1968 yılı Büfçe kanunu ta 
sarısının maddeleri kabul olundu. 

Bütçenin tümü üzerindeki son görüşmelerde 
(her grupun 45 dakika süre ile konuşmalarına 
dair verilen bir önergenin oylanması sırasında 
0. H. P. Grupundan 5 kişilik ayağa kalkarak 

çoğunluğun kalmadığının ileri sürmesi üzerine 
yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından; 

28 . 2 . 1968 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime saat 16,50 de son 
verildi. 

Baykan Kâtip 
'I Uışkan vfekil i Konya 
Nurettin Oh, İsmet Kapısız 

Kâtip 
SivaiH 

Tevfik Kor alt an 

GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 
1. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 

hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri 

komisyonları raporları 
(S. Sayısı : 659) 

(1/443) (Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : Kenan Aral(Tumoli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Bir
leşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Şeref locasına gelen sayın Cumhurbaş
kanına Başkanlıkça hoş geldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 

Cumhurbaşkanımız Genel Kurul Salonuna teş
rif etmişlerdir, kendilerine yüce Heyetiniz adı
na hoş geldiniz derim. (Alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile .1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Baskanhğı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/871) (Mil

let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1015) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Büt
çe Kanunu tasarısının maddeleri ve bölümleri 
kısımlarına ait görüşmeler bitmiştir. Şimdi tü
mü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

— 644 — 
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Dünkü birleşimde, tümü üzerinde gruplar 
adına yapılan konulmaların 45 er dakikalık bir 
zamanla tahdidini istiyen bir önerge verilmişti, 
o önergenin üzerindeki konuşmalar bittikten 
sonra oylamaya geçildiği sırada ekseriyet ol
madığı için oylama hususu bugüne kalmıştı. Ay
rıca Sayın Kenan Esengin Arkadaşımız, parti 
grup sözcülerinin konuşmalarının iki saatle ka
yıtlanmasını öngören bir önerge vermiştir. Bu
nun dışında Sayın Hüseyin Yılmaz arkadaşımı
zın da verdiği önerge ile: «Milletvekillerine söz 
sırası gelmiyor, buna bir çare bulmak için şu 
teklifi sunuyorum; gruplara tahsis edilecek za
man üçe bölünsün; birincisini grup sözcüsü, di
ğer ikisini de o grupta iki sayın milletvekili 
kullansın » diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin 
bildiği gibi, (Bütün kanım tasarılarının - ki 
Bütçe Kanunu da buna dâhildir - maddeleri 
üzerinde görüşmeler bittikten sonra tümü hak
kında, İçtüzüğümüzün 110 ncu maddesi gere
ğince lehte ve aleyhte birer kişiye söz verilir.) 
kaidesi vardır. Ancak Bütçe Kanunu, birkaç 
yıllık tatbikatla bundan istisna edilmiş, tümü 
üzerinde lehte, aleyhte birer kişiye söz verilmek 
yerine bütün gruplara söz verilmek suretiyle 
bir tatbikat teamül haline gelmiştir. Bu sebep
le Sayın Hüseyin Yılmaz arkadaşımın önerge
sini muameleye koymıyacağım. 

Sayın Kenan Esengin arkadaşımızın önerge
si de; şayet bu 45 dakika ile kayıtlanması hu
susundaki önerge reddedilirse ondan sonra 
muameleye konulacaktır. 

Şimdi gruplara 45 er dakikalık zaman veril
mesi hususunu derpiş eden ve dün okunup üze
rinde konuşmalar bitmiş olan önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde bize 
admı yazdıran arkadaşlarımız grupları adına 
sırasiyle : C. H. P. Grupu adına Sayın Bülent 
Ecevit, G. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzi-
oğlu, M. P. Grupu adına Sayın Seyit Faruk 
Önder, Y. T. P. Grupu adına Sayın Ekrem Ali-
can, T. İ. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Ay-
bar, A. P. Grupu adına Sayın Aydın Yalçın. 

Şimdi söz sırası Sayın Bülent Ecevit'in. 
Buyurun efendim. Saat 10,06 (O, H. P. sıra

larından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım, bütçe gö
rüşmeleri boyunca Hükümet sözcülerinin ve İk
tidar Partisi Grup sözcülerinin burada yaptık
ları konuşmaları dikkatle izledik. Kendi konuş
malarımız sırasında 1968 bütçesinin A. P. prog
ramına veya Hükümet programına, İkinci Beş 
Yıllık Plâna veya 1968 programına aykırı dü
şen yönleri hakkında söylediklerimize bu konuş
malarda tatmin edici hiçbir cevap bulamadık. 
Ayrıca bütçedeki tutarsızlıklarla ve gelir tah
minlerdeki aşırılıklarla, bütçe açığı ile ilgili 
olarak ileri sürdüğümüz' örnek ve delillere_de 
tatmin edici cevaplar bulamadığımızı söylemek 
zorundayız. Ancak bütçedeki cari harcama artı
şına dair verdiğim rakamı kürsüden yanlış ifade 
etmiş olduğumu, Sayın Maliye Bakanının uya
rısı üzerine ben de tesbit ettim; bu hususu be
lirtmeyi ve tutanaklarda düzeltmeyi görev sa
yarım. 

Ben cari harcamalar artışının yüzde 11 ol
duğunu söylemiştim; bu, yanlış ifadedir, huzu
runuzda özür dilerim; yüzde 11 değil, yüzde 
10,1 olacaktır ve yüzde 10,1 tabiatiyle komis -
yonda yapılmış ilâveleri de kapsamaktadır. 

Bütçe hakkında gerek partimizin, gerek 
diğer bâzı Muhalefet sözcülerinin eleştirilerini 
gereği gibi cevaplandırmak imkânını bulamıyan 
Sayın Maliye Bakanı bütçeyi savunamamanın 
çaresizliği içinde bir garip tevil yoluna sap
mıştır, Sayın Bakan aynen demiştir ki: «Sanı
yor musunuz ki, bütçeyi Maliye Bakanı yapar, 
bütçnyi Maliye Bakanlığı yapar. Siz memurları 
kapıkulu mu sanıyorsunuz.» 

Bu son derecede garip bir bütçe anlayışıdır. 
Çünkü bildiğimiz kadar, bütçeler hükümetlerin 
başlıca politika aracıdır. Hükümet, eğer ken
di hazırladığı bütçesinden sorumlu olmıyacak-
sa, neden sorumlu olacaktır? Bir Meclis büt
çeye ret oyu verdiği vakit, Maliye Bakanlığı-
•ım memurları değil, o bütçeyi buraya getiren 
Hükümet düşer. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» senleri, alkışlar) 

Memurları kapıkulu sayma zihniyeti ise biz
den roıı derecede uzaktır. Bu, tersine, bizzat 
Sjym Barbakanın zihniyetidir. Çünkü mütead
dit Oefal-r, Başbakan Sayın Demirel, memur-
b.ro. hiçbir karar yetkileri olmadığım, kendi-
V:xhv.n Hükümet emrinde birer emir kulu ol-
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duklarını türlü şekillerde ifade etmişlerdir. Te- ] 
menni ederim, memurların birer kapıkulu sa
yılmamaları gerekliliğini Maliye Bakanı Sayın 
Başbakana da anlatma fırsatını bulur. 

Konuşmamda A. P. nin sosyal adalet anlayı
şındaki ve sosyal politikasındaki geriliğe ve bu 
politikanın Anayasa ile bağdaşmazlığına dair 
de çeşitli örnekler vermiştim, fakat Hükümetin 
veya iktidar partisi sözcülerinin bunlara da 
tatmin edici cevaplar veremediklerini ifade et
mek zorundayım. 

Gerek Hükümet sözcüleri, gerek A. P. sözcü
leri, A. P. iktidarının sosyal adalet yolunda 
attığı en ileri adîm olarak en az geçim indiri
minin yükseltilirini göstermişlerdir ve bundan 
âdeta büyük bir ihsan, büyük bir atıfet gibi 
bahsetmişlerdir. Oysa en az geçini indiriminin 
yükseltilmesi iki yıl geciktirilmiş bir haktır. 
vatandaşlardan iki yıl geciktirilmiş bir haktır. 
Çünkü, bu en az geçim indiriminin daha 1966 
başında kanun gereğince uygulanması gereki
yordu. Hatırlıyacağınız gibi, ona rağmen A. Pf 
iktidarı işbaşına gelir gelmez, Meclise bir ka
nun tasarısı sevk ederek en az geçim indirimini | 
ertelemiştir. O arada, şimdi hatırlanmasında 
fayda gördüğüm bir olay yer almıştır. Zama
nın Maliye Bakam Saym ihsan Gürsan, bu er
teleme kanununun müzakereleri sırasında Mec- I 
liste bulunmamış, yerine Hükümet SÜLÜSÜ ola
rak o zamanın Devlet Bakanı Saym Cihat Bil
gehan bu erteleme kanununu savunmuştu. O 
müzakereler sırasında muhtelif muhalefet söz
cüleri, Hükümeti bu erteleme kararından vaz-
geçiremiyeceklerini anlayınca, hiç değilse iş
çiler için bir özel tedbir alınmasını ve kanunla 
Hükümete tanınmış bulunan yetki kullanılarak 
- ki bu yetkiyi 0. H. P. kullanmıştı - işçiler için 
en az geçim indiriminin 1966 başından itibaren 
kararname ile yürürlüğe konmasını istemişti. 
Saym Cihat Bilgehan; tarihleriyle veriyorum, 
24 ve 28 Aralık 1965 günleri bu kürsüden dört 
defa muhalefetin bu isteğini Hükümet olarak 
kabul ettiklerini, erteleme kanunu çıktıktan 
sonra Bakanlar Kurulunun bir kararname çı
kararak işçiler için en az geçim indirimini en 
kısa zamanda uygulamaya başlıyacaklarmı 
söylemiştir. «Bunu sarahaten ifade etmekteyiz», 
demiştir, «sureti mutlaka da yapacağız», de
miştir.. Bu sözleri tutanaklara geçmiştir. Fa
kat aradan iki yıl geçmesine rağmen bu söz I 

yerine getirilmemiştir. O arada Saym ihsan 
Gürsan Maliye Bakanlığından ayrılmış, yerine 
bu va'din, bu-sözlerin baş sorumlusu olan Sa
yın Cihat Bilgehan Maliye Bakanlığına geldiği 
halde, bu sözler gene de tutulmamıştır. Ealdı 
ki, gecikmiş de olsa, küçük ölçüde bir sosyal 
adalet tedbiri sayılabilse bile en az geçim in
dirimi, daha önce de belirttiğim gibi, bu sos
yal adalet tedbiri, sosyal adalete en çok muh
taç bulunan büyük köylü kütlesini, yani nüfu
sumuzun dörtte üçünü teşkil eden köylü küt
lesini hiç ilgilendirmemektedir, çünkü onlar 
bu en az geçim indiriminden her hangi bir şe
kilde faydalanamıyacaklarclır. 

A. P. iktidarının sosyal adalet anlayışında
ki geriliğine bir başka yeni örnek de, son gün
lerde Meclise sevk edilmiş bulunan yeni Taşıt 
Vergisi kanunu tasarısıdır. Bu tasarı ile dar 
gelirli geniş bir vatandaş topluluğu daha ağır 
bir vergi yükü altına sokulmak istenmekte
dir. 

Bu konudaki görüşlerimizi belirtmeden önce 
bir hususu açıkça ifade etmek isterim,. Kalkın
mamızı hızlandırabilmek için C. H. P. vatandaş
ların bir ölçüde, ama âdil ölçülerle fedakâr
lıklara katlanmasının şart olduğunu bilmekte
dir. Ama, dediğim gibi, vatandaştan istenecek 
fedakârlıklar, âdil olmak şartiyle. Oysa A. P. 
iktidarı, asıl fazla vergi ödeme gücü olan züm
relerden özellikle büyük toprak sahiplerinden 
daha âdil ölçülerle vergi almak için hiçbir ted
bire başvurmazken, günlük geçimlerini güçlük
le çıkarabilen şoför vatandaşları adaletsiz bir 
vergi yükü altında ezmeye hazırlanmaktadır. 
Böyle bir vergiyi çıkarmaya, özellikle A. P. nin 
hiç hakkı yoktur, çünkü hatırlanacağı gibi 
1965 seçimlerine giderken, A. P. seçim bildir
gesinde her şoföre bir vasıta vadetmişti. Son
ra Saym Başbakan bu yıl yaptığı basın top
lantısında, bu va'di bir kere daha tekrarlamış ve 
«her şoförü bir vasıta sahibi kılmak imkânları
nı araştırmaktayız», demişti. Ona rağmen, ara
da geçen üç yıla yakın zaman zarfında ne ol
du? Her şoför bir vasıta sahibi olmaya yak
laşmak şöyle dursun, ondan bir hayli daha 
uzaklaştı, çünkü taşıt fiyatları hemen hemen 
iki misli arttı, lâstik fiyatları arttı, benzin fi
yatları arttı ve hayat pahalılığı bir hayli yük
seldi. Şimdi bu durumda yeni Taşıt Vergisi ile 
şoförler birer vasıta sahibi olmak hayalinden 
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biraz daha uzaklaşmakta, hattâ belki bâzıları, | 
vasıta sahibi olmuş bulunan bâzı şoförler vası
talarını elden çıkarma tehlikesi ile kargı karşı
ya gelmiş bulunmaktadırlar. Bu vergi, tasarı
nın maddelerine bakıldığı zaman görülüyor ki, 
kendi içinde de adaletsizdir, çünkü en çok ge
çimini zorlukla çıkarabilen şoförlere yük ge
tirmektedir. Gerçi kamu oyunu baskısı kargı
sında A. P. Hükümetinin bu vergi bakımın
dan bir geriye dönüş yapmaya hazırlandığı, 
son zamanlardaki resmî ifadelerden anlaşılı
yor. Bunu takdirle karşılarız ve böyle olma
sını, temenni ederiz. 

A. P,. zaman zaman ya muhalefetin, C. H. P. 
rıin, ya da ilgili halk topluluklarının baskısı al
tında bu türlü dönüşler yapmıştır, örneğin, 
işçi hastanelerinin S&ğbJk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına devredileceğini açıkladığı halde, is
çilerin baskısı altında bundan vazgeçmiştir. 
Grev hakkını önemli ölçüde kısıcı bir kanun 
tasarısını hazırladığı holde, gerek işçilerin, 
gerek C. H. P. nin karşı koyması ürerine bun
dan vazgeçtiğini ifade etmek zorunda kalmış
tır ve nihayet son olarak da işsizlik sigortası 
getirmek bahanesi altında kıdem tazminatı gibi 
isçilerin en önemli güvencesini ortadan kaldır
mak üzere hazırlanmış olan bir tasarıyı da ge
ne gerek sendikaların gerek 0. H. P. nin iti
razları karşısında; biz bu niyette değiliz, yol
lu tevillerle değiştirme eğilimi içine girmiştir. 
Ancak bu eğilimi ifade ederken Sayın Çalışma 
Bakanının söylediği sözler bile endişe verici
dir. Çünkü Sayın Çalışma Bakanı; - eğer dı-
şardaki demeçlerini yanlış anlamadı isek - kı
dem tazminatı kaldırılmıyacak, ancak Sosyal 
Sigortalar Kurumundaki bir fon tarafından 
ödenecek, demektedir. Bunun da büyük sakın
caları vardır. Çünkü kıdem tazminatının işçi
ler için bir teminat olmasının nedeni birçok 
işverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükünü 
göze alamadıkları için işçi tasfiye etmekten ka
çınmalarıdır. Oysa bu yük Sosyal Sigortaların 
omuzlarına devredildiği takdirde toplu sözleş
me zamanı işverenler diledikleri işçiyi hiçbir 
yük altına girmeksizin işten atabileceklerdir. 

Kamu oyunun baskısı kargısında bir ikti
dar partisinin böyle dönüşler yapması, bir öl
çüde dönüşler yapması bir bakıma demokra
tik bir fazilet sayılabilir, fakat bu fazileti 
memnuniyetle belirtmekle beraber, tehlikeli bir j 
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eğilime de işaret etmek zorundayım, bütün bu 
sonradan baskı karşısında geri dönülen hazır
lıklar göstermektedir ki A. P. fırsat bulduğu 
takdirde sosyal politika alanında ileri değil 
geri gitmeye kararlıdır. Ancak işçilerin, şoför
lerin zamanında tepki göstermesi ve C. H. P. 
nin yoksul haltkan yana ortanın solunda bir 
parti olarak toplumu zamanında uyarması ve 
kesin vaziyet alması üzerinedir ki... (C. H. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar, A. P. sıraların
dan gülüşmeler) A. P. bu gibi bâzı tasavvur
larını bırakmakta veya ertelemektedir. 

Sosyal adaletle ilgili olarak burada konuşan 
bir A. P. grup sözcüsü son yıllarda sigortalı iş
çi sayısındaki artıcı, işsizliğin asalışma bir delil 
olarak gösterdi. Bu delil yanlıştır. Son yıllar
da sigortalı isçi sayısındaki artış C. H. P. ikti
darının çıkardığı. 506 sayılı Kanunla sigorta kap
samına giren işçi sayısının artmasından ileri gel
mektedir. 

Yine sosyal politika konusunda Sayın Mali
ye Bakanı burada uzun uzadıya partisinin mül
kiyet politikasını anlattı. Anayasaya göre her 
vatandaşın mülkiyet hakkına sahibolduğunu 
söyledi, fakat yine Anayasaya göre mülkiyet 
hakkının toplum, yararına aykırı kullanılamıya-
cağını söylemedi, Toprak reformu konusunda 
Anayasanın, toprak mülkiyetiyle ilgili hüküm
lerini de söylemedi. Buna karşılık bizim bir sö
zümüzü, ümlkiyct hakkını yaygınlaştırmak is
tiyorum, sözümüzü bize kar?ı kullanmaya kalkış
tı. 

Mülkiyeti yaygınlaştırma tedbirlerinden bi
ri olarak da iktidarın, İktisadi Devlet Teşekkül
leri hisselerini tasarruf bonoları karşılığında şa
hıslara devretmeyi düşündüğü anlaşılıyor. Hü
kümet muhtemelen tasarruf bonolarının karşılı
ğım ödeme yükünden kurtulmak için bu sözde 
halkçı tedbire başvurmak istememektedir. Oy
sa bu tedbirin sonucu olarak maalesef hisseler, 
tasarruf bonosunda olduğu gibi, yine belirli ki
şilerin ellerinde toplanacaktır. Kaldı ki, böyle 
bir tedbir mülkiyeti yaygınlaştırma değil, mül
kiyeti daratma yolunda alınmış bir tedbir ola
caktı;1. Çünkü bugün İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin mülkiyetinin sahibi bütün Türk BTilleti-
dii', 32 milyon vatandaştır, siz o 32 milyon va
tandasın mülkiyetindeki malları alıp bir avuç in
sana vereceksiniz, sonra da mülkiyeti yaygın-
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laştırıyoruz, diyeceksiniz... (C, II. P, sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Bfe_ pdllotin makam 
hiçbir kimseye devrine razi değiliz, öte ya~<dan 
toprakta mülkiyet düzenini değiştümıedikeo A. 
P. nin mülkiyeti yaygınlaştırma iddiaları hava
da kalmaya mahkûmdur. 

A. P. nin bakanları ve bâzı sözcüleri, köylü
nün A. P. iktidara geldiğinden beri gitgide yok
sullaştırma dair ileri sürdüğümüz iddiaları bu
rada tekzibettiler. Biz tarımsal ürünlerden, bir
çoğunun fiyatlarının üç yıldır düşmekte o l d a n 
ım söylemiştik, bunu inkâr ettiler ve bası ör
nekler verdiler. Meselâ bu arada bir .Hükümet 
sözcüsü burada resmen dedi ki: «Trakya'da İrk 
ayçiçeği için 180 kuruş taban fiyat koyduk.» 
Gerçek ise bunun tam tersinedir. A, P. Hüküme
ti Trakya'da ayçiçeği, gündoğdu i cin taban fi
yat değil tavan fiyat koymuştur. Çünkü Trak
ya'da kooperatifçilik gelinmeye başlamr?, o su
retle bâzı köylüler ayçiçeklerini, gündoy d uları
nı eskiden aracılar eliyle düşük fiyata çatakken 
yüksek fiyatlara satma imkânını bulmuşlardır. 
Ayçiçeği fiyatları 210 kuruşa kadar yükselmiş
tir. Ayçiçeğinin 210 kuruşa yükseldiği sırada sa
manın Ticaret Bakanı; ayçiçeği için taban de
ğil tavan fiyat koymuştur, kimse ayçiçeğini bu
nun üstünde satamaz, demiştir ve onun üzerine 
ayçiçeği fiyatları düşmeye ba'danuştır. Yani 
ayçiçeği yetiştiren köylüye bu iktidar ayşineği 
karşılığında 210 kuruş alabilmeyi çok görmüş
tür. 

Yine Sayın Bakan kürsüde; «üzüm eskiden 
180 kuruş idi, şimdi 280 kurusa çıktı.» dediler. 
Ne zaman 180 kuruş idi, ne zaman 280 kuruca 
çıktı, bunu söylemediler. Bizim resmî kaynak
lardan tesbit ettiğimize göre .1863 - 1D6İ te ku
ru üzüm için TARİŞ baremi 245 kuruştu. 1'tCa -
1965 te ise 235 kuruştu, 19G5 ten 1088 e kadar 
ise müdahale baremi 227 kuruş olarak kalmış
tır. 

Yine Hükümet sözcüsü; «Ege'de incir Gö ku
ruştu, bugün 130 kuruş.» dediler. Oy;ja I0G3 -
1965 arasında 135 kuruştu. «Pamuk 180 idi 
240 oldu» dediler. Ne zaman İSO idi. bunu söy
lemediler. Gerçekte ise 1963 ten 1963 e kadar 
pamuk fiyatı Ege'de 225 kuruş olarak kabmş-
tır, ancak 1968 de, o da dünya piyasasın;mki 
yükselişin sonucu olarak TARİŞ'in özel baremi 
24J3 kuruşa çıkarılmıştır. Kiminin fiyatı yerinde 

sayan, k ramm fiyatı gerileyen, pek azmin fiya
ta. da bii'l.M r m n ş artan bütün bu gibi ÜTÜÎIIG-
rm i!ia1iy:ülöî''nöe iv,-?. sert üş ydda büyük yük
selişler elmmtur. Fn geoidi köylü topluluğunu 
imlendiren buğday fbmtlamıda da gerek Seııa-
tdda fjaym Barbakan, gerek burada ilgili ba-
kaıdar gerçeğe 'Lşymman beyanlarda bulunmuş
lardır, kendi iktidarla'a nrn. buğday fiyatlarına 
10 kuruş :mrı yaptığını stykrmiderdir. Buğday 

.fiyatlarına yapılan sen sam. 1965 Ilaziranmda-
dır, Üraüpm. Hükümeti savaşımdadır. Ürgüp-
lü II akü? ret.: nin kor iamatmı A. T. reddeder, o 
bia/m Hükümetiar-k; dvgilÖİ, der. O sanan ya
ma au Air, 10 kuruş değil ekmeklik buğdaya 5 ku
ruş mm. yapılmışlur. Oyna 103.Ö Haziranında C. 
lî. A iktidara geldiğinde ekmmdik buğdaya 19 
kuruş zara yapdmıştı. Ürgüplü Hükümeti za-
mamnda ekmeklik buğday f:yaıa:aa b kuruş zam 
yapddTğmdan beri İse hayat pahalılığında ve 
buğday yetiştirme ir ab yel İnde büyük yükseliş
ler okavgtur, O. H. P. bir yandan buğday fiyat
larına 19 kuruş sam yaparken bir yandan da 
enflâsyon:.'5. enleme, fiyat istikrarım sağlama Ln-
kânrıu bulmuştu. Cyra A. P. iktidara geldiğin
den beri buğday fiyatlar;:m yükseltmediği gibi 
buğdayın maliyeti ve köylünün hayat pahalıb--
ğ'. günden güne yükselmektedir. Bu durumda 
nümsiimm büyük çoğunluğu buğday yetiştiren 
bir memlekette gerçek sosyal adalet tedbiri, en 
az gerim harirbminm de ateşinde ge.mek neşyal 
adalet tedbiri ya buğday fiyat'ru yür;.,-ei,tı'^i y i 
d;1, buğday yetiştiren kivililerin maliyetini ('nem
li e k ü i c düşürürü tcdlkler i Devimi; eliyle al
maktır. 

I3aym idaliye Bakam; <:Çel:ere ;mnı yapmas-
Bak pancar müsîmkulmm paracını nereden veri
riz» dedi. Kendileri hem. şekere zam yapmış-
lardır, hem de pancar müstabsiknm parasını ay-

- lardm vermemektedirler. Burada, Türkiye'de
ki düren bozukluğuna dair verdiğim örnekler
den brmlarnn çürütmeye çalıştılar saym ''akan
lar. O arada ben Türkiye'de toprak düzeninin 
bözubluğıma sayı;uz ürnekkrden biri olarak 
iknirdağ'b. Bayı arı adlı bir küykinün hikâyesini 
anlatmıştım. (Â. P. sıralarından, gülüşmeler) 
Bunu da kendim değil A, P. li bir belediye mec
lisi üyelinden aldvğmı tele dayanarak anlatmış
tım. Saym Bakan bunu yalanladı, dedi .ki: 
«Hmirdağh Bayram sinin dediğiniz gibi 57 ye-
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rinden değil, 3. yerinden vurularak öldürülmüş
tür, toprak yüzünden değil, kumar yüzünden 
öldürülmüştür.» Hepiniz alkışladınız. Farz ede
lim ki, öyle idi; 57 yerinden değil 1 yerinden, 
toprak yüzünden değil, kumar yüzünden öldü
rülmüştü Emeridağlı Bayram. Bu neyi değiş
tirirdi? Türkiye'de toprak adaletsizliği bulun
madığım mı ispat ederdi, Türkiye'de mahkeme
lerin toprak davalarına dair dosyalarla dolap 
takmadığını mı ispat ederdi, yüzlerce insanın 
her yıl toprak açlığı veya toprak doymazlığı 
yüzünden ölüp öldürülmediğini mi ispat eder
di? (C. H. P, sıralarından, alkışlar.) 

Biz, Sayın Bakanın inkârı üzerine durumu 
yerinde bir daha incelettik. Bir arkadaşımız?, 
Emirdağ'ı ile ilgili Bayram'ın köyüne gönder
dik. A. P. li belediye meclisi üyesinin ifade
sini banda aldı, A. P. li köy muhtarının ifade
sini banda aldı arkadaşımız, başka birçok A. P. 
lilerin, görgü tanıklarının ve Bayram'ın akraba
larının ifadelerini banda aldı ve kendilerinin bu 
ifadeleri altına imzalarını da aldı ve Türkiye'
de toprak dâvasının acıklı bir hikâyesi bu şe
kilde meydana çıktı. Bugün hepiniz bu broşü
rü kutularınızda bulacaksınız, eğer okumak zah
metine katlanırsanız, Türkiye'de nasıl bir top
rak adaletsizliği olduğunu ve bu toprak adalet
sizliğinin ne gibi facialara yol açtığını bir kere 
daha öğrenmek imkânını bulursunuz. (C. II. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

Sayın Tarım Bakanı benim, sözlerimin gazete 
kupürlerinden derleme olduğunu söyledi. Biv 
ölçüde gazete kupürlerinden yararlanmış olabi
lirim. Ama çok daha geniş ölçüde burada halk
tan öğrendiklerimi, ondan da daha geniş ölçü
de Devletin resmî belgelerinden öğrendiklerimi 
size anlattım. Nitekim yine size Devletin resmî 
belgelerinden toprak reformunun lüzumu ile 
ilgili bir başka örnek vereyim: 

Geçenlerde, Turizm, Tanıtma Bakanlığı ile 
İmar, iskân Bakanlığı Mes bölgesi için müş
terek bir rapor hazırladılar. Bu raporu imar 
ve iskân Bakanı Sayın Menteşeoğlu övücü bir 
önsözle takdim etti. Diyordu ki : 

«Kendilerini bu çalışmalarından dolayı teb
rik etmek isterim. Bundan sonraki çalışmalara 
da rehberlik edeceklerdir.» 

Bu resmî raporun bir yerinde bakınız ne di
yor : «Geniş ovaların muayyen şahısların mül

kiyetinde bulunduğu göz önüne alınırsa toprak 
reformunun Ege için lüzumu daha iyi anlaşı
lır.» Devletin resmî sözü. (O.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, volframla ilgili bir sözü
me Sayın Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı temas ettiler. Ben volframın 
işletme imtiyazının bir yabancı şirkete devredil
diğinden bahsetmiştim; bunun asla doğru olma
dığını, söz konusu bile olmadığını söylediler. 
Bunun üzerine meseleyi tekrar inceledim, kıs
men yanılmış olduğuma kanaat getirdim, fakat 
bakanların çok yanılmış olduğuna ben de ka
naat getirdim. 

Şimdi size meselenin içyüzünü anlatacağım. 
Çerçekten çok değerli bir maden olan volframın 
işletme imtiyazı Etibankın elindedir. Fakat 
1966 yılında Ünion Carbide adlı bir büyük 
tröstle Etibank bu madenin işletme imtiyazı için 
müzakereye oturmuştur. Yabancı şirket, hisse
lerin yüzde 80 nini istemiştir, idare meclisi üye
liklerinin üçte ikisini istemiştr. Etbank bunları 
reddetmemiş, sadece idare meclisi üyeliği nisbe-
tinin biraz indirilmesini istemiştir. Müzakereler 
halen kesilmiş bulunuyor, fakat bildiğimiz ka
dar bunun sebebi Etibankın bu teklifi reddet
mesi değil, Ünion Carbide Şirketinin Maden 
Tetkik Arama Kurumu biraz daha arama yap
sın demiş olmasıdır. Nitekim bu isteğe uyularak 
arama yapılmaktadır. Oysa bu değerli madeni 
işletmek sadece 40 milyon liralık bir yatırımı 
gerektirmektedir. Bunun da sadece 2 milyon 
dolarına yani yarısına döviz olarak ihtiyaç var
dır. Fakat Devletin gücü içinde'yapılabilecek 
olan bu yatırım memlekete yılda en az 4,5 mil
yon dolar döviz getirecektir. 4,5 milyon dövi
zin yarısı için bir sefere mahsus olmak üzere 
yarısı için bir yabancı şirkete yüzde 80 tâviz 
vermeyi düşünmüş olmak bile hatadır. Temenni 
ederim ki sayın bakanların buradaki sözleri bu 
meseleden tamamiyle vazgeçilmiş olduğu anla
mına gelsin. 

Sayın arkadaşlarım, görüşmelerin başındaki 
altı saatlik konuşmamda tahmin ettiğim gibi 
maalesef A.P. li birçok arkadaşlarımıza ve Hü
kümet üyelerine düzen bozukluğundan ne kas-
dettiğimizi ve kaydetmediğimizi yine de anlat
mak imkânını bulamadık. Eğer halk anlamazsa 
bunu kendi kusurum olarak göreceğim, fakat 
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halk anladığı için böyle bir tevazu gösterisinde 
bulunamıyacağım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, tekrarladılar; «Bu düzeni biz mi kur
duk?» dediler, «C.H.P. reddi miras ediyor» dedi
ler. Arkadaşlarım, tekrar söylüyorum; C.H.P. 
devrimci bir partidir, kendi kendini yenilemesini 
bilen partidir. Geçmişi hiçbir vakit inkâr etmi-
yen, kendi geçmişinin vebalini de, sevabını da 
taşımayı şeref bilen, ama gerektiğinde yeni ham
leler yapabilmek için reddi miras edebilen par
tidir. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ama ne gariptir ki, Adalet Partisi hem 
C.H.P. nin geçmişindeki... (A.P. sıralariyle 
C.H.P. sıraları arasında karşılıklı konuşmalar, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde müzakere 
devam etmez. Lütfen biraz daha sükûnetle dinli-
yelim efendim. (C.H.P. sıralarından anlaşılmı-
yan müdahaleler) 

Siz de yerinizden müdahale etmeyin efendim, 
bu vazifeyi Reis yapar efendim. Lütfen siz de 
sakin olun. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Vazifenizi 
yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Vazifeyi yaptığım sırada «yap
mıyorsunuz» demeyin hiç değilse. O esnada tek
zibe uğruyorsunuz. Lütfen sakin olunuz. 

Buyurun Sayın Ecevit. 
C.H.P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVÎT 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ne gariptir ki Adalet Partisi, hem C.H.P. nin 

geçmişteki bütün icraatınukötüler, hem de biz 
«bu düzen değişmelidir» deyince, bizim kurdu
ğumuzu ileri sürdüğü düzene kendisi sahip çı
kar. C.H.P. nin olduğunu söylediği mirasa ken
disi sahip çıkar. Bir kere, bu miras sadece 
C.H.P. nin değildir. Bunda Osmanlı Devletinin 
payı vardır, kapitülâsyonların payı vardır, bun
da kısmen (itiraf ediyorum) tek parti devrinin 
de payı vardır, Demokrat Parti devrinin de 
payı vardır, Adalet Partisi devrinin de payı 
vardır. 

C.H.P. nin bu düzeni değiştirme çabalarına, 
zaman zaman yalnız dışından değil, kendi için
den de engel olunmuş olduğunu burada açık 
yürekle ifade ettim, fakat C.H.P. bugün artık 
kendi içindeki engellerden kurtulmuştur, dışın
daki engellerden de, halkın düzen değişikliğini 

benimsemesiyle kısa zamanda kurtulacaktır. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Burada Hükümet sözcüleri hâlâ Aslanköy-
den bahsettiler. Oysa Elmalı'da köylüye yapı
lan zulüm, Adalet Partisi iktidarı zamanında 
yapılan zulüm, Aslanköydekinden de ağırdır. 
«Elmalı meselesi C.H.P. zamanından kalmış bir 
meseledir» dediler. Olabilir... (A.P. ve C.H.P. 
sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturun arkadaşlar, ye
rinize oturun lütfen. (Gürültüler) 

Yerinize oturun efendim lütfen... Arkadaşlar, 
lütfen yerinize oturun efendim... (C.H.P. ve A.P. 
sıralarından karşılıklı konuşmalar) Lütfen ye
rinize oturun efendim... Yerinize oturun arka
daşlar... (Gürültüler) 

Yerinize oturun efendim, lütfen yerinize 
oturun... İdare Âmirleri, lütfen vazife yapınız... 
(A.P. ve C.H.P. sıralarından karşılıklı konuşma
lar, ayağa kalkmalar) 

Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun efendim. 
Buyurun Sayın Ecevit. 
C.H.P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 

(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
C. H. P. Elmalı meselesi gibi meseleler sona 

cr*dn diye toprak reformu, düzen değişikiliği 
istemektedir. Ama C. H. P. zamanında Elmalı'da 
hiç bir köylünün burnu kanamamıştır. 

Sayın Bakan burada; Elmalı Kaymakamı
nın, çok fazla izin aldığı için başka yere nakle
dildiğini söyledi, fakat neden o kadar çok fazla 
izin aldığını söylemedi. Elmalı kaymakamının o 
kadar fazla izin almasının sebebi; tahammül ede
mediği Hükümet baskısından, idare baıkısm-
clan kurtulabilmek içindi. Danıştay kararlarını 
uygulamaması için üzerine yapılan dayanılmaz 
baskılardan kurtulabilmek içindi. Burada Elma
lı kaymakamının istifasını sizlere okuldum. Bu 
istifa mektubunda Hükümete ağır ithamlar var
ıdır. Danıştay kararlarını uygulamamsı için ken
disine yukarı makamlardan baskılar geldiği 
iddia edilmektedir. Eğer Hükümet, eğer İçişleri 
Bakanı veya Başbakan bunları eevaplandırmaz-
larsa, hukuk devleti diye bir şey tanımadıklarını 
•sükûtlanyla izhar etmiş olacaklardır. 

Bu münasebetle, Danışta,yın, hukuk devleti
ni, Anayasa rejimini, yönetimde adaleti ve Dev
let hasiyetini korumak için gösterdiği sarsılmaz 
ve yorulmaz denetimi şükranla belirtmek iste
rim. 

— 650 — 



M. Meclisi B : 54 28 . 2 . 1968 . 0 : 1 

Türklerin devlete adalet töresini ayakta tut
mak için Danıştaym gösterdiği çaba daima min
netle anılacaktır. 

.Sayın arkadaşlarım, yine Hükümet adına 
konuşan sayın sözcü öztürk, düzeni değiştir
meye kalkışmanın Türk Ceza Kanununa göre 
suç olduğunu söyledi. Çünkü Türk Ceza Kanu
nunun 142 nci maddesinin; memleket içinde 
müesses iktisadi veya temel sosyal nizamlardan 
herhangi birini devirmek için her ne suretle 
olursa olsun propaganda yapmayı suç saydığı
nı. söyledi. Oysa bu görüş temelinden sakattır. 
Çünkü bütün kanunların, bu arada Türk Ceza 
Kanununun da üstünde Anayasa vardır. Türk 
Oeza Kanununun korunmasını istediği nizam, 
yani düzen, 9 Temmuz 1961 den bu yana yeni 
Anayasanın Türk Ulusunca kabulümden bu yana 
ancak Anayasamı gerekli kıldığı düzen olabilir 
O düzen ise, henüz bir çok yönleriyle müesses 
değildir,kurulmu§ değildir. C. H. P. «bu düzen 
değişmelidir» derken, henüz bir çok yönleriy
le müesses olmayan, kurulu olmyan Anayasa 
düzenini kurmayı, müesses hale getirmeyi, bu
nu sağlayıcı bir düzen değişikliği yapmayı ön
görmektedir. Bu konudaki siyasal eğilimlerde 
illâ suç aramak gerekirse, asıl Anayasanın ön
gördüğü düzenin kurulmasını engellemeye kal
kışmayı suç saymak gerekir. 

Yine sayın Başbakan pek garip bir iddiada 
bulunarak, bizlere, bizim sıramıza hitaben; 
«Siz yalnız düzeni beğenmemekle kalmıyorsu
nuz, hattâ demokrasi ile Cumhuriyeti beğenmi
yorsunuz» dedi. Bu sözleri, Cumhuriyeti de, 
demokrasiyi de kurmuş olan partiye karşı söy-
ledi. Bir Cumhuriyet kuşağı çoğuna, bu kadar 
gerçeklerin inkârı, (hele o şahıs Bakanlık mev
kiinde ise) yaraşmaz sanırım. Cumhuriyeti be-
ğenmiyenleri, siz kendi saflarınızda bulunan ve
ya seçimlerde desteğine başvurduğunuz bâzı 
hilafetçiler, şeriatçılar, ümmetçiler arasında 
arayınız. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Kendi grup başkanvekillerinizden (birinin, 
kendi grupunuzda daha bir kaç hafta önce ken
di saflarınızdaki bu gibi kimselerden nasıl dert 
yandığını hatırlayınız. 

Yine Sayın öztürk; «Düzen değişikliğini is-
tiyenler revolüsyon istiyorlar, tekâmülcü değil
dirler dedi. «Bu Anayasa ile reform yapıla

bilir ama devrim yapılamaz.» dedi. Bizim, te
kâmülcü değil, devrimci olduğumuz doğrudur. 
Ama Cumhuriyet Türkiye'sinin dilinde devrim; 
ihtilâl, yani revolüsyon değil, inkılâp karşılığı 
olarak kullanılır, devrimin karşıtıdır. Türk Dil 
Kurumu sözlüğünde de devrim sözü şöyle ta
nımlanmaktadır : «Pek kısa bir zaman içinde 
meydana gelen temelli ve önemli değişiklik, 
inkılâp. Zaman süresi bakımından evrim kar
şıtı.» Anlamı bu olan bir şey, Anayasamıza gö
re neden yapılamazmış? Anlıyamadım. 

C. H. P. nin kurucuları ancak bir kez ihti
lâl yapmış sayılabilirler; 1919 da. O da ihtilâl
den çok, bir ulusal kurtuluş savaşıdır. Ondan 
sonra C. H. P. devrimlerini, ihtilâlci yöntemler
le yapmaya asla teşebbüs etmemiştir. Tersine, 
gerici ihtilâl veya ayaklanma teşebbüslerine 
rağmen, bütün devrimleri hukuk devleti anla
yışı içinde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Hattâ 
1945 ten itibaren devrimleri, tam demokratik 
rejim içinde yürütme yoluna girmiştir. Biz, 
halkı ikna edebildiğimiz ölçüde halkın isteği 
ve desteği ile devrim ve reformlar yapmak is-
tiyen partiyiz. Bunun için ne kadar uzun süre 
muhalefette kalmak gerekirse beklemeye razı
yız. Bir tek şartımız vardır; partilere, halkı ik
na etme imkânını sağlıyan demokrasi zedelen
meden, yozlaştırılmadan, Meclis içinde ve dı
şında sopalı ve tabancalı saldırılarla soysuzlaş
t ırmadan devam etsin. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bu şartı koşmak da, 
demokrasiye gerçekten bağlılığın gereğidir. 
Fakat halk, demokratik ortam içinde, tartış
ma ve anlatım özgürlüğü içinde kendi yararına 
devrimlerin ve reformların lüzumuna ikna edil
dikçe, Adalet Partisinin huzursuzluğu gözle 
görülür şekilde artmaktadır. 

Geçen gün Başbakan bu kürsüde büyük in
safsızlıkla gen^l başkanımızın ihtilâle yeşil ışık 
verdiği ithamında bulundu. Bu kadar haksız ve 
insafsız bir ithamda bulunanlar elbette haket-
tikleri cevabı alırlar. C. H. P. ihtilâlci yoldan, 
revolüsyon yolundan devrim ve reformlar yap
mayı kabul etseydi, belki 22 Şubat ve 21 Mayıs 
hareketleri olmazdı. C. H. P. bunu kabul en
seydi, bugün de Türkiye'de bambaşka hava
lar eserdi ve demokrasi çoktan göçüp giderdi, 
fakat demokrasiye tehlike, yalnız demokratik 
yöntemlere sabırları yetmiyen, tahammülsüz 
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ilericilerden, devrimcilerden gelmez, demokra
siye tehlike; halk yararına demokratik dev
rimleri her ne pahasına olursa olsun önlemek 
istiyen tutucu güçlerden de gelir. 

Belirli çevrelerin çıkarlarını, her ne pahası
na olursa olsun korumak istiyen tutucu güçler, 
demokrasiye ancak bir noktaya kadar taham
mül gösterirler; o çevrelerin çıkarları, halkın 
gerçekleri görmesi karşısında tehlikeye düşün
ceye kadar. O noktadan itibaren onların da 
demokrasiye tahammülleri tükenir. Müsamaha
nın yerine zorbalık, hür tartışmanın yerine so
palar ve silâhlar gelir. Nitekim bunun belirtile
ri bir kaç yıldır görülmeye başlamıştır, Bu 
belirtilerin en belirlisi; bundan iki yıl kaçlar 
önce Sayın Başbakanın, açıkça halkı silahlan
maya, hattâ gerekirse ayaklanmaya teşvik edi
şidir. Daha sonra halk, en sorumlu ağızlardan, 
sokaklarda, taşıtlarda devrimcilere, reformcu
lara hadlerini bildirmeye teşvik edilmiştir. 

Mecliste bazı zorbalar 27 Mayıs devrimcile
rine karşı saldırıya geçmişlerdir. Bu zorbalık
ları yapanlardan bâzısı, Sayın Başbakanın re
fakatinde yurt dışı resmî gezilere götürülerek 
mükâfatlandırılmıştır. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar) Nihayet Mecliste silâh çekilerek da
ha açık ve kanlı bir saldırıya geçilmiştir. 

İktidarın, Anayasa dışına çıkmakla suçla
dığı bir partiye karşı hukuk devleti kuralları 
içinde kanun yolundan harekete geçilecek yer
de, tehdit ve zorbalık usûllerine başvurulmuş
tur. Öte yanda, devrimci bir Anayasaya karşı 
vatandaşlar sürekli tahrik edilmekte, bir kar
şı devrim ^hareketine kışkırtılmaktadır. Cami 
kürsülerinde vatandaşları birbirine düşürücü, 
milletimizi ikiye bölücü tahriklere, dinin siya
sete açıkça âlet edilmesi olaylarına göz yumul
makta, hattâ destek olunmaktadır. 

İhtilâl ille ordu ile yapılmaff; ellerine kud
ret geçenlerin, o kudreti meşru kılan Anayasa 
düzenine karşı bu şekilde harekete geçmeleri 
de bir çeşit ihtilâl teşebbüsüdür. Anayasa em
ri olan; halk yararına bir toplam düzenini mad
dî veya mânevi baskılarla, zorbalıklarla, hu
kuk dışı davranışlarla önlemeye kalkışmak da 
bir anlamda ihtilâl teşebbüsüdür. Bir karşı ih
tilâl, bir gerici ihtilâl, en hafif deyimiyle bir 
karşı devrim teşebbüsüdür. Davranışlarının bu 
şekilde adı konduğu vakit, belki iktidarda bu

lunanlar telâşa kapılırlar, böyle bir amaçları 
olmadığı belki de samimî olarak ileri sürebilir
ler. Nitekim artık sık sık patlamaya başlıyan 
mezhep kavgaları, Osmaniye olayı gibi irtica 
olayları, Meclis ve sokak kavgaları belli ki 
Adalet Partisinin başında bulunanları da telâş 
ve kaygıya düşürmeye başlamıştır. Oysa bütün 
bu kıpırdamaları, iktidar başındakilerin sorum
suz tahrikleri ve davranışları sonucunda or
taya çıkan ve istense bile kolay kolay kontrol 
altına aimamıyan hareketlerdir. C. H. P. ihti
lâlin her türlüsünün kesin olarak karşısmda-
dır; gerici ihtilâlin de, ilerici ihtilâlin de karşı-
sındadır. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

C. H. P. yapmak istediği her şeyi halkın rı-
zasiyle yapmak kararındadır. Şunu bütün iç
tenliğimle söylemek isterim ki; demokrasinin 
bittiği yerde C. H. P. nin de ömrü biter, fakat 
demokrasi de, yalanların, iftiraların serbestçe 
söylenebilip, bâzı gerçekleri söylemenin önlene
bildiği bir rejim değildir. Bu rejimde herşey 
halka serbestçe ve korkusuzca söylenir. Halka 
güvenenler, halkın sağduyusuna inananlar si
yaset alanında hiç bir düşüncenin söylenmesin
den, hiç bir gerçeğin açığa vurulmasından 
korkmazlar. Halk her söyleneni dinler ve kendi 
sağduyusuyla bir yargıya varır. Biz, o yargı ne 
olursa ona razıyız, iktidar da razı ise, hoşlan
madığı düşüncelerin karşısına tahrikle, tehdit
le, sopa ile, silâhla çıkmaktan vazgeçmelidir. 

Başbakan, Meclisteki son kanlı olaydan son
ra yaptığı konuşmada yine geçmişle ilgili bir 
iddiayı tekrarladı; Halk Partisi zamanında, 
Adalet Partisi Genel Merkezine saldırıda bulu
nulmuş olduğunu söyledi ve bunun sorumlulu
ğunu âdeta C. H. P. ne yükledi. 

Sayın arkadaşlarım, o günler, Türkiye'nin 
bir ihtilâlden yeni çıktığı, üstüste darbe teşeb
büsleriyle karşılaştığı günlerdi. O günler, Ana
yasanın meşruluğunu belirttiği bir ihtilâlle 
devrilmiş bir eski Cumhurbaşkanını eski yerine 
oturtma azminin, yani açıkça bir karşı ihti
lâl teşebbüsünün sokaklarda ve gazetelerde 
haykırıldığı günlerdi. Nitekim bu tahrikler o 
günlerde Adalet Paitişinin Genel Kurulunda 
da huzursuzluk yaratmış ve Sayın Süleyman 
Demireli'n do dâhil bulunduğu 12 parti ileri 
geleni bu kuruldan istifa etmişlerdi. O şartlar 
altında Hükümet anamuhalefet partisinin bina-
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sına yapılan saldırıları önlemek için elinden 
geleni yapmıştır. O olaylar üzerine zamanın 
Başbakanı Sayın inönü bu kürsüden şöyle di
yordu : «Ankara'da nümayişler olmuş ve bu 
nümayişler neticesinde esef verici hâdiseler vu-
kubulmuştur. Demokratik rejimde - diyor İnö
nü - Hükümetin şerefi ve ilk vazifesi muhale
fette bulunan partinin her türlü emniyetini te
min etmektir. Bu beyanımdan sonra Mecliste, 
muhalefette bulunan arkadaşlarımın, bu hâdi
sede Adalet Partisinin uğradığı tecavüzlerden 
duyduğumuz derin teessürü samimiyetle anla
yacaklarını ümidederim. İktidar bizdedir, bü
tün vatandaşların emniyetini korumak bize te
veccüh etmektedir. Vazifemizi ifa etmek mec
buriyetindeyiz.» demiştir. 

Başbakan Sayın Demirel, kendi zamanında 
kendi bakanlarından birinin tahriki ile ve Mec
liste kendi grup üyelerinden bâzısının sokakta 
kendi partisinden eli sopalı militanların hare
ketleri ile yapılan tecavüzleri bu açıklıkla tak
bih etmiş midir? Başbakan bunu yapmadıkça 
kendi partililerin sorumlu olduğu zorbalıkla
rı bu açıklık ve içtenlikle takbih etmedikçe, 
hele zorbalıkların mağdurlarını suçlu gibi gös
termeye devam ettikçe, belki aslında kendisi
nin de tasvibetmediği ölçülere varan olayların 
sorumlusu olmaktan kendisini kurtaramıyacak-
tır. 

Adalet Partisi Grupunda bir başkanvekili, 
kendi grupunda yaptığı bir konuşmasında, par
tisinin saflarında hiç bir suretle demokratik 
oyunun kaideleri ile kendini bağlı hisetmiyen 
bir mutaassıp çevre bulunduğunu söylemiştir. 
Yalnız partide değil, fakat zararlı davranışlar
la bütün memlekette bölücülüğü tahrik eden 
kimselere kesin ihtarda bulunma zamanının 
geldiğini söylemiştir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Ece-
vit... 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT EOEVİT 
(Devamla) — Bu sözlerin söylenişinden bu ya
na 40 gün geçmitşir. Adalet Partisinin baş so
rumlusu olan Başbakan 40 gündür hangi ihtar
da bulunmuştur? Belki olaylar Sayın Başbaka
nın niyetlerini aşmaktadır, ama gerçek lider, 
hiç değilse kendi partisindeki davranışların 
kendi maksat ve niyetlerini aşmasını önleyebi
len liderdir. Hele öyle davranışlara tâviz ver
meyi, öyle davranışların ardından sürüklen

meyi asla kabul etmiyen kimsedir. Liderin, 
Türkçesi önderdir, önde gitmedikten, hele za
rarlı kişilerin ve niyetlerin ardında sürüklendik
ten sonra önderlik nerede kalır? (0. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kâh ken
disinin veya yakın arkadaşlarının teşvik ve 
tahribettiği, kâh ister istemez arkalarından sü
rüklendiği karşı devrimciler arasında, gerici 
ihtilâl hevesleri arasında Atatürk devrimlerine 
karşı olanlar vardır; lâik devlete karşı olan
lar, 27 Mayısa karşı olanlar, sosyal adalete ve 
Anayasaya karşı olanlar vardır. Zaman ol
muştur ki bütün bunları korumanın sorumlulu
ğunu tek başına bir Yargıtay Başkanı yüklen
miştir. O zaman bütün o karşı kuvvetler, dev
rim tarihimizde bir yıldız gibi parlıyan o in
sana karşı olmuşlardır. 

Sayın Başbakan geçen gün bu kürsüden, 
adaletin mahkûm ettiği bir şairi büyük şair 
saymanın en büyük tahrik olduğunu söylemiş, 
fakat aynı adaletin mahkûm ettiği kimseleri 
zaman zaman göklere çıkarmış, «onlar gönlü
müzde taht kurmuşlardır» demişlerdir. Sözle
rim yanlış anlaşılmasın, vatandaş gönlünde is
tediği kimseye istediği yeri verir, ama bir baş
bakan kendisini bağlıyan, kendi iktidarına meş
ruluk sağlıyan Anayasanın suçlu ilân ettiği kim
selerden bu şekilde bahsetmeye yetkili değildir. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; demokraside ne muha
lefet iktidarın tutumunu beğenmeye, ne de ik
tidar muhalefetin sözünü dinlemeye mecburdur. 
Ama, iktidar da, muhalefet de demokrasinin 
kurallarına kayıtsız şartsız uymaya ve rejimin 
temeli olan Anayasayı saymaya mecburdur. 

Adalet Partisi Hükümetinin 1968 bütçesini 
beğenmiyoruz. Sosyal ve ekonomik tutumunu 
beğenmiyoruz. Hattâ sosyal adalet içinde geliş
meyi köstekleyici sayıyoruz. Fakat halk öyle 
istediği sürece bu Hükümetin yönetiminde ya
şamaya gönül rızası ile katlanırız. Demokratik 
rejim içinde en kötü yönetimi, sağcı veya sol
cu bir dikta rejimi içinde en iyi yönetime tered
dütsüz tercih ederiz. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) Onun için bütün 
dileğimiz iktidarın, Türkiye'yi yeni bir rejim 
buhranına sürülkliyebilecek davranışlardan ve
ya tavizci bir tutumla öyle davranışlara istiye-
rek veya istemiyerek cesaret vermekten kaçm-

! maşıdır. 
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Yüce Meclise Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına saygılar »sunarım. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Feyzioğlu... 

Arkadaşlar, çok gürültü oluyor, arkadaşlar 
lütfen sükûnetimizi muhafaza edelim... 

Muhterem arkaJdaşlarıım lütfen sükûnetinizi 
muhafaza ediniz, bir hatip söz aldı, sıra ken-
disindedir, konuşacaktır. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bütçenin tümü üzerinde görüşleri
mizi daha önce bu kürsüde belirtmiştik. Bakan
lık ve kuruluşların bütçeleri üzerinde değerli 
arkadaşlarımız Güven PartisMn o bakanlıkla 
ilgili tenkidlerini ve temennilerini bu kürsü

de dile getirmişlerdi. Bugün bir süre ile sınır
lanmış olan konuşmadan faydalanarak, bütçe 
görüşmelerinin sonunda Güven Partisinin büt
çe ile ilgili yo memleketin temel dâvaları ile 
ilgili görüşlerinin kısa bir özetini yapmaya ça
lışacağım ve görüşmemizin sonunda, demokra
tik rejimle ilgili son tahrikler, Türkiye'de hü
küm süren ihtilâl kışkırtmaları, demokratik re
jime yöneltilen çeşitli tertipler üzerinde beyan
da bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bütçede bir açık var
dır. Bütçe açığı Hükümet vesikasında gösteri
lenden fazladır. Hazine açıklarının yıldan yıla 
ne şekilde arttığını bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmemde arz etmiştim. Hazine açıklarının 
artması yüzünden bugün Türkiye'de Devlet öde
meleri zamanında yapılamaz haldedir. Ödeme
lerin zamanında yapılamaması yüzünden yatı
rımlar yavaşlamakta, çok değerli inşaat mev
simi kaybedilmekte, mütaahhitten taşarona, ta-
şarc-ndan işçiye intikal eden sıkıntılar iktisadi 
hayâtta çeşitli aksamalara ve durgunluklara 
sebebiyet vermektedir. Vaktinde borcunu öde-
miyen Devlet, ihalelerin kontrolünü yeteri şe
kilde yapamadığı için, Devlet pahalı iş yaptır
makta ve çeşitli ihale aksaklıklarına göz yum
ma mecburiyeti ile karşı karşıya kalmakta
dır... 

2. Bütçede köylü ve çiftçimin kredi kaynağı 
olan Ziraat Bankasına kanun icabı 200 milyon 
lira ödenek ayrılması gerekirken, ne yazık ki, 
bu yıl da Ziraat Bankasına bütçeden ancak 59 
milyon lira ayrılmıştır. Bu, gerçekten Türkiye'

de en büyük meslek grupunu teşkil eden, en 
büyük kütleyi teşkil leden köylüye ve çiftçiye 
karşı bütçenin bir sa'fıdır, bir ilgisizliğidir. 

Bütçede dikkati çeken büyük bir boşluk, or
man köyleriimizin kalkındırılması için kanunen 
'konması gerekli olan 50 milyon lira ödeneğin 
bu yıl hiç konmamış olmasıdır. Yedi milyona 
yakın orman içinde ve civarında yaşıyan köy
lü, yıllardan beri devam ettiğini itirafa mecbur 
olduğumuz bu ilgisizlik yüzünden, bu yıl da 
Devlet Bütçesinden gereken ilgiyi görmemiş 
olacaklardır. 

4. Zirai maliyetler ve köylünün satınaldığı 
malların fiyatları durmadan yükseldiği halde, 
ürünlerim mahsulleri sabit kalmıştır, hububat 
fiyatı sabit kalmıştır, pancar fiyatı sabit kal
mıştır, tütün fiyatlarının kararsızlığı ve bâzı 
ürünlerin fiyatlarındaki düşmeler meselâ bâzı 
meyvaların depolama güçlüğü sebebiyle, pazar
lama zorluğu sebebiyle bu yıl fiyat kaybetmesi, 
ziraatle geçinen büyük müstâhsil kütleyi ıstıra
ba sevk eden hallerdir. 

Birçok zirai maddeler için bir taban fiyat 
politikası takibetmek mecburiyeti vardır. Ayrı
ca, plânda öngörüldüğü gibi, verilecek olan 
fiyatlardan Devletin takibedeceği sübvansiyon 
ve yardım politikasından yalnız pazar için üre
tim, yapan büyült çiftçilerin değil, fakat asıl ıs
tırap çeken büyük sayıdaki orta halli ve dar ge
lirli köylü ve çiftçi yurttaşların yararlanabil
mesi için ve üretimin teşvikine yardımda bu
lunmak üzere, ziraatte verimliliği yükselten 
gübre, makina ve âlet, ilâç, kredi gibi unsur
ların, teknik tâbiri ile inputlarm, girdilerin da
ha ucuza maledilmeısi için gerekli tedbirler alın
malıdır. Bu yapılmadığı takdirde, sadece yük
sek fiyat politikası takibetmenin bir kısım çift
çilere yardımcı olacağı, fakat büyük bir küt
lenin ıstırabını dmdirmiyeceği ve Türkiye'de dö
nüm başına verimi artırmak şeklindeki büyük 
dâvayı, tarım kalkınması dâvasını çözmeye tek 
başına yetmiyeceğt aşikârdır. Bu husus çeşitli 
dönemlerde, plânlarda ve programlarda açıkça 
yer aldığı halde gerekli tedbirler zamanında 
ele alınmamıştır. 

5. Bölgeler arası dengenin sağlanması ve 
yurdumuzun gelişmeye muhtaç geri kalmış böl
gelerinin daha hızlı bir şekilde kalkındırılması 
için, şimdikinden daha cesur tedbirler almak 
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zorundayız. Güven Partisi Grup bu konuda, 
plân müzakerelerinde etraflı'şekilde görümleri
ni söylemiş ve maalesef kabule mashar olmıyan 
bâzı teklifler yapmıştı. Bu tekliflerden biri, sa
dece yurdu gelişmeye muhtaç bölgelerinin kal
kınması için kaynak sağlıyacak özsl bir finans
man müessesesesinin kurulmasıdır. Böyle bir 
müesesenin kurulması yoluna gidilmesi grupıı-
muzun bugün de ısrarla üzerinde durduğu bir 
dilektir. Plân, programda ve bütçede geri kal
mış bölgelerin kalkınması için öngörülen ted
birleri, konulan ödenekleri yetersiz bulduğumu
zu ve bu konuda görüşlerimize uyugn olarak 
kanun teklifleri getirmeye kararlı bulunduğu
muzu, bir defa daha bu kürsüden arz etmek is
terim. 

6. Personel rejimi tam bir keşmekeş için
dedir. Değerli arkadaşlarım, eşit işe eşit ücret, 
âdil ücret prensibinden hareket ederek ve Tür
kiye'de personel rejimini yeni baştan bir dü
zenlemeye tabi tutarak dâvayı halledeceği umu
lan Personel Kanunu, ne yazık ki ölü doğmuş 
ve bugün rafa kaldırılmış bir kanun halindedir. 
Hayat pahalılığının ıstırabından kıvranmakta 
olan pekçok dar gelirli yurttaş Personel Kanu
nun uygulanmasına yıllarca ümid bağlamış, 
fakat ne yazık ki, malî yönleri iyi hesabedilme-
miş, memleket ihdiyaçlarma uygunluğu tam in
celenmemiş bir kanunun bugün karşımıza çı
kardığı, çeşitli vaitlere rağmen bugün karşımıza 
çıkardığı durum, tam bir keşmekeş durumundan 
ibarettir. Bâzı alanlarda devlet personeline özel 
ödenekler vermek suretiyle imkânlar sağlanmak 
istenmiş, fakat bu özel ödenek rejimi, aynı işi 
gören bu kimseler bu ödenekten maerum oldu
ğu için adaletsizliği ve şikâyetleri bir kat daha 
artırmıştır. 

Devlet personeline yüzde 15 oranında avans 
verilmesi yolunda çıkarılan kanun, bir taraf
tan bâzı kimselerin ıstırabını azaltırken öte 
yandan belediyelerde, mahallî idarelerde ve ka
mu iktisadi teşebbüslerinde çalışan milyonlar
ca vatandaşın, çalışan ve onlarla geçinen, onla
rın bakmaya mecbur olduğu çocuklariyle, aile
leri ile birlikte milyonlarca vatandaşın, ıstıraba 
sürüklenmesine sebebolmuştur. Bu kürsüde da
ha önce bütçenin tümü üzerinde konuşulurken 
bir poısta dağıtıcısının veya kışta kıyamette te
lefon teli tamirine çıkan bir hat bakıcısının, 
Ankara'da bir bakanlıkta çalışan her hangi bir 
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kâtipten daha az ilgi görmesi ve yüzde 15 avans
tan yararlanmaması için hangi mantıkî sebep 
bulunabileceğini sormuş idim. Aynı soruyu, 
Devlet Demiryollarında çalışan, bazen ayda an
cak bir gününü, iki gününü aile efradının ara
sında geçirmek suretiyle hat boylarında, kışta 
kıymette üzüntü çeken, iktisadi Devlet Teşek
külü mensubu olduğu için de yüzde 15 avans
tan yararlanamıyan Demiryolu personeli için 
veya Etibank'm, Sümerbank'ın benzeri şekilde 
işliyen, fakat yüzde 15 avanstan yararlanamıyan 
personeli ve bütün kamu iktisadi teşebbüsleri 
personeli için sorabilirsiniz. 

Bu verdiğim misaller, yaygın bir adaletsizli
ğin, ücret adaletsizliğinin bâzı sivri belirtilerin
den ibarettir. 

Türkiye'de aynı şehirde, benzeri hastaneler
de aynı işi gören hekimler, birbirinden farklı 
ücret alırlar. Türkiye'de birbirine 100 metre 
mesafede 3 hastane gösterebilirsiniz, üçüncü 
de tatbik edilen ücret rejimi birbirinden tama-
miyle farklıdır ve bazan bir hekimin, aynı işi 
gören bir başka meslektaşına göre kat kat fazla 
ücret almasını gerektirecek ölçüler sayılır. 

Eğitmenler, geçici öğretmenler, diğer öğret
menlerle birlikte aynı yükü taşıdıkları halde, 
eğitim ödeneğinden faydalanmazlar. 

Sıtma Eradikasyon Teşkilâtı mensupları, 
Türkiye'nin en verimli mücadelesini yapmış 
elan Sıtma Savaş Teşkilâtının fedakâr mensup
ları dağ başında vazife görürler, çetin şartlar 
altında çalışırlar, fakat aynı bölgede vazife gö
ren, sosyalizasyona dâhil meslekdaşlarına kıyas
la çok farklı ücret alırlar. 

Bütün bunlar, ciddî şikâyetlere sebebolan 
haksızlıklardır. Mutlaka düzeltilmesi lâzımdır. 

Daha birçok meslek gruplarından buna ben
zer, personel rejimi ile ilgili adaletsizliklere 
örnekler vermek mümkündür. Bunların hepsi
nin sorumluluğu, mutlaka son 6 ayın sorum
luluğudur demiyoruz, fakat bu haksızlıkları Gü
ven Partisi olarak tesbit ediyor ve mutlaka bun
ların düzeltilmesi için personel rejiminin ele 
alınması gerektiği tezini savunuyoruz. 

Ele alacağımız 7 nci nokta, vergi adaleti
nin sağlanmaısıdır. Türkiye'de vergi adaletsiz
liği vardır; Gelir Vergisinin yükünü çeken
ler, çoğu hallerde en büyük gelire sahibolan-
lar değildir. Vergi kayıplarını önlemek için, 
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vergi usullerinin ve vergi denetim teşkilâtının 
mutlaka ıslah edilmesi lâzımdır. Yalnız, vergi 
yönetim usullerinin değiştirilmesi, vergi teşki
lâtımızın ıslahı, mükeleflere yeni güçlükler, bü
yük sıkıntılar verecek şekilde olmamalı; tam 
aksine, bu tedbirlerin yanı sıra, mükellefleri 
yersiz külfetlerden kurtaracak tedbirlerde de 
alınmalıdır. 

Güven Partisi kuruluşundan bu yana, bilhas
sa defter tutma güçlüğü çeken, dar gelirli ve or
ta halli oldukları için muhasebeyi tutmak im
kânından mahrum olan küçük esnafın, çiftçinin 
defter tutma gibi külfetli usuller yerine, götürü 
usullerle vergilendirilmesini esaslı bir görüş ola
rak savunmaktadır. 

8. Güven Partisi Grupunun kanaati odur 
ki, âdil şekilde kaynak sağlamak suretiyle büt
çe açığı kapatılmaz ise, ya yatırımların kısıl
ması gibi memleket kalkınması bakımından za
rarlı bir yola gidilecek; ya da hayat pahalılığını 
artırıcı enflâsyonist baskılar teşekkül edecektir. 
Bunu önlemek için, Güven Partisi Grupu, önü
müzdeki aylarda,, yeni malî yıl fazla ilerleme
den, plânda ve programda öngörülmüş olan âdil 
kaynaklar bulunmayışının Meclisimiz tarafın
dan ele alınması gerektiğine kaanidir. Bu ko
nunun, bütün diğer işlere nazaran önem taşı
dığına Hükümetin dikkatini çekmek isteriz. 

Son günlerde Bütçeye yeni kaynak sağlamak 
maksadiyle tasan olarak ortaya çıkan, Kara 
Motorlu Taşıtları Vergisi bugünkü şekliyle, ta
sarıdaki şekli ile çok adaletsizdir. Karayolları
nın yapım masraflarına, karayollarından en çok 
faydalanan vatandaşların katkıda bulunması 
elbette ki yerindedir ve zaruridir. Fakat vergi 
yükü, küçük sermayesine emeğini de katmak su
retiyle, çıoluk çocuğunun nafakasını elde etme
ye çalışan ve esnaf durumunda olan, dar ge
lirli veya orta halli olan vatandaşların sırtına 
yüklenemez. 20 tanker çalitşıran, 10 otobüs iş
leten ve büyük karayolu taşımacılığı yapan mü
esseseler ile, taksitle aldığı eski bir vasıtada 
dolmuşçuluk yapmak suretiyle ve ancak çalış
tığı gün ekmek parası kazanabilen vatandaşın 
durumu aynı değildir. Vasıta ağırlığına göre 
konacak bir vergi değil, vatandaşların ödeme 
gücüne dayanan, ödeme gücüne göre ayarlanan 
bir vergi Anayasamızın ilkelerine ve vergi ada
leti prensiplerine daha uygun olacaktır. (Güven 

Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Her halde bu verginin yevmi cedit - rızkı cedit 
şeklinde, her gelen yeni gün ile birlikte çoluk 
çocuğunun riskini sağlamaya çalışan esnafın, şo
för vatandaşların omuzunda kalmamasını sağ-
lıyacak tedbirler alınmalı ve bu tasarı ıslah edil-

- melidir. 
10. Şoför esnafından bahsattikten sonra, bü

tün esnaf ve sanatkârların ortak bir meselesine 
temas etmek isterim. 

Türkiye'de sayı olarak işçilerimizden daha 
az kalabalık olmıyan, hayat şartları itibariyle 
güç şartlar içinde bulunan milyonlarca esnaf ve 
vatandaş heı* türlü sosyal güvenlikten mah
rumdur. 

Değerli arkadaşlarım, elinden fırçası düştü
ğü zaman ekmek parasını kazanamıyacak olan 
bir boyacı vatandaş, elinden malası düştüğü za
man çoluk çocuğunu besliyemiyecek olan bir 
duvarcı ustası, dükkânını açamadığı zaman ge
çim kaynağını bulamıyacak olan bir otomobil 
tamircisi, bir elektrikçi, bir berber, bir terzi, 
hiç şüphesiz sosyal güvenliğe işçi kardeş
lerimiz kadar lâyıktırlar ve Devletin bun
lara sosyal güvenlik sağlaması bir za
rurettir. Hastailık halinde, sakatlık halinde, ka
za geçirme halinde ihtiyarlık sebebiyle çalışa
mamak ve ekmek parası kazanamamak halinde, 
nihayet ölüm halinde, esnaf ve sanatkârların, 
ailelerinin içine düştüğü perişanlığı düşünür
sek, gerek sağlık sigortasından bedava ilâç, be
dava doktor ve tedavi imkânlarından, gerek 
yaşlılık sigortasından, gerek kaza ve sakatlık 
sigortalarından esnaf ve sanatkâr vatandaşların 
faydalanmasını sağlıyacak tedbirler mutlaka 
alınmalıdır. Güven Partisi bu konuyu progra
mına önemle almış ve bu dâvayı, kurulduğun
dan bu yana her vesile ile dile getirmiş olan bir 
partidir. Huzurunuzda Hükümetten bunu önemli 
bir temenni olarak istiyoruz. Bu konuda son 
günlerde esnaf teşekkülleriyle yapılan temas
larla ilgili olarak yapılan beyanlarda bâzı ümit 
verici belirtiler bilgimize gelmiştir. Bunu se
vinçle karşıladık. 

Halk Bankasının ve Esnaf Kefalet Koopera
tiflerinin kredi imkânları genişletilmelidir. Kü
çük sanayiin, ileri sanayi ülkelerinde bile büyük 
sanayii besleyici niteliği göz önünde tutulmak 
suretiyle ve bâzı şehirlerimizde bugünden bü-
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yük sanayi iğin imalât yapan küçük sanayi te
sislerinin kurulduğunu .görerek, behemaiıal bu 
alanda kredi imkânları artırılmalıdır. 

Türkiye'de maalesef son samanlarda vuku-
bulan bâzı artışlara rağmen, en as kredi-imkâ
nından yararlanan zümre, sayıları pekçok olan 
esnaf ve sanatkâr sümresidir. 

11. Mahallî idareler maliyesi süratle ıslah 
edilmelidir. Bugün belediyelerimiz ve ez ol ida
relerimiz, çok eskimiş olan malî mevzuat sebe
biyle ve kaynaksızlık sebebiyle iş göremez hal
dedirler. Köy Kanunu ihtiyaca uygun olmaktan 
çıkmıştır. Köyün gelir kaynağı olarak bilinen 
Salma, bugün son derecede adaletsiz bif vergi 
halindedir, Kanunda mevcudolan birtakım ka
yıtlar sebebiyle, bugün köylü vatandaşlar çok 
şikâyetçi oldukları halde ve hattâ basılan ka
nunen istenen Salmadan daha fazlasını verebi
lecek durumda oldukları halde, köyün en zaru
ri masrafları için gelir temin edilememekte, 
«Salma» köyün en varlıklısı ile köyün orta hal
lisine ve hattâ dar gelirlisine adetâ eşit oküler
le uygulanan iptidai bir vergi manzarası arz et
mektedir. Bu konunun mutlaka ele alınması ve 
mahallî idareler maliyesinin reformu ile ilgili 
tasarıların, yıllardariberi beklediği dosyalardan 
çıkarılarak Meclise gelmesi ve kanunlaşması 
başlıca temennimizdir. 

Belediyelerimizin, gitgide artan şehirleşme 
sebebiyle karşı karşıya bulundukları ağır prob
lemleri, sadece Devlet sübvansiyonlariyle, Dev
let bütçesinden yapılacak yardımlarla, sadece 
İller Bankasına borçlanmak suretiyle çözebile
ceklerini sanmak hayal olur. Belediyelerimiz 
mutlaka bir yeni mahallî idareler maliyesi anla
yışı ile yeni kaynaklara, başka memleketlerde, 
ileri ülkelerde belediyelerin sahibolduğu malî 
imkânlara kavuşturulmalıdır. Aksi halde Tür
kiye, gün geçtikçe içinden çıkılması güç bir şe
hirleşmeden doğan, hızlı şehirleşmeden doğan 
sosyal problemlerle karşı karşıya kalabilir. 

Gerçek şudur ki, bugün hâsı büyük cebirleri
mizde sayfiye yerlerinin imkânlarından, beledi
yenin buralara yaptığı yatırımlardan faydala
nanlar, belediyelere, belocliyeııin onlara sarfet-
tiği kadar katkıda bulunmamaktadırlar, istan
bul Belediyesinin, Şişli ilçesindeki gecekondu
larda yaşıyan vatandaşlardan toplanacak resim
lerle Büyükada'yı imar etmesi beklenemez arka-
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daşlarım. O halde behemahal, belediyelerin ver
gi alma sisteminde, belediye hizmetlerinden is
tifade ölçüsünde vatandaşların katkıda bulun
malarını sağlayıcı ıslahat yapılmalıdır. Bu ko
nu, çok gecikmiş bir konudur. 

Öğretmenlerin maddî ve manevî ihtiyaçları 
üzerinde durulmalı, öğretmenler iktidarların 
baskılarından da, siyasi istismar amacı güden 
bir kısmı solcu kuruluşların tasalludundan da 
kurtarılmalıdır. Büyük çoğunluğu bunu iste
mektedir. (G. P. sıralarından «Bravo sesleri» 
alkımlar) vatanperver, milliyetçi vazife
lerine âşık irfan ordumuzun büyük çoğunluğu 
bunu istemektedir. Ne siyasi iktidarların bas
kısı, ne istismarcı aklı Vietnam'da olan birtakım 
kuruluşların istismarı. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) bunun ikisini de isteme
mektedir, her ikisinden kurtarmak lâzımdır. 

Güven Partisinin, geçici öğretmenlerle ve 
eğitmenlerle ilgili önemli kanun teklifleri ol
muştur. Temennimiz, bunların biran evvel çı
karılmasında Hükümetin de destek olmasıdır. 

Her yıl, ek ders ücretleri ödenmesinde aksa
malar olmakta ve öğretmenler ıstırap çekmek
tedir. Bu yıl öğretmenler bu ıstıraptan kur
tarılmalıdır. Aynı şehirde, aynı işi gören iki 
üniversite öğretim üyesi, birbirinden kat kat 
farklı ücretler almaktadırlar. Bazen daha kı
demlisi, diğerine hocalık etmiş olan profesör 
üçte bir oranında ücret alırken çok yeni bir 
asistan, çok yeni bir doçent, sırf başka bir üni
versitede olduğu için, aynı şehirde iş görmesine 
rağmen çok farklı üücret almaktadır. Bu keş
mekeşe de son verilmek lâzımdır. Gerekirse, 
klâsik usûl ile idare edilen üniversitelerimizde, 
öğretim üyelerinin vakitlerini üniveriseteye has-
retmenlerini mümkün kılacak usûller bulunma
lıdır. 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlıyacak parasız 
yatılılık ve burs sisteminin geliştirilmesi için, 
Güven Partisi Grupu plân müzakerelerinde 
gayret sarfetmişti. Parasız yatılı öğrenci sayısı
nı, bugünkü çok düşük seviyesinden, yüzde 0,7 
oranından çok daha yüksek oranlara yükselt
mek için plâna konmuş olan hüküm titizlikle 
uygulanmalıdır. 5 yıl zarfında ortaokul ve li
selerimizde «80 000 parasız yatılı» hedefine 
ulaşmak, fırsat eşitliğinin ve milliyetçi bir sos-
yol adalet anlayışının şaşmaz icabıdır, kanaatin
deyiz. 
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özel okullarla ilgili olarak, grupumuzun Se
nato'da vermiş olduğu araştırma önergesinin 
kabulü, dâvayı sokaik münayişlerinden almış 
ve Meclisin Yüce çatısı altına getirmiştir. Bu 
araştırma sonucundan ortaya çıkacak gerçekle
re uygun olarak gerekli tedbirler mutlaka 
alınmalıdır. 

14. — Millî bilim politikası tesbit etmiye 
mecburuz. Üstün vasıflı ilim adamı ve uzman 
yetiştirmek konusunda ülkemiz geç kalmakta, 
geri kalmaktadır. Birinci Plân döneminde, bu 
konu ile ilgili olarak kabul edilmiş olan hedefin 
ancak yüzde 17 si gerçekleştirilmiştir. 
Plânın en çok aksıyan noktası bu olmuştur. 
Halbuki Türkiye'nin geleceği, uzun vadeli gele
ceği bakımından belki de en Önemli konu, üstün 
vasıflı insan gücüne sahibolmaktır. Yarınki 
Türkiye'yi yaratacak olan büyük yatırım alanı 
burasıdır. Bu devrede, birinci plân döneminin 
aksaklığının telâfisi, gecikmenin telâfisi bir 
zarurettir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 
Kurumunun bütün imkânları seferber edilerek 
ve tekrar ediyoruz, Hükümette bu işten so
rumlu ve yalnız bu işle uğraşan askerî ve sivil 
sektörde, Devlet sektöründe ve öezel sektördeki 
bütün araştırma güçlerini ahenkli .şekilde çalış
tıran, Türkiye'yi, araştırma yapılır bir ülke ha
line getiren gayretleri, idare eden bir bakanlık 
ihdasına, bir Devlet Bakanının bu işi özel bir 
görev olarak ele almasına ihtiyaç vardır. Bü
tün batı ülkelerinde bugün, bir teknoloji baka
nı, bir ilim bakanı vardır. Türkiye teknoloji 
ve bilimsel gelişmelerin çağımıza damgasını 
vuran bu yarışmanın dışında kalamaz. Bu dâ
vaya gereken önemi vermeye mecburuz. 

15. — İşsizlik sigortası hazırlıklarının, kı
dem tazminatının kaldırılmasına yol açmıyaca-
ğı, tarzındaki teminatı memnuniyetle karşıladık. 
İşçilerimizin çocuklarına, eğitim bursları, işçile
re kooperatifler dışında ferdî mesken kredisi 
verilmesi ve işçi yardımlaşma kurumu teşkili 
fikrini Güven Partisi, yürekten destekleyecektir. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin gü
venlikleri, mânevi ihtiyaçları, mesleki eğitim
leri ve yurda dönüşlerinde yeni şartlara inti
bakları devamlı surette takibedilmesi gereken 
konulardır. 

16. Petrolle ilgili Hükümet kararlarında 
millî menfaatlere aykırı hususlar olduğu inan

cındayız. Bu konuda, daha evvel Yüce Meclise arz-
ettiğimiz hususları bugün, bilhassa sorumlu Ba
kanın bir ameliyat geçirmiş olması sebebiyle, 
tekrarlamak niyetinde değiliz. Ancak bu konu
yu en kısa zamanda tekrar Yüce Meclise getir
mek kararında olduğumuzu huzurunuzda ar-
zetmek isterim. 

17. İdarenin işleyişindeki aksaklık ve ge
cikmeler idarî alanda önemli ıslahatın yapıl
masını zaruri kılmaktadır. 

Kabul etmek lâzımdır ki, yer yer partizan
lık belirtileri vardır. Yer yer seyahatlerimiz
de tesbit ettiğimiz, dinlediğimiz şikâyetler var
dır; parti teşkilâtları, memur tayinlerine, ter-
filerine lüzumsuz yerde müdahale etmektedir. 
müdür indirir müdür kaldırır tarzında manzu
meler yazılmakta, kulüplerin şakası haline gel
mektedir. Bunun önemli misallerini sırası gel
dikçe ilgili Bakanları uyarmak maksadiyle su
nacağız. Her halde partizanlık illetinden Türk 
demokrasisini, Türk idaresini kurtarma yolunda 
nimmış olan mesafeden geri gitmemek ve daha 
ileriye giderek partizanlık âfetini Türkiye'den 
söküp atmak şarttır. 

Adalet işlerinin yavaşlığı umumi şikâyet ko
nusudur. 

13. Asayişsizlik şikâyetleri yaygındır arka
daşlarım. Bilhassa köylerde mal emniyeti bakı
mından ciddî şikâyetlerle devamlı karşılaşıl
maktadır. Daha açık söyliyelim; Türkiye'de 
belediye nizamlarından, belediye kontrol ni
zamlarından, Devletin temellerini koruyan ana-
kanun maddelerine varıncaya kadar bütün hu
kuk kurallarının tatbikinde âdeta bir gevşek
lik, şartlarda bir gevşeme göze çarpmaktadır. 
Demokrasi bir başı boşluk rejimi değildir. Demo-
kresi, bir hukuk disiplini rejimidir. Demokrasi 
bir kanun hâkimiyeti rejimidir. Bu an
layış içinde idare carlanın vidalarını sıklaş
tırmak ve mutlaka her alanda, belediyeden Dev
letin temellerini yıkmaya çalışanların faaliyet
lerinin men'ine kadar, her alanda kanun hâki
miyetini daha iyi sağlamak mecburiyetiyle kar
şı karşıyayız. 

Bu arada, trafik düzensizliğine temas et
meden geçemiyeceğim. Türkiye'de âdeta bir 
savaşın malolacağı kadar can kaybı ve mal kay
bı her yıl trafik düzensizliği yüzünden karşımı
za çıkmaktadır. 
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Bu kanunun, millî âfet halini almak istida

dı gösteren bu kanunun çok enerjik tedbirlerle 
ele alınması zaruretini zannediyorum ki, hiç 
kimse inkâr etmiyecekiir. 

Yirminci nokta olarak, Türkiye'de döviz 
kurları Kanununu ele .almak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 
değişik döviz kurları uygulanmaktadır. Dıs-
seyahatlerde, Dış Seyahat- Harcamaları Ver
gisi adı altında konan vergi sebebiyle, dışarı
ya giden bir vatandaş, doları 13,5 liradan alır 
durumdadır. İşçi dövizlerine ayrı bir kur uy
guladığımız malûmdur. Fakat Türkiye'de bu 
tatbikatı daha verimli ve daha ciddî bir şekil
de uygulamak imkânının bulunduğuna kaniiz. 

Bugün Türkiye'de çalışan ve kâr eden ya
bancı şirketler sunî olan bir kur üzerinden kâr
larını transfer etmektedirler. Dolar, dokuz lira 
değildir. 9 Tl. karşılığında bîr dolar transfe
rine imkân vermek demek yabancı şirketlerin 
lüzumundan fazla kâr transferi yapması demek
tir, lüzumundan fazla döviz kaybetmek demek
tir. Behemahal daha gerçekçi ve hakiki duru
ma daha uygun bir özel kur uygulamak mec
buriyetindeyiz. Aksi halde, yılda yabancı şir
ketlerin getirdiği miktarla transfer ettikleri 
miktarların mukayesesi gösteriyor ki, bu alan
da büyük kayıplar vardır. 

İkinci nokta-; turizmden döviz sağlama im
kânlarımızın geniş ölçüde yeni bir kur uygula
maya bağlı olduğu noktasıdır. 

Daha evvelki görüşmelerde bu kürsüden 
arz etmek fırsatını bulmuştum; Türkiye dö
vizden zarar eden, turizmden zarar eden yani 
turizm, için aldığından fazla harcıyan, Türki
ye'ye gelen turistlerin bıraktığından fazlasını 
dışa gönderdiği turistlere ödiyen yegâne Akde
niz ülkesidir. Türkiye'nin turizmden kayıplı 
çıkmaması için, bilançosunu çok şeyler ümidet-
tiği bu sahadaki bilançosunu devamlı surette 
kayıpla kapatmasının sebeplerinden biri dö
viz kurunun gerçekçi olmayışıdır. Turizme 
mutlaka özel bir döviz kuru uygulama gerek
tiği kanısındayız. 

Yabancı ülkelerde çalışan isçikriîmz, almteri 
mahsulü olan, gurbette yaşama ve vatan has
reti mahsulü olan gelirlerini değer pahası üze
rinden satmak istiyorlar, bunların da değer pa
hası üzerinden alınması dış ödeme dengemiz
de faydalar sağlıyacaktır. 

Genel bir devalüasyonu ne kadar zararlı bu
luyorsak Güven Partisi olarak, özel kurlar uy
gulanmasını da o kadar faydalı bunluyoruz. 

21. İktisadî Devlet Teşekküllerinin reorga-
nîzasyon çalışmaları yavaş ilerlemektedir. 

22. Devlet Plânlama Teşkilâtına icrai yet
kiler verilmesi ve bu teşkilâtın vatandaşların 
iş taîdfcettiği ,tüccarların, koridorlarında dola
şıp evrak takibettiği bir daire haline getiril-

' meşinin mahzurlar doğuracağı inancındayız. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devletin büyük 

istişare organı olarak Devlet Teşkilâtını uya
rıcı raporlar veren, hazırlıklar yapan, plânları, 
programları hazırlıyan ve her halde icra salâ
hiyetini ilgili bakanlıklara bırakan bir daire 
b/üinde çalışmalı idi. Bunun, hatalı bir karar 

•olduğu hususundaki görüşümüzü tekrar ede
riz. 

Nihayet arkadaşlarım, aşırı akımlarla mü
cadele konusunda muhalefetin tutumu yanında, 
iktidarın tutumunun yetersizliğini de söyle
mek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bütçeyle ve memleket dâvalariyle il
gili teknik konuları böylece özetledikten son
ra elimde kalan zaman zarfında demokratik 
rejimi yıkma yolunda Türkiye'de girişilen tah
riklerin, çıplak, açık ve daima yaptığımız gibi 
cesur bir tahlilini yapmaya zarurett görüyo
ruz. 

Sayın Başkanım, kaç dakika vaktim oldu
ğunu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — 12 dakikanız var efendim. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZi-

OĞLTJ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 

hür demokratik düzeni yıkmak için her türlü 
kışkırtma yapılmaktadır. 

Düzen yıkılırsa enkazın altında kalacakları 
muhakkak olan bâzı gafiller de bu yıkıcı faa
liyete katılmaktadırlar. 

1917 Rusya'sında veya 1967 Yunanistan'ın
da da böyle gafiller vardı. Düzenin yıkılması
na yardım ettiler ve ilk Önce kendileri ezildi
ler. Bereket versin ki Türkiye; 1917 Rusya'sı 
da, 1967 Yunanistan'ı da değildir. Ve bu hale 
getirilemiyecektir. 

Bu arada sadece komünisMerin elr^ıeğirıc yığ 
sürdüklerinin farkında olmadan, ib.tüAl tıh\:.!'':-
.elliği yananlar vardır. Git «ide daha •Dsrhftir 
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daha mantıksız, daha intizamsız hale gelen kış
kırtmalarla, gitgide tesirini kaybeden eskimiş 
taktiklerle Türk demokrasisini yılan ak istiyen-
leri, milletimiz çoktan teşhis ve tesbit etmiştir. 

Tükiye'de demokratik rejim, bütün teminat 
müeseseleriyle ayaktadır. Hür seçimler vardır, 
seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürecek hileler 
imkânsız hale getirilmiştir. Millet iradesinin 
serbestçe belirtilmesi için bütün yollar açıktır. 
Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetliye-
cek olan Anayasa Mahkemesi görev başında
dır. 

Bu durumda, Yüce Meclisin meşruluğuna göl
ge düşürüp ihtilâlden bahsedenlerin memleket 
huzurunu bozmaktan ve milletin nefretine hak 
kazanmaktan başka elde edebilecekleri ne var
dır? (A. P. ve G. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Şerefli, vatansever ve yurdu her tehlikeden 
korumaya muktedir Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
milletin reyinden ümit kesenlerin istedikleri an
da şahsi hırslarına alet edebilecekleri bir vası
ta değildir. (A. P. ve G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Aklı başında hiç kimse, milletin büyük ço
ğunluğunu karşısına alarak milletten kopmuş 
bir azınlığın ve Nâzım Hikmet'çilerin yolunda 
maceraya atılmaz. (A. P. ve G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu memleketin faziletli evlâtları ve bütün 
millî güçleri, Rus toprağında yatan bir vatan 
haininin değil, Anıt - Kabir'de nöbet tutan bü
yük milliyetçinin izindedir. (A. P. ve G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Anıt - Ka
bir'de nöbet tutan büyük milliyetçinin izinde
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, kim ne 
derse desin, açıktan açığa sol otoriter rejim 
kurmaktan bahsedenler vardır, Castro usulü, 
Mao usulü veya Vietkong usulü çete harbiyle 
komünizmi getirme hevesinde olan ve bu yolda 
propaganda faaliyetine girişenler vardır. Ko
münist kışkırtmalariyle milleti değil yalnız, va
tanı da ikiye bölmek ve Türkiye'yi Vietnam'a 
çevirmek çabasında olanların türlü tertipleri 
vardır. «Bu halk düşmanı Cumhuriyeti yıkma-
lıyız» diye Türkiye Cumhuriyetine söven komü
nist Doğu - Almanya âşıkları vardır. Yazıların
da; «bu işin sandıktan başka çaresi yok mu?» 

28 . 2 . 1968 0 : 1 

diye soran, vatandaşın söz hakkına, rey hakkına 
göz dikenler yardır. Orak - Çekiçli komünist 
ihtilâlinden bahseden, bütün hürriyetleri orta
dan kaldıracak bir zulüm rejimine zemin hazır
lamak için mevcut hürriyetleri kötüye kulla
nanlar vardır. Irk kavgasiyle, sınıf kavgasiy-
le, mezhep kavgasiyle, hepsi de bu toprağın ev
lâdı olan, hepsi de eşit vatandaşlar durumunda 
.olan aziz milletimizin mensuplarını parçalamak 
istiyenler vardır. Bir de bunlara göz yuman, 
bunları himaye eden, hür demokratik rejime yü
rekten bağlı gerçek milliyetçilere iftiralar yağ
dıran, komünistlerin her sloganını, her parola
sın?. tekrarlıyarak, yansıtarak, onların maksat
larına alet olan gafiller vardır. 

Bunların gerçek hüviyetlerini ve maksatla
rım gün ışığına çıkarmaya mecburuz arkadaş
larım. 

Türkiye'nin gerek komünizmi, gerek faşizmi 
millî iradeyle, kanunla, fikirle, imanla yenmesi 
kabildir. 

Bunun için komünizmin ve gafil destekçile
rinin üstüne cesaretle ve çok kararlı bir şekilde 
yürümek lâzımdır. 

Cumhuriyet kanunları tam olarak uygulan
malıdır. Anayasa nizamını yaşatmak için gerek
li olan hiçbir tedbir ihmal edilmemelidir. Elde 
olan bütün vasıtalarla, her meslekte ve her yaş
taki bütün yurttaşlarımız uyarılmalıdır. 

Komünistler ve destekçileri başlangıçta dai
ma hürriyetten, Anayasadan, hür seçimden dem 
vururlar. Ağızlarına bakılırsa tek hedefleri 
Anayasayı bütünüyle uygulamaktır. Birçok ga
filleri de buna inandırırlar. Asıl hedefleri ise, 
Anayasayı tamamiyle rafa kaldırıp, kendi söz
lerini kanun haline getirmektir. Meselâ Küba 
adasında kopkoyu bir komünist diktatörlüğü
nün başında bulunan Kastro'nun hikâyesi bu 
balamdan çok ibret vericidir. 23 Nisan 1959 da 
Kastro, «Faşizm; leronizm ve komünizm totali
ter rejimin üç ayrı şeklinden ibarettir» diyerek 
komünizme çatıyordu. 21 Mayıs 1959 da komü
nizmin ekonomik meseleleri çözmek isterken 
hürriyeti yek ettiğini söylüyordu ve «Küba mil
leti elbette hürriyetinden vazgeçemez» diyordu. 
Yine o tarihte Kastro, komünist ülkelerin de 
kapitalist ülkelerin de insanı feda ettiğinden 
bahsederek her iki sistemin de karşısında ol
duğunu söylüyordu. 24 Nisan 1959 da New -
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Yok'a yaptığı bir seyahatte Kastro, ne şahsi dik
tatörlük/ ne sınıf, ne zümre diktatörlüğü, oli
garşiden de, diktatörlükten de uzak halk ira
desi diye haykırıyordu. Komünizmi de kapita
lizmi de yererek kendisinin hümanist olduğunu 
iddia etmekte idi. Castro kapitalizmin insanla
rı aç bırakarak öldürdüğünü, komünizmin in
sanları hürriyetsiz bırakarak öldürdüğünü 22 
Mayıs 1959 da bizzat söylemişti. Bu sözlerin 
üstünden birkaç ay bile geçmeden Castro Kü
ba'da koyu bir diktatörlük kurdu. O kadar ki, 
Küba'da Castro'nun biraz önce naklettiğim ko
münizm aleyhtarı sözlerini hatırlatmak bile suç 
haline geldi. Siyasi intiharı ve tasfiyeyi göze 
almadan komünizm ve komünistler hakkında en 
küçük tenkid sözü söylenemez, Castro'nun bir 
sözü haıtrlanamaz oldu. 

Değerli arkadaşlarım; komünistlerin elini 
tutan onlara kolunu kaptırır. Castro daima komü
nistleri kullandığını zannetti. Fakat hakikatte 
komünistler onu adım adım kendi yollarına sü
rüklediler. Küba'da komünizm değil, hüma
nizm edebiyatı sadece birkaç ay dayandı. Evve
lâ hümanizm sözü terk edildi. Sonra komüniz
me karşı yapılan tenkidler susturuldu, nihayet 
1961 de aynı Castro açıkça; «Ben bir Marksist, 
Leninistim» diyor ve o güne kadar komünizm 
aleyhinde söylediği bütün sözler için âdeta özür 
diliyerek emperyalist propagandanın kendisini 
de aldatmış olduğunu ifade buyuruyordu. Ki
mine göre Castro, Küba adasında gerillâ sava
şını başlatmak üzere yola çıkmadan önce daha 
Meksika'da sürgünde iken komünizmin ağına 
düşmüştür, kimine göre gerillâ arkadaşı Che 
Guevara - arkasından mersiyeler yazılan zat -
onu komünist yapmıştır. Gerçek ne olursa ol
sun Castro macerası çeşitli bakımlardan öğreti
cidir. Castro'ya Küba adasına çıkması için pa
ra yardımı yapan hattâ bindiği gemiyi satına-
lanlar hür demokratik rejim taraftarlarıydı. Ba-
tista'nın diktatörlüğüne de komünizme de yüz
de yüz karşı olan bu demokratik muhalefet 
grupları memleketlerini amansız bir komünizm 
diktatörlüğüne sürükliyen Castro hareketini 
tam bir gaflet içinde-desteklemişlerdir. 

Castro'nun Batista'ya karsı mücadele eder
ken halkı aldatmak için başvurduğu iki yüzlü 
davranışın ibret verici başka yönleri de vardır. 
Castro mücadelenin başında yayınladığı, Siera 

Mayestra dağlarında yayınladığı bildiride, «is
tediğimiz hür, demokratik, tarafsız seçimdir» 
diyordu. Batista'yı devirir devirmez memleket
te hür seçimler yapacağını vadediyordu. Aynı 
bildiride, «Biz sadece 1940 tarihli Küba Anaya
sasının tam olarak ve bütün hükümleriyle uy
gulanmasını. istiyoruz.» diyordu. Hattâ bir baş
ka bildirisinde hür teşebbüse ve sermayeye say
gıdan bahseden satırlar bile vardı. Aşırı solla 
şu veya bu ölçüde işbirliği yapan bir insanın 
ağzında hürriyetten, hukuk devletinden, Anaya
sadan bahseden sözlerin hepsi bir aldatmacadan 
ibaret kalmaya mahkûmdur. Nitekim Küba'da 
da öyle oldu. Hür ve tarafsız seçim şöyle dur
sun seçimin kendisi ortadan kalktı. Hukuk dev
leti, siyasi iktidarı sınırlıyan Anayasa, hür te
şebbüs, her şey yıkıldı. 22 Aralık 1961 de Cast
ro bu iki yüzlü davranışını bizzat izah etmek 
lüzumunu duyarak bir nutkunda aynen şu söz
leri söyledi: «Siera Mayestra dağlarında mücade
le ederken biz Marksist, Leninistiz deseydik hiç
bir zaman ovalara inmeye muvaffak olamazdık, 
bunun için kendimize başka adlar taktık.» 
(G. P. ve A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Castro iktidarı aldıktan sonra da iktidarını 
iyice kökleştirinceye kadar ikiyüzlü davranıştan 
vazgeçmedi. Ayakta durmak için başlangıçta 
komünist olmıyanlann desteğine muhtaçtı. Ken
di getirdiği Cumhurbaşkanını, kendi tâyin etti
ği ordu komutanlarını, kendi bakanlarından ko
münizme karşı olanları, hattâ 3 numaralı kanun 
olarak çıkardığı Toprak Kanununun altına im
za atan, ilk toprak reformunu yapan bakanı, 
bilâhara özel mülkiyeti kaldırmak isteyince iti
raz ettiği için, reformu yapan Tarım Bakanını 
azletti, bu sonuncu bakanı öldürttü. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Feyzi-
oğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ1-
OĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, an
cak bundan sonradır ki, bu tasfiyelerden sonra
dır ki; ben Marksistim, Leninistim diye orta
ya çıktı. Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç 
şudur; dünyanın hangi ülkesinde olursa oİ3un 
biz, komünizme karşıyız, biz insanı kapitaliz
min de, devletin de esiri yapmıyacağız dese bi
le, eğer bir siyasi lider veya bir siyasi kadro ko
münistlerle temas halinde ise, onları İimaye edi-
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yorsa, onlarla' gu veya bu ölçüde işbirliği yapı
yorsa onların kendi çevresine sızmasına, engel 
olamıyorsa bu lider veya bu siyasi'kadro sonun
da, istemese de komünizme hizmet etmiş olur. 
(A. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Komünistlerin dünyada çalışma usullerini 
yakından inceliyen hattâ Türkiye'de belli der
gilerde ve belli gazetelerin belli sütunlarında 
yapılan sosyalist strateji tartışmalarını takibe-
denler açıkça görürler ki, millî kurtuluş cephe
si, anti - emperyalist milli.cephe, demokratik 
kurtuluş * cephesi gibi -.çeşitli,adlar .altında cep
he birliği kurmak komünistlerin daima başvur
dukları taktiktir. Kendi tabirleriyle küçük şe- i 
hir burjuvazisini hattâ burjuva partilerini iş- ; 
birliği yaparak ilk- kademedeki hedeflerine ulaş- j 
mak için kullanılan komünistler sonradan sivil < 
ve asker bütün komünizm aleyhtarlarını yok j 
etmenin fırsatını ararlar. Komünistlerin yeni ' 
düzen kurma, proleter birliğine basamak olarak ! 
millî demokratik devrimi gerçekleştirmek gibi i 
sloganları - ki bunlar Marksist terminolojide ye- j 
ri olan ve ne mâna taşıdığı bilinen terimler- j 
dir - bu sloganlarla avlanan çoğu zaman bile- ! 
rek ya da bilmiyerek bu sloganları tekrarbyan ! 
gafiller aslında sadece komünistlerin geçecekleri j 
yolları açmaya, engelleri yıkmaya yarajlar ve î 
sonunda bizzat tasfiye edilirler. J 

Bugün Türkiye'de de komünizme ulaşmak j 
için sosyalist olduğunu açıkça söyîiyen bir par- | 
tiden yararlanmaya çalışanlar vardır. Bu yol- j 
dan sonuç almamıyacağmı düşünerek ilk safha- ! 
da başka teşekküllere sızmak, onları kollan- I 
mak, tepeden inme veya kestirme yoldan sosya- i 
list devrimi gerçekleştirmek hevesinde olanlar j 
da vardır ve bu farklı stratejilerin tartılması 
sosyalist dergilerin sayfalarında açıktan arığa 
yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konuşmanız 
daha uzayacak mi? 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum, iki, üç daki
kada bitiririm, 

Bütün milliyetçiler ve hür demokratik reji
me inanan bütün vatanseverler oynanmak iste
nen oyunu görmelidirler. Bilindiği gibi Çekos
lovakya'da komünistlerin iktidara gelmesine hiz
met eden Bfcneş komünist değildir. Komünistler 
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onun tarihî şahsiyetine yaslanarak, 6nıı sipör 
edinerek iktidara geldiler. Bene?"gafletim anla
dığa' zaman iş hten geçmişti. Çekoslovakya'-' 
nın istiklâl mücadelesinin büyük Önderi Masa-
rik'in oğlu bile sadece soyadı için komünistler-
tarafından kullanıldı. Dışişleri Bakanlığını ka
bul eden Mazarik millî cephe, demokratik cep
he, anti - emperyalist cephe gibi parlak çözle
rin ardında yatan komünizm esaretine nasıl alet 
edildiğini anlayınca tek kurttun ş yolunu, tâyin 
edildiği bakanlığın penceresinden . a'tlıyarak in
tihar etmekte buldu. 

Türkiye'nin öz©l şartları ve coğrafyası ko
münizme karşı başka milletlerden daha uyanıl: 
olmamızı zaruri kılıyor. Türk milleti için ko
münizmle mücadele yalnız hür-ve-haysiyetli"-ya
sama mücadelesi 'değildir, varlık veya -yolduk'" 
•mücadelesidir. Türk Milleti klasik müstemle
keciliğin saldırısını yenerken .başka milletlerden 
çok üstün bir direnme gücüne sahiboîduğunu 
nasıl ispat etmişse bugün de komünist emperya
lizme karşı direnmede üstün kudretini ye uya-.., 
mklığmı mutlaka ispat edecektir. Hemen be
lirtelim ki, aşırı akımlarla mücadelede ve kanun 
hâkimiyetini sağlamada iktidarın tutumunu ye
terli bulmuyorus. 

Bu konuda kuvvetler ayrılığını öne sürerek 
Hükümetin elinden bir şey gelmediğini iddia et
mek doğru değildir. Türk Anayasasının hukuk 
dışı saydığı ve Türk kanunlarının yasakladığı 
aşırı akımları islemek, sorumluları tesbit etmek 
ve delilleri hiçbir kayba yer vermeden vaktin
de toplamak gibi hususlardaki yetersizlikler mü
eyyidelerin uygulanmasını imkânsız kılarsa bu 
husus sadece kaza organının .bağımsızlığından 
bahsedilerek örtülemez. Hele sorumlu bâzı ma
kam sahiplerinin hemen her olaydan sonra de
lil toplama ve adalet cihazını harekete geçirme 
bakımından gerekli tedibrleri almadan ithamlar 
yapmaları ve buna rağmen kanuni müeyyidele
rin bir türlü istemeyişi vatandaş zihninde te
reddütler doğmasına yol açmaktadır. 

Kaldı ki, aşırı akımların sadece zabıta ted
birleriyle önlenemiyeceği de aşkârdır. Bir inanç 
sistemi, bir müeyyideli kurallar manzumesi olan 
hukuk düzeninde bu kuralları uygulıyacak olan 
meşru otoritenin bizzat hukuka bağlı ve saygılı 
olduğu hususunda hiçbir şüphe ve tereddüt doğ
mamalıdır. Hangi hukuk düzeni içinde bulu
nurlarsa bulunsunlar insan topluluklarında • ku<- C 
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rallara kargı gslme hallerine rastlanır. EH gibi 
düzensizlik]eıin kanuıı;:usbıklarm yahut haksız 
uygulamaların gidenimesinde kanuni •mücyyids-
ler yanmda sosyal ve ekonomik tedbirlerin bü
yük' önemi vardır. Sınıf kavgasını reddeden, 
millî bütünlüğü^ ve millî dayanışmayı esari. tu
tan bir sosyal adalet ve sosyal güvenlik anla-
yışiyle gerekli tedbirler alınmaz, istismara elve
rişli hata ve ihmal örnekleri verilirse cezai mü
eyyideler tesirsiz kalır. Komünizmi ve fakLl> 
ği yenecek tedbirlerin birlikte • alınması lüzumı;?. 
daima göz önünde tutulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri teknik 
ve genel konularda arz ettiğim mülahazaların 
ışığı altında Güven Partisi Grupu 1968 bütçesi
ne kırmızı oy vereceğim saygılarla beyan eĉ er. 

Tegekkür ederim. (G. P. sıralarından, şiddet
li alkışlar.) 
. BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Seyit Faruk önder, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Balkan, muhterem 
milletvekilleri; 15 güne yakın bir samandan be
ri devam eden bütçe müzakereleri vesilesiyle... 

BAŞKAM — Sayın önder bir dakika. 
Muhterem, arkadaşlar, müzakerelere devam 

. ediyoruz. Ayakta bulunan arkadaşlarımız lütfen 
yerlerine otursunlar ve sükûııeileriııi muhafaza 
etsinler. 

Buyurun Sayın önder. 
M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN-

. DER (Devamla) — Diğer bütün parti grupla
ra bütçeyle ilgili tenkid ve temennilerine kısa
ca temas ettikten sonra daha çok kendi par
tilerinin temel görüşlerini ortaya koydular. 
Biz ise, M. P. Meclis Grupu olarak bütçe ile ilgili 
tenkid ve temennilerimizi belirtmekle bera
ber bütçe müzakerelerinin bir gensoru niteliği
ni taşımasından istifade ederek Hükümetin iki 
yıllık icraatını ve getirdiği bütçe tasarısiyle 
güven oyu aldığı programını karşılaştırmayı da
ha uygun bulup ilk konuşmamızın siklet mer
kezini bu kpsma verdik, Hükümetin tutum ve 
davranışlarındaki samimiyet ve başarı dere
cesini tesbite çalıştık. 

Bütçenin tümü üzerindeki bu son konuşma
da ise bütçe müzakerelerinin, devamı sırasım-

. da su sathına çıkmış olan bâzı durumlara işa
ret edecek ve memleket meseleleriyle ilgili bir 
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kısım mevzulara temas ettikten sonra partimi
zin anaprensiplerini ve temel görüşlerini ve bâ
zı mühim meselelerin görüşümüze göre çözüm 
yolların;?, ortaya koyarak icraatında muvaffak 
olmasını dilediğimiz Hükümete yerdımcı olma
ya çalışacağız. 

1968 malî yılı Bütçe kanunu tasarısını eleş
tirmek vesilesiyle söz aldığımız şu anda M. P. 
Meclis Grupu olarak en halisane temennimiz bu 
bütçenin hayırlı, başarılı olması ve en samimî 
niyazımızla demokratik düzen ve hürriyet ni
zamı. içinde tatbik edilmesi imkânından mah
rum kalmaması dileği olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 15 günden beri 
bütçe münasebetiyle Mecliste grupu olan par
tiler Hükümet icraatını çeşitli yönlerden eleş
tirdiler. Bu tenkidlerinde muhalefet ne kadar 
haklı olursa olsun hattâ o kadar ki, faraza bu 
tenkidlerle Hükümetin yalnız samimiyetsizli
ği veya muvaffakiyetsizliği değil, faraza basi
retsizliği veya beceriksizliği meydana çıkarıl
mış bulunsun, Mecliste ekseriyeti tek bir par
ti elinde tuttuğu takdirde parti disiplini ve 
parti menfaati mülâhazalariyle böyle hükümet
lerin Meclis .tarafından düşürülmesi âdeta im
kânsızdır. Bu sebeple neticede bu Hükümet, 
grupunda alacağı oylarla her şeye rağmen ik
tidarını devam ettirebilir. Neticede memleke
tin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremiye-
cek ve belki memleketi daha da müşkül durum
lara sokabilecek bir bütçe, iktidarın Mecliste 
ekseriyeti teşkil eden oylariyie kabul edilerek 
mevkii tatbike konulur. Gerçi Meclisimizde de 
tek parti iktidardadır. Ancak bizlere gayret 
ve çalışmalarımıza kuvvet veren husus şudur 
ki; iktidarı yanlış yola gitmekten vazgeçirmek 
imkânı ve alıkoymak kudreti bugün Meclisi
mizde çeşitli partilerin gruplar halinde tem
sil edilmekte olması hasebiyle yine kısmen 
mevcuttur. Bizlere teselli ve ümit veren husus 
da vatanperver hislerle meşbu olarak iktidara 
hatalarım söyliyecek olan ve bâzı küçük he
saplarla bu vazifesini ifadan fazgeçmesi müm
kün olmadığı gibi üstüne üstüne giderek ikti
darı bir asabiyet havasına sokup anun kötü 
gidişini tacil edecek davranışlara girmesine va
tan sevgisi ve hizmet anlayışı meydan vermi-
yen Millet Parfisinin bugün hâlâ varlığını ve 
kuvvetini hissettirecek bir nitelikte Yüce 
Mecliste var oluşudur. 
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Partiler Anayasamıza göre, ister muhalefet
te olsun, ister iktidarda bulunsun, demokrasi
nin vazgeçilmez unsurlaradır. Muhalefetin baş
lıca vazifesi ise, memleketin hayrına olmıya-
cağına inandığı icraattan Hükümeti alıkoyma
ya çalışmak ve hatalarını açıkça söyleyip ikti
darı doğru yola sevk etmektir. İktidar da ken
di hak bildiği yolda elbette ki yürüyecektir. 
Ancak şu hususları ehemmiyetle tebarüz ettir
mek isterim ki, bir iktidar bulunduğu iklim 
ve şartlar içinde yaptığı hataların farkına var-
mıyabilir. Çünkü kendi hatasını icra içinde 
görebilmesi mümkündür. «Münhasır vasata rüyet 
iken, göremez kendisini dide bile» diyen şair 
çok haklıdır. 

Bir iktidar, hattâ bazan yürüdüğü bu yan
lış yolda o kadar ileri gider M, hata üstüne 
hata yaptığı ve kendi çukurunu kendisi kaz
dığı halde bunun bile farkına varmıyabilir. 
Ve etrafındaki dalkavuklar da bu hareketlere 
a'lkar. tutmayı kendi çıkarlarının bir icabı sa
yabilirler. Hattâ bazan iktidarlarını o kadar 
gözü kararır ki, yaptığı işin hata olduğunu bil
diği ve kendisini bir uçuruma sürüklediğini gör
düğü halde attığı adımdan geri dönmeyi guru
runa yedirmemek gafletine de düşebilir, tşte 
bu takdirde namuslu ve vatanperver bir mu
halefete düşen vazife, o iktidarı kışkırtarak 
biran evvel yuvarlanmasına çalışmak, yahut 
da duymamazlığa, bilmemezliğe gelip onu mu
kadderatına terketmek değU, bilâkis onu ikaz 
edip doğru yola sevk etmeye çabalamaktır. 
Keza geleceği zaman gözler kör olurmuş, bu 
malûm, fakat o gözleri açmıya çalışmak ve 
hem de incitmeden açmaya, tehlikeleri gös
termeye uğraşmak da namuslu ve vatanperver 
her muhalefetin, en belli başlı vazifesidir. 

tşte biz Millet Pertisi olarak bâzı tehlikele
re işaret ediyorsak, bu vazifemizi yapmaya,, hak 
bildiğimiz yola iktidara sevk etmeye ve mem
lekete yararlı olması için ( tecrübelerimizin 
verdiği ilhamla kendilerini uyarmaya çalış
mamızın bir neticesidir. Biz Millet Partisi ola
rak milletimizin bir huzur ve hürriyet hava
sı içinde kalkınabileceğine: demokratik dü
zenin ancak böyle bir iklim içinde gelişebile
ceğine inanıyoruz, tşte bu sebepledir M, huzur 
bozucu sistemli tahriklere kalkışanlara ve bu 
kabil davranışlarda siyasi menfaat veya şah
si tatmin anyanlara da böylece tarihi irşade- | 

derek uyarmalarda bulunuyoruz. Ve diyoruz ki; 
«Bir işaretle cihanı yıkacağınız gafletinden 
vazgeçiniz. Memleketin kaderine tahriklerle ta
sallut etmeden tevakki ediniz. Çünkü bu gi
diş memlekete hayır getirmedi, bundan son
ra da getirmiyecektir. Demokratik nizamın 
kurulması' ve korunması için milletçe ve elbir
liği ile gayret sarf edelim». Bütün bu samimî 
tavsiye ve uyarmalarımız bize öyle geliyor ki, 
ne iktidara ve ne de onun tam karşısında olan-. 
lara veya diğer bâzı tahrikçilere belki de te
sir etmiyecektir. Esasen kalbleri mühürlen
miş olanlara söz kâr etmez ve bir tesir göster
mem. Bu sözlerimiz böyle olanlara ve Mecliste-
kilere tesir etmese de tesellimiz odur ki, bu 
müzakerelerin akisleri vatan sathına yayıl
maktadır, gözleri kendisini temsil etmek ve 
haklarını korumak üzere buraya gönderdiği 
vekillerinde ve kulakları Yüce Meclisinde olan 
büyük milletimizin hafızalarında bu müzake
reler muhakkak ki bâza izler bırakacaktır, tş
te Hükümet doğru yola girmediği takdirde o 
zaman da millet artık bir daha ona oy vermi-
yecek ve böyle hareket edenleri bir daha bu
raya göndermiyecektir. Bianşart ki, iktidar
da bulunanlar koltuk hırsı ile gözleri dönüp 
her şeye, hattâ milletin gözünden düşmüş bu
lunmalarına rağmen koltuklarını muhafaza için 
çeşitli oyunlara frirmek yoluna gitmesinler ve 
bu yolu denemeye kalkmasınlar. İktidar bunda 
muvakkat bir basara sağlarsa belki doğru 
düşünen ve kendini ikaz edenleri buraya ge
tirmez, ama bu sefer de asıl tehlike1 canlan 
o zaman çalar. Bunu deniyenler veya belki de 
denemek istiyenler bir daha gelmemek veya 
gelememek üzere gidebilirler. 

Muhterem milletvekilleri; bütçe ile ilgili 
mevzulara girmeden evvel bütçe müzakerele
rinin bir gensoru niteliğini taşımasından istifa
de edierek Mecliste cereyan etmiş olan bâzı mü
zakerelerden ve bu müzakereler dolayasiyle vu
kua gelen bâzı olaylardan da kısaca bahsetmek 
isterim. Bunların Millet Partisinin görüşerine 
göre izahını, bütçe ile ilgili olarak söyliyecekleri-
mize de ışık tutması bakımından, zaruri gör
mekteyiz. 

Bu müzakereler vesilesiyle esefle müşahede 
ettik ki, gerek iktidar ve gerek ana muhalefet 
partisi, ayrı ayrı yollardan ve karşılıklı olarak 
birbirlerini ithamla tarafları sivri uçlara it-
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meye çalıştılar. Biz ilk konuşmamızda bu ha
lin doğuracağı tehlikelere işaret ederek de
miştik ki; bugün maalesef memleketin terakki 
ve tealisini dinliyen, fakir halkın hakkını mü
dafaa eden, köylünün, küçük esnaf, küçük me
mur ve teşkilâtsız işçinin güç şartlarının orta
dan kaldırılmasını ve bunların sırtından milyon
lar vurulmamasını savunarak bu halin doğura
cağa tehlikelere işaretle sosyal adalet ve sos
yal güvenliğin kurulması ve korunmasını en 
halisane niyetlerle istiyen samimî ve vatanper
ver münevverler bu işi fasit fikirlerle yapan
larla bir tutulup, solcu ve komünist, diye dam
galanmak suretiyle menfur gösterilerek yavaş 
yavaş aşarı sol uca itilmiş ve diğer taraftan 
memleketin ahlaken içinde bulunduğu buhranı 
görecek bunun nedenlerini dile getirip manevi
yat?. kıymet vermek yolunu işaret eden hakiki 
islâm dininin esaslarına riayet edilmesini sa
vunan ve Atatürk'ün anladığa mânada bir mil
liyetçiliği müdafaa eden münevver milliyetçi 
müslümanlar 4a, din simsarları, dini dünya iş
lerine ve zati menfaatlerine alet eden mukad
desat tüccarı, softa yobazlar kafilesine ilhak 
edilerek, hakiki namuslu, vatanperver müslü-
man Türk münevveri ortadan kaldırılmak is
tenmiştir. Hükümet ve iktidar partisi maale
sef küçük hesaplarla bu hale göz yummakta 
ve hattâ bâzı yanlış tutumları ile sesebibiyet 
vermekte ve alet olmaktadır. 

işte bu yılki bütçe müzakereleri de maalesef 
sonunda bu hale müncer oldu. Bir taraftan şe
riat geliyor yaygaraları ile bir ikısım samimî 
müslümanlar, din ve mukaddesat simsarlara ara-
smdaymış gibi gösterilirken, diğer taraftan da 
bir kısım fakir fukaranın hakkını korumak is
tiyen, sosyal adaleti savunan kimseler gayri-
millilerle beraber gösterilmek istenildi. Lâyik 
müslümanlara dinsizlik ve imansızlık izafe edil
di. Hülâsa karşılıklı ithamlarla Yüce Meclis iş
gal edilerek vatandaşlar sivri uçlara doğru 
zorlandı, Meclisteki müzakere ve karşılıkla it
hamlar da bâza tahrik ve teşviklerle sabırları 
taşırıp ve Türk Parlâmentosuna yakışmıyan 
sözlerle buna karşılık kaba kuvvet gösterile
riyle parlâmentonun itibarı sarsıldı. Hadıza-
tmda bu Mecliste bu kabîl hâdiseler ne ilk 
defa olmuştur, ne de son defa vuku bulduğu 
garanti edilebilir. Bu itibarla kanaatimizce mem
lekette asıl tehlike çanlarını çaldıran bu hâdi

selerin cereyan etmiş olması değil, memleketin 
zorla tam iki kampa ayrılmak istenmesi ve bu
na zorlanmasındadır. Bu sebeptendir ki, biz 
Hükümete basiret tavsiye ediyor ve vatandaş
ların sivri uçlara itilmesine müncer olacak 
davranışlardan tevakki etmesi temennisinde 
bulunuyoruz. İşte bu müessif hâdiseye temas et
miş olmamızın asıl sebebi de budur. 

Sayın anamuhalefet liderinden de istirhamı
mız odur ki; ikaz ve tavsiyelerinde biraz daha 
mutedil olsun ve kışkırtıcı olmaktan ziyade ya
tıştırıcı olmaya ve böyle davranmaya gayret 
etsin ve hele Kumandan İsmet Faşa'yı sık sık 
imdadına çağırmasın. (A. P„ G. P. ve M. P. sı
ralarından alkışlar) 

Demokratik rejimi yerleştirmek ve onun 
nimetlerinden mahrum kalmamak istiyorsak, 
gerek iktidar ve gerekse muhalefet olarak, hak 
adalet ve ahlâk esaslarından ayrılmamalıyız. 
Millet Partisi olarak inancımız odur ki; içti
mai nizamın teşekkülünde iktidarların, dinî 
inanç ve akidelerin, göreneklerin büyük rolü 
vardır. Fakat kanaatimizce bunlar Devletin 
nüfuz sahasının dışında kalmalıdır. Bu suret
ledir ki, mânevi kalkınma ile birlikte maddi 
refaha ulaşmak ve küçük hesaplardan sıyrıla
rak memleket hizmetine yönelmek mümkün 
olur. 

Şu hususu üzülerek belirtmeye mecburuz ki; 
Cumhuriyet devrinde bu esasa ancak kısa bir 
devrede sadık kalanabilmiştir. Bundan evvelki 
iktidarların bir kısmı tamamen bir din, örf ve 
âdet aleyhtarlığı ile bütün mânevi inançlara 
yıkmış, yerine bir şey koyamamış ve diğer bir 
kısmı da halkın safvetiyle alay edercesine bu 
mukaddes duygulara ve dinî inançları istismar 
etmiş, fakat bu sahada oy avcılığından başka 
müspet hiçbir şey yapamamıştır. Bugünkü ik
tidar da maalesef aynı yoldadır. Bugün Adalet 
Partisi ve iktidardaki Hükümet de maalesef 
mukaddesat tüccarlığı yapmakta, halka hoş gö
rünmek için mutekitmiş hissini vermeyi âdeta 
muvaffakiyetin tek sim saymakta, fakat bu 
dâvaya samimî olarak asla gönül vermemiş bu
lunmaktadır. Bir Hükümete ve onun erkânı
na mutekit görünmeye itina göstermek ve kul 
için ibadet yapmaktan ziyade ahlâk bozan şey
lerle mücadele etmek ve hattâ din ve mukad
des duyguların istismar edilmesine ve dünya 
menfaatlerine bunların alet edilmelerine mâni 
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olmak yakışır. Küçük hesaplar veya menfaat
ler düşünülerek girişilen bu hareketler belki 
kullan aldatır, fakat Yüce Tanrı asla aldanmaz 
ve millet de er geç hakikate agâh olur. Böyle 
hareket edenler de cezalarını daima görürler. 
Bütün mesele samimî olabilmektedir, inanmış 
olmaktadır. Bir kimse faraza binlerce kişi hu
zurunda Masonluğun dinsizlik olduğunu iddia 
eder ve bilâhara kendisinin de müseccel bir ma
son olduğu anlaşılırsa bunun dindarlık iddia
sı ciddiye alınabilir mi? Yahut diğer bir kim
se, demokrasi âşıkı görünür ve her fırsatta de
mokrasiyi savunurken sonu memleketi bir dik
taya götürmesi melhuz ihtilâl heveslilerine göz 
kırparsa bu zatın hürriyet perverliğine hükme
dilebilir mi? Bu kabî.1 insanlara da, inanmış sa
mimî insanlar sıf atanı vermek kabil olur mu? 
Böylelerinden memlekete, demokratik düzene 
bir fayda gelir mi? 

Bu umumi sözlerden maksadımız, samimiye
tin muvaffakiyette en belli başlı şart olduğunu 
tebarüz ettirmek içindir. Millet Partisi, siyase
ti milletin refah ve saadetini temin için yapı
lan ve ahlâk esaslarına dayanan bir faaliyet 
saymakta ve bu esaslara uymıyan hareketleri 
siyasette mubah telâkki eden sakat ve zararlı 
zihniyetle mücadele etmektedir. Bu fikirde ve 
görüşte bizimle beraberseniz mücadeleyi de 
beraber yapalım. Ve Parlâmentoya memleketin 
en faziletli, en dürüst insanlarını getirecek se
çim. sistemlerini getirmekte birleşelim. Bu
günkü sistem daha çok paraya dayanmakta
dır, buraya ahlâkı ile, bilgisi ile tercübesiyle 
temayül etmiş olanlardan daha çok para har
cayabilenlerin gelmesine müsait bir sistemdir. 
Bu itibarla bu şekilde teşekkül eden idarelere 
«Millî irade» den daha çok «Malî irade» ismi 
yakışır. Ve böyle sistemlerle iktidara gelenle
ri tavsif için de sandıktan çıktılar tâbirinden 
ziyade; torbadan çıktılar tâbiri daha uygun 
düşer. O halde Seçim Kanununda yapılması 
gereken değişikliğin bu istikâmette olması ve 
bir tek oyun dahi boşa gitmiyeceği, vatanda
şın güvendiğini seçmesine imkân verebilecek 
partilere fırsat eşitliği ve seçmen vatandaşa 
da en geniş mânasiyle seçim hakkı tanıyan 
usullerin getirilmesi ve bilhassa seçmenin aldan
masına ve aldatılmasına imkân vermiyecek se
çim şekillerine itibar olunması iktiza eder. 

Muhterem milletveekilleri; şüphesiz bu mu
kaddes vazifeyi üzerine alan her milletvekili
nin kalbi vatana hizmet aşkı ile çarpmaktadır. 
Muhakkak ki, her iktidar da karınca kararan
ca milletine hizmet etmek arzuzundadır. Bun
da şüphemiz yoktur. Ancak asıl mesele bu ar
zunun tahakkukunda sağlandığı muvaffakiyet 
derecesidir. Eğer muvaffak oluyorsa ve mu
vaffakiyete götürecek bir yolda yürüyorsa 
muvafık, muhalif bütün milletvekillerine dü
şen vazife onu alkışlamak ve daha muvaffak 
olmasını sağlıyacak ve muvaffakiyetini kolay
laştıracak tedbirler getirip muvaffakiyetinde 
ona yardımca olmaktır. Ama muvaffak olama
mış, muvaffakiyet yoluna girmek şöyle dursun 
ters bir istikamete girmiş ve bu sebeple muvaf
fak olabileceği hususundaki ümitleri de kır-
mışsa o zaman da yine muhalif ve muvafık bü
tün milletvekillerine düşen vazife bu hususu 
tesbit ve tescil ederek memlekete daha çok hiz
met edebilecekleri iş başına getirmektir. Ka
naatimizce Parlâmentoya düşen en mühim gö
revlerden birisi de budur. Eğer mevcut Mec
lis bu vazifesini lâyikıyle başaramazsa o zaman 
da milletin kendisi, önümüzdeki seçimlerde za
manı gelince bunu yapabilecek sağlam karak
terli kimselerden vekillerini seçmek gayreti 
içinde olacaktır ve olmalıdır. 

Bu sözlerden maksadımız da dikkat nazarı
mız?. bir noktaya çekmek içindir. 

Bütçenin tümü üzerindeki birinci konuşma
mızda biz Millet Partisi olarak, Hükümetin 3 
yıla yakın bir zamandan beri yaptığı icraatı, 
güven oyu aldığı programı ile karşılaştırmış, bir 
hükme varmıştık ve demiştik ki; Hükümet, al
dığımız ve tahlil ettiğimiz bu bir avuç nümur 
neye göre kendi programına uymıyacak ka
dar gayrisamimî ve muvaffakıyetsizdir. 

Şimdi bizi bu nihai hükme vardıran husus
ları daha iyi tebarüz ettirmek üzere Hüküme
te bâzı sualler soracağız ve alacağımız cevap
lara göre de iktidar milletvekillerini vazifeye 
davet edeceğiz. 

1. Hükümet cari masraflara kısarak lüks 
ve israfı bırakacak, gösterişten ve saltanat sür* 
me sevdasından artık vazgeçecek midir? Yok
sa hâlâ pahalı Hükümet olmak yolunda dev 
adımlarla ilerlemekte devam mı edecektir? 

2. Bütçe açıklarını kapatmak için tasarruf 
yoluna gitmekle beraber esaslı bir vergi refor-
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mu da yapacak mıdır; yoksa ya para basarak 
yahut da guza, tuza ve diğer ihtiyaç mddele-
rine zam yaparak veya fakirle zengini bir tu
tan vergilere rağbet ederek hayatı daha da pa-
halılaştırmak yolunu, mu tercih edecektir? 

3. Vergi bakımından, dar ye değişmez ge
lirli vatandaşların aleyhine olan mevcut duru
mu muhafazada devam mı edecektir? Yoksa 
memleketin vergi yükünün en ağır kısmını çek
mekte olan bu vatandaşlara nefes aldıracak im
kânlar hazırlıyacak mıdır? Asgari geçim indiri
mi tasarruf bonosu muafiyeti gibi ayda 25 -
30 lira gibi bir fazlalık sağlıyan basit ve ge
cikmiş tedbirleri kâfi ve esaslı tedbirler ola
rak kabul etmek mümkün değildir. Asıl anla
mak istediğimiz, Hükümetin bu gayeye matuf 
olarak vergi kanunlarında esasla bir değişik
lik yapmak arzusunda olup olmadığı hususu
dur. 

4. İşçi, memur, küçük esnaf ve sair dar ve 
sabit gelirli vatandaşların vergi yükünü hafif
letebilmek için, bugün çok az vergi veren bü
yük ticari gelirle, büyük zirai gelirlerin mem
leket masraflarına katelış paylarını yükseltebi
lecek ve vergi bakımından bir tevazün ve ada
let sağlıyabilecek midir? Yoksa hâlâ oy mülâ-
hazasiyle bu hale'göz yummakta ısrar mı ede
cektir? 

5. Bugün, malî müzayaka içinde bulunan 
maaşlı ve ücretli memurların geçim imkânla
rına bir ferahlık getirebilecek Personel Kanu
nunu bu sene tatbik edebilecek ve bu hususta
ki vaitlerini yerine getirebilecek midir? Yoksa 
hâlâ memur kütlesini oyalamakta devam mı 
edecektir? 

6. Asker ve sivil emekliler ve memurlarla, 
eski, yeni emekliler arasında her bakımdan 
mevcut bulunan ikiliği ortadan kaldırarak daha 
âdil bir esas getirebilecek midir? Yoksa bilhas
sa hayat yüküne tahammül edemiyen küçük 
memurları ve eski emeklileri kendi hallerine 
terketmekte devam mı edecektir? 

7. Her nereden olursa olsun, artık taham
mül edilemiyecek bir hal alan ve yurdumuzun 
yalnız istikbalini değil âdeta istiklâlini de teh
likeye atacak duruma gelmiş bulunan dış borç
lanmalara artık bir son verecek midir? Yoksa 
iktidarını sürdürmek için milleti ve memleketi 
daha da borçlandırmakta hâlâ bir beis görmi-
yecek midir?. 
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8. Yurdun tabiî servet kaynaklannı yaban
cıların elinden almak için bir gayret sarf ede
cek midir? Yoksa bunları hâlâ yabancılara peş
keş çekmekte devam mı edecektir? Bilhassa 1965 
senesinde boraks madenlerindeki rezervlerimi
zin durumu, tesbit edildikten sonra bunların 
yabancılara peşkeş çekilmiş olduğu iddiaları 
karşısında yine, onlar da yaptı, ben de yapıyo
rum demekle mi kendisini savunacak; yoksa 
rezervlerin durumu kendi iktidarında katî ola
rak tesbit edildiğine göre, artık bu hususun tes-
bitini mütaalap ecnebilere verilmesinin suç 
olduğunu kabul ederek bu yoldan dönecek ve 
zararın neresinden dönülürse kârdır, diyerek 
yapılmış hatanın tashih imkânlarına arıyacak 
mıdır?. 

9. Türkiye'de millî gelir dağilışmdaki den
gesizliği ıslah çarelerine cesaretle başvuracak 
mıdır; yoksa millî gelirin % 57 sini % 20 nis-
betindeki bir azınlık nüfusun kapışmasına ve 
orta tabaka halk aleyhine olarak dengesizliğin 
artmasına ve kazançlar arasındaki aşırı farkla
rın çoğalmasına yardım, etmekte ve sebebolmak-
ta ısrar mı edecektir? 

10. Toprak dağılışmdaki nisbetsizliğin de 
en adilâne usullerle sosyal adalet ilkelerine uy
gun bir şekilde izalesine çalışacak ve toprak
sız köylüyü topraklandırma çarelerini arıyacak 
mıdır? Yoksa bu en mühim meseleyi oluruna 
mı bırakmak fikrindedir? 

11. Yurtta hakiki sanayiin kurulması ted
birlerini alacak madır? Yoksa hâlâ bjrkaç bin 
oy pahasına yurdu birkaç montajının sömürme
sine göz yummakta devam edecek midir? 

12. Memlekette yeni iş sahaları açarak, 
memleket çocuklarını yurda bağlıyacak yer
de, onları yâdeîîerde ve yavukluların ilan uzak
ta, başı boş kendi hallerinde çalıştırmaya hâ
lâ devam edecek midir? Yoksa bilhassa kadın 
hçilernnizin yurtdı^nüa perişan edil'melerine 
mâni. olacak tedbirleri artak alacak mıdır? 

13. Yurtta sosyal güvenlik tedbirlerini 
kemâliyle alarak, «Beni Hükümet düşünür» iti
madını herkeste uyandırabileecek midir. Yok
sa bu kadarcık itimadı bile veremiyerek Hü
kümetin varlığından herkesi şüpheye düşür
mekte devam edecek ve sonu bir kapkaççılığa 
müncer olan gemisini kurtaran kaptandır po
litikasına devamda ısrar mı edecektir? 
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14. Memleketi içinde bulunduğumuz ahlâk 
buhranından kurtaracak tedbirleri samimiyet
le alacak mıdır? Yoksa hâlâ mukaddesat tica
reti, din simsarlığı yaparak veya ona buna ko
münistlik isnadedip bu öcünün karşısında oy top
lamaya gayret ederek, vatandaşların sivri uçla
ra itilmesine müncer olan mevcut karşılıklı 
itham ve kötüleme politikasının sürdürülmesi
ne müsaade mi edecektir? 

15. Dinde Hazreti Kuranı ve onun telkin 
ettiği birlik ve beraberliği, milliyetçilikte bü
yük Atatürk'ün esaslarım koyduğu hakiki mil
liyetçiliği, vatanperverliği, ilericiliği, muasır 
medeniyet seviyesini aşma ülküsünü,, iktisadi 
tedbirlerde ve rejimde yeni Anayasamızın esas
larını koyduğu karma ekonomi, sosyal adalet ve 
sosyal güvenliğe müstenit, sosyal devlet ilke
lerini, hür demokratik devlet esasını rehber it
tihaz ederek milleti yüceltmeye gayret sarf ede
cek midir? Yoksa bütün bunları bir tarafa ata
rak, icabederse zorla ve çeşitli yollarla ikti
darda kalmak ve iktidardan bin bir oyunla 
gitmemek çarelerini mi arıyaeaktır? 

16. Hükümet kendi aleyhine de olsa hak 
ve adaletten ayrılmamayı bilecek ve vatandaş
ların serbestçe ve korkusuzca dilediği perti-
lerde vazife alabilmelerini mümkün kalacak bir 
iklim yaratmaya gayret edecek midir? Yoksa 
hürriyet, müsavat hak ve adalet ilkelerini bir 
tarafa atıp partizanlıkta devam mı edecektir? 

17. Kredi müesseselerini ıslah ederek, kre
dinin muhtaçolana verilmesini sağlıyarak, par
ti simsarlarını, tefecileri aradan kaldıracak 
ve köylümüzün, halkımızın esnaf ve sanatkârı
mızın istismarına mâni olabilecek midir? Yok
sa devlet eliyle yaran zengin etme siyasetine 
devam mı edecektir?. 

18. Köylünün emeğini değerlendirerek buğ
day, tütün gibi mahsullerin değerini ve alam 
fiyatlarını ona göre ayarlıyacak mıdır? Yoksa 
köylünün almteriyle kazandığı mahsulün kay
mağını yine şehirdeki birkaç vurguncuya ik
ram edip, hem müstahsilin hem de müstehlikin 
zararına olarak köylümüzün eli hamur karnı 
aç kalmakta devam edişine göz mü yumacak
tır? 

19. Dış ticarete en iyi bir kontrol sistemi 
koyarak buradaki kân haddi asgariye indir
mek suretiyle, bu sermayenin hakiki sanayie 
kaymasını sağlıyabilecek midir? Yoksa hâlâ 

birkaç bin vurguncu gayrimüslimin bütün bir 
milleti sömürmesine âdeta vasıtalık etmekte bir 
beis görmiyecek midir?. 

20. Ecnebi sermayeyi yalnız memleketi 
iktisaden kalkındıracak ve yurt ekonomisine 
kuvvet katacak hususlarda kabul ederek, mem
leket ekonomisine hizmet etmiyen sömürücü dış 
sermayeyi memleketten kovmasını becerebile
cek midir? 

21. Memleketin dış emniyetini ve güvenli
ğini korumakta cesur, metin ve Atatürk Tür
kiye'sine yakışır haysiyetli bir politika taMbet-
mesini becerebilecek midir? Yoksa hâlâ müte
reddit durumunu devam ettirmekte kararlı mı
dır?. 

22. Anayasamızın, siyasi partileri demokra
tik rejimimizin vazgeçilmez unsurları olarak 
değerlendiren hükümlerinin, Yüce Mecliste bü
tün şümuliyle inikasının görülmesinde, devam 
etmesine müsaade edecek ve Türk demokrasi 
tarihinin önemli ve pek şerefli bir dönüm nok
tası olduğunu kabul ve ilân ettiği hali meyda
na getiren seçim sisteminin devamına taraftar 
olacak mıdır? Yoksa bu sözlerinden rücu edip 
yine milleti Cumhuriyet Halk Partisi ve Ada
let P.artisi ikilisinin karşısında birini tercih 
etmek durumuna getirerek bir tahtaravalli 
sistemine mi rücu edecektir? 

Hülâsa; son olarak, iktidarın bir nimet yeri 
olmayıp bir hizmet yeri olduğunun idraki içine 
girebilecek midir? Yoksa yine nimetlenmek ve 
nimet dağıtmak politikası gütmekte ısrar mı 
edecektir? 

Bu sualleri daha da çoğaltmak mümkündür. 
Bize bir fikir vermeye yarayacak bu numune 
suallerimizin cevaplarının kanaat bahşolup ol
mayışı ve gösterilecek teminat, Hükümetin ka
derini tâyin etmelidir. Biz Millet Partisi olarak 
Hükümetin geçmiş icraata ve bütçe müzakere
leri esnasındaki bâzı beyanları ve tavır ve ha
reketlerinden bu hususları başarabileceği hak
kında müspet bir kanaate varmadığımız gibi 
bu hususta müspet bir ümit şemmesi de görme
dik. Ve mevcut bâzı vaitlerine ait mukni bir 
teminata da tesadüf etmedik. Hattâ bilâkis Hü
kümetin son tutum ve davranışlarının bizde 
işlerin daha da kötüye gideceği hakkında men
fi bir anaat uyandırdığını da esefle kaydetmek 
isterim. Bu sebeple biz Millet Partisi Meclis 
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Grupu olarak Hükümetin bu söylediklerimizi 
düzeltmeye niyetli olmadığı endişesini taşımak
tayız. 

Sayın iktidar milletvekilleri; eğer taleple
rimizin lüzumuna inanıyor ve noksanlıkları siz 
de görebiliyorsanız ikazlarımaza katılınız... Bi
zim muhalefet olarak doğru yolu göstermeye 
aklımız yeter. Fakat Hükümeti doğru yola sevk 
etmeye gücümüz .yetmez. Bu vazife sizindir. 
Ya Hükümeti doğru yola sevk ediniz veyahut 
milletin refahı için asgari şart olan bu istek
lerimizi yapacak bir Hükümeti iş başına geti
riniz. Siz bunu yapamazsanız bu millet bundan 
sonra Meclisine lüzumunda böyle bir basire
ti gösterebilecek milletvekillerini elbette ki 
gönderecektir. Memleket de asıl o zaman düze
lecektir, Biz Millet Pertisi olarak buna inanı
yoruz ve kendimizi buna memur sayıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Millet Partisi
nin gayesi,, Türkiye'de insan haklarına hâkim 
kılacak ve bunları güvenilir teminata bağlı
yacak bir devlet nizamı kurmaktır. Biz bu ga
yeye, hürriyet, eşitlik, güvenlik ve adalet ilke
lerine milli egemenlik ve lâik cumhuriyet esas
larına Garp örneği demokrasi hukukuna ve Ata
türk milliyetçiliği akidesine samimmî surette 
bağlanmakla varılabileceğine kaniiz. 

Biz Millet Partisi olarak, irticaın, mukadde
sat tüccarlığının din istismarının ve memleket
te irticai körüklemenin ne kadar aleyhinde 
isek, memlekette yapılmak istenilen din aleyh
tarlığının, maneviyat düşmanlığımın ve dinsiz
lik simsarlığının da ayna şekilde aleyhinde ve 
karşısındayız. 

Biz, din ve devlet işlereinin birbirinden ay
rı olmasını kabul eder ve herkesin vicdan ve 
itikat hürriyetini ve dilediği dilde, dilediği şe
kilde ibadet edebilme hakkına mukaddes sa
yarız. Din ve vicdan hürriyetleri de diğer 
hak ve hürriyetlerden farksız olarak korun
malı ve kifayetli din adamlarının yetiştirilme
si ve bunların yeter derecede geçim imkânla
rına kavuşturulması sağlanmalıdır, tşte tama
men bu mülâhazalarla takdim ettiğimiz din 
adamlarına temsil ödeneği verilmesi hakkın
daki. Kanun teklifimize Yüce Meclisin iltifat 
etmesini de beklemekteyiz. 

Partimiz hiçbir ferde, bir zümreye veya içti
mai bir sınıfa hususi bir hak ve imtiyaz veya 
asalet unvanı tanımaz. 

Bilhassa mülkiyet ve tasarruf hakkını en 
mukaddes bir hak olarak tanır ve bunların âdi
lâne olmıyan tahdidinin ve servetin Devlet eliy
le idaresini terv'icederi rejimlerin de aleyhinde-
'diir. Ancak biz Millet Partisi olarak şuna da 
kaaniiz ki, memleketimizde emek ve sermaye 
münasebetlerinin senelerden beri iyi tanzim 
edilememiş olmasından dolayı kazançlar ara-
3inda!ki farklar haksız olarak çoğalmıştır, her 
çeçen gün daha da, çoğalmaktadır. Biz bu ha
lin önlenmesini ve iotimai adaletin ve dayanış
ma ,nın en kısa bir zamanda kurulmasını iste
mekteyiz. Asırlardan beri milletin adeta iliğini 
sömüren imtiyazlı bir zümrenin refah içinde 
yüzmekte olmasına mukabil büyük halk kütle
lerinin yokluk ve ıstırap içinde kıvranmakta ol
malarından şikâyetçiyiz. Ve bu gidişin bir son 
bulmasını istiyoruz. Ancak biz, bâzı kimselerin 
•istedikleri ffJbi bu zümrelerin yer değiştirmesi
ne, bu imtiyazlı ^rııpun halk kütleleri elinde 
p-srişan edilmeline ve memleketin bir anarşi ve 
ihtilâle sürüklenmesine elbette ki, asla taraftar 
ösğ'iliz ve bilâkis buna mâni olunması için ya
vaş yavaş buraya doğru .«itmekte olduğunu his
settiğimiz bu ters akışa mâni olunmasını ve en 
kısa bir zamanda gerekli iktisadi tedbirlerin 
alınmasını istiyor ve bekliyoruz. 

Biz Millet Partililer affetmenin büyüklük 
olduğunu, affedebilmenin en büyük meziyetler
den biriki bulunduğunu müdrikiz ve büyük 
Türk milletinin müsamahasına, afivkârlığına 
ve büyüklüğüne inanıyor ve güveniyoruz. Bü
yük Türk Milletti bir intikam peşinde değil, fa
kat artık haklarının ve emeğinin karşılığını tam 
olarak almak ve aldanmamak arzusundadır. Biz 
Millet Partisi olanak hülâsa, artık hakiki ada
let, hakikî eşitlik, hakikî hürriyet ve hakikî gü
venliğin sağlanmasını istiyoruz. Biz Devleti bir 
patron ve milleti onun azatsız kölesi yapmak 
is'tiyen, hürriyeti ilga, milliyeti inkâr eden, in
sanları servette de eşit kılmak gibi ham hayal
ler peşinde olan rejimlerin karşısında olduğu
muz gibi, kulu kula kul yapan, fakir milletin 
ramına ve onları istismar ederek saltanat sü
ren, gayrimeşru yollarla kazanç sağlanmasına 
vasıtalık yapan vu.rgunouların tefecilerin keyif 
sürdüğü ve üMdarda olduğu rejimlerin de kar
şısındayız. 

Muhterem milletvekilleri; Yurdumuzda 
uzun yıllardır devam eden kötü tatbikat ve bu 
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kötü gidiş yüzünden büyük halk kütleleri, köy
lüsüyle şelıirlisiyle, memuriyle işçisiyle, millet 
olarak yokluk ve ıstırap çekmekte ive bir kısım 
azınlık da bunları istismar ederek saltanat sür
mektedir. Hattâ bir kemik yalama karşılığı 
memleketin servet kaynakları dış sömürücülere 
peşkeş çekilmekte, yahudilerin, masonların ve 
bir kısım ekalliyetin müslüman Türk çoğunlu
ğunun iliğini sömürmesine /pz ynmrdmakta VG 
bu durumun devamı için ide çeşitli yollarla 
Türk milletinin uyarılmasına mâni olunmaya 
çalışılmaktadır. Artık bu hale ve oynanan bu 
oyunlara bir son vermenin zamanı gelmiştir ve 
hattâ geçmek üzeredir. 

Biz Hükümetten bunun sağlanmasını istiyor 
ve Türk milletinin topyekûn kurtarılmasını ve 
mustarip halk kütlelerinin irefaha kavuşturul
masını bekliyoruz. 

Biz öyle bir müsavat istiyoruz ki, herkes 
mesaisinin karşılığını tam olarak alsın; emek, 
sermaye zekâ ve teşebbüs (sahipleri tam bir fır
sat eşitliği ve demokratik düzen içinde müsavi, 
âdil ve makûl şartlar altında hissesine düşeni 
noksansız elde ö'fes'in. Kazançlar arasındaki fark
lar âmme vicdanının tasvibedeceği bir seviyede 
olsun; artık ne zenginin malında fakirin gözü 
kalsın ve ne de fakirin yoksulluğu Bengine bir 
ıstırııap olsun ve lokmalarının boğazına dizilme
sine sebebiyet versin. Her fert hür ve insanca 
yaşasın. Herkes nimetlerden istifade etmek im
kânını bulsun. Tahsil servetin değil zekânın in
hisarında olsun ve kaabiliyeti olan 'herkes iste
diği sahada yetişmek ve temayüz etmek imkâ
nından mahrum kalmasın... 

Biz öyle bir adalet istiyoruz ki, herkes mah
kemelerden ıhakkını tam olarak alsın. Mahkeme 
ilâmları Fuzuli'nin beatı gibi hacil, raflarda 
beOdemeııin, Hükümet aleyhine de olsa tereddüt
süz infaz edilsin. 

Göğüslerdeki parti rozetlerine değil hak ve 
hakikate itibar olunsun. Memlekette, kaba kuv
vet değil, fikirler hâkim olsun. 

Biz öyle bir hürriyet istiyoruz ki, herkes 
kendisinin efendisi olduğunu bilsin. .Allah'tan 
ve kanundan başka kismeye boyun eğmesin. 
Herkes iktisadi hürriyetine sahibolsun. Oylar 
para ile nüfuzla alınıp satılmasın veya kullan
dırılmasın, Hükümetin, belediyenin veya bölge
deki parti simsarlarının şerrinden korkarak 
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j kimse muhalif partilerde faal vazife almaktan 
| artık korkmasın. 
j ' Biz öyle bir güven istiyoruz ki, herkes yarı

nından emin olsun. Yarınını emniyette görmedi-
j ği için çalıp çırpmağa kalkmasın. Beni düşünen 

Hükümet vardır, teşkilâtım vardır diyebilsin ve 
j bu iç huzurunu duyabilsin. Bunu istemek ve 

beklemek Milletin hakkı değil midir? 
| Bu düzen ne sağ düzenidir, ne sol düzenidir. 

Bu düzen hakikî ilericilerin düzenidir; bu düzen 
j hür ve demokratik Anayasamızın getirmek iste-
! diği sosyal devlet düzenidir. 
j Bu istek ve arzularımızı yerine getirmeye 

çalıştığı müddetçe iktidarın ve Hükümetin en 
l samimî ve candan yardımcısı olmaya amadeyiz. 
j Fakat böyle yapmaz ve en kısa bir istikbâlde 
i bu yola girmez ve yürümekte olduğu ters yolda 
| devam ederse, yani yalnız alınteriyle ve meş-
] ru yollardan kazanılmış namuslu serveti himaye 
! edecek yerde, onun aleyhine olarak tefeciyi, 
i vurguncuyu, siyasi desteklerle kazanılmış hak-
j sız ve gayrimeşru servetleri de himaye ederse, 
; fakir köylünün derdine çare bulacak, onu kö-
3 yünde mesut etmek ve köyüne bağlamak im-
• kânlarını arayarak, ona çoluk çocuğunu yanm-
| da, anayurdunda çalışma ve kazanma çarelerini 
| bulacak yerde onu muhacir haline getirecek bir 

politika takibederse, gecekondudaki vatandaşı, 
j çöpçüyü, kapıcıyı, teşkilâtsız işçiyi, küçük es-
| nafı, küçük memuru hülâsa bütün sabit ve dar 
I gelirli vatandaşları himaye edip kalkındırmaya, 
1 geçim imkânlarını müsait hale getirmeye gay-
| ret edecek yerde, yarattığı hayat pahalılığı ile 
j bunların geçimini daha da zorlaştırmakta inat 
i ve ısrar ederse ve topyekûn milleti borçlandır-
; mak, dış borçları artırıp memleketin istikbali-
j ni; dâhi tehlikeye koymakta ısrar ve memleke-
] tin servetlerini yabancılara uluorta vermekte 
j bir beis görmezse elbette onun karşısında ola-
] cak ve servetin alınteriyle ve meşru yorlardan 
I kazanılmasını istiyecek, fakir fukaranın dert 
j ve dâvalarının takipçisi, onların refaha kavuş-
j turulması ve hayat seviyelerinin yükseltilmesi-
| nin yardımcısı olacağız. Hükümetin mukabelesi 

ne olursa olsun hak bildiğimiz bu yoldan yıl
madan yürüyeceğiz ve muvaffak olacağız. Türk 

j Milletinin kadirbilirliğine ve uzak görürlüğene 
i inannıyoruz. 

Öyle ümiddediyoruz ki, bu konuşmamız gru-
] pumuzun fikirlerinin daha sarih olarak anlaşılr 
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masına imkân vermiştir, İktidar Partisinden ve 
Hükümetimizden konuşmalarımızda açıkladı
ğımız tedbirlerin üzerine eğilmesini, doğru yola 
girmesini beklemekte ve bütün kalbimizle, taraf
tarları arasında kalbleri mühürlenmiş olanla
rın ekseriyeti teşkil etmemesini temenni ve ni
yaz etmekteyiz. 

Biz M. P. olarak, Hükümetin bugüne kadar-
ki tutum ve davranışlarını da mehenge vurarak 
1968 bütçe tasarısına maalesef müspet oy ve-
remiyeceğiz. İktidar Partisine de oylarını kul
lanırken daha basiretli ve daha temkinli olma
larını tavsiye etmekten kendimizi alamıyor ve 
bu hususu hatırlatmayı hem vicdanî ve hem de 
kanunî bir mecburiyet telâkki ediyoz. 

Bütün bu uyarmalarımıza rağmen İktidar 
Grupundan müspet oy alacağını tahmin etmekte 
olduğumuz 1968 yılı bütçesinin Yurdumuz ve 
Milletimiz için hayırlı, Hükümet için başarılı 
olmasını tekrar canü gönülden diler şahsım 
ve grupum adına Yüce Meclisi saygiyle selâm
larım. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

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

Saat 12,21. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım; 1968 
malî yılı bütçesi üzerindeki müzakereler sona 
ermekte. Bendeniz, müzakerelerin sona ermek 
üzere olduğu şu anda grupum adına 1968 büt
çesi ve bu vesile ile memleket idaresi konu
sundaki düşüncelerimizin bir muhassalasmı 
yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmakta
yım. 

Benden evvel grupları adına konuşmuş olan 
arkadaşlarımızın uzun teknik izahlarda bulun
dular. Şüphesiz herkesin kendisine mahsus bir 
usulü vardır. Bendeniz artık müzakerelerin bu 
son görüşmelerinde konuşmaların, teknik yön
lere inhisar etmekten ziyade, genel olarak bu 
müzakereler sonunda edinilmiş olan kanaatle
rin, genel olarak memleket idaresi bakımından 
yapılmış olan teşhislerin ve genel olarak bu 
teşhislere uygun yapılcak umumi mahiyetteki 
tavsiyelerin görüşme mevzuu olacağı kanaatiy
le konuşmamı daha çok bu istikametlere tev
cih edeceğim. 

Müzakereler devamınca hafızamı yokladım, 
acaba 1968 müzakereleri umumi havasiyle de
mokratik rejimimiz bakımından nasıl bir mer

haleyi teşkil etmektedir, yeni terimi ile nasıl 
bir aşamanın neticesi halini almaktadır, diye
rek hafızamı yokladım ve bunu kendi kendime 
değerlendirmeye çalıştım. 

Sevgili arkadaşlarım; 1946 dan bu yana çok 
partili hayat yolu ile giriştiğimiz demokrasiyi 
gerçekleştirme hareketimizde, şüphesiz, . çeşitli 
safhalardan geçtik ve 1946 - 1960 devresine ka
dar olan devrede çeşitli güçlükleri aştıktan son
ra nihai aşama halinde 27 Mayıs 196Û ihtilâ
line vardık. 

Şimdi, demokratik rejime ulaşma bakımın
dan bu devrenin başarısız bir devre olduğu 
bendenizde hâkim bir kanaattir. Bu kanaati
min bir ifadesi olarak bendenizin bâzı teşhisle
rim vardır, o teşhislerimi kısaca Yüce Heyetini
ze arz ederek, 1968 bütçe müzakerelerinde var
dığım kanaatleri de - onlara bağlamak suretiy
le izah edeceğim. 

1946 - 1960 yılları arasında Türkiye'de çok 
partiler yoluyla demokrasiye ulanma çabalarm-

I ela acaba siyasi güçlerimiz, siyasi yapımız va
zifesini lâyıkı ile yapmış mıdır, yapmamış mı
dır? Ben o kanaatteyim ki, bu devrede, istis-

| nasız bütün siyasi güçlerimiz kendilerine düşen 
I vazifeyi lâyıkı ile yapmamışlardır ve hep bir-
1 likte 27 Mayıs 1960 hareketine ulaşmanın so-
\ rumlusu olmuşlardır. Değişmez kanaatimdir, bu 
I kanaatimi benimsiyenler olur, benımsemiyenler 
I olur, ama değişmez kanaatim budur. Biz, 
i 1946 - 1960 devresinde, bilhassa partilerarası 
j tartışma konusu olarak, temel tartışma konusu 
I olarak Anayasa üzerinde tartışmalar yaptık. 
j 1924 Anayasası demokratik düzeni Türkiye'de 
! yerleştirmeye yeterli midir, değil midir, tartış-
\ malar temel mesele olarak iktidarda ve muha-
ı leftte bulunan partilerin tartışma meselesi ol-
I muştur. Eğer siyasi güçler, eğer sivil siyasi güç-
I 1er bu devrede anlayışlı hareket etselerdi, bu 
| devrede layıkıyle olgun hareket etselerdi, bu 
\ devrede demokratik rejimin kurallarına, ilke

lerine layıkıyle riayetkar davransalardı, ben-
î deniz o kanatteyim ki, 27 Mayıs 1960 müda

halesine ihtiyaç hâsıl olmazdı. Türkiye'de de-
\ mokratik rejimi lâyıkı ile kuracak bir Anaya

sa tadili meselesinde anlaşma meydana çıkardı. 
) i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Komite 

ne zaman kuruldu? 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Reis Sey, 

bu müdahaleler zamanıma ilâve edilecekse, 
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memnuniyetle karşılarım, edilnıiyecekse, şüp
hesiz müdahaleler zamanımdan kısıtlamayı mu-
cibolmaktadır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

Esasen ilâve edilecek kadar usun bir zaman 
da yok, biran içinde • söylendi geçti. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu itibar
la, bendenizin teşhisim budur, beyefendinin teş
hisi başka olur. 

Eğer sivil güçler kâfi derecede anlayış gös
termiş olaydılar, Türkiye, 27 Mayıs 1960 ha-
rakefcine demokratik mücadeleyi götürmezdi 
ve demokratik rejimimiz bakımından esaslı 
merhale bu devrede açılmış olurdu. Maalesef 
bu olamamıştır. Bu olmamış ve 1924 Anayasası 
bir askerî müdahale ile bu memlekette değiş
tirilmek ihtiyacı hâsıl olmuş, yeni Anayasamız 
meydana getirilmiş, yeni demokratik müessese
ler kurulmuştur. 

Yeni Anayasa ile bir ilerleme kaydedildiği 
muhakkak, yeni Anayasa ile devlet düzenimize 
yeni müesseseler getirildiği muhakkak, yeni 
Anayasa devremizde Türkiye'mizde fikir akım
ları bakımından, siyasi gelişmeler halamın
dan ilerlemeler kaydedildiği muhakkak, ama 
böyle bir sonucu sivil kuvvetler, sivil güpler 
almış olaydı, elbet Türkiye'miz bakımından 
çok daha isabetli bir sonuca varılmış olurdu. 
Bunu niye söylüyorum arkadaşlar ;• geçmiş hâ
diseleri bu şekilde tahlillere tabi tutmazsak, 
gelecek bakımından isabetli yolları, isabetli po
litikaları seçmekte yeniden hatalara düşebili
riz. Maksadım budur, geçmişi bunun için ha
tırlatıyorum. Bundan sonra da geçmişin hata
larına düşmediğimiz takdirde, hem memleket 
olarak geleceğimizi, hem de demokratik rejim 
olarak huzurlu, sıhhatli, salâbetli, istikrarlı bir 
demokratik rejim kurma imkânını sağlamış 
oluruz. 

Ben yine şu kanaatteyim ki, 27 Mayıs 1960 
hareketinin doğmasına sebebiyet verilmiş olma
sı, Türkiye'de sivil siyasi güçlere şeref getir
memiştir arkadaşlarım, • itibar kazandırmamış-
tır. Bunun için geleceğimiz bakımından (patla
ma) hikâyeleri, (ihtilâl) hikâyeleri üzerinde 
konuşurken patlamaların, ihtilâllerin sivil güç
ler için itibarlı hareketler, şerefli hareketler 
olmıyacağını dikkate alarak bu çeşit edebiyatı 
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mümkün olduğu kadar siyasi hayatımızdan 
uzaklaştırmak, mümkün olduğu kadar kullan
mamaya çalışmak, mümkün olduğu kadar de
mokratik düzeni kendi kuralları içerisinde yü
rütmeye çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu 
da kabul etmeliyiz. Bendeniz bu müşahedeleri
mi gelecek için isabetli adımlar atabilmek ba
kımından Yüce Meclise peşinen arz etmekte 
fayda mütâhaza ettim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu yeni devrede 
de tıpkı 1946 - 1960 devresinde olduğu gibi, 
birtakım büyük demirbaş meselelerle karşı kar-
şıyayız. Yani muhalefetlerle iktidar arasında, 
muhalefet partilerinin hattâ kendi aralarında 
birtakım büyük sosyal, iktisadi ihtilâf konu
ları mevcuttur. Geçmişte Anayasa üzerindeki 
anlaşmalarımızı kendi aramızda halledemedik. 
Bundan sonra hiç olmazsa bugün ihtilâf konu
su olan bu çeşit meseleleri kendi aramızda hal
letmenin çabalarını mutlaka göstermeliyiz. 
Bendenizin kanaatine göre 1968 bütçe müzake
releri bu bakımdan gerçekten pekçok faydalı 
mütalâaların ortaya konulmasına, hattâ bâzı 
konularda vuzuha varılmasına vesile teşkil 
etmiştir. Bilhassa bu meseleler hep bildiğimiz 
gibi, yine bir Anayasa mevzuumuz var, düzen 
değişmesi mevzuumuz var, düzen değişmeli mi
dir değişmemeli midir mevzuumuz var, Tür
kiye'deki sosyalist hareketlerin mânası, isti
kameti meselelerimiz var ve bunların yanında 
da ayrıca irtica var mıdır yok mudur tartış
maları ve vicdan özgürlüğü, vicdan hürriyeti 
tartışmaları ayrıca bu bütçe müzakerelerinin 
esaslı görüşme meseleleri olmuştur. 

Evvelâ Anayasa mevzuunda bir görüşümü 
arz etmek isterim. Burada partiler birbirlerini 
bilhassa iktidar partisi ile anamuhalefet parti
si birbirini; siz Anayasayı değiştirmek niyetin-
desiniz veya değilsiniz, şeklimde ittiham etmek-
tedirler. Bir noktayı peşinen kabul edelim; 
Anayasa hiçbir surette değişmiyecek bir kutsal 
vesika değildir; bunu çok iyi bilmek lâzım evve
lâ. Anayasa gerektiğinde elbet değişebilecek bir 
sosyal müessesedir. Dünyanın her memleketinde 
de anayasalar değişebilirler, değiştirilirler, hat
tâ anayasalara bunun için de nasıl değiştirilece
ğine dair maddeler konulur. Benim anladığım 
asıl tartışma konusu, Anayasanın temel ekono
mik, sosyal ve siyasi düzende değişme niyeti 
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olup olmadığı meselesi. Bu mevzulardaki tartış
malar düzen değişmelidir veya değişmemelidir 
tartışmalarına bağlı olmakta. 

Bir hususu açıkça bilelim ki, Türkiye'de, dü
zen değişmelidir, savunmasını yapanların tama
mı düzenin değişmesinden aynı şeyi kasdetme-
mektedirler yani, Türkiye'de bir çevre vardır, 
düzen değişmelidir, derken Anayasanın kurdu
ğu düzenin değişmesini kasdetmektedir, bunu 
iyi bilmemiz gerekir. Anayasanın burduğu dü
zen, demokrasiye dayanır, Anayasanın kurduğu 
düzen iktisadi bakımdan karma ekonomiye da
yanır, Anayasanın kurduğu düzen sosyal ba
kımdan sosyal adalet ilkesine dayanır, Anaya
sanın kurduğu düzende mülkiyet hakkı vardır, 
Anayasanın kurduğu düzende özel teşebbüs var
dır, Anayasanın* kurduğu düzende özel sektör 
vatfdır, kamu sektörü vardır. Anayasa böyle bir 
düzen kurmuştur. Düzen değişmelidir, fikrini 
Türkiye'de savunan bir kanat Anayasada mev-
cudolan bu düzende değişme kasdını mutlaka 
taşımaktadır, bunu iyice bilelim. Bu bir. Ben
denizin vardığım teşhisler bunlar. Btı değişik
liği istiyenlerin kuracağı düzende demokratik 
rejimi muhafaza etmek imkânı maalesef müm
kün olamaz, maalesef mevcudolamaz. (Alkışlar) 
Bu çeşit düzen değişikliği fikrini savunanların 
demokratik düzen içerisinde bu düzen değişik
liğini tahakkuk ettirmeleri imkânsızdır. Yalnız 
Türkiye 1de düzen değişmelidir fikrini savunan 
ikinci bir kanaat, bu 1968 bütçe müzakerelerin
de görüşlerine gerçekten oldukça vuzuh, kazan
dırmıştır, ben bunu memnuniyetle bu kürsüden 
ifade etmek isterim. 

Sayın Bülent Ecevit'i çok dikkatle dinledim. 
Bir defa bir noktayı arz edeyim; 0. H. P nin 
bazen hatalı tutumları oluyor, terimleri seç
mekte hassasiyet göstermediği için,-yanlış bir 
terim seçmek suretiyle başına çok zaman dert 
açıyor. (Gülüşmeler) «0. H. P. nin; bu düzeni 
değiştirmek lâzımdır», sloganım kabul etmek 
suretiyle başına bir hayli dert açtığı da muhak
kak. Bu defa ona bir hayli vuzuh kazandırma
ya gerçekten çalıştı ve hakikaten pek çok nok
talarda da vuzuha varmış bulunduk. 

Yalmz Sayın Bülent Ecevit arkadaşımın dü
zen değişikliği için ortaya koyduğu misaller 
dikkatimi çekti, bunun düzenle acaba ne alâkası 

vardır, 'diye düşündüm. Tarım sahasında birta
kım misaller verdi arkadaşım, balıkçılık şahsın
da birtakım misaller vardi, dinledim. «Efendim» 
diyor; «müstahsıllarımızın meyvalan çok ucuza 
satılıyor, müstahsıllarımızın sebzeleri yer yer çü
rüyor, müstahsıllarımızın, faraza balıkçılarımı
zın bir kooperatif kurmamaları dolayısiyle çıkar
dıkları, istihsal ettikleri balıklar lâyıkıyle değer
lendirilemiyor. İşte biz bu değerlendirmeyi sağ
lamak için düzeni değiştireceğiz.» Ne yapacaksı
nız? Kooperatif kuracağız, işte kooperatiflere kre
di sağlıyacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, 
aracıyı aradan çıkaracağız. Bugünkü mevzuatı
mızda, bugünkü düzenimizde acaba bunlara mâni 
hükümler mi vardır ki sayın arkadaşım düzeni 
değiştirme ihtiyacım bu sahada bulmaktadır? 
T. t. P. sözcülerinden bir arkadaşımız bir cümle 
söylediler, isabetli gördüm, ' «Türkiye^de zaten 
düzen yok.» dedi. O halde yoksa düzen, değişti

receğin birşey de yok. Türkiyelde düzenlemeye ih
tiyaç var, Türkiye'de ekonomik Ihayatı da düzen-
lemeye ihtiyaç var, sosyal hayatı da düzenleme
ye ihtiyaç var, Türlriyeide bütün Devlet idaresi
ni, bütün toplum hayatını düzenlemeye, teşkilât-
lamdırmaya ihtiyaç var. Bu itibarla müstahsilin 
malım'değerlendirme meselesi, Türkiye de müs
tahsilin malını değerlendirme meselesi bir nu
maralı meselelerimizden biridir, iktidar için de 
meseledir, muhalefet için de meseledir, hepimiz 
için meseledir; lâyıkı ile değerlendirilememek-
tedir. Neden? Bendeniz eskiden beri bir fikri 
savunurum; siz tarım ürünlerinize pazar bula
madığınız müddetçe, tarım ürünlerini muhafaza 
bakımından, depolama bakımından teşkilâtlan
manızı tamamlıyamaldığınız müddetçe, tarım 
ürünlerini muayyen tabanların altına düşmemek 
için icabında müdahale mubayaaları yapma fib
rini isabetle tatbik edemediğiniz takdirde tarım 
ürünleriniz değerini kaybetmeye mahkûm ola
caktır. Bugün fiyat mekanizmamız ziraate nasıl 
yürümektedir? Bendenim Adapazarı'ndan misal 
vereyim. Adapazarı, patetes istihsal eden bir 
bölgedir, istedim; Sayın Ecevit acaba patates
ten de bir misal verir mi, bizzat çok iyi bildi
ğim bir meseleye dair olur da, o zaman daha da 
rahat cevap verebilirim dedim, oraya temas et
medi; ona hususi konuşmalarında temas edtyor-
yormuş galiba. 
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Şimdi, Adapazarı'nda müstahsil hasat zamanı 
patatesini çıkardımı, pek büyük kısmını satma
ya mecburdur. Mecburdur çünkü, depolaya-
maz, deposu yok, muhafaza imkânları yoktur, 
satmaya mecburdur. O anda satarken bilâhara 
yıl sonunda satılacak fiyata nazaran yüzde elli 
fiyatına satmaya mecburdur. Ama Adapazarı'-
nda bugüne kadar o müstahsıldan satmalan tüc
cardan ben bir tek adam görmedim ki zengin 
clabilmiş olsun. Umumiyetle Adapazarı'nda pa-
tetes tüccarı da umumiyetle zarar eder. Firesi 
vardır, o anda o da sattığı zaman ufak bir kâr
la satmaya mecburdur ve umumiyetle de müs
tahsil patatesini istanbul'a gönderir, orada sa
tar. Yani aracının arada öyle denildiği gibi mu
azzam kârlar etmesi, muazzam ölçüde müstah
sili sömürmesi diye bir .hâdise yoktur. Biz top
lum olarak demin arz ettiğim gibi, pazarı bul
mak (bakımından, depolama tesislerini yapmak 
bakımından, muhafaza imkânlarını yapmak ba
kımımdan ve nihayet müstahsili, kooperatifleş-
tiirçıe yoliyle mahsulünü değerlendirme imkân
larına kavuşturmak bakımından üzerimize dü
şen çabayı yapmamışız, netice böyle olmuş. 
ÂnlataJbiliyor muyum? Bunun düzen değişikli
ği ile alâkası yok; bunun, teşkilâtlanma ile alâ
kası var, bunun akıllı Devlet idaresiyle alâkası 
var, bunun memleket realitelerini lâyıkıyle tak
dir etmekle alâkası var. 

Bu itibarla, acaba bu düzen değişikliğiyle 
ne demek isterler diye düşünüyordum; meğer 
işin altındaki, işte bu teşkilâtsızlıkmış netice 
itibariyle. Bunun için de böyle bir nevi doktri-
ner bir terim olan düsen değişikliğine ihtyaç 
vardır, terimini kullanmaya lüzum yok. Bizim 
dediğimiz gibi, belki pek o kadar cazip olmu
yor ama; «yahu Devleti biraz daha akıllı lidare 
etmek lâfını. Teşkilâtlanmalarımı.'';! biraz 
daha düzenli bir hale getirmek lâzım, koo
peratifleşmek konuşumda biraz daha gayretli 
çalışmak suretiyle müstahsili, mahsulünü de
ğeriyle elinden çıkarmak [imkânına kavuştur
mak lâzım.» demenin bir ileri derecesinde ifa
desinden başka bir mâna taşımıyor, demektir. 

. Uzatmıyayım; buna mümasil şeyler, yani sa
yın arkadaşım geldi; biz Anayasayı tatbik et
meye çalışıyoruz dedi, ki biz bu kanadın düzen 
değişmesi 'fikrinden anladığı 'mânayı da bu şe
kilde vuzuha vardırmış olduk. 

I Ecevit arkadaşımın konuşmasında, bilhassa 
biraz önceki yaptığı konuşmada da bir nokta 
beni fevkalâde memnun etti. 20 seneye yaklaşan 
siyasi hayatımda çok merak ederdim; C. H. P. 
bir defacık ağzından şu lâfı çıkarmaz mı acaba 
diye. Yalnız çojk ileri derecede beyan etti; teri
mi yine ters kullandı; «Biz reddi miras yapı-

I yornz» dedi. Terimi çok ters kullandı. Yani âde
ta yeni Halk Partisi eski Halk Partisinin bü
tün mazisini reddediyormuş gibi ifade etti; ters 
oldu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Gere
kirse» dedi. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Efendim, elbet izahlarınızı ben 
de kafamda yapıyorum; o kadar sert demek 
istememiş olacaktır. Çünkü o zaman, Halk Par
tisinin mazisinde hiçbir iyi iş yok, biz hepsini 
reddediyoruz, mânası çıkar ki, zannetmeni Halk 
Partisinin Genel Sekreteri bu kadar sert bir 
anlayışın içinde olsun [şüphesiz. 

Yalnız arkadaşım birinci konuşmasında, ya
zılı olduğu için, tabiâtiyle konuşma yazılı ya
pılırken daha dört başı mâmur yazılmaya çalı
şılır, ihtimaller düşünülür, orada daha isabetle 
ifade etti; «Biz mazimizde hatalar olduğunu 
kabul eden bir siyasi teşekkülüz.» dediler. Bu
nu ilk defa işitiyorum 0; H. P. den ve buraya 

I gelmiş olmasını memnuniyetle kaydettiğimi ifa
de etmek isterim. Hakikaten, siyasi hayatımız
da hatasız siyasi teşekkülüz, hatasız insanlarız 
demek itiyadından kendimizi kurtardığımız an
da, (Bunu iktidara da tavsiye ederim şüphe
siz.) karşılıklı görüşmelerle anlaşma imkânla
rımız artar arkadaşlar. Yani sosyal münasebet
lerde, insanlararası münasebetlerde, siyasi mü
nasebetlerde hatalarımızı !da zamanında kabul 
etmeyi bilmeliyiz, prensiplerimizi de ısrarla sa
vunmayı bilmeliyiz. Bu itibarla 0. H. P. sözcüsü 
olarak Sayın Ecevit'in bu istikametteki beyan
larını şüphesiz takdirle karşılamamaya imkân 

I yok. Yalnız onun da bir püf noktası var; «bü-
| tün bu hataları, bizim aramızdan çıkanlar yap

tılar.» diyen bir ifade vard;. Bu bölümden önce 
bu merhaleye ulaşmış olsaydı C. H. P. şüphesiz 

j bu değerlendirme daha da kıyetmli bir hal al
mış olacaktı. 

Aziz arkadaşlarım, bunlarla demek istedi
ğim şu: Başta da ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin 

| demokratik düzenden gayrı bir düzenle kalkm-
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masını, gelişmesini, hulâsa uygun bir toplum 
olması imkânını sağlaması mümkün değildir. 
Bunda mutabık olalım. Zaten bu mutabakati bu 
bütçe müzakerelerinde de memnuniyetle müşa
hede etmiş bulunmaktayız. Yalnız, bu mutaba-
katimizi ifade ederken, bu patlama hikâyelerin
den, ihtilâl lâflarından da çok bahsetmemeye 
çalışmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Biz 
bunlarla fazla laubali oluyoruz. Yani bu mese
leleri, yani ihtilâli sanki bir cemiyetin hayatın
da hergün olabilen bir hâdise imiş gibi mille
te takdim etmekte millî yarar yoktur sevgili 
arkadaşlarım. Yoktur.. Bunlardan fazla bahset
memek gerekir. (A. P. G. P. ve Y. T. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) bunun için, 
hassaslıklarımız olur. Bu bütçe müzakelerinde 
buna bilhassa vesile veren hâdiseyi, faraza ka
ba kuvvet kullanılması hâdisesini, bütün mev
cudiyetimizle telin ediyoruz. Bu Meclisin içeri
sinde rekabetler, fikrî rekabet halinde olmalı. 
Ama meclislerde maalesef bu çeşit hâdiseler de 
olabiliryor. Yalnız T. B. M. M. de olmuyor bu, 
her mecliste bu çeşit hâdiseler oluyor. Bu çeşit 
hâdiseleri bir taraftan telin edelim, ama öteki 
taraftan da; «E Meclisinde senin, bir efe çıktı, 

# iki kişiye yumruk attı, yarın ihtilâl olacak bu 
memlekette.» diyecek olursanız, hem rejimin si
yasi istikrarı bakımından, hem de memlekette
ki vatandaş huzuru bakımından, ekonomik hu
zur bakımından, siyasi huzur bakımından hayır
lı bir hizmet yapmış olmazsınız. (A. P. ve 
Y. T. P. sıralarından alkışlar) Bu itibarla bende
niz diyorum M, bu çeşit siyasi literatüre fazla 
itibar etmemekte her halde memleketin büyük 
faydası vardır; hem siyasi istikrar bakımından, 
hem de memlekette vatandaş huzuru bakı
mından. 

O halde arkadaşlarım, bu ihtilâf konuların
da 1946 - 1960 tecrübesinden istifade ederek, 
müşterek anlayışlara varmakta fayda vardır. 
Birbirimizi itham yerine, bu müşterek anlayış
lara varma çabası gösterme, her halde millî ya
rarlarımız için faydalı olacaktır. 

Şimdi, belki bu meseleler çok daha uzatıla
bilir. Ama vaktin hudutlu olması dolayısiyle, 
iktidarın üzerinde durmasını lüzumlu gördü
ğüm ve iktidarın tutumunda kendi kanaatime 
göre hatalı bulduğum bir iki noktaya da işaret 
etmek isterim. 
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Benden önce konuşan arkadaşlarımız temas 
ettiler. Ben bizim iktidarımızı biraz fazla konu
şan,-fakat az iş yapan bir iktidar gibi görüyo
rum. Çokça konuşoyoruz bâzı meselelerde bil
hassa. Şimdi Türkiye'de komünizm tehlikesi 
bahsinde iktidar mütemadiyen konuşmaktadır. 
En sorumlu ağızlardan biz mütemadiyen ko
münizm tehlikesinin delilleriyle tesbit olun
duğunu dinliyoruz her gün; kürsüden 
dinliyoruz, dışarıda basında okuyoruz. 
Bir siyasi teşekkülümüz açıkça komü
nisttir diye itham altında bulundurulmak
tadır. Bu tutum bu şekilde devam mı etmelidir, 
yoksa iktidar böyle bir tehlikenin mevcudiyeti
ni delilleriyle tesbit etmişse, bunun kanuni ica
bını yerine mi getirmelidir? Bence hattâ me
seleyi demin arz ettiğim gibi, nasıl ihtilâl ihti
lâl diye sabahtan akşama ihtilâlden bahsederse
niz, ihtilâl fikirleriyle laubali hale gelirseniz, 
toplumlar ihtilâl fikri hakkındaki tehlikenin 
vahametinden artık uzaklaşır hale gelirse, sa
bahtan aşkama bu kürsüden; komünizm delil
leriyle sabit olmuştur, tesbit edilmiştir deyip 
de, neticede hiçbir kanuni takibat yapmazsa
nız, o zaman komünizm denilen, kanunlarımızın 
menettiği hareket dâhi vatandaş nazarında 
o kadar tehlikeli bir hareket değilmiş gibi bir 
mâna kazanabilir. (Y. T. P. sıralarından alkış
lar) 

Bu itibarla bendeniz Hükümetin bu çeşit tu
tumundan, geçen yılki bütçe müzakerelerinde 
de zannediyorum şikâyet etmiştim, bu yıl da 
şikâyetçiyim, bunları mütemadiyen konuşmak ye
rine, mademki deliller tesbit edilmiştir, ilgili mer
cilere meseleleri intikal ettirip, onu artık ta
rihî sorumluluğunu da o mercilere bırakmak 
Hükümetin vazifesi olmak gerekir. Hükümetin 
bu tutumunu beğenmediğimi açıkça ifade ede
yim. 

Bir de iktisadi politikamız bakımından ge
çen yıl burada bir mütalâamı ileriye • sürmüş
tüm; serbest piyasa ekonomisi diyoruz, serbest 
rekabet diyoruz, kâr fikri diyoruz, özel teşebbüs 
diyoruz.. Hükümetin bu mevzularda bâzı genel 
anlayışlara varması lâzımdır ve Türkiye'de âdil 
esaslara göre işliyen, mükemmel işliyen, tam re
kabet esaslarına göre işliyen bir serbest piyasa 
ekonomisi kurulması bakımından Hükümetin 
üzerine düşen görevler vardır. Piyasanın birta-



M. Meclisi B : 54 

kim maceracılardan kurtarılması yolunda Hü
kümet, üzerine düşen düzenleme görevini yeri
ne getirmelidir, demiştim. 

Birçok kimselerin itirazla karşıladığı Sanayi 
Bakanı arkadaşımızın bâzı tatbikatı oldu. As
lında Sanayi Bakanı arkadaşımız, kendinizin 
kanaatine göre bu mevzuda prensibolarak 
isabetli bir tutum içerisine girdi. Yani, Türki
ye'de bir kısım sanayi mamullerinde indirimler 
yapma yolunda çabalar sarfstti. Yalnız, bu ko
nudaki tedbirleri alırken, tedbirlerin de eko
nomik olması noktasında Hükümete bir husu
su hatırlatmak isterim, yani, falan sanayiciyi 
çağırıp, efendi, senin mamulünü, 100 lira ~̂ a sa
tıyorsun, ben 50 liraya satmam istiyorum, bun
dan böyle 50 liraya satacaksın demek, polis ted
biri ile âdeta piyasa düzenlemek mânası taşır 
ki, bu yolda bâzı şikâyetler basma kadar intikal 
etmiş bulunmaktadır. Ben Türkiye'de, bilhassa 
yerli sanayide Hükümetin çok dikkatli davran
ması lâzım geldiğine, gerek fiyat, gerekse ka
lite kontrolü bakımından yerli sanayii devamlı 
takibe tabi tutması gerektiğine ve yerli sanayii 
himaye babında alınan, ithali menedici tedbirle 
rin, yerli sanayi için bir fırsat olarak fiyatlnn 
artırma, kaliteyi bozma fırsatı olarak kullanıl
masına müsaade edilmemesi lüzumuna bilhassa 
işaret ederim. Yani, dış ticaret rejimim izde bir 
mekanizma kurmaya mecburuz. Himaye mi edi
yorum, sanayii? Fiatlarında yükselişler yaptı
ğın takdirde, kaliteni bozduğun takdirde oto-
matikman dış ticaret rejimi marifetiyle ithalâta 
müsade edeceğim. Bu mekanizmayı mutlaka 
Hükümet kurmak mecburiyetindedir. Yarın 
Müşterek Pazara hazırlanıyoruz. Müşterek Pa
zara gittiğimiz zaman Türkiye sureti katiye-
de Müşterek Pazar içerisinde perişan olmaya 
ve bütün sanayiini mahvolur hale getirmeye 
mecbur kalabilir. Bu itibarla b.*m müstehliki 
himaye bakımından, hem do yerli sanayiin hem 
fiyat, hem kalite mevzuunda vasıflı hale gelmesi 
bakımından böyle bir mekanizmayı kurmak 
mecburiyeti vardır. Aksi halde sanayide ala
bildiğine kârlarla, işte, düzeni değiştirmek is-
tiyenlerin sömürme edebiyatına hak verdirici 
birtakım hususlar açıkça meydana çıkabilir, 
çıkabilmektedir de. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Alican. 
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Y. T. P. GRUPU.ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Şimdi, o halde bu meseleyi bura
da böylece bitirdikten sonra, bir noktaya daha 
temas etmek itsiyorum. İki dakikalık zamanım 
içinde de inşallah onu bitirebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben her zaman söy
lüyorum, idari reform. Hükümet'in bir takım 
reform hareketlerini yapacağız demesinin ge
cikmelere uğraması, bütçe gerekçelerini okudu
ğumuz zaman görüyoruz; aynı tasarılar, üzerin
de çalışılmaktadır, denilerek senelerden sene
lere devredilmektedir, bunun için hususi bir 
prosedüre ihtiyaç vardır derim her zaman. Bi
rinci plânımız bitmiş, plânın gerekli tedbirleri
ni birinci plân devresinde alamadığımız bir ya
ra,, ikinci plân devresine bağladık, ikinci plân 
devresinde de plânı başarılı tatbik edebilmek 
için almam lâzımgelen tedbirleri bu gecikmeler 
dolayısiyle alamıyorum... Bu idarede reform 
olmadıkça, bu çeşit reformlar halldilmedikçe 
bunlar olmaz. Şimdi bunlar üzerinde uzun mü
talâa beyanına vaktim yok. Yalnız far noktaya 
Hükümetin bilhassa dikkatim çekeceğim, gene 
iktisadî sahada. 

Bu malî finans ihtiyacı bajkımından, Türkiye'
nin, malî refnrm meselesine lütfetsin Hükümet 
biraz daha ciddî alâka göstersin. Ben her zaman 
"oyluyorum; vergi reformundan ziyade Türki
ye'ye lüzumlu olan malî reformdur. Yani vergi 
ka-n71n.lar1m.1zm vergi olarak alınmasını kabul 
ettiği gelirleri, malî teşkilât olarak tesbit ede
yim, bulayım, o gelirlerden vergimi alayım, 
Alamıyorum ben bunu, alamıyorum. Baktım, 
bütçe gerekçesinde var, 400 bin küsur mükelle
fim var, hepsi bu. Yıllık beyannameye tabi 400 
bin mükellefim var. .Yıllık gösterilen gelir va
satisi 1968 da 15 bin liraya çıkabilmiş. Yani, 
400 bin mükellefin vergisi değil, yıllık gelir va
satisi 15 bin lira... 100 bin liradan yukarıya 
Türkiye'de gelir kazandığını gösteren mükel-

.lefin adedi, 1966 da bir miktar artmış, 7 000 
kişi. Türkiye'deki Gelir Vergisi düzeninin mut
laka ıslaha muhtacolduğunu gösteren birtakım 
misaller bunlar. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) Bunlar malî... 

Islah terimini kullandım, dikkat buyurur
sanız Düzeni ıslah diyorum ben, düzeni değiş
tirme demiyorum. (A. P. sıralarından gülüşme
ler, alkışlar) Islah fikri, sosyal hayatın her 
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safhasında devamlı olarak takibcdilen bir fi
kirdir, Düzeni değiştirme demek, düzeni allak 
bullak etmek demektir. Arada büyük fark var
dır, buna dikkatinizi bilhassa çekerim. 

Bu itibarla sevgili arkadaşlarım; malî re
forma taallûk eden birtakım tasarılar var, ha
zırlıklar devam ediyor, deniliyor. Ama bunları 
süratle bitirip, Türkiye'de gelir kazanıp da 
vergi vermesi lfızımgelen kişilerden vergiyi ala
cak olursak birçok sahalarda, hem plânımızı ba
şarı ile tatbik etmek bakımından, hem 
sosyal adalet sahasına birtakım imkân
lar ayırabilmek bakımından hem de va
tandaş arasındaki, ben namuslu olarak vergi
mi verirken falan vergi vermezse ben niye ver
gimi vereyim, deme haleti ruhiyesini vatandaşın 
ruhundan silip atmak, yani âdil bir Devlet var 
burada, Devlet adaletle iş yapıyor dedirtebil
mek bakımından çok önemlidir. İstirham edi
yorum, Hükümet, artık buna daha ciddî bir 
alâka gösterirse her halde memlekte yararlı 
hizmet yapmış olur. 

Bir de son sözüm olarak, ben fiyatları bi
raz lüzumsuz, yani ekspansıyonist politika di

yoruz, yani genişleyici iktisadi politika. Bunun 
savunucusuyuz; genişleyici iktisadi politikada 
hor yıl yüzde beşe kadar marj veriyoruz, fiyat
larda yükselme olabilir, bizim gibi geri kal
mış memleketlerde diye bir anlayışımız vardır, 
eskiden beri savunduğum anlayıştır. Fiyatları 
tetkik etim, rakamları ifade etmeye vakit mü
sait değil, ekspansiyonist politikanın ilerisin
de, enflâsyonist politika hüviyetini alır bir ma
hiyet kazanmaya başlamış gözüküyor fiyatlarf 
Bu bakımdan da Hükümeti dikkate davet ede
rim. 

Bendeniz 1955 le 1958 arasında da aynı be
yanlarda bulunmuştum. O zamanki Hükümet 
ds bana aynı şekilde tebessümle mukabele et
mişti... (Gülüşmeler) 4 Ağustos 1958 de Türki
ye aşağı - yukarı morotoryum ilân etti; «bor
cumu öiiyemiyeceğim», dedi. Onun için dik
katli. davranmayı ben tavsiye ediyorum Hükü
mete, eski tecrübelerime istinaden. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (0. H. P., G. 
I\, M. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tumeli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Bir
leşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Söz sırası, T. i. P. Grupu adına Sayın Meh

met Ali Aybar'ındır. Buyurunuz Sayın Aybar; 
saat : 14,32 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Demirel Hükümetinin üçüncü bütçe müza
kereleri, Türkiye'de demokratik düzenin dar 
boğazlara sürüklendiği bir döneme rastlıyor. 
Demokratik düzenin memleketimizde tehlikele
re mâruz bulunmasını tesadüflere atfetmek 
mümkün değildir. Bir kere bunun objektif, 
nesnel nedenleri var. Geri kalmış ülkelerde, 
yani ekonomisi, politikası dışarıya bağlı olan 
ülkelerde, demokratik düzen çoğu kez, bir avuç 
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sermaye sahibinin, dışarıyla ilişkileri bulunan 
sınıfların, giderek diktasına dönüşüyor ve de
mokrasi aslında, bir «demokrasi karikatürü» 
haline geliyor. Demek ki bu, geri kalmış top
lumlarda görülen bir hastalık. Çünkü, demok
rasinin temel şartı olan sınıflar arasındaki den
ge, geri kalmış toplumlarda kurulamıyor. 
Emekçi sınıflar henüz politik bir güc olarak 
teşkilâtlanmadıklarından dolayı, kurulan de
mokrasiler şekli ve karikatüral demokrasi nite
liğinden öteye geçemiyor. Bundan dolayi, geri 
kalmış memleketlerde demokrasinin kurulma
sında emekçi halkın uyanması ve politik bir 
güc haline gelmesi, birinci şart olarak görü
nüyor. 

Fakat Türkiye'mizde demokrasinin kurul
ması ve tutunmasını yalnız bu nesnel şart, ob
jektif şart içinde mütalâa etmek doğru değil
dir. Çünkü Türkiye geri kalmış bir toplum ol
makla beraber, özellikleri olan, başka geri kal
mış toplumlara benzemiyen bir toplumdur. Ve 
unutmamak lâzımdır ki, Türkiye'de halkın si
yasi hayata, politik hayata çıkışı oldukça eski 
bir tarihe sahiptir. Bilhassa 1946 dan bu yana 
geçen süre zarfında halkımız, demokratik 
haklara sahip çıkmasını bilmiş ve her gün daha 
güçlenerek, daha bilinçlenerek politika hayatı
na ağırlığını koyma yönüne doğru hızlı adım
larla ilerlemiştir. Binaenaleyh, geri kalmış top
lumların örneği, Türkiye için tek başına geçer
li bir örnek sayılamaz. 

Demokrasinin çıkmaza doğru sürüklenme
sinde, Adalet Partisinin doğuşu itibariyle yapı
sal varlığı bakımından sorumluluk taşıdığı ne
ticesine varmak zarureti vardır. Gerçekten 
Adalet Partisi, kuruluşu anından itibaren Ana
yasamıza ters düşmüş bir partidir. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler. Hiç kimse, inkâr ede
mez ki, Adalet Partisi, Demokrat Partiden bo
şalan yeri doldurmak amaciyle kurulmuş bir 
siyasi teşekküldür. Oysa, Anayasamızın başlan
gıç kısmında, Demokrat Parti iktidarının hu
kuk dışı ve Anayasa dışı tutum ve davranışıy
la meşruluşunu kaybettiği ifade edilmiş ve De
mokrat Partiyi başka adlar altında da olsa ya
şatmanın Anayasa düzeni ile bağdaşmayacağı 
ifade edilmiştir. Binaenaleyh, Adalet Partisi 
kurulurken daha, Anayasaya ters düşmüş bir 
partidir. Nitekim, kurulduktan hemen sonra, 
Adalet Partisi Anayasaya karşı cephe almış; 

Anayasanın halkoyuna sunulduğu sırada, 
«Anayasaya hayır demekte, hayır vardır.» 
propagandasını yapmıştır. (A. P. sıralarından 
«doğru» sesleri) Bu bilinen gerçeklerdir. Bun
dan sonra bütün 1961 seçim kampanyası sıra
sında, Adalet Partisinin, meşruluğunu kay
betmiş iktidarla mensubiyetini ortaya koyacak 
şekilde propaganda yaptığı da bir vakıadır. Ni
tekim, hep hatırlarız; «Fazla söyliyemiyece-
ğim, gözlerime bakın, ne demek istediğimi an
larsınız.» propagandası, Adalet Partililerin yü
rüttükleri propagandanın mihverini teşkil et
miştir. Demek oluyor ki, bizim için demokrasi
nin kuruluşundaki talihsizliklerden bir tanesi 
Adalet Partisinin böyle olduğundan başka tür
lü görünmek ve göründüğünden başka türlü ol
ma durumunda bir kuruluş şeklinde ortaya çık
mış olmasıdır. 

Bundan başka, Adalet Partisi iktisadi fel
sefesi itibariyle, Türkiye'nin kalkınmasını sağ-
layamıyacak bir doktrine sahip bulunarak or
taya çıkmıştır. Fakat buna mukabil Adalet 
Partisi büyük kütlelerden oy almaya yönelmiş 
bir partidir. Yani, yapısında bir çelişi var; bir 
taraftan halkın oyunu almak zorundadır, yani 
halka hizmet edecektir, bir yanı ile halka hiz
met etmiyen bir ekonomi doktrinine sarılmış 
bulunmaktadır. 

Nitekim bugün, Adalet Partisi Hükümeti
nin Programı ile icraatı arasındaki çelişimin 
nedeni ortaya çıkmaktadır. Adalet Partisi 
programında şu vaitlere rastlıyoruz. 

«Anayasamızın, Türk Milletinin tümü için 
öngördüğü sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
tedbirlerinin gerçekleştirilmesi. 

Artan millî gelirin vatandaşlar arasında 
sosyal adalet prensiplerine uygun olarak da
ğıtılmasına yardımcı olacak maliye politika
sının izlenmesi. 

Kamu masraflarının, gelir seviyesi düşük 
vatandaşların ihtiyaçlarını daha geniş ölçüde 
karşılaması. 

Gelir bakımından, zümreler ve bölgeler ara
sındaki dengenin gerçekleştirilmesi. 

İşçilerin, artan millî gelirden hisselerini ala
bilmeleri. 

Her şoförün kendi vasıtasına sahibolabil-
mesi. 
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Sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına gö
türülmesi. 

Kabiliyetli köy çocuklarının öğretime devam 
edebilmesi. 

Muhtaç durumda olan çocuklara, parasız ya
tılı öğretim sağlanması. 

Yoksul ve dar gelirli vatandaştan başlıya-
rak her vatandaşın konut sahibi yapılması. 

Köylümüzün toprağa kavuşturulması...» 
İşte bu vaitlerle iktidara gelen Adalet Par

tisi, bu doğrultuda 2,5 yıldan beri ciddiye alı
nabilecek her hangi bir adım atmamıştır, atma
sı da beklenemezdi. Çünkü bir taraftan kalkın
mayı, millî gelir artışını özel sektör eliyle sağ-
lıyacağım söyliyen bir partinin, aynı zaman
da halka hizmet vadetmesi, sosyal, adaleti, 
sosyal güvenliği sağlıyacağını ifade etmesi bir
biriyle çelişen bir durumdur. Herkesin bildiği 
bir gerçektir ki, geri kalmış toplumlarda özel 
sektör eliyle yapılmak istenen bir kalkınma, 
bâzı ekonomi dallarında nispî bir büyümeye 
yol aşça bile, ekonomiyi dengesiz bir hale sok
tuğu için, dışarıya bağlı olmaktan kurtarmaz. 
Üstelik, böyle bir kalkınmanın birikimi de, is
ter istemez fukara, emekçi halkın sırtına yük
lenir. Binaenaleyh, Adalet Partisinin progra
mında, Hükümet programında ifade edilen, şu 
yukarda okuduğum hususlar, nasıl olsa tutul-
mıyacak vaitlerdir ve nitekim de bugüne ka
dar tutulmamıştır. 

Bu vaitlerin gelir dağıtımındaki adaleti 
sağlamak bakımından olanları, bugüne kadar 
Türkiye'de gerçekleşmiş değildir, hattâ gerçek
leşme yoluna girmiş değildir. 

G êlir dağılımı yanında, kamu harcamaları
nın halk yararına kullanılmış olması, va'di de 
tutulmamıştır. Filhakika, incelediğimiz bütçe 
1968 Bütçe kanun tasarısı, bu açıdan yani kamu 
harcamaları açısından küçük bir bütçedir. Bu
nun yanında, bu küçük bütçe niteliği yanında, 
harcamaların vadedildiği gibi, yoksul halka 
yöneldiği de iddia edilemez. Filhakika, kamu 
hizmetlerinden halkın yararlanması keyfiyeti 
geçmiş yıllara nazaran çoğalmış değil, azal
mıştır. Türkiye'de sağlık hizmetleri ele alınır
sa, Türkiye'de doktor sayısının azaldığı ve 
hastanelerdeki yatak sayısının ancak yüzde 3 
oranında çoğaldığı görülmektedir. 

Eğitim konusunda da durum ayinidir. Eği
timde eşitliği sağhyabilmenin tek yolu* ortaöğ-
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I renimi parasız ve yatılı yapmaktır. Oysa, 
1928, 1929 döneminde 1 000 çocuktan 65 i bu 
imkâna sahipken 1964, 1965 döneminde 1 000 
çocuktan 13 ü ancak bu imkândan yararlanır 
durumda idi ve bugün halen 3 000 civarında 
olan parasız yatılı imkânının 10 000 e çıkarıla
cağı ifade edilmekte, fakat bu hususu karşılı-
yacak ödenek bütçeye konmamış bulunmakta
dır. Türkiye'de hâlâ nüfusun % 50 si okur - ya
zar değildir. Fukara halk çocukları için oku
ma - yazma imkânı sadece imam - hatip okul-
lariyle, ebe okulları şeklinde tecelli etmektedir. 
imam - hatip okullarının artışı ise, özel mak
satlara dayandığı şüpheden varestedir. 

Keza, A. P. Hükümeti Programında vadedi-
len hususlardan biri de, yoksul vatandaşların 
konuta kavuşturulmasıydı. Gecekondu miktarı 
1960 da 240 000 civarında iken bugün yarım mil
yona yükselmiş bulunmaktadır. Ankara nüfu
sunun % 60 ı gecekonduda oturmaktadır. Ada
na'nm, İstanbul nüfusunun % 45 i hâlâ gece
kondularda yaşamaktadır. Gecekondulara he
nüz su, elektrik gibi zaruri ihtiyaç nesneleri
nin götürülmediği de bir vakıadır. 

Meselâ, yalnız bir gecekondu meselesi de de
ğildir. Bunu çok daha geniş plânda ele almak 
zarureti vardır. Ama tekrar edelim; A, P. ik
tidarı gibi, 'özel sektöre öncelik veren bir ikti
darın bütün bu hizmetleri karşılaması muhal
dir. Bugün, ikinci Beş Yıllık Plânı hazırlıyan-
lar dâhil, söz konusu edilen tasarrufların sağ-
lanamıyacağı noktasında herkes hemfikirdir. 
Yani, özel sektör eliyle kalkınma yolunda ge
rekli yatırımların yapılamıyacağı artık tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 

A. P. nin iktisadi felsefesi ile Türkiye'nin 
kalkınmıyacağı ve bağımlı bir ülke olarak ka
lacağı, bilhassa sanayileşme yönünde kendini 
gösterir. Filhakika, son zamanlarda çok sözü 
edilen montaj sanayii, hakiki mânada bir sa
nayileşme hareketi olmadığından başka, bir 
nevi ithalât sistemi demektir. Türkiye'de sa
nayi için gerekli ara malı ithalâtı, sanayi üre
timine oranla 1958 - 1962 yılları arasında 
% 28 idi. Bu oran 1962 -1966 döneminde % 33 e 
yükselmiştir. Yani, sanayileşme ile Türk eko
nomisini bağımsız hale getirmek şöyle dur
sun, Türk ekonomisi daha bağımlı bir hale 

| gelmiştir. Çünkü, aslında bu sanayileşme dışa-
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riya bağlı bir sanayileşmedir, ara malı dışarı
dan ithal edilen bir sanayileşme türüdür. Genel 
ithalâtımızda, sanayi hammalı ithalâtı % 50 
oranında bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, 
Türkiye'nin tutulan yoldan kalkınması, bil
hassa bağımsız bir ekonomiye kavuşturulma
sı "mümkün değildir. 

Türkiye'nin bugünkü düzeni temelden de
ğiştirilmeden Türkiye'de kalkınma sağlanması 
mümkün olmıyacaktır. Bunu dış ticaret konu
su bir kez daha ortaya koyuyor. Dış borç
ların faiz ve borç taksidiyle, kâr transferi top
lamı son üç yılda şöyledir: 

1965 te faiz 30 000 000 dolar, taksit 
161 000 000 dolar, transfer 15 000 000 dolar, 
toplam 206 000 000 dolar. 1966 ela, 164 000 0C0 
dolar, 1967 de 170 000 000 dolar, üç yılın or
talaması; 180 000 000 dolar. 

İhracat gelirlerimiz de şu: 
1965 te 465 000 000 dolar, 1966 da 

490 000 000 dolar, 1967 de 520 000 000 dolar. 
Üç yıllık ortalama; 490 000 000 dolar. 490 dan 
180 i çıkararsak geriye kalır 310 000 000 do
lar. Yani ihracattan son on yılda bize kalan 
döviz; 310 000 000 dolardır ortalama olarak. 
Oysa, 1951 de bu miktar 314 000 000 dolardı, 
1952 de 363 000 000 dolardı. Demek ki, 17 sene 
sonra bu seviyenin altında bulunuyor dış ti
caretimizden bize kalan döviz miktarı. 

Şimdi efendim, demokrasi buhranı meselesi
ni şu ekonomik gerçekler dışında mütalâa et
mek mümkün değildir. Deminden beri arz et
tiğim rakamlar bu neticeye ulaşmak içindi. De
mokratik düzen, zorlamaya karşı olan bir dü
zendir. Demokratik düzenin yürüyebilmesi için, 
memleketteki sınıflar arasında adaletli bir den
genin kurulmuş olması şarttır. Bu dengenin 
kendiliğinden olabileceği düşünülemez, ikti
darda olan sınıflar, ister istemez memleketin 
ekonomisini kendi çıkarlarına doğru yöneltir
ler. Ve bunun neticesinde geniş halk kütleleri
nin sömürülmesi ve gittikçe fakirleşmesi dola-
yısiylo demokratik hak ve hürriyetlerden yok
sun yaşaması olur. Hele geri kalmış toplum
larda hâkim sınıflar dışarıya dönük, dışariyle 
bağlı olduğu için, bu sömürme katmerli olur. 
iktidarda bulunan sınıfların emekçi halk sı
nıflarına söz hakkı, demokratik hürriyetleri ta
nınması şeklinde tecelli edecek olan demokrasi, 
sömürünün artması yüzünden bir çıkmaza doğ

ru sürüklenir, eğer emekçi ssmflar tarihin için
de şu veya bu şekilde tecelli eden bir gelişme 
sonucu teşkilâtlanmak, politik bir güç olarak 
iktidardaki sınıfları frenlemek imkânından yok
sun kalırlarsa. 

Şimdi, Türkiye'de 1946 dan beri büyük halk 
kültleleri demokratik haklarına sahip çıkma 
yolundadır. 1961 Anayasası ise getirdiği hü
kümlerle emokçi halk sınıflarının politik bir 
güg olarak Devlete ağırlıklarını koymaları im
kânını sağlamıştır. Şimdi, yukarda arz ettiğim 
ekonomik nedenler, A. P. Hükümetini, demok
ratik hürriyetleri kısmaya zorlamaktadır, Ger
çekten, Türkiye'nin servetleri' ve halkı dış ve 
ic sermaye çevrelerince sömürülürken bunım 
karasına emekçi sınıfların uyanarak politik bir 
güç şeklinde dikilmeleri, bu sömürünün deva
mını imkânsız hale kor. Bu nedenle de demok
ratik hakların kısılması iktidar için adetâ bir 
zaruret halini alır. 

A. P. iktidara gelince, bir kere Devleti de 
diğer teşekkülleri kendi doğrultusuna almak 
için Anayasayı zorlamaya başladı. Genel mü
dürler olayı, memur nakilleri, savcı ve öğret
men kıyımı ve bu vesileyle Danıştay kararla
rının uygulanmaması bu doğrultuda atılmış 
adımlardır ki, herkesin hatırındadır. Bir yan
lan, halka karşı bir ekonomi politikası izledi
ği halde A. P. nin halktan oy alma mecburiye
tinde ok;, m bu iktidarı halkın uyanmasını ön-
liyecelı tedbirlere itelemiştir. Filhakika A. P. 
iktidara geldikten bu yanan, irtica okykırmrı 
yoğunlaşması ve sıklaşması bir tesadüf sayıla
maz. Burada, T. i. P. (l-rupu adına konuşan 
Eanbolat arkadaşım irtica olaylarının, bir en
vanterini verdi. Görülüyor ki, irtica olayları 
son 2,5 yıl zarfında artmıştır, yoğunlaşmıştır 
ve bu hiç şüphesiz A. P. nin müsamahası ve 
teşvikiyle olmuştur. Çünkü bu artışı başka tür
lü izah etmek mümkün değildir. Kaldı ki, böy
le bir artışta A. P. iktidarının doğrudan doğ
ruya da menfaati vardır, halkı uyandırmamak 
bakımından. 

Koza Adalet Partisi > gene halkı uyutmak, 
halkına dikkatini ba~ka taraflara çekmek ba
kımından birtakım yan kuvvetlerin, demokra
tik omıryan yan kuvvetlerin gelişmesini de teş
vik etmiş, desteklemiştir. Dsvlet Hazinesin
den, sözele milliyetçi olan derneklere yardım 
yapılmıştır. Bunların saldırı hareketlerine gi-
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rişmslerine göz yumulmuştur. Bu da Adalet 
Partisinin seçim endişesiyle halkına uyanması
nı kösteklemek amaciyle giriştiği demokrasiye 
aykırı hareketlerden bir başkasıdır. 

Nihayet üçüncü bir tedbir, yani halkın 
uyanması ve politik bir güç haline gelmesini 
önleme yönünden üçüncü bir tedbir; Adalet 
Partisinin özel kanunlar getirme teşebbüsüdür. 
Adalet Partisi Seçim Kanunu hazırlamaktadır; 
Adalet Partisi temel hak ve hürriyetler kanunu 
hazırlamaktadır ve keza Askerî Ceza Kanunun
da birtakım tadilât düşünüldüğü haberleri ya
yılmaktadır. Bütün bunlar demokratik geliş
meyi durdurma isteğinin, arzusunun belirtile
ridir. 

Filhakika Seçim Kanununun getirilmesi her 
şeyden evvel Türkiye işçi Partisinin tasfiyesi 
amacını güder. Gösterilen gerekçe kimseyi tat
min edecek bir gerekçe değildir. Deniliyor ki; 
1981 Kurucu Meclisin hazırladığı Seçim Kanu
nuna dönülecektir. Sayın milletvekilleri, 1961 
de Kurucu Meclis o kanunu hazırlarken tek 
parti iktidarını önlemek amacı peşinde idi. Ya
ni koalisyonlarla Türkiye'nin idare edilmesini 
istiyordu, kanun bunun için hazırlanmıştır. 
Ancak sonra gelişme o şekilde oldu ki bu ka
nun tek parti iktidarını önliyecek nitelikte ol
madı. Bundan dolayıdır ki, son derece âdil bir 
seçim sitemi olan bakiye sistemine gidildi. Ba
kiye sisteminin âdil olduğu, öyle zannediyo
rum ki, tartışma konusu olmaz, (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Nispî temsilde bir parti 
vatandaştan ne oranda oy almışsa Mecliste o 
oranda sandalyası olur, millî bakiye sistemiyle 
de bu oran tıpa tıp uygulanmaktadır. Adalet 
Partisi oyların yüzde elliiki virgül, bir raka
mını almıştır; yüzde elliüç sandalyesi vardır. 
Binaenaleyh gayet âdil bir nisbet ve bir oran 
içinde temsil yapılmaktadır. Şimdi bunun de
ğiştirilmesindeki maksat gayet açık; Türkiye'
de gelişmekte olan sol, sosyalist hareketi ön
lemek, Meclis dışında tutmaktır. Ama Adalet 
Partisinin bu tasarıları, bu istekleri - görece
ğiz önümüzdeki seçimde - gerçekleşmiyecektir. 
Çünkü halkın uyanma hızı Adalet Partisinin o 
hızı kesmek için düşündüğü tedbir ve tertip
lerden çok daha üstündür. 

Arkadaşlar, demokrasi düzeni son zaman
larda tehlikeye düşüren bir eğilim ve hedefi, 
Türkiye'deki sol ve sosyalit hareketleri saf 

dışı etmek olan bir eğilim Anayasamızın sos
yalizme kapalı olduğu yolundaki iddialarla 
kendini ortaya atmıştır, çıkarmıştır. Anayasa
mız sosyalizme açıktır. Filhakika Anayasa Ko
misyonu sözcüleri bu hususu pek açık şekilde 
ifade etmişlerdir. Sayın Başbakan bu kürsü
den, Sayın Muammer Aksoy'un Anayasa Ko
misyonu sözcüsü olarak ifade ettiği fikirleri 
tekrarlamış, fakat mutadı veçhile bu fikirlerin 
yalnız kendisine elverişli olan kısmını ele al
mış, tamamını okumamıştır. Kaldı ki aldığı kı
sım bile öyle yorumlanmaz. Başbakan bu kür
süden demiştir ki; «işte Anayasa Komisyonu 
sözcüsü Muammer Aksoy diyor ki: Anayasa
mızda - izm - yoktur.» Anayasamızda izm yok
tur demek sosyalizme kapalıdır demek değil, 
tam tersine bütün izmlere açıktır demek. Yani 
Anayasa bir sınır koymamıştır. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) -

Şimdi gülen arkadaşlarıma, Muammer Ak
soy'un sözlerinin tamamını okuyarak cevap ver
mek istiyorum. Muammer Aksoy diyor ki: Tu
tanak Dergisi cilt iki, sayfa 494: «Arkadaşlar, 
bu Anayasada asla doktrin yoktur, bu Anaya
sada hiçbir partinin programı yoktur, ne dev
letçilik yardır, no liberalizm, ne sosyalizm ve 
ne da her hangi bir izm vardır. Bu Anayasa 
renksiz, fakat renksiz dediysek karaktersiz de
ğildir, karakter sahibi bir Anayasadır. 20 nci 
asrın ulaştığı medeniyet seviyesine uygun her 
parti, programının tatbik edilmesine imkân ve
ren bir Anayasadır. Orada devletçilik de tat
bik edilebilir, liberalizm de tatbik edilebilir, 
fakat komünistlik asla tatbik edilmez» (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi geliyor ama şimdi «Sosyalizmi tat
bik edebilirsiniz çünkü o da insan haklarına 
hürmetkardır, demokrasiyi tanır, insan hakla
rını tanır, hukuk Devletini tanır, onun yanında 
sosyal zihniyete de sahiptir. Bugün artık sos
yal olmak medeni olmanın en başta gelen şart-
tıdır...» 

Demek oluyor ki; Muammer Aksoy Anayasa
mızın sosyalizme açık olduğunu gayet kesin ola
rak ifade etmiştir. Anayasa Komisyonu sözcü
lerinden Sayın Turan Güneş de gene aynı ko
nuda gayet kesin olarak Anayasanın sosya
lizme açık olduğunu belirtmiştir. Keza Anaya
sanın sınıflar esasına göre bir Anayasa oldu-
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ğunu da Turan Güneş'in sözlerinde bulmak 
mümkündür. 

Şimdi, aynı doğrultuda, daha Anayasa Ko
misyonu sözcülerinin Anayasanın sosyalizme 
açık olduğunu belirten başka konuşmaları da 
var, flakat onlara değinmeden Anayasa Mahke
mesinin bu yöndeki kararına işaret etmek is
terim. Anayasa Mahkemesi 1963/173 esas 
-965/40 Karar ve 26 . 9 . 1965 tarihli karariy-
le; «Anayasa düzenine uygun bulunan dernek
lerle Anayasanın cevaz verdiği ölçüde sosya
lizmi tahakkuk ettirmek amacını güden parti
leri kurma ve bu amacın propagandasını yap
ma hallerinin ise bu hükümlerin yani 141 ve 
142 nci maddenin kapsamı dışında kaldığı tes-
bit edilmiş» deyip devam etmektedir. 

Ayrıca Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
30 . 5 . 1967 tarihli kararından sosyalizm şöy
le tarif edilmektedir: «Bu durum karşısında 
dâva konusu olan (Sosyalist Türkiye) adlı ki
tabın incelenmesine geçilmeden önce sosyalist
likle komünistliğin mahiyetleri ve bu iki akım 
arasındaki esas farklarla Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerinin bu konuyla il
gili hükümlerinin kısaca gözden geçirilmesi ge
rektiği kanısına varılmıştır. 

A) Sosyalizm iktisadi alanda toplumu tat
min edici bir nizamı sağlıyabilmesi için insanın 
bütün olarak gelişmesine daha elverişli, daha 
adaletçi sonuçlar meydana getirecek bir düze
ni savunan bir görüş, bir doktrin olarak tanım
lamaktadır. Muhtelif memleketlerde çeşitli su
retlerde uygulanan ve her memleketin şartla
rına göre farklı şekillere bürünmüş olan sos
yalizmin mutedil diğer bir deyimle demokra
tik sosyalizmin özelliklerini şöyle özetliyebili-
riz: Üretim vasıtalarının devletleştirilmesi, sos
yal adaletin sağlanması, emek sahiplerinin 
emeklerinin karşılığını alabilmeleri, millî geli
rin âdil bir şekilde ve her ferdin topluma ka
zandırdığı kadar alabilmesini temin yolunda 
dağıtılması, sosyalizmin cemiyette işçilerin ala
cakları yevmiyelerin umumi seviyesi ürettik
lerinin servet miktarına bağlı bulunmaktadır. 
Sosyalistler şu formülü kullanmaktadırlar: 
Herkese gücüne göre, her güce eserine göre; 
herkese cemiyete kazandırdığı kadar. Sosya
lizm üretim vasıtalarının dışında ferdî mülki
yeti kabul etmektedir. Sosyalistler bir ihtilâl 
ve darbeye taraftar olmayıp çok partili de

mokratik bir Devlet içinde kendi fikir ve gö
rüşlerini halka yaymaya çalışarak meşru ve 
kanuni yollarla iktidara gelmek ve Hükümete 
iştirak ederek işçi menfaatlerini koruyabile
cek bir siyasot takibetmek ve İslâhat program
larını böylece gerçekleştirmek amacını gütmek
tedirler.» Şimdi bu da Yüksek Temyiz Mahke
mesinin verdiği bir karar. 

Sosyalistlik üzerinde söz söylemek için 
memleketimizdeki sosyal gelişmeleri yakından 
takibetmiş olmak, sosyalizmin tarihini yakın- / 
dan bilmek lâzımdır. Bu vesileyle hemen beyan 
edeyim ki Türkiye'de ilk sosyalist partisi 1910 
senesinde kuruldu, bundan 58 sene evvel. Ve 
Türkiye işçi Partisi o tarihten bu yana kurul
muş sosyalist partilerin tarih plânında bir de- , 
vamıdır. Sayın içişleri Bakanı benim bu sözü
mü almış ve hemen sonra söylediğim sözleri 
mûtatları veçhile meskût geçerek bu kürsü
den, Türkiye İşçi Partisinin bundan evvel ku
rulmuş olan sosyalist, komünist partilerin bir 
devamı olduğunu itiraf ettiği yolunda yorum
lamaya kalkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, üç dakikanız 
var efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Arkadaşlar, demin be
lirttim, Türkiye'de ilk kurulan sosyalist par
tisi 1910 da kuruldu. Yani henüz daha dünya
da komünist teşekküller yokken kuruldu, bu 
bir. İkincisi, Türkiye'de komünist partilerin 
yanında sosyalist partiler de kuruldu ve nite
kim şimdi vakit kalırsa okuyacağım bir ilâm, 
Türkiye Sosyalist Partisi hakkındaki ilâm, bu 
hususu gayet açık ve vazıh bir şekilde ortaya 
koyar. Kaldı ki ben o konuşmamda, «Türkiye 
işçi Partisi 58 senelik sosyalist mazinin tarih 
plânında devamıdır» dedikten sonra «Türkiye 
işçi Partisi ile bundan evvel kurulmuş parti
ler arasında bir organik bağ bulmak çabaları 
beyhudedir» 'diye ilâve ettim. Filhakika Tür
kiye işçi Partisi yepyeni şartlar altında yeni 
esaslara dayanarak kurulmuş bir partidir. Bi
naenaleyh, Türkiye İşçi Partisini suçlamaya 
kalkışanlar, bizim ifadelerimizi kendi yaptık
ları tutarsız ve düzme belgelere dayanan be
yanlar bir yana, bizim beyanlarımızı tahrife 
kalkışmasınlar, çünkü bu tahrifatı yalanla-

— 682 — 
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mak, nihayet o gün söz almak imkânı yoksa 
bile nihayet bir gün gelir yalanlamak müm
kündür. 

Arkadaşlar, Türkiyede' şunu ifade edeyim 
ki sosyalizm olmadan demokrasiyi yürütmek 
mümkün değildir. Bunu bir kez iyice anlaya
lım. Türkiye'de sosyalizmi zaten yasak etmek 
elinizde de değildir, bunu da söyleyeyim. Tür
kiye'de sosyalizmi yasak etmeye kalktığınız 
takdirde Türkiye'nin kaderi üzerinde çok 
olumsuz sonuçları bizzat kendiniz hazırlamış 
olursunuz. (A. P. sıralarından, «hadi ordan!», 
«ne demek istiyorsun?» sesleri) 

Demek istediğim gayet açık; bir kere sos
yalizmi yasaklama gücünüz yoktur. Bu gücü 
kendinizde vehmettiğiniz takdirde sizler Ana
yasa nizamı dışına düşerseniz. Çünkü Anayasa 
nizamı sosyalizme açıktır. Düzme belgelerle, 
düzme vesikalarla sosyalizmi suçlamak, Türki
ye İşçi Partisini suçlamak ancak Faşist metot
lardır. 

Arkadaşlar faşizm dünyanın her yerinde 
böyle geldi. İtalya'da faşizm bu yoldan geldi, 
sizin izlediğiniz yoldan. Yani bir tezvir kam
panyası açtı, bunlar komünisttir dedi ve ital
ya'da o zaman komünist partisi de vardı, on
dan başlamak suretiyle komünist partisini, sos
yalist partisini ve sonra liberal partiyi, radi
kal partiyi velhasıl kelâm faşist partisi dışın
daki bütün partileri kapatmıştır. Hatırlarsı
nız; faşizm de böyle bir darbe ile filân gelme
di italya'ya. Faşizm 1922 den 1926 ya kadar 
çok partili bir mecliste iktidarını uyguladı ve 
adım adım tıpkı şimdi sizin hazırladığınız gibi 
Seçim Kanununu değiştirerek, zorba ekipler 
meydana getirerek, tıpkı sizin yaptığınız gibi 
özel kanunlar ve özel mahkemeler kurarak 
italya'yı faşizme götürdü. 

BAŞKAN — Sayın Aybar vaktiniz tamam 
efendim, cümlelerinizi tamamlayın. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Ama şunu bilin ki Tür
kiye italya değildir. Türkiye'de demokrasiyi 
koruyacak güçler vardır ve koruyacaklardır. 
Türkiye'de demokrasi düzeni sizin anladığınız 
mânada değil, gerçek anlamında payidar ola
caktır. Bu güçler vardır. Bunun karşısına çıka
cak güçler için istikbal karanlıktır, hüsrandır. 
Benim sözlerim bu kadar. Hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (T. i. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Aydın Yalçın. 

Buyurun (A. P. sıralarından alkışlar) Saat 
15,18 dir. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri 1968 bütçe müzakerelerinin sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. Muhalefet sözcülerinin fikirlerini, 
görüşlerini bu müzakereler boyunca dikkatle 
izledik. Değerli tenkidler yapıldı, çeşitli görüş
ler ileri sürüldü. Muhalefet safından yalnız İM 
sivasi parti, bütçe müzakerelerini, bu yılın ik
tisat politikasına yerilecek şekil ve muhtevayı 
kat kat aşan bir çerçeve içinde ele aldılar. Tür
kiye işçi Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup hatipler, bütçeyi ve Meclis kürsüsünü, 
kendi ideolojilerinin propagandasına yardım 
eden bir fırsat olarak kullandılar. 

Daha önceki senelerde T. i. P. nin aynı mak
satla hareket ettiğini hatırladığımız için, bu 
partinin bu yıl da aynı şeyi tekrarlamasını pek 
yadırgamadık. Fakat bu yıl C. H. P. idaresini 
ellerine almış olan «solcu» ekibin aynı şeye te- -
vessül edişi, Parlâmento hayatımız bakımından, 
bir sürpriz olmuştur. Diğer partiler malî bün
yemizin, iktisadi hayatımızın müşahhas, pratik, 
aktüel konuları hakkında görüş ve mütalâala
rım bütçe çerçevesi içinde ifadeye gayret etti
ler. T. i. P. ve 0. H. P. sözcüleri ise, siyasi, sos
yal ve iktisadi rejimimizin temel müesseseleri 
hakkında yorumlarda bulundular. 

Bu uzun tartışmalar boyunca, muhalefet, 
ideolojisiyle bütçeye ne katkıda bulundu? diye 
içinizde tereddüde kapılanlar bulunabilir. Fakat 
âmme hayatımıza, devlet hayatımıza yön veren 
anafikirlerin, siyasi eğilimlerin, bu vesileyle 
Meclis kürsüsünden ifade edilmiş olması, ka
naatimizce tamamen faydasız olmamıştır. Bu 
tartışmalar, Türkiye'de siyasi şekillenmeye yar
dım etmiş, kimin nerede olduğunun, nereye yö
neldiğinin, halk tarafından daha iyi anlaşılma
sına yol açmıştır. 

Biz de meseleyi bu yönden önemli telâkki 
ettiğimiz için, konuşmamızda ağırlığı bu nok
taya vermek zorundayız. Türkiye'de siyasi mü
cadelenin bir kör döğüşü halini almaması, tar
tışmanın «sağırlar arasında bir diyalog» haline 
gelmemesi için bunda zaruret görüyoruz. 

Evevlâ büyük iddialarla ortaya çıkan, «Or
tanın Solu» ekibinin fikirlerini ele alacağız. 
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«Düzen değiştirme» sloganiyle anlatmaya çaba
ladıkları konularda dikkatimizi çeken çelişme
lere işaret edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir konunun rasyonel 
bir şekilde, mantık disiplini içinde tartışıla-
bilmesi için, herşeyden önce kavramların iyi ta
rif edilmesi, terimlerin vuzuha kavuşturulması 
lâzımdır. Durmadan tekrar ettikleri «Düzen de
ğişmeli» sözüyle C. H. P. solcularının aslında 
ne kasdettiklerini anlamaya çalışmamız şarttır. 
Çünkü bu söz, farklı anlamlarda kullanılmakta, 
kaypak ve vuzuhsuz bir kavram olarak tekrar
lanmaktadır. Bu kavramın kullanıldığı metin
leri dikkatle incelediğimiz takdirde, C. H. P. sol
cularının bunu birbirinden çok farklı, üç ayrı 
anlamda kuilandıkarma şahidoluyoruz. 

Onlar, «Düzen değiştirmeyi» evvelâ kurul
muş sosyal ve iktisadi sistemimizde köklü bir de
ğişme anlamına kullanıyorlar, iktisadi ve sos
yal sistemde temelden bir değişme yapmadıkça, 
Türkiye'nin kalkınamıyacağmı iddia ediyor
lar. «Bu düzenin bir sömürü düzeni 
olduğu; halkın" ve üreticinin aracılardan 
kurtarılması gerektiği toprakaltı ve top-
raküstü servetlerin yerli ve yabancı sömü
rücülere peşkeş çekildiği, toprak ağalarının, te
fecilerin, halkın kanını emdiği, depo ağalarının 
buzhane ağalarının haksız kazançlar temin et
tiği v.s.» gibi ifadeler, aslında ferdî mülkiyet, 
özel teşebbüs sistemine karşı sosyalist tenkid-
çilerin, ideolojik açıdan eskideniberi yönelttik
leri tenkidler manzumesi içinde mütalâa edilme
lidir. 

Ortanın solcuları, «Düzen değişmesini» yu-
kardakinden oldukça farklı, ikinci bir mânada 
daha kullanmaktadırlar. «Meselâ: Türkiye'de 
bölgeler arasında dengesizlik var. Köyle şehir 
arasında mesafe açık, gelir dağılımında eşitsiz
lik var. Halk çocuklarının hepsi okula gide
miyor. Fırsat eşitliği gerçekleştirilemedi, işte 
biz bu sebeple bu düzeni değiştireceğiz!» diye 
konuştukları zaman, kaydettikleri mâna, yukar
da açıklamaya çalıştığımız, sosyalist anlamdan 
çok farklıdır. Şikâyet ettikleri bu hususlar, Tür
kiye'deki sistemden çok, memleketin geri kal
mış bir iktisat bünyesine sahibolmasmdan ileri 
gelen aksaklıklardır. Bunların tashihi için sistem 
veya ideoloji değişmesi değil, fakat iktisadi kal
kınmayı hızlandırmak lâzımdır. 

«Düzen değişikliği» sözünü 0. H. P. solcu
ları, bâzı iktisadi aksaklıkları anlatmak için 
kullanmak suretliiyle, ona ynkardakilerden de 
farklı, üçüncü bir anlamda daha kullanmakta
dırlar. Nitekim, kredi dağılımı dengesiz, fiyat-

• lar yetersiz, vergi kaçakçılığı oluyor gibi şi
kâyetleri yaptıktan sonra, «hie biz bunun için 
bu düzeni değiştireceğiz:» dedikleri zaman ide
oloji veya kalkınma felsefesinden bambaşka bir 
mesele ortaya attıklarını farketmiyorlar. 

İktisadi politikada yapılacak düzeltmelerle, 
uygulamanın daha iyi yürütülmesiyle, .halledil
mesi pekâlâ mümkün olan bu gibi şikâyetleri, 
ortanms olcuları, sırf fikirleri karıştırmak için 
yapmıyorlarsa, kendilerine bilhassa şu tavsiyede 
bulunmak isteriz : 

«Meramınız?. halk oy-v.:ı:: muaralarmıza daha 
iyi anlatmak istiyorsam?!; devamlı olarak yanlış 
anlaşıldığınızdan şiMyei; etmek istemiyorsanız, 
bu kavram anarşisine biran evvel son vermeli
siniz. Fikir ve düşüncelerinizi bir disiplin ve 
düzen içinde formüle etmeye çalışmalısınız». 

0. H. P. solcuları bunu yaptıkları takdirde 
göreceklerdir ki, bir daha ki, sefere, Genel Sek
reterleri, «Ortanın solu» doktrinini anlatabil
mek için Meclis kürsüsünde bir maraton yarışı
na çıkmıyacak, altı küsur saat boş yere terlemi-
yecektir. Öte taraftan «Dağdaki çoban anladı 
da, siz anlıyama lını;d» tarzında hem Meclis 
âdabiyle bağdaşmıyan, hem de adında bir ümit
sizlik ifade eden yakmmaîara ihtiyaç duynııya-
caktır. (Â. F. sıralarında «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; C. H. P. sözcülerinin 
karşılaştığı güçlük yalnız buradan gelmiyor. Bir 
taraftan yüksek fikirler, derin ideolojik tahlil
ler içinde yüzüp, etrafa (tepeden bakarken, bir
den sözü balıkçılara, zeytincilere, peynircilere 
inldirmesi, Emirdağ'lı Bayramdan, Elmalı Kay
makamından fikriyatını desteklemesi için. me
det umması, sayın arkadaşımızın gerçekten bü
yük zorluklarla pençeleşmekte olduğunu açık
ça gösteriyor. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Genel sekreterlerin sıkıntısı, Türk politikası
na, «SÖEiüriicüler, (ioprak ağalan, satılmışlar, 
uydular, kapkaççılar.» gibi sözcüleri kendilerin
den evvel kullanıp patentini almış olan mark-
sistlerin daha tutarlı olmalarından geliyor. Bir 
metot 've disipline sahibolmadıkları halde, bu 
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ise yeni heves eden C. H. P. solcularının bun
dan mahrum bulunuşları, onların karşılaştığı 
asıl zorluğu teşkil ediyor. Türkiye İsçi Partisi 
marksizme inandığını açıkça söylüyor; özel 
mülkiyetten doğan, «sömürü» olayını, belirli bir 
diyalektik içinde kendine igöre ortaya koyuyor. 
Bunun, «Bilimsel sosyalizm» okluğunu itiraf 
ediyor. Bu bakımdan T. i. P. İlleri anlamak, fi
kirlerini taldib etmek. ne 'istediklerine nüfus et
mek bizim için sor olmuyor. Fakat Sayın Ece-
vit'in, «Ortanın solunun» bir nevi sosyalizm ol
duğunu bir türlü (îöyliyemediği için, ! ıı söylen
diği saman da, Genel Başkanlarının bunu tek-
zibettiğine de şahidolduğu için, Sayın Genci 
Sekreter meramını anlatmakta gerçekten güç
lük çekiyor. 

Etiketini tam koymadan, halka bâzı yeni 
mallar satmak istediğini ilân ettiği için şüphe
ler tereddütler doğuyor. Hattâ kendisini ve par
tisini zer durumlara sokan çelişmeler ortaya 
çıkıyor. «Bu düzen sömürü düzeni idiyse, otuz 
yıl bunu nasıl uyguladınız, ;neden .şimdiye kadar 
ses çıkarmadınız?» diye sorulunca bocaladık
larını, kekelediklerini görüyoruz. Bugün de he
pimizin hayretle müşahade ettiği gibi reddi mi
ras ettiklerini de görüyoruz. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Kendilerine bu söylediklerinizi, daha önce 
T. i. P: İller söyledi, onlardan fariliniz ne di
ye sorunca aldığımız cevap, gene mütereddit ve 
yetersiz oluyor. Bu kürsüden muhalefete men
sup bir arkaidp.sımızm da göçen sefer e ok güzel 
belirttiği gibi, C. H. P. solcularının, büyük bi.••: 
esendi içinde, patenti daha önce almımş bir akı
mın cezfbesine kendilerini kaptırdıklarını artık 
görmiyen kalmamıştır Türkiyede. Genel Sekre
terin, «T. i P. ve marksistler tam devletçilik 
istiyor. Bu ise demokratik düzenle bağdaşmaz; 
biz özel mülkiyete de müsaade ediyoruz!» tar
zında cevap verişi bir türlü inandırıcı olamıyor. 
Aradaki farkın bu derece dar bir alana inhisar 
edişi hakikaten kimseyi tatmin etmiyor. 

Çünkü herkes biliyor ki, komünizm ve mark-
sizm tam mânasiyle devletçilik demek ile değil
dir. Komünist idare Polonya'da, toprakların 
% 95 ini özel mülkiyet içinde bırakmıştır. Ko
münist idare Yugoslavya'da da öyledir Öte ta
raftan birçok komünist ülkelerinde meskenler
de mülkiyet kabul edilmekte, ufak dükkânlara 

dahi müsaade edilmektedir. Asıl dikkate değer 
nokta bugün komünist dünyasının artık kolek
tivizmden, aşırı devletçilik ve merkeziyetçilik
ten uzaklaşmaya başlamasıdır. Mülkiyetim ala
nını yaymak, işletmeleri desantralize etmek, son 
zamanlarda komünist dünyasında girişilen re
formların anaistikametini teşkil etmiştir. 

Üstelik dünyadaki gelişmeleri takibedenler, 
«düzen değişikliği» ne gerekçe olarak kabul 
edilen meselâ «Aracılığın ortadan kaldırılma
sı» gibi konularda, yepyeni görüşlerin ortaya 
çıktığını biliyorlar. Halbuki 0. H. P. nin gele
neksel fikriyatına çok yabancı bir kaynaktan 
mülhem olan «sömürü ve aracılık» gibi konula
ra, birden sarılan C. H. P. solcuları, son yıllar
da, gerek teori, gerekse tatbikat alanında mey
dana çıkan bu yeniliklerden habersiz gö
rünüyorlar. Kalkınma hamlesinin, Tarım ve «En
düstri gibi temel istihsal alanları dışında ka
lan, bir nevi «Aracı» sektörlerin gelişmesiyle 
birlikte inkişaf ettiğini iktisat tarihi ve teorisi 
ortaya koyuyor. Ticaret, bankacılık, ulaştırma, 
serbest meslekler gibi hizmet sektörlerinin, üre
ticiyle, tüketici arasındaki ilişkileri tesis eden 
ve kuvvetlendiren, hayati hizmetleri olduğunu 
herkes biliyor. 

Hattâ kollektivist ve tam devletçi olan Sov
yet iktisadi sisteminin bile, teoride yeri olmı-
yan, devlet düzeninde resmen tanınıp, meşru 
sayılmıyan birtakım «aracılar» sayesinde yürü
düğü, bunlara Rusçada «Tolkaçi» yani bizim 
Türkçemizle «Aracı» dendiği literatürde bilini
yor. 

Sayın genel sekreter, ilerlemiş bir iktisat 
düşeninin, ister kollektivist, ister kapitalist ol
sun, bâzı ortak müesseselere sahibolacağını gö-
remiyen bâzı amatörlerin, hayalperest ıslahat
çıların işledikleri bir hatayı aynen tekrar edi
yor; aracıları, komüsyoncuları, tücarları, lü
zumsuz iş gören bir nevi parazit sınıfı telâkki 
ediyor. 

Bundan kastı, üretici ve tüketici arasında
ki ilişkilerin kooperatifçilik gibi müesseselerle 
takviye edilmesini anlatmak ise, bu takdirde 
peynirciler misalindeki gibi Bulgaristan örne
ğini değil, fakat Hollanda, Danimarka, tsveç 
ve ingiltere gibi ülkelerin kooperatifçiliğinden 
örnekler vermesi daha isabetli olmaz mıydı? 

IlaîiU ki, Türkiye'de her yıl, yüzlerce koope
ratif kurulmakta ve bu kuruluşlar teşvik edil-
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mektedir. Şu halde Sayın Ecevit, «Koopera
tifler yetmiyor» diye düzen değişikliği istiyor 
olamaz. 

O. H. P. solcularının söylediklerinden pek 
fazla mâna çıkaramıyan bâzı cömert ve iyi ni
yetli kimseler ise kendi başlarına birtakım spe
külâsyonlara başvuruyorlar ve birtakım çıkış 
noktalan anyorlar. Diyorlar ki, «Ortanın so
lundan kasıt» olsa olsa, demokratik sosyalizm
dir. C. H. P. liler, biz, T. i. P. den farklı düşü
nüyoruz diye ısrar ettiklerine göre, bu durumda 
başka bir şık kalmıyor. 

Şahsan buna inanmayı çok arzu eder ve du
rumun gerçekten böyle olmasını gönülden temen
ni ederdik; yalnız ortada bu tahlile pek uymı-
yan birçok pürüzün ve çelişikliğin mevcut bu
lunduğunu da belirtmek zorundayız. Bunları 
birbiri ardından şöylece sıralıyabiliriz : 

Bugün Avrupa sosyal demokratlan arasında, 
C. H. P. Genel Sekreterlerin ısrarla savunduğu 
tarzda, daha fazla devletçiliği arzu edenler kal 
mamıştır. Bundan otuz kırk sene evveline ka
dar, Avrupa'da demokratik sosyalizm, âmme sek
törünün daha fazla genişlemesi, istihsal vasıta
larının ve bilhassa endüstrinin devlet mülkiyeti
ne geçirilmesini programına almıştı, fakat gerek 
tatbikat, gerekse teoride ve bilhassa iktisat il
minde meydana gelen yenilikler sayesinde, bu 
düşüncelerin de modası geçmiştir. Bugün Av-
rupa'daki demokratik sosyalizm, modern dev
letin elinde, mülkiyeti devralma gibi iktisadi 
hayata doğrudan doğruya kontrol imkânlannı 
veren müesseselerden çok daha müessir bâzı 
vasıtaların mevcudiyetini fark etmiştir. Sosyal 
adaleti, eşitliği, fırsat ve imkân eşitliğini ger
çekleştirebilmek için modern ve Batılı anlamda, 
demokratik sosyalizm, artık devletleştirme tera
nelerini bugün bir kenara bırakmıştır. Nitekim 
otuzbeş yıldır İsveç'te iktidarda kalan Demok
ratik Sosyalistler, bugün yüzde doksanbeşi özel 
mülkiyette olan endüstriyi devletleştirmemişler-
dir. iktisadi hayatta illâ da âmme mülkiyeti ve 
teşebbüsü olsun diye ayak dirememişlerdir. 
Aynı şey Almanya, ingiltere italya ve Fransa 
gibi ülkelerdeki demokratik sosyalizm için de 
söylenebilir. Durum böyle iken, hâlen orman
ları Devlet elinde olan, madenlerinin önemli bir 
kısmı Devlet kontrolunda olan, endüstrisinin 
yüzde kırkından fazlası âmme mülkiyetinde olan, 
yatmmlann yarısından fazlasına Devletin karar 

verdiği bir ülkede, hâlâ daha fazla devletçilik 
olsun demek, kanaatimizce bambaşka bir sis
temin özlemi içinde olmak demektir. Bu balam
dan bizdeki ortanın solu ile, Avrupalı sosyal de
mokratların aynı kafada, ayni zihniyette olduk
larını kimse iddia edemez. 

Sayın milletvekilleri; demokratik sosyalizmle 
Marksist sosyalizm arasındaki farklann ne oldu-
zunu düşünürken yalnızca, doktrine, siyasi 
hedeflere, programdaki fikirlere bakmak kâfi 
değildir. Bunları uygulamak için takibedilecek 
yol ve strateji, müracaat edilecek vasıtaların 
millî olup olmayışı, parlömanter sisteme uygun
luğu ve saire gibi hususlar da son derece önem
li noktalardır. Meseleye bu açıdan bakıldığı 
zaman, C. H. P. soculariyle, T. i. P. li Marksist-
lerin düşünceleri, metotlan ve stratejileri 
arasında pek büyük fark bulunmadığını üzün-
tiyle müşahede ettiğimizi itiraf etmek zorun
dayız. Taassup, katı fikirlilik, muarızını suçla
ma üslûbundaki ağır ve şiddetli ton, siyasi ra
kiplerini âdeta düşman ve hain mertebesine so
kan ağır ithamlar, yalnız metot bakımından de
ğil, fakat üslûp ve stil bakımından da bu iki par
tiyi, bu iki partinin idarecilerini dille konuşur 
hale getirmiştir maalesef. Bugün Türkiye'deki 
siyasi tartışmayı takibeden tarafsız bir müşahit, 
O. H. P. solcuları ile, T. i. P. liler ve Marksist
ler arasındaki terminoloji benzerdiğini, vokabü-
ler yakınlığını bir anda müşahede etmektedir
ler. Nitekim, siyasi muarızlarına karşı, «Toprak 
altı ve toprak üstü servetlerimizi peşkeş çeken
ler, sömürücüler, soyguncular, toprak ağaları, 
yabancıya satılmışlar, uydular, Amerikan uşak
ları, tutucu ve gericiler, sermayedar çevrelerin 
sözcüleri, emekçinin rızkına göz dikenler, halk 
düşmanları» gibi terimler, artık T. i. P. ile C. 
H. P. solcularının müşterek dili haline gelmiş
tir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, bu dilin, demokratik bir 
Parlâmento içinde, birbirini saygıyle dinliyen, 
fakat birbirinin fikrine katılmıyan, ortak kural
lara hürmet etmeyi mümkün kılan, devlet ve mil
let bütünlüğünü ayakta tutan «Asgari müşterek
lerde birleşme» temel prensibiyle bağdaşması 
mümkün değildir. Hergün birbirine karşılıklı 
hakaret eden taraflardan kurulu bir Parlâmen
tonun demokratik oyun kurallarını uygulama-
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sı kolay olmaz. Bu tarz hitap, olsa olsa bir kar
gaşalığın ve kapışmanın uvertürü sayılır. 

Onun içindir ki, 1965 yılından bu yana, «As
gari müştereklerde birleşelim.» sözünü tekrar 
edegelmekteyiz. Bunun anlamı açıktır. Türk 
Anayasası partileri birbirine düşman gören, hal
kı sınıflara ayıran, siyasi mücadeleyi sınıf kav
gası şeklinde gören Marksist akımlara kapalı
dır. Çünkü tecrübeler göstermiştir ki, ideoloji
sinde tartışmayı reddeden, çoğunluğun gönlünü 
kazanarak, siyasi başarıya ulaşma gibi, medeni 
ve mutedil usulleri benimsemiyen siyasi parti
lerle demokratik bir Parlâmentonun yürütülmesi 
çok zor olmaktadır. 

Yukarıda zikrettiğim tâbirleri, kelimeleri 
kullanan kimseler, tartışmanın demokratik bir 
ortam içinde devamına imkân vermiyen samimi
yetsiz ve son derece tatsız bir yola girdiklerini 
kabul etmelidirler. Sosyal sınıfları, sonunda 
bir~kapışmayla, ortadan kalkacak varlıklar ola
rak gören, siyasi vetireyi, bu karışmayı kolay
laştıran âdeta bir iç harb uvertürü şeklinde ka
bul eden ideoloji mensupları, zaten demokrasi
nin oyun kurallarına kendilerini bağlı hissetme
mektedirler. Nitekim sosyalist devrimin strateji
sini tartışanlar arasında bir T. i, P. milletvekili, 
tıpkı Lenin'in tavsiye ettiği igbi, Parlâmento
dan ancak propaganda için faydalanmakta ol
duklarını ima etmiştir. 

Sosyalizmin parlömanter yoldan gerçekleşti-
rilemiyeceğini iddia eden ve T. i. P. nin Parlâ
mento içindeki faaliyetlerini yetersiz bulan bâ
zı Marksistlerin endişelerinin yerinde olmadığı
nı bu T. 1. P. milletvekili bu şekilde anlatmak 
istemiştir. 

Türkiye'de sosyalizmi, kollektivizmi, yepye
ni bir düzeni, köklü devrim ve dönüşümleri, 
«tepeden inme» suretiyle mi, yoksa «tabandan 
yukarı» bir usulle mi yerleştirmek gerekir tar
tışması pek yeni değildir. Bu tartışmaya yalnız 
Marksistlerin, T. i. P. mensuplarının, profesyo
nel ihtilâlcilerin katıldığını da söylemek doğru 
değildir. Bu tartışmaya C. H. P. nin ortanın 
solu takımı da katkıda bulunmaktadır. Memle
kette patlamalar olacağı, kapalı düzene dönüle
ceği, adını bilmediği kimselerin .ordu içinden 
baş kaldıracağı gibi kehanet ve tehditler ileri 
süren C. H. P. lideri de zaman zaman bu dü
şünce tarzının paraleline girmektedir. Bu söz

lerimle, C. H. P. liderine, Genel Sekreterine, 
Marksizme kapıldıkları hitabında bulunmak is
temiyorum. Biraz sonra açıklamaya çalışacağım 
gibi, kastım tamamen başkadır. C. H. P. içinde 
«Devrim metodu ve stratejisi» konusunda düşü
nenlerin, herkesin dikkatini çeken şu sözleri, bi
zi bâzı paralellikler kurmaya icbar etmekte
dir. 

Bugünkü demorkasiyi gerçek demokrasi bul
mayıp, şeklî ve biçimsel demorkasi diye düşü
nenler bunlardır. Kalkınmanın demokratik yol
la başarılamıyacağma inananlar, Türkiye'de yir
mi yıldır bir demokrasi oyununun oynandığını 
söyliyenler bunlardır. Atatürk Cumhuriyetine 
Halk düşmanı Cumhuriyet, diyerek, gerçek 
«Halk Cumhuriyeti» kurulmasını arzulayanlar 
bunlardır. Türkiye'nin mensuboldıığu âlemi, 
hür dünyayı emperyalistler diye adlandıranlar, 
bunların arasındadır. Ortanın solunu bir din 
veya tarikat gibi görenler, yoldaki egzos pat
lamasını bekledikleri patlama sanarak «artık 
başladı» diye sevinçle pencereye koşanlar, bun
lar arasındadır. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

C. H. P. nin resmî organlariyle, C. H. P. sol
cularının yazı yazdığı dergilerde, A. P. iktida
rına karşı yapılan saldırıların tonu, dayanılan 
gerekçeler, köklü düzen değiştirmenin nasıl ya
pılması gerektiği hususundaki fikirler, C. H. P. 
içinde de şiddet yolunun, totaliter metodun ka
falarda, gönüllerde taptaze yattığını açıkça or
taya koymaktadır. 

Geçenlerde Mecliste çıkan bir kavga olayını 
vesile ittihaz ederek, gerek T. i. P., gerekse C. 
H. P. Başkanının, gericiliğin hortladığı, bu gi
dişle patlamaların beklenmesi gerektiği yolun
da bu kürsüden yaptıkları konuşmalarda zihni
yet ve görüş paralelliği, hepimizin dikkatini çek
miştir. Demokrasiden, hür seçimden, Parlöman
ter hayattan ümidini kesecek kadar, bu düzene 
pamuk ipliği ile bağlı olduklarını ortaya koyan
ları, biz birbirinden ayırdetmekte güçlük çeki
yorsak, kabahat bizde değil, kendilerindedir. 
Esasen Türk milletinin çoğunluğu da bunun far
kındadır ve oylarını buna göre kullanmıştır ve 
buna göre kullanmakta da devam edecektir. (A. 
P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bugün komünizmin 
Türkiye için teşkil etiği ehlikeden bahsediyor
sak, bu bir evhamın mahsulü değildir, önümüz-
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deuzakyakm düzinelerle railletin verdimi misal 
mevcut iken, memleketi hommılzra. 'h^Vm^-A ve 
onlarla işbirliği yapanlar Iıakbnd;', v.y^rm^yo, 
çalışıyorsak, bunu kimse jrerekiMa bir ç-nba kabul 
etmemelidir. Bu, ancak milleti t'hha ilerce ya
pılacak bir baskın için ryutmak r.»iye-derin :U-
dia edebilecekleri bir wy olur. Hele ron :̂:v-:-yı
larda bu ihtimal Türkiye için, dada da ??•:"/de 
görülür bir hale gelmiştir, öûnkü ],:î.-?".at d=d-
lâlci Marksistler, C. H. P. den kend< büdoflcri 
için nasıl faydalanacaklarının tavtrr^^ymı ar
tık açıkta yapmaya başlamışlardır. r-::;c?ı'cr-
de Türkiye Öğretmenler Sendikasının istanbul'
daki lokalinde «Devrim stratejisi rsc oh nalıdır?» 
konusu üzerinde yapılan bir acık oturumda, 
parlömanter yollarla oyalanmayı red'lcdon vo 
sosyalizmi ancak ihtilâl voliyle ^errdkle^tmsek 
mümkündür diyenler, bu rşte C. Ti. ±\ ye bdydk 
roller düştüğünü açıkça söylemektedirler. Hü
lâsa görülüyor ki, mesele bizim kafamızda bir 
vehim olarak meydana çıkmış, nazari ve temel
siz bir düşünce değildir. 

Binaenaleyh bütün memleketin, yüreklerinde 
hürriyet ve demokrasi sevgisi olan Halk Parti-
lililerin, bu konuda ikaz edilmeleri, hepimizin 
hayatı, hürriyeti, demokratik sistemin geleceği 
bakımından hayati bir meseledir. 

Muhterem milletvekilleri; kanaatimizce 
T. I. P. aydınlar, yazarlar ve küçük burjuva en-
tellektüelleri arasında ilk adımda kazandığı 
ilgiyi ve siyasi gücü, devrimci bir proleter hare
keti için yetersiz görmektedir. Bunun için, Mos
kova tipi Marksizmin öğütlerine uyan bir yolda 
uzun vadeli faaliyetlere girişmiş görünmektedir. 
Kütle hareketi için şart olan geniş halk deste
ğini elde edebilmek için, bölgecilik, ırk, din ve 
mezhep farklarından, bâzı sosyal, zıddiyet ve 
rekabetlerden faydalanma yollarını denemekte
dirler. öte taraftan kendini ve faaliyetlerini 
tehlikede gördüğü anlarda da «Burjuvazinin 
ilerici kolu» adını verdikleri C. H. P. gibi millî 
teşekküllere çengel atmakta; hattâ onlarla res
mî, yahut gayriresmî bir cephe birliği kurma 
teşebbüslerinin peşinde koşmaktadırlar. Bu teş
hisin ve tahlilin soğukkanlılıkla yapılıp, ortaya 
konması hem rejimin istikbâli, hem millî beka
mız, hem de bizzat siyasi istikrardan ortak ola
rak sorumlu, olan C. H. P. gibi büyük millî te
şekküllerin akıbetleri bakımından şarttır. 

Türkiye'nin NATO dan koparılması, dünya
ya önderlik eden Amerika ile ilişkilerinin kesil
mesi için bir süredir devam eden telkinleri mil
letlerarası komünizmin dünya stratejisi bakı
mından ele almak lâzımdır. Türkiyede sosyalist 
devrimi başarmak için aralarında açık oturum 
yapan Marksistler, Türkiye'nin Atatürk'ün va
siyetine uyarak batı dünyasiyle ilişkilerini her 
alanda artırmış olmasını, ciddî manialar olarak 
görmektedirler. Sol kanatta ortak olarak yavaş 
yavaş benimsenmekte olduğunu gördüğümüz 
NATO aleyhtarlığı, Anti - Amerikanizm ve Vi
etnam Harbinde komünist tezini tutma temayü
lü, dikkatle izlenmesi ve değerlendirilmesi ge
reken mühim bir propagandadır. 

Vietnam harbi, bir ülkede endoktrine bir 
azınlığın, iyi organize edilerek, gerilla harble-
riyle bütün bir memleketi hâkimiyeti altına nasıl 
olabilmek istediğini gösteren dikkate değer bir 
dönemedir. Bu ülkede Millî Kurtuluş cephesi 
adı verilen bir «Front» mutedil sosyalistleri 
hattâ milliyetçileri, komünistlerle cephe birliği 
halinde toplanmıştır. Yıllardanberi Vietnam'da 
devam edegelen bu deneme komünistler için ba-
şariyle sonra ererse, aynı metotların başka ül
kelerde de denenmesi hareketine hız verileceğini 
bizzat Sovyet kanatları, komünist kaynakları 
söylemektedirler. Milletlerarası komünizmin dü
şüncelerini yansıtan yayınlar, bilhassa komünist 
bir ülkeyle hududolan memleketlerde, ırk, elin, 
dil, mezhep farklarından faydalanarak, bu 
memleketlerde Vietnam modeli yeni ayaklanma
lar çıkarmanın ne kadar cazip bir iş olacağını 
hatırlatmaktadırlar. Bu sebeple bizdeki aşırı 
solun Vietman meselesine bu derece ilgi duyma
sını, yalnızca plâtonik bir ideoloji akrabalığına 
hamletmemek lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bu sebeple, iktidar yıpransın da ne olursa 
olsun diye hesap yapanlar, bunun için komünist
lerden bile faydalanmayı düşünenler, hem kısa, 
hem de uzun vadeli olarak, bindikleri dalı kes
tiklerinin farkına varmalıdırlar. 

Bugünkü şartlar altında demokrasiye inanan 
kuvvetlerin, Türkiye'de komünist tehlikesini bir 
evham saymıyan, ileri görüşlü vatanseverlerin 
elbirliğiyle bugünkü siyasi düzeni ayakta tut
ması tarihî ve millî bir görevdir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar yaptı
ğım tahlillerden, C. H. P. solcularının, «Düzen 
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değişikliği» BOZ tiyle kasdetmiş oldukları birinci 
fikrin mantıkî sonuçlarını, kendi beyanlarına, 
başka ülkelerdeki tecrübelere ve ortada beliren 
bâzı işaretlere göre, açıklamaya çalıştım. Yaptı
ğım bu tahlilin, zincirleme sonuçlarının, bâzı 
kimseleri düşünmeye sevkedeceğini, bâzı kimse
leri ise isyana ve inkâra iteceğini tahmin ediyo
rum. 

Basılan da, «kantara d^ğil^ir, bizim düsen 
değişikliği ve ortanın solu felsefemizden endişe
ye mahal yoktur» diyeceklerdir. 

«Düzen değişikliği» derken anlatılmak istenen 
fikrin, istisadi kalkınma ve sosyal evrim mese
lesiyle ilgili değişiklikler olacağı daha önce de 
söylenmiştir. Nitekim Türkiye'de Ortaçağ ka
lıntılarının tasfiye edilmesi, feodal ve gelenek
sel müesseselerin yerlerine yenilerinin konmas, 
köy ve şehir farklarının giderilmesi gbi, idolo-
jiye pek bağlı olmıyan konuların î^ısdedildiği-
ne yukarda işaret etmiştik. 

Bu bakımdan A. P. nin bu durumu bilinçli 
ve iradi bir şekilde değiştirmek istemeyen tutu
cu bir parti olduğu, buna mukabil, C. H. P. nin 
yenilik ve değişiklik istiyen bir siyasi gücü tem
sil ettiği de sık sık söylenmektedir. 

Türkiye'de tek parti devrinde kurulu düzeni 
değiştirmek istiyenler, a ûmda, 1946 da C. H. P. 
nin karşısına çıkan halk hareketine karışmış 
olanlardır, iktidar sahibi, imtiyazlı zümreler
den, bürokrasi ve eşrafm sultasından halk kur
tarmak, memlekette eşitlik yaratmak, gerçek 
demokrasi ve Cumhuriyetçilik için mücadele 
için mücadele vermek için yola çıkan insanla
rın çoğu, bugün C. H. P. nin değil, A. P. nin 
safları içindedir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Eski düzeni yıkan, halka karşı sorumlu, de
mokratik ve âdil bir idare kurmak için hareke
te geçen halk, Türkiye'de «düzen değişikliğini» 
gerçekten meydana getirmiş olan millî kuvvet
lerdir. Bu sayede başılıyan ve hızlanan millî 
kalkınma, vatandaşa ilk defa dünya nimetlerin
den geniş şekilde faydalanma ufku açmıştır. 
Halk ihtiyaçlarına karşı hassas demokratik bir 
idarenin kuruluşu, Türkiye'de gerçek Rönesan-
sm maydana gelmesine yol açmıştır. 

1946 dan sonra, bugün biaim temsil etti
ğimiz halk hareketi, vatandaşı, düşünen, se
sini yükselten, dünya nimetlerinin peşine 

düşen, aktif ve dinamik bir unsur haline ge
tirmiştir. İşte asıl düzen değşişikliği budur 
ve bunu yapan da C. H. P. değildir, bizzat 
A. P. nin kökünü teşkil ©den geniş halk küt
leleridir. Bunun içindir ki, C. H. P. lilerin 
hesapları daima yanlış çıkmakta, işçiler sen
dikacılar, çiftçiler, müteşebbisler, serbest mes
lek mensupları, geniş bir şekilde A. P. de ben
liklerini bulmaktadırlar. 

Bu hal Markistlerin de sandığı gibi, şuursuz, 
sınıf bilincine bir türlü ulaşamıyan, cahil 
halk tabakalarının birtakım sömürücü ve da-
levereci politikalacılar tarafından aldatılması 
Koımcu da değild'r. Bu hareket bilâkis çok bi
linçli, son derece gerçek ve mantiki bir dav
ranıştır. 

Bu münasebetle, son zamanlarda C. H. P. 
liderlerinin sık sık tekrar ettiği bir başka 
meseleye , tema? edeceğim. Bu mesele gericilik 
ve irtica konusudur. Türk ıslahatçıları ve 
devrimcileri, Mustafa Eeşit Paşadan, Atatürk'e 
jkadar, bu konu ile meşgul olmuşlardır. 
Yeni nesiller, bu mesele üzerinde çok hassas 
olan bir eğitim ortamında yetişmişlerdir. Za
man zaman millî hayatımızdaki bu hassasi
yeti istismar ederek, memlekette bir korku 
vo tedhiş havası yaratmadan, meseleye so-
ğukkanlıkla bakmak mecburiyetindeyiz. 

«irtica hortluyor, A. P. gerici bir ihti
lâl yapmıya haırlamyor!» gibi yapılan ve kış
kırtmalarla, mesele ne ele alınabilir, ne de isa
betli bir teşhis konu, tedavi çaresi aranabi
lir. Onun için meselenin önemiyle orantılı 
olarak, bu konuda ciddiyetimiz takınmaya 
mecburuz. 

Büyük Filozof Heraklit'in dediği gibi, de
rede akan aynı suda insanın iiki defa yıkan
ması nasıl imkânsızca, Türkiye'de yarım 
a3ir evvelki düzeni, şeriatı, hilâfeti geri getir
meyi hayal etmek de o derece abes bir düşün
cedir. Türkiye'de hilâfet ilga edildiği, tekke 
ve zaviyeler kapatılıp, şer'i mahkemeler kal-
dırlıdığı zaman, modern hayatın ne demek ol
duğunu görme ve bilme imkânlarına sahip nü
fusun sayısı bir milyonu sor bulunuyordu. 
Geri kalan onbir - oniki milyonluk nüfus, 
asırlardan beri değişmemiş durgun ve hare
ketsiz bir düzen içinde köylerinde, kasabala
rında Orta Çağ hayatı yaşamaktaydı. 
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Bugün Türkiye'de nüfusu yüzbini aşan bü
yük şehir adedi onaltıdır. 

On bini aşan şehirlerde oturan vatandaş
lar ise, on milyonun üstüne çıkmıştır. 
Bundan başka köylerle kasabalar ka
sabalarla şehirler ev büyük şehirler her 
gün birbiriyle maddi ve mânevi temas ağı 
içine alınarak, Türkiye'de yepyeni bir dünya 
meydana gelmiştir. Artık bir kere bu dünya 
içinde kendini bulanların, bundan yarım 
asır evvelki hayatı değil arzu etmesi, tasav
vur dahi etmesi mümkün değildir. 

Bugün bütün memleket yeniye, moderne, 
değişik bir hayata susamıştır. Böyle bir halk
tan irtica beklemek, böyle bir halkı irticaa 
sürükliyebilecek bir güç tasavvur etmek, sa
dece abesle iştigal etmektir. 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, yer yer bası kural
ların başkalarına zorla kabul ettirilmesine te
şebbüs edildiğini gösteren, mevzii taassup ha
reketlerine şahidolmaktayız. Fakat taassup, 
ayrı bir problemdir. Taassubu gericiliğin ve 
irticaın asıl müşiri ve belirtisi olarak kabul 
edecek olursak bunu önemle ele almamız, 
çarelerini realist ve soğukkanlı bir şekilde 
aramamız mümkün olur. Hürriyet düzenine 
bağlı, aydın ve devrimci güçler olarak her türlü 
taassubun karşısındayız. 

Taassup bugünkü dünyada, gerek aşırı sağ, 
gerekse aşırı sol istibdada kaynak vazifesi 
gören zararlı bir ruh yapısıdır. Eğitim, tole
rans, demokratik telkin ve ikna vetiresi, bu 
işi kökünden tedavi edecek başlıca yoldur, ir
ticai yokedeceğiz, taassubu önliyeceğiz, diye 
kanun dışı şiddet yoluna başvurulması, baskı 
tedbirlerinden çare aranması kanaatimizce 
beklenen sonucu vermiyecektir. 

Başka milletlerin tarihi, ve tecrübeleri de 
göstrmiştir ki, faşizmi, komünizmi, dikta rejim
lerini besliyen kökler hep aynı kaynaktan 
gıdalanmaktadırlar. Her yerde kötü ruhlar gö
ren, olayları doğru yanlış, şeriata uygun veya 
ona aykırı diye tasnif eden, girift mesele
leri, basit birtakım formüllerle izaha çalı
şan emirleri olduğu gibi kabul eden basit ka
falar, her türlü taassup İçin, çok müsait bir 
zemin teşikl .ederler. Birtakım mutaassıpların 
bütün kötülükleri, kâfirlere, yahudilere, ma
sonlara, şeriatı ihlâl edenlere, yabancılara, şu 

veya bu tarzda giyinenlere izafe etmeleriyle, 
markistlerin bütün fenalıkların kaynağında 
burjuvaziyi, kapitalizmi, hür teşebbüsü, Ame
rika'yı NATO'yu, görmeleri arasında en ufak 
fark yoktur, ikisi de aynı kafa yapısının mah
sulüdür. Biz bu iki kafcya r*a kabıyız. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden 
önce bir kaç noktaya daha temas etmek mecbu
riyetindeyim. 

O. H. P. Genel Sekreteri, bizim grupumuz 
içinde bâzı tartışmalara zaman zaman çok bel 
bağlamış görünürler ve bunu kendi fikirleri 
bakımından destekleyici deliller olarak kullan
mak isterler. 

Muhterem arkadşlar, A. P. açık bir düzene 
inanmamaktadır, demokratik bir partidir. 
Program ve felsefesi istikametinde, üyelerini 
ikaz etme, safları sıklaştırma A. P. de iç mura
kabenin, kendini bulmanın ve herhangi bir de
mokratik partide tek yoludur. Kendilerine bu
nu tavsiye ederiz. (A. P. sıralarında «bravo» 
sesleri) 

A.P. de iç murakabeden korkmayacak, iç tar
tışmadan korkmayacak kadar kendisinde gü
ven hissi mevcuttur ve bu güven hissi A. P. nin, 
milletin meselelerini anladığı inancından gel
mektedir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Taassup ve aşırı uçlar her kütle partisinde 
mevcuttur. Mühüm olan, bu unsurların partiyi 
ne derece kontrolü altında bulundurduğudur. 
Bizim müşahedemiz odur ki, aşırı uçlar C.H.P. 
de kontrolü ele almışlardır ve asıl C.H.P. lile-
rin bu meselede kendi kendilerini iyi bir mura
kabeye tabi tutmaları şarttır. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu kürsüde biraz evvel 0. H. P. sözcüsü, 
demokratik düdene bağM^m ifa''o ntti. ) f'"V;ti 
dedi ki; Bu düzen sağcı ve solcu dikta rejim
lerinden ne kadar kötü olursa olsun, gene de 
iyidir. 

Bu sözünü büyük bir memnuniyetle kaydet
tiğimizi ifade etmek isterim ve tahmin ederim 
ve temenni ederim ki bu söz, yalnızca büt
çe müzakerelerinde bir formalite icabı, 
bir resmî beyanı tescil etirmek için de
ğil bundan sonraki davranışlarında da 
kendilerine rehberlik eden bir temel prensip 
olsun. 
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Muhterem arkadaşlar, bir başka hatip arka
daşımız demokratik rejimde siyasi partilerin 
kendi kendilerini murakabe etmeleri, 
eğer hata yapmışlarsa, bu hatalarını 
görmelerini faziletinden bahsettiler. Bu, Ada
let Partililerin siyasi felsefelerinin temelinde 
yatan bir harekettir. A. P. siyasi vetireyi, de
mokratik mekanizmayı daima en iyinin, en ger
çeğin araştırılması yolunda bir ceht, bir gayret 
olarak mütalâa etmektedir. Bu ceht ve gayret 
yolunda bâzı hataların yapılması mümkündür. 
Nitekim demokratik düzeni büyük filozoflar 
deneme ve hata metodu olarak mütalâa etmişler
dir. Yeter ki, hatalar büyük olmamalıdır; ye
ter ki, hatalarda ısrar edilmemelidir. Bizim is
tikbale güvenimiz, gittiğimiz yolda ne yaptık, 
ne yapmaktayız, ne yapabiliriz tarzında, kendi 
kendimizi murakabe etmeye hazır olan, kendine 
güvenen insanlar olmamızdan ileri gelmektedir. 

Bir başka hatip, iktidar mütemadiyen ko
münizmden bahsediyor, hiçbir şey yapmıyor, 
dediler. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi tartışmanın en 
önemli noktalarından bir tanesi de neyin komü
nizm olduğu, neyin sosyalizm olduğu, neyin de
mokratik sosyalizm olduğu, neyin Marksist to
taliter sosyalizm olduğu hususunda bütün mem
leketi uyandırmaktır. Adalet Partililerin vazi
fesi, Adalet Partili sözcülerin vazifeleri, Türki
ye'de siyasi düşünceye bu vuzuhu getirmektir. 
.Bu vuzuh, hiç şüphe yok, memleketin çeşitli 
müesseselerin, çeşitli çevrelerinde gün geçtikçe 
artan vuzuha yardım etmektedir. Buna devam 
edeceğiz. Bunu, tıpkı bir memlekette, toprak 
altındaki bir takım madenleri arayan madenci
lerin geyger cihazı ile aramalarındaki gibi, şu
rada şu var, burada bu var, diye kesinlikle ifa
de etmek mümkün değildir. Bâzı meseleleri 
uzun tartışmalar sonunda vuzuha eriştirmek, hiç 
şüphe yok, takibedebilecek yegane yoldur. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, üç dakikanız var, 
efendim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitiriyorum. 

Büyük bir memnuniyetle müşahede etmekte
yiz ki Türkiye'de bugün komünizm ne yapmak 
istediği, kimin komünist olduğu, kimin Batılı 
anlamda demokratik sosyalist olduğu, kimin 
demokrasiye inanıyoruz, Anayasaya bağlıyız, de
yip tamamen buna yabancı bir ideolojinin, ta

mamen buna yabancı bir diyalektiğin, kafasına 
hâkim olması suretiyle hareketlerine yön ver
diğini bugün artık vatandaşlar arasında en mü
tevazı kimseler bile farkeder, bu farklılıkları 
anlar hale gelmiştir. Bunda hiç şüphe yok, 
A. P. sözcülerinin A. P. mensuplarının ve diğer 
parti mensuplarının büyük katkısı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçe müzakere
leri münasebetiyle dikkatimi çeken bir nokta
ya sözü intikal ettirerek düşüncelerime ve be
yanatıma son vermek istiyorum. 

Muhalefetin vazifesi demokratik bir ortamda 
muhalefettir. Gayet tabiidir ki memleket içe
risinde mevcudolan gayrimemnunlukları, şikâ
yetleri kürsüden dile getirecek ve bu suretle 
oy alacaklardır. Yalnız muhterem arkadaşlar 
bunun bir ölçüsü olması lâzımdır. Muhalefet 
memlekette bir aşağılık kompleksi, bütün mille
tin kendine olan güvenini yitirecek bir karanlık 
tablo çizme ve bütün memlekette istikbale gü
veni kaybettirecek ve bütün istikbale güvenini 
kaybetmiş milletlerin olduğu gibi ümitsizliğe 
memleketi itecek bir yola gitmemek mecburiye
tindedir. Bir millet kendine olan ümidini, gü
venini, kiymetini kaybettiği takdirde o mem
lekette demokratik düzenin yaşamasına imkân 
yoktur. Muhalefet partisi sözcülerinden ve men
suplarından ricamız ve temennimiz şudur ki, 
A. P. iktidarını istedikleri kadar tenkid etsinler, 
eksikliklerimizi hiçbir şeye tabi olmadan ve çe
kinmeden istedikleri şekilde ortaya koysunlar; 
yalnız Türk Milletinin yakın tarihindeki büyük 
başarılarına gölge düşüren, bu memleketin asır
lardan beri ilk defa olan kendine güvenme 
hissini yitirecek telkinlere kendilerini kaptırır-
larsa millî vazifelerinde, kendilerine tam mâna-
siyle bu millî vazifeleri yaptıklarını söylemeye 
imkân yoktur. Binaenaleyh Türkiye Cumhuri
yetinin 1927 den 1966 yılına kadar büyük ik
tisadi inkişaf içerisinde bulunduğunu, Türk 
Milletinin büyük işler yapmaya kaadir bulun
duğunu arkadaşlarımızın istatistiklere her şey
den evvel bakarak milleti ümitsizliğe sevk ede
cek telkinlerden kendilerini kurtarmaları lâ
zımdır. 

Muhterem milletvekilleri; Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığım bu konuşmada, rejimin 
temelini ilgilendiren bâzı anafikirler ve ideolo
jik görüşler üzerinde durdum. Siyasi gelişme
mizin, hürriyete dayanan demokratik rejimimi-
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zin çok önemli bir intikal döneminde, bu konu
ların vuzuhla kafalara yerleşmesi yalnız siyasi 
ve mânevi açıdan lüzumlu değildir. Memleke
timizin hürriyet içinde kalkınabilmesi, siyasi is
tikrarın sağlam bir şekilde teessüs etmesine bağ
lıdır. Belirli bir fikrî seviye ve medeni bir üs
lûp içinde bu tartışmalara devam ettiğimiz, so
runlarımızı, belirli bir düzen ve disiplin içinde 
ele aldığımız takdirde, korkuya, ümitsizliğe ve 
güvensizliğe kapılmamıza sebep yoktur. 

Bütçe görüşmeleri hem siyasi yönden, hem 
de teknik, iktisadi ve malî yönden meşelerimize 
büyük ışık getirmiştir. Biz 1968 yılı bütçesinin 
iktisadi kalkınmaya, malî istikrara, dengeli ve 
âdil bir toplum düzeni kurma çabasına yardımcı 
olacağına kaniiz. Bu sebeple bütçeye beyaz 
oy vereceğiz. Yeni bütçenin memlekete hayırlı 
olmasını diler, hepinizi Grupum adnıa saygiyle 
selâmlarım. 

(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. 

Şimdi sıra Hükümetindir. Buyurun Sayın 
Başbakan. (A. P. milletvekillerinin sürekli, 
şiddetli alkışları ve «Bravo» sesleri arasında 
Başbakan kürsüye geldi) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; hepinizi muhabbetle, saygı ile selâm
lıyorum. 

1968 senesinin bütçe müzakereleri hemen he
men 75 güne yakın bir zamandır Meclislerimizde 
müzakere edildi ve şu anda bu müzakerelerin 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. 15 Şubat'tan beri 
muhterem Meclisimizde vâki olan müzakereleri 
yakından takibettim. Keza Komisyonda ve 
Yüce Senatodaki görüşmeleri de yakından taki
bettim, dinliyebildiğim kadarlarını dinledim, 
dinliyemediğim kısımlarının da hemen hemen 
çok büyük bir nisbette zabıtlarını okudum. Hu
zurunuzda bütün bunlara cevap verecek değilim. 
Esasen sadece Yüce Meclisinizde 81 saati aşan 
konuşmalara Hükümet üyeleri arkadaşlarım 
50 saate yakın cevap arz etmekle hemen hemen 
söylenmiş olan her şeyi cevaplandırmış bulunu
yorlar. Ben huzurunuzda bütün görüşmelerin 
umumi bir tahlilini yapmak ve bunların içerisin
de bâzı önemli, siyasi veçhesi bulunan ve vu

zuha kavuşturulmasında fayda ümidettiğim hu
suslara temas edeceğim. 

Evvelâ şurasını arz edeyim; 75 gün bütçe 
müzakerelerinde hemen hemen aynı iddialar de
ğişik üslûplarda dokuza yakın defa tekrarlan
mıştır. Bu hususun bütçe gibi bir memleketin 
iktidarını, memleket idare edenleri ve onları 
murakabe fonksiyonu ile görevli bulunan muha
lefeti ne kadar işgal ettiğini zannediyorum ki 
muhterem üyeler takdir edeceklerdir. Bununla 
bütçe 75 gün görüşülmesin demek istemiyorum. 
Ama bütçe görüşmelerinin alâkasının kaybol
ması, bütçe görüşmelerinin ahvali âdiyeden gö
rüşmeler haline gelmesi mutlaka demokrasimiz 
bakımından faydalı olmıyacaktır. Çünkü bütçe, 
demokrasinin geliştirdiği en mühim müessese
lerden biridir ve demokratik usuller içinde te
mel müessesedir. Milletin vergi olarak verdiği 
paraların nereye gittiğini, en son kuruşuna ka
dar nereye gittiğini milletin vekillerinin bilmesi, 
sorması, öğrenmesi, tetkik etmesi demokrasinin 
temelini teşkil eder. Bu itibarla biz hiçbir za
man iddiaların tekrarlanmasından, tenkidlerden, 
kritiklerden müşteki değiliz. Ama Meclislerin 
75 gün müddetle işgal edilmiş olması voya 75 
gün müddetle bütçe mesaisi yapmasını bütçe 
üzerindeki alâkayı azaltması bütçe müessesesin
den beklenen fonksiyonu baltalar endi ceninde
yiz. Bu itibarla huzurunuzda Yüce Meclisin dik
katini görüşmemin başında bu hususa çekmeyi 
bir ödev addederim. 

Diyaceksiniz ki; Anayasa bütçenin prosedü
rünü tâyin etmiştir. Prosedürlerin Anayasalar
da tâyin edilmesinin, görülüyor ki, birtakım 
mahzurları vardır. Tüzüklerle halledilebilecek 
şeyler anayasalara aktarılırsa bu takdirde bir
takım mahzurlar ortaya çıkabiliyor. Bunların 
düzeltilmesi, memleket nef'ine düzeltilmesi güç
leşiyor. Burada hiç kimsenin aklına bir şey gel
mesin; Anayasa değişikliği iddiaları için bir 
şey gelmesin; Anayasa değişikliği iddiaları için 
bir mesnet hazırlanıyor, şeklinde bir endişeye 
düşmeye lüzum yoktur. Anayasanın değişmiye-
ceği şeklindeki bir kanaati hiçbir zaman sahibol-
madık; Anayasa değişirse mutlaka memlekete 
kötülük getirecek şekilde değişir, gibi bir fobi
ye, korkuya da hiçbir zaman katılmaya İlmim 
görmedik. Anayasanın nasıl değişeceği, Anaya
sanın içinde derpiş edildiğine göre, gayet tabiî 
ki, Anayasa da değişebilir, 
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Muhterem milletvekilleri, konuşmak, medeni 
yollardan meseeleri halletmenin metodudur, in
sanoğlu binlerce sene süren medeniyet tarihin
de, insanlık tarihinde bir noktaya gelmiştir.' O 
nokta da meseleleri dövüşerek değil konuşarak 
halletmek. Onun içindir ki, konuşmaktan usan
dığımız takdirde yapacak bir işimiz de yoktur. 
Çünkü konuşmaktan usanmanın, başka metot
lara başvurmanın çıkar bir yol olmadığını hepi
miz biliyoruz. 

Bütçe müzakereleri muhterem heyetinizde 
gergin bir havada başladı. Bütçe müzakereleri
nin gergin bir havada başlamış olması çok ya
dırganacak bir iş de değildir. Gayet tabiî ki, 
bu kürsüden her şey söylenecektir. Ama bu kür
süyü sadece gerçeklerin emrine tahsis edebilir
sek Türk demokrasisini başarıya ulaştırırız. 
Gayet tabiî ki, gerçeklerin emrine tahsis etmek
ten maksadım burada sadece rakamları konuşa
lım, bunun dışında bir şey konuşmıyalım demek 
değildir. Bu kürsü siyasi bir kürsüdür; bunun 
içerisinde siyasi anlayışımızın, siyasi esprinin 
icabettirdiği her türlü hususlar bulunacaktır. 
Bu itibarla sadece demek istediğim şey şudur 
ki; bu kürsüyü bir tahkir yeri, tezyif yeri ha
line getirmediğimiz takdirde zannediyorum ki, 
demokratik gelişmemize katkıda bulunmuş olu
ruz. Bunu şunun için arz ediyorum; demokrasi
nin gelişmesi bir diyalogun tesisine bağlıdır. 
Bir diyalog yani, birbirimizi anlama, konuşabil-
me, birbirimize insanî ölçüler içinde kırmadan 
hitabedebilme sanatını gerçekleştiremez isek, 
bu diyalogu bu kürsüde tesis edemez isek - ki, 
bu kürsü bu diyalogun başladığı yerdir - vatan 
sathında, vatandaşlar arasında bu diyalogu hiç 
tesis edemeyiz. Onun içindir ki, 1968 senesinin 
başında Türk demorkasisinin görünüşü nedir, 
diye akıllarına bir sual gelen kimseler, diyalog 
tesis edilebilmiş midir, edilememiş rnidiri daima 
düşüneceklerdir. 
Muhterem milletvekilleri; yapılan görüşmeleri 

bir araştırmacı gözü ile tetkik ettim, huzurunuz
da öyle bulunuyorum. Yani bir araştırmacının 
objektivitesi, realizmi, gerçekçiliği ile tetkik et
tim. Bunların içerisinde acaba anlatılmak istenilip 
de bizim anlamadığımız hususlar var mıdır, aca
ba söylenen şeyin altında ne vardır, yanında ne 
vardır, kenarında ne vardır, bütün bunları dik
katle gözden geçirdim. Gayet tabiîdir ki, hep 
bu objektivitenin içinde kalmak şartiyle siyasi 

felsefemizin ve programlarımızın, beyannamele
rimizin ışığı içerisinde de bir değerlendirmeye 
tabi tuttum. Görülen odur ki, 1968 senesi büt
çe müzakereleri Türkiye'nin siyasi hayatı bakı
mından bir tekâmüle tekabül etmektedir. Me
seleleri benim gibi kıymetlendirmiyenler bulu
nabilir. Zira, bu kürsülerde her şey konuşulmuş, 
her şey cevabını bulmuş ve o kadar ileri dere
cede konuşulmuştur ki, bu, her şeyin aleniyet 
içinde cereyan ettiğinin en güzel delilini vermiş
tir. Bu itibarla meselelere başka zaviyelerden 
bakıp, «Acaba ne oluyoruz» gibi, «acaba nereye 
gidiyoruz» gibi birtakım intihalara kapılmanın 
sebebi yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; yapılan görüşme
lerin bir kısmını anaçerçeve içerisine, yani si
yasi, iktisadi hayatımızı tanzim eden temel çer
çeve içerisine oturtmaya imkân yoktur. Bu iti
barla bu istikametten serd edilen mütalâaları bu
rada münakaşa ederek vaktinizi çok alacak de
ğilim. Bir kısım görüşler, görüş sahiplerine aido-
larak kalacaktır. Cevaplandırmadığımız kısım
larım paylaşmadığımızı ifade etmek isterim. 

Bu itibarla, 1965 bütçesinden beri, (1966 
bütçesinden beri, yani 1965 senesinden beri) 
üçüncü defadır tekrarlanan, dördüncü defadır, 
beşinci defadır tekrarlanan hususları huzurunuz
da tekrarlamıyacağım. Zabıtlar bunlarla dolu
dur. Görülüyor ki, bu iddiaların sahipleri, ka
nunları istedikleri şekilde anlamak, gerçekleri 
istedikleri istikamete götürmek, bunlara iste
dikleri rengi vermek hevesinden ayrılacak değil
lerdir. 

Muhterem milletvekilleri; 1968 senesi mühim 
bir senedir. Çeşitli sebeplerden dolayı mühim 
bir senedir. Sene içerisinde bölgemizde mühim 
hâdiseler olmuştur: Bir Kıbrıs buhranı meyda
na gelmiştir. Bir Arap - İsrail çatışması meyda
na gelmiştir. Ayrıca üç ay sonra mahallî seçim
ler ve kısmi Senato seçimleri yapılacaktır. 20 
aya yakın bir zaman sonra da, Anayasamıza 
göre genel seçimler yapılacaktır. Binaenaleyh, 
bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman, 
geçen 75 gün içerisinde yapılan münakaşaların 
istikametlerini anlamamak imkânı yoktur. 

öyle görünüyor ki, Meclislerimizde yapılan 
bu görüşmeler memleket sathına da yayılacak 
ve anahatlariyle siyasi partilerin seçim plât
formunu teşkil edecektir. Binaenaleyh ben hu-
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zurunuza, tükenmez gibi görünen birtakım gö
rüşmeleri bitirmek üzere gelmiş değilim. Bun
lar bitmiyecektir, vatan sathında da meydan 
meydan, salon salon görüşülmeye devam ede
cektir ve ne kadar açıklamalar yapılırsa ya
pılsın, meseleler ne kadar vuzuha kavuşturulur
sa kavuştururlsun, bizim siyasi hayatımızda ge
lenek haline gelmiş, tekrarlama, gerçek o olsa 
da, gerçek o olmasa da tekrarlamadan ümidet-
me ameliyesi devam edecektir. Onun içindir ki, 
2 Haziran 1968 tarihine kadar basınımızı, rad
yolarımızı, umumi efkârımızı 75 gündür devam 
eden konuşmaların doğrultusunda, istikametin
de işgal etmeye devam edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; bu görüşmelerin 
geçen senekinden, geçen seneki görüşmeledren, 
evvelki seneki görüşmelerden büyük farkları 
vardır. Hele geçen seneki görüşmelerden büyük 
farkları vardır. Bunu siyasi hayatımızın bir ge
lişmesi olarak addetmek yanlış olmıyacaktır. Si
yasi hayatımız, çok partili hayata girdiğimiz 
günden bu yana, çeşitli kademelerden geçmiş 
geliyor. 22 sene gibi birçok partili hayat dene
mesi uzun bir zaman değildir. Bunu daha evvel 
de huzurunuzda ifade etmiştim. «Niçin şunu ya
pamadık, niçin bunu yapamadık, niçin şunu ger
çekleştiremedik..» Bu güzel bir çaba.. Ama bu 
çabaları öyle ölçüsünde tutmaya ve öyle ölçü
sünde bırakmaya medburuz ki, onları hiç yapa
maz hale gelmiyelim de, yapabilir halde devam 
edelim. 

Muhterem milletvekilleri; huzurunuzda ko
nuşurken, yine konuşmamın giriş kısmında şu
nu ifade etmek istiyorum; iktidarlara çatmak 
âdetir. Muhalefet partilerinin iktidarlara çat
masını yadırgamıyoruz. İktidarları kendi üslûp
larına, kendi tarzı beyanlarına, kendi ifadeleri
ne göre tenkid etmelerini katiyen yadırgamıyo
ruz. Hattâ bunu, demokratik hayatımız için bir 
mevcudiyet, bir hayatiyet kabul ediyoruz. Biraz 
evel de arz etiğim gibi, bütün bunların haka
ret, tezyif, tahkir halini alması, üzerinde duru
lacak noktadır. Ümidediyorum ki, bu hususları 
muhterem heyetinizin bütün azaları müşahede 
etmişsinizdir. Hakaret etmeden, tezyif etmeden, 
tahkir etmeden de bâzı şeyler söylenebilir. Bu
nu söylemeye alışmaya da mecburuz. 

Mesele; lisanın sertliği, yumuşaklığı mese
lesi değildir. Mesele; tutumun sertliği, yumu
şaklığı meselesi de değildir. Mesele; sert muha

lefet yapmak, yumuşak muhalefet yapmak da 
değildir. Mesele; medeni ve ölçülü olmaktır, ik
tidar olarak, gayet tabiî ki muhalefet partileri 
iktidardan birçok şeyleri isterken, bizim 
de muhalefet partilerinden istediğimiz, as
gari sayıda bile olsa, bâzı hususlar ola
caktır., ki, bir müşterek anlayış içerisin
de bu diyalogu tesis edebilelim. Aksi tak
dirde bir müşterek anlayışa varmamıza imkân 
yoktur. 

Bu Meclisin güzel çatısı altında faili meçhul 
suçlar ortaya atıldı. Bunları sayıp dökecek 
değilim. Birçok kereler söyledik; kanun dev
letinde faili meçhul suçlarla iş görmek imkânı 
yoktur. Faili meçhul suçlar, kanun devletini 
kanun devleti olmaktan çıkarır, bir siyasi terör, 
bir tedhiş devleti haline getirir. Onun da ka
nunlarla irtibatı kesilir. Bunların içerisinde 
hakikaten bir süreden beri memleket sathında 
yayılmakta olanları vardır. Vurguncular, soy
guncular, sömürücüler.. Bu şekilde devam ede 
giden bir zincir var orta yerde. Birçok kereler 
sorduk; kolektif ceza olmaz, vurguncu kimdir, 
soyguncu kimdir, söyleyin bunları.. Bunlar suç
tur çünkü. Bunları faili meçhul olmaktan kur
taralım da birçok Türk vatandaşı, acaba ben 
miyim diye bir zehap altına girmesin, dedik. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem Milletvekilleri; yine bu kürsüler
den, ümidediyorum ki, önümüzdeki senelerde 
iddia olmaktan çıkacak bâzı şeyler söylendi: 
Anayasa ile iktidar arasında gerginlik olmuş, 
yok; Hükümet rayına oturmuş mu, oturma
mış mı?. Bunun gibi birtakım hususlar bu kür
sülerden ifade edilmiştir, zabıtlarda vardır. Söy
lediğim her tâbir zabıtlardan alınmıştır. Ümi
dediyorum ki, bu münakaşalar; bu şekildeki 
idialarla ortaya konan münakaışalar bundan 
sonraki müzakerelerimizde biraz daha şidde
tini, hattâ mümkünse kendisini kaybettirsin. 

Muhterem milletvekilleri; münakaşaların 
büyük bir kısmı, değişik kıstaslar kullanılma
sından ve değişik değer hükümlerinden ve de
ğişik hedeflere varılmış olmaktan doğuyor. Vu
zuha varabilmemiz için herkesin kıstaslarını, 
değer hükümleri ve hedeflerini ortaya koyması 
şarttır. 

Bir diğer münakaşa sebebi ise, Anayasanın 
anlaşılma tarzından doğuyor. Anayasayı her
kes istediği gibi anlamak durumunda değildir. 
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Hiç olmazsa gerekçesiyle ve müzakere zabitla-
riyle beraber mütalâa etmek, ona göre de Tür
kiye'nin tarihi tekâmülü içerisinde bir değer
lendirme yapmak gerekir. Bu yapıldığı tak
dirde zannediyorum ki, temel meselelerde yak
laşma imkânı olmasa bile konuşma imkânlarını 
buluruz. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye bir şey
den şikâyet ediyor. Bu şikâyet, yine tarihin 
seyri içerisinde batı medeniyeti ile açılmış bu
lunan mesafemizin meydana getirdiği tesirdir. 
Yani, batı medeniyeti yürüyüp gitmiş, iler
lemiş gitmiş, biz onun gerisinde kalmışız.. Şikâ
yet aslında bu mesafeyi kapatma şikâyetidir. 
Yani, Türkiye'nin varlığını, millî bir devlet ola
rak varlığını muhafaza ederek, kültürünü mu
hafaza ederek, batı medeniyetinin ulaştığı se
viyeye ulaşma meselesidir mesele. Bunun için 
çabalanıyor. 1968 Türkiye^indeki muhabere im
kânları, münakale imkânları ve 22 senelik çok 
partili hayatın Türk vatandaşına kazandırdığı 
haysiyet ve kazandırdığı şikâyet hakkı bu ça
banın şiddetini artırıyor ve aslında bu çaba
nın menşeini teşkil ediyor. 

Şimdi, mesele, buna nasıl çare bulacağız? 
1961 senesinden meseleyi alacağım, yani Mec
lisin açıldığı seneden.. 

1961 Anayasası bu hususu formüle etmiş
tir. Geçen seneye kadar yapılan konuşmalar hep 
kalkınma üzerinde idi, hızlı kalkınma, çabuk 
kalkınma dengeli kalkınma, âdil kalkınma üze
rinde idi; bu seneki konuşmalar bu istikamet
ten çıktı. Müşahedelerin en mühimlerinden bi
risini bu teşkil ediyor. Ve hızlı kalkınmanın, 
âdil kalkınmanın, dengeli kalkınmanın şartları
nı, icaplarını münakaşa etmek varken, müna
kaşalar bir düzen münakaşasına kaymıştır. 
Düzen münakaşasını bu kürsüde birçok kimse
ler yaptı, biraz sonra ben de bir miktar yapa
cağım. Çünkü düzen münakaşası Sarıkamış'ta 
yapılıyor, Edirne'de yapılıyor, Marmaris'te ya
pılıyor, Hakkâri'de yapılıyor, her vatan köşesin
de yapılyor. Gayet tabiîdir ki, bunun yapılma
dığı yer Meclis olamaz. Bu itibarla yapacağım. 
Ama şurasını hemen ifade etmeliyim ki, muh
terem milletvekilleri, hızlı, âdil, dengeli kal
kınmayı, bunun yollarını düşünmeyi bir kenara 
itip bir düzen münakaşasına girilmiş olması, doğ
rusunu isterseniz 1961 Anayasası, Birinci Beş 

Yıllık Plân, ikinci Beş Yıllık Plân doküman
ları ile pek telif edilir görünmüyor. Telif et
mek mümkündür, bu iddiayı ben ortaya attım 
ya, bunu yarın telif etmek mümkündür, ama 
ben şu ana kadar olan meseleden bahsediyo
rum; nasıl erişecektik batı medeniyetinin se
viyesine? Plânlı, hızlı, istikrarlı, âdil ve den
geli bir kalkınma ile. Bu idi 61 lerin sloganı. 
65 in sloganı da bu idi. Birinci Beş Yıllık Plâ
nın her tarafı bununla doludur, İkinci Beş Yıl
lık Plân da bu gayeye hizmet etmek için çizil
miştir, hazırlanmıştır, müzakere ve münakaşa 
edilmiştir. Şimdi sanki bu bir kenara itilmiş 
görünüyor. Biraz sonra okuyacağım; aslında bu 
iddialarda bulunanların, siyasi teşekküllerin 
seçim beyannamelerinde ve Hükümet program
larında da söylediğim hususlar aynı ile yer 
almıştır. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'nin bir-
gün içinde asırlık dertlerinden, şikâyetlerinden 
kurtulmasının, bir uçtan bir uca, en ücra köşe
lerinde dahi bütün Türk halkının refaha, saade
te kavuşmasını istemiyecek kimse bulunduğuna 
kaani değilim. Bütün hikâye, bunu nasıl ya
pacaksınız? İşte burada başlıyor münakaşa. Bi
raz evvel arz ettim, biraz sonra da uzun boylu 
münakaşasını yapacağım, bunu yapmanın yolu 
plânlı kalkınmaya bağlanmıştır. Ama, burada 
görüyoruz ki, birçok münakaşalar, münakaşa
ların menşeini, plânlı kalkınmanın sebebi olan 
ihtiyaçlarla imkânları dengelemek ve ihti
yaçlarla imkânları dengeleme zaruretinin orta
dan kalktığı teşkil ediyor. 

Muhterem milletvekilleri; devlet idare et
mek durumunda olan iktidarlar namütenahi 
imkânlarla mücehhez değildirler. Namütenahi 
imkânlarla mücehhez olsalar bile, bir günün içe
risinde asırlık dertleri çözme imkânları yoktur. 
Bu itibarladır ki, Türk halkına yanlış bir imaj, 
yanlış bir düşünce tarzı, yanlış bir hayal veril
mesinden, daha evvel, korktuğumu ifade etmiş
tim. Kalkınma ümidi.. Evet. Başka çıkar bir 
yolu yoktur. Kalkınma mümkündür. Türk hal
kının refaha ulaşması mümkündür, ama bunu 
sadece Hükümetleri kötü Hükümetmiş gibi gös
termek ve halkın nazarında demokratik düze
nin kilidi olan iktidar mekanizmasını bir kötü 
mekanizma imiş gibi, bu imajın içinde çizmek, 
zanediyorum ki, fevkalâde zararlı bir iştir. Za
rarlıdır, çünkü, kendisine tevcih ettiğiniz, şunu 
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yapmadınız, bunu yapmadınız diye kritikler 
yönelttiğiniz icraya, iktidara, onu yapacak gücü 
vermek mecburiyeti vardır. O gücü elinden al
mamak lâzımdır. Ne yapmadı isek onu söyle
yiniz. Neden yapmadığımızı söyleriz. Neyi yan
lış yaptı isek onu da söyleyiniz, yanlış yaptı 
isek intibaha gelir, tashih yollarını ararız. Ama 
uluorta, ölçüye biçiye gelmez, sıraya girmez, 
zihinlerde yerleştirilmesi imkânı olmıyan bir
takım tenkidlerle, kötü Hükümet imajı yarat
mak suretiyle zannetmiyorum ki bir yere ulaşa
bilelim. Esasen bunu iktidara gelme emeli için
de olan muhalefetlerin yapmaması lâzımdır. 
Çünkü, bir gün devlet idare etmeyi aklından 
geçiriyorsa muhalefetler, Türkiye'yi bir günde 
kalkındırmayı kendilerinden de istiyeceklerdir, 
kendi sözleri ile. Onun içindir ki, 75 günlük 
müzakerelerin büyük bir kısmının kötü Hükü
met imajı yaratma maksadına matuf olduğunu 
huzurunuzda ifade etmeliyim. 

Muhterem milletvekilleri, başka bir şey ile de 
karşı karşıyayız. Burada, bu kürsüden, sosya
listiz diyenler oldu, bu da bu senenin yenilik-
lerindendir ve sokaklarda genç dimağların önü
ne düşüp, soyalist Türkiye isteriz diye bağır -
tanlar, buraya kadar gelip sosyalist Türkiye 
savunması yaptılar. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Anayasası 
hiçbir şüpheye mahal bırakmıyacak şekilde Tür
kiye'nin ne olduğunu tarif etmiştir. Türk reji
minin ne olduğunu tarif etmştir. Eğer Tür
kiye, sosyalist Türkiye olsaydı, sosyalist Tür
kiye diye yazardı. Anayasa, Türkiye millî bir 
devlettir, lâiktir, bir hukuk devletidir, sosyal 
devlettir. Sosyal devletle sosyalist devleti ha
mur edip, sosyalist devlet perdesi altında, Batı 
mânası ile sosyalizm addedilemiyecek birtakım 
hususları bu kürsülere getirmek, Anayasa'da bir 
gedik açma hareketidir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasalar bir
takım sistemlere rücu etmek suretiyle rejimleri 
tarif etmezler. Türk Anayasası temel hakları 
saymıştır, devletin kuruluşunu saymıştır, işleyi
şini saymıştır, arkasına da noksan kalan kısım
larını da soyalist devletten tamamlayın deme
miştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar) 

Anayasalar temel kaideleri içine alır, ken
dilerini başka kanunlarla tarif etmezler. Baş
ka kanunlarla kendilerini işler hale getirirler. 

Onların ne olacağı da bu Anayasanın içinde ya
zılı yine. Hepsi yazılı, biraz sonra onları arz 
edeceğim. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, demokra
tik memleketlerde sokak vardır. Yalnız, de
mokratik memleketlerde meseleler sokakta hal
ledilmez. Bu itibarla 171 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanarak, o kanunun şümulü ve 
hududu içinde kalmak şartiyle istediğiniz ka
dar sokaklarda bağırabilirsiniz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Bunlardan hiç bir şe
kilde, en ufak bir şekilde tedirgin olmayız. 
Hakkınızdır, belki ufunetiniz dağılır, binaena
leyh istediğiniz kadar bağırabilirsiniz (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
Ama, 171 sayılı Kanunun sınırlarını aşıp tah
ribe, tahrike, gayra zarar vermeye gittiğiniz 
takdirde, o zaman kanun yakanıza yapışır, o 
zaman da bağırmayın. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Hürriyetler elden gitti; gayet açık 
söylüyorum, hürriyetler elden gitti, memlekette 
bir totaliter devlet kuruluyor, faşizm geliyor 
diye bağırmayın. Çünkü Türk Devleti, kanun
ları tatbik edecek güçtedir. Bu bağırmada, 
bizden şikâyetiniz olmıyacaktır, kanunlardan 
şikâyetiniz olacaktır. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar) 

Anayasa nereye açık, nereye kapalı?.. Sos
yalizme açık mı, kapalı mı? Bunun münakaşa
sını da huzurunuzda yapmıyacağım, çünkü bu 
münakaşayı Anayasa Mahkemesi yapmış ve 
Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri hakkında açılan bir 
dâvaya bakarken, Türk Anayasasının sınıf kav
gası, sınıf mücadelesine müsait olmadığını 
kaydetmiş. Kararda bu var. Buraya gelip ka
rardan bir parça okumak bir şey ifade etmez. 
Ama kararın tümünü okumakta fayda var. 

Kararın tümünde Türk Anayasasının, ne 
1924 Anayasasının, ne 1961 Anayasasının sınıf 
mücadelesine, yani emekçilerin bir devletin ida
re etmesine müsaidolmadığını göstermiş... 
Emekçiler, bu tâbiri kullananlar kimi kastedi
yorlarsa, Türkiye'de her kapı herkese açık ol
duğuna göre, Parlâmentonun kapısı da herke
se açık olduğuna göre, pekâlâ bu sıralara ge
lip oturabilirler, ama emekçilerin haklarını ko
ruyoruz diye... Niçin? Onlar daha uyanmadı, 
onlar uyanmcaya kadar biz onların vekiliyiz 
diye, bu kürsülere gelip Türk halkını sınıf mü-
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caddesine götürecek birtakım mücadelelere, 
birtakım memlekette kargaşalık çıkaracak, 
anarşiye memleketi götürecek birtakım usulle
re başvurulmasına Tüvk kanunları müsait de
ğildir. 

Muhterem milletvekilleri; Türk Anayasası 
sosyalizme kapalıdır. Bunun münakaşasını is-
tiyen yapsın. Türk Anayasası Türkiye'nin şart 
ve icaplarına göre çizilmiş bir Anayasadır. Bu
nun dışında ne arıyorsunuz? Neyi yapmanıza 
mani Türk Anayasası, temel insan haklarını 
zedelememek şartiyle? Neyi yapmanıza mani ol
duğunu yazmış. Herşeyi yapamazsınız. Neyi 
yapmanıza müsaade etti ise onu yaparsınız. Bu
nun dışında, Türk Anayasasını şu istikamette 
kaydırmak, bu istikamete çekmek mümkün 
değildir. Ve zannetmiyorum ki Türkiye'de bir 
Anayasa münakaşası vardır. Ben o kanaatte de
ğilim; Türkiye'de Anayasa münakaşası açılma
sı hevesleri vardır. 

Bir husus daha göze- çarpıyor, o da şudur : 
Plânlı kalkınma metot olarak olındığına göre, 
acaba bunu bir daimî tekâmül şeklinde mi 
memleketi kaldındıralım, yoksa herşeyi yıkıp 
yeni baştan yapmak suretiyle mi memleketi 
kalkındıralım? Herşeyi yıkıp, her şeyi yeni baş
tan yapma heves ve gayretleri yeni değildir. 
Bu gayretler, uzun senelerdenberi çeşitli isti
kametlerde devam eder. Yeni baştan neyi ya
pacağınız, mühimdir. Yıktınız... Yerine ne koya
caksınız? işte mühim olan mesele budur. Ama, 
herhalde Türkiye bu hususta da bir karara var
mıştır. Bunda hiç kimsenin en ufak bir şüphe
si olmaması gerekir. Revolüsyon, «Devrim» 
mânasına, «inkılâp» mânasına, «ihtilâl» mâna
sına tercüme edilebilir. Ama, «Revolüsyon», as
lında, bir yoldur. Herşeyi yıkıp, yeni baştan 
yapma yoludur. Ama onun yerine, «Evolüs-
yon» işte bu, ıslahat, tekâmül, düzeltme, ile
riye götürme, terakkiyi sağlama, bu yoldur. 
1961 Anayasasından sonra, bu Anayasanın ge
tirdiği birtakım hususlar tatbik edilmiyorsa, 
hangileridir? «Şunlardır, şunlardır» dersiniz, 
onların tatbik yolları aranır. Sizin anlayışınız 
doğru ise, sizin anlayışınızı iktidarda bulunan 
partinin siyasi felsefesi kavrıyor ise ve sizin 
anlayışınız gibi, o siyasi parti meseleleri öyle 
anlıyor ise, o yapılır. Ama, «kurma» diye «yık
mayı» anlamaya imkân yoktur. Kurma uğruna 
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yıkmayı anlamaya imkân yoktur. Bunu da 
Türkiye gerilerde bırakmıştır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, yine bu 
kürsüden yapılmış konuşmaların içinde bâzı 
yanlış imajlar daha var; bunlardan birisi, 
halk ve politikacı imajıdır. «Anadolu'da sade
ce nutuk çekmek için, halkı aldatmak için, 
halkı aldatıp oylarını alabilmek için dolaşan 
politikacılar» tabiri geçiyor bir yerde. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, burada iki 
faktör var : 

Bir tanesi; halkın aldatılabileceğinin, alda-
tılacağının kabul edilmesi, 

ikincisi de politikacının halkı aldatma aleti 
olması, vasıtası olması.. 

Bunu hiçbir sağlam mantıkla bağdaştırma 
imkânı yoktur. Türk halkını aldatmak imkânı 
yoktur ve politikacılar eğer kendi itibarlarını 
kendileri yıkmaya kalkarlarsa, başkalarından 
medet ummasınlar. 

Muhterem milletvekilleri, politikacıların iti
barını yüksek tutmaya mecburuz. Politika ve 
politikacı, halka hizmet etme sanatı ve halka 
hizmet eden insandır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bunu, kimin için söylerseniz söy
leyin, muarızlarınız için söyleyin, kendiniz de 
o sanatın içindesiniz. O zaman, politikacıyı kü
çük düşürme imajını da bu kürsülerden tek
rarlanmış olmasını esefle karşıladığımı ifade 
ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Tabiî ki; «bu bütçe denk değildir. Bu bütçe 
israfçıdır.» Bunların hepsini söylemek muhale
fetin hakkı. Bunların cevapları verildi. Bun
ları burada tekrarlamıyacağım. 

Bütçe, 1968 senesi ikinci Beş Yıllık Plânın 
birinci yılı olarak, ikinci Beş Yıllık Plânın or
taya koyduğu hedeflere, ortaya koyduğu pren
siplere göre hazırlanmıştır. Ve ikinci Beş Yıl
lık Plân, Adalet Partisi iktidarının «iktisadi 
ve malî istikrar» prensibine uygun olarak ha
zırlanmıştır. 1968 yılı Bütçesi de, Türkiye'de 
genişliyen, büyüyen bir ekonomi içinde istik
rarı sağlama maksadiyle ve bu maksada hiz
met edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; «iktidarlardan 
şikâyet edilir, iktidarlara tenkidler yöneltilir. 
İktidarlar, şu veya bu istikamette kritiğe tabi 
tutulur.» dedim. Yalnız bunları yaparken, es
kiden söylenmiş sözleri unutmamak lâzımdır. 
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Şimdi bize yöneltilen en mühim soru : «28 ay
dır. iktidardasınız. Türkiye'yi niye kalkmdır-
madınız?» 

Biz Hükümet Programımızı buradan oku
duğumuz zaman, «Bu kadar işi nasıl yapacak
sınız?» kritiği ile karşılaştık. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi 
iktidarı ortaya koyduğu programı, memleke
tin imkânlariyle mütenasibolarak başarmaya 
çalışıyor ve o zaman da söyledik, dedik ki; 
«Bunlar, bir hedefler manzumesidir. Bunların 
bir kısmının projesi yapılır, bir kısmının etüdü 
yapılır, bir kısmının çalışması yapılır, bir kıs
mının icraatı yapılır, memleketin imkânları ile 
mütenasibolarak. «Hayır, imkânı at bir kena
ra... Bunların hepsini gerçekleştir. Hattâ, 28 ay
dır neye bunların hepsini gerçekleştirmedin?» 
Sualine mâruz kalıyoruz. Bu sualden de şikâyet
çi değilim. Bu suali zihinlerinizde muhafaza edi
niz ki, Türkiye'de iktidarlar daima bu baskı
nın altında olsunlar. Ama, bunu bir insaf ölçü
sü içinde muhafaza ediniz. 

Muhterem milletvekilleri, yine 1968 Türki
ye'si şunu göstermiştir ki, sadece birşey söyle
mek kâfi değil. Sadece bir hedefi korumak kâ
fi değil. O fikirleri projelendirmek lâzım. Ya
ni, o söylediğiniz şeye nasıl erişeceksiniz? Ne
yi yaparsanız ona erişeceksiniz? Bunu söyle
mediğiniz takdirde, sözler sadece boş iddialar
dan ibaret kalır. Esasen, meseleleri mütalâa 
ederken, sadece hedefleri vaz'etmek kâfi değil; 
eğer projelendirilmiş ise mesele, o zaman rahat
lıkla onun uygunluğu, uygunsuzluğu, imkânı, 
imkânsızlığı mütalâa olunabilir. Bu, yine ya
pılan tenkidler arasında gördüğümüz bir hu
sustur. 

Bir de, ne istendiği neyin istenmediği de vu
zuha kavuşursa zannediyorum ki, bütçe müza
kerelerinin değerli katkıları her türlü müna
kaşanın üstünde olur. 

Şimdi, bugün yapılan konuşmalar içerisin
de de bâzı mütalâalar serd olundu : 

«Devleti akıllı idare etme meselesi» bir mef
hum olarak bir değerli hatip tarafından ortaya 
kondu. Devleti akıllı olarak idare etmek, ne 
yapacağını bilmek, onu yapmak için plânı, 
projesi olmak ve imkânı olmaya bağlıdır. Ve 
bunu hüsnüniyetle tatbik etmeye, takibetmeye 
bağlıdır. Kanunları hüsnüniyetle, tefriksiz ta

kibetmeye bağlıdır. Banlara bağlıdır da; bu
nun karşı iddiası, aksıyan şeyleri göstermekle 
ancak yapılabilir. Binaenaleyh, sadece «Devle
ti akıllı olarak idare etmek» iddiasını yapmak 
ve mefhumu muhalifinden, devletin akıllı ola
rak idare edilmediği, gibi birtakım şüpheleri 
doğurur da, onun için bu mevzuun üzerine de
ğindim. 

Yine bu kürsüde zaman zaman, 1946 - 1960 
tecrübesinden bahsedildi. 

1946 - 1960 tecrübesi, çeşitli şekillerle de
ğerlendirildi. Zannetmiyorum ki, 1946 - 1960 
tecrübesini 1960 Türkiye'sinde objektif bir şe
kilde gerçekçi bir şekilde, hislerden uzak bir 
şekilde, husumetlerden uzak bir şekilde, kin
lerden uzak bir şekilde, sabit fikirlerden uzak 
bir şekilde değerlendirme hür fikrine sahibola-
lım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu itibarla, ben 1946 - 1960 değerlendirme
sini, huzurunuzda bu sebeple yapmıyacağım. 
Bir gün gelecektir, Türkiye'de, Türk vatandaş
ları bu Parlâmento çatısı altında toplanan in
sanlar, birbirlerini muhasım olarak değil, siya
si muarız olarak görmeyi başaracaklardır ve 
bu takdirde bu değerlendirmeyi doğru olarak 
yapmak imkânı olacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Aslında, böyle bir münakaşa
yı yapmaktan kaçınıyor değilim. Bu münakaşa
yı rahatlıkla ve herkesle ve her yerde yapmak 
imkânına sahibiz. Sadece, bugünkü şu müzake
renin hududu içinde de yapmakta fayda müta
lâa etmiyorum. Onun j cindir ki, bu istikamete 
yönelmiş tenkidlere, bu istikamete yönelmiş 
mütalâalara sadece bu kadar temas etmekle ka
lacağım. 

Muhterem milletvekilleri, yine bu konuş
maların bir hususuna daha dokunmak istiyo
rum. 

Bu kürsüde birçok münakaşalar yapılıyor. 
Bu münakaşaların bir kısmı, sadece kanunları 
tatbik etmiş olmaktan doğuyor. Bir prensip 
meselesine dokunmak istiyorum. İcranın, ka
nunları tatbik etmeme gibi bir yetkisi yok. 
icra, kanunları tatbik edecek. Kanunları doğ
ru olarak tatbik edecek. Kanunları doğru ola
rak tatbik etmiş olmasından dolayı icranın suç
lu tutulmasına imkân yok. Filân kanunun fi
lân maddesini kanunun yazdığı şekilde, ruhu
na uygun bir şekilde tatbik ederseniz, icranın 
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ne kurusu olacak? Burada, «Aldın, sattın» gibi 
birtakım fiillere bağlanarak bu münakaşalar 
yapılıyor. O zaman, icrayı çekimser bir hale 
getirirsiniz. Yani, hem Yüce Meclisler kanun 
çıkaracak, hem onun filân maddesini veya filân 
maddesini tatbik etmekten, «Acaba, edersem 
bana şöyle mi denir?» denmekten icra imtina 
edecek. Bu, Türk administrasyonuna, «reform 
yapalım» dediğimiz Türk administrasyonuna 
tamiri imkânsız yaralar açar ve açmıştır da. 
Bu münakaşalar Türk administrasyonunda ta
miri imkânsız yaralar açmıştır. Binaenaleyh, 
bu münakaşayı bitirmenin zamanıdır, ümidedi-
yorum ki, kanunlara göre yapılmış bir muame
le ise, «Aldın - sattın» muamelesi olmaz, lâfı 
olmaz. Onun içindir ki, birbirimizi zedelerken, 
bir sistemi zedelediğimizin ve millete hizmet 
yolunda olmak gibi bir noktadan dahi hareket 
etsek, zarar verdiğimizin farkında olmamız ge
rekiyor. 

Şimdi, bu kürsüde muayyen hususlarda mu
tabık olmak kâfi değil. Onun icabına da uy
mak lâzımdır. Demokrasiyi şöyle anlıyoruz... 
Ama, onun icabına uymak lâzımdır, icabına uy
madığımız takdirde, yani bir taraftan demok
rasi şu şu temel hakları vatandaşa sağlamış
tır deyip, diğer taraftan bunun aksini iddia 
ettiğimiz takdirde, anlayış birliği içinde olma
mızın belki değeri kalmaz. Onun içindir ki, mu
tabıkızdır, dediğimiz meselelerde, hem mesele
nin ruhuyla hem de tatbikatiyle mutabık ol
mamız lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz 
1960 da birtakım hâdiselere sahne olmuş, ar
kasından yeni birtakım hâdiseler olmuş, ara
dan yedi sekiz sene geçmiş. İhtilâl sonu Mec
lislerine çok büyük işler düşer. Kanaatimizce 
ihtilâl sonu Meclislerin ilk mühim vazifesi, 
kendilerini itibarlı tutmak, kendilerini zedele
memektir. Ve muhterem arkadaşlarım, bu 
kürsü müdafaa edilmelidir. Bu kürsüye gelip, 
Meclislerin üzerinde birtakım münakaşalar 
açabilecek hususlar, gerçeklere uymıyan birta
kım hususlar serd edilmemelidir. Bu takdirde, 
burada toplanma imkânlarını ve milletin işle
rini görme imkânlarını bize bahşeden şu çatı 
müdafaasız kalır. Kim müdafaa edecektir bu 
çatıyı? Millet müdafaa etsin derseniz, millet 
hepimizi buraya seçmiş, göndermiş. Bunu mü
dafaa edin, demiş, ilk yapacağımız iş budur. 

Demokratik düzenin dar boğazlara mâruz kal
dığı, demokratik düzenin bir karikatür vazi
yetinde olduğu gibi iddialar hiçbir mesnede 
dayanmadığı gibi birtakım sabit fikirlerin ese
ridir. 

Yeni bir bahse geçmeden bir hususu da açık
lamaya mecburum. Bâzı siyasi teşekküller, ken
dilerini tarif etmek için Adalet Partisini kötü
lemeyi bir yol olarak seçmişlerdir. Yani biz şu
yuz demek yerine, Adalet Partisi şu, biz de 
onların karşısındayız, demek yolunu tercih et
mişlerdir. Bu tabiî ki, siyasi fikirsizliğin, siya
si inançsızlığın eseridir. Bu itbarla ben Ada
let Partisi şudur, şu değildir şeklindeki müna
kaşaları burada yapacak değilim. Bu meselede 
bizi bir müdafaa durumuna sokmak arzuları 
olabilir, bu siyasi bir taktik de olabilir. Bu si
yasi taktiğe uymuyacağımı huzurunuzda beyan 
etmek istiyorum. Adalet Partisi tüzüğü ile, 
programı ile, seçim beyannamesi ile her türlü 
beyanlariyle, icraatiyle orta yerdedir, büyük 
Türk Milleti nasıl görüyorsa odur ve nasıl çi-
zilmişse ve nasıl ortaya konmuşsa odur. Böyle 
başkalarının; siz o değilsiniz de susunuz deme
si, hiçbir mâna taşımaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, burada şu netice
nin de bütün bu konuşmalardan çıktığını ifade 
etmeliyim. Bu konuşmalar hemen hemen yir
miye yakın anamevzu etrafında toplanıyor. 
Bunları şöyle sıralamak mümkün; eğitim ve 
kültür meselelerimiz, kalkınma meselelerimiz, 
idare meselemiz, emniyet ve asayiş meselemiz, 
aşırı cereyanlar meselesi, savunma meselemiz, 
sağlık meselemiz, iktisadi devlet teşekkülleri
nin düzenlenmesi meselesi, orman meselesi, köy 
ve köylü meselesi, işçi meselesi, gecekondu me
selesi, din ve vicdan hürriyeti anlayışı mesele
si, esnaf meselesi, kredi sistemi meselesi, Kıbrıs 
meselesi, petrol ve toprak meselesi olarak hü
lâsa edebilirim. Hemen hemen 75 gün devam 
eden bütün konuşmacıların üzerinde bir mih
rak olarak durduğu hususları. 

Muhterem milletvekilleri; bunlar kalkınan 
bir memleketin anameseleleridir. Bu husus
larda her parti ne düşündüğünü programına 
koymuştur, iktidar partisi, diğer muhalefet 
partileri gibi bu hususları programına koy
muştur. Ne yapacağını her hususta koymuştur. 
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Şimdi, iktidar partisinin bu hususları progra
mındaki gibi gerçekleştirmesi ve muhalefet par
tilerinin programlarındaki gibi gerçekleştir-
memesi çok kere tenkidlerin konusunu teşkil 
ediyor. Buna imkân yoktur. Tenkidlerin biraz 
da, iktidar partisinin bu hususları programları
na göre gerçekleştirip gerçekleştirmediğine 
yönelmesi zannediyorum ki, ileriki münakaşala
rımızı daha vuzuha götürecektir. 

Muhterem milletvekilleri; konuşmamın ba
şında üç, dört tane anameseleye temas edeceği
mi arz etmiştim. Bunlardan birisi; siyasi ikti
dar ve siyasi heyetlerin mesuliyetidir. Birisi; 
din ve vicdan hürriyeti meselesidir. Birisi; kal
kınma meselesidir. Bir diğeri de düzen mesele
sidir. Siyasi iktidarın ve siyasi heyetlerin so
rumluluğunu kısaca gözden geçirmekte fayda 
mütalâa ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; Türk halkı kar
gaşalık ve karışıklık olarak lisanına aldığı 
anarşiden bıkmış, usanmıştır. Kargaşalık ve 
karışıklık Türk halkı tarafından arzu edilen 
bir husus değildir. Milletimiz huzur ve sükun 
istiyor. Meselelerimizi, yani siyasi partiler ola
rak kendi aranızdaki meseleleri ve milletin me
selelerini kargaşalık ve karışıklık yaratarak 
halledin demiyor. Büyük milletimiz seçtiği in
sanlardan, kendilerini dövüştürmesini istemi
yor. Kendilerini barıştırmasını istiyor. Bu iti
barladır ki, büyük Milletimiz, kargaşalık ve 
karışıklığa yönelmiş her türlü hareketleri ve 
beyanları büyük bir tedirginlikle, büyük bir 
hoşnutsuzlukla karşılıyor. Esasen yakın mazi
nin birtakım izleri vatandaşın zihninden silin
miş değildir. Çok çabuk tedailer yapılıyor, bu 
tedailer vatandaşı işinden, gücünden soğutu
yor, devlete olan itimadını azaltıyor, hele bun
lar parlâmentoda, parlömanterler tarafından 
yapılırsa o zaman parlâmentolara olan itimadı 
azaltıyor. Onun içindir ki, kargaşalık ve karı
şıklığa yönelmiş istikametteki beyanlardan 
Türk vatandaşının çok müteessir olduğunu hu
zurunuzda söylemeliyim. 

Şimdi, acaba Türkiye'de siyasi çerçeve ku
sursuz, doğru ve tam olarak çizilmiş midir ki 
kargaşalık ve karışıklıktan Türkiye daima hu
kuk yolları suretiyle çıkmak imkânına sahip
tir? Bunun münakaşasını yapmamız lâzım. Ya
ni şunu demek istiyorum; temel çerçevemiz, 
Türkiye'yi kargaşalık ve karışıklığa gitmeden 

meselelerini halletmeye muktedir kılıyor mu, 
kılmıyor mu? Eğer kılmıyor ise, eksiği ne ise, 
noksanı ne ise onu düzeltmek teşrii meclislerin 
vazifesidir. Bunun mütalâasını, bunun münaka
şasını yapacağım. 

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetinin bir 
hukuk devleti olduğunu ortaya koyuyor. Hu
kuk devletinde, siyasi iktidarlar kansız ve 
zorsuz gidecek, işkencesiz ve tertipsiz gidecek, 
korkusuz gidecek. Kansız, zorsuz, işkencesiz, 
tertipsiz gelecektir. Bunu başaramadığımız 
takdirde, hukuk devletini başardığımızı iddia 
edemeyiz, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

işte asıl mühim mesele budur. Bugün sana, 
yarın bana olan mesele budur. Çünkü, siyasi ik
tidarların şayet, hukuk devleti olarak kurulu
ğunda noksanlıklar varsa ve bunlar zulüm yap
maya, işkence yapmaya, keyfî idare kurmaya 
müsaitse evvelâ bunları ortadan kaldıralım. 
Yok, bunlar yok da, bunlar siyasi iktidarlara 
şu veya bu istikametten musallat olmak için 
bir esbabı mucibe olarak kullanılma istidadın
da ise hep beraber kanun karşısına çıkalım. 

Şimdi, iktidarlar kansız değişecek, yani ik
tidar olanlar kanın üstüne basıp iktidar koltu
ğuna gelmiyecek ve hergün, o koltukta otur
duğu müddetçe de, acaba ne gün benim başım 
tehlikeye girer diye bir endişenin içinde olmıya-
cak. Muhterem milletvekilleri, ne beklersiniz 
böyle iktidarlardan? Yani, daima darağacmı 
karşısında gören Hükümetlerden ne beklersiniz? 
HİÇ bir şey bekliyemezsiniz. Evvelâ gelin bu
nu kaldıralım orta yerden. Kanaatimizce Türk 
hukuk sistemi, 1961 Anayasası, bir büyük buh
ranın sonunda meydana gelmiş, getirilmiş. Ana
yasa bu kapıyı kapamıştır. Ve esasen muhterem 
milletvekilleri, yakın tarihi hatırlıyalım, son 150 
seneyi hatırlıyalım. Osmanlı imparatorluğunu 
batıran sebepleri hatılıyalmı, sokak, şu veya 
bu şekilde o memlekete 30 sene hizmet etmiş 
padişahı dahi öldürmeye kadar gitmiştir. Cum
huriyetin alâmeti farikası, bunların yenilenme
mesi idi. Şimdi yeni baştan, Osmanlı impara
torluğunu batıran, bugün Türkiye'yi ıstırap 
içinde kıvrandıran; padişahın, sadrazamını, ve
zirini, kumandanını, hangi gün canlarına kı
yılacağı bilinmez hale getiren bir sistem; Tür
kiye'yi bugünkü ıstırapların içine atmıştır, im-
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paratorluğu yitirmeye kâfi gelmemiş, Türkiyeyi 
bugünkü ıstırapların içine atmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; İmparatorluğu 
kaybettik. Kaybedecek birşeyimiz kalmadı. 
Onun içindir ki, evvelâ Türkiye'de hukuk dev
letini vardır diyebilmemiz için ihtilâl lâfını, pat
lama lâfını lugatımızdan, siyaset lugatımızdan 
silelim. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, şid
detli alkışlar) 

Şimdi, Türk Anayasası neden bu kapıyı ka
patmıştır? «Egemenlik kayıtsız şartsız .Türk 
Milletindir» diyor 4 ncü madde, kuvvetin kay
nağı bu. Devam ediyor, altında başka bir paraf-
raf; «Hiç bir kimse veya organ, kaynağını Ana
yasadan almıyan bir devlet yetkisini kullana
maz.» Hükümetleri kurmak, Hükümetleri kal
dırmak, meclisleri kurmak, meclisleri kaldırmak 
meclisleri açmak veya meclisleri kapatmak Ana
yasadan küvetini almadığı müddetçe meşruiyet 
taşımaz ve hiçbir makam, hiçbir organ, hiçbir 
kimse kendisinden Anayasa üstü kuvevtlerin 
bulunduğunu farz edemez. Buradan başlıyoruz 
meseleye. 

Şimdi, bakıyoruz Türk Anayasasının 4 ncü 
maddesi ne diyor? Gerekçeden okuyorum: «Ege
menlik kavramı üzerinde uzun boylu izahatı ge
rekli görmüyoruz. Ancak şu kadarını belirtelim 
ki, burada bahis konusu edilen egemenlik devlet 
hukukunda bağımsızlığı ifade eden bir mefhum 
olarak kulalnılmış değildir.» Dikkatinizi çekiyo
rum, bağımsızlıkla egemenlik birbirinden fark
lıdır. İç hukukta egemenlikten devlet iktidarı
nın sahibi veya kaynağı anlaşılmak gerekmek
tedir. Millî mücadelenin siyasi felsefesi ve Ana
yasa geleneğimize göre bir anlamdaki egemen
liğin sahibi millettir. Millet bu iktidarını veya 
egemenliğini her hangi bir kişi veya zümre ile 
paylaşmamaktadır. Bu bakımdan bu aidiyet ka
yıtsız ve şarttır, diyor. E, simdi diyoruz ki, hâ
dise budur. Devam ediyor; «Hiçbir kurulmuş 
organ Anayasa sınırlarını aşamaz, kurulmuşun 
aşamıyacağı gibi kurulmamış da aşamaz. Veya 
kaynağını Anayasadan almıyan bir yetki kul
lanamaz.» Bunu söylüyor Türk Anayasası. 

Muhterem miletvek'illeri, egemenliğin kayıt
sız şartsız Türk Mileltinin olması nasıl sağ
lanacak, ve kimin vazifesidir? Evvelâ seçilmiş 
meclislerin vazifesidir, seçilmiş heyetlerin vazi
fesidir, evvelâ onun vazifesidir. Egemenliğin 
kayıtsız ve şartsız milletin olmaisını sağlamak 
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evvelâ muhterem heyetinizindir. Şimdi geliyo
ruz bu nasıl sağlanıyor? Bunun yolu seçim, yani 
sandık. Başka bir yolu yok. Oradan geleceksi
niz, hiç kimse namlunun ucuna, süngüye falan 
heves etmesin, oradan gelecektir. (A. P. sırala
rından şiddetli alkışlar) 

Şimdi, seçim nasıl yapılıyor? Seçim işleri 
seçim kurullarınca yürütülür. Seçim Kanunu, 
298 sayılı Kanun, madde 9; kimdir seçim kurul
ları? Yargıçlardan müteşekkil. Kimdir bu yar
gıçlar? Teminatlıdır, teminatlı yargıçlardan mü
teşekkil seçim kurulları vaısıtasiyle seçim yapılı
yor ve milletin iradesini bir heyete millet tevdi 
ediyor, iradenin kaynağı ile iradenin kullanıl
masını tevkil ettiği heyet arasında müdahalesi 
imkânsız bir dürüstlük konmuş. Yani sandık
tan çıkmamış reyleri çıkmış gibi göstermek de
virleri kapanmış. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, şidedtli lakışlar). Bu seçimler nasıl ya
pılacak diyor, Anayasa madde 55: Serbest ola
cak, eşidolacak, gizli olacak, tek dereceli ola
cak, genel oyla olacak, açık sayım ve döküm 
esaslarına göre olacak, diyor. Böyle diyor. Şim
di buraya hiçbir şekilde hiyle karışmasına im
kân yok. Sonra bir Yüksek Seçim Kurulu kurul
muş, Anayasa müesesesi mesabesinde bir Yük
sek Seçim Kurulu müessesesi ve seçimler esna
sında- da bir geçici Bakanlar Kurulu Anayasa
ca derpiş edilmiş. Üç vekili mutlaka değiştiri
yor, Ulaştırma, içişleri ve Adliye Vekillerini 
değiştiriyor. 

Şimdi aziz milletvekilleri, şu sistemin için
de boş olan bir yer varsa onu dolduralım, 
boş olan bir şey yoksa buna uyalım. Mesele 
bitmemiştir. Seçim müessesesi kötü iktidarlar 
için bizatihi bir müeyyide. Yani kötü üktidar 
için başka müeyyide aramaya lüzum yok. Seçim 
müessesesi bizatihi bir müeyyide ve demok
rasiler seçimle gelen heyetlerin seçimle gitmesin
den başka bir müeyyideyi derpiş etmezler. Ne 
oluyor? İktidarın kaynağı olan milletle ona hiz
met etmek için ortaya çıkan insanlar ara
sında bağlar kopar eğer hizmet kâfi değilse. 
Müeyyide budur. Bunun dışında başka bir 
müeyyide de aramamak lâzımdır. Sabredeceksi
niz, seçim zamanı gelecek ve yine herkes mey
danlara, kahvelere salonlara gidecek, der
dini anlatacak bu kürsüye gelecek. E, olmadı, 
gelemedik? O zaman da millet diyecek ki, ye
nilen yenişe doymaz. 
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Şimdi, siyasi iktidarlar Anayasayı çiğneye

bilirler mi? Onun tetkikini yapalım. Siyasi ik
tidarlar Anayasayı çiğniyemez. Neden? Çift 
Meclis sistemini koymuşsunuz, Anayasa Mahke
mesini koymuşsunuz, tarafsız Cumhurbaşkanı ve 
veto müessesesini koymuşsunuz, güvensizlik 
oyunu koymuşsunuz. Acaba başka bir müey
yide var mı koymamız lâzımgelen? Yani varsa 
koyalım, onu söylüyorum. Şimdi, icra nasıl 
olur? Anayasanın 114 ncü maddesi icranın bü
tün eylem ve işlemlerini, bütün icraatını, 
bütün muamelâtını her şeyini kazai denetime 
vermiş. Kim o ikazai denetim? Yine bağımsız 
yargıçlar ve iktidarın tesirinde olmıyan insan
lar. Sonra Yüksek Hâkimler Kuruluna bağ
lamış bağımsız yargıçları ve hâikim temina
tına kavuşturmuş. 

Şimdi, icranın yanlış bir hareketi varsa 
Parlâmentonun bütün usulleri açık; genel gö
rüşme, gensoru, soru hepsi açık; kazai dene
tim açık, güvon oyu müessesesi orta yerde.. 
Şimdi bu durum karşısında düşünüyoruz, acaba 
nasıl olur iktidarların zulüm yaptığının iddia 
edilmesi... 

SELÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Danıştay kararları uygulanmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — 95 nci madde çıkar karşınıza, son 
fıkrasında da derki; «uygulanmadığı takdirde 
tazminat verilir.» Aldınız mı cevabını? (A. P. 
sıralarından alkışlar.) (C. H. P.) sıralarından 
«kimin kesesinden» sesleri.) 

Bununla da kalmamış, Siyasi Partiler Kanunu 
çıkarmışız. Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü 
kısmı yasakları ihtiva ediyor. Bu yasak
lara uyulmadığı takdirde partinin kapa
tılabileceğini yazıyor. Kim tarafından yapı
lacak bu ameliye? Anayasa Mahkemesi tara
fından. Yani partinin kapatılması, kapatılma
ması, kapatılabilmesi veya kapatılamaması yine 
iktidarla alâkalı değil. Ben sistemi eleştiri
yorum muhterem milletvekilleri. Diyorum {ki; 
sistemde bir noksan varsa onu düzeltelim de 
birtakım vatan çocuklarının ikide bir kanma 
girilip durmasın, söylediğim bu. Türk Ceza 
Kanunu, 141, 142 ve 163 ncü maddeleriyle bir
takım cezai müeyyideler koymuş. Sınıfçılık 
yapamazsınız demiş, hilafetçilik yapamazsınız 
demiş, teokratik Devlet kuramazsınız demiş, 
komünizm yasaktır demiş, bunların hepsini 

koymuş. Şimdi, bunları kim yürütece'k? Bun
ları topyekûn sistem yürütecek. Herkes üs
tüne düşeni yapacak ve Türk Anayasası bir 
şeyi daha kabul etmiş; sadece Anayasanın 
üstünlüğünü. Onun üstünde bir kuvvet kabul 
etmemiş, herkesin yerini tâyin etmiş. 

Şimdi, iktidarların meşruiyeti münakaşa 
edilmeye başlanırsa o zaman isyandan veya ih
tilâlden bahsetmek gayet tabiî olur. Bütün 
mesele, hukuk düzenimiz iktidarların meşruiye
tinin münakaşasının yapılması için kâfi tedbiri 
almış mıdır? Bütün mesele budur. Şayet ithti-
lâl, isyan veya darbe ihtimallerinden bahsedi-
lirse bu kürsü hür değildir, Parlâmento hür de
ğildir. Peki, hür olmıyan kürsüsü bulunan, hür 
olmıyan Parlâmentoyla memleketin hangi işini 
yapacaksınız? Peki. bir de şunu münakaşa ede
lim. İhtilâl, isyan veya darbeyi kim yapacak? 
Kim. yapacak bunu? Devletin emniyet kuvvetle
ri mi? Şüphesi dahi cinayettir. Devletin emni
yet kuvvetleri Türk vatandaşını tehdidetmek, 
Türk Parlâmentosunu tehdidetmek için teşkil 
edilmiş değildir. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Devletin emniyet kuvvetleri 
Devletin ulvi menfaatlerini, hudutlarını, istik
lâlini korumak için teşkil edilmiştir. Böyle bir 
şüpheyi yaratmak dahi Devletin emniyet kuv
vetleriyle milletin arasını açar ve fevkalâde tah
ripkâr neticeler meydana getirir. Peki kim ya
pacak; halk mı yapacak? Halk mı yapacak? 
Böyle bir şey tasavvur olunamaz. Niçin yapsın? 
Halk Cumhuriyetten memnundur muhterem mil-
loLvöjriIleri, Türk Milleti Cumhuriyetten mem
nundur, Cumhuriyet Türk Milletinin sırtına 
giydirilmiş bir elbise değildir; o onundur, kendi 
öz malıdır, kendi öz müessesesidir. Onu koru
yacak olan halkiyle, ordıısiyle, silâhlı kuvvetle
riyle, üniversitesiyle, her şeyiyle yine Türk Mil-
letinindir. Binaenaleyh halktan şüphe içinde 
olmanın mânasını anlamıya imkân yok. Ne se
bep var halkın ihtilâl yapması için, sebep ne? 
Çünkü 20 ay daha beklerse istediğini iktidara 
getirmek imkânına sahip. Niçin seçtiği adama 
karşı ayaklansın? Kim yapacak bunu? Bir mü
nazaa daha ortaya çıktı dün, bugün de söylen
di. ya bu kürsüden, bunu iktidar gericilerle el 
ele vermek suretiyle yapabilirmiş. (A. P. sıra
larından, gülüşmeler.) Bu gülünç bir yakıştır
madır. Şu bakımdan gülünç bir yakıştırmadır. 
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İktidarların kendi kendilerini yok etmesi man
tığa sığmaz bir. ikincisi muhterem milletvekil
leri bu aslında halk korkusudur, halktan korku
dur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Şimdi, öyleyse bu sözler neden yapılır? Bir 
tek izah şekli kalıyor; bu da öfke olabilir, bun
dan başka bir izah şekli yok. Burada diyece
ğim şudur muhterem milletvekilleri, aklı hâkim 
kılmaya mecburuz, aklı öfkenin önüne de al
maya mecburuz. Bekamızın ve medeni dünyada
ki haysiyetli ulvi varlığımızın teminatı budur. 
Bir bardak suda fırtına çıkarıyoruz. Türkiye'de 
ne noksan? Hür basın var, hiçbir müdahaleye, 
en ufak bir şekilde tarize mâruz kalmadan işli-
yen bir hür basın var. Zulüm nasıl olur bir mem
lekette? Türkiye'de adlî merciler var, Türkiye'
de bütün kapıları Büyük Milletimize açık bir 
Parlâmento var. Türkiye'de tarafsız bir Cum
hurbaşkanı var. Türkiye'de seçilmiş iktidarlar 
var, zülüm nasıl olur? Zulüm iddialarının ciddi
liği ne derecede olur? Onun içindir ki; memle
kete hizmet edecek insanların, memlekete hiz
met eden insanların hayatları teminat altında 
değildir, şeklinde bir intibaı yaratırsanız bu, 
ne kalkınmayı yapmamızı, ne memleketi refaha 
götürmemizi, ne hür kararlar vermemizi, ne 
zihniyetimizi yaratıcı istikamette çalıştırmamızı 
mümkün kılar. Hepsini ortadan kaldırır. 

Şimdi, sınıf diktatörlüğü hevesinde olanlara, 
yani bir sınıfın Türkiye'yi idare etmesi hevesin
de olanlara, yine Türk Anayasasının 4 ncü mad
desinin gerekçesinden bir kısmı okuyacağım. 
Bu madde egemenliğin bir sınıfta tecelli etmesi
ni doktrin olarak müdafaa eden, daha sarih bir 
ifade ile arz edeyim; proleterya diktatörlüğünü 
savunanlara karşı konmuş olan hükümdür. Pro
leterya diktatörlüğüne karşı konulmuş olan hü
kümdür. Şimdi buradan birtakım beyanlar ya
pıyor. Herkesin bu beyanları Türk Anayasasının 
neresine, uyar, neresine uymaz diye kıymetlen
dirmesi lâzım. Sadece iktidar partisinin vazife
si değil ki. Burada geliniyor; «emekçi halk 
bir gün iktidara gelecektir» deniliyor. Türk 
Anayasasını atmadan emekçi halk nasıl gelecek 
buna göre? 

T. i. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Se
çim ile. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne seçimi ile? (A- P. sıralarından, gü

lüşmeler.) Seçim olur, iste millî hâkimiyet te
celli etti deriz, fakat iktidarı alan idarenin re
jimi puroleterya diktatörlüğü rejimi olursa 
Türk Anayasası bu rejimi kabul etmez. Cevabı 
budur. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri.) Bi
naenaleyh sınıf kelimesinden kasdedilen mâna bu
dur. Yoksa sınıfların menfaatleri gibi meselâ 
sosyalist partilerin doktrinleri münakaşaları 
maddenin anlamına gelmez. Ama biz de sınıf 
adına iktidara elkoymak istiyen partileri bu 
Anayasa kanun dışı kabul etmekle kalmıyor, 
hudutlar dışına sürüyor. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Hâdise bu. Sınıf mü
cadelesini açmak istiyorsanız, bir sınıf Türki
ye'de iktidara gelecektir diyorsanız, Anayasaya 
göre yeriniz hudut dışıdır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunları ben icabetmiyorum. Bunları, bi
zim bugünkü grupıımuzda 4 arkadaşımızın bu
lunduğu ve eldeki rakamlara göre % 83 ünü 
O. H. P. no mensup üyelerin bulunduğu Ku
rucu Meclis yazmış 

Şimdi bir hsusa daha dokunacağım. Ondan 
sonra da bâzı mülâhazalar arz edeceğim : «Se
vinçle belirtmek gerekir k', önümüzdeki yeni 
demokrasi devrine milletçe bu rejim için ge
rekli bütün müesseselerin hukukî temellerini 
atmış olarak giriyoruz» Devam ediyor, «se
çimle bıraktığımız iktidara yine seçimle gelince 
öç alma, kin ve husumet duygularından uzak 
olarak memleketi kardeşçe bir çalışma gayreti 
ile kalkındıracağız.» Bu, 1961 sen3si C. H. P. 
nin seçim beyannamesinin başıdır. Şimdi tabii 
burada açık olan bir yer var; peki iktidara 
gelmezseniz ne olacak? (A. P. sıralarından gü
lüşmeler.) 

Şimdi başka bir doküman okuyacağım size; 
«10 Ekim 1965 günü yapılacak olan millet
vekili genel seçimlerine Türk milleti yepyeni 
bir ortam içinde girmektedir. Artık memleke
timizde siyasal rejim konusunun tartışıldığı 
dönem çok geride kalmıştır. 9 Temmuz 1901 
Anayasası 27 Mayıs 1960 devriminin amacı 
olan teminatlı demokratik rejimin temel ilk© 
ve kurumlarını eksiksiz olarak getirmiş ve 
bu temel ilke ve kurumlar 15 Ekim 1961 seçim
lerinden sonra C. H. P. nin iktidarda bulun
duğu dönemde tam olarak yerleşmiş, kurul
muş ve işlemeye başlamıştır.» Devam ediyorum, 
bitmedi, «Türkiye'de artık kanunların Anaya-
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saya uygunluğu dâvası siyasal kavgaların ko
nusu olmaktan çıkmıştır. 

Anayasa Mahkemesi 1962 Nisanında ku
rulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Türkiye'de 
artık yargı organlarının bağımsızlığı dâvası 
tam olarak çözülmüştür. Yüksek Hâkimler Ku
rulu, yine 1962 Nisanında kurulmuş ve çalışma
larına başlamıştır. Türk üniversiteleri bilimsel 
ve idari özerkliğe tam olarak kavuşmuş
lardır. Türkiye'de artık sadece itkidardaki par
tinin sesisirii aksettiren, sadece onun propa
gandasını yapan ve vatandaşları ikiye bölen 
bir partizan Devlet radyosu kalmamıştır. Tür
kiye'de artık toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyetlerinin ayaklar altına alınmış olduğu dö
nem unutulmak üzeredir. Demokrasinin en 
önemli teminat kurumlarından biri olan ba
sın, ispat hakkı da dâhil olarak kamu hizmetle
rini denetleme ve halk oyuna ışık tutma 
görevlerini yerine getirme bakımından bütün 
imkânlara kavuşmuştur. Bütün bunların ya
nımda Anayasanın düzenlenmesini emrettiği 
temel hak ve hürriyetlere dâir yeni kanunla
rın hepsi yürürlüğe girmiştir. Sendika hürri
yeti, toplu sözleşme hakkı, grev hakkı, der
nek hürriyeti, özel öğretim hakkı bu arada
dır. Bâzı idari tasarruflara karşı Danıştaya 
başvurma hakkını kaldıran kanunlar ya Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş ya da 
T. B. M. M. ce kanunla kaldırılmıştır Bu arada 
kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere (tazminat verilmesine ilişkin kanun da 
yürürlüğe girmiştir. Nihayet yine, yeni Anaya
samızın çıkarılmasını emrettiği kanunlardan Si
yasi Partiler Kanunu da yürürlüğe girmiştir. 
Siyasi partilerin kapatılması ve partilerin 
malî denetimi ile esaslar en teminatlı bir şe
kilde düzenlenmiştir. Anayasa düzenini koru
mak için, Anayasa Mahkemesine verilen temel 
görevlerden, ikincisi de işlemeye başlamıştır. 
Görülüyor ki, yeni Anayasamızın temellerini 
attığı demokratik toplum düzeninin bütün 
teminat kurumları C. H. P. nin iktidar döne
minde veya onun hazırladığı tasarıların kanun
laşması suretiyle gerçekleşmiştir.» Bu, C. H. P. 
nin 1965 milletvekilleri genel seçimleri se
çim bildirgesi. 

Şimdi muhterem milletvekilleri 1965 ten 
1968 e üç sene geçti eğer reddi mirasın içi

ne bütün bunlar dâhil ise (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri sürekli alkışlar.) Dâhilse diye
ceğimiz yok gayet tabiî ama bir şey diyeceğiz 
yine diyeceğimiz şu; ben bunları niçin söylü
yorum? 

SEYFi ıSADi PENCAP (Muğla) — Bütçe 
için söylüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hiç alâkası yok, onun için söyle
miyorum, başka şey için söylüyorum. Şunun 
için söylüyorum; bir diyalog kurabilmemiz 
lâzım. Bu diyalogu kurabilmemiz için C. H. P. 
nin nereden başladığını bilmemiz lâzım ki, ona 
göre kullanalım. Dersiniz ki, biz o sizin de
diğiniz adamlar değiliz, o düşüncenin sahibi 
olan insanlar değiliz. Bunu bilelim. Bunu bi
lelim de size haksızlık yapmıyalım o bakım
dan söylüyorum (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, yakın tarihi, yani 
Osmanlı imparatorluğunun batışını, Balkan 
Harbine tekaddüm eden günleri çok iyi değer
lendirmeye mecburuz. Bir halaskârlık hevesi, bâ -
zı kimselerin kendisini halaskar addetmesi heve
si, İmparatorluğu batırmıştır. Onun içindir ki 
1968 Türkiye'sinde birtakım gruplara, birtakım 
kişilere, birtakım zümrelere halaskârlık sevda
sını vermiyelim. Bu, halasikârlık sevdası ile, 
millî hakimiyet prensibi bağdaşmaz. Cumhuri
yet, halaskârlık sevdasının üstüne oturmuyor, 
Cumhuriyet millî hâkimiyet felsefesinin üstüne 
oturuyor. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Rejimi çığrından çıkartmak isteyenler ola
bilir, Türk birliğini bozmak, sarsmak isteyen
ler olabilir. Türk demokrasisini felce uğratmak 
isteyenler olabilir. Bütün bunların karşısına 
Türk Milleti, Silâhlı kuvvetleriyle, emniyet 
kuvvetleriyle, halkı ile, çoluğu ile çocuğu ile 
çıkacaktır. (A. P. sıralarından «ıbravo» sesleri, 
alkışlar) Onun için Türkiye'de neye karşı Bü
yük Milletimizin hassas olduğunu çok iyi bil
meye mecburuz. Bir yaşama vetiresi var, bir ya
şama hadisesi var, Büyük Milletimiz tarihinin 
binlerce senelik devrelerinde nereden izmihla
le doğru gittiyse kendi içinden, gücünü, kuvve
tini seferber etmiş izmihlali önlenmiştir. Ama 
Türkiye'nin bir Avrupa memleketi olması bir 
şartla kalabilir. O da Türkiye'nin bekasının me
deni âlem içindeki itibarının devamı yine bir şart
la kalabilir, o da Türkiye'nin bir ihtilaller ülke-
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si olması ile, onun içindir ki, arz ettiğim hukuk 
düzeni içinde bir noksan varsa geliniz bunları 
düzeltelim, bildiğiniz, gördüğünüz bir noksan 
varsa düzeltelim de. Patladı, ben zaten size de
miştim, yerine, patlamamanın çaresini bulalım. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Şimdi din ve vicdan hürriyeti konusu son 
zamanlarda çok revaçta; bunu bir defa huzu
runuzda münakaşa etmekte zaruret görüyorum. 
Gerçi 1965 senesinde Hükümet programını oku
duğumuz zaman yapılan münakaşalar zabıtlar 
açılmak suretiyle gözden geçirilirse, aynı şey
leri serd ettiğimizi, aynı mütalâalar karşı
sında kaldığımızı göreceksiniz. 

Muhterem Milletvekilleri; evvelâ şurasını arz 
edeyim, hiç kimse bizi ne kadar zorlarsa zorla
sın ne irticanın, ne komünizmin müdafaası için
de bulamaz. (A. P. sıralarından alkışlar) Biz, 
Türk demokrasisinin, Türkiye Cumhuriyetinin, 
demokratik, lâik, millî hukuk devleti olan, sos
yal hukuk devleti olan Türk Cumhuriyetinin mü-
dafiiyiz. Bunun dışında bize bakacağınız hangi 
gözle hangi gözlükle bakarsanız bakın, yalnış 
bakarsınız. Doğru bakarsanız siz de rahatlar
sınız, memleket de rahatlar. 

Şimdi, bu konuya girmişken şunu arz edeyim; 
din ve vicdan hürriyeti nereden geliyor, nerede 
başlar, nerede biter, neyi yaparsanız irticadır, 
neyi yaparsanız masum ibadettir? Bu münaka
şa zannediyorum ki, hukuk sistemimizin içinde 
yapılabilir, ben onu yapacağım. 

Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye Cum
huriyetinin lâik bir Cumhuriyet olduğunu yazı
yor. Anayasamızın 19 ncu maddesi, vicdan ve 
din hürriyetini koruyor. Nedir vicdan ve din 
hürriyeti? İnanç hürriyeti var, ibadet hürri
yeti var, tedris var. Son paragarafmda da 
19 ncu madde kısıtlama koyuyor; istismar edi
lirse ne olur? Sonra teminatı nedir din ve vic
dan hürriyetinin? 11 nci madde Anayasada, 
hakların özüne dokunamazsınız. Başka? T. Ce
za Kanununun 175, 176, 177 nci maddeleri, din 
ve vicdan hürriyetine saygısızlık olursa tarif et
miş, cezalandırıyor, teminatı. Tahditleri yani 
bir hakkın suiistimali halinde ne yapmak lâ
zım? Onlar da kanunlarımızda vuzuha kavuş
muştur. 'Her hak gibi Anaysamızın derpiş etti
ği her hak suiistimal edilebilir. Bu takdirde ne 

olacaktır? Müeyyideler olacaktır? Müeyyide
lerini koymuş: Anayasanın 19 ncu maddesinin 
son paragrafı, Anayasanın 57 nci maddesi, 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi, 6187 
sayılı Kanun, Partiler Kanununun 92, 93, 94, 
95, 96, 97, ve 98 nci maddeleri 

Şimdi, din ve vicdan hürriyeti bu çerçeve
nin içinde tarif edilmiştir. Acaba bunda boşluk 
var mı? Hak olarak tanımışınız, teminat koy
muşunuz, tahdit koymuşunuz. Teminatı cezai 
müeyyidelere bağlamışınız; sınırlar aşılırsa ce
zai müeyyideye bağlamışsınız. 

Şimdi, bu'durum karşısında irtica nasıl 
olur? irtica olursa suç olur, suç olursa Türk 
adliyesinin hâkimi, savcısı suç işliyenin yaka
sına yapışır ve cezası kanunlara göre ne ise 
onu görür. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, irtica nedir 
ve mürteci kimdir? Bunun suçunu kim tâyin 
eder? Bir de bu konuyu inceliydim. Bir defa 
bizim Anayasamız suç ve ceza müessesesini çiz
miş, 32 ve 33 ncü maddeleriyle suçu tâyin et
miştir; işlendiği zaman kanunlara göre suç ise 
o suçtur, işlendiği zaman Türk kanunlarına gö
re suç sayılmıyan bir fiilse suç değildir. Son
ra, cezayı kim tâyin edecek? Cezayı da yine 
yargı organı tâyin edecek. Binaenaleyhne suçu, 
ne cezayı, kanunlarında yazılı olmıyan merciler
le, kanunlarında yazılı olmıyan şekiller tâyin 
etmiyecektir. 

Şimdi, kanunlarımızda yasak fiiller belli. 
Bu fiillerin hangileri işlenmiş ise Türk Adli
yesi bu suçu işliyene müdahalede bulunur. Türk 
Adliyesi nasıl işler? Niye bu kadar basit şeyle
ri söylüyorsunuz, diyeceksiniz. Çünkü, bunları 
söylemezsem meseleyi izah etmem mümkün de
ğil. Savcı, kanunlara göre suç görürse yakası
na yapışır, adliyeye teslim eder. Biz savcıya 
«adliyeye teslim etme» diyemeyiz. Böyle bir yet
kimiz yoktur, iktidarların böyle bir yetkileri 
yoktur. Teslim etmezse, teslim etmeme yetki
miz vardır da, teslim ettiği takdirde, etme deme 
yetkimiz yoktur. Binaenaleyh iktidar hiçbir 
suçluyu kollamak durumunda değildir, himaye 
etmek durumunda değilidir. 

Şimdi birşey daha söylemem lâzım. Zanne
diyorum ki, bu çerçevede noksan bir husus 
kaldı; Türk Anayasasının 154 ncü maddesi. 
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Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti lâik bir Devlet 
ama 154 ncü madde ile... 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Lâyık değil, 
lâik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Siz kürsüye geldiğiniz zaman o şekil
de telâffuz edersiniz. 

154 ncü madde ile Diyanet İşleri Reisliğini 
genel idarenin içinde mütalâa etmiştir. Şimdi 
icranın gayet tabiî ki, 633 sayılı Diyanet İşleri 
Kanununa göre birtakım yetkileri var. Bu yet
kileri kullanacaktır icra; her kanunun olduğu 
gibi bu kanunun da hüsniyetle tatbiki için. Bu 
kanunun 1 nci maddesi şöyle diyor: «İslâm Di
ninin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile il
gili işleri yürütmek, din konusunda toplumu 
aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek üzere 
Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurulmuştur. «1 nci maddesi bu. Gerekçesinde 
de şöyle diyor:» Bugün gerçek şudur ki, İslâm 
Dininin yüksek manevî kudreti ile orantılı ge
niş ve esaslı bilgilere sahip yetkili din görevli
leri azalmıştır, bu ihtiyacı karşılamak bir zaru
ret haline gelmiştir.» Şimdi hiç kimse gelip 
şunları ortaya koyamadan; «efendim, İmam -
Hatip okullarının sayısını 58 e çıkarmışınız», di
yemez nasıl yapacağız? Yani 633 sayılı Kanu
nun bize verdiği yetkileri nasıl icra edeceğiz? 
Türk Anayasasının 19 ncu maddesini, 154 ncü 
maddesini nasıl yerine getireceğiz? Bunları 
istismar vasıtası yapmayınız. Çünkü neden yap
mayınız? İcabettiği zaman buna sahip çıkıyor
sunuz, bu kanunu biz hazırladık, diyosunuz, 
imamlara kadar mektup yazıyorsunuz.. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar, «Bravo» ses
leri) hayırlı uğurlu olsun diye, ondan sonra 
icabettiği zaman, şurada birşey daha okuyaca
ğım, benim maksadım kimseyi incitmek değil 
ama, bir müdafaa veya bir takdimi yaparken 
gayet tabiî ki, bu kürsüden her arkadaşımızın 
hareket ettiği gibi hareket etmek durumunda
yım ve icranın mesuliyeti içinde, bağlı ve sıkı
şık olarak hareket etmek durumundayım; di
yor ki; «A. P. li arkadaşlarıma sorarım, artık 
peygamberinizi ortanın sağında mı sayarsınız, 
ortanın solunda mı sayarsınız?» Bu beyan 
4 Mart 1967 tarihde Konya'da yapılmıştır ve 
C. H. P. Genel Sekreterine aittir. Ve bunun için 
savcı takibat yapmıştır; dokunulmazlığının kal

dırılması için dosya huzurunuzdadır. Ve bizim 
talimatımızla da yapmış değildir. Savcı bunu 
kendisine göre böyle takdir etmiş, uygun bul
mamış. 

Şimdi, gideceksiniz, Konya'da bunu söyle
yeceksiniz, diyeceksiniz ki, «Peygamberinizi or
tanın sağında mı sayasınız, ortanın solunda mı 
sayarsınız?..» Ondan sonra da, irtica oluyor, 
Cumhuriyet elden gidiyor gibi birtakım iddia
larda bulunacaksınız ki, bunları samimiyetle 
telif etmenin imkânı yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, size bir doküman
dan daha bahsedeceğim. Deniliyor ki; «dinle 
Devletin ayrılma prensibi Devletçe ve Hükümet
çe dinsizliğin devirici mânasını tazammun et
memelidir. Din ve Devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması, dinlerin Devleti idare edenlerle, ede
cekler elinde bir alet olmaktan kurtuluş temi
natıdır. Şu suretledir ki, beşeriyetin mânevi saa
detlerini deruhde eden din ağyar eli deymiyen 
vicdanlarda bülent mevkiini ihras ederek Allah 
ile fert arasında mukaddes bir temas vasıtası 
haline girmiş bulunacaktır. Bu kudsi teması ca
milerde, kiliselerde, havralarda veya sadece vic
danlarında arayıp bulanlar vardır. Devlet ve 
kanunları cümlesinin hamişidirler.» 

Bu, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2, 16, 26 
ve 38 nci maddelerinin tadiline dair bugünkü 
Sayın C. H. P. Genel Başkanının ve 120 arka
daşının zannediyorum 1928 senesinde vermiş bu
lunduğu. önergenin kopyesinden alınmış pasaj
lardır. (C. H. P. sıralacından, «suç mu» sesleri.) 
Hepsinin altında suç aramayın canım, biz biraz 
da anlayışınızı göstermek istiyoruz. 

Şimdi Anayasanın teminata bağladığı din ve 
vicdan hürriyeti çerçevesi içinde inançların meş
ru ve tamamen masum tezahürü, irtica sayılırsa 
ne olur? Anayasanın lâik devlet ilkesine aykırı 
olur. Neticede Devletin lâik olması esasını va
tandaşların vicdanları ürerinde baskı teşkil ede
cek bir din düşmanlığı ifratına götürür. Her 
hususta olduğu gibi, dinî konularda da vatan
daşların farklı görüş ve kanaatleri olabilecek, 
bunların kanunların verdiği serbesti içinde mü
dafaa ve ifadesi mümkün olabilecektir. Bunlar 
irtica sayılabilir mi? Buna hiç kimse bir şey di
yemez. irtica sayıldığı noktada kanuni müey
yide başlar. Hürriyetler kötüye kullanılırsa, 
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yani dinin siyasi maksatlara alet edilmesi mev-
zuubahsolursa - ki, kanunların çokça müeyide-
ye bağladığı hususlardan birisi budur - müey
yidesi var. Bu müeyyideler hukukun tarif ve 
tâyin ettiği şekilde işler. Suç ve cezanın merci
leri ve beyyine külfeti vardır. Olağanüstü ka
rar mercii olarak kimse kendisini addedemez. 
Yani diyorsunuz ki, Hükümet olarak elinize 
sopa alın, birtakım masum, işinde olan insan
ları irtica ile meşgulsünüz, diye kovalayalım. 
E, bu nerede başlar, nerede biter ve o zaman 
diğer meselelere de bunu tatbik edersiniz silsile 
halinde gider bu. işte o zaman iş rayından çı
kar. 

İşlenen suçların sorumluluğu Hükümete at
fedilebilir mi? Suçu kim işledi ise, suçlusu odur. 
Suç mahiyeti gösterilmiyen hallerde Hükümetin 
ve idare cihazının harekete geçmesi istenebilir 
mi, beklenebilir mi? Hayır. Suç mahiyeti göste
ren her hangi bir hâdise olmuş da Hükümet bu
nu takipsiz mi bırakmış. Misali yok, orta yer
de. Varsa veriniz, takibedelim, burada açık bu. 
Vatandaşların her hususta Hükümetle mutlaka 
hemfikir olması şart mı? Vatandaşların, doğru ve
ya yanlış her çeşit serbest düşünce ve kanaatleri
ni, suç saymıyan hareketlerini Hükümet niçin 
önlemiyor, denilebilir mi? Hayır, çünkü Anaya
sanın 20 nci maddesi muhaliftir. Düşünce hür
riyetine aykırı olur. Hükümetin, Anayasanın, 
Türk Ceza Kanununun, Siyasi Partiler Kanu
nunun lâik devlet niteliğini, Atatürk devrim
lerini korumayı hedef tutan hükümlerine aykı
rı bir hareket olmuş mudur? Olmuşsa Hükü
met takip mi etmemiştir? Hayır. Etmemişse, ve
rin edelim, yani bilmediğimiz, muttali olmadığı
mız bir husus varsa söyleyin, edelim, öyleyse 
ne istenir? Aslında bir şey yok. Müstakil faili 
meçhul bir suç ortaya atacaksınız, ondan sonra 
köşe, bucak fail aratacaksınız. Hâdise budur. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu işte köy
de ayrı, şehirde ayrı, dindar vatandaşarla ay
rı, diğer çeşit vatandaşlarla ayrı konuşmayı bir 
kenara bırakmak lâzımdır ve herkes bırakma
lıdır bunu. Bu, samimiyetsizliktir. 

Şimdi, irticaın A. P. tarafından korunduğu 
iddialarını şiddetle ve nefretle reddederim. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 
Bu iddiaların hiçbirisi bizi hukuk dışı hareket
lere zorlıyamaz. Biz her hangi bir psikoz içi

ne girip de, hukukun tâyin ve tarif ettiği hak
lara, yine hukukun tâyin ve tarif ettiği şekilde 
kullanılmasının üstüne gitmeyiz, yalnız, elin 
ve vicdan hürriyeti konusunda değil, bütün hür
riyetler konusunda da. Bu, bizim kanun ve,hu
kuk Devleti anlayışımızın bir neticesidir. Zorba 
ve zalim olmaktan korkarız ve nefret ederiz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri., alkışlar.) 

Şimdi, burada çok değerli bir parti sözcü
sü, bize ağır ithamlarda bulundu. Bu ithamla
rın birçoğunu umumi beyanlarım içinde karşı
ladım. Yalnız bir tanesini huzurunuzda ifade 
edeceğim. M. P. saym sözcüsü Faruk önder di
yor ki, - eğer yanlış anladıysam özür dilerim, 
çünkü konuşmasından not aldım - «iktidar mu
kaddesat tüccarlığı yapıyor.» 

Şimdi, eğer vaziyet bu ise, bu, samimiyetsiz 
bir ifadedir ve bir yalandan ibarettir. 

Şimdi bakınız size bir de vesika okuyaca
ğım: «Tamim, sayı 16, 3 . 2 . 1968 tarih, De-
mirtaş Köyü imamlığına - Ürgüp. 

M. P. milletvekillerinden Konya Milletvekili 
ve Meclis Grup Başkanı Sayın Faruk önder, is
met Kapısız ye Hilmi işgüzar, hazırlıyarak Mec
lis Başkanlığına verdikleri kanun teklifi aşağı
ya çıkarılmıştır. Tanıdığınız diğer milletvekil
leri nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunarak 
teklifin kanunlaşmasına yardım etmeniz yurdun 
âli menfaatleri iktizasındandır. Gereğini yapa
rak bizlere yardımcı olmanızı rica eder, hürmet 
ve muhabbetlerimizi arz eder, Hüdaya emanet 
eylerim. M. P. Genel Başkan Yerine Konya Mil
letvekili Faruk Önder,» 

Şimdi kanun teklifine bakalım: 
«Madde 1. — Diyanet İşleri Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki Kanunun 28 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Diyanet İşleri Başkanına 1 500 Tl. Başkan 
yardımcıları ile Dinişleri Yüksek Kurulu Baş
kan ve üyelerine 1 000 Tl. Dinî Hizmetler ve Din 
Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanına 
750 Tl. il müftülerine 500 Tl. ilçe müftülerine 
250 Tl. muhtarlıklarda ihtiyar kurulu üyeliği 
vazifesini yapmakla görevli köy imamlarına 
100 Tl. temsil ödeneği verilir. Bu ödeneğin ve
rilmesinde 5027 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır.» diyor. (Gülüşmeler) 

Şimdi meseleye devam edelim. Buna bir ce
vap geliyor, cevabı da okuyayım size. Sayın 
Önder, Meclise vardik, dediğine göre, gizli olan 
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birşey değil. Buna şöyle bir cevap geliyor, bu 
cevabın Sayın Önder'e erişip erişmedini bilmem, 
bunu yazan vatandaş kopyasını ben sayın Ön
der'e şöyle bir mektup yazdım, diye gönderiyor. 
Biraz sonra da «Bayram» hikâyesine geleceğiz. 
(Gülüşmeler) Öyle olmasın diye söylüyorum, 
ben. (Gülüşmeler) Yani mevsuk olmasını veya 
olmaması bana ait değil, ben kaydı ihtiyati ile 
okuyorum, gelmişse gelmiş der, gelmemişse gel
memiş der, mesele biter. Yalnız ben tabiî bunu 
okuduktan sonra bir mülâhaza yürüteceğim bu
nun üzerinde. 

«Sayın Faruk Önder, Konya Milletvekili, 
Ankara, köy imamlarına gönderdiğiniz yazıda, 
imam aylıklarının azlığından bahisle maaşları
nın artırılmasını, kendilerine ayrıca protokol-
da yer tanınmasını teklif ettiğinizi memnuniyet
le müşahede ettik.» 

Ben hepsini okumadım, burada bir daha ya
zı var. 

«Yalnız sizden bir istirhamımmız var; bu 
hususu Meclis kürsüsünde söyleyin.» 

Bugün söylediler. 
«..Ve ondan önce de bu miktar paranın han

gi kaynaklardan temin edileceğini Hükümete 
izah edin ve ayrıca umumi efkâra da duyu
run. Bunu teklif etmek çok kolay. Bu kadar 
giderin metinini bize izah edin..» (A. P. sı
ralarından «Brova» sesleri) 

Daha bitmedi, müsaade buyurun. «..Sayın 
milletvekilleri, hatırlarsınız, vermiş olduğunuz 
bir gensoru ile Meclisin kıymetli vakitlerini 
haftalarca işgal ettiniz. Bu, milletin gözünden 
kaçmıyor, kusura bakma, millet eski bildiğiniz 
gibi değil. Tarlada, bağda çalışan köylünün, sü
rünün arkasında dolaşan çobanın elinde rad
yosu, sizlerin hareketini takibederek, kimler 
çalışıyor, kimler çalışmak istiyor, gensoruları 
bir kocakarı masalı halinde vererek Meclisi kim
ler çalıştırmıyor, bunlar bizlerce malûm. Artık 
Türkiye'de naylon meme emecek çocuk kalma
dığını sizlere hatırlatırım. Saygılarımla,» 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, benim bu
rada getireceğim mütalâa şu : Bu, bizi samimi
yetsizlikle ağır şekilde itham eden bir konuş
macının 45 dakika süren konuşmasına bir ce
vap teşkil ediyor. 

Şimdi esas mesele şurada; bu kanunu Mec
lise verdiniz Sayın Önder, imama niye yazdı
nız? (Gülüşmeler) Acaba imama yazmak için 
mi Meclise verdiniz? (Gülüşmeler). A. P. sı
ralarından sürekli alkışlar) Zira Meclise ver
mek için imama yazmaya lüzum yoktu. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, buna da 
Aristo mantığı derler. Bunda hiç Aristo mantı
ğı falan yok, bu, düpedüz mantık. Ondan sonra 
da geleceksiniz; «İktidar mukaddesat ticareti 
yapıyor,» diyeceksiniz. Türk köylüsü soruyor, 
nereden buluyorsunuz bu paraları, diye. Bu pa
raları nereden bulacaksınız, diyor. İyi işte, bu 
şekilde, eğer bir taraftan iktidara mukaddesat 
tüccarlığı yapıyor, diyeceksiniz, diğer taraftan 
da mukaddesat ticareti için yarış halinde ola
caksınız, bunu anlamaya imkân yoktur. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, size söyle
diğim şeyler Devletin arşivlerinden. Devletin 
arşivlerinde ne varsa onları size intikal ettiri
yoruz. 

Size irticai olaylar çizelgesini okuyacağım, 
Devletin elinde bulunan, içişleri Bakanlığının 
bana verdiği. Bunları zabıtlara geçsin diye söy
lüyorum. Çünkü bundan su kadar sene sonra siz 
iktidara gelirsiniz, zabıtlara bakarsınız, arşivle
re bakarsınız, tutmadı, diyebilirsiniz. Zabıtlara 
geçsin diye söylüyorum, dâvadaki haklılığımızı 
cesaretle savunduğumuzun delili olarak söylü
yorum. 

1960 senesinde 126 aded nurculuk, 18 aded 
Arapça tedrisat, 9 aded tarikat faaliyetleri ol
muş. 1961 de 143 aded nurculuk, 25 aded Arap
ça tedrisat, 20 aded tarikat faaliyetleri, 9 aded 
de önem kesbeden irticai olaylar olmuş. 1982 de 
80 aded nurculuk, 12 aded Arapça tedrisat. 9 
aded tarikak faaliyetleri, 5 aded önem kesbe
den hâdise olmuş. 1983 te 103 aded nurculuk, 
15 aded Arapça tedrisat, 6 aded tarikat faali
yeti, 4 aded önem kesbeden hâdise olmuş, 1967 
de 50 aded nurculuk, 4 aded Arapça tedrisat, 6 
aded tarikat hâdisesi olmuş. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Takibedilmi--
yor ki. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, derseniz ki, takip görmemiş
tir, Türk Adliyesine iftira edersiniz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar). 

— 708 — 
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Sizin zamanmmzda kim takibediyorsa bu 
işleri, yine o takibediyor. Yani Ahmet, Mehmet 
şahıs olarak değil, Cumhuriyet adliyesi takibe
diyor. Ondan sonra 32 milyon nüfuslu Türkiye. 
32 milyon nüfuslu Türkiye'de çıt çıkmıyacak 
mı? Türkiye'nin her hangi bir yerinde meydana 
gleen hâdiseyi bütün millete nasıl teşmil edip, 
Türk Milleti irtica istiyorum diyeceksiniz? Bu
nu anlamaya imkân yok. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar). 

# Millete inanıyorsanız, milletin hilâfet istiye-
ceğine, şeriatçılık istiyeceğina, ümmetçilik iste
yeceğine inancınızı bir kere atm. O zaman Cum
huriyetin değerini düşürüyorsunuz. Bu böyle, 
tamamen böyledir. 

Millete inanıyorsanız, seçmene inanıyorsanız, 
seçmene inanmakta samimî olun, ya inanın, ya 
inanmayın, ikisinden bir tanesini yapın, huzu
ra kavuşursunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bunlar neye ortaya atılır? Bunlar as
lında, yine Derviş Vahdetî'ye, Kubilay'a rücu 
edilmek suretiyle, birgün böyle hâdiseler olabi
leceği ima edilmek suretiyle bir baskı yarat
madır. 

Kuibilây hâdisesi olmuş da ne olmuş? Cum
huriyet adliyesi, Cumhuriyet Hükümeti gelmiş, 
yapanları cezalandırmış. Acaba Kubilây hâdise
si, Cumhuriyet Hükümeti irticai teşvik etmiş de 
ondan mı olmuş? Bu hâdiseleri bu ölçü içinde 
mütalâa edeceksiniz. Hâdiseleri kendi şartları 
içinde mütalâa etmek lâzımdır. 1968 Türkiye'
sinde Türkiye Cumhuriyetini tehdidedecek hiç
bir kuvevt tasavvur olunamaz. Çünkü bu kuv
vetlerin hepsini - nereden gelirse gelsin, hangi 
istikametten gelirse gelsin - Türk Devleti yok 
edecek güce ve kudrete sahiptir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi muhterem milletvekilleri, düzene geli
yorum. (Gülüşmeler) 

Bir müddettir bir düzen gavgasıdır gidiyor. 
<?Bu düzen değişmelidir,» iddia da bu, silogan. 
Ee, bu enteresan bir silogan. Yani biz bunu 
bilmeye mecburuz, neresi değişmeli, nasıl de
ğişmeli, niçin değişmeli ve ne değişmeli? E., bu
gün politika yapmak zorlaştı; muhalefet için 
de zor, iktidar için de zor. Bunu soruyoruz; 
«Dağdaki çobana bile anlattık, size anlatama
dık.» diyor sayın sözcüleri. Yine burada var, 
kendi beyanları içerisinde. Bakınız Türk köylü

sü nasıl anlamış ortanın solunu, öyle girelim 
meseleye. Kendi beyanlarına göre sayın sözcü
nün, diyor ki; «Bey» demiş, «sen merak etme, 
biz o işi anladık» Nasıl anladınız? «Bizim köye 
bir devlet büyüğü geldiği zaman köyün ağa
ları ve muhtar devlet büyüğünün sağından gi
der, biz iki adım geriden, soldan gideriz» demiş. 
Şunu hemen peşinden söyliyeyim bu, istih
zadır. Yani, eğer siz bununla Türk köylüsü 
ortanın solunu anladı diyorsanız, çok iyi bildi
ğim Türk köylüsü sizinle istihza etmiş. (Gü
lüşmüşler) Öyle yaparlar bazan; «Sen merak et
me bey, biz onu anladık.» derler, 1950 de yap
tıkları gibi. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar ve gülüşmeler) A. P. sıralarından bir 
milletvekili - reddi miras ettiler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) •— Sahi, reddi miras vardı, onu unuttuk. 
(Gülüşmeler). 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Bu konuş
ma tarzı bir Başbakanın üslûbuna yakışmıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beğenmediniz mi, hanımefendi konuş
malarımı? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Evet, bir 
Başbakanın üslûbuna yakışmıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Acaba yakışıp yakışmıyacağmı Umu
mi Heyete bıraksak daha iyi olmaz mı?.. 

Muhterem milletvekilleri, ortanın solu ve 
düzen değişikliği iddiaları hemen hemen 1,5 
seneye yakın zamandır yapılıyor. Bu iddiala
rın vuzuha ermesinden demin arz ettiğim, ko
nuşmamın başında arz ettiğim diyalogun tees
süsü için zaruret vardır. Soruyoruz : «Ortanın 
solu nedir» diye. Karşılaştığımız şeyi «A. P. 
şöyledir, A. P. böyledir» Ortanın Solu Kitabı
nın 74 ile 77 nci sayfalarını okursanız, ortanın 
solunun ne olduğunu değil de A. P. nin ne ol
duğunu anlarsınız. Biz ortanın solunun ne ol
duğunu soruyoruz, A. P. nin ne olduğunu de
ğil. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Başka 
sayfadan... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Okuyacağım onları... 

Şimdi muhterem milletvekilleri; şu düzen na
sıl kurulmuştur, hukuk çerçevemiz içinde nedir, 
bunlara bir bakalım. Bunu gerçi C. H. P. nin 
sayın sözcüsü buradan anlattılar ve başka 
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bir siyasi partinin genel başkanı da düzen de
ğişikliğinden ne kasdetiğini anlattılar. Kanaa
timce düzen değişikliğinden, ortanın solu amb
lemi dışındaki düzen değişikliğinden bahsetme
ye, münakaşa yapmaya lüzum görmüyorum. 
Çünkü o, kanaatimce Anayasa çerçevesi içe
risinde yerini bulabilen bir düşünce tarzı de
ğildir. O itibarla simi' mücadelesine yönelen 
Türk Anayasasının 4 ncü, 12 nci maddeleriyle 
yasakladığı, Partiler Kanununun 4 ncü bölü
mündeki yasaklarla yasaklanmış bulunan hu
susların içine girer ve tabiî ki kimsenin gücü 
yetmez. Bir şey yapamazsınız gibi iddialar bu 
kürsüye yakışmaz; Türk Devleti herkesten 
güçlüdür, güçlü olmak mecburiyetindedir. Bi
naenaleyh Türk Anayasasına ve Türk kanunla
rına aykırı olarak kim hareket ederse eninde 
sonunda kafasını taş duvara çarpar. * 

Şimdi bâzı değerli sözcüler; «E., canım bun
ları söylüyorsunuz, bir takibat yapmıyorsu
nuz, bir şey yapmıyorsunuz, madem ki öyle 
niye gerekli işlemi yapmıyorsunuz?» diyor
lar. Partiler Kanununun 110 ncu maddesi hü
kümetin, Başsavcıyı tahrik etmek suretiyle dâ
va açtırması imkânını ortadan kaldırmıştır. 
Hükümet, diğer siyasi partiler, sadece hükü
met değil diğer siyasi partiler Başsavcıya mü
racaat ederler. Başsavcı lüzum görürse dâva 
ikame eder, 110 ncu madde... Lüzum görürse 
Anayasa Mahkemesine dâva ikame eder. Hal
buki bildiğiniz gibi bütün savcılıkla ilgili iş
lemlerde, Başsavcının dışında, hükümet savcı
ya; «Şu dâvayı aç.» der. Burada öyle değildir. 
Binaenaleyh mesele iki katlı bir kontrolün için
dedir. Esasen bu mesele üzerinde daha ileri bir 
bilgi de vermek istemiyorum. 

Şimdi Türkiye'de düzen nedir, ne ile kurul
muştur, ne ölçüde, neden ve nasıl değişmelidir? 
Çetin biraz ama... Çünkü başka türlü işi vuzuha 
kavuşturmak imkânı yok. 

Bir memlekette ferdin diğer fertlerle, dev
letle olan ilişkilerinin tanzimi kanunlarla ya
pılmıştır. Bir memlekette mazinin nesillere ak-
tarageldiği müşterek miraslar vardır. Bir mem
lekette ahlâk kaideleri vardır, örfler vardır, 
âdetler vardır, gelenekler vardır. Düzen bunla
rın heyeti umumiyesine denir, heyeti umumiye-
sine düzen denir, nizam denir, rejim denir ve 
sadece kanunlar, vatandaşların birbiriyle olan 
münasebetlerini tanzim etmez; kıymet hüküm

leri vardır, haklar vardır, vecibeler vardır. 
Bunlar da müeyyidelerini kanunlarda bulduğu 
gibi örfler ve âdetler içinde de bulur. 

Şimdi, bir Anayasamız var. Bu temel çerçe
veyi çiziyor. Kanunlarımız var. Eğer bu ka
nunlar yoksa Anayasayı icra etmek imkânı yok. 
Bunların belli başlıları; bir Medeni Kanunu
muz var. Medeni Kanun Türkiye'nin batılılaş
ma hareketlerinde mümtaz bir yer işgal eder. 
Medeni Kanun, bir cemiyetin yaşayışını tanzim 
eden çok mühim dokümanlardan biridir. Ceza 
Kanunu var, Borçlar Kanunu var, Bankalar 
Kanunu var; veraseti, mülkiyeti, diğer husus
ları tanzim eden hükümlerin bir kısmı burada 
var, bir kısmı diğer kanunlarda var. Bunlar 
daha çok sosyal ve ekonomik hayatı tanzim 
ediyor. Ya;zılmamış hususlar var; ahlâk kaide
leri var, örfler, âdetler, gelenekler var. Yazılma
mış hususların müeyyideleri; ayıp var, haram 
var, helâl var, doğru, var, yanlış var, haklı var, 
haksız var ve aklı selim ve vicdan ölçüleri var. 

Şimdi, devletin şekli : Bu, siyasi bir hu
sus. Parlömanter sistemi var, seçim, var kuvvet
ler ayrılığı prensibi var, çift meclis var, müsta
kil yargı var. 

İktisadi ve sosyal düzen; karma ekonomi ve 
plânlı kalkınma üzerine müesses. Şimdi bunu 
neden soruyoruz? Yani, düzen bu. Değiştirece
ğiz dediğiniz zaman münakaşaların mâkul bir 
baz üzerinde görülebilmesi için, yürüyebilmesi 
için neyi değiştireceksiniz, bunu bilmemiz lâ
zım. 

Devletin şekli değiştirilemez, Anayasa 9 ncu 
madde. Binaenaleyh bunu münakaşa etmeye lü
zum yok. Sonra Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesi, Türk Ceza Kanunun 163 ncü maddesi 
cezalar koymuş. Müesses iktisadi veya soisyal ni
zam için de Türk Ceza Kanununun 141 ve. 142 
nci maddeleri ceza müeyyideleri koymuş ve bun
ların Anayasaya aykırı olmadığı çıkmış. Tâbir 
aynen şöyle:» Müesses iktisadi veya sosyal te
mel nizamlardan her hangi birini devirme, pro
pagandasını dahi yapma suç sayılır.» diyor. E. 
işte biz bunun için soruyoruz, yani diyoruz ki; 
«Bu hususlar böyle yazılmışken neyi değiştire
ceksiniz?» Cevap veriliyor, deniyor ki: «Efen
dim, henüz Anayasanın istediği nizam kurul
mamış ki..» 141 ve 142 nin Anayasaya aykırı 
olmadığı ondan dolayı çıkmıştır, 141 ve 142. 
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1924 Anayasasında da vardı. Yani, 1924 Anaya
sası varken de 141, 142 vardı ve 1961 Anayasa
sındaki temel hakların çoğu, büyük bir kısmı 
1924 Anayasasında vardır. Sosyal hak ve veci
beler biraz daha genişlemiştir, ama vardır. Dev
letin temel fikrine, sosyal ve iktisadi nizama 
mütaallik hususlar 1924 Anayasasında da var
dır. Şimdi kurulmamış olan nizamı değiştirmek
ten bahsedilemez ki. 141, 142 bugünkü haliyle 
var yani, bugün müesses olan nizam için var. 
Şimdi onun içindir ki, bunların vuzuha kavuş
ması lâzımdır, diyoruz. 

Sayın Alican gayet güzel ifade buyurdular, 
acaba tabir mi yanlış kullanılıyor, biz de bun
dan şüpheleniyoruz. Bir siyasi parti, o gayet 
sarih söylüyor: «Emekçiler gelecek iktidara» 
diyor. Anayasaya aykırıdır, Partiler Kanununa 
aykırıdır. Sosyalizm olacaktır diyor, bu mâna
da söylediği şeyler budur. «Ticaret, Bankacılık, 
sigortacılık, sanayi, toprak, bütün istihsal vası
tası devletleştirilecektir, diyor, şimdilik de bu 
kadar söylüyorum, diyor. Bu çerçeveye sığmı
yor, bu Türk Anayasasına sığmıyor.. Buraların 
artık tahlilini yapmıyacağım. 

Diğer bir siyasi parti; «Bunun adına ortanın 
solu derler.» diyor. Nedir, diye soruyoruz; 
«Bu düzen değişmelidir» diyor. Nelerin değiş
mesi lâzım diyoruz?. «Vurguncular, soyguncu
lar, ağa, tefeci, aracı, sömürücü var, bunlar or
tadan kalkmalı» diyor. «Bugünkü düzen bun
ları koruyor» diyor. Bir taraftan bunu diyor, 
öbür taraftan da toprak sahibi ile, topraksızı, 
işçi ile patronu, fukara ile zengini, talebe ile 
okul öğretmenini, doğu ile batıyı velhasıl herke
si nizama karşı teşvik ediyor. Bunun yanında 
da diyor ki: (Çok dikkatle tetkik ettim muh
terem milletvekilleri.) «Biz servete, özel teşeb
büse, mülkiyete, mirasa karşı değiliz.» E hani 
karşıyız deseler anlaşılacak. Karşı değiliz, di
yor. Şimdi müşkülât burada başlıyor. 

Muhterem milletvekilleri; Dünyanın nere
sinde var bu ortanın solu, diyoruz, yani bu 
sizin söylediğiniz gibi? Bu bir yeni icattır, bu 
tutarsa başka memleketlerde de burdan, bizim 
memleketimizden kopya alırlar, deniyor. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo» sesleri alkış
lar. O. H. P. sıralarından «yok öyle şey» sesleri) 
Bunlar mevsuk beyan; İğdır beyanı. Gazeteler
den aldım. Nasıl yapacaksınız, diyoruz; «Biz 
Anayasa düzeni kurulsun diyoruz», diyorlar. 

Anayasa düzeni kurulması neye vabestedir, di
yoruz; neyi istiyorsunuz, yani ne yapılsın da 
Anayasa düzeni kurulsun?, işte orada başlıyor 
Bayram'm hikâyesi. (A. P. sıralarından gülüş
meler, alkışlar). 

Şimdi muhterem milletvekilleri; bu münaka
şa burada yapılmalıdır. Vatan sathında gayet 
yanlış, kötü akisleri var. Hükümet olarak bizi 
büyük sıkıntılara sokarsınız. Bu münakaşayı 
burada vuzuha kavuşturmaya mecburuz. Bu, bu
rada bitmeli.. Yani «bitmeli» dediğim, vuzuha 
kavuşmalı. Mevcut kanunların tadiliyle mi bu 
değişecek, nasıl olacak bu?.. Yeni kanunlar mı 
çıkarılacak, Anayasanın bâzı maddeleri mi de
ğişecek?.. Yoksa karma ekonomi düzeni üzerine 
kurulmuş Plân mı değişecek? Bunlar nasıl ya
pılacak, ne ile değişecek bunlar?... Soruyoruz; 
karşımıza misallerle çıkılıyor. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi bir araştır
macı gözü ile misallere bakalım. Misaller umu
miyet itibariyle çok yanlış intihalara götürür
ler. Mantıkta iki yol vardır; birisi «intuition», 
birisi «deduction». tntution; hâdiseleri göre
ceksiniz ve hâdiseleri doğru göreceksiniz, gerçek 
yüzüyle göreceksiniz ve ondan hakikatleri, doğ
ru neticeleri çıkaracaksınız. Burada altı saat 
süren konuşma; 78 defa benim ismim geçtiği 
için daha çok bir öfke gibi geldi bana, bir öfkenin 
işareti gibi geldi. Bu bakımdan hatalıdır, ya
ni anlatma bakımından, meseleyi izah halamın
dan hatalıdır. Niçin?.. Şimdi Emirdağı'nda bir 
Bayram çıkmış ve kendilerine telgraf çekilmiş, 
denmiş ki: «57 yerinden Bayram yaralandı, top
rak ağaları Bayram'ı öldürdü, topraksızlık se
bebiyle görüyor musunuz ıstırabı?» Şimdi bu 
yazı Milliyet Gazetesinin 3 Şubat 1968 tarihli 
sayısında haber olarak çıkmış: «Toprak istiyen 
köylü 57 yerinden vuruldu.» Tamam mı? Şimdi 
yine aynı Milliyet Gazetesinin 11 Şubat tarihli 
nüshasında da şu çıkmış: «Açıklama» diyor. Bu
gün' de aradan 17 - 18 gün geçmiş. «Emirdağ 
C. Savcısı Orhan Cankat 3 Şubat günü gazete
nizde yayınlanan, toprak istiyen köylü 57 ye
rinden vuruldu başlıklı haberle ilgili bir açık
lama göndermiştir. Mektupta olayın toprak 
konusu yüzünden değil, kumar alacağı mesele
sinden çıktığı, her iki taraf taraftarlarının mey
dan kavgası yaparak birbirlerine silâh kullan
dıkları belirtilmekte ve şöyle denilmektedir : 
Bu sırada Bayram Çıtak in, av tüfeği ile sağ 
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ayal: baldırından yaralanarak, geç vasıta teinin 
edilmesiyle Emirdağ Devlet Hastanesine nakli 
sırasında kan kaybından öldüğü, yarasının 57 
yerinde olmayıp bir yerinde ve bir atış ile ilgi
li olduğu, olay faillerinin tesbit olunarak tev
kif edilip haklarında dâva açılmış bulunduğu 
yapılan soruş tıırma, otopsi ve röntgen muayene
si neticesi anlaşılmıştır..» Bunu kim diyor? G. 
Savcısı... Cumhuriyet Savcısı diyor. Şimdi ne 
ile karşılaşıyoruz? işte diyor Bayram'ın hikâye
si... 

Şimdi bu olay nasıl çıkmış orta yere? Bay
ram'ın hikâyesinin gayet ciddî olduğu bu kürsü
de ortaya konulunca, harıl hani faaliyete ge
çilmiş, Cumhuriyet Savcısının, (Üzerinde basa 
basa duruyorum, C. Savcısı) yaptığı açıklama, 
yaptığı tahkikat bir kenara atî İmiş ve bizim 
iddiamız doğrudur diye yeni bir tahkikatı ken
dileri yapmışlar. 

C. Savcıları, adliye, herkesin kendi başına 
tahkikat yapması için konulmuş değildir, işte 
tahkikatlara güvenilmesi için, yani herkes tah
kikat yaparsa ortasını bulamayız bu işlerin, 
onun için de adliye olsun, bu tahkikatı o yap
sın diye konulmuştur. Ama ne yapalım ki, orta
nın solunda demek ki, tahkikat yapmak fiili de 
dâhil... (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Şimdi muhterem, milletvekilleri; Bayram me
selesi bizim elimise bir maden gibi geçti, bunu 
kullanıyoruz diye bir intibaa kapılmayın. Ben 
meselenin gayet ciddî bir yerine dokunuyorum. 
Şimdi deniyor ki; sayın sözcü diyor ki; «Heyi 
değiştirir Bayram'ın 57 yerinden yaralanması 
veya bir yerinden yaralanması veya toprak 
kavgası yerine kumar kavgasından ölmesi neyi 
değiştirir?» Çok şey değiştirir.. Neyi değiştirir 
bakınız: Siz; Türkiye'de toprak meselesi için 
huzursuzluk var, bak Bayram öldü diye misal 
gösteriyorsunuz... Bu, sizi yıkar, sizin dâvanızı 
za'fa uğratır ve böyle misallerle çıkarsanız sı
kıntıya girersiniz. «Girersek girelim, sana ne?» 
diyebilirsiniz. Ama girersiniz, ben onu gösteri
yorum. (A. P. sıralarından, alkışlar, gülüşme
ler.) 

Muhterem milletvekilleri; Elmalı toprak me
selesine dokunmadan geçmiyeceğim. İledir El
malı toprak »meselesi? Toprağa, sahipli toprağa 
tecavüz vâki olmuş. Tecavüz vâki olmuş, ne 
yapacaksınız?.. Sahipli toprakla, sahipli ev ve

ya cebînizdeki para arasında fark var mı? Hiç
birisi arasında fark yok. Sahipli toprağa teca
vüzü terviecderseniz ve sahipli toprağa tecavü
zü önlediği için Hükümeti, Aslanköy'den daha 
çok köylülere eziyet etmiş diye gösterirseniz, 
Hükümetten; eviniai, bağınızı, şahsınızı koru
mak için talepte bulunduğunuz zaman sıkıntıya 
girersiniz. Yani yapmaya değil de, yapamam du
ruma düşerim. 

Muhterem milletvekilleri; tapuyu koruyaca
ğız... Maliye Bakam arkadaşım söyledi; «Tapu 
Devletin namusudur.» Her Hükümet tapuyu ko
ruyacaktır... Anayasada mülkiyet hakkı, hakkın 
özü olduğu müddetçe ve hakkın özünün temi
natı da yine Anayasada; hakkın özüne doku-
nulamıyacağı müddetçe tapuyu koruyacağız. Ta
puyu korumak başka iştir, toprak üzerinde ya
pacağımız ıslahat başka iştir. Ama evvelâ ta
puyu koruyacağız. Nitekim sayın sözcü kendi
si Hükümete dâhilken, kendisinin Hükümette 
olduğu zaman da aynı şey yapılmış. 1957 de 
olmuş, 1961 de olmuş, 1962 de olmuş... Bunları 
Maliye Bakanı arkadaşım, söyledi, dosyada ben
de var. Ben bunları tekrarlamak istemiyorum. 
1964 te olmuş, hepsinde aynı şey olmuş; meni 
müdahale... Fuzuli işgalden dolayı men'i müda
hale... E, kanun böyle... Bizi, kanunu tatbik et
tiniz diye töhmet altında tuttuğunuz takdirde, 
o zaman sıkıntıya gireriz. Konuşmamın başın
da onu arz ettim. Kanunu neden tatbik etme
diniz, diyebilirsiniz. Hasıl zaptedeceksiniz Tür
kiye'deki nizamı?.. Tapuyu korumryacaks'mız; 
nasıl zaptedeceksiniz?... Bunun ne ağalıkla alâ
kası var, ne sununla, ne bununla.,. Ondan son
ra gideceksiniz, beyanlarda bulunacaksınız... 
Hakikaten hazindir. Ondan sonra gazeteler ya
zacak ; burada yazacaksınız: «Jandarmaları top
raksız köylülere saldırtanlar halktan yana ol
duklarını asla söyliyemezler.» Nasıl koruruz biz 
bu iddialar karşısında toprağı, tapuyu, evi ve 
Anayasanın hüküm altına aldığı diğer hakları 
nasıl koruruz?.. Bu, doğrudan doğruya bir mem
lekette otoriteyi göçürme ameliyesidir. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar.) Bu, 
odm\ 

Muhterem milletvekilleri; burada Damla
yın kararları var, men'i müdahalenin doğrulu
ğuna dair. Kararlar burada, herkese gösterebi
liriz. E, peki, işinize geldiği zaman Danıştay ka-



M. Meclisi B : 54 28 . 2 . 1968 O : 2 

rarları iyi, işinize gelmediği zanıan Danıştay ka
rarlarına; hayır... Bu olamaz... Onun içindir ki, 
Danıştayca hükme bağlanmış bir toprak ihtilâ
fında tapuya koruduğu için bir Hükümet ten-
kid edilemez. Ortanın solu ile bunun hiçbir alâ
kası yoktur. Bu, ortanın solunu tarif etmez... 
Tapuyu koruyan Hükümeti tenkid etmek, orta
nın solunu tarif etmez. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Ntv-
şelıir) — Toprak reformu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Toprak reformuna da geleceğim; me
rak etme. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri; Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsünün ortanın solunu 
anlatacağım diye, bu şekilde verilmiş çok be
yanları var. Bunlar Devletle vatandaşı kargı 
kargıya koyar, Devletle masum vatandaşı kar
şı karşıya koyar, masum vatandaşlara Türk ka
nunlarına göre suç işlettirir. Bunun cezasını, 
vebalini kim çekecek? ictinabedelim bunlardan, 
masum, vatandaşın basını belâya sokmaktan ic
tinabedelim. 

Muhterem milletvekilleri, düzen değişmeli
dir başka iştir, düzenin Memiyen yerleri düzeltil
melidir başka iştir. Binaenaleyh, eğsr bıı ikisi 
birbirine karıştınhyorr>a, tasfiye ederlerse mem
nun oluruz. Etmedikleri müddetçe de bu müna
kaşaya devam ederiz, 

Şimdi şu hususu arz edeceğim; acaba kal
kınmanın yolu ve usulü mü münakaşa edilmek
tedir? Yani, konuşmamın babında arz ettim; 
kalkınmanın yolunu ve usulünü Türk Anayasa
sının 41 nci ve 129 ncu maddeleri karara bağ
lamış. Bunu münakaşa yapmak, münakaşa ko
nusu olmaktan çıkarmış. Şimdi, Türk Anaya
sasının plânla ilgili maddelerini zannediyorum 
ki, bu düzen hatırı için tekrarlamamız lâzım. 

41 nci madde: «iktisadi' ve sosyal hayat, ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insan
lık haysiyetine yaradır bir yaşayış seviyesi sağ
lanması amacına göre düzenlenir.» 

Tamam mı? Nasıl yapılır? işte ona da de
vam edelim. Bu hedef. 

Hedef bu. Bu dememiş ki, altma, ne varsa 
yıkın, ondan sonra yenisini yapın. Bakınız ns 
diyor : . 

«iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
demokratik yollarla gerçekleştirmek; - demok
ratik yollarla - bu maksatla, millî tasarrufu ar

tırmak, yatırımları toplum yararının gerektir
diği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânla
rım yapmak Devletin ödevidir.» Nereye toplan
mış bu? Kalkınma Plânının içine, Şimdi baka
lım diğer maddeye... 

Yani Kalkınma Plânının dışında bir metod 
gösterilmemiş, yani düzeni değiştirin, yıkın den
memiş. Kalkınma Plânı yapın, bu plâna göre 
de kalkınmayı yapın demiş. Nitekim Cumhuri
yet Halk Partisi 1961 de iktidara geldiği zaman 
demiş ki; Kalkınma Plânı emri var, Kalkın
ma Plânı yapalım ve Kalkınma Plânı yapılmış, 
Büyük Meclislerden geçmiş, münakaşası, müza
keresi yapılmış ve plânın Ok iki senesinde de 
tatbik edilmiş. Yok düzen lâfı orta yerde. Yok 
öyle bir şey. Şimdi bakınız nereye geliyoruz? 
Acaba o günden bu yana bu Anayasa anlayışı
nı değiştirecek Türkiye'de ne oldu da plânlı 
kalkınma bir tarafa atıldı ve onun yerine dü
zen değiştirmesi geldi? Bunu anlamaya imkân 
yok. 

129 ncu madde: «iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâ
na göre gerçekleştirilir.» 

Bunun dışında bir yol tanımıyor. Bunun 
dışında bir yol yok. Ama plânın muhtevası... 
Plânın muhtevası siyasi yolla felsefelere göre 
tâyin edilir, o da yine Anayasaya uygun olmak 
şartı ile. 

«Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleri plânın hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygulanmasında, değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar, plânın bütünlüğünü boza
cak değişikliklerin önlenmesini «ağlıyacak ted
birler özel kanunla düzenlenir.» 

Ona göre de 91 sayılı Kanun çıkmış Daha 
sonra iki kanun daha çıkmış. Birisi plânın na
sıl hazırlanacağına, birisi plânın nasıl koruna
cağına, üçüncü bir kanun da 933 sayılı Kanun, 
plânın nasıl uygulanacağına dair. Acaba bu yo
lu terk mi ediyoruz? Şimdi bakalım, Cumhu
riyet Halk Partisi bu meseleleri nasıl anlamış 
iktidarda iken? Yani, kalkınma vetiresini nasıl 
anlamış? Düzen değiştirmek yolu ile mi, plân 
yolu ile mi? 

Biraz sonra onun münakaşasını yapacağım. 
Türkiye'nin birçok muhterem problemleri 

vardır, mıihterem milletvekilleri. Adalet Parti
si iktidarda diye, bu problemleri, yoktur, prob-
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lemleri mevcut değildir şeklinde göstermek 
hakkına sahip değiliz. Böyle bir hakkımız yok. 
Mantığa, gerçeğe uygun bir durum değil Tür
kiye'nin fukaralık problemi var, Türkiye'nin 
işsizlik problemi var, Türkiye'nin bürokrasi 
problemi var, Türkiye'nin köy hizmetleri, sağ
lık hizmetleri, eğitim hizmetleri problemi var, 
Türkiye'nin sigorta problemi var, Türkiye'nin 
kimsesizler problemi var, Türkiye'nin düşük ha
yat standardı problemi var, var, var, var... 
Bunlar bizim iki yıllık icraatımızın neticesi de
ğil ve bu problemler, her birisi halloldukça ye
rine yenileri gelecek. Çünkü dünya yerinde 
durmuyor. Dünya ilerliyor. Dünya ile olan me
safemizi aynı süratle kapatıyor değiliz. Bu 
problemler olmaya devam edecek. Halka yanlış 
bir hayal, yanlış bir imaj vermeyiniz. Ama Türk 
halkının kaderi sefalet değildir. Türk halkının 
kaderi fukaralık değildir, işsizlik değildir. Bun
ların hepsi değişecek, ama yıkmak suretiyle 
değil, yapmak suretiyle olacak. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Bunların nasıl yapılacağı plânda yazılı. 
Türkiye'nin kaç parası var beş senede? 119,5 
milyarı var. Bunlar nerelere gidecek? 25 milyar 
endüstriye, 18 milyar ulaştırmaya, 8 milyar 
enerjiye, 4 milyar madenlere, 20 milyar konu
ta... Bunun tarzı tevzii de yapılmış, Muhterem 
Heyetinizden geçmiş, buna göre de bütçe hazır
layıp karşınıza geliyoruz. 

Şimdi acaba düzeni değiştirseniz 119,5 mil
yarı 200 milyar yapma imkânınız var mı? (C. 
H. P. sıralarından, «var» sesleri) Var mı böyle 
bir imkânınız? E, onu söyleyin... Onu söyleyin. 
Deyiniz ki, beyefendiler, deyiniz ki, eğer şunla
rı, şunları, şu tedbirleri alırsanız 119,5 milyarı 
200 milyar yapmak mümükündür deyin. Bunu 
demiyorsunuz, Söylüyorum, Türk Anayasasının 
Türk vatandaşına tanıdığı temel hakların özü
nü ihlâl etmemek kayıt ve şartı ile... Mühim 
olan o. Yoksa bütün istihsal vasıtalarını devlet-
leştirelim mirası mülkiyeti kaldıralım, bütün, 
berberden büyük fabrikaya kadar her şeyi Dev
let memuru yapalım derseniz, bu, Türk Anaya
sasının temel kaidelerine aykırıdır. (C.H.P. sıra
larından, «bunu diyen var mı?» sesleri) kim 
derse... Aykırıdır. Konuşmam şartlı, derseniz di
yorum. Kim derse aykırıdır. Şimdi, bunların 
hal çarelerini aramak, yani saydığımız problem

lerin hal çarelerini aramak, kalkınmamış mem
leket olmaktan, yani kalkınmakta olan mem
leketin kalkınmış memleket olması ile mümkün. 
Kaldı ki, kalkınmış memleketlerin dahi bin
lerce problemi var. Bugün bütün dünya, siyasi, 
içtimai buhranların içerisinde ve millî gelir se
viyesi bizimkinin 1€ misli olan memleketlerin 
dünya kadar problemleri var. Türkiye'nin 
problemi fukaralıktan kurtulma çabasıdır. Tür
kiye'nin problemi, milletçe zengin olma çaba
sıdır. Ama milletçe zengin olman için hakları
nı, hürriyetlerini bir torbanın içine koymak 
suretiyle bir çaba değildir. Bunları muhafaza 
etmek, ananelerini, göreneklerini, örf ve âde
tini... 

Muhterem milletvekilleri, tutucu ve saireci... 
Bunlar bugün manidar olan kelimeler değil. 
Ananelerine en çok sadık olan memleket İngil
tere. Onun sayesinde imparatorluk kurmuş. 
Ananelerimizden, kültürümüzden, harsımızdan 
hiçbir şikâjretimiz yok. 

Şimdi biz diyoruz ki, Türkiye'nin bu prob
lemlerden kurtulmasının çareleri; hukukî des
teği bulmuştur. Hukukî desteği Anayasadır, 
41 nci ve 129 ncu maddeleri ile. 129 ncu mad
deye göre Beş Yıllık Plân hazırlanmıştır, geti
rilmiştir, Meclislerden geçirilmiştir, icraatı ya
pılıyor. 
1 Eğer düzen değişmesini Türkiye'nin ilerle
mesi, yani Türkiye'de bugün saydığımız, şi
kâyetçisi olduğumuz birtakım hususların or
tadan kalkması, ise, bu, Türkiye'nin düzeninin 
değişmesi değil, Türkiyen'in gelişmesidir. Bu 
söylemek istediğiniz ile söylediğiniz birbirini 
tutmalı, birbirine karışmamalı. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir ko
nuyu daha münakaşa etmek isterim. Anayasa 
53 ncü maddeyi koymuş. 53 ncü madde konul
duğu zaman da münakaşa edilmiş. Hattâ 53 ncü 
maddenin konması için de 'direnilmilmiş, tak
rirler verilmiş, reddedilmiş. 53 ncü maddede 
diyor ki, madde zabıtlara geçecektir, yanlış 
söylemiyelim, «Devlet bu bölümde - yani 35 nci 
bölümde başlıyan sosyal ve iktisadi haklar ve 
ödevler bölümünde bu bölümün son maddesi 
bu - belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaş
ma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî 
kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine ge
tirilir» 

— 714 — 
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Biz kaynak ve saire tanımayız.. Devlet ida
resinde kaynak tanımazsanız Devlet idaresi 
olmaz, tki yolu var. Bunlardan bir tanesi 
Merkez Bankasının bastığı paralarla, yani 
maJtbaanm bastığı paralarla bu işleri görmeye 
çalışmak... Enflâsyona gidersiniz ve o zaman 
kurtarmaya çalıştığınız insanları ezersiniz. Pa
ranın iştira gücünü kaybetmesi sürati, ka
zanması süratinden çok daha hızlıdır. Çok 
çabuk para iştira gücünü kaybeder. Ezilir fu
kara tabakalar. Eline birkaç kuruş para ge
çiyor gibi görünür ve aldığı ateş pahasına çı-
muhafaza edemediğimiz takdirde Türkiye'de bü-
kar. istikrarı muhafazaya mecburuz, istikrarı 
yük sıkıntılara gireriz, işte onun için 53 ncü 
maddeyi koymuş Anayasa. Şayet 53 ncü mad
de olmasaydı, bu maddelerin hiçbirinin hük
mü olmazdı. Yani bu maddelerin nıantikî ölçü 
içerisinde bulunması imkânı olmazdı. Şimdi 
53 ncü maddenin gerekçesinden bâzı hususları 
okuyacağım. 

Şöyle diyor gerekçe «Sosyal Devletin üze
rine aldığı geniş ölçüdeki ödevler şüphesiz iki, 
ona her şeyi yapmak isterken, hiçbir şey yap
maz durumuna düşmesi sonucunu doğurma
malıdır.» Bu duruma düşerseniz, her şeyi yap-
mıya kalkarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Plân 
fikri buradan geliyor. Plân dediğimiz zaman, 
bizi plâna karşı olarak itham ettiğiniz za
man siz dediniz ki, «Biz 10 sene Plânın müna
kaşasını yaptık, şimdi niçin plânı atıyorsunuz 
bir kenara?» Plânın özü bu, imkân ve ihtiyaç 
muvazenesi. Bunu tanımazsanız Plâna falan 
lüzum yok, bildiğiniz gibi yapın. O olur o. 

«Devletin göreceği işler pekçok ise de, bu 
vazifelerden ancak bâzıları kısmen yerine geti
rilebilecektir.» Bu Anayasayı yazan sizlersiniz 
«Bu vazifelerin yerine getirilmesi, Devletin ik
tisadi gelişmesi ile ve malî kaynaklariyle oranlı 
olacaktır» 'Gerekçe... «Şüphesiz ki, memleketi
miz için yakın bir istikbalde beklenemez. Me
selâ, işsizlik sigortasının tam ölçüde gerçek
leştirilmesi. Şüphesiz ki, memleketimiz için ya
kın bir istikbalde beklenemez, işte bu madde 
hükmü, prensibolarak tanınan, sosyal ve ikti
sadi hakların fiilen gerçekleşmesinin realite
lerle sınırlı oloduğunu ifade etmektedir.» 
Şimdi, devam ediyor, diyor ki, bir sayın sözcü, 
«Türkiye gibi ekonomik bünye bakımın
dan az gelişmiş memleketlerde günün en 

önemli meselesi yatırım ve istihsali artırma 
meselesidir.» Balanız Plânda nereye geliyoruz? 
«Türkiye'yi refaha götürmenin yolu da budur.» 
Ne yazıyor? Devam ediyor «Bu şartlar altın
da büyük masrafları icabettiren sosyal ve eko
nomik hakların geliştrilmesi, gerçekleştirilme
si, bugünkü Türkiye içi imkânsız olur.» ve 
böyle devam ediyor fikrini anlatmak için. 

Şimdi, bir başka sayın sözcünün, Devlet 
fikriyle mütenasibolan bir beyanını okuyaca
ğım. 

«Bu soisyal Devlet telâkkisi, benimsenme-
diğinden değil, fakat Devlet denilen hizmet te
şekkülünün birtakım malî imkânlarla mukay-
yedolarak çalışma zaruretinin bir gerçek ol
duğuna inanmaktan doğmaktadır.» Devlet ko
lay bir işi değil ki... Yani, birtakım imkânlarla 
mukayyedolduğunuzu burada yazıyor, devam 
ediyor : 

«Millî gelirde artma olmadan bu mevzuda 
Devletin üzerine aldığı vazifeleri yapmasına 
imkân yoktur. Eğer yapmıya kalkarsa, enf
lâsyon girdabına düşmemiz mukadder olur ve 
fiyatlar yükselir...» devam ediyor : «Devlet 
de nihayet bir ferdin hayatında olduğu gibi, 
sonunda malî imkânlarına dayanmak zarure
tindedir» Eğer, Devleti bu kayıtlamazsa, malî 
imkânlara dayanmak kayıtlanmazsa, o zaman 
Türkiye'nin geri kalmışlığının sebeplerini anla
mak imkânı olmaz. 

Bir başka sözcü, yine Devlet fikriyle, bu 
fikrin ciddiyetiyle ve bunun ağırlığiyle mü
tenasip bir başka beyanda bulunuyor. Bu söz
cülerin, bu beyanda bulunanların hepsi de pro
fesördür. Birinci sözcü - okuduğum - Profesör 
Hamza Eroğlu, ikincisi Profesör, Çelikbaş üçün
cüsü de Profesör Feridun Ergin'dir ve şimdi 
okuyacağım. 

«Geri kalmış ekonomiler, çok defa Devletin 
malî takatini aşan büyük projeler, büyük eser
ler, büyük ve haklı ihtiyaçlar karşısında bulun
maktadırlar» Nasıl geçeceğiz bu darboğazı? işte 
budur darboğaz. «Bu ihtiyaçların tazyiki, bu 
ekonomilerin, hükümetlerin takip ettikleri si
yaset üzerinde tesir yaratmaktadır. Eğer bu 
tazyika mukavemet etmek, muvazeneli bir kal
kınma siyaseti takip etmek istenirse, o vakit 
memleketin gelişmesi ile ölçülü olarak, bu he
defler bir tercih sırasına göre tahakkuk ettiril-

I mek gerekir. Burada başlıyor plânın ruhu; bir 
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tercih, bir priyorite, bir hakkı rüçhan» Bize 
gelince, malî imkânlarımızın dar olması dola-
yısiyle, maksadımızdan fedakârlık yapamayız 
dersek o vakit geçen 10 yıl içinde Türkiye' de, 
daha birçok yerlerde karşılaşıldığı gibi, enf
lâsyon tehlikesi önlenemiyecekfcir. iktisat, be
dava fiil tanımaz. Devlet, hiçbir vakit halktan 
aldığından fazlasını halka iade edemez» Deni
yor ki «Bu madde, bundan evvelki 15 maddeye 
mâna, kazandırabilecek iıialılycttüdir». Bııy-ırun. 

Efendim; 53 ncü maddeye bir simit gibi sa-
rılınmamalı.imiş. 53 ncü maddeyi bir simit ha
line getirdiğiniz takdirde, Devlet idare etme 
mesuliyeti kaybolur orta yt-r:'en. K'içıiı sir:ıî"i 
şeklinde sarılmsın 53 ncü maddeye? 

Şimdi, yine «Düzen değişikliği» ile ilgili bir 
«Acı Pirinç» meselesi var. Onun da biraz üze
rinde durmakta fayda var, bununla da çok 
ilgili. 

Deniliyor ki; «Çorum'da su ağaları türemiş, 
halkı sömürmekte imişler» Ne yapıyorlarmış? 
Halkla pirinç ekiyorlarmış karşılıklı, aşar alır 
gibi pirincin yarısını alıp götürüyorlarmış. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; halkın hak
kını kimseye vermesine biz razı olmayız, halk 
da razı olmaz. Bunu Hükümet gücü ile mi ya
pıyorlarmış? Hayır. Aralarında anlaşmışlar. Bu 
bir hukuki muamele. Birisi diğerini aldatıyor 
mu, ama herkez birçok muamele ile birbirine 
bağlı. Aldatıyor mu birisi diğerini; aldatıyorsa 
bozsunlar mukavelelerini. Ne imiş? «işte 
sömürünün bir misali imiş bu» Şimdi bu hikâ
yeye bir göz atalım; bu 53 ncü madde hikâyesi
nin devamıdır da onun için. 

Bu mıntıkada, yani Çorum bölgesinde, köy
lülere ait 19 tane bent var; 35 000 dekar arazi 
sulanıyor; köylüler kooperatif leşmişler, kendi 
aralarında bunu suluyorlar, masrafını kendileri 
ödüyorlar ve çıkan mahsulü de kendileri alı
yorlar. 

35 000 dekar. 7 tane bent var, 500 tane 
ortağı olan şirketlerin elinde. Bununla da 46 000 
dekar arazi sulanıyor. Buna 16 milyon lira para 
sarfedilmiş. Köylü bentlerinin de kaç paraya 
çıktığı belli değil. Şimdi, bunlar ne zaman yapıl
mış? Birinci bent 1945 te yapılmıştır ve öyle 
gitmiştir pirinç oraya. Gitmeden evvel, bir de
kar araziden bugünün parası ile 50 liralık çav
dar alırdı köylü; gittikten sonra 250 lira alır, 
kendi hissesine düşen, işte, köylü bu anlaş-

28 . 2 . 1968 O : 2 

maya, 50 lira yerine 250 lira almak için girmiş, 
yani 200 lira fazla almak için girmiş. Devlet ni
çin yapmamış; şimdi oraya gelelim, Devlet ni-

I çin yapmamış? işte bu 53 ncü maddeden dolayı 
İ yapmamış, yapamamış, erişememiş. 
S 1937 senesinde Devletin su işlerine ayırdığı, 
j para 2 401 000 lira; 1950 de 21 milyon lira; ne yap-
i mış Devlet? Adana'yı seller basmış, vatandaşlar 
j dut ağacına çıkmış (A. P. sıralarından gülüş-
( meler) Canını kurtarmak için. Sonra, Salihli'den 
j Emiralem Boğazına kadar, Menemen'e kadar her 
( tarafı su basmış. Nazilli'den Söke'ye kadar her 
1 tarafı su basmış. Çarşamba'yı basmış, Baf-
| ra'yı basmış, her tarafı su basmış. Sonra, siv-
Ş risinekler halkı yiyip bitirmiş. Şurada bir ba-
j taklık, orada bir bataklık. Devlet bütün imkân-
| larını evvelâ ferdin can ve mal emniyetini ko-
| rumaya vermiş, verebildiği kadariyle ve mecmuu 

da yani 2 milyondan başlayıp 21 milyona çıkı
yor, 1950 de 21 milyon lira. 

Devlet daha çok neye vermemiş? Vereme-
| miş, başka ihtiyaçları da varmış. Şimdi bakı-
I nız kalkınan Türkiye'ye. 1967 bütçesi 2 milyar 

lira, 17 senede 21 milyondan 2 milyara geliyor-
• sunuz 100 misli... 100 misli beyler... Kalkınan 

Türkiye; ekonomi büyüyecek, imkânlar büyü-
ı yecek. Büyüyen imkânlarla bugün Adana'da 

Türk vatandaşı selden korkmuyor. Bugün Bü
yük Menderes havzasında Türk vatandaşı sel
den korkmuyor. Bugün Gediz havzasında Türk 
vatandaşı selden korkmuyor. Bugün Kazova'-
da, Turhal'da Türk vatandaşı selden korkmu
yor. Kendisini perişan eden, evini, bağını, top
rağını alıp götüren o güç, mışıl mışıl kanal
larda akan, pirinci yetiştiren, buğdayı yetişti
ren, pamuğu yetiştiren suya kalbolmuş. Ne ile? 
Bakınız nasıl büyüyor? 1950 de 21 milyon, 1954, 
te 129 milyon, 1960 ta 550 milyon, 1964 te 1 
milyar, 1967 de 2 milyar... (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Şimdi, Adalet Partisi iktidara geldiğinden 
bıı yana iki misline çıkarmış. Ne imiş iki misli? 
10 milyonu iki misline, 20 milyona çıkarmamış. 
1 milyarı almış, 2 milyara çıkarmış. 

«Halktan yana değil» Ne yapıyor bu para 
ile? Ne yapıyor? (A. P. sıralarından gülüşme
ler) Türk köyünün toprağını suluyor. Yüzler
ce yeri birden suluyor, ona gayret ediyor, işte 
«Acı Pirinç» in misalini ortadan kaldırmanın 
yolu bu... 
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Şimdi dönüyorum yine buraya... Kızılır
mak; 15 metre mikâp su akar yazın, kurur ba
zen de. Osmancık köprüsünde biter suyu. Şu
rasını arz edeyim; bu bendlerin çoğu 1959 dan 
sonra yapılmıştır. Yani bunu yine «Sizin dev
riniz, bizim devrimiz» münakaşası yapmak için 
yapmıyorum. Neden öyledir? Çünkü, trfanlı 
Barajı yapılıp ta, arkasında su tutmadıkça, 
Kızılırmağm o bendleri de kâfi değil. Yapıyor 
halk, su alıp götürüyor. Bunun üzerinde ro
manlar yazılmış, halkın acısını anlatan roman
lar... Halkın acısının dindirilmesini kimse dü
şünmemiş. Ama, acısını anlatırken roman yaz
mış. Herhalde «ortanın solu» o istikamette bir 
iş değil. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye sulhu 
sükûnu muhafaza ederse, Çorum'daki çiftçiyi 
de kurtarırız perişanlıktan, sıkıntıdan, üzüntü
den, dertten; İğdır'daki çiftçiyi de kurtarırız, 
Hatay'daki çiftçiyi de kurtarırız, Söke'dekini 
de kurtarırız, hepsini de kurtarırız. Ama, yeni 
baştan metot kavgalarına, yeni baştan düzen 
kavgalarına girersek, halkın ümidini kırarız. 
Bu budur... Lâfla peynir gemisi yürümez. Her-
şeyin bir hesabı, kitabı, bir nizamı var. 

Şimdi, gelir dağılımı üzerinde çok kısa bâ
zı mütalâalarda bulunacağım; bu hususta ge
çen bütçelerde de mütalâalarda bulundum. 
Yalnız, zamanın kifayeti ölçüsünde bir gelir 
dağılımı üzerinde 3 saat konuşmak lâzımdır. 
Onun içindir ki, muhterem milletvekilleri, ge
lir dağılımında, gelirin nasıl dağılmasını isti
yorsunuz? Âdil... Bundan kastınız nedir? 
Eşitlik mi, yoksa Türk halkını refah içerisinde 
yaşatacak bir dağılım mı? Demokratik yollarla 
bunun mekanizması nedir? 

Bâza beyanlar var, gördüm, Ortanın Solunu 
anlatırken yapılmış beyanlar. Gelirin, eşit da
ğılacağından bahsediliyor. Buna imkân yoktur 
(O. H. P. sıralarından «Yanlış görmüşsünüz» 
sesleri) 

Bu beyanlar var beyefendi. Bu beyanı ve
renin ismini, gazetenin numarasını şimdi veri
rim, burada var. 

Ben size söylüyorum; ben bir araştırmacı 
olarak bunları tetkik ettim, karşınızdayım. 

Gelirin eşit dağılmasını dünyanın hiçbir ye
rinde sağlamak imkânı olmamış. Sovyet Rusya 
Anayasası «Çalışmıyan yemez» diyor. Anaya
sasına koymuş, çalışmıyan yemez. Hani Batı

dan hiçbir misal bulamayacağımız gibi, Doğu 
blokundan da hiçbir misal bulmamıza imkân 
yok. Onun için vatandaşa yanlış fikirler ve
rirseniz, işte o zaman fakrü hali olan insan, 
fakrü hâli olmıyan insana ki, onun da fakrü 
hali olmıyan insana mutlaka soyguncu, vur
guncu, hırsız derseniz, o ikisi birbiriyle tutu
şur, bunları tutuşturmayın diyoruz. Ne yapar
sanız yapın, Türk vatandaşını birbiriyle tutuş
turmayın diyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Ortanın Solu her 
yerde başka çeşitte görünüyor. Ortanın solu di
yor, Doğu kalkınmasanın yolu, Sarıkamış be
yanatı; sayın sözcünün. Doğu'da mitingler ya-
pılyor. Mitinglerin ne maksatla yapıldığı or
tadadır. Özgürlük hakkı aranıyormuş. Bunlar 
yalandır. Ve mitingler üç şeye istinadediyor; 
bisiri, «ikinci Beş Yıllık Plân Doğu'ya bir şey 
getirmiyor». İkincisi, «Doğu'ya bir şey yapılma
mıştır», üçüncüsü, «Doğu'ya bir şey yapılamı-
yacaktır». 

Bu her üç iddia da doğru değildir. Bununla, 
Doğu bölgemizin, Güney Doğu bölgemizin kal
kınmasını cani gönülden arzu etmeyi birbirine 
karıştırmayalım. Ayrı ayrı işlerdir. «Doğu'ya bir 
şey yapılmamıştar, ikinci Beş Yıllık Plân Do
ğu'ya bir şey götürmüyor»., ikinci Beş Yıllık 
Plân, hangi sektöre kaç para ayrılacağını koy
muş orta yere. ikinci Beş Yıllık Plân bunu koy
muş. Nereye ne yapılacağını ortaya koymamış. 
Mitingler yapılıyor; «ikinci Beş Yıllık Plân 
Doğu'ya bir şey getirmiyor». Tahriktir miting
ler. Bölücü tahriktir, ama nerede bulmuştur 
dersini? Doğu'nun aziz ve kahraman halkmın, 
bölünmez Türkiye'nin asil halkının vicdadın-
da bulmuştur. Bizim güvendiğimiz o. Sonra, 
Türk adliyesinde bulmuştur cevabını. Plân 
henüz nereye ne yapılacağını tesbit etırjş de. 
ğil, «Doğu'ya bir şey gelmiyor;» diye iddialar 
yapılıyor. Bu ne kadar haksız bir iştir muhte
rem milletvekilleri?.. Doğu'ya çok şey yapıl
masını, Doğu'ya her şeyin yapılmasını cani 
gönülden istiyoruz. Ama arz ettiğimiz gibi, den
ge sağlıyacağız diye dengesizliğe gitmemek ka
yıt ve şartiyle. Nasıl olacaktır Doğu'nun kal
kınması? Ayrı bir plân yapılmalı. Bu fikir bu
rada da tartışıldı. Yine o Sarıkamış beyanının 
içinde var; «C. H. P. iktidara gelirse ayrı bir 
plân yapacak». Anayasayı değiştirmeden ayrı 
bir plân yapamazsınız. Bunu bilmeniz lâzım. 
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Anayasanın gerekçesinde, Türk Plânının 
bir tüm plân olduğu ve Varoni plânı gibi bö
lümleri ihtiva etmiyeceği yazılı. Bunun müna
kaşasını yaptık burada. Ama gideceksiniz, mi
ting yapana; «Haklısınız, yapın miting» diye
ceksiniz. «Çünkü Doğu'ya bir şey yapılmamış
tır» diyeceksiniz. «Çünkü İkinci Beş Yıllık Plân 
Doğu'ya bir şey getirmiyor» diyenleri teyide-
ceksiniz, bu olmaz. Bunun, ortanın solu, Do
ğunun kurtuluş yolu,, ile tahrikten başka hiç
bir alâkası yoktur. 

Şimdi değerli milletvekilleri; Doğu'ya bir 
şey yapılmadığı iddiası yalandır. Doğu'ya, Tür
kiye'de kalkınma hamlesi başlıyana kadar bel
ki çok az şey yapılmış olabilir.-Türkiye'nin birçok 
yerlerine çok az şey yapılmıştır. Çünkü, kal
kınma, devletin vecibesi değildi o zaman. Öyle 
düşünülmemişti. Milletin gücü de orta yerdey
di, tek partili sistem de vardı. Kalkınma çok 
partili sistemin eseridir. Ve İkinci Dünya Har
binin sonunda bütün milletlerin gayretlerinin 
eseridir ve kalkınma Türk halkının bu ıstırap 
ve sefalete yeter deyişinin eseridir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

Ortanın Solu yirmiiki sene geride. 1946 da 
demiş onu Türk halkı, «Yeter» demiş. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, konuşmanız 
daha uzun sürecek mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Başkan, eğer 45 dakika ka
dar müsaade ederseniz bağlıyayım, ama 45 da
kikadan evvel bağlıyamam. 

BAŞKAN — Şu halde bu hususu tasvibini
ze sunuyorum. 

Birleşimin saat 20 15 e kadar devamı husu
sunu... (A. P. sıralarından «Bitinceye kadar» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
burada kendisi teklifini müşahhas olarak söy
ledi. Onun dışında yeni teklifleriniz varsa on
ları da ayrı ayrı oya sunayım. Niçin hep be
raber konuşuyorsunuz?. 

Saat 20,15 e kadar birleşimin uzatılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; size Tür
kiye'nin ıstıraplarından bahsederken bir vesi

kayı huzurunuzda okumak istiyorum: «İşte şu 
köylüden kendisine aidolmıyan tarlalarında ver
gisi isteniyor, onun için öküzü satılıyor, adam
cağız üç defa istida yazmış, günlerce takibet-
miş istidaları, 'bakanlığa havale etmişler, işte 
bu köyde vergi için haciz talan halini almış, 
köylü vergi tahsildarından iki gün izin iste
miş, şehirde murabahacılardan ayda % 5 faiz
le para bulamamış. Ziraat müdürü bile iki çif
ti olan köylü bir çiftini satmaya mecbur ka
lıyor diyor. Müdüre gelecek seneki ziraati so
ruyoruz, en az bu seneden % -10 eksik olur ce
vabını veriyor.» devam ediyor. «Köylülerle 
dertleşirken hesaplarını tutmaya çalışıyorum, 
hâdisenin bakanlığa ifadesi insanı korkutuyor, 
360 okka çavdar ekmiş, 44 lira tohum parası 
vermiş, 3 140 okka hasılatı 2 kuruş on para
dan satmış. Eline 70 lira geçmiş, halbuki adam
cağız orakçıya 42 lira vermiş, daha 25 lira 
masrafı var. Bunlar da eklenirse sade masraf 
111 lira, hâsılat 70 lira. Şimdi bu köylüden ay
rıca 12 lira yol vergisi isteniyor. 2,5 lira da ev 
için verecek. Tarlada üç kişi çalışmış, bir ka
rısı bir kızı bir kendi, iki öküzü var, bunların 
çiftini evvelki sene 360 liraya almış, bunları 
satmaya mecbur, fakat birine 20 lira ötekine 10 
liradan fazla veren yok. Konuşuyorlar; banka
ya gidip borç alalım, ama banka kefaleti mü-
teselsileye en çok adam başına elli lira veri
yor. Fakat en az 10 kişi olmalıyız, kâtibi adil
den senet almak lazımmış. Adam başına 110 ku
ruş kâtibi adil masrafı var, sonra pul ve saire-
den başka üç dört gün de kasabada boğuşmak 
var. Bu yetmiyormuş gibi, para alıken de köy he
yeti ihtiyarisi de bulunsun diyorlar. Vazgeç ca
nım. Biri memnun, neyse ben bu yıl az ektim, 
ya fazla ekseydim? Öteki cevap veriyor; şan
sın varmış, ben de zaten gelecek sene az eke
ceğim, eğer kalırsak.» Ben bu ıstırabın içinden 
geliyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Neresindeyiz? 1964 yılında 25 000 000 000 li
ra Ziraat Bankası kredisi vermişiniz, 1967 de 
7 000 000 000 lira veriyoruz. Tefeciliği kaldrı-
manın yolu bu. 200 000 000 lira iktidarı dev
raldığımız zaman esnaf kredisi, 600 000 000 lira 
1967 de. Bu rakamları arkadaşlarım verdi. On
dan sonra, bir muhterem milletvekili çıkıyor; 
İslâm köyünden gelen Başbakan nerede diyor? 
Ben buradayım. Ve bu işlerin peşindeyim. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 
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1950 de Türkiye'nin 65 000 köyünün 8 inin 
elektriği vardı. Onu da köylüler kendileri yap
mış. 1965 de biz devraldığımız zaman 320 sinin 
elektriği vardı. Halen bin köyün elektriği var, 
1968 senesinin sonunda da 2 binin elektriği ola
cak. 5 000 Km. köy yolu var 1950 de. 1965 de 
19 bin Km. 1967 senesi sonunda 31 bin Km. Ökü
zünü 10 liraya satamıyan Türk köylüsü, ge
çen sene 15 bin traktör aldı. Ve 900 milyon lira 
gübre kredisi aldı, 2 milyon ton gübre kullandı. 
Türkiye'yi bir sefalet imajı içinde göstermek, 
Türk köylüsünü, ağaların elinde esir farzetmek 
en azından Türk köylüsünün haysiyetine say
gısızlıktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yanlıştır köy imajınız. Emekçilerin hakkını 
iddia edenler! K«,ç taneniz köyün içinden geli
yor? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) l'ürk köyünü size vermeyiz, giremezsiniz 
Türk köyüne. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ikindi Beş Yıllık Plân ilk defa olarak köy 
ve köylü sorununu olabileceği kadar vuzuha gö
türmüştür. Nedir: köy yolları için 1950 ye ka
dar koyduğunuz para? Hiç. Su için koyduğu
nuz para? Hiç. Elektrik için koyduğunuz para? 
Hiç. 1968 de 500 milyon lira konmuştur bu 
maksatlar için. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi geliyoruz bir 
başka konuya. Hakikaten biz C. H . P. sini 
hangi seneden bağlıyacağımızı bilmeye mecbu
ruz. Yani nereden başlatacağız? (Gülüşmeler.) 

Birinci Hükümet Programı, sayfa 4 : «Hü
kümet Programının hedefi; emniyet nizamı 
içinde hızlı bir kalkınmanın sağlanmasıdır. 
Bu muamelenin çaresi, Devlet ve özel teşebbüs 
olarak mümknü olan en geniş ölçüde yatırım 
yapılmasıdır.» Tamam mı? Soyguncu şimdi bu 
özel teşebbüs. O zaman Devletle beraber ça
lışacak. «Devlet sektörü yatırımlarının verimli 
olabilmesi için her şeyden önce siyasi iktida
rın plânlı kalkınma fikrine yatkın olması 
yatırımların isabetli bir plâna dayanması ve 
malî kaynakların sıhhatli yollardan sağlan
ması şarttır.» Akıllıca, mantıklı yazılmış bir yazı 
Devam ediyor: «Âmme sektörü yatırımlarındaki 
artış Devletten her türlü teşvik ve kolaylığı 
görecek olan hususi sektör yatırımlarına da 
hız verilecektir.» Yani 1961 de C. H. P. hususi 
sektörü teşvik ederse doğru, 1968 de Adalet 
Partisi teşvik ederse, Devlet kesesinden halkı 

zengin ediyor, bunu anlamaya imkân yok. 
Kalkınma siyaseti şudur, düzen falan yok 
orta yerde; «Her sene umumi gelişmemizde 
mutlaka bir ilerleme sağlanmalıdır. Nüfusumu
zun hızla artmakta oluşu da hesaba katılma
lıdır. Millî gelirimizdeki yıllık yükselme nisbeti 
öyle bir seviyeye varmalıdır ki, nüfus artış payı 
karşılandıktan başka ileri memleketlerle ara
mızdaki mesafenin görünür bir şekilde gele
cekte kapanması da sağlanabilsin.» 

Şimdi, ikinciye bakıyoruz; tabiî bunlar koa
lisyon hükümetleri ama koalisyona iştirak 
edince kârı size ait zararı bize ait bunun 
içimden çıkmaya imkân yok; müşterek mesuliyet, 
tamam. Şimdi ikinci kısmına geliyoruz : «De
mokratik nizam içinde iktisadi gelişmenin ba
şarılmasını milletçe büyük dâvamız sayıyo
ruz.» Hedefiniz bu. Bu, bugün unutulmuştur. 
Tamamen düzen değişikliğine bağlanmıştır. Ge
lin bunu, düzen bu sayede değişir diye bağ
layın da hiç olmazsa legal bir kaynağı olsun. 
«iktisadi gelişme halindeki memleketlerin mese
leleriyle karşı karşıya bulunan memleketimi
zin iktisadi ve sosyal dâvalarını süratle hallet
mek için gerekli bütün tedbirleri kısa vadeli dar 
parti mülâhazaları dışında memleketçi bir gö
rüşle ele alınması lüzumuna inanıyoruz. Türk 
ekonomisinin kalkınma hedefine özel teşebbüsün 
ve devlet sektörünün yan yana ve ahenkli bir 
şekilde çalışacağı bir ekonomik düzen içinde 
ulaşacağına ve özel teşebüsün yaratıcı gücüne 
olduğu kadar.. «- o gün yaratıcı, bugün soy
guncu -» devletin kalkınma yolundaki vazgeçil
mez gayretlerinden de ahenkli şekilde fayda
lanma lüzumuna kaniiz, özel mülkiyetin Ana
yasa himayesi altında bulunması ve özel teşeb
büsün güven içinde çalışması hürriyet içinde 
kalkınmanın şartıdır.» 

Beyefendiler; özel teşebüsü güven içinde 
çalıştırmak bir Anayasa direktifidir, Anayasa 
direktifi. Şimdi geliyoruz üçüncü Hükümete, 
burada koalisyon yok, bu Hükümet koalisyon 

I Hükümeti değil, yani hepimizin bildiği şey. 
«Milletçe karşısında bulunduğumuz büyük me
seleler olarak ortadadır - birçok problemleri 
sayıyor - Bu meselelerin kısa yoldan halli için 
yapılacak zorlamalar ekonominin denge ve is
tikrarını bozabileceği gibi bunların geçikmeleri-

I nin cesaretle ele alınmaması da yarın yeni ve 
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çölümü güç meseleler doğurabilecektir.» Zorla
mak, 53 ncii maddeyi kaldırırsınız zorlamayla 
karşı karşıya kalırsınız. Ona simit derseniz, can 
kurtaran simidi zorlamadır karşısında kalacağı
nız. «Biz bütün bu meselelerin çözüm yolunu 
Büyük Mecliste kabul buyıırulan kalkınma plâ
nının her alanda bütün gerçekleriyle ve tam ola
rak uygulanmanın da germekteyiz. Plân uygulan
masında Anayasamızda ifadesini bulan karma 
ekonominin kurallarına uyarak özel sektöre ve 
kamu sektörüne aynı önemi ve imkânları ver
mek ve ör5dl teşebüsün yaratıcı gücünü des
teklemek kararındayız.» 

Buyurun, şimdi deniliyor ki, biz devrimci 
partiyiz, değiştik. Ama. bu kadar süratle deği-
şirsenla sor tahibederiz sizi., (G-ülihmeler ve 
A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar), 

Muhterem millet vekilleri, bu konuda söyli-
yeceğim pekçok şey var. Yalnız müsaade ederse
niz Fransada neşredilen Ekspres mecmuasının 
19 - 21 Şubat tarihleri arasında neşredilmiş 
bir makalesinden, ki makalenin yazarı da Pri-
ore'dir, zannediyorum tercümesi de iyidir, kıça 
bir iki pasaj okuyacağım. 

Makalenin adı «Sasyalizim Modası» bütün 
sol sosyalizmden bahsediyor.» Tıpkı kurtuluş 
Liberasyon devresinde olduğu gibi - Fransa 
için yazılmış makale - fakat bugün de o zaman 
olduğu gibi herkes bu kelimenin arkası
na arzu e t. İliğini koymaktadır. Ve o za
man olduğu, gibi bugün de salon iktidarı 
almasından iki sene sonra da birkaç mil
lileştirme ve değeri düşmüş bir frank
tan başka birşey elde edemiyecek ve iktisadi 
rejim değişmemiş olacaktır, ümit ve heyecan 
dolu, fakat kesin bir mânadan yoksun bir keli
menin kullanılmasından daha kötü birşey yok
tur. Kurtuluş devrinde bâzı mazeretler vardı. 
Kitaplar haricinden nereden ve nasıl bilgi edi
nilebilir. Tabiatiyle Lenin ve Stalin'den başka 
hiçbiri ideallerini gerçeklerle karşılaştırmak 
imkânım bulamamış olan sosyalist yazarlara 
başvurmak gerekiyordu. Bugün elimizin altın
da neticesi alınmış geniş bir olaylar yığını var. 
Şaşırtıcı olan husus Fransız Solonun bu kay
naktan faydalanmayı reddetmesidir. 

Sovyetler Birliği ve halk demokrasilerinin 
tecrübesini derin bir şekilde incelemeden fede
rasyonu ve komünist partisinin müşterek bir 

I program üzerinde anlarmış olmaları şayanı dik
kat gözükmekts'dir. Siyasi Stalinizrni ve berabe
rinde getirdiği sıkı polis rejimini bir tarafa bı
rakalım. Geriye Stalin'in otoriter metotlarla 
Fransız soluna mensup bâzı kimselerin de de-

j mokratik yollarla gerçekleştirmek istedikleri 
I bir cemiyetten başka bir şey kalmadı. Bizde 

meselâ federasyon cephesinde devamlı olarak 
mesken hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkından 
bahsedilmektedir. Bu taleplerin gerisinde açık
lanmamış da olsa devletin kamu hizmetleri va-
sıtasiyle fertlere bedava veya maliyetinin al
tında asgari bâzı menfaatleri sağlaması fikri 

I mevcuttur.» Bedava fikri. Devam ediyor : 

«Ancak gerçekten hiç bir şey ne bedava ne 
| de bedavaya yakındır.» 53 ncü* maddeyle bağ

lıyorum : 

«Meselâ oda başına ayda 50 frank olarak 
tesbit edilen lojman kiraları aynı zamanda 
âletlerini, işçi masraflarını, diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak mecburiyetinde olan devlet işlet
melerinde yüksek bir maliyete yol açıyor. Büt
çe bu açığı karşılıyor, ancak yoktan hiçbir şey 
yaratılamıyacağma ve kâr da ortadan kaldırıl
sa, masraflar yardımlardan faydalananlar ta
rafından karşılanmadığından bütün yük istih
lâk maddeleri üzerine biniyor. Sovyet Rusya'da 
15 sene evvel ayakkabı ve elbise fiyatlarındaki 
aşırılık normal fiyatlara devletin diğer menfa-

j at ve yardımlarından faydalananların karşıla
yamadıkları kısmın da ilâve edilmesinden do
ğuyor. Stalin'in halefleri iktisadi politikanın 
istikametini önceden iyi düşünmeden değiştir
mek istemediler. Stalin'in halefleri uzun za
man bir çıkar yol bulmak için çabaladılar. İyi 
yolda olduklarını sanıyorlardı. Bu sebepten 
sosyalizmin esaslarını yani istihsal vasıtaları
nın, ortak mülkiyeti prensibini değiştirmedi
ler. Fakat iki yönlü bir faaliyete girdiler. Bu 
faaliyetlerinden iyi anlaşılmıyan birincisi ted
rici şekilde hakikî fiyatı gerçekleştirmek yani 
devletin zararına temin ettiği şeylerin büyük 
bir kısmının fiyatlarını yükseltmek olmuştur. 
Halkın tepkisi tasavvur edilebileceği şekilde 
olmuştur. Herşey Stalin zamanından daha pa
halı. Bu bize yalan zamanda Fransa'daki bir 
durumu hatırlatmaktadır.» 

Devam ediyor muharrir, diyor ki : «Fransız 
halkı devletin kendisine sağladığı hizmetlerin 
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maliyet fiyatını ödememeyi normal karşılamak -
tadır. Bedavacılık efsanesine inanmakta ve 
sonra da açıkları kapamaya yarıyan ağır ver
gileri hayretle karşılamaktadır.» 

Ne ile karşılayacaksınız? işte imama yazı
lan mektuba verilen cevaba geliyoruz. Yani 
Türk halkını uyuyor farzedenlerin biraz örnek 
alması lâzım. «Teşebbüs fikri devlet sektörün
de çok az, özel sektörde ise kifayetsiz olarak 
bulunmaktadır» diyor, kendi görüşüne göre de
vam ediyor. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, her şeyin 
bedava, her şeyin karşılıksız, her şeyin yarın 
olabileceği şeklindeki bir fikri yaymak yanlış
tır. Kimse bunun altından kalkamaz ve Tür
kiye'de bu fikri haıkm benimsemesine imkân 
yoktur. Türk köyüne giderseniz size soracak
tır ; nasıl yapacaksınız, parayı nereden bula
caksınız? Bu sualleri soracaktır. Peki, kaç ta
ne benim gibi köy. var, hepsini birden nasıl 
yapacaksınız, adamı nereden bulacaksın, ma-
kinayı nereden bulacaksın? Bunların hepsini 
soracaktır size. Onun için Türk köyüne, Türk 
işçisine, Türk esnafına gerçekçiliğin dışında 
hareket etmeyi öğretemezsiniz, anlatamazsınız. 
Memleketin imkânları arttıkça memlekette re
fah seviyesi yükselecek. Biz gerçekçiyiz. Biz 
diyoruz ki ; Türkiye'de asgari bir hayat stan
dardına herkes yükselsin. Bunu, ondan daha 
yukarıdaki bir standardı çok gördüğümüz
den mi? Ama o bir merhaledir, orayı geçme
dikçe onun üstüne çıkmaya imkân yok. Ama 
ilk etapta, ilk fırsatta Türkiye bir asgari ha
yat çizgisine yükselecektir, diyoruz. Bunun 
için plânlarımızı çizmişiz diyoruz. 1972 sene
sinde Türkiye'de okula gitmiyen çocuk kal-
mıyacak. 

Sağlık hizmetlerinden bahsedildi, biraz son
ra o kısma geleceğim. Sağlık hizmetlerine bir 
milyar liraya yakın para veriyor devlet ve bu
nu geçen gün burada Sağlık Bakanı arkadaşım 
izah etti. işçi Sigortaları Kurumunun tahsis et
tiği ile bu miktar iki milyar liradır. Türk hal
kı dişinden tırnağından artırdığı paralarla 
Türkiye'nin her tarafında hastaneler yapılma
sını teşvik ediyor. Bugün hali inşada yüzün 
üstünde hastane vardır. 6 ilde bıraktığınız sos
yalizasyon bugün 23 ilde tatbik edilmektedir. 
Ve Ankara'nın, İstanbul'un fukara semtlerinde 
ne yer, ne içer diye aylarca sormadığınız, yıl

larca sormadığınız insanlara, ne yapıyorsunuz 
diye el uzatan biziz. Ankara'da beş tane, is
tanbul'da 11 tane, izmir'de 5 tane dispanser 
gecekondu semtlerinde açılmıştır. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sağlık ocakları
nı biz açtık. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ocak falan değil, dispanser, biz aç
tık; daha altı ay evveî. Altı vilâyette açtınız; 
biz 23 vilâyette açtık. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 4 500 civarında olan İşçi 
Sigorialarmdaki hastane yatağı 7 500 civarına 
gelmiştir. Bugün yirmiyi mütecaviz hastane 
inşa halindedir. Gecekondudan burada bahse
den bir muhterem sözcü; «ne getirdiniz» di
yor. 430 bin gecekondu devraldık, buradan bu
nu ifade eden zatın bunun sayısını bilmesine 
imkân yoktur, o ulu orta söyliyecek. Bu gece
kondularda 2,5 milyon insan yasar. Bunun 130 
hini İstanbul'da 77 bini Ankara'da, 40 bini iz 
vmr'r!*, 40 bini Adana'da, 25 bini Gaziantep'te, 
20 bini Bursa'da, 20 bini Samsun'da, 25 vil^ye-
timizdedir. 1969 da istanbul gecekondusu su-
sr.-diktan, elektriksi zi lken kurtulacaktır. 1969 
da Ankara'da e l e k t r i k ^ ve susuz gecekondu 
kalrnyn çaktır. İstanbul'da İSO bin p-enekondu-
mm 80 bini elektiriksi^i nlâm ben kendi •plim-
!b yardım; hsr sene 20 bin tane olacak diye. 
(A. P, sıralarından «'bravo» sesleri, alkışlar) 

Giremezdiniz oralara, boş yere zorlamayın. 
(£. P. sıralarından «bravo» sesleri, plkısla^ 

Nasd yantık? Bir Gecekondu Kanun1-' efkar
dık, ilk cdçar.dığımız kanundur. Mvhaad^ edin 
do Meclis eab^ısın, di^or kanunları da çıkara
lım, Cö„ H. P. sıralarından «seçim kanunu m.:;:.?» 
reler i ) 

0"ları da söyliyeceğiz, onları da soyliyece-
,*r'. Bizim hiç endişe ettiğimiz bir sey yek. :Si-
?ân dediğinizi yapmıyaoağız da, biz ne dediy
sek onu yakacağız. (A. P. sıralarından «bravo» 
•sesleri, alkışlar) 

24 Ooak 1068 Çarşamba günü C. H. P. den 
dört milletvekili; Kayseri olayları için icHeri 
Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında fren^oru 
anılmasına dair önerge veriyorlar. YJne T. i. P, 
milletvekillerinden iki arkadaş, deniz kıvılan-
mn yağma edildiği hakkında gensoru enrrpre-si 
veriyorlar. 26 0;\ak Cuma günü genTicmîa.rm 
görüşülmesine başlanıyor. Yani gündeme ahn 
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sın mı alınmasın mı? Kayseri olayları gensoru
su görüşülürken C. H. P. den beş üye, «ekseri
yet yok» diye ayağa kalkıyor ve Meclisi tatile 
sokuyor. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Ekseriyet yok
muş demek. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Devam edin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Gensoru sizin, biz niye devam ede
lim? Biz size hesap vereceğiz (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Yani siz gensoru
yu vereceksiniz çıkıp gideceksiniz, konuşun bey 
ler diyeceksiniz. iSiz dinleyin. Bitmedi henüz. 
29 Ocak 1968 Pazartesi, C. H. P. riin getirdiği 
gensoru görüşülüyor, gündeme alınsın mı alın
masın mı. Zabıtlara geçmiştir, isim isim saydım, 
cebimde var. Burada Devlet Bakanı Sayın ar
kadaşım öztürk çıktı, «gensoru verdiniz ama 
burada 17 kişi var dinliyorsunuz» dedi. Şimdi, 
bütçe konuşuluyor bu kadar şeyi söylediniz. 
E, zahmet edin de gelin dinleyin. Hayır, şimdi 
17 kişi dinliyor; gensoruyu niye verdiniz? Ora
ya geleceğim zaten. 

31 Ocak 1968 Çarşamba, 180 sayfalık diğer 
bir muhalefet partisi gensoru getiriyor. Bizim 
maksadımız Meclisi sabote etmek değil, engel
lemek değil, nasıl yaparız bu işi? Esas Anaya
sanın riayet edeceğiniz maddeleri ile riayet et-
miyeceğiniz maddelerini karıştırıyorsunuz. Yaz
mış Anayasa gerekçesine; «gensoru müessesesi 
89 ncu madde, bir obstrüksüyon vasıtası olarak 
kullanılamaz» demiş. Millete şikâyet edece
ğiz, diyeceğiz ki; «Bizi seçin diye gelenlere 
şunları sorun, ne yaptınız, niçin gitmediniz, 
gensoru verdiniz ve niçin gitmediniz? Niçin 
bizden rey istiyorsunuz diye sorun» diyeceğiz, 
Bunlar zabıtlara geçmiştir. Zapta geçmesi için 
bunları söylüyorum. 180. sayfalık gensoru. 
İçinde birtakım mektuplar, şunlar bunlar.. Pek
âlâ bunlar 6 - 8 sayfa içinde verilebilir. Verin 
gensoru; ben size gensoru verdiniz diye bir 
şey demiyorum ama, hakkın suiistimalidir Türk 
Hukukunda hakkı suiistimal etmiye hakkınız 
yok. Medeni Kanun o yolu kapamıştır. 2 Şu
bat 1968, gensoru müzakereleri yapılıyor, 5 
Şubat 1968 gensoru müzakereleri yapılıyor 7 
Şubat'a kadar. Yani Meclisin şu celseleri blo
ke edilmiştir. Ondan sonra da «Tüccar tütün
cüleri soyuyor, tütüncüler eziliyor.» 
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Muhterem milletvekilleri, 120 milyon kilo 
Ege'de tütün mubayaa edilmiştir. Birinci gün 
Tekelin mubayaa ettiği 53 milyon kilodur. Za
bıtlarda var, Tekel Vekili arkadaşım burada 
söylemiştir ve vasati fiyat yine arkadaşımın 
rakamını kullanayım; 803 kuruştur. Belki ha
kiki rakamlar çıktığı zaman bunun daha yukarı
sına Çıkması mümkün. Ondan sonra 3 tane tütüne 
ait kanun var; birisi Meclisin gündeminde, ikisi 
komisyonlarda. Gelin bunları çıkaralım. E,.. 
Siz çıkarın, siz iktidardasınız, biz muhalefetiz 
böyle şeylere karışmayız! Gelin beraber çıkara
lım da milletin karşısına gidelim, sisin için şu
nu yaptık, diyelim. Biz Meclisin bütünlüğünü, 
iktidar muhalefet diye milletin karsısında böl
meden millete anlatalım. 

Şimdi her vesile ile burada, Seçim Kanunun
dan bahsedilir. İşte yine geliyoruz C. H. P. ni 
nereden başlatalım. C. H. P. nin Anayasa Ko
misyonu anketine verdiği cevap; 12 . 7 . 1960 

. tarihli Ulus Gazetesinde yayınlanmıştır. «Nispî 
temsili kabul ettiğiniz takdirde hangi şekline 
taraftarsınız? Cevap, nispî temsilin birçok mem
leketlerde başarı ile tatbik edilmiş pratik bir 
şekil olan D'Hont sistemine taraftarız. D'Hont. 
Bu sistemin riyazi bir mantığa dayanan adale
tinden başka, bakiyeler meselesi gibi tatminkâr 
bir hal çaresine bağlanması güç olan bir mesele 
yaratmaması, ayrı bir üstünlük teşkil eder (Gü
lüşmeler) Yazan Sayın Nermin Neftçi, Sayın 
Reşit Ülker.( Gülüşmeler). 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Barajlı değil 
ama... (Gülüşmeler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi muhterem milletvekilleri, bü
tün medeni memleketlerde mesele, kalkınma ça
bası içinde bulunan memleketlerde, kalkınma
mış bir memleketin medeni olmadığı iddia olu
namaz. Kalkınmakta olan bir memleketin; Tür
kiye kalkınmakta olan medeni memleketlerin en 
güzel örneklerinden birisidir, belki en başta, en 
iyi örneğidir, medeni memleketlerde mühim olan 
mesele, Devleti ne ölçüde büyük düşüneceksiniz; 
Devleti ne ölçüde tüccar düşüneceksiniz, Devleti 
ne ölçüde sanayici düşüneceksiniz, devleti ne 
ölçüde müstahsil görmek istiyorsunuz, devle
tin masraflarını nasıl bağdaştıracaksınız, bun
larla mesele buraya geliyor. Onun içindir ki, 
hangi fikri ortaya koyarsanız koyun, bunlarda 

722 — 
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kesin olmanız lâzım. Biz gayet kesiniz. Diğer 
siyasi partilerden bir kısmı da kesin; «Ben 
Devleti tüm tüccar görmek istiyorum» diyor, 
«Tüm sanayici görmek istiyorum» diyor. Biz de 
diyoruz ki; «Bu Türk Anayasasına, Partiler Ka
nununa, Anayasanın felsefesine uygun değildir.» 
Böyle diyoruz ama herkes bunda vuzuha var
maya mecbur. Varamazsak, soyguncuyu koru
yorsun, vurguncuyu koruyorsun, diye haksız 
birtakım lüzumsuz ithamların karşısnda haki
katen vatandaşı üzersiniz. Mesele budur. Ce
binde 10 lirası olan da, acaba ben bunu kim
den çaldım diye düşünmeye başlar. Hakkınız 
yok Türk vatandaşını bu kadar güvensizlik içi
ne sokmaya. Bu, aslında düzen konusu tüken
mez gibi, ama bunu bu noktada kesiyorum va
kit bakımından. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomi ile ilgili 
kısımlara geçmeden evvel Doğu ile ilgili bâzı hu
susları arz edeceğim. Doğu bölgemizde Birinci 
Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde Devletin yap
tığı yatırımların % 16 sı tahakkuk etmiştir ve 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemindeki 
nüfus miktarı da % 18 dir. Aslında bu, su veya 
bu şekilde bir ölçü olmıyabilir. Ama nihayet 
paralel nisbetleri gösterdiği için söylüyorum; 
mühim olan rakamları biraz sonra arz edeceğim. 
Doğu bölgesinde bugün evvelâ bir enfrastrüktür 
şebeke olarak yollar yapılmıştır. 1950 den 
1960 a kadar bir milyar liraya yakın para sarf 
edilmiştir. 1950 den evvel de pek bir şey tut
maz. Bugün Doğunun gidilemedik yeri hemen 
hemen yoktur. Sadece Pervari, Şırnak ve Ulu-
dere, Beytüşşebap, Şemdinli mıntakalarma ulaş
maya çalışıyoruz. Cizre ile Zahar arasında Dic
le nehri üzerinde yapılmakta olan köprü biter 
bitmez - ki, Iraklılar yapıyor - istanbul'dan Bağ
dat'a kadar asfalt yol bağlanmış olacaktır. Ya
ni İstanbul'dan Adana'ya kadar, Adana'dan 
Cizre'ye kadar, Cizre'ye kadar bizim, huduttan 
öbür tarafı da Iraklıların. Doğu bölgemizde enf-
rastrüktürü yapmadan hiçbir şeyi yapamazdık. 
Evvelâ muvasala. İğdır'da üç dört yüz milyon 
lira sarfı ile büyük ve güzel bir sulama şebeke
si yapılmıştır ve bugün üç dört yüz bin dönüm 
arazi sulanmaktadır. 1934 te başlamıştır, fakat 
Ruslarla aramızın bozulması yüzünden olduğu 
yerde kalmış. Hemen bir kilometre kanal açıl
mış, orada kalmıştır, 1952 de tekrar başlanmış 
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ve ikmal edilmiştir. İğdır'a elektrik veren bir 
hidroelektrik santrali yapılmıştır. 

Kars'ta bir et kombinası yapıyoruz, bir çi
mento fabrikasını etüdediyoruz. Erzurum'da, 
Erzurum Çimento fabrikasının siparişi veril
miştir ve kâr, kalkar kalkmaz da temelini ata
cağız. Sizin hazırladığınız şeylerin temelini atı
yoruz diye bizi itham ediyorsanız bunlar hak
sız. Şimdi bunların teker teker detayını vere
ceğim ama zaman kâfi değil, inşaallah başka bir 
zamanda veririm. Nedir sizin hazırladığınız te
sis; Bursa Fabrikası mı? Hereke Fabrikası mı? 
İzmir Fabrikası mı, Seydişehir Alimünyum Fab
rikası mı? Bunlar mı sizin hazırladığınız tesis
ler? Sayacağım; eğer diyorsanız ki; Dalaman, 
Aksu Kâğıt fabrikalarını biz hazırlamıştık; hiç
bir şeyini hazırlamamışsınız. Yalnız gayet açık 
söylüyorum beyler; Devletin arşivlerini açıyo
rum size, gelin bakın neyi hazırladıysanız. Ne 
parası var orta yerde, ne projesi var, ne şart
namesi, hiçbir şey yok. Yalnız 1964 seçimlerin
de Giresun fabrikası; bir vesile ile de söyle
miştim ve o mıntıkaya gittiğim zaman her yerde 
bana söylediler; epeyi gezmiş oralarda, Artvin'e 
gitmiş, fabrika buraya yapılıyor olmuş, Rize'ye 
gelmiş fabrika, buraya yapılıyor olmuş, Trab
zon'a gelmiş, buraya yapılıyor olmuş, biz de o 
yüzden bir hayli sıkıntı çektik. Hattâ Gire
sun'un kazaları arasında fabrika bir yatırım 
malı olmuş. Bunlar haksızdır, iki defa tesis aç
mışız falan, bunlar da haksızdır, tek bir misal 
gösteremezsiniz. Tek bir misal, bunları söyle
dik, balsın toplantısında söyledik. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Çay
cuma. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim, Çaycuma'nın temelini biz 
atmadık. Yalnız sizin hazırladığınız temeli biz 
geldik, attık o da sadece 3 tane lojman binası 
idi. 16,5 milyon dolar dış kredisini biz temin et
tik Avrupa Yatırımlar Bankasından. Yoktu orta 
yerde para mara. Dalaman diyorsanız, 27,5 mil
yon dolarlık kredi temin ettik ve ondan sonra 
başladık bu sene. Yani herşeyi siz bir imzaya 
bırakmışsınız, biz gelip imzaları atmışız, işler 
yürümüş. Böyle birşey yok orta yerde. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; Erzincan 
ovasında büyük bir sulama şebekesi yapılmış. 
Hem Erzincan'da, hem Erzurum'da iki tane şe-
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ker fabrikası yapılmış Erzurum şeker fabrikası 
1960 ihtilâline tekaddüm eden günlerde kötü 
envestismanın bir numunesi olarak gösterilmiş
tir; lüzumsuz yere fabrika yapmanın bir numu
nesi olarak gösterilmiştir. Ondan sonra da aynı 
partinin genel sekreteri gidip Sarıkamış'ta; 
«Doğu'ya hiçbirşey yapılmamıştır, ortanın solu 
Doğunun kalkınmasının yolu» diyecek, bunu 
anlamaya imkân yok. Gazetelerde çıkmamıştır 
bu beyan. 13 Ekimi 14 Ekime bağlıyan akşamı, 
yanılmıyorsam tarihi mevcut, 10,45 ajans ha
berlerin TRT vermiştir ve TRT nin büteninden 
aldım. 

Şimdi, Elâzığ'a geliyoruz; Elâzığ'da Ulu-
ova'nın her tarafı sulanmıştır 3,5 milyarlık Ke
ban Barajı inşa halindedir. 12 000 kilo vatlık 
bir hidro elektrik santral 56 milyon liraya çık
mış, 12 000 kilovatlık bir santral daha yapılmış
tır. 

Bir gübre fabrikası; Sivrice ̂ de bir gübre 
faJbrikası hali inşadadır, biz başladık inşaatına. 
Çimento faJbrikası, iplik fabrikası, yine yapılan 
fabrikalardır. 

Ben hiçbir şey yapılmamıştırın kritiğini yapı
yorum. O okullar ve saire yine ayrı, oraya da ge
leceğim. 

Şimdi Elâzığ^dan Tatvan'a kadar bugün 
Murat Vadisi boyunca hem demiryolu ile hem 
asfalt yolla gidersiniz. Bunlara milyonlarca lira 
para sarf edilmiştir. Tatvan 'da bir et kombinası 
yapılıyor. Van'da bir çimento fabrikası ya
pılıyor. Vanada bir hidroelektrik santral yapıl
mıştır. Van Gölünün etrafında Erciş Ovası, Mu
radiye Ovası, Gevaş Ovası hepsi suya kavuştu
rulmuştur, hepsi kavuşturulmuştur. 

Mardin'e geliyoruz. Mardin'de Nusaybin 
mıntıkasında güzel bir sulama şebekesi yapıl
mıştır. 27 bin kilovatlık bir hidro elektrik sant
rali bitmek üzeredir, bütün o mıntıkaya elekt
rik verecektir. 

Diyarbakır'da 150 milyon liraya sulaması 
ile beraber bir Devegeçiti Barajı yapılmaktadır. 
Elâzığ1da bir et kombinası bitmek üzeredir. 
Antep'de bir soğukhava deposu, bir çimento fab
rikası.. Urfa'da bir et kombinası. Ben sadece 
bunları sayıyorum. Antep'e Seyhan'dan elektrik 
götürüyoruz, Urfa'ya da götürüyoruz. Fırat 
Ovasındaki diğer 3 700 köye 1966 da 20 milyon 
lira, 1967 de 35 milyon lira sarfettik, 1968 de 
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40 milyon lira sarf edeceğiz; içme suyu gelsin 
diye. Ve insanlar haysiyet kazansın diye. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Siz gidin oralarda ortanın solunu anlatın, 
Türk köylüsü size çeşmeyi, buğdayı, yolu, 
mektebi gösterecektir. (A. P sıralarından «bra
vo» sesleri alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri; Van'dan Kotur'a 
bir demiryolu yapılıyor, 300 milyon lira sarf 
ediyoruz 1969 senesinin içinde işletmeye gire
cek. Böylece Türkiye demiryolları iran demir
yollarına bağlanıyor. Ferileri istanbul'da ya
pılıyor, iskeleleri de yapılıyor. Ağrı'ya, Bin
göl'e önümüzdeki sene et kombinaları yapa
cağız. işte o fıkara köylünün kuzusu hikâyesi... 

Sayın Ekrem Alican patates, dedi. 1965 se
çimleri arifesinde bugünkü muhalefette olan 
sayın C. H. P. nin neşriyat programlarını kar
şılaştırırdanız yüzlerce fıkra bulursunuz. Ben 
bir yerde demiştim ki; patates fabrikası ya
palım. Gerçi böyle bir beyanım olmadı ama, 
ben o beyanı aslında yadırgamadım. Dumlu'ya 
Demirel Patates fabrikası yapıyor, diye çok alay 
edildi. İşte Sakaryatâa patatesin kilosu 30 ku
ruştur. Sayın Alican gayet doğru söyledi. 
ler; 140 kuruşa satıldığı zaman da ne alan 
kazanır, ne satan. Çünkü muhafaza etmeye 
imkân yoktur. Çaresi ne? Düzen değişikliği de
ğil. Çaresi bir soğukhava deposu yapmak, o 
da yapılıyor bu sene. (A. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Türk köylüsünü ağaların elinde esir gös
teren zihniyetin tümü ile karşısındayız» Yan-
'lıştır.. Neden yanlıştır, bakınız.. Türkiye'de 240 
milyon dönüm arazi var. Bunun dağılış tar
zını söylemiyeceğim. Sadece 500 dönüme ka
dar olan sahipli araziyi işliyen aile sayısı 3 
milyon. Ve 500 dönümden yukarı - 500 raka
mını da ölçü olarak aldım, zaman zaman kul
lanıyorum. 500 dönümden yukarı sahipli ara
ziyi işliyen ailenin sayısı da 15 000. 500 dö
nümden yukarı arazinin sahipliliği yüzde 7. 
Yani Türkiye ideki bütün arazinin yüzde 7 si 
15 000 ailenin elinde, yüzde 93 ü de 3 milyon 
ailenin elinde. Türkiye'de şu istatistiklere göre 
300 000 aile var. Kabataslak rakamları söy
lüyorum. Şimdi, toprağın yüzde 7 si 15 000 
ailenin elinde, yüzde 93 ü sahipli. Yüzde 93 ünü 
tüm Türk halkı ekiyor, biçiyor, benim diye eki
yor biçiyor. Ve huzurunuzda 100 dönüm toprağı 
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olan bir ailenin çocuğuyum. Kendi toprağını 
ekip, kendi toprağını biçen bir ailenm çocu
ğuyum. O toprağın kokusu burnumdadır. (A. P. 
şıralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) Onun 
üstünde çalışan insanları esir gibi göstermek; 
«efendim esir insanlarla demokrasi mi olur» 
demek, Türk halkına karsı bühtandır, inanç
sızlıktır. Neyi kurtaracaksınız, nasıl kurtara
caksınız Türk halkını, nesini kurtaracaksınız? 
Evvelâ haysiyetine hürmet edin. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri.) 

Şimdi toprak reformu konusuna geliyorum. 
Ben burada hesaplar yaktım. 

Şu broşürden yaptım, herkese de gösteririm 
hesapları. 15 000 ailenin elinde 18 milyon dö
nüm arazi var. Tahminleri aldım. 18 milyon dö
nüm arazinin beşeryüzer dönümünü arazi sahi
bine bıraksak, 15 000 aileye 7,5 milyon dö
nüm bırakmaya mecburuz. Geriye 10 milyon 
dönüm kalıyor. Beşeryüz dönüm bırakacaksı
nız. Çünkü o ölçüyü aldık. Şimdi geriye 10 
milyon dönüm arazi kalır. Taksim edin yüzer 
dönüm, ne eder? 100 000 aile eder. Senede 
100 000 aile meydana geliyor, 300 000 aile top
raksız ve 1 ilâ 5 dekar arasında toprağı olan 
da 398 000 aile var Türkiye'de. 6 ilâ 10 dekar 
arasında 375 000 aile var, 11 ilâ 20 dekar ara
sında 495 000 aile var. Türkiye'nin proplemi 
bu. 

Muhterem arkadaşlar; 10 milyon dönüm 
araziyi aldınız, dağıttınız, 100 000 kişiye ara
zi verdiniz, mülkiyetin özünü ihlâl etmeden bu
nu yaptınız, peki. Geride bir taraftan 100 dö
nüm arazi verirken, bir taraftan 5 dönüm ara
zisi olan insan var, ne yapacaksınız bunu? 

Muhterem milletvekilleri, bir vesile ile yi
ne söyledim; hep söylüyorsunuz, bir çok şeyle
ri tekrarlıyoruz. Toprak ve nüfusun tarzı tev
zii değişiktir Türkiye'de. Karadeniz sahilleri
miz gayet kalabalık, toprak yok. Ve Gire
sun'un bir yerinde Pir Aziz'de benden toprak 
istediler. Ne verelim, dedim, işte filânca aile
nin toprağı var, dediler. Ne kadar, dedim, 30 
dönüm, onu dağıtın bize dediler. Orada arazi 
yok... Ama toprak denince de o öyle anlıyor; 
30 dönüm arazi... Hepsi budur. Ama Güney -
Doğu Anadolu'ya giderseniz orada toprak bol. 
Muş Ovasında toprak var, ama nüfus yok. Nü
fusun gidebilmesi için evvelâ içecek suyu olma

sı lâzım vatandaşın, doktoru olması lâzım, oku
lu olması lâzım, yolu olması lâzım. İşte biz on
ları yapıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Yaptığımız budur. 1 939 000 dönüm 
devlet çiftliği var Ceylan Pınar'ında. Devlet 
bugün elinde büyük topraklar bulunduruyor 
ama, hepsini araştırma, tohum yetiştirme ve
saire için kullanıyor. Ama aziz milletvekilleri, 
mühim olan mesele, sadece bu 10 milyon dö
nüm toprağa gözünü dikmek değil, Türkiye'de 
makiler var, yamaç arazi var, işlenmemiş zey
tinlik var, aşılanacak birtakım ağaçlar var, 
milyonlarca var, ama ormandır bu diye bunun 
bir dalına dokundurmuyorsunuz. Ve Orman 
Kanunu dediğimiz zaman, «Adalet Partisi ikti
darı ormanları sahiplerine iade ediyor» diyor
sunuz. Böyle bir şey yok orfa yerde. Gelip de 
Türkiye'nin meselelerini hep beraber ciddiyet
le düşünelim. Bir çam ağacı, bir çam fidanı 
olan bir tarlanın içerisinden köylüyü, 20 se
nedir, 30 senedir ekip biçtiği tarlanın içinden 
çıkarıyorsunuz. İşte azap burada, ıstırap bura
da. Bu ıstırabı kaldıralım derseniz, ormanları 
peşkeş çekiyorsunuz, diyorsunuz. Anlaşamadı
ğımız nokta bu. Herkes şundan emin olsun; 
biz rey almak için Türkiye'nin hiç bir şeyini 
tahribe niyetli insanlar değiliz. Ne devlet oto
ritesini, ne devlet müesseselerini, ne devlet ni
zamını, hiç bir şeyini tahribe niyetli değiliz. 
Çünkü biz iktidarı sadece bir izzet ve ikbâl 
mevkii addetmiş insanlar değiliz, hiç bir şekil
de izzet ve ikbâl mevkii addetmiş insanlar de
ğiliz. Bir sayın milletvekili buradan, benim 
tarihe karışıp gideceğimi söylemiş. Benim bun
dan hiç korkum yok. Böyle bir endişenin için
de de değilim. Tarihe karışır mıyız, karışmaz 
mıyız, tarih şöyle yazar, böyle yazmaz... Benim 
için mühim olan mesele, ben tarih korkusunun 
içinde değilim. Sadece değerli arkadaşlarımla 
birlikte şu memlekete, ıstırap dolu olan şu 
memlekete acaba ne kadar hizmet yapabiliriz. 
Bizim ölçümüz bu olacaktır. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; 1968 - 1972 dev
resinde yürürlükte olacak ikinci Plân Doğu il
lerimize büyük yatırımlar yapılacaktır. Okulla
ra, sağlık merkezlerine, endüstriye, enfrastrük-
türe... Bunların hepsini teker teker sayabilirim 
size. Bunlar milyarlar tutacaktır. Ve bunlar 
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başka bölgelerimizin gelişmesini de durdurucu 
şeyler değildir, Türkiye'nin topyekûn kalkın
masına uygundur. Ayrıca Doğuda yatırım yap
mak arzusunda olanlara da 1968 programı ile 
çok güzel şartlar getirdik. Vergi indiriminde, 
faizde, kredi nisbetlerinde çok güzel şartlar 
getirdik. Efendim; Doğuya kimse yatırım yap
maz... Yolları açalım biz, yapmak isteyenlere 
imkânları verelim, her imkândan faydalana
cağız. Ve devlet bütün gücü ile Doğunun kuca-
ğındadır. Doğu devletin kucağında değil, dev
let, Doğunun kucağındadır. 

Muhterem milletvekilleri; bunları sayıp dök-
miyeceğim, vakit yok. Sadece ekonomi ile il
gili bâzı şeyler söyliyeceğim. 

Muhterem Başkan, şayet müsaade ederse
niz 10 - 15 dakika içinde bunları toparlıyabili-
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; konuş
manın bitimine kadar birleşimin uzatılması hu
susunu tasvibinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri kalkınma
mızın iki veçhesi var; bunlardan birisi enfrast-
rüktüre yönelmiş hizmetler, birisi de sosyal 
hizmetler. Enfrastrüktüre yönelmiş, umumi kal
kınmaya yönelmiş hizmetler birbirini tamam
lamak mecburiyetindedir. Bunlar bir denge 
içerisinde, plânın şartları ile beraber mütalâa 
olunur. İktidarda bulunduğumuz geçen iki se
ne zarfında kalkınma hızı 1966 senesinde yüzde 
10 un üzerinde, 1967 senesinde de yüzde 6,5 
ğun üzerinde olmuştur. Buna karşılık fiyatlar
da meydana gelen dalgalanma yüzde 4,5 ilâ 
5,5 arasındadır. Bu rakamlar küçümsenecek 
rakamlar değildir. Tabiî M, bunun »İstatistik 
Umum Müdürlüğü tarafından şişirildiğini iddia 
etmek gayriciddî bir husustur. Tahribeder 
Devlet mekanizmasını, Biz siparişle kalkınma 
rakamı almayız, hiç kimse de almaz. Ama bu; 
bu kürsüden iddia edildiği, üzüntüyü beyan et
meliyim. 

Bir taraftan Devlet memurlarını, kapıkulu 
mudur, değil midir şeklindeki iddiaların içine 
sokuyoruz; öbür taraftan da gelip İstatistik 
Umum Müdürlüğünün kalkınma rakamını ken
dilerine bir kompüter verilmesi suretiyle şişiril

diğini iddia edebiliyoruz. Bunu anlamaya im
kân yok. Bu noktada şunu arz edeyim; bizim 
memur anlayışımız, memur ve siyasi iktidar, 
yani idare ve siyasi iktidar meselesi birçok 
memleketlerde münakaşa edilmiştir. Bizim mem
lekette de zaman zaman münakaşa ediliyor, hiç
bir şey yeni değil, Bâzı memleketlerde ki, bun
ların başında İngiltere gelmektedir, bâzı mem
leketlerde siyasi iktidarı ele alanlar ile memur
ların münasebetleri şöyle; memur sadece siyasi 
iktidarın programlarına göre, politikasına gö
re çalışıyor. Bu, kapıkulu olmak değil, 
bu, iyi memur olmak. Ama Amerika'da, bilhas
sa yukarı kademelerdeki memur siyasi iktidar
la beraber deşifredir, yani komisyonlara gidi
yor, siyasi iktidarların siyasi kanaatlerini mü
dafaa ediyor. Senatoya gidiyor, beyanat veri
yor. Bu memur da siyasi iktidar gidince gidi
yor, git demeye lüzum görmeden gidiyor. Ne 
kahraman yapılıyor, ne dâva mevzuu oluyor, 
ne şu oluyor, ne bu oluyor, git demeden zaten 
kendisi gidiyor. Biz istiyoruz ki, Türk idaresi 
- hakikaten içinde uzun yıllar çalıştığım bir 
idaredir - çok değerli, faziletli insanlarla do
ludur. En küçük kademelerinden en büyük ka
demelerime kadar Türk idaresi, çok sayıda ele
manımız da yoktur, kalkınmamış memleketle
rin en büyük problemi de budur. Türk idare
sini zedelemiyelim, kimse zedelemesin, şu mak
sat için, bu maksat için. Ama vazifesini yapı
yor diye de, filânca iktidara hizmet ettin diye 
de birtakım töhmetlerin altına sokmıyalım. Bi
zim memur anlayışımız budur. Yani bize kul 
köle memur peşinde değiliz, vazifesini yapan 
memur peşindeyiz. Vazifesini yapmazsa değişe
cektir. Vazifesini yapmıyan memuru, va
zifesini yapmıya iktidarı olmıyan me
muru Şûrayı Devlet karariyle tuttuğu
muz takdirde bizi nasıl itham edeceksiniz 
burada?.. Biz gelip size diyeceğiz ki; şu şu iş
leri yapamadık. Niye? E, çünkü yapacaktık, 
ama oraya getirdiğimiz kimse bizim dedikle
rimizi yapmadı; değiştirelim dedik, buna da 
Şûrayı Devlet mâni oldu. Bunun içinden çıkma
ya imkân yok. Bunu düşünmüştür ki, Muhte
rem Heyetiniz Şûrayı Devlet Kanununu çıkar
mıştır. Şûrayı Devlet Kanununun 95 nci mad
desi ona ĝ öre tedvin edilmişliir. Bu mesele bu
rada 100 defa konuşuldu. Maksat nedir? Mak
sat; memuru idareye karşı koymak, şoförü Hü-

— 726 — 
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kümete karşı koymak, işçiyi patrona karşı koy
mak, işçiyi Hükümete karşı koymak, topraksız 
köylüyü topraklı köylüye karşı koymak, fuka
rayı zengine karşı koymak... Bulamayız bu mem
leketin ucunu, bulamayız. Bu şartlar tahtında 
iktidara gelseniz sizler de idare edemezsiniz 
Türkiye'yi, iğneli beşik halime getiriyorsunuz. 

Yatırımlar çok geniş çapta gerçekleşmiş, ba
kıyoruz 1964 yatırımlarına; kamu sektörü ya
tırımları: % 78 gerçekleşmiş, 1966 da % 93 ger
çekleşmiş, 1967 de % 94 gerçekleşmiştir. 

Kamu ikttodi teşekkülleri; sektörler itiba
riyle balkıyoruz: Hakikaten meselâ madencilik
te; 1964 % 67 iken, 1966 da % 111, 1967 de 
100 olmuş gerçekleşme. 

Bakıyoruz Ulaştırmaya; 1964 % 75, 1966 da 
% 91, 1967 de % 91 gerçekleşmiş. 

Geliyoruz imalâta; 1964 te % 60, imalât sa
nayiindeki yatırımlarının gerçekleşmesi. 1966 da 
% 96, 1967 de % 95. 

Şimdi, başka bir iki emdikatör daha verece
ğim. Keza özel sektörüm yatırımlarında: Birin
ci Plân devresinde % 108 civarında gerçekleş
tiğini görüyoruz. Kamu özel sektör yatırımları
nın durumu şöyle; 1964 yılımda % 91, 1966 da 
% 101, 1967 de % 96. 

Şimdi, bunların dışımda istihsal rakamlarına 
geliyoruz. Bunların hepsi verilmiştir, gayet kı
sa anlatacağım, çünkü öyle bir kötü Hükümet 
imajı yaratma teşebbüsü oldu ki, bunu dağıt
maya mecburuz. Eğer bütün bunları yapan kö
tü olacaksa, iyi ne olacak? 

1962 ham petrol istihsali 595 000 ton, 1967 
de 2 milyon 400 000 ton. 595 000 tondan 2 mil
yon 400 000 tona çıkmışız. 1964 sonu rakamı 
921 000 ton. 1967 rakamı 2 milyon 400 000 ton. 
istihlâk; sadece istihsal kâfi değil, 1962 de 
2 milyon 864 000 ton. Ham petrol, 1967 de 5,5 
milyon ton. Yani biz 1962 de istihlâk olunan 
petrol kadar petrol almışız, bir o kadar da is
tihsal etmişiz. 1968 de 3 milyon 200 bin ton pet
rol. 

Elektriğe geliyoruz; 1962 de 3 milyar 560 
milyon Kw./saat, 1964 te 4 milyar 435 milyon 
Kw./saat, 1967 de % 50 fazlasiyle 6 milyar 200 
milyon Kw./saat, 1968 de 7 milyar 65 milyon 
Kw./saat ve 1972 de 12 milyar olacak. 

Çimentoya geliyoruz; 1964 te 2 milyon 900 
bin ton, 1967 de 4 milyon 400 bim tom, % 90. 
1968 de 5 milyon 330 bin ton. 1970 te 10 mil

yon ton olacak. Fabrikalar yamlyor, bunlar sa
dece böyle deftere konmuş rakamlar değil. Fiilen 
inşa halinde fabrikalar, 10 milyon ton bugünkü 
kapasite, inşa halimdeki fabriklaarla. Yani sizin 
bize bıraktığınız 2 milyon 900 bin tonu-biz 10 
milyon tona çıkarıyoruz 1970 te. Çıkarmışız 
4 milyon 400 bin tona. 

Demir - Çelik istihsaline geliyoruz. 1964 te 
483 bin ton, 1967 de 1 milyon 50 bim ton. Ereğ
li Demir ve Çelik Fabrikalarının istihsali 450 
bin tondur bu. istihsalini ilk merhalede 800 bin 
tona, ikinci merhalede 1 milyon 200 bin tona 
çıkarmayı plânladık, kredisini temin ettik, tev
siine bu baharda başlanacaktır. Üçüncü Demir -
Çelik fabrikasının bütün etütleri yapılmıştır. 
Bir merhalede 1 milyon ton, ikinci merhalede 
1,5 milyon ton, üçüncü merhalede 2,5 milyon 
tom olacaktır ve iskenderun körfezinde kurula
caktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) . 

Azotlu gübre; 1962 de 104 bin ton, fosforlu 
gübre, 60 bin ton. 1964 te bunların istihsali 300 
bin ton, 1967 bu 600 bin tona yaklaşmıştır. Mü
him olan mesele; 1972 de gübre istihsali 4 mil
yon ton olacak. Mersinde bir fabrika, Samsun'
da bir fabrika, Elâzığ'da fabrika halen inşa ha
lindedir. 1966 senesinde temelini attığımız Kü
tahya tevsii 500 milyon liralık, bitmek üzeredir. 
1968 in Haziranından itibaren işletmeye gire
cektir. 140 bin ton olan istihsal 500 bin tona 
çıkıyor. Böylece 1972 de 4 milyon ton gübre
miz olacak. Bir yeni fabrikamızı da 1968 yılın
da gerçekleştireceğiz, 1 milyon tonluk büyük 
bir fabrika daha, 

2 milyon 700 bin ton gübre almışız Türk 
Köylüsüne, istihsal rakamları anamaddelerde 
bu. Bütün rakamlar % 50 - 100 üzerinde arta
rak değişiyor. Ekonomimiz güçleniyor, bunlar 
hiç dile gelmez. Mesele bitmiyor burada, şimdi 
bir kısma daha devam edelim. 

Duş ticaret hacmi; 1964 te 410 milyon dolar, 
ses duvarını deldiğimiz sene. 1965 te 445 mil
yon dolar, 1966 da 490 milyon dolar, 1967 de 
ihracat 522 milyon dolardır. 

Türkiye'deki büyük tesislerin gerçekleştiril
mesi için geçen 28 ay zarfımda 1 milyon dolara 
yakın kredi temin etmişiz ve bütün bunlar da 
iktisadi istikrar içinde olmuş. % 4,5 - 5,5 gibi fi
yat dalgalanmaları içinde olmuş. 
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Yabancı sermaye; Türkiye'ye yabancı ser
maye gayet yavaş geliyor. Bunda yabancı ser
maye kanunları üzerinde yapılan münakaşaların 
büyük rolü Var. Ama 28 ay evvel bu kürsüden, 
«hudutlarımızda ellerinde bavullarla para dolu 
insanlar bekliyor da biz almıyor değiliz.» de
dik. Gelmiyorlar. Sömürülür müyüz, sömürül-
mez miyiz? Kendi vatandaşımız bu münakaşa
lardan müteessir oluyor. Ondan sonra da diyo
ruz ki; özel sektörün bütün gücün/den istifade 
edelim. Edemezsiniz. Çünkü diz bağları çözülü
yor. AcaJba ne gün, hangi gün gelir elimden alır
lar diye. itimat ister, güven ister, ekonomi bo
dur. 

1968 senesi içerisinde Devlet Plânlama Teş-
küâitımız Türkayenin 16 tane mühim meselesi
ni tetkike almıştır. Bunları burada sayıp dök-
miyeceğim, fakat bilmenizde fayda mütalâa edi
yorum. 

1966 ve 1967 yıllarında İkinci Beş Yıllık Plâ
nın 60 küsur milyar lira olan yatırımlarının 
30 milyarını biz yapmışızdır. Vasatiler şöyle; 
Birinci yıl 11 milyar, ikinci yıl 22 milyar, üçün
cü yıl 15 milyara yakın, ondan sonraki yıllar 15 
er milyardır. Biz yapmışızdır, değer itibariyle 
64 külsür milyardır, Yani hemen hemen 40 mil
yara yakın yatırım koalisyonla beraber bizim 
tarafımızdan yapılmıştır. Şimdi 119,5 milyar 
liralık yatırım programını takdim ettik, yürü
yor. Peki Adalet Partisi iktidarı niçin kötü? 
rakamları okuldum. 

Şimdi gelelim bu işin sosyal kısmına; Ziraat 
Bankası, 1950 de 500 milyon kredi vermiş, 1964 
te 3 milyar kredi vermiş, 1967 5/5 milyar ver-
miŞj 196® de 7 milyar. İhtiyaç 12 milyar. Şimdi 
deniyor ki; kredi meselesi, muhterem milletve
killeri, kredi geri almak üzere verilir. Bir taraf
tan bia iktidara geldiğimiz zaman, bunlar mus
lukları açacaklar, her önüne gelene kredi vere
cekler deniyor idi. Şimdi bizim ortaya getirebil
diğimiz kredi hacımları beğenilmiyor. Gönül 
istiyor ki, daha fazlasını verebilelim. Ama ver
diğimiz para, devletin parası değil, çoğu mev
duat, vatandaşın parası. Geri almamak ş&rtiyle 
bu paraları verirseniz, tediye gücü, ödeme gücü 
.olmayanlara verirseniz ve her vatandaşın kafa
sında, ortanın solu iktidara gelirse bankaların 
kapıları açılacak, herkes gidip oradan para ala
cak derseniz, bunu yaratırsanız, bunun içinden 

çıkamazsınız. Çıkamazsınız, çünkü o parayı ya
tıran adam gelip sizden istiyecek. Bankalar ba
tarsa bankaların parasını siz ödemeye mecbur
sunuz, Hazine ödemeye mecbur. Nereden ödiye-
cek? Merkez Bankasının bastığı paralarla mı 
ödiyecek? O zaman enflâsyon olur. Esasen 
muhterem milletvekilleri, ziraat kredileri gayet 
enteresan kredilerdir. Türk halkı Ziraat Ban
kasına borçludur. Bu borç senelerin borcudur, 
bugünün borcu da değildir. Donmuş borçlar 
hem köylüyü batırmıştır, hem Bankayı batırmış
tır. Ama Banka bütün bunlara rağmen hayatiye
tini muhafaza edebilmiş. Bugün 1968 senesin
de 7 milyar kredi verebilecek durumdadır. 
Köylü Bankadan borcu alır, bir sene evvelki 
borcunu kapatır, faizini öder. E... Bu hale gel
miştir. Bunlar nedir, nedendir bilir misiniz? 
Bunlar uzun yıllar çekilen çilenin, aç kalmama
nın, nâmerde muhtacolmamanın yüklediği yük
lerdir. Dinleyiniz Karadeniz fındık zürraını, 
hangi seneden kalma borçları, sorun. 

1950 de esnafa 11 milyon lira kredi verilmiş, 
1967 de 630 milyon verilmiş. Kanun getiriyoruz 
1 milyara çıkaracağız, 2 milyara çıkacak. Bun
lar sosyal vazifeler değil de nedir? Bunların ço
ğu kooperatiflere veriliyor; zirai kredi koope
ratiflerine, aynî kredi şeklinde veriliyor, trak
tör kredisi, gübre kredisi, buğday kredisi, şu 
kredisi, bu kredisi, 

Muhterem milletvekilleri, Türk köyüsüne 
yol, su, elektrik, okul hizmetleri olarak büyük 
hizmetler götürüyoruz .Biraz evvel arz ettiğim 
gibi bunların 1968 bütçesindeki yeri 500 milyon
dur. Bu 500 milyon azdır, keşke 1 milyar lira 
yapabilsek. Ama o hedefimizdir ve Türk köy
lüsü elektrik hizmetlerine, yol hizmetlerine ve 
su hizmetlerine büyük katkılarda bulunuyor. 

«Ne sağladınız dar gelirliye?» Memura, Per
sonel Kanununun karşılığı olarak tatbik edebi
leceğimiz kısmı ile 1966 da 500 milyon lira, 
1967 de 500 milyon lira, 1968 de de tasarruf bo
nosu ve geçim indiriminden olmak üzere takri
ben 800 milyon lira ki, ceman 1 milyar 300 mil
yon lira. Onun için köylüye ancak 500 milyon 
lira verebildik diyoruz. Bunlar hepsi birbiriyle 
dengeli rakamlar. Köylüye ve çiftçiye ne sağ
ladık? 15 bin traktör vermişizdir geçen sene. 
1960 ta 1961 e doğru Birinci Beş Yıllık Plân 
münakaşa edilirken Türk köylüsüne 2 bin trak-
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tör kâfi gelir deniliyordu, geçen sene Türk köy
lüsü 15 bin traktör aldı ve eğer ağa vehmi 
içinde iseniz yanlış yaparsınız, bunu alanlar 
Türk köylüsüdür. Köylüye fennî tohum, köylü
nün toprağına su, köylünün çocuğuna okul; 
milyonlarca lira para, bunların hepsi yapılıyor... 
Ve ben burada bir taban fiyat politikasından 
bahsettim. 

Burada Devletin resmî arşivlerinden size 
rakamlar söyliyeceğim. 1963 çekirdeksiz kuru 
üzüm destekleme fiyatı; 173 kuruş, 1963 -1964; 
yok. 1964 - 1965; -227 kuruş, 1965 - 1966; 227 
kuruş, 1966 - 1967; 227 kuruş. Açılan kredi 
1963 te 48 milyon, 1965 te 53 milyon, .1966 da 
155 milyon, 1968 de 170 milyon. Kredi de bu. 
Ve «Biz Türk zürramm malını değer pahasına 
sattırdık,» derken bildiğimiz var da onun için 
diyoruz. Şimdi geliniyor burada deniliyor ki; 
örneğin, ayçiçeği, üzüm 180 kuruştu, 280 e çık
tı. öyle demedik, yanhş olmuştur öyle dendi 
ise, kim dedi ise. Ne zaman 180 idi. ne zaman 
280 e çıktı? Söylüyoruz, 1963 te taban fiyatı
nız 173 kuruşmuş, 1964 te koymamışsınız, on
dan sonra 1965 te 1966 da biz 227 kuruş koy
duk. Ege'de incir 80 kuruştu, bugün 130 ku
ruş. 

Şimdi bakalım incirin hesabına. Ege'de incir 
1963 te 88 kuruşmuş, 1964 te yok, 1965 te yok, 
1966 da yok taban fiyatınız. 1966 - 1967 de 150 
kuruş, yani biz koyduk onu. Kredi olarak 27 mil
yon lira; 27 milyon lira kredi açmışız geçen iki 
sene, ondan evel de 1963 te 9 000 000 açılmış. 
incirin durumu bu. Yani 80 kuruşmuş da 150 
kuruşa çıkmış, işte böyle diyor, sizin rakamlar
da bu. Yanlış donelere dayanmayınız. Bunlar 
Devletin arşivleri, kararname numaraları ile ve
relim size. Gelin bize sorun, biz bunların hep
sini söyliyelim. 

Zeytinyağı: Destekleme fiyatı 1966 da 465 
kuruş, 1967 de 510 kuruş. 105 000 000 lira 19,66 
da kredi açmışız, 1967 de 82 000 000 lira kredi 
açmışız. 

Fındık: 1965 te 450 kuruş, 1966 da 530 ku
ruş, 1967 de 530 kuruş. 1966 da 700 000 000 li
ra fındığa kredi vermişiz. 1967 de fındık az ol
muş 290 000 000 lira vermişiz. 

Pirinç, işte acı pirinç: 1966 ya kadar des
tekleme alımı falan hiç yok. 1966 da biz koy
duk 290 kuruş uzun tanelisine, 240 kuruş orta 

tanelisine, 215 kuruş kısa tanelisine. 1967 de çel
tik mubayaasına başladık, çünkü pirinçle çelti
ğin arasında birtakım sıkıntılar var ve böylece 
Türkiye'yi pirinç ithal etmekten kurtardık. 140 -
165 kuruş uzun tanelisi, 125-150 kuruş orta 
tanelisi, 110 - 145 kuruş kısa tanelisi. Yani 
üzüm, incir, pamuk, evet pamuk için de aynı şey
leri söylüyorum. Binaenaleyh, Türk köylüsünün 
mahsullerinin % 80 ini fiyat dalgalanmalardan 
kurtardık. 

Ayçiçeğine gelelim: «Ayçiçeğine, 180 kuruş 
fiyat konduğunu söylüyor, oysa ki, durum ter
sidir bunun, tam tersiymiş.» Ayçiçeğine taban 
fiyatı değil, tavan fiyatı konulmuş. 200 - 210 
kuruşa satma imkânı varken 180 kuruş tavan 

' tesbit edilmiş. Söyliyelim onu da; ayçiçeği 90 
kuruşa satılmakta idi, Trakya milletvekilleri 
bilir. Biz koyduk 140 kuruş taban fiyatı ve ay
çiçeği % 90 ı ile 180 kuruş üzerinden satıldı. 
Ayçiçeğinin 180 kuruştan daha yukarıya satıl
ması Trakya çiftçisinin tabiriyle, «Açıver bre • 
bey önünü gitsin» dediği... E, vitayı ne yapacak
sınız? O zaman fakir fukara vitayı nereden ala
cak? Hepsi birbirine bağlı. Biz 90 kuruşa satı
lan ayçiçeğini 180 kuruşa sattırdık ve vitayla 
hemen hemen aynı fiyat içerisinde tuttuk. Sos
yal adalet bu. Bunlar hiçbirisi sosyal adalet 
değil, ne sosyal adalet?.. 

Muhterem milletvekilleri, A. P, iktidarı ge
çen iki sene zarfında 310 tane ortaokul açmış
tır. Türkiye'deki ortaokulların sayısına yüzde 
30 ilâve etmiştir. Ve bunların çoğu köylerde, 
kasabalardadır. Hakkâri'nin dört tane kazası
na ortaokulu biz açtık. Ve A. P. iktidarı 55 ta
ne lise açmıştır, 164 liseyeye 55 tane ilâve et
mek suretiyle yüzde 50 fazlası ile 219 a çıkarmı-
şızdır. Bunlarda < Türk çocukları okuyacak, 
eşit şartlar içerisinde okuyacak. Kasabaya gide-
miyen, kasabaya gitmekte sıkıntısı olan, gittiği 
zaman kalacak evi olmıyan köylü çocuğu, ka
sabanın çocuğu ortaokulda okuma imkânını bu
lacak. O ıstırapları da biz biliriz, biz onların 
içinden geliyoruz. Ve elimizdeki bütün imkân
larımızla eğitim, sağlık hizmetlerimizi artırma
ya devam ediyoruz, ama geliyoruz eğitim ve 
sağlık hizmetlerine; E.. Bu bütçe masrafçı... 
Muhterem milletvekilleri, bütçede cari masraf-
arda geçen seneye nazaran 1 milyarın üstünde 
bir artma vardır, ama bunların çoğu geliştir-

729 — 



M. Meclisi B : 54 28 . 2 . 1968 O : 2 

me carisi tâbir ettiğimiz masraflardır. Tarım
da, sağlıkta, eğitimde ve buna ilâveten de sa
vunmada. Savunma bütçesi münakaşa edilir
ken her grupun muhterem hatiplerini dinledim 
ve zabıtlarını oukdum, hemen hemen her kes or
duya daha çok verelim, diyor. Bu güzel bir ar
zu, eğitime daha çok verelim, bu da güzel bir 
arzu, sağlığa daha çok verelim, bu da güzel bir 
arzu. Var mı da vermiyoruz?... işte onun için o 
nisbetler konmuş. 

Şimdi muhterem milletvekileri, huzurunuzu 
uzun zaman işga ettim. Sadece anameselelerden 
bâzılarına dokunmak istedim. Bu münakaşalara 
2 Hazirana kadar devam edeceğimizi konuşma
mın başında arz etmiştim. Anatemaları, bizim 
donelerimizi size verdik. Bunlar üzerinde dü
şünün taşının, bu münakaşalara devam edelim. 
Bunu söyledikten sonra şu hususu arz etmek is
tiyorum; muhterem heyetinizin, Türkiye'nin 
en büyük, en değerli müessesesi olarak ve Türk 
demokrasisinin kilit taşı olarak huzurunuzda da
ima her şeyin hesabını vermeye hazırız. Bütçe 
münasebetiyle, başka münasebetlerle hangi mü
nasebetle isterseniz isteyin, her şeyin hesabını 
vermeye hazırız, hangi ölçüde isterseniz isteyin.. 
Bu itibarla geçen 15 güne yakın zaman zarfın
da uzun saatler konuşarak bütçemizi tenkid et
miş olan değerli hatiplere teşekkür ediyorum. 
Sözümü bağlarken, bir noktayı daha aydınla
tayım, bütçe Hükümetin bütçesidir. Bütçenin 
gelir tahminlerini Maliye Vekâletinin uzmanla
rı yapar. Biz onları şişirmedik. Mailye Vekili 
arkadaşımın söylediği odur. Uzmanların rakam
larını biz aynen aldık ve o uzmanların ehliye
tine saygımız vardır. Geçen sene yaptıkları tah
minler çok güzel tutmuştur. Hattâ tahsilatımız 

....>... 

biraz daha yüksek olarak tutmuştur. Biz büt
çenin gelirlerini şişirmek suretiyle giderleri 
denkleştirmek gibi bir politikanın insanları de
ğiliz. Çünkü taahhüdümüz var; istikrarı muha
faza edeceğiz. 

Hazine ve Merkez Bankası, Devletin itibarı 
ile çok yakından ilgili iki müesesemizdir. Bun
lara toz kondurulmamasını her vesileyle söyle
dik ve toz kondurmamaya da gayret edeceğiz. 

Bir Devletin malî idaresi düzgün değilse iti
barı düzgün değildir. Bizim bütçe anlayışımız 
budur. 

Karşınızda, bu güzel yurda ve onun sevgili 
vatandaşlarına hizmet etmek için çırpman in
sanlar var. Bizi şu veya bu şekilde tenkid ede
bilirsiniz. Ama Devletin temel nizamını, uzun 
seneler mücadelesini yapıp geldiğimiz noktada
ki hukuk düzenimizi, Devleti teşkil eden mües
seselerin itibarını tenkid ediyoruz diye zedele
mekten kaçınmamız lâzımdır. 

Huzurunuzdan, beni usun saatler dinlediği
niz için hepinize saygılarımı sunarak ayrılıyo
rum. (A. P. G. P. ve Y. T. P. sıralarından alkış
lar. A. P. sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle 1968 malî yılı bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmeler tamamlanmış olmaktadır. Ya
rınki birleşimde 1968 malî yılı bütçe kanunu ta
sarısı açık oylarınıza sunulacaktır. 

29 Şubat Perşembe günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,50) 

...<.... 

— 7 3 0 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1968 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




