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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

62 nci Birleşim 

25 . 2 . 1969 Salı 
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İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 863,983 

1. — Trabzon, Giresun ve Ordu illerin
de tefeciliğin yaptığı tertibatı incele
mek, zirai kredi politikasının aksaklıkları
nı tesbit etmek ve köylü ve çiftçilerin 
emeğinin karşılığını almalarını. sağlamak 
için gerekli tedbirleri araştırmak üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 
9 . 3 . 1969 tarihinden 25 . 4 . 1969 tari
hine kadar uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1095, 10/16) 863 

2. — Grup başkanvekillerinin; Kur
ban Bayramının son günü akşamından 
başlıyarak, 12 Mart 1969 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Millet 

Sayfa 
Meclisinin çalışmalarına ara verilmesine 
dair önergesi. 983 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 863 
1. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı 

için Vergi kanunlarında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/588) (S. Sayısı : 796) 899,984:087 

2. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu, (Millet Meclisi 1/567; Cum
huriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1162) 863:899,899:945,945:983,988: 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül

mesine devam olunarak; 
Maliye Bakanlığı ve, 
Gelir bütçeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
Birleşime saat 13,13 te ara verildi. 

ikinci oturum 
Maliye Bakanlığı, 
Gelir bütçeleri ile, 
1969 yılı Bütçe Kanununun maddeleri ka

bul olundu. 

1969 yılı Bütçe Kanununun tümü üzerinde
ki son görüşmelere T. i. P. Grupu adına yapı
lan konuşma ile bir süre devam olundu. 

25 . 2 . 1969 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 20,25 te son verildi. 

Başkan 
Başkanveikli 
Nurettin Oh 

Kâtip 
Urfa 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısı 

Ramazan Tekeli 

1. 

SORULAR 

Yazılı soru 

Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-

yacıoğlu'nun, Burdur'un Şeydiler - Hasanpaşa, 

Hüyük - Tefenni ilçe ve köylerinin taşkından 
korunmasına dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1071)' 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

'TEKLİFLER 

1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve iki arkadaşının, hayvan rehni suretiyle kredi 
verilmesine dair kanun teklifi. (2/844) (Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'-
in, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâve edilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/845) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

TEZKERE 
Ş. — Devlet Orman İşletmeleri ile kereste 

fabrikaları ve anatamirhane ve yedek parça 

depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/1094) (Sayıştay Komisyo
nuna.) 

RAPOR 
4. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 

Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/904) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 701 e 2 nci eki (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1161) 

« • ^ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birle
şimini açıyorum. 1969 Bütçe kanunu tasarısı

nın tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ (İENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
beş grup konuşacak ve Hükümet konuşacak
tır. Bilindiği gibi gruplara iki saatlik mühlet 
verilmiştir. Bugün saat 10,00 dan 13,00 e, 14,30 
dan 19,30 a ve gece saat 21,00 den 24,00 e ka
dar çalışılması halinde dahi 11 saatlik zamanı
mız vardır. Grupların iki saatlik konuşmaları 
on saat ve Hükümetin konuşması da inzimam 
edince bu zamanı bugün için aşmış olacağız. 

Bu sebeple Başkanlık olarak biz öğle ve 
akşam için verdiğimiz ara vermeleri yanm 
saate indirmeyi uygun mütalâa ediyoruz. Ayrı
ca grupların da iki saatlik zamanlarından bi
raz tasarruf etmeleri halisane temennimizdir. 

Şimdi, söz sırası G. P. Grupunundur. 

1. Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde tefecili
ğin yaptığı tahribatı incelemek, zirai kredi po
litikasının aksaklıklarını tesbit etmek ve köylü 
ve çiftçilerin emeğinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak üze
re kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 9.3.1969 
tarihinden 25 . 4 . 1969 tarihine kadar uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/1095, 10/16) 

BAŞKAN — Yalnız ondan evvel Başkanlı
ğın bir sunuşu var, bunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
27 . 3 . 1968 tarihli 250 numaralı Kararla 

Trabzon, Giresun ve Ordu illeriyle ilçelerinde 

tefeciliğin yaptığı tahribatı mahallen tahkik 
bugün uygulanan para ve kredi politikasının 
zirai alandaki aksaklıklarını tesbit etmek, ka
nuni yasaklara rağmen devam eden tefeciliğe 
iktisadi tedbirlerle kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen mil
yonlarca çiftçi ve köylünün emeklerinin karşı
lığını almalarını sağlamak için gerekli tedbir
leri araştırmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
numuzun görev süresi 6 Aralık 1968 tarihinde 
398 sayılı Kararla üç ay daha temdidedilmişti. 

Bu defa bütçe müzakerelerinin araya gir
miş bulunması dolayısiyle, görevini bitirememiş 
olan komisyonumuzun görev süresinin nihayete 
ereceği 9 . 3 . 1969 tarihinden itibaren 25 Nisan 
1969 tarihine kadar olmak üzere 1,5 aylık sü
renin daha uzatılması için gereğinin yapılması
nı saygılarımla rica ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Meclis Aaraştırma 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Müddetin. bitiminden itibaren 
birbuçuk ay daha süre istiyor komisyon. Bu ta
lebi tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞtLEN İŞLER 

2. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayvn. ; 1162) 

ÖOli 
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BAŞKAN — Muherem (arkadaşlarım, 1969 
bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasını müsaade ederseniz öğle
den sonraki celsede reylerinize arz edeceğim. 

Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nundur. Buyurun efendim. 
Saat 10,05. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aziz arka
daşlarım ; 

Bütçenin tümü üzerinde G. P. nin görüşle
rini bütçe müzakerelerinin başında arz etmiş
tik. 

Daha sonra çeşitli bakanlıklar ve kuruluş
ların bütçeleri münasebetiyle G. P. Grupu adı
na sayın .iözcü arkadaşımız gurupumuzun gö
rüşlerini bütün genişliğiyle açıklamak fırsatını 
(buldular. 

Bugünkü kapanış müzakerelerinde esasen 
değişmemiş olan bütçe rakamlarınınm tafsilâtı 
üzerinde yeniden duracak değiliz. 

Maruzatımızın önemli bir kısmını, belki 
de en önemli kısmını bugün her vatandaşı dü
şündüren ve ciddî bir tehlike halini alan yı
kıcı faaliyetler üzerinde toplamak istiyoruz. 

Milletlerarası komünizmin Türkiye'de giriş
tiği tehlikeli tertipler ve bu fesadı faşizm 
veya diğer uçları çarpıştırarak değil kanun 
hâkimiyetini kurarak önlemek zarureti üzerin
de ısrarla duracağız. 

Konuyu iktisadi ve içtimai tedbirler açısın
dan, fikir mücadelesi açısından, kanunların uy
gulanması açısından ele almaya çalışacağız. 

Saym milletvekilleri, G. P. 1969 bütçe mü
zakeresinin bagmdan beri ciddî, yapıcı, mem
leketçi ve milliyetçi muhalefet anlayışına sa
dık kalmıştır. Her bütçede tenkidler yapar
ken ciddî çözüm yollarını da ortaya koymaya 
çalışmıştır. 

Hemen açıklamak isterim ki, hem bütçe ra-
kamlariyle mutabık olmadığımız, hem de Hü
kümetin birçok konulardaki politikasını, tutu
munu ve tatbikatını tasvibetmediğimiz için 
grupumuz 1969 bütçesine ret oyu kullana
caktır. 

G. P. Grupunun ret oyu vermesinin sebep
lerini kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

Bütçe açıktır. Açık bütçenin hayat paha
lısını artırıcı tesirleri olacaktır. Bütçe 

I açıkları sebebiyle Hazine açığı da hızla art
makta ve Hazine ödemelerinde kabulü mümkün 
olmıyan ve büyük sıkıntılara yol açan gecik
meler vukubulmaktadır. 

2. Bütçe açığının bir kısmını kapatmak 
için alınmış olan yeni vergi ve zam tedbir
leri bu vergi ve zam tedbirlerinden bâzıları 
geçim darlığı çeken yurttaşların yükünü hak
sız şekilde artırmaktadır. 

Kalkınma plânında ve programlarda malî 
ıslahat tedbirleri gösterilmiştir. Hükümetin im
zasını taşıyan Büyük Meclisin kabul etmiş 
olduğu Devletin resmî Gazetesinde yayınla
nan bu belgelerde gösterilen malî ıslahat ted
birleri yerine veya vergide adalet sağlamak 
için yine bu resmî belgelerde yer almış tedbir
ler yerine yanlış ve haksız vergi tedbirlerine 
'başvurulmasını kabul etmiyoruz. 

Sınai maliyetleri ve genel fiyat seviyesini 
artıracak, geçim sıkıntısı çekenlerin yükünü 
ağırlaştıracak tedbirler yerine plâna uygun 
olarak alınabilecek faydalı tedbirler bulundu
ğuna inanıyoruz. 

3 ncü nokta, cari masraflardaki artışın 
plâna ve memleket menfaatlerine aykırı oluşu
dur. Köy ve tarım kalkınması, eğitim, sağlık 
gibi alanlardaki gelişme cari harcamaları ye
teri kadar artmazken, verimsiz alandaki cari 
harcamalar plândaki tavanı delip aşmıştır. 

Dördüncü nokta : Devlet idaresinde israfı 
önlemek için. yeteri kadar tedbir alınmadığı 
noktasıdır. Bu konuda Güven Partisi Grupu 
adına verilmiş olan bir araştırma önergesi var
dır. Bu araştırma önergesi vesilesi ile görüş
lerimizi, tekliflerimizi daha etraflı açıklamak 
fırsatını bulacağımızdan bu nokta üzerinde 
şimdi daha fazla durmak istemiyorum. 

Beşinci nokta : Orman köylerinin kanuni 
hakkı olan paranın bütçeye konmamış olması
dır. Uzun yıllar boyunca tekrarlanmış bulunan 
bu hata kalkınma plânında belirtilmiş ve 
Meclisin ka'bul etmiş bulunduğu bugünkü ik
tidarın sevk etmiş bulunduğu kalkınma plâ
nında bu hataya parmak basılarak bunun dü
zeltileceği vadedildiği halde ve geçen yıl büt
çesinde bu hataya Güven Partisi Grupu tara
fından parmak basıldığı halde, Orman Ka
nununun orman köylerini kalkmdrmak için 
bütçeye konmasını açıkça emrettiği ödenek bu 

I yıl da konmamıştır. Bunu orman köylerine karşı 
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çok önemli bir ihmal sayıyor ve bütçenin 
önemli bir kusuru olarak ortaya koyuyoruz. -

Altıncı nokta : iktidarın hatalı politikası 
yüzümden . köylü mahsulünün yeterince değer
lenmemesi konusudur. Buğdaydan pamuğa ka
dar çeşitli mahsullerle Karadenizin, Akdeni-
zin, Orta - Anadolu'nun. Doğu'nun, Batı'nm 
çeşitli mahsullerinde köylünün emeğini değer
lendirmek için alınması gerekli tedbirler, yete
rince alınmamıştır. Hattâ köylü elinden, müs
tahsil elinden mahsul çıktıktan bir süre sonra 
aynı mahsulün çok daha yüksek fiyatla satıl
ması gibi durumlar bu sene en önemli birkaç 
mahsulümüzde ortaya çıkmıştır. Köylünün sat
tığı ucuz, aldığı ihtiyaç maddeleri gitgide daha 
pahalı hale gedmektedir. 

Yedinci nokta: Dış ödeme dengesizliğinin 
artarak devam etmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
G-rupumuz gerek Bütçe Komisyonu müzake

relerinde, gerek Yüce Heyetiniz önünde cereyan 
eden müzakerelerde ihracatın artırılması ve dış 
ticaretimizin millî menfaatlere daha uygun şe
kilde düzenlenmesi için yapıcı teklifler, ciddî 
incelemelere dayanan tenkitler ortaya koymuş
tur. ihracatı artırmak için Hükümetin son yıl 
içinde bâzı tedbirleri aldığını bilmekteyiz. Fa
kat bu tedbirleri yeterli bulmuyoruz. İhracat 
konusunun Hükümet içinde daha sahipli bir 
hale gelmesini istiyoruz. Türkiye'nin temel ikti
sadi sorunu olduğu Kalkınma Plânında da be
lirtilmiş olan, kalkınma gayretlerimizin dar bo
ğazı olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılan, 
dış ödeme dengesizliği konusunun şimdikinden 
daha fazla dikkate ihtiyacı vardır 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin dövizlerini 
gerçek değeri üzerinden satın almak suretiyle 
dış ödeme dengesizliğine bir ölçüde çâre bula
cak bir döviz iartışı sağlamak mümkün olduğu 
inancındayız. Bu hem binbir fedakârlık pahası
na, gurbet elde çalışarak memlekete hizmet öden 
değerli işçi kardeşlerimizin alınterini daha iyi 
değerlendirecek, hem de kazandıkları dövizle
rin bankalar sistemi ve resmî yollar dışında ka
raborsayı beslemesi yerine Merkez Bankası re
zervlerini artırması gibi hayırlı bir sonuç doğu
racaktır. Bu alanda vaktiyle alınmış olan ted
birin bir anda işçi dövizlerinde ne kadar büyük 
bir artış sağladığı düşünülürse bugün tatbik et
tiğimiz kurla kazandıkları dövizin gerçek değeri 

arasında hâlâ mevcudolan farkın ortadan kal
dırılması halinde önemli sayılabilecek bir döviz 
artışının sağlanabileceği inancındayız. 

Turizm alanında böl söze rağmen icraat ye
tersizdir. Türkiye turizmden elde etmesi gereken 
dövizi alamıyor. Buna karşılık yurt dışına sırf 
eğlence maksaidiyle giden yurttaşlarımıza, mem
leketimizin imkânlarının çok ötesinde döviz har
camakta olduğumuz da bir gerçektir. 

Bütçenin tümü - üzerindeki müzakerelerde 
arz ettim: Faizle borç para alan Holânda'mn, 
Belçika'nın, hattâ Lüksemburg Devletinin yar
dım imkânlarını kullanmaya çalışarak bazan 
bir kaç, milyon dolar için dış yardım anlaşması 
imza etmek mevkiinde olan bir memleket bir 
plân döneminde, plânda gösterilen büyük ra
kamları vatandaşlarımızın eğlence maksadına 
matuf dış seyahatleri için ödiyebilmek mevkiin
de değildir. Kalkınmanın gerektirdiği tasarruf 
tedbirlerini gerek iç kaynaklar, gerek dış kay
naklar bakımından almak lüzumuna inanıyoruz. 
Esasen plânımızı incelemiş olan ve Türkiye'ye 
yapılacak olan dış yardımlar bakımından OEOD 
ye bir fikir vermek bakımından rapor yazmış 
olan uzmanlar heyetinin de gözleri faltaşı gibi 
açılarak altını çizdikleri nokta; Türkiye'nin 
ödemekte olduğu dövizlerdir. Bu noktaya on
lar da parmak basmışlardır. Ve bunun şayanı 
kabul olamıyacağı, bunun şayanı hayret bir du
rum olduğu belirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin eğlence 
turizmi dışında dış turizm için ödemeye mec
bur olduğu ve vazgeçmesini düşünmediğimiz 
konular vardır. Ancak bunlar için de alınabile
cek tedbirler olduğuna inanıyoruz. 

Suudi Arabistan ile yapılacak bir anlaşma, 
öyle sanıyoruz ki, dinî vazife ifa etmek için gi
den yurttaşlarımızın aldıkları dövizi Türkiye'ye 
geri getirmenin imkânlarını sağlıyabilir. Suudi 
Arabistan dolardan çok hiçbir şeyi olmıyan bir 
ülkedir. Suudi Arabistan hiçbir döviz sıkıntısı 
çekmiyen bir ülkedir. Vatandaşlarımız dinî ve
cibelerini yapmak üzere gideceklerdir. Buna 
mâni olmayı düşünmüyoruz. Ancak bu maksat
la sarf edilen dövizleri aynen geri almanın 
Suudi Arabistan ile yapılacak konuşmalar ve 
anlaşmalarla mümkün olacağına inanıyoruz. 
Çünkü Suudi Arabistan'ın en az ihtiyacı olan 
şey dövizdir ve dolardır. Bunun mümkün oldu
ğuna inanıyoruz. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Hasıl yapacağız? 

GÜVEN PARTİSİ ADINA TURHAN FEY-
ZÎOĞLU (Devamla) — Bayın Başbakan, bu be
nim fikrim değildir; bu en az sisin kadar bu 
meseleler üzerine eğilmiş uzmanların fikridir. 
Satabileceğimiz şeyler vardır, yapabileceğimiz 
anlaşmalar vardır. Bu konuda her şeyi herkes
ten iyi bilirim iddiası ile, yapılan müspet ve ya
pıcı teklifleri hafife almayınız, hafife ala ala 
Türkiye'nin başına dertler birikiyor. Kanun 
hâkimiyeti konusunda da, komünizmle mücade
le konusunda da; iktisadi konularda da, (G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bâzı yabancı sermaye yatmışları, getirdiğin
den çok fazla götürmektedir. Yabancı sermaye
nin yıllık kâr transferi rakamlarındaki artış 
endişe vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, rakamları incelediği
miz zaman görüyorsunuz ki, Türkiye'ye bir yıl
da girmekte olan yabancı sermayenin miktarına 
çok yaklaşmış bir kâr transferi, yıllık kâr trans
feri vardır. Ve kâr transferinin artış temposu 
öyledir ki, Türkiye yabancı sermaye olarak bir 
yılda giren döviz miktarından fazlasını aynı 
yıl zarfında kâr transferi olarak ödiyen bir 
memleket durumuna süratle gelmektedir. Bu 
mevzu üzerine daha büyük bir ciddiyetle eğil
mek lüzumuna inanıyoruz. 

Dokuzuncu nokta : Petrol konusunda Hükü
metin tutumunu tasvibetmiyoruz. Bu kürsüye 
rakamlarla geldik. Bütçe Komisyonundan beri 
rakamlar verdi. Verimler ortaya koyduk, fakat 
biraz evvel şahidi olduğumuz tutum ile bunla
rın üzerine eğilmek zahmetine katlanmadılar. 

Şimdi size bir meseleyi arz ediyorum ve de
ğerli arkadaşlarım, iktidarı ile, muhalefetiyle 
hepinizin sağduyusuna hitabederek bir ricada 
bulunuyorum: Yetkili ve bilen uzmanlar vası-
tasiyle şu yüksek oktanlı benzin meselesi ince
lensin. Bunu Sayın Başbakanın itimadedeceği 
dürüst bir kaç uzmana inceletmesini dahi haki
katin meydana çıkması için kâfi görmekteyiz, 
ama bu incelemeyi yaptırıp bu gerçeği bizzat 
kendileri görüp hatayı düzeltmezlerse Yüce 
Meclise müracaat edeceğiz ve eminiz ki Yüce 
Meclisin yapacağı basit ve kısa bir araştırma 
şimdi arz ettiğim gerçeği ispat edecekir. 
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Yüksek oktanlı benzin konusunda yabancı 
şirketlere çıkarılan kararnameyle bir fiyat far
kı tanınmıştır. Bugün Türkiye'de bilfiil satıl
makta olan benzinin oktanı 79 değil normal ben
zinin oktanı 80 in çok üstündedir, 85 dir, 84 dür, 
bâzı hallerde 87 dir. Yüksek oktanlı benzin adı 
ile imâl edilecek ve piyasaya sürülecek benzin 
95 oktan olacaktır. 

Benzinin oktanını artırmak demek bunun içi
ne «tetra etil» adını taşıyan bir madde ilâve et
mek demektir. Tetra etilin fiyatı bellidir. Tetra 
etilin karıştırılması güç ve masraflı bir tekniği 
gerektirmediği bilinen bir keyfiyettir. Bugün 
esasen piyasaya ATAŞ Rafinerisinin sürmekte 
olduğu benzinde bir miktar tetra etil vardır. Bu
nun bir miktar daha artırılması bahis konusu
dur. Bu artış neye malolacaktır, hesabı yapıla
bilir. 85 oktandan 95 oktana çıkarmak için ton 
başına eklenecek olan tetra etil miktarı bellidir, 
bunun bütün masrafları ile birlikte benzin ma
liyetinde yapacağı artış bellidir. Bu araştırıl
sın... 

NÎHAT PASÎNLI (Erzurum) — Bunlar 
lüks benzin, bizi alâkadar etmez ki... 

GP GRUPU ADINA TURHAN FEYZlOĞ-
LU (Devamla) — Beyefendi, lüks benzin diyor
sunuz, ama mevzua incelemeden konuşuyorsu
nuz. Sabrediniz bitireyim. 

Bunun bedelini ithal parası olarak döviz ola
rak yabancı şirkete Türkiye ödeyecek. Beyefen
di dinleyiniz; sizi tanıyorum, siz hem müdekkik 
hem de vatansever bir insansınız, dinlediğiniz 
zaman bana hak vereceksiniz, incelediğiniz za
man bana hak vereceksiniz, şüphe etmiyorum, 
dinleyiniz, yalnız sonuna kadar dinleyiniz, sab
rediniz. 

NlHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Buyur din
leyelim. 

GP GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎOĞ-
LU (Devamla) — Teşekkür ederim müsaade 
buyurduğunuz için. (Gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, tetra etil miktarını 
biraz artırmak için yapılacak masraf bellidir. 1 
ton süper benzin veya yüksek oktanlı benzin 
için ATAŞ Rafinerisine ödiyeceğimiz munzam 
bedel de bellidir, kararname bunu tesbit etmiş
tir. Kararnamenin tesbit ettiği fiyat farkı ile 
yani Türkiye oîarak, memleket alarak yabancı 
petrol şirketine ödemeye mecbur olduğumuz be-
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del farkı ile, bu benzini imal etmek için rafineri 
şirketlerinin ihtiyar edecekleri munzam masraf 
arasında ton başına çok ciddî bir fark vardır. 

Ayrıca kabul edilmiş olan kararname normal 
benzinin oktanının 79 dan başlıyacağım belirt
mek suretiyle yabancı şirketlere mevcut benzi
nin oktanını biraz düşürmek imkânını verdiği 
için bu şirketlerin yapabileceği basit bir şey 
vardır; normal benzinin oktanını biraz düşür
mek ve buradan tasarruf ettikleri tetra etile bi
raz daha ilâvesiyle belki tetra etil katarak sü
per benzini imal etmek... Bu suretle 100 bin ton 
benzin imal eden bir rafinerinin, bir belli süre 
içerisinde, 20 bin tonunu yüksek oktanlı benzin 
olarak imal edip geri kalan benzinin oktanını, 
çıkarılan kararnamenin verdiği imkâna dayanı
larak biraz düşürmek suretiyle, bir taraftan ta
sarruf ettiğine çok cüz'i bir miktar ekliyerek, 
süper benzin imal ettim diyerek 100 bin ton için 
alacağı munzam bedeli hesabediniz... Göreceksi
niz ki, ihtiyar ettikleri bedelin, iddia ©diyoruz, 
en az iki mislini bu kararname yabancı şirketlere 
vermektedir, ihtiyar edecekleri munzam masra
fın en az iki mislini verecektir... Bu Türkiye'nin 
döviz olarak kaybıdır, bu Türkiye'nin ciddî bir 
kaybıdır, üzerinde durmak lâzımdır. Bu bir 
araştırma konusudur. Burada söylüyoruz, Hü
kümetin bütün ciddiyetiyle mevzuu ele alması
nı, araştırmasını rica ediyoruz. Gerçek nasıl olsa 
meydana çıkar. Çok temenni ederiz ki, yanıla
lım, ama yaptığımız bütün incelemeler, bütün 
uğraşmalarımız bu kanaatimizi adım adım tak
viye etmiştir. 

Neticede şoförlerimizin çeşitli şekillerde mev
cut benzinin oktanı düşürülmek suretiyle, şu 
veya bu şekilde süper benzin kullanmaya veya 
katmaya mecbur edilmek suretiyle kullandık
ları benzin için bir fiyat farkı ödemeye fiilen 
mecbur edilmelerinden de endişe ediyoruz. Bu
nun sadece yabancı turistler için imal edilen 
veya lüks benzin varlıklı kimseler için imal 
edilen bir benzin olmaktan kısmen çıkıp tatbi
katta diğer benzinin bulunması, bulunmaması gi
bi durumlarla veya okun oktanının kararname
nin verdiği imkândan bilistifade bugünkü 85 
ten daıha aşağılara düşürülmek suretiyle benzin 
karıştırmaya vatandaşları mecbur edici bir du
rum yaratmasından da endişe ediyoruz. Bunu 
önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

Petrol konusunda diğer bir konu Petrol Ka
nunu değişikliğidir. Değerli arkadaşlarım, elim
de Sayın Başbakanın 1905 te Senato önünde 
yapmış olduğu konuşma vardır; «Petrol Kanu
nu değiştirilecektir.» Petrol Kanunu değiştirile
cektir va'di bu kürsüde yıllar önce sorumlu 
bakan tarafından yapılmıştır. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde tam bundan 
bir yıl ve birkaç gün önce Enerji Bakanı bu 
kürsüde; Petrol Kanunu değişikliğinin Mart 1968 
de tasarı olarak Meclise sunulacağını ifade et
miştir. Tasarının esasen onbeş ay evvel, geçen 
yılki tarihten onbeş ay evvel hazır olduğunu, 
ancak Petrol Araştırma Komisyonunun bula
cağı hususların, ortaya koyacağı gerçeklerin 
de nazara alınması suretiyle gözden geçirilece
ğini ifade etmiş, geçen yılki bütçe müzakereleri 
sırasında araştırma komisyonu raporu çoktan 
meydana çıkmış olduğu için bunu da nazarı iti
bara almak suretiyle Petrol Kanunu tasarısına 
son şeklini vermek üzereyiz, Mart 1968 de ta
sarı Meclise verilecektir, buyurdular. Mart 
1989 a birkaç gün kaldı tasarı Meclise gelmiş 
değildir. 

Bütçe Komisyonunda bu mevzuu açtık. Sa
yın Bakan gecikmenin sebepleri üzerinde dur
madan bu tasan Şubat ayı içinde Meclise veri
lecektir, dediler. Hattâ müzakere Ocak aynı
daydı, bu ay sonuna kadar Meclise verilecek
tir, dediler, fakat Ocak geçti, Şubat geçti ta
san gelmedi. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanunu deği
şikliği bu yıl gerçekleştirilecektir, deniyor. E! 
Sayın Tarım Bakanının iki gün evvel demecini 
dinledik, birazdan bahsedeceğim tarım re-
fermu kanunu bu yıl çıkacaktır, diye konuşma 
yaptılar. E! seçim yılındayız. Dört yıl evvel, 
üç yıl evvel, iki yıl evvel kesin vaitlere bağ
lanmış olan bir konu seçime birkaç ay kala 
Meclise gelirse yıl içinde gerçekleştirme ihtimal
leri azalmaz mı? 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım, bu konuda 
Yüce Meclisin karanna bağlanmış bir plân hük
mü vardır. G. P. Grupunun Petrol Kanununda 
millî menfaatlere uygun olarak vergi, devlet 
payı, millî petrol müessesemizin arama, petrol 
çıkarma konusundaki millî menfaatlere aykın 
tehditlerden kurtanlması gibi çeşitli noktalar
dan değiştirilmesi önergeyle teklif edilmiş, öner
gemiz Yüce Meclisin kabulüne mazhar olmuş 
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ve bir plân maddesi olarak devletin plânında 
yer almış, Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
Buna rağmen bu gecikmenin olmasını haklı bir 
tenkit olarak kabul buyuracağınızdan eminim. 

Diğer bir nokta; ham petrol fiyatlarındaki 
indirimin mamullere intikali meselesidir. Bu ko
nuyu bütçe müzakerelerinin tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada etraflıca ve delilleriyle 
arz ettim. Enerji Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle tekrar söylendi. Sayın Bakanın bu konuda 
şifahi ve yazılı cevapları elimizdedir. Bu ce
vaplarda teyidetmektedir ki kanaatimizce; çı
karılmış olan kararname Türkiye için kaybı mu
cip olmuştur. 

Akaryakıt istikrar fonuna giren miktarda, 
1967 senesinin tümünde ve 1968 senesinin 9 
ayında, yani bir sene, 9 ay gibi süre zarfında 
akaryakıt istikrar fonunun 52 milyon lira da
ha az tahsilat yaptığı yeni kararnameye göre 
sabit olmuştur. 

Bunu telâfi edecek unsurlar hakkında ve
rilen izahat tatminkâr değildir. Benzinde yüz
de 18, motorinde yüzde 20 ye yakm, gazda yine 
yüzde 20 ye yakın fona alınacak miktarın, bü
tün bu maddeler için yüzde 8 e indirilmesine 
müncer olan kararname, yükün dağıtım şirket
lerin rafineri şirketlerine aktarılması bakımın
dan. haklı olabilir. 

Mutlaka dağıtım şirketlerinden alınsın id
diasında değiliz. Rafineri şirketlerine bu yükün 
tahmil edilmesinde döviz tasarrufu bakımın
dan, memleket bakımından bâzı avantajlar bu
lunduğunu konuşmalarımızda arz ettik. Fakat 
oranın indirilmesi Türkiye için hem hazine ge
liri bakımından kayba müncer olmuştur, hem 
de rafineri şirketlerinin kârlarını açık bir şekil
de artırılmıştır. 

Sayın Bakanın komisyon zaptına geçen, ba
kanın imzasını taşıyan belgelerde indirimden 
Önce ve indirimden sonra rafinaj şirketinin bir 
tondan elde ettiği kâr nedir, bunun rakamları 
vardır. Bir ton lan ^ e edilen kâr artmıştır. 
Bunun da ciddiyetle hükümetin tümü tarafın
dan ve Sayın Başbakan tarafından inceletilme-
sini, meseleye parmak basılmasını bir defa daha 
rica ediyoruz. 

Bu konuyu Yüce Meclisin de ele almasını 
ayrıca Istiyeceğiz. 

Onuncu noktaya geliyorum. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi faaliye

tini hükümet gerekli ciddiyetle takiıbetmemiş 
ve bu konudaki kanun hükümlerini zamanın
da yerine getirmemiştir. 

Avans alamıyan İktisadi Devlet Teşekkülle
ri personeli mağdur durumdadır. 

Onlbirinci nokta, Devlet Personel Rejimin
deki ölçüsüz adaletsizlikler artarak devam et
mektedir. Yıllardan beri personel kanunu ko
nusunda verilen sözler boşa çıkmıştır. Hükü
metin bu konudaki tutumu ciddiyetle ve so
rumluluk duygusuyla bağdaşmıyacak kadar 
hatalı olmuştur. 

Oriikinci nokta; eğitim alanında, köy ço
cuklarının, dar gelirli ve kabiliyetli memleket/ 
evlâtlarının okutulması için alman tedbirleri 
Güven Partisi Grupu yetersiz bulmaktadır. 

Plânda, bu konuda büyük bir hamle yapıl
masına dair hükümler vardır. Bu hükümlerin 
gereği yeterince yapılmamıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle değerli söz
cü arkadaşımız rakamlara dayanarak bu ger
çeği ortaya koymuştur. 

Parasız yatılı ve burslu olarak okutulacak 
çalışkan, kabiliyetli, fakat varlıksız çocuklar 
ve gençler için daha geniş tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Plân da bunu emretmektedir. 

Onüçünoü nokta; güvenliğin sağlanması 
şarttır, kaza, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi 
hallerde esnaf ve sanatkârların ve ailelerinin 
bir sigortadan yararlanıması, namerde muhta-
eolmamiası için gerekli çalışmaların hızlandırıl
malını istemektedir. 

Kalkınma plânında ve yıllık programlarda 
bir hayli zamandan beri bu mesele yer al
mıştır. Bundan birkaç yıl önce resmî bir 
vait şeklinde devletin Resmî Gazetesinde ya
yınlanmıştır. 

Bu çalışmaların hızlandırılmasını ve so
nuçlandırılmasını işitiyoruz. 

Ondürdüncü nokta; zirai kredi konusunda
ki adaletsizlik, yetersizlik ve ıslahat ihtiya
cıdır. Bu konuya ilk konuşmamızda temas et
miştik, 

Zirai kredi donmuş haldedir, önemli ar
tışlar vardır, bunu reddetmiyoruz. Kredinin 
miktarında artışlar vardır. Fakat bu kredinin 
çok büyük kısmının senet yenilemekten iba
ret olduğunu ve köylü vatandaşlar için sa
dece faiz yükünün her sene ödenmesinden iba-
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ret bir durum arz ettiğini bilmek lâzımdır. 1 
Gerçek budur. 

Bu konuda biraz evvel raporunu dinledi
ğimiz Zirai Kredi Araştırma Komisyonunun 
müddetini uzattık. Bu komisyonun önemli ger
çekleri ve tedavi tedbirlerini ortaya koyacağı
na inanıyoruz. Grupumuz bu önergeyi vermek
le önemli bir memleket hizmeti yaptığı inan
cındadır. 

Zirai kredi konusunu bir istismar mevzuu 
olarak değil, bir araştırma mevzuu olarak 
Yüce Meclise getirdik, bu araştırmadan Pet
rol Araştırmasında olduğu gibi, özel Okullar 
Araştırmasında olduğu gibi önemli gerçeklerin 
ve tedavi tedbirlerinin ortaya çıkacağına ina
nıyoruz. 

Toprak baremi düşüktür. Hakkı ve ihti
yacı olan pek çok vatandaş ne kooperatif
ten, ne bankadan kredi alamaz haldedir. Bil
hassa gübre kredisi konusunda, ilk konuşma
mızda arz ettiğimiz önemli yolsuzluklar var
dır. Vatandaşın yüzde 100 faizli bir tüketim 
kredi almasına müncer olan ve tamamen gübre 
kredisinin maksadı dışında tatbikatını huzu
runuzda delilleriyle arz ettim. Yapılacak en 
basit bir inceleme memleketimizin gübre eği
timine kavuşmamış olan bölgelerinde, gübre 
kredisinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve bir 
zirai donatım acentasının, havadan para ka
zanması karşılığında köylü vatandaşı 50 li
ra alarak, 100 liralık senet imzalaması gibi 
ağır ve altından kalkmmaz bir yükün altına 
soktuğunu ortaya koymuştuk. Bu meselenin 
çözülmesi lâzımdır. 

Başka bir nokta; Ziraat Bankası sermaye
sine yine kanun emri olarak konması lâzım-
gelen bütçenin yüzde 1 inin bu yıl da konma
mış olmasıdır. Bu bir kanun emridir, Mecli
sin yaptığı bir kanundur, altında «Bu kanu
nu Balkanlar Kurulu yürütür» diye hüküm 
bulunan bir kanundur ama, maalesef konama
mıştır. 250 milyon lira alması lâzımgelen Zi
raat Bankası hisessi bu yıl 59 milyon lira ci
varındadır. 

Bunu, geçmiş yıllarda da böyleydi tarzın
da bir cevapla karşılamamalarını bilhassa me
sul arkadaşlardan rica ediyorum. 

Görüyorum ki, cevap hazır ve işaretle bu
nu ifade ediyorlar. Fakat bir vesileyle, or
man köyleri vesilesiyle arz ettim. | 

Eski bir kaidedir, bâtıla dayanarak mev
cut bir durum savunulmaz. Hatalı bir tatbi
kat yapılmışsa mazide, bu hatalı tatbikatı ka
bul ve itiraf edebilecek insanlarız. Vaktiyle 
bir hata olmuşsa bu hatanın tekrar edilmesi 
için sebep var mıdır? 

Türkiye'de milyonlarca köylünün tek ümit 
kapısı olan Ziraat Bankasının ve kredisinin 
bir kısmını sosyal kredi mahiyetinde kaybet
me pahasına dağıtmaya mecbur olan, dünya
nın her yerinde olduğu gibi bir kısmı kaybolan 
zirai kredi dağıtmaya mecbur durumda bulu
nan bir bankanın sermayesini takviye etmek 
için kanunun bulduğu usul, kanun hükmü tat
bik edibin istiyoruz. Bunu' söylemekte, kanu
na dayanan bir haklılık vardır. Tedbirini bula
madık, yapamadik. Bu samimî bir açıklama 
olur. Ama eskiden de bu hata yapılmıştı, o 
halde biz de bu hatayı yapmakta! mazuruz. Bu 
ikna edici bir delil olmaz. 

Ombeşinci nokta; toplum kalkınma hızı 
plân rakamına yaklaşmakla beraber sanayi ve 
tarım gibi hayati alanlarda yatırımlar ve geliş
me hızı yeterli değildir. 

Kaynakların sektörler arasında dağılışı plâ
na uygun hale getirilememiştir. 

Onaltmcı nokta; yatırımların bölgelerarası 
dağılışı da adaletsiz olup gelişmeye muhtaç 
yurt bölgelerinin kalkındırılması için daha çok 
ödenek ayrılmasına ihtiyaç vardır. 

Güven Partisi Grupıı sözcüleri bu alanda 
yapılanların yeterli olmadığını gerek Cumhuri
yet Senatosunda, gerekse Millet Meclisinde ifa
de etmişlerdir. 

Kamu yatırımlarından gelişmeye muhtaç 
belgelere düşen oran, bu bölgelerde yaşıyan 
nüfusun toplam Türkiye nüfusuna orandan 
daha düşüktür. Hükümetin verdiği resmî ra
kamlar bunu ortaya koymaktadır. 

Bir yandan Güven Partisinin teklif ettiği 
gibi bu bölgeleri daha hızlı kalkındırmak için 
ayrı bir yatırım ve kalkınma bankası kurulması, 
ö% yandan kamu yatırımlarından daha geniş 
hisseler ayrılması bu bölgelerimizin içtimai, 
iktisadi ve kültürel kalkınması için zaruridir. 

. Hayvancılığın geliştirilmesi, yol, su, eğitim, 
hekim ve sağlık personeli gibi sosyal ihtiyaç
lar yanında sanayi kuruluşları ve iş sahaları 
açılması, bu bölgelerin dertlerine daha hızlı 
bir tempo ile el uzatılması şarttır. 
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Hiçbir şey yapılanıyor diyecek kadar inkar
cı olamayız. Yapılanları bilmekteyiz, ama ya
pılanların nüfusa oranını ortaya koyuyoruz 
ve diyoruz ki, «Böyle giderse bölgelerarası 
dengesizlik azalmaz, artar» kaldı ki, bu böl
gelerde kredi toplanmakta ve gelişmiş bölge
lerde mevduat toplanmakta ve gelişmiş bölge
lerde kredi dağıtılmaktadır. 

Resmî rakamlar ortaya koyuyor ki, Türki
ye'nin gelişmeye muhtaç bölgelerinde topla
nan mevduat bu bölgelerde dağıtılan krediden 
fazladır. Bu gelişmiş bölgelere kredi yardımı 
yapacak durumda değiliz. Bunun çaresi bulun-
tL'?.:aMır. 

Onyedinci nokta; bir cümle ile arz edeyim. 
Medeni bir devlette partizanlık hastalığına 
mutlaka son verilmesi şarttır. Bu büyük bir 
derttir. 

Bunun delilini ve misalini yazılı belgeye da
yanarak birinci konuşmamda arz efcmiştim, 
oraya tekrar dönmüyorum. 

Onsekiizlnci nolkta; kalkınma plânında ve 
yıllık programlarda yer almış bulunan birçok 
temel ıslahat tedbirleri takipsizlik sebebiyle 
kâğıt üstünde kalmıştır. İktidarın sorumlu ba
kanı tarımı kalkındıracağını iddia ettiği tasa
rının bu yıl kanunlaşacağını iddia etmektedir. 
Halbuki seçim yılma girdiğimiz halde iktidarın 
tarımla ilgili, muhtevasını bilmediğimiz tasarı
sı hâlâ Meclise gelmemiştir. Yalnız tarımla, 
toprakla ilgili konularda değil, idarenin ıslahı, 
mahallî idarelerin çalışabilir hale getirilmesi 
gtflbi konularda da iktidar kendi plânında ve 
programlarında vadöttiklerini dahi yapmamış
tır. Vatandaşı devlet kapısına uğramaktan bez
diren, resmî makamlara başvurmaktan korku
tan basitalılkliar vardır. Vatandaşları, bilhassa 
köylü vatandaşları devlet kapısında, hastan© 
kpısında beklemekten, bir küçük iş için gün
lerce büyüîk masraflara katlanarak uğraşmak
tan kurtaracak idari ıslahatın "plânlarda ve 
programlarda öngörüldüğü şekilde süratle ele 
lalınmaısı zaruridir. Köy belediye ve vilâyet 
idarelerimizin malî sıkıntıları korkunç bir ha
le gelmiştir, maaş ödemez duruma girmişlerdir. 
Bu konuda yıllardan beri beklenen kanun, İs
lahat kanunu hâlâ çıkmış değildir. 

Ondclkuzuncu nokta : Ancak bir kısmına 
dokunabildiğimiz bu şikâyet konuları arasında 
Güven Partisi Grupunun bâzı dileklerini de 

bu vesile ile Yüce Heyetinize arz etmek iste
rim. Köy Kanunu günümüzün ihtiyaçlarına uy-
durulmalıdır. Ziraat Odaları aidatı dar gelirli 
köylü yurttaşlarımız için ağır ve adaletsiz bir 
yük halini almıştır. Bu derdin biran, önce hal
li için iktidar, muhalefet elele gayret göster
meliyiz. Bunları dilek olarak arz ediyorum. 

Her yıl milyarlarca liralık millî servetin 
kaybına yol açan haşarat, zararlı otlar, hasta
lıklarla mücadele konusunda bütçe imkânları 
yetersizdir, teşkilât yetersizdir. Bu konuda da 
verilmiş bir Meclis araştırması önergemiz var
dır, konuya daha büyük önemle eğilmelidir. 
istihsalimizi kaybediyoruz, en az masrafla, en 
büyük verim sağhyacak çalışma alanlarından 
biridir. 

işçilerin, kendileri diledikleri takdirde ve 
belli bir süre hizmet etmiş olmak şartiyle, daha 
erken emeklilik hakkına kavuşturulmaları, as
ker ve sivil memurlar gibi işçilerin de emekli 
aylığının artırılması lüzumuna inanıyoruz. Ha
yat pahalılığı artışı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumunun imkânları hesaba katılarak bunun 
hem zaruri, hem de mümkün olduğu inancın
dayız. 

işçilere ferdî mesken kredisi verilmesi : Ne 
işçi, ne de memur sayılmıyan zümrenin durumu 
için getirilmiş olan kanun teklifi vardır. Bu
nun süratle kanunlaştırılıp bir hal çaresine bağ
lanması, memleketimizin şartlarına ve tarım iş 
kolunun icaplarına uygun, Tarım İş Kanunu
nun çıkartılması. İşçi çocuklarının Sosyal Si
gortalar Kurumundan eğitim bursu alabilme
leri gibi konuların hallini istiyoruz. 

Milletlerarası ilim ve teknoloji yarışında 
Türkiye'nin daha fazla gecikmemesi için bu 
alanda alınması gerekli tedbirlerin hiçbiri ih
mal edilmemelidir, diyoruz. Güven Partisi Gru-
pu insanlık tarihi boyunca görülmemiş bir 
hızla ilerlemekte olan teknolojinin ve ilmin dı
şında kalan bir Türkiye'nin ekonomik kalkınma, 
askerî güc bakımından tehlikeli durumlarla kar
şılaşacağı inancındayız. Bu konunun bütün dâ
valar içinde en başta gelen dâvalardan biri ol
duğuna inanıyoruz. Bu konudaki gecikmeler 
plân uygulamasındaki ihmaller endişe vericidir. 
Plânın yüzde olarak en az uygulanan hüküm
lerinden bâzıları birinci sınıf ilim adamı araş
tırıcı yetiştirmek için plâna konmuş olan hü
kümlerdir. Halbuki, memleketin geleceği bun-
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dadır. Uzun vâdede Türkiye'yi ideoloji kav
gaları değil, eğitim, ilim ve teknoloji alanında 
kabil olan en büyük hışla çağımıza yetinmek 
kurtaracaktır. 

Türkiye'de kısa vâdede en âcil mesele isa, 
huzurun ve kanun hâkimiyetinin sağlanması
dır. Vatandaş kanım dışı taşkınlardan, iş
gallerden, resmî binalara ay - yıldızlı bayrak 
yerine kızıl bayrak çekmeye kadar uzanan 
cüretkâr ve sapık davranışlardan, kanlı sokak 
kavgalarından bıkmıştır. Büyük vatanda} ço
ğunluğu evinde, tarlasında, işyerinde, oku
lunda huzur, güven ve asayiş istemektedir. 
Millî bütünlüğün zayıflamasına, uçların silâhlı 
ve kanlı çatışmasına yol açan gelişmeleri bü
yük milletimiz haklı bir endişe ile takibediyor, 
Güven Partisi Grupu bu konuda hem Hüküme
tin tutumunu çok yetersiz ve hatalı bulmakta, 
hem de düzeni yıkma gayretindeki solcu mu
halefetlerin kışkırtmalarını memleket için son 
derecede zararlı saymaktadır. (G. P. sırala
rından bravo sesleri) 

Güven Partisi Doğu - Almanya'nın komü
nist rejimini bile Türkiye'ye örnek diye göster
meye kalkışan çıplak ve çarpık zihniyetle mü
cadele ederek kurulmuş olan partidir. Dün 
akşam aynı zihniyeti bu kürsüde dinledik. Dün 
akşam aynı zihniyeti bu kürsüde dinledik arka
daşlarım. Dün akşam bu kürsüde Marksist sos
yalist tekerlemelerin yeni bir tekrarını dinle
dik. Marksist sosyalist görüşler cevapsız bıra
kılmamalıdır. Bunlar hatalı görüşlerdir. Yan
lışın karşısında en kuvvetli silâh hakikattir, ger
çektir. O halde gerçeği söylemek lâzımdır. 
Gerçeği durmadan tekrar etmek lâzımdır. (Sos
yalist Türkiye sloganı ile Türkiye'yi korkunç 
bir maceraya sürüklemek is tiyenler var. Bunlar 
Anayasamızın dışmdadırlar. Anayasaya göre 
Türkiye ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
dür, sınıf kavgaları ile bölünemez. Cemiyetin 
muhtelif zümrelerini birbiri aleyhine kışkırta
rak millî bütünlüğe zarar verecek davranışlara 
girişen Marksistler Anayasanın arkasına sığı-
namazlar. Sınıf kavgasını körükliyen düzen 
düşmanları, Anayasanın başında yer alan mil
liyetçilik fikrinden uzaklaşmış olan maceracı
lardır. Anayasamız egemenliğin kullanılması 
hiçbir suretle bir şahsa, bir zümreye, bir sını
fa bırakılamaz dediği halde, açıktan açığa bir 
sınıfın idaresinde Türkiye'den bahseden yaym-

lariyle, beyanlariyle Anayasanın dışmdadır
lar. Anayasamız faşismi de, komünizmi de ya
saklamıştır. (G. P. sıralarından alkışlar) Bu 
sözleri bugün söylemiyoruz, Anayasanın ka
bul edildiği gün, bu çatı altında oylandığı gün, 
Anayasanın Temsilciler Meclisinde oylandığı 
gün, oyumu açıklamak üzere yapmış olduğum 
son konuşmada aynen bu gerçeklerin üzerinde 
durarak, «Bu Anayasa faşistleri, komünistleri 
memnun etmiyecektir. Onlar bu Anayasanın 
dışmdadır.» diye uzun uzun gerekçesi ile izah 
etmişizdir. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir şekilde mark-
sist sosyalizmi sınıf kavgasını Anayasanın ça
tısı altına, Anayasanın siperi ardına sığdıranıaz-
lar. Marksist sosyalism Türkiye'de yalım hür
riyetleri değil, millet olarak varlığımızı tehdi-
deden bir tehlikedir. Böylece bilinmesi ve bu 
ölçüde tedbirlerinin alınması lâzımdır. 

Marksizmin dün akşam burada yeni bir 
ekspozesi yapıldı. Söylene söylene aşınmış, ta
rihin şamarını yiye yiye çoktan iflâs etmiş olan 
birtakım iddialar, tekrar tekrar bu kürsüye ge
tirildi, Nedir marksizmin temelindeki inançlar 
ve nedir gerçek? Bunu bu kürsüde ortaya koy
mayı Güven Partisi Grupu olarak vazife sayı
yoruz. Marksizm iktisat, hukuk, felsefe ahlâk ve 
din alanında temelinden hatalı bir düşünceye 
saplanmıştır, marksiz nazariyeye göre. iktisat, 
hukuk, felsefe, ahlâk ve din konularında insan 
tabiatına dayanan ve temel inanç değeri taşı
yabilecek hiçbir devamlı genel, evrensel gerçek 
yoktur. Her şey o sırada ekonomik bakımdan 
iktidarda olan sınıfa bağlıdır. Dinden ahlâka, 
hukuktan siyaset ilmi kuralına kadar her şey... 
Komünistlerin kendilerine has sözlüğe göre din, 
ahlâk, felsefe, siyasi rejimler, hürriyet inancı 
hukukun temel kuralları hepsi üst yapıdan 
ibarettir. Bunlar belli bir devirdeki, belli bir 
ekonomik yapıyı aksettirirler. Şu halde din, 
ahlâk, hukuk siyasi hürriyetler gibi konularda 
komünizm genel ve devamlı gerçeklerin var ola
bileceğini kabul etmez. Binlerce yıl öncesinden 
beri süzülüp gelen insanlık ve ahlak görü-deri, 
bütün büyük dinlerin kabul ettiği temel inanç
la?, ahlâki hareket kuralları, hattâ bunların 
içinde en köklü ve vazgoeDmez ribi görülenler 
komünist felsefe için sadece bir üst yapıdan 
ibarettir. Tezada bakınız ki, çağlar boyunca 
değeri azalmıyan ve onhinlerce yıl geçse de de-
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geri azalmıyacak gibi görünen bâzı temel insan
lık kurallarını, ahlâk ve siyaset kurallarını red
deden komünstler hemen bütün kehanetleri yüz 
sene gibi kısa bir zamanda iflâs etmiş olan bir 
fâninin, Kari Marks'ın yazdıklarını peygamber 
buyruğu gibi tartışmasız kaibul ederler. Marks'
ın bütün kehanetleri boşa çıkmıştır. 

Maıiks, teorisinin icabı olarak komünist ayak
lanmasının ilk önce en ileri, en çok sanayileşmiş 
ülkelerde bağlıyacağını iddia etmişti; tahlil ve 
nazariyelerin tümü bu noktada toplanıyordu. 
Tarih bunun tam aksini ortaya koymuştur. Ko
münist ayaklanması ekonomisi tarıma dayanan 
ve demokratik idarenin ne olduğunu tarihi bo
yunca zaten görmemiş olan bir ülkede, Rusya'
da patlamıştır. Bu patlamanın asıl sebebi de, 
harbin yarattığı korkunç çöküntü ve harbdeki 
rakiplerini içten yıkmak istiyen Almanların 
Rus bolşeviklerini para ile, maddi, mânevi her 
türlü yoldan desteklemeleridir. 

Marlks, sanayi ülkelerinde varlıklı insanların 
sayısının gitgide azalacağını, işçi sınıfının git
gide koyulaşan bir sefalete sürükleneceğini, sa
nayileşme ne kadar ilerlerse işçiler o kadar fa-
fakirleşeceğini iddia etmişti. Tarihî gelişmeler 
bu iddiayı da çürütmüştür. Yüzyıldan beri tek
nolojik temerküz artmış, fakat bunun sonucun
da mülkiyet Marks'ın zannettiği gibi gitgide 
mahdut ellerde birikmemiştir. Tam aksine çe
şitli şirketler yoluyla sanayi mülkiyeti küçük 
ve orta tasarruf sahiplerine doğru yayılmaya 
başlamıştır. İstihsal kollektif olacak, ama git
gide mülkiyet ferdîleşecek iddiası da gerçek
leşmemiş; istihsal nasıl büyük işletmeler halin
de teknolojik temerküze gitmişse, mülkiyet de 
büy\ik şirketler yolu ile kütlelere doğru dağı-
labilmiştir. 

Marks, kendi zamanındaki kapitalizmin, köh-
nemiş bir kapitalizmin hastalıklarım cerh et
miş olan insandır. Birazdan geleceğim, gelişme
leri görmemiş, hattâ yaşadığı devirde başlamış 
olan birçok gelişmeleri tamarniyle gözden kaçır
mıştır. Hele Marks'ım iddiasının tam aksine ola
rak, sanayileşme ilerledikçe işçi sefaleti koyıı-
laşmamış, sefalet adım adım gerilemiştir. Marfes 
sanayi işçisinin zaman geçtikçe açlıktan ölmek 
sınırına kadar fakirleşeceğini iddia etmişken, 
sanayi işçisi gitgide son yüzyıl içinde refaha 
doğru ilerlemiştir. Sanayi ve teknik 20 nci yüz

yıl işçisini, geçmiş yüzyıllarda kimsenin hayal 
edemediği imkânlara kavuşturma yolunda dev 
adımlariyle ilerlemektedir. 

Marks, teknolojik temerküzle mülkiyet te
merküzünün ayrılabilmesini mümkün kılan şir
ketleşmeyi naıü görmemişse, demokratik ülke
lerde rey hakkının yapacağı tesirleri de ölçe-
memiştir. Herkese bir rey hakkı tanıyan de-
demokratik rejim siyasi iktidarları ister istemez 
Marks'ın zannettiği gibi bir hâkim sınıfın emrin
de iktidarlar olmaktan çıkarmış, herkesin bir 
rey hakkına sahibolduğu ülkelerde büyük sayı
yı teşkil eden işçilerin isteklerine, dileklerine 
temayüllerine kulaklarım tıkayan bir demokra
tik iktidar dthünülemiyeceği için siyasi iktidar
lar işçilerin de, büyük kütlenin dertleri ile de 
uğraşmaya, sosyal kanunlar çıkarmaya mecbur 
olmuşlardır. 

Demokratik ülkelerde reye dayanan iktidar
lar bir küçük azınlığın değil, büyük kütlelerin, 
milletlerin sesine kulak vermeye mecbur olmuş
lardır. Netice olarak hür ve demokratik ülke
lerde işçi, kâğıt üstünde değil, fiiliyatta sosya
list ülkelerden daha çok söz hakkına ve gerçek 
rey hakkına sahibolmuştur. 

Doğu - Almanya'da otomobil fabrikasına gi
derseniz, maldnalar ve fabrika benimdir denir, 
ama kapıdaki otomobil siyasi komiserindir, fab
rika müdürünündür. Demokratik ülkede fabri
kanın mülkiyeti bir sürü hisselerindir, dağınık
tır, işçi bu makinalar benimdir demez ama kapı
daki araba siyasi komiserin değildir, onun da 
binecek bir arabası vardır. Açlıktan ölme dere
cesine kadar fakirleşeceği iddia edilen sanayi 
işçisi açlıktan ölme durumuna gelmemiştir, öy
le olsaydı işçi cennetinden milyonlarca insan 
ölümü göze alarak «Utanç duvarı» nm ötesine 
geçmeye çalışmaz idi. (Güven Partisi, A. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

Marks, müstemlekeciliğin gitgide genişleyece
ğini, bunun kaçınılmaz bir hâdise olduğunu id
dia etmiştir. 

Marks'ın genişliyeceğini iddia ettiği müstem
lekecilik tarihe karışmış, o tarzda müstemleke
cilik tarihe karışmış, Marks'ın hiç değer verme
diği, hiç değer vermediği millet ve milliyet fik
ri tarihin seyri içinde bütün öteki cereyanlar
dan, sınıf şuurundan ve bütün köhne ideoloji
lerden çok daha kuvvetli olduğunu bir defa de-
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ğil bin defa ispat etmiştir. (Güven Partisi sıra
larından, bravo sesleri, alkışlar) Kuvvetli olan 
ve galip olan millet ve milliyet fikridir, impa
ratorluklar birbiri ardından yıkılmış, 19 ncu 
yüzyılın imparatorlukları, milliyet şuuru uyan
dığı için yıkılmış, millet fikri galip geldiği 
için yıkılmış, millî devletler ayakta kalmış, fa
kat müstemlekeler biribiri ardından bağımsızlı
ğa kavuşmuştur. 

Üstelik tarihin istihzasına bakınız ki, eski 
müstemleke imparatorlukları ortadan kalkar
ken çeşitli milletleri zorla merkeze bağlayan 
köhne imparatorluk usullerinin ve bir nevi sö
mürgecilik düzeninin uygulandığı yer sosyalist 
blok olmuştur. (Güven Partisi sıralarından, bra
vo sesleri, alkışlar) Bugün dünyada çeşitli mil
letleri zorla bir merkeze bağlayan, kaderlerini 
tâyin etmek imkânım onlara vermeyen bir im
paratorluk vardır, o imparatorluğun hangisi ol
duğu da bellidir, Marx'ın peygamber tanındığı 
imparatorluk. 

Marks, ileri sanayi ülkelerinde işçilerin komü
nist ihtilâle önayak olacaklarını iddia etmişti; 
tarih bu kehanetin de boş olduğunu göstermiş
tir. Çoğu ülkelerde komünizmin en amansız ve 
uyanık düşmanları işçiler ve işçi sendikalarıdır. 
Onlar komünizmin girdiği yerde işçi haklarının, 
sendika hürriyetinin ve siyasi iktidara iştirak 
imkânının ortadan kalkacağını, komünizmin gir
diği yerde işçinin bir müdür emrinde, bir siyasi 
komiser emrinde köle haline geldiğini herkesten 
iyi bilmektedirler. 

Hür sendikacılığın ve hak istemenin ancak 
hür ülkelerde mümkün olduğunu tarih göster
miştir. Komünizm propagandasının aldatıcı ve 
yalancı parıltısı işçileri kandırmamıştır. Türk -
İş toplantısında, son Türk - iş Genel Kurulu top
lantısında, hattâ toplantıya kimlerin davet edil
diğine bakarsanız ve kimlerin davet edilmediği
ne bakarsanız, Türk işçi kütlesinin Marxist sos
yalizmin kendilerinden neleri götüreceğini, on
ları nasıl köle haline getireceğini çok iyi kavra
dıklarını gösteren bir vatanseverlik, milliyetçi
lik veya uyanıklık örneğini görürsünüz. (G. P. 
ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Marks'in aldatıcı ve yalancı teorisi, inkarcı 
ve yıkıcı görüşleri, halktan uzak, aslında halkı 
hor gören, marazi ruhlu aristokratların cemiye
te intibak edememiş yarıaydınları, millî duygu

su zayıf zümreleri, mânevi yapısı çürük varlık
lı sınıf mensuplarını işçilerden daha kolay av
lamıştır. (G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu suretle de işçilerin ihtilâl yapacağı kâhaneti 
iflâs etmiştir. Komünistler başka ülkelerin iç 
tenakuzları sebebiyle can çekiştikleri propaganda
sını devamlı surette yaparlar. Bu iddia komü
nist propagandasının değişmiyen nakaratıdır. 
Fakat bugün sosyalist düzene geçmiş ülkeler 
kadar tenakuz içinde, çelişme içinde kıvranan 
hiçbir cemiyet düşünülemez. O kadar ki, sosya
list ülkelerde dün mürşit ilân edilen, yarın cani 
ve hain ilân edilmekte; dün veli sayılan bugün 
deli sayılmaktadır. Teoride ve kâğıt üstünde 
reddedilen ne varsa bunlar tatbikatta ve günlük 
hayatta yer bulmaktadır. 

Marksist nazariyenin reddettiği piyasa me
kanizması, arz ve talep esası, para ve benzeri 
usuller tatbikatta her gün daha çok yer tutmak
tadır. Rus ihtilâlcileri başlangıçta Peygamber 
buyruğunu aynen uygulamaya çalışmışlar, an
cak 6 - 7 milyona yakın insanın ölümü ile sonuç
lanan korkunç kayıplar, darlıklar ve tarifsiz 
kargaşaklıklardan sonra iç tenakuzlar pahasına 
bunlardan vazgeçip, serbest rekabet sisteminin 
çeşitli müessese ve usullerini, para basta olmak 
üzere yeniden sahneye çıkarmaya mecbur olmuş
lardır. Ücret farkları yalnız bu iktisadi karar
lar yüzünden. Diğer cebri iş kamplarında ça
lışan Sibirya'da öldürülen 10 milyonlar hariç. 
Açlıktan, gıdasızlıktan ekonomik sistemin çö
küntüsünden ölenler bu kadar milyon. Karka-
şalıktan, Marksist - sosyalist ülke başka ülke
lerde görülmiyen ücret farklarını değişik işler 
için ithale mecbur olmuştur. Teoriye aykırı dü
şen usullerin kabulü devamlı iç tenakuzlara yol 
açtığı için, yüzlerce iktisatçı sık sık değişen res
mî modaya ayak uyduramıyarak kâh prensipsiz 
revizyonist olmakla, kâr kısır bir dogmatizme 
saplanıp kalmakla suçlanmış ve cezalandırılmış
lardır. Belâdan kurtulmak için sosyalist ülke 
iktisatçıları aynı anda iki ters fikri birden sa
vunmaya, resmî rüzgarın ne tarafa estiğini ön
ceden keşfedip, zaman geçmeden o tarafa eğil
meye mecburdurlar. 

Komünizm, riyayı resmî hayatın ayrılmaz bir 
parçası haline getirmiştir. (G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Marksist - Leninist nazariye uygulandığı 
I yerde bir süre proleterya diktörlüğüne yol aç-
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tıktan sonra ortada burjuva ve sınıf çatışması 
kalmıyacağı için polise, mahkemeye, suç ve ce
zaları gösteren kanun yasaklarına hattâ bugün
kü mânada bürokrasiye, Devlete ihtiyaç kalmı-
yacağmı söyler. Halbuki, insan tabiatına ve 
ilmî gerçeklere aykırı bir sistemi zorla uygula
mak mecburiyeti yüzünden, asıl sosyalist düze
ne geçmiş ülkelerdendir ki, polis, ceza, bürok
rasi, kanun yasakları kat kat artmıg ve ağırlaş
mıştır. Marksist sosyalizme geçiş polisi kal
dırmamış, GUP 1ar, Çeka'lar, NKVDler hep po
lisi yok edeceği sanılan zalim bir teorinin orta
ya çıkardığı zulüm makinaları halinde doğmuş
tur. Gestapodan farkları üniformalarıdır. 

Marksist sosyalist düzende mahkeme yok ol
mamış, fakat mahkemelerin tarafsızlığı ve ba
ğımsızlığı yok olmuştur. Bürokrasi yok olmamış 
bürokrasi insanların özel hayatına kadar giren 
korkunç bir dev halini almıştır. Klâsik devlet 
yok olmamış devletin karşısında ferdin her tür
lü teminatı yok olmuştur. Kanun yasakları yok 
olmamış, hukuk devleti yok olmuştur. 

Marksizmin uygulandığı her ülkede en ba
sit suçlar için hatta uydurma iddialarla ve ifti
ralarla keyfi şekilde ceza verildiği, idareciler 
dâhil hiç kimsenin yarınından emin olamadığı 
bir korku ve dehşet sistemi doğmuştur. Bu dü
zende hâkim, ortadan kalkmamış, siyasi iktida
rın emrinde itaatli bir cellât haline gelmiştir. 

Marksist sosyalist düzene geçen bütün ülke
lerde seçim neticesi önceden belli bir komedi 
halini almıştır. Despot ve zalim bir bürokrasi 
seçim sonucundan müzik notasına kadar, sanat
tan ilme ve dinî inanca kadar her şeye hükme
der hale gelmiştir. Gerçek sanatkâr ve gerçek 
ilim adamı için ikbal mevkiini zindandan ve sür
günden ayıran mesefe ortadan kalkmıştır, 
Sosyalist ihtilâl her yerde milletlerin hürriyet
lerini yok etmekle kalmamış, zaman içinde ihti
lâl liderlerinin de başını birer birer yemiştir. 
Heveslilerinin kulağına küpe ola diye söylüyo
rum. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

Sosyalist ihtilâllerin tarihi siyasi cinayetler, 
tasfiyeler, ihanetler tarihidir. Komünistlerin ra
kipleri için kullandıkları iftira silâhlarından 
kendisini kurtarabilmiş pek az komünist lider 
vardır. Sosyalist düzen ile hürriyetin bağdaşa
madığı bir defa ve bir ülkede değil, her defa ve 
her ülkede sabit olmuştur. Aksine bir tek misal 
gösterilemez. 

I Sosyalizmden uzaklaşacak serbest ekonomi 
düzeninin esaslarını kaibul ederek, özel mülkiye
ti, rekabet sistemini, hırsızlık denilen kâr siste
mini kabul ederek yalnız sosyal güvenlik tedbir
leri ve sosyal adalet tedbirleri alan ülkeler, yani 
sosyalist düzene geçmiyen ülkelerde - adı sosya
list olan, ama fikirleri sosyalizmden tamamen 
uzaklaşmış olan partilerin bulunduğu ülkeler
de - hürriyet vardır, ama sosyalist düzene geç
miş, düzeni değiştirmiş ülkelerde kesin olarak 
hürriyetler ortadan kalkmıştır. (G. P. sıraların
dan «toravo» sesleri) Bir tek misali yoktur, ak
sine gösterilecek. Yer yüzünde, hiçbir kıtada,. 
Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da bir 
misal gösteremezler. Hürriyetten vazgeçmemek 
için Marksist sosyalizmden vazgeçmiş olan par
tiler vardır, ama hürriyetten vazgeçmeden 
Marksist - sosyalist teorileri uygulıyalbilmiş tek 
ülke yoktur. Marksist - sosyalist düzene geçmiş 
ülkelerde sınır tanımıyan bir siyasi iktidarın or
taya çıkardığı despotizm vardır. Bir lokma ek
mekten bir damla hürriyete kadar her şeyin 
Devletten beklendiği bir zulüm sistemi vardır. 

Marksist - sosyalist düzene saplanan ülkeler 
dışında hiçbir ülke yurttaşlarını dışarı çıkarma
mak için sınır boyuna dikenli telli hapishane du
yarı çekmeye medbur olmamıştır. Kendi vatan
daşları çıkmasın diye hudut boyunca bunu yap
maya mecbur olmamıştır. Bir utanç duvarı 
Marksist - sosyalist düzenin uygulandığı ülke 
dışında hiçbir ülkede kurulmamıştır. 

Millet yerine proletarya hâkim olacak derler, 
ama proletarya adına sosyalist parti, sosyalist 
parti adına onun merkez komitesi, merkez ko
mitesi adma da merkez komitesi içindeki bir şa
hıs veya bir klik her şeye hükmeder. (G. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Halk demokrasisi 
adı verilen proletarya diktatörlüğü rejimi ger
çekte bir şahsın veya bir kliğin diktatörlüğü ha
line gelmiştir. 

Sosyalist ülkelerde tiksindirici dalkavukluk
lara ve korkunç zulümlere yol açan şahısları 
putlaştırma eğilimi, propagandaların yutturma
ya çalıştığı gibi diktörün şahsiyetinden, meselâ 
Stalin'in marazi ruhundan doğmaz; sistemin 
kendisinden doğar. 

Sosyalist âlem çuvala sığmıyan hataların ve 
cinayetler zincirinin sorumluluğunu daima şahıs
lara yüklemeye çalışmıştır. Saray darbeleriyle, 

[ parti içi entrikalarla idareciler durmadan değiş-
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miş, Çekoslovakya'da komünizmi getiren Slanski 
hain diye asılmış, Klementis hain diye iflân edil
miş, Berya'lar, Stalin'ler sıra ile.sürgünden kur
tulmuş. Ölümden kurtulmuş kaç insan vardır, 
Stalin ile beraber yola çıkan merkez komitesin
de? Yabancılar hesabına casusluk yapma itha
mından kurtulmuş kaç lider vardır, bu ülke
lerde. 

Değerdi arkadaşlarım; bu zulüm makinaları 
daima sistemden doğan hataları bâzı şahıslara 
yükleme zaruretinden gelmektedir. Çünkü, sis
tem insanlık dışıdır, sistem ilim dışıdır, sistem 
insan tabiatına aykırıdır. (G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Saray darbeleriyle ve parti içi 
entrikalarla idareciler değiştikçe eski idarecileri 
akılsız, hain ve zalim ilân etmek mecburiyeti 
kendiliğinden doğmuştur. Bu sistem öylesine ip
tidaidir ki, milletin arzusuna uyarak idareci de
ğiştirmek şöyle dursun, idarecilerin niçin ve na
sıl değiştiğini vatandaşlar öğrenmek hakkına 
bile sahip değildir. Onlar kendilerine söylenene 
inanmakla mükelleftirler, fakat bu resmî izahlar 
sık sık değiştikçe yeni izahları öğrenip eskisini 
hafızalarından silmeye de mecburdurlar. 

Aslında Stalin, Novotny, Ulıbricht ve benzer
lerinin despotlukları kazaların ve tesadüflerin 
eseri değildir, sistemin sonucudur. Bütün hata
lar ve zulümler Aristo'dan Monteskiyö'ye kadar 
pek çok mütefekkirin ortaya koyduğu siyaset 
ilmi esaslarına sırt çeviren, bütün esaslı kural
ları üst yapı diye kaldırıp atan, hiçbir din ahllâk 
ve siyaset ilmî kuralına değer vermiyen yanlış 
bir nazariyenin, "Marks'çı, Lenin'ci nazariyenin 
zehirli meyvalarıdır. 

Komünizm ilmî de değildir, insani de değil
dir; hürriyetçi de değildir, milliyetçi de değil-
diri 

Marksist - sosyalist nazariye ilmîlik iddia 
eden görünüşünün altında ilmî olmaktan çok 
uzaktır. Buna saplanıp kalmak ilericilik değil
dir. Londra^da bir mezardan yüz sene evvel ya
zılmış ve köhnemiş bir nazariyenin satırları ara
sından çağdaş dünyayı idareye kalkışmak ileri
cilik değildir. (O. P. sıralarından alkışlar) Bir 
saplantıdır; hatalı bir saplantıdır. Tarihin akışı 
içinde Marks'ın bütün kehanetlerinin iflâsı se
bepsiz de değildir. Çünkü, Marksizm temelinde 
bir hata ile başlamıştır, insan cemiyetlerini sel
lerin sürükliyeceği yaprak yığınları farzetmiş-
tir. «Seller kabaracak; dün bu kürsüde tekrar

landı; tarihin akışı bunu getirecek» diyorlar. 
Bu, yürek vermek için, aldattıkları saf insanları 
belli istikamette. sürüklemek için kullandıkları 
bir usta propaganda tekniğinden ibarettir. «Sel
ler kabaracak ve tarihî determizm içinde mukad
der olarak şu kenarda duran yığın sele kapılıp 
gidecektir.» Ama kenarda duran yığını kuru 
yaprak yığını zannederek Marks hatasını yap
mıştır. Bu yığın cansız bir yığın değildir, bun
lar insandır, canlıdır ve iradelidir. Selin geldi
ğini görünce kalkıp yürümek imkânına sahip
tir, sahibolmuştur, yer değiştirmiştir. Seli önle
mek için barajlar kurmanın, sele hâkim olma
nın, onu emrinde kullanmanın imkânlarını ara
mış, bulmuştur. 

Nazariye temelinden hatalıdır. Canlı ve ira
deli varlıkları yaprak yığını farzetmenin hata
sına düştüğü için, bütün çıkardığı sonuçlar ha
talıdır. 

Kütle sefaletinin durmadan artacağı, önlene-
miyeceği ve komünist ihtilâlin önüne geçilmez 
olduğu masalı, çok bayatlamış bir masaldır. Se
faleti hür ve demokratik bir düzen içinde yen
mek mümkündür. însan haysiyetine yaraşan tek 
düzen, sefaleti yok eden âdil hürriyet düzenidir. 
Bu kürsüye gelerek, tarihin akışı içinde, mutla
ka Marksist - sosyalist bir düzene geçileceğini 
söyliyenler, saplandıkları sakat doktrini ezbere 
tekrarlamaktadırlar. 

Komünizm, ilme değil zulme dayanarak ku
rulur, ilme değil zulme dayanarak yaşıyabilir. 
Zorbalık, şiddet, zulüm, hapishane duvarları, 
tarik paletleri, tek taraflı resmî propaganda, san
sürlü basın ve emir kulu kalemler, resmî yalan
lan tekrarlamaya mecbur papağan radyolar, 
uydurma seçimler olmadan ayakta duramıyan 
bir sistemin ilmîlikle ne alâkası olabilir? (Alkış
lar) 

însan tabiatına ve insan haysiyetine aykırı 
olan bir rejimin insanlıkla ne alâkası olabilir? 

Marksizmi incelemiş bir iktisatçının haklı 
olarak söylediği gibi, simyagerlikle kimya ilmi 
arasında ne kadar mesafe varsa, sözde bilimsel 
sıfatı takılan ve bu kürsüde dün akşam tekrar
lanan . sosyalizm ile gerçek iktisat ilmi arasında 
o kadar mesafe vardır. 

Yabancı ülkelerin; duvarları orak çekiçle 
süslenmiş parti merkezlerinde hazırlanmış bas
ma kalıp klişeleri, ağızdan dolma birkaç slo
ganı tekrarhyarak, sokakîvrda «sosyalist Tür-
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kiye» diye bağırarak Türkiye'nin hlçlbir dâvası 
çözülemez. Türkiye'nin huzuru, selâmeti, hür
riyeti ve millî varlığı tehlikeye atılır. 

Marksist felsefe milliyetçi olamaz. Kökleri 
enternasyonalcidir, hedefi entarnasyonalcidir. 
Biz her meseleye millet acısından bakarız. Mark
sistler her meseleye sınıf açısından bakarlar. 
Son yıllarda asıl niyetlerini gizleyerek milliyet
çiliğin sihirli ve tesirli kudretinden yarar
lanmaya çalışmaları, onların milliyetçi oldukla
rın]. değil, sadece maske takmakta ne denli us
ta olduklarını gösterir. 

Markirst - Sosyalist milliyetçi olmadığı gi
bi, hürriyetçi de olamaz. Düzeni yıkana kadar 
ıhürriyet ister. Hâkimiyeti sağladığı anda bü
tün hürriyetlere paydos der. Hürriyet, hava
daki oksijen gibidir. Hür insan hürriyetin var
lığını ve değerini çoğu zaman düşünmez bile. 
Ama oksijensiz bir yere kapatılıp boğulacak 
bir hale geldiği zaman insanlar da, milletler 
de değerini çok iyi anlarlar. Ne yazık ki, çoğu 
zaman iş işten geçmiş olur. Çağdaş tekniğin 
ibütün imkânlarını, bütün propaganda silâhla
rını kullanan bir baskı idaresinin, korkunun 
ve tek taraflı propagandanın hâkimiyetini kır
mak kolay bir iş değildir, işte Doğu Berlin, 
işte Macaristan, işte Çekoslavakya. Hür yaşa
mak için, hürriyeti, vakit varken bütün gücü
müzle ve bütün imanımızla savunmak lâzım
dır, (Alkışlar) kaybettikten sonra geri gelen 
nimetlerden değildir. 

Markist - sosyalist nazariyenin yalancı pa
rıltısına ve yeraltı komünist partisinin dişlisi
ne kendisini kaptırıp da sonradan gerçeği gö
rebilen ve söylemek cesaretini gösteren; çoğu 
görür, ama yalnız kalmaktan korkar. Çoğu 
görür, ama bütün dini ondan ibaret olmuş, bü
tün inancı ondan ibaret olmuş, bir anda ha
vada kalmaktan ibaret görür. Bu tezatları se
zer, görür, içinde sıkılır ama bir türlü o sü
rüden ayrılamaz. Bundan ayrılmak cüret ve 
cesaretini gösteren, gerçeği söyliyebilen bir 
fbüyük italyan yazarı, komünizm için en doğru 
teşhisi koymuştur : «Kızıl faşizm.» 

Türkiye'de pek çok yarı aydın kendisini 
'bu kızıl faşizme kaptırmıştır. Komünistler için 
önemli olan sayı değildir. Militanların kilit 
noktalarına, teşekküllere, kurumlara sızıp pusu 
kurması, ağ kurmasıdır. Türkiye'de yapmaya 
çalıştıkları budur. Komünistlerin taktiği, kar-

! şılarma dikilen gerçek fikir ve ilim adamla
rına, milliyetçi ve hürriyetçi siyaset adamları
na çeşitli isnatlarla hücum ederek, bunların te
sirini azaltmak, böylece karşılarına çıkacak 
'başka kimseleri sindirmeye uğraşmaktır. Bu 
şekil baskı ve iftira usulleriyle pek çok yü
reksiz aydını veya yarı aydını sindirdikleri 
de görülmüştür. Nice yüreksiz, millî duygusu 
zayıf, kültürsüz ve inançsız insanı, bir süre 
için de olsa, menfur emellerine âlet etmeye 
muvaffak olurlar; ilerde onlara da aynı usul
lerle saldırmak üzere. Komünizm tehlikesi
nin ciddiyet kazanması, komünistlerin, sokağa 
dökülüp meşru otoriteyi sarsmaları, namuslu 
insanları sindirmeleri, anarşi ve panik ya
ratmaları, faşizm için elverişli ortamı hazır
lar. İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da, Yu
nanistan'da faşizmi doğuran sdbep, daim ko
münizm karşısında duyulan nefret ve korku 
olmuştur. Bu söbeple, hür demokratik reji
me taraftar görünen bâzı kimselerin, mesele
lere tek taraflı bakmaları ve bir ucu itham 
ederken, aşırı solun tehlikesini görmemez-
likten gelmeleri, tehlikeli bir gaflettir. «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Komünizme «Dur» denmeden faşizm önlene
mez. Komünizm tehlikesini açıkça görmeyen, 
ibu tehlikeye karşı azim ve cesaretle müca
dele etmiyen hiejbir tutum hürriyetçi değildir, 
memleketçi değildir. (Alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de komünizm, 
ağlarını kurmuştur. Dıştan beslenerek, içten 
himaye görerek kurmuştur. Hamdolsun, Türk 
işçisinin büyük çoğunluğu biliyor ki, Mark
sist - sosyalist düzende işçi. hür değil, esirdir. 
Türk köylüsü biliyor ki, o düzende herkes 
Devlet toprağında, boğaz tokluğuna köledir. 
Türk esnafı biliyor ki, bu düzende kendisine 
hayat hakkı kalmıyacaktır. Hür düzeni yıkmak 
istiyen bütün gafillerde (işçim, köylüm, esna
fım) gibi anlamalıdır ki bir sosyalist ihtilâl, 
memlekete olduğu gibi, kenldilerüne de sadece 
gözyaşı, korku ve felâket getirecektir. Komü
nizm ruhun ölümüdür, hürriyetin sonudur. Zul
mün teşkilâtlanmış şeklidir. Komünizm Allah'ın 
vo mukaddes atın inkâridır, millet fikrinlin red-
did'ir. Komünizmin girdiği yerden hürriyet de, 
saadet de çıkar gider. Herkesin haysiyet ve 
şerefi blirkaç zalimin oyuncağı olur. Komü
nizmde öğretmen, konıünizmide gazeteci, komü-
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nizmde sendikacı, herkes iktidar partisinin em-
* rinde köledir, diktatörün övgüsünü yapmaya 
mecbur ruhsuz plâklardır. 

Komünizmin değişmiyen hedefi, milletleri 
dıştan ve içten çökerterek dünyayı ele geçir
mektir. 

Komünist emparyalizmin bir masal olmadı
ğını bütçe müzakerelerinin başında misalleriyle 
arz ettim. Yalnız Avrupa^da 93 milyon insanın 
yaşadığı, 460 bin kilometrekare araziyi düpe
düz ilhak ederek, komşusu olan her ülkeden, 
Asya'dan Finlandiya'ya kadar komşusu olan 
(her ülkeden toprak koparmış, toprak istemiş 
olan bir emperyalizm bahis konusudur. Ayrıca 
sekiz Avrupa ülkesinde komünistleri işbaşına 
getiren, olup bittiler ve darbeler tertiplenmiş
tir. 

Biz, Güven Partisi olarak, komünist emper
yalizmine karşı olduğumuz kadar, her zaman 
söylediğimiz gibi, petrol rengi emperyalizme 
de karşıyız. Biraz evvel bu konuda uyanık ol
mak gerektiğine dair rakamlar ve deliller ver
dim. Türkiye'nin meselelerine her hangi bir 
yabancı merkezden değil, Ankara^dan bakılma
sını istiyen milliyetçi partiyiz. Bütçe müzake
releri boyunca, NATO ile ilişkilerde, ikili an
laşmalarda, A. B. D. leri ve Batı ile münasebet
lerimizde, Kıbrıs konusunda, bu milliyetçi dü
şünceden ilham alan tenkidlerimiz ve yapıcı 
tekliflerimiz olmuştur. İkili anlaşmalar konu
sunda sayın grup başkanvekilimiz, Türkiye'deki 
her tesiste kontrol kelimesiyle ifadeyi kâfi bul
madık, tam ve mutlak hâkimiyetin Türk'ün 
elinde bulunması gerektiğini ortaya koyacak 
soru sormuş, bu konuda ilk değişiklik kanunu
nu Meclise vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, millî ve haysiyetli 
bir dış politikadan yanayız. Emperyalizmin 
tek çeşidi değil, her zaman söylediğim gibi, çok 
çeşitleri olduğunu biliyoruz. Hepsine karşı 
uyanık olmak lüzumuna inanıyoruz. Ama em
peryalizmin yalnız bir çeşidi ile mücadele edil
mesini ; Kartovy Vary'de komünist partileri top
lantısında veya Romanda orak - çekiçli komünist 
bayrağı altında kararlaştırılan taktikleri uy-
gulıyarâk Türk umumi efkârının yanıltılmağı
nı, Türkiye'nin savunma ittifaklarından kopa
rılıp, Sovyet emperyalizmine hedef olmasını ka
bul etmiyoruz. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 

konuda bilerek bilmiyerek, milletlerarası komü
nizmin oyuncağı haline gelenlere bir defa da
ha ihtar ediyoruz: «Emperyalizme karşıyız der
ken, Türkiye'yi tehdideden en tehlikeli emper
yalizmin hizmetkârı olmayınız. Emperyalizmin 
her türlüsüne karşı olunuz.» 

Burada dün konuşan «Amerika Birleşik Dev
letleri polisi Türkiye^de elbette adam tevkif et
miyor, elbette bunu yapmıyor, bunu yapmı
yor.» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, ama yer yüzünde 
memleketler var; emperyalist memleketin po
lisi, askeri adam tevkif ediyor, gazete idareha
nesi basıyor, radyoya sansür koyuyor, parti 
kongresini menediyor, parti idarecisini şöyle 
seçeceksin, meclisinde şu kanunu çıkaracak
sın diye emir veriyor, mektup yazıyor, yazılı 
olarak emir veriyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu çeşit bir emper
yalizmin gelmemesi için biz haysiyetli olarak 
en küçük noktasına kadar millî menfaate aykı
rı bir hususu anlaşmalarda bırakmamak için 
savaşarak savunma ittifakları içinde olacağız. 
Çünkü emperyalizmin o türlüsünü Türkiye'ye 
getirmek istiiyen tertiplerin Kalovy Vary top
lantısı kararlarının, Roma toplantısı kararla
rının farkındayız. (G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

NATO aleyhtarı kampanyanın hangi karar-
lar aldığını, nerede alındığını, nasıl alındığı
nı, taktiklerin nasıl tesbit edildiğini biliyoruz. 

Komünist ülkelerde sağlanmış başarıların 
bu zulüm sistemiyle değil, fakat en başta eğitim 
olmak üzere komünizmle alâkası olmıyan baş
ka unsurlara dayandığını da biliyoruz. Onun 
için değerli arkadaşların Türkiye'yi boş slogan
ların ve sokak kavgalarının değil, cidıdî, çalış
maya ve araştırmaya önem veren kütlelere ya
yılan çağdaş teknolojinin en üstün seviyesini 
Türkiye'ye en kısa zamanda getiren eğitime 
ve araştırmaya, bilim ve teknoloji yarışma 
önem verilmesini, konuşmanın başında arz et
tiğim gibi, istiyoruz. Başarılar sağlanmıştır 
bu ülkelerde, ama sebebi buradadır. Komünist 
sistemin hatalarında değil, buraJdaidır. 

Komünizmi tarihin emri gibi göstermeye ça
lışan ilim dışı tekerlemelerle, burada b'ile tek
rarlanan «geliyoruz, geleceğiz» teraneleriyim 
inançsız ruhları, kültürsüz yan aydınları, mil
liyet duygusundan yoksun maceracıları peşle-
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rine takanlara gerçek tarihin Mustafa Ke
mal'in sözleriyle seslenmeliyiz: «Ezileceksiniz, 
mutlaka ezileceksiniz!..» (O. P. ve A. P. sırala-
rmldan alkışlar) 

Komünizmin sahte cilâsı dökülmüştür. Çe-
ka:lavakya faciası nice gafilin de gözlerini aç
maya yaramıştır. Marksist - sosyalist düzenin 
insan tabiatınla aykırı ve insan haysiyetiyle bağ
daşmaz olduğu meydana çıkmıştır. Hürriyet 
arkını, milliyet duygusunu, Allah sevgisini, in
sanların yüreğinden ve kafasından Devlet ker-
peteniyle söküp çıkarmak mümkün değildir, 
ımümkün olmıyacaktır, komünizm hedefine va-
ramıyacaktır. 

Neron'ım, Hitler'in zalim gölgesi gilbd ko
münizmin kızıl gölgesi de bir gün insanlığın üs
tünden mutlaka, ama mutlaka silinip gidecek
tir» (G. P. sıralarından alkışlar) 

Komünizm korkunç bir kâbus gibi talihe ka
rışacak, fakat millet fikri yaşayacak, hürriyet 
aşkı ebediyen sönmüyecektir. 

ıSaJhibinin sesi markası ruhsuz plâklar ne 
derse d©3İn, hür düzenin üstünlüğü ve yaşama 
gücü sabit olmuştur. Birçok ülkelerde eskiden 
flDisyalist olan partiler bile sosyalist düzene geç
me fikrinden ve sosyalizmin temel iddiaların-
djan, resmen değilse bile fiilen vaz geçmişlerdir. 
Dünün sosyallisitlsri hür teşebbüsten ve özel 
mülkiyetiten vazgeçmenin siyasi alanda da zu
lüm, ve esarete razı olmak demek olacağını iyi
ce anlamışlarıdır. 

Merkezî emir sistemi yerine iktisadi ve si
yasi alanda vatandaşa seçme hakkı tanıyan hür 
ve demokratik ülkeler, sosyalist ülkelerden çok 
daha üstün seviyede içtimai adaleti de gerçek
leştirmeye muvaffak olmuştur. 

G. P. hürriyetçi ve milliyetçi olduğu kadar, 
ıslaihaitçı bir görüşü savunmaktadır. Islahatçı
lığımız miDetlerarası sosyalizmin tekerlemelerli-
ne değil, kendi yurdumuzun gerçeklerine da
yanır. 

Tarihin aşındırıp eskittiği 19 ncu Yüzyıl 
teorilerine değil, çağdaş iktisat ilmine dayanır. 
Dış politikada sosyalit veya kapitalist 
ideolojileri ve yabancı menşeli sloganları de
ğil, millî güvenliği ve müllî menfaati üstün 
/tuttuğumuz için milliyetçiyiz, iktisatta millî 
menfaati daima önde tultan milliyetçi ve hürri
yetçi anlayışın sonucu olarak, hür iktisadi dü

zeme/ karma ekonomliye, hür teşebbüsün gü
ven içimde çalışmasına, demokratik plânlama
ya inanıyoruz, fakat Türkiye ̂ deki yabancı ser-
ımlayenin gerçekte ne getirip ne götürdüğünü 
hesaplamadan yabancı siermiayeye fazla bel bağ-
lıyan anlayışın karşısındayız. Yabancı serma
yeye ne marksiıstlerin gözüyle, ne pembe göz
lükle bakmayız, milliyeltçji açıdan bakarız. 

İktidarın petrol konusundaki tutumunu or
taya deliller koyarak tenkffid etmemiz iktisatta
ki milliy&tçiiliğimıizin delilidir. Çünkü Türki
ye'yi bir sol mecranın felâketine sürüklemek 
istdyenlerle mutabık olmadığımız gibi yabancı 
şirketlere verilecek en küçük istismar imkânı
nın da karşıisındayız. Yabancı sermayeyi ateş 
farz ediyoruz; ateş gibi, kullanırsan sana hiz
met eder, ama ihtiyat/sizlik edersen yakar, ted
birli olmak gerekir, diyoruz ve tedbirlerini 
(söylüyoruz. 

Bu konuda hiısisî düşmanlık ve peşin hüküm
lü bakış değil, hesaba, rakama, akla dayanan 
gerçekçi ve millî menfaata uygun bir görüşü 
savunuyoruz. 

Milliyetçilik, Sovyet emperyalizmine hizmet 
ededek şekilde Polonya^da bir toplantıda alı
nan kararları tekrarlamak değil, bizim gibi 
petrol gerçeğini bu kürsüye getirmektir. Tür
kiye'ye ileri teknoloji ve muihtacolduğuınuz 
yaıtırım kaynaklarını getirmenin en faydalı 
yollarını bulmak için müspet teklifler yapmayı 
slogancılıkla ve tehlikeli kışkırtmalıarla mille
tin huzurunu kaçırmaya tercih ediyoruz. 

idarede yeniden düzenleme, vergide adale
ti sağlıyacak tedbirler, eğitimde imkân eşitliği 
isterken orman köyleri, topraksız köylü, ta
rım işçileri ve dar gelirli yurttaşlar için gerek
li ıslahatın ele alınmasını isterken hedefimiz 
Türkiye'yi hürriyet içinde refaha, kalkınmaya 
ve içtimai adalete kavuşturmaktır. 

Huzur ve düzen düşmanı maceracıların si
lâhlarını ellerinden almanın ve ucuz istismar
ları önlemenin en sağlam yolu iktisadi ve içti
mai alanlarda gerekli ııslabaita azimle ve sami
miyetle girişmiştir. İktidar bunu yapmıyor. 

Kalkınma plânlarında ve devletin yıllık 
programlarında yer alan ıslahata bile yeterin
ce önem vermiyor. Halbuki yalnız devletin res
mî plânında yer alan ıslaihat gerçekleştirilse, 
haliktan kopmuş, memleket gerçeklerinden ha-
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frensiz saksı sosyalistleri büsbütün havada ka
lacaklardır. 

Sol maceracılarla mücadele tek yönlü olma
malıdır. Bu mücadelede iktisadi ve içtimai ıs
lahat tedbirleri, kesif bir fikir mücadelesi ve 
kamu oyunu aydınlatma, kanunların uygulan
masında ciddiyet ve fikrî takip şarttır. İktida
rın bunların üçünü de yeterince yapmadığı 
inancındayız. 

Hemen belirtelim ki, TürkiyeVie sol mace
racıların halktan kopmuş durumdu olmaları 
bunların tehlikelerini azaltmıyor. Çünkü bun
lar zaten halka dayanarak iktidara gelmeyi 
düşünmezler, düşünemezler, öyle söyleseler de, 
stratejiyle ilgili yazılarını dikkatle incelerse
niz görürsünüz ki, Türkiye'nin şartları içinde
ki bir ülkede hür seçimle sosyalizmin iktidara 
gelmiyeceğini, marksist sosyalistlerin birçokla
rı ya açıktan yazmışlar, ya da ima etmişlerdir. 
Tehlikeleri Sayılarından gelmez. Türfciyette 
komünist ihanet şebekesi şimdilik kütlelere 
hiltabedeceği kilit noktalarına iyice sızıp yer
leşmekle meşguldür. 

İlk olarak Türkiye'yi hür dünyadan kopa
rıp Sovyet Rusya'nın yayılma alanı haline ge
tirmek çabasındadırlar. Sovyet Rusya emrin
deki Zeki Baştımar (takma adı ile Yakup De
mir) Avrupa Komünist partilerinin Karlovy 
Vary toplantısına katılmıştır. Bu toplantıda 
NATO anlaşmasının yenileneceği 1969 yılın
dan önce bütün NATO ülkelerinde şiddetli bir 
NATO aleyhtarı kampanyanın açılması karar
laştırılmıştır. 

Komünist emperyalizmini durduran başlı
ca engellerin yıkılması için kullanılacak stra
teji tesıbit edilmiştir. Antiemperyalizm, millî 
kurtuluş savaşı gibi cazip isimli ve milliyetçi 
ruhlara da hitaJbedeoek maskeler altında yürü
tülmesi kararlaştırılan bu enternasyonalci ko
münist menşeli kampanya Türkiye Gi<zli Ko
münist partisinde yıllarca Yakup Demir'le ça
lışmış zevat tarafından Türkiye'de de başlatıl
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs ko
nusundaki yanlış tutumu, Kıbrıs buhranının 
(başında Türk dış politikasını yönetenlerin 
Amerika'ya fazlaca bel bağlamış olmaları, iki
li anlaşmaların değişmeye muhtaç millî men
faatlerimizle bağdaşjamıyan hükümleri, Ameri

ka Hükümetinin Türkiye'ye sefir tâyininde 
ve sefirin davranış ve beyanlarında göze çar
pan kaba hatalar, milletlerarası komünizm tak-
tikçdlerine aradıkları fırsatları vermiştir. Çe
koslovakya'nın işgali kuzu postuna bürünmüş, 
kızıl emperyalizmin asıl çehresini aydınlatma-
saydı Türkiye ve başka ülkelerdeki komünist 
oyunla,rı daha geniş sonuçlar alabilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi mübalâğaya kaçmadan fakat tatsız 

gerçeklere de göz yummadan Türkiye'de, bil
hassa yüksek tahsil gençliği, göz bebeğimiz, 
vatanımızın istikbali yüksek tahsil gençliği 
arasında kcmıünistlerin yürüttüğü faaliyete 
Yüce Meclisin dikkatini vesikalarla çekmek is
tiyorum. 

Üniversiteler kanununa tabi olan veya ol-
ıimyan kuruluşlar da doğrudan doğruya Milî 
Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen okulları 
dâhil, yapılan marifetlere dair size binlerce 
belgeden sadece bir kaçını arz edeceğim. Ama 
eminim ki, bir çoklarımız için dehşetle irkil
meyi mucibolacak birtakım meseleler ortaya 
serilmiş olacaktır. 

İşte Orta - Doğu Teknik üniversitesi, Siya
sal Bilgiler Fakültesi ve başka yüksek okulla
rın sosyalist fikir kulüpleri tarafından veya 
bunların bağlı bulundukları federasyon tara
fından yayınlanan bülten ve bildirilerden sade
ce birkaç satır: «Din, meshep, hukuk ve ben
zerleri üst yapı kurumlarıdır. Düzeninin teme
li ise alt yapı, yani üretim ilişkileridir. Onun 
için düzen değişikliği ancak alt yapıda verile
cek bir mücadele ile mümkün olur. Biz dialek-
tiık materyalist felsefeyi benimsiyoruz. Bilim
sel sosyalizm proletterlerin sosyalizmidir. Kök
lü çözümü ancak ve ancak bütün emekçi sınıf
larla ittifak kuran işçi sınıfını iktidara getire
cektir.» ? 

Bunlar düpedüz Anayasanın dışında bir sı
nıfın iktidara »aihibolamıyacağını belirten. Ana
yasanın sarih hükmünün dışında olan, bal gibi 
marksistı komünist beyanlarıdır. Bal gibi ko-
münizim propagandasıdır. 

Genelkurmay Başkanımız ve Millî Savunma 
Bakanı Brüksel'e gitmişlerdi. Katıldıkları NATO 
toplantısında birtakım kararlar ahnmıştır. Siya
setle uğraşması Cemiyetler Kanununun sarih bir 
hükmü ile ve müeyyiden olarak menedilmiş 
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olan bir sosyalist fikir kulübü, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Sosyalist Fikir Kulübü ilân ediyor : 

«Bu Genelkurmay Başkanından ve Millî Sa
vunma Bakanından elbet birgün hesap sorula
caktır. Neşredilmiş bülten 30 Ocak 1969 tarihli 
bülten ilâve ediyor;» aynı hesap, NATO da 
kalacağız, Amerika Birleşik Devletlerine düş
manlık duymıyacağız diyenlere de sorulacak
tır.» Haberdar olsunlar diye arz ediyorum. (Gü
lüşmeler) Altında yazıyor, aynı hesap onlardan 
da sorulacaktır, sen nasıl bir düşmanlık duy-
mazmışsm, sen nasıl NATO da kalacağız der
mişsin diye. 

Bir başka talebe örgütü fikir kulüpleri fe
derasyonu NATO yu savunduğu ve zorbalığı 
reddettiği için Türkiye'nin bugünkü Cumhur
başkanını Vahdettin'© benzeten bir bülten ya
yınlamıştır. Bu belgeler eldedir. 

Marksist - Sosyalist Dünya Gönkü adlı 
Ocak 1968 de vaymlanmış bir sosyalist fikir 
kulübü yaymı; gençlere idealist felsefenin if
lâsını ve matıarjolismin tek doğru felsefe oldu
ğunu, daha önsözünden başllıyarak, uzun uzun 
kah ediyor. Broşür, marksizmin temel görüşle
rini açıklıyor ve gençlere, «Hukuk ve siyaset ku
ralları, dinler, hâkim sınıfın,, egemen güçlerin 
uydurma' silâhlarıdır.» diyor. Maıtlbu, teksir de
ğil. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi sosyalist fikir ku
lübünün, Kapitalizm adlı yayını dün akşam bu
lunanların bu kürsüde dinlediği çağdaş iktisat 
ilmi ile ilgisi olmıyan ve biraz evvel tahlilini 
yaptığım marksit sosyalist teoriyi uzun uzun 
anlatıp, kâr = hırsızlıktır dedikten sonra, 
(Marksit iktisat teorisi marksizmin diğer yan
larından ayrılamaz, marksizm bir bütündür ve 
•bütünü ile benimsenmelidir.) hükmünü iktifa 
ediyor ve gençleri revizyonist sapmalardan kur
tarıp dinî bütün marksist haline getirmek için 
propaganda yapıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir yüksek 
okul, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, 
özerklik filân bahis konusu değil, buradaki fi
kir kulübünün bir yayını: Kapağında Nâzım 
Hikmetin bir şiiri, içinde başka komünist şiir
leri ve işte savundukları sosyalizm anlayışından 
bir numune, birkaç satırı sadece: 

«Kısacası insan il© doğa arasındaki çelişki
yi emekçi sınıfın öncülüğündeki sosyalizm kal
dırır. Sosyalizm toprakta ve sermayeide ortak 

mülkiyeti önerir.» Baştan sona kadar komünizm 
propagandası ve çok muhtemeldir M, bu oku
lun teksir makinasında basılmıştır. Çok muh
temeldir ki, kullandıkları kâğıt Devletin kâğı
dıdır. Ve bu gençleri Milî Eğitim Bakanlığı
mız öğretmen olarak yarın okullarıınıza gönde
recektir. Dikkatlerinizi bu gerçeklere belgel©rie 
çekmek istiyorum, sırf bir memleket hizmeti 
yapmak için. Bu dâva parti dâvası değil, millet 
davasıdır. (A. P. ve G. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bir başka sosyalist fikir kulübünün bültenin
den : 

«Unutmamalı ki sınıf kavgası her yerde ve 
her zaman böyle olmuştur. Alınan tedbirler ne 
denli sert olursa proleteryanm bilinçlenmesi 
de o denli hızla olacaktır ve sonunda kazana
cak olan zincirlerinden başka şeyi olmıyan pro-
leteryadır.» 

Bu da okullarımızda asılan belgelerden biri. 
Bu cümle komünist manifestosundan, Marks'm, 
Engelsin komünist manifestosundan alınmış 
bir cümledir. Bu körpe dimağlara ıbütün imkân
larımızı kullanarak anlatmaya mecburuz ki, 
sonunda kazanacak olan işçiye zincirden başka 
bir şey getirmiyen ilim dışı ve insanlık dışı ko
münizm değildir. Sonunda kazanacak olan mil
liyetçi ve hürriyetçi görüşlerdir. 

Zulüm ve zorbalıka kurulan, zulümle ayak
ta duran komünizmin mutlaka yok olacağını, 
fakat komünizmin reddettiği ezelî ve ebedî kıy
met hükümlerinin yaşıyacı ğını anlatmalıyız. 
Çekoslovakya örneğinin bir defa daha ispat 
ettiği gibi, sosyalist düzen hürriyet problemini 
çözememiştir, çözemiyecektir. Ama hür düzen 
sosyal adalet problemini çözme yolundadır, 
Marks'm gördüğü köhne kapitalizmin hastalık
larından kurtulma yolundadır, sosyal adalet 
dâvasını hür düzen çözecektir. Ama sosyalizm 
hürriyet meselesini asla çözemiyecektir, bünye
sindeki tenakuzlar sebebiyle çözemiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri üniver
site çatıları altında Stalin'in emrinde çalıştık
ları resmî belgelerle : «Stalin yoldaşın emret
tiği yoldayız.» diye kararlar verdikleri, teşki
lâtlanma prensiplerine imza bastıkları, yemin 
ettikleri mahkeme ilâmlariyle belli olan müsec-
cel mahkûm komünistler ve hempaları, üni
versitelerimizin çatısı altında, konferanstır ve 
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sairedir, cirit oynatmışlardır. Çekoslavakya'nın 
işgalini hoş görecek kadar Sovyet Rusya'nın 
dümen suyuna girenler, korkunç bir ikiyüzlü
lükle, «bağımsızlıktan» ve «hürriyetten» bah
setmekte ve Türkiye'nin bütün müesseselerini 
yıkmak, bütün mamuslu evlâtlarını iftiralarla 
çürütmek için milletlerarası komünizmin elli 
yıldan beri geliştirdiği taktikleri, bilediği, ha
zırladığı bütün silâhları kullanmaktadırlar. 

Bunların iftiralarından ve çürütme çaba
larından, ne Cumhurbaşkanı, ne Genel Kurmay 
Başkanı, ne iktidar ne muhalefet, ne de kendi 
çizgileri dışındaki solcular mâsun kalamazlar, 
kalamamıştırlar. 

Siz gerçek devrimcisiniz, biz gerçek devrim
ciyiz kavgası yapan, T. î. P. ne bağlı sosyalist 
fikir kulüpleri ile C. H. P. ile irtibatlı sosyal 
demokrasi dernekleri arasındaki bâzı ilişkiler 
komünist taktiklerini ve Türkiye'nin hayati 
bir dâvasına gerek yüce Meclisin, gerek hükü
metin üzerine eğilmesi gereken birtakım geliş
melere ışık tutmaktadır. («Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, G. H. P. lideri «Nato 
da kalacağız ve Birleşik Amerikaya düşmanlık 
giitmiyeceğiz» dediği ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesindeki olayları kınadığı için Siyasal 
Bilgiler Fakültesi sosyalist fikir kulübü 20 
Ocak 1969 tarihinde, üç ay önce, yayınladığı 
bir bildiride şöyle diyor : «Sizler sahte devrim
cilersiniz.» Ve sosyal demokrasi derneği men
suplarını Mustafa Kemal'e ihanetle, göz boya
makla suçluyor ve ilâve ediyor; «Nato'yu dü
zeltelim ama karşı çıkmıyalım derseniz, Ame
rikan emperyalizminden liyakat nişanı alırsı
nız, fakat halkımızın gözünde hain olmaktan 
kurtulamazsınız.» İnsafsız ve haksız hükümler
le dolu bu tipik komünist bildirisine siyasetle 
uğraşması yasaklanmış bir derneğin bu bildi
risine göre Nato'ya hayır demiyen bir genç pa
şaların kölesidir, genç yaşında Türk halkına 
ihanet etmiş bir kişidir. 

Kendisi gibi düşünmiyenlere halk düşmanı 
deyivermek görülüyor ki, solun sarih hastalığı
dır. Parti liderine karşı geldikleri için daha 
dün, bizzat T. î. P. nin bâzı mensupları T. t. P. 
genel merkezince Amerikan emperyalizmine 
dolaylı şekilde yardım etmekle suçlanmadılar 
mı, bu hastalıktan kurtulabildiler mi? Bizzat 
T. I. P. nin g^nel sekreterinin yayınladığı bir 
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bildiride lidere karşı çıkanların Amerikan em
peryalizmine hizmet ettiği söylenmedi mi? 

Değerli arkadaşlarım, bu metottur, bundan 
masun kalacak kimse olmaz. Resmî çizgiden bi
raz ayrıldı mı hükmü yer. Sıra bir gün öteki
lere de gelecektir, bu bir zaman meselesidir. 
Şimdi bu ithamı yapanlara da sıra gelir, zaman 
meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, sosyalist fikir kulübü 
Sosyal Demokrasi Derneğine tevcih ettiği bu 
insafsız ve haksız bildirisinde ne söylüyor, en 
çok dikkati çeken cümle şu; tekrar ediyorum 
altını çizerek, «Çekoslavakya'da emperyalizmin 
tezgâhladığı karşı devrime dur diyen devrimci 
güçleri kötülemek amaciyle» sanırsınız ki Prav-
da konuşuyor. Çekoslavakya'da emperyalistler 
bir karşı devrim tezgâhlamışlar, Çekoslavak-
ya'yı işgal eden devrimci güçler de bu karşı 
devrimi durdurmuş. 

Rus, Bulgar, Macar, Polonya ve Doğu Al
manya orduları talihsiz Çekoslavakya'yı, - ga
zetelerden sansürü kaldırmak istediği, biraz
cık, ıbir kaç damla hürriyet istediği için - iş
gal edecekler, Türkiye'de hariciyeye, idareye, 
polise, maliyeye yüksek idareciler yetiştiren bir 
tarihî müessesede, bir zamanlar içinde bir tek 
komünistin barınamadığını, barınamaz halde 
olduğunu - arkadaşlar var burada - yakından 
bildiğimiz bu tarihî müessesede bir avuç sosya
list, kütleyi tenzih ediyorum, bir avuç mark-
sist sosyalist bu işgal ordularını devrimci güç
ler diye alkışlıyacak ve Sovyet Rusya çizgisin
de olmıyan herkese, Sosyal Demokrasi Derneği 
dâhil, saldıracak. Görüyor musunuz Karlovy 
Vary komünist partileri toplantısının ve Roma 
toplantısının kararlarını, Zeki Baştimar'ların 
marifetlerini ve müsamahaların gölgesinde 
Türk çocuklarının nerelere kadar sürüklendi
ğini? 

Yolunu sapıtmış bâzı Türk gençlerinin Rus 
işgal ordularını devrimci güçler diye övecek 
kadar zehriledikleri iyice bilinmelidir ki, un
vanlarından, mazilerinden, bir süre yararlanıl
mak üzere kullanılarak bu sosyalist kulüplerle 
içli dışlı faaliyetlere girişenler, neticede hangi 
maksada hizmet ettiklerini iyice bilsinler. (Bra
vo sesleri) 

Pravda gibi konuşan. Türklüğün ve Türk 
gençliğinin yüz karası bir avuç hain, iftira ku-
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saçaklar, bu da yanlarına kâr kalacak sanıyor
lar. Yaşıyan görecektir. Bu bildiriye sosyal de
mokrasi federasyonuna bağlı sosyal demokrasi 
derneğinin, ortanın solu derneğinin verdiği ilgi 
çekici cevapta evvelâ haklı olarak bunların 
Ankara ve istanbul'u aşmıyan bir avuç bürok
ratik hareket mensubu olduğu belirtildikten 
sonra, «Mustafa Kemal'i burjuvazinin adamı 
yapıp onu, hareketini sosyalist biçimde tamam
lamadığı için lânetliyenler, bugün Mustafa Ke
mal'e sarılmışlardır. Bu iğrenç, tiksinilecek bir 
harekettir. Siz Mustafa Kemal'i bırakın da önce 
kendi peygamberinizin doktrini üzerinde anla
şın,» cevabı verilmekte ve Çekoslovakya olay
larına da temas edilerek, «kıvılcımlanan bir 
ova da Çekoslovakya olaylarıdır. 21 Ağustos 
1968 günü Sovyet orduları Çek sınırlarından 
içeri girerek Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. Bi
raz özgürlük istiyen bir ulus, bir başka ulus ta
rafından boğazlanmıştır. 

Bizim devekuşundan ne bir haber, ne bir 
ses. Birisi ses çıkaracak oldu iki defa kongre 
yapmak zorunluğu duydular. Şimdi de Brejnev 
yoldaşın görüşünü savunuyorlar. Sosyalist yoz
laşmayı önlemek için müdahale gerekli idi. 
Her halde mülkiyeli kardeşler onlara şöyle bir 
soru soracaklardır : «Peki, eğer Türkiye sizin 
dediğiniz gibi sosyalist olur da kaçınılmaz bir 
tarzda baskı sistemi kurulduğunda işçi, genç
lik biraz özgürlük ister ve o zaman Rusya mü
dahale ederse siz, hayır bağımsızlığımız elden 
gitmedi, emperyalist güçler Türkiye'yi ele ge
çirecekti, dostumuz devrimci güçler müdahale 
ettimi diyeceksiniz?» Cevabın bu kısmı ne kadar 
haklı ve güçlü. 

Fakat aynı cevapta, komünistlerin saldırma 
ve sindirme usullerinin yaptığı tesiri de görü
yorsunuz. Sosyal Demokrasi Derneği mensup
ları cevap verirken NATO yu tasvibetmedikle-
rini söz arasında belirtmeyi ihmal etmiyorlar. 
Cevaplarında «Şimdi de kalkmış bizi NATO yu 
savunan kişiler olarak gösteriyorlar» diye 
NATO yu savunma ithamını reddediyorlar. 
NATO yu savunan partilerinden tartışmanın te
meli olan noktada uzaklaşıyorlar. Komünistle
rin istediği de zaten bundan ibaret. Onlar bu 
cevapların bir kısmına zaten razıdırlar. Aslında 
karşı tarafı adım adım esas noktada, NATO 
dan kopma noktasında istedikleri noktaya getir-
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mektir. Nasıl ve ne yollardan buna adım adım 
çalıştıklarını ve iz bıraktıklarını şu okuduğum 
bildiriler gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki aynı sosyal 
Demokrasi Derneği mensuplarını burada Çekos
lovak meselesinde böylece karşısına dikilen ve 
böylece sosyalist fikir kulüplerinin maskesini 
sıyıran ve şu cevabın altına imza koyan dernek
lerin ve bağlı olduğu federasyonun aynı sosya
list fikir kulüpleri ile ve federasyonla başka 
nice bildirilerin altında imzalarını beraberce 
görünce insan gerçekten üzüntüye kapılıyor, 
ve bu çelişmeler içinde gençliğimizin nasıl, ne 
istikametlere götürüldüğü hakkında kendine 
sorular soruyor. 

Kişilerle, sloganlarla, sindirmelerle toplu 
hareket psikolojisi içinde ihdas edilen olup bit-
tilerle marksist sosyalistlerin damgasını taşı
yan bildiriler veya fiiller, hareketler başka ku
ruluşlara da marksist sosyalizm ile ilgisi olma
mak gereken kuruluşlara da ustaca sirayet et
tirilmekte, bulaştırılmaktadır. Bunlardan, so
rumlu Meclis ve sorumlu idareciler olarak hepi
mizin çıkaracağı sonuçlar vardır. 

Bütün milliyetçiler ve bütün hürriyetçiler, 
hâdiselere doğru teşhis koyup, bu gidişin karşı
sına dikilmeye mecburdurlar. 

Aziz milletvekilleri, söz konusu olan, parti
lerin değil, büyük milletimizin kaderidir. Za
man gösterecektir ki, kısmen marksist sosya
listlerden yana, kısmen onlara karşı olmak 
mümkün değildir. Herkes bu mücadelede yerini 
belli edecektir. Ya milletlerarası komünizmin 
uşaklarından yana, ya onların karşısında mil
liyetçilerden yana olmak şarttır. («Bravo» ses
leri, alkışlar) Hür düzeni yıkmak değil, ıslah 
etmek istiyenler, bütün gerçek milliyetçiler, 
gerçek hürriyetçiler, gerçek bağımsızlık taraf
tarları, din ve vicdan hürriyetine gerçekten 
saygı duyanlar, gerçek cumhuriyetçiler, gerçek 
Mustafa Kemalciler kızıl emperyalizmin maşa
larına karşı verilecek mücadelede başka konu
larda ne kadar susarlarsa sussunlar beraber ol
maya mecburdurlar. Başka konularda araların
da en büyük anlaşmazlıklar çıkacaktır ama bu 
konuda mücadele edeceklerdir. Millet düşmanı
na ve hürriyet düşmanlarına karşı olduklarını, 
iktidara ne kadar karşı olduğumuzu söylersek 
söyliyelim, beraber söylemeyi vazife sayıyoruz. 
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Çünkü milletimize gelen tehlikeyi görüyoruz, 
misallerini, vesikalarını ortaya koyuyoruz. (A. 
P. ve G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hükümetin dikkatini önemle şu noktaya 
çekmek isterim : 

Bu mücadele uçların çarpıştırılmasiyle yü
rütülemez. Bu mücadelenin esası, kanuni yasak
ları ve cezaları artırmak da değildir. Bu konu
daki görüşlerimizi getirilen tasarı görüşülür
ken etraflıca arz edeceğim. Mevcut kanunların 
apaçık hükümleri, tereddüt göstermiyen yasak
lar her gün çiğnenirken, yeni yasaklar ve ceza
lar dâvayı halletmeye yeter mi? Aslolan kanu
na saygıyı yeniden sağlamaktır. Kanun hâkimi
yetini kurmaktır. Kanun hâkimiyetini sağla
makta kamu oyunu devamlı surette aydınlat
makta, bütün millî kuvvetleri uyanık tutmakta 
en büyük sorumluluk elbette hükümetindir. 
Fakat milletin varlığı ve geleceği söz konusu 
olan dâvalarda millî muhalefetlerin de görevi 
ve sorumluluğu bulunduğu şüphe götürmez. Gü
ven Partisi Grupunun her davranışında bu so
rumluluk duygusu hâkimdir. 

Tekrar edelim ki, biz sertlik değil, ciddiyet 
istiyoruz. Biz şiddet değil, kararlı ve yürekli 
bir tutum istiyoruz. Bir ucun karşısına başka 
bir uc dikilerek bu isler idare edilemez. Bütün 
düzen düşmanlarının karşısına kanun dikilmeli, 
bütün düzen düşmanlarının karşısına, kanun 
hâkimiyeti dikilmeli, kanun hâkimiyeti mutla
ka kurulmalıdır diyoruz. Kanunları çiğniyen-
ler karşılarında sorumsuz kişileri değil, devleti 
ve Türk varlığının savunucusu resmî kuvvet
leri bulmalıdır. Biraz önce delilleriyle arz et
tim. Bir zamanlar tek bir komünistin barınma
sına imkân olmadığını bildiğim bir müessese
den bahsettim. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümet olarak 
devlet kadrolarına hariciyeye, maliyeye, ida
re ve polis teşkilâtına bu gibi biraz evvel bil
dirilerinden bahsettiğim kimselerin açıkça 
Anayasa çizgisinin dışında ve Sovyet Rusya ko
münizminin çizgisinde bildiriler yayınlıyanla-
rın yerleşmemesi için bu devlet hangi tedbiri 
alıyor? Bunları Meclisin bilmesi lâzımdır. (Gü
ven Partisi sıralarından «Bravo» sesleri) Bir 
devletin personeli bir siyasi partiye değil, ama 
devlete ve millete sadık omalıdır. Komünist 

partilerin mensupları, komünist yeminlerine 
sadıktır, Ayyıldızlı bayrağa sadık değildir. 
(A.P. ve Güven Partisi sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) Komünizmin maşası haline ge
lenlerin elbette devlet kadrolarında yeri ola-
mas, 

Aziz milletvekilleri, komünizm propagan
dası yalnız sokakta ve sorumsuz kişilerce ya
pılmıyor. Komünizm propagandası, devletten 
maaş alarak yapılıyor ve devletin ilgili ma
kamları bunları biliyor. Komünist beyanname
leri devlet binalarının duvarlarına? camekân-
larına asılıyor. Bunları önliyecek meşru, ka
nuni tedbirler vardır, uygulanmalıdır. Yürek
ten gelen bu uyarmalarımıza nükte ile parti 
polemiği ile ve düşüncelerimizi yanlış aksetti
rerek, biz şiddet ve kanun dışı sertlik isteme
diğimiz halde taşımadığımız fikirler izafe edi
lerek kolay cevaplar verilebilir. Ama gerekli 
olan bir anı kurtaracak lâtifeli ve kolay cevap 
değil, gerekli olan memleketi kurtaracak ölçü
lü fakat yürekli tedbirdir. Tedbirin başında şu 
gelir, millet çoğunluğunun millî müesseselerin 
siyasi ve sivil kadroların, askerî ve idari kad
roların, Anayasa kuruluşlarında çalışanların 
millet kaderi üzerinde oynamak istenen bütün 
oyunları, belgeleriyle delilleriyle tam olarak ve 
devamlı olarak bilmelerini sağlıyacak çalışma
lar yapılmalıdır. Güven Partisi adına bugün 
yaptığımız konuşmanın asıl amacı da budur ar
kadaşlarım. 

Soruyorum; sorumluluk taşıyan insanlarız, 
milletvekilleriyiz. Ama ben inceleme yapıncaya 
kadar Çekoslovakya'nın işgalini «devrimci güç
lerin başarısı» diye ilân eden bir bildirinin Si
yasal Bilgiler Fakültesinde asılabildiğini, yayı-
laJbildiğini biliyor muydunuz hepiniz? Biliyor 
muyduk hepimiz? (A.P. sıralarından «Biliyoruz» 
sesleri) 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Demek kapatıldı, ilâm kararı burada. 

GÜVEN PARTÎSÎ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ne zaman kapatıldı, biliyorum. Na
sıl çalışıyor, biliyorum. Hükümet olarak alman 
tedbirleri yeterli, gidişi parlak fevkalâde bulu
yorsanız, eğer, «Türkiye'de arz ettiğim tehlike 
mevcut değildir» diyorsanız ne âlâ. Ama böyle 
demediğinizi biliyorum. Bu kürsüye çıkıp bu 
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tehlikeden bahsedildiğini biliyorum. Zaman olu
yor bu tehlikeyi sorumlu bakanlar ifade edi
yorlar. Hattâ bu tehlikenin varlığından bah-
sile tedbir almalk lüzumundan bahsediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yapılacak şeyler yok
tur demeyin. Yapılacak şeyler vardır. Yapıla
cak şeyler üzerinde duralım, düşünelim ve bu
nu bir parti polemiği konusu, lâtife konusu 
yapmıyalım. Bu mevzuda verilecek cevap «yü
rek transplântasyonu, devrimizde yapılıyor,» 
cevabı değildir. Bununla hangi komünist faa
liyetine karşı hangi tedbir bulunmuş olur. 
Biran güldürürsünüz, bir nüktedir, zayıf bir 
nüktedir, ama o kadar. Nükte ile bu dâvanın 
halledileceğine kaani değilim. 

Komünizm bir kocaman yalandır, bir koca 
ilmi hatadır. Bunun karşısına ilmi gerçek
leri durmadan koyacak üstün çalışmalar yap
mak gerekir. Bir muhalefet partisi olarak 
Ibizim imkânlarımız mahduttur. Bir iktidar par
tisinin bu hususta imlkânları, kabul etmek 
lâzımdır ki, bir muhalefet partisinin imkân
larından fâzladır. Fazladır, bilgi alma imkân
ları fazladır, uyarma imkânları fazladır. Bu 
mücadele yüreklerde ve fikirlerde kazanıla
caktır. Bu mücadele kalblerde ve kafalar-
larda kazanılacaktır. Kalblerde ve kafalarda 
kazanılmıyan mücadele başka tedbirle kazanıl
maz. Bu mevzuda daha aktif olunulmasını isti
yoruz. Bu mevzuda alınacak tedbirlerin ba
şarı sağlıyacağına inanıyoruz, içtimai ve ikti
sadi ıslahat tedbirlerinde istismar imkânlarına 
son verecek bir ciddiyet istiyorlar. Kanun uy
gulamasında da araştırma önergesi verdik, 
konuşacağız. 

Vaktim dolmak üzeredir. Araştırma öner
gesi .münasebetiyle delillerle ve vesikalarla ya
pılması mümkün olan şeyleri söyliyeceğiz. Dev
let kadrolarına; Hariciyenin mahrem dosya
larına Karlovy - Vary'den emir alanların gir
memesi için alınabilecek tedbirler vardır. 
Fransa'da bu tedbirler alınmıştır, tedbiri bu
lunmuştur. Bunları buraya betireceğiz ve gös
tereceğiz. 

Bütün hürriyetleri ellerinden alınmış sosya
list ülkelerin gençleri «Hürriyet!» diye bağırı
yorlar, haklıdırlar, Nümayişlerini dağıtanlar, 
kendi milletlerinin askerî değil, kendi millet
lerinin zabıtası değildi, işgal ordusunun tank
larıdır, yabancı askerleridir. Onlar «Bağım-
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? sizlik!» diye haykırmakta yerden göğe kadar 
haklıdırlar. 

Radyo evleri, gazete idarehaneleri, Meclis 
binaları parti merkezleri, bakanlikları yabancı 
askerlerinin kontrolü altına almanlar, millet
lerarası komünizmin ağabeyi olarak ilân edil
miş bir ülkeden emir alarak; bakan, müsteşar, 
parti genel merkez yöneticisi, gazete yayın 
müdürü, gazete başyazarı, radyo yorumcusu 
değiştirmeye ve tâyin etmeye mecbur olanlar, 
«bağımsız değiliz» diye bağırmakta haklıdır
lar. 

Fakat komünizmin zulüm deryası içinde 
bütün hürriyetleri boğmak istiyenlerin bu kür
sülerde ve sokaklarda, «Hürriyet!» diye bağır
maya hakları yoktur. Türkiye'yi de Türkistan 
gibi esir hale getirmek istiyenlerin, bu men
fur emellerini, «bağımsızlık» sözü altında giz
lemeye çalışmaları emsalsiz bir ikiyüzlülük ör
neğidir. Bağımsızlıkla bağdaşmıyan hükümle
rin değişmesini istemeye hak sahibi olanlar 
milliyetçilerdir. Bu konuda samimî olanlar, 
ikili anlaşmalara karşı, samimî ve milliyetçi 
yürekle feryat edenler, Sovyet Rusya'nın ta
rihindeki Markist sosyalistler değildir. Bu iki
yüzlülüğü ve buna aldananların korkunç gaf
letini, bütün delilleriyle milletin önüne ser
mek, her gerçek milliyetçi, her gerçek hürri
yetçi için başta gelen vazifedir. Güven Par
tisi olarak biz bu vazifeyi yapıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, sizlere bir defa daha bü
yük milliyetçi Mustafa Kemal'in sözleriyle 
sesleniyorum. «Komünizm ezilecektir», Komü
nizm mutlaka ezilecektir. Büyük Milletimin 
Yüce Meclisini saygı ile selâmlıyoruz, (Güven 
Partisi ve Adalet Partisi sıralarından sürekli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Osman Bölükbaşı'nmdır. (Millet 
Partisi sıralarından alkışlar.) Saat 12,00 efen
dim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem 
milletvekilleri; 

1969 yılı Bütçesini, geçen yıllar bütçesinden 
ayıran en önemli hususiyet Adalet Partisi ikti
darının son bütçesi olması ve nikbin .gözükmek 
gayreti içinde bulunanların dahi hissettiklerin
den emin olduğumuz, endişe verici şartlar ve 

— 884 — 



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1969 0 : 1 

gelişmeler ortasında müzakere edilmekte bulun
masıdır. 

Bu gerçeklerin ve Yüce Mecliste cereyan 
eden malûm hâdiselerin ve ortaya konan türlü 
fikirlerin ilhamiyle, dört yıllık A. P. iktidarının 
icraat ve zihniyetinin geniş bir muhasebesini 
yapmayı ve yarına ait endişe ve temennilerimi
zi vatansever bir uyarma zihniyeti içinde orta
ya koymayı, Millet Partisi olarak, kaçınılmaz 
tarihî bir görev saymaktayız. 

Bütçenin tümü üzerinde yaptığımız ve de
mokratik rejim ve devlet idaresinin farz mer
tebesinde olan konularını dile getirmeye çalıştı
ğımız konuşmadan sonra, iktidarın gerek Meclis 
içinde ve gerekse Meclis dışındaki çeşitli davra-
nışlariyle ortaya koyduğu zihniyet ve «kaza 
geleceği zaman gözler kör olur» diyen hikmetli 
sözü hatırlatan ve bir türlü kurtulamadığı gaf
let ve dalâlet, onunla Millet Partisi arasındaki 
uzlaşmaz ihtilâfı daha vahim bir hüviyete bü
ründürmüş, nereden geldiğimizi ve nerelere gi
debileceğimizi takdir ve tahlil edebilen vatan
daşları da büyük bir endişe ve huzursuzluğa 
sevk etmiştir. 

Gemiyi batıran kaptanın, yalmz kendisini 
değil, bütün yolcularını da birlikte felâkete sü-
rükliyebileceği gerçeğinin idraki içinde bulun
mamız, bizi böyle bir tahlil ve uyarmaya sevk 
eden başlıca âmil olmuştur. 

İktidarın, korkudan türkü söyliyenleri ha
tırlatan malûm cesaret nümayişleri ve bu nevi 
vatansever uyarmalar karşısında gösteregeldiği 
garip alınganlık, bizi bu tarihî görevi ifa etmek
ten alıkoyamıyacaktır. 

Birkaç gün evvel, buhran ihtimalinden bah
seden gazetecilere, diktatörlüğün pençesine düş
müş bütün memleketlerde var olagelmiş ve kötü 
akıbeti önlemeye yetmemiş müesseseleri ileri sü
rerek Ve gelişen şartlardan tegafül ederek böyle 
bir ihtimalin söz konusu olamıyacağını ifade 
eden Başbakanın bilgisizlikten veya telâştan ile
ri gelen beyanlarının, yatıştırıcı bir değer taşı
madığını hatırlatmayı da, mâruzâtımızı aydınla
tacak bir unsur saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktidarın zihniyet ve icraatını; demokrasinin 

gerçek ölçülerinin mihenk taşına vurabilmek ve 
yarına ait büyük endişelerimizin nedenlerini 
kestirebilmek için, demokratik rejimin mahiye

tiyle, Türkiye'mizin talihsiz gerçeklerini bir mu
kayeseye tabi tutmak zaruri olacaktır. 

Adalet Partisi Milletvekili merhum ve kadîm 
dostumuz Anayasa Hukuku otoritesi Ordinar
yüs Profesör Ali Fuat Başgil, şöyle der. «Salta
nat idaresiyle Cumhuriyet arasındaki fark, si
lindir şapka ve pırlantan taç farkı değildir. Bu 
fark, ruh, terbiye ve znihniyet farkıdır. Cumhu
riyet, her cephesiyle bir ahlâki fazilet ve feragat 
rejimidir ve ancak fazilet ve feragat sahibi in
sanların himmetleriyle yaşar. Bu insanlar bulu
nup milletin başına geçirilemediği takdirde, 
Cumhuriyet, daima parlamak için bir kıvılcım 
bekliyen barut fıçısı halinde kalmaya mahkûm
dur.» 

«Demokrasinin dayandığı temellerden biri 
de mâneviyatçıhktır. Bu rejim, mânevi hakikat 
ve değerlere inanır. Çünkü, hizmet ve vazife esa
sına dayanır, maddeciliğin, egoistliğin, boşverdi-
ciliğin demokratik bir sitede yeri yoktur. Bunun 
içindir M, bugün demokrasinin en kötü işlediği 
memleketler, halkının ahlâkında maddecilik hâ
kim olan memleketlerdir.» 

Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, demokrasiyi 
bir aldatma, bir satınalma ve bir tehdit macera
sı haline getirenler, vicdanlara değil, sadece mi
delere hitabedenler, bu yoldan kendi ikbal ve 
çıkarlarım sağlama çabasını millete hizmet şek
linde yaldızlayanlar, sandıktan da çıksalar, tem
sil ettikleri rejim, gerçek demokrasi değildir, 
bir zümrenin menfaatine işliyen ve adına ilmî 
eserlerde medyokrasi denilen bir aldatma, bir 
şarlatanlık rejimidir. 

Böyle rejimler ise, Sayın Ali Fuat Başgil'in 
ilmî ve tarihî gerçeklere tercüman olarak belirt
tiği üzere, her zaman, bir vesile ile çökmeye mah
kûm çürük ve şeklî rejimlerdir. (M. P. sıraların
dan bravo sesleri) 

Diğer taraftan, Anayasa Hukuku Profesörü 
Sayın Dr. İlhan Arsel, klâsik demokrasinin yer
leşmesini, gelişmesini ve yaşamasını sağlıyan 
muhit şartlarını, büyük Garp otoritelerine de 
atıfta bulunarak, demokrasi adlı eserinde şöyle 
belirtmektedir : 

«Demokrasi, bugünkü klâsik anlamiyle, re
jimlerin en mükemmeli ve fakat tahakkuku, ge
lişmesi ve yaşaması bakımından en güç ve en 
nazenin olanıdır. Bugün yeryüzünde mevcut dev
letler içerisinde, klâsik demokrasiye örnek gös
terilebilecek olanların sayısı azdır; bu nisbet, 
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% 10 u geçmez. Çünkü demokrasi, her muhitte, 
her cemiyette veya her türlü şartlar içerisinde 
yerleşen ve yaşıyabilen bir rejim değildir. Nasıl * 
ki, bir nebat, ancak beslenebileceği şartları haiz 
topraklarda ve iklimde yetişebilirse, demokrasi
nin de yerleşmesi, gelişmesi ve nihayet hayati
yetini muhafaza edebilmesi için gerekli muhit 
şartları vardır İd, bu şartlar hemen öyle her an 
ve her yerde hazır ve nazır şeyler değillerdir. 
Filhakika bu şartlar, toplumun maddi ve iktisa
di gelişmesiyle olduğu kadar fikrî ve ahlâki ol
gunluğu ve siyasi terbiyesiyle de çok yakından 
ilgilidir.» Sayın Profesör ilhan Arsel de, bu il
mî mütalâalariyle sayın Ali Fuat Başgil'in ve
ciz sözlerini teyidetmekte ve demokrasinin ger
çek mânada kurulması, meyvasını verebilmesi 
ve yaşıyabilmesi için lüzumlu olan ahlâki fazi
let ve feragat iklimini her şeyden evvel politika
da baş olanların yaratmaları icabettiğini doğru
lamaktadır. (M. P. sıralarından bravo sesleri.) 

Her mânada geri kalmış, içeceği bir bardak 
»uyu dahi devletten bakliyen yoksul kütlele
rin yaşadığı memleketlerde, inançsız politika
cıların elinde demokrasinin çürüyeceğini ve 
birgün de enkazı altında masum insanları bı
rakabileceğini kavramak her halde güç değil
dir. 

Muhteremi milletvekilleri, 
Demokrasinin mahiyeti ve yaşama şartla-

riyle alâkalı şu maruzatımızın ışığını Türki
ye'nin acı gerçekleri üzerine tuttuğumuz za
man gördüğümüz manzara şudur. 

İktidar, demokrasinin, bir fazilet ve fera
gat rejimi olduğuna inanmıamıştır. 

Taşıdığı çüriitücü zihniyet bütün müessese
lere, toplumun bütün tabakalarına sirayet et
mekte, türlü kaynaklardan gelen ahlâk sükû
tunu, mânevi çözülmeyi hızlandırmakta ve her 
mânada bir anarşi ortamı yaratmaktadır. 

Bu hükmümüzü peşin bir fikirle, parti men
faat ve taassubiyle hareket etmiyen iktidar 
mensuplarına da kabul ve tasdik ettirecek bâ
zı mantıki esasları, eski ve yeni hâdiseleri ha
tırlatacağız ve bir tahlile tabi tutacağız. 

Hemen belirtelim ki, iktidar, demokrasi
nin bir fazilet ve feragat rejimi olduğuna yü-
refeten inanmış olsaydı, aldatmadığı yerde, 
siyasi rüşvetle, bunun da kâfi gelmediği yer
de, vatandaş iradesini tehditlerle ifsat edecek 

davranışlarda bulunmaz ve bir fazilet ve ahlâk 
havarisi havası içinde, Yüce Meclisin kürsü
sünde cümlenizin bildiği şekilde, dumanı üs
tünde tüten gerçek dışı beyanlara bile bile 
başvurmaz, devlet arşivlerinde bulunan vesika
ları ve tarihe mal olmuş gerçekleri inkâr et
mek cüretini göstermezdi. (M. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, 
Evvelâ bâzı mantılki ve sosyal gerçekleri 

ifade edeceğiz. Sonra eski ve taze hâdiselerin 
tahliline geçeceğiz. 

Herkesin bildiği gerçekleri şeklin siperine 
çekilerek inkâr etmlek ve böylece suçluluğunu 
örtmek iktidarın bilinen taktiklerinden ve ma-
rifetlerindendir. 

Seçimlerde yapılan kanun ve ahlâk dışı ha
reketleri, her gün ve her yerde vatandaşların 
bir feryat halinde dile getirdiği vurgunları, 
suiistimalleri, rüşvetleri ve diğer kötülükleri 
birer sosyal hasltalılk halinde açıiklıyanların kar-
ışılsına hani ilâmınız? Hani mahkeme hükmünüz? 
Hani savcılara yaptığınız ihbarlar? Kimi ucuz 
müdafaa silâhlariyl© çıkmak itiyadındadır. 

Adalet Partisi iktidarının bu hali ve kullan
dığı savunma silâhı, komünist tehlikesini yok 
göstermek ve halkın hassasiyetini uyuşturmak 
için bu tehlikenin komünistlikten mahlkûm 
olanların sayısı ile ölçülebileceği şeklinde, sa-
(kat bir mantığın siperine çekilenlerin haline 
ve kullandıkları çürük savunima silâhına ben
zemektedir. 

Hatırlatmakta fayda vardır ki, bir memle
kette milyonların Vicdanında yer etmiş öyle 
büyük hakikatler olabilir ki, bunlar bir heye
tin kararına veya bir mahkemenin ilâmına is-
tinadelbtirilmemiş bulunabilirler. 

Yakın tarihimizde cereyan etmiş bâzı olay
lar karşısında, bugünkü Adalet Partisine men
sup sayısız insanın koru halinde başkalarını, 
Ibizim de katıldığımız suçlamalara tabi tuttuk
ları henüz unutulmamıştır. 

Bunlar söylenirken elde bir mahkeme hük
mü mevcut değildir, ama, milyonlarca insanın 
yalanda ittifakının söz konusu olamayacağı ve 
böyle bir davranışın da en kuvvetli bir delil 
sayılacağı mantıki gerçeğine istinadolunuyor-
du. 

Halkın içine giren vıe kulağını, vicdanını 
ona açarken herkes bugünkü iktidarın inkâra 
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yeltendiği acı gerçekleri bir feryat ve bir inil
ti şeklinde duymaktadır. 

Söylediklerimizin iyioe anlaşılması ve bir 
zihniyete teşhis koymak için henüz unutulma
mış hâdiseleri dile getiren bir vesikadan alın
mış birkaç cümleyi bir kere daha okuyacağız. 
Şimdi okuyoruz 

«Demokrasinin bir fazilet, ahlâk ve fera
gat rejimi olduğunu bir türlü kavrıyamıyan 
iktidar partisi grupu kısmi Senato seçimlerin
de de, hiç bir mânevi kayıt tanımamış, ahlâki 
ve kanuni ölçülerle tamamen gayrimeşru olan 
bir yolda yürümüştür. 

Vatandaş iradesini ifsat için milyonlar dö
külmüş, plân ve program devrinde, vaatler me
sul ağızlardan bile bir sel halinde akıtılmış, 
köylünün, yol, çeşme, köprü, okul, oaımi ve ben
zeri ihtiyaçlarının ancak verilecek oylara gö
re karşılanabileceği tehdidi, bir istilâ ordusu 
g'ibi vatan sathına salınmış, «iktidarda olan 
biziz, işiniz muhalefetten değil, bizden bite
cektir.» Sözleri dillerden düşürülmemiş, oy için 
pazarlığa girişen bakanlar görülmüş, (M. P. 
sıralarından «doğru» sesleri) Yer yer idari 
baskılara başvurulmuş, kin ve intikam tahrik
çiliğine hız verilmiş, bâzı talihsiz kimselerin 
yakınları kürsülerde yine ağlatılmış, gözyaşla
rı yine siyaset pazarında kazanca çevrilmiş, 
muhalefet aleyhine yine yalan ve iftiralara 
başvurulmuş ve her nevi gayrimeşrtu vasıtayı 
kullanmada, Adalet Partisi kendine aidolan re
koru da kırmıştır. 

Rejimi soysuzlaş'tıracak ve devletin temeli
ni çürütecek yollardan oy avcılığını mubah 
görmüştür. 

Demokrasiyi mânevi karaborsacılık sayan 
Adalet Partisinin, elde ettiği netice, her ba
lkımdan bir zafer değil, ancak bir hiçtir. 
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Uzun olan bir vesikadan aldığımız bu cüm
lelerin altında, şimdi Adalet Partisi saflarında, 
iktidar milletvekilleri ile ideal ve siyasi ahlâk 
arkadaşlığı yapan ve şahadetlerine iktidarın 
itiraz takatini kendinde bulamıyacağını umdu
ğumuz birçok zevatın imzaları da vardır. (M. P. 
sıralarından brova sesleri) 

Bâzı parçalarını okuduğumuz bu vesika, 
1966 Haziran'mda yapılan kısmî Senato seçimi 
münasebetiyle, Millet Partisi Genel İdare Kuru
lunun ittifakla aldığı karar üzerine neşredilen, 
8 Haziran 1966 tarihli tebliğdir. Adalet Par
tisi bu tebliğin altında kimlerin imzasının bulun
duğunu merak ederse, özel olarak defteri ken
dilerine gösteririz. 

işte sayın milletvekilleri, bu tebliğden aldı
ğımız cümlelerin ortaya koyduğu zihniyet, Ada
let Partisinin, zaman zaman fazilet ve ahlâk 
rejimi olduğunu iğreti bir söz halinde söylediği 
demokratik rejimle alâkalı olan hakiki zihniye
tidir. 

Muhterem milletvekilleri 
Daha taze hâdiselerden de örnekler verece

ğiz : 
2 Haziran 1968 de yapılan seçimler ise, Ada

let Partisinin bu zihniyetini kemal ve zirve nok
tasına çıkarmıştır. 

Bir kere daha ifade edelim ki, 1950 den bu 
tarafa yapılan hemen hemen hiçbir seçim, 
2 Haziran 1968 seçimleri kadar gayrimeşruluk 
lekesi taşınmamış, tarihten ibret almıyanların 
zihniyeti işleri bu kadar şirazeden çıkarmamış 
ve pervasızlığın zirvesine ulaşmamıştır. 

2 Haziran 1968 seçimlerinde, bütün vatan 
sathına şâmil siyasi şakavet hareketleri, millî 
iradeye musallat olan baskı ve tehditler, Devlet 
ve demokrasi mefhumunu alçaltan davranışlar, 
kendisine basın yoluyla duyurulduğu ve vadet-
tiği üzere dürüst seçimi sağlıyacak tedbirler 
alması istendiği, aksi takdirde bütün bu yapılan
ların perde arkasında ruhu ve başı olduğu şek
linde vicdanlarda hüküm giyeceği bildirildiği, 
bâzı bakanların, umum müdürlerin ve sairenin 
tekzibedilmiyen tehditleri basında boy boy yer 
aldığı ve radyolardaM seçim konuşmalarında 
da mâruf tabiriyle, «Mısırdaki sağır sultana 
bile duyurulduğu halde» sorumlu Başbakan ve 
iktidar Lideri olarak Demirel, bunları durdura
cak tedbirler almak şöyle dursun, bu gibi hare-

Demirel'e hatırlatalım ki, ifsat edilmiş oy
lar, sandığa girmeden çalınmış oylar demek
tir. Bu mânevi hırsızlığın failleri tarihe, millî 
iradeye saygılı insanlar olarak değil, onu do
landırmış veya gaspetmiş günahkârlar olarak 
geçeceklerdir. (M. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Vatandaş iradesinin ifsadı mümkün değil
dir gibi, Demirerin gayrimeşru kazançlarını 
meşru göstermek için başvurageldiği mugalâ
tanın ilimde, tarihte ve mantıkta yeri yoktur.» 
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ketleri kınamak takatini bile kendinde bulama- I 
mıştır. I 

İstanbul'daki son kanlı olaylar dolayısiyle 
vereceği hesabı başkalarına soran hünerli bir 
zihniyetle, Meclis kürsüsünde muhalefeti istic
vaba kalkan Demirel, biz de soruyoruz, acaba 
o zaman neden susmuştur? (M. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi bize cevap verecek takati kendinde 
bulmakta mıdır? 

O zaman kınamaktan vaz geçtik, vatandaş
ların endişelerini dağıtacak umumi ve hattâ 
şarta bağlı açık bir teminat konuşmasını, Sayın 
Demirel radyoda yapmamış böyle bir teminatı 
vermekten itina ile kaçınmıştır. 

Sanırız ki bu konuda fazla delile ve şahide 
lüzum yoktur. Sayın Demirel'in, bu kadar önem
li bir konuda görevini yapmayıp, kendisini ve 
iktidarını idraklere mahkûm ettirecek suçlu bir 
sükûtu muhafaza etmesi kâfi bir delil değil mi
dir? 

İktidar Liderinin bu suçlu sükutiyle tasdik 
ettiği ve kabullendiği, ahlâk ve kanun dışı 
hareketlerin, mevzii ve münferit davranışlar ol
mayıp, bütün vatan sathını kirleten bir zihni
yetin tezahürleri olduğunu insan aklı ve mantığı 
herkese haykırmıyor mu? 

Şimdi bir de misâl verelim ve isim zikrede
lim : 

Adalet Partisi belediye başkanları sülâlesin
den, İller Bakansı Genel Müdürlüğüne getiril
miş talimli bir A. P. linin, «falanı kazandırmaz-
sanız, A. P. adaylarını kazandırmazsanız yardım 
için yanıma gelmeyin» dediğini meydanlarda 
ve radyolarda açıkladığımızı çok iyi bilen Sayın 
Demirel, aynı zatın seçim sonuna kadar Nevşe
hir Vilâyetinde tehdit ve baskı ordusu başku
mandanlığını yapmasına hangi rahmani düşünce 
ile müsaade etmiştir? (M. P. sıralarından «bro-
vo» sesleri alkışlar) 

Bu gerçeği 1 Temmuz 1968 de Meclis kürsü
sünde de açıkladığımız halde, neden bu sözü
müzü ihbar sayarak alâkalı mercileri Hükümet 
Başkanı olarak harekete geçirmemiştir? 

Bâzı Parlâmento üyelerinin, menfaat karşı
lığı, çıkar gruplarının işlerini takibettikleri ve I 
böylece nüfuz ticareti yapıp, Parlâmentonun iti
barını lekeledikleri yolunda, bütçe müzakereleri 
vesilesiyle Cumhuriyet Senatosunda ortaya atı- 1 

I lan iddialar üzerine, varsa böyle kirli işlere ka
rışanlar, onları teşhir ve mânevi bir tasfiyeye 
tâbi tutmak; yoksa Parlâmentonun şeref ve iti
barını, sükûtun ve dedikoduların tahribatından 
kurtarmak gayesiyle, Cumhuriyet Senatosuna 
ve Millet Meclisine birer araştrıma önergesi ver
diren Millet Partisi Meclis Orupunun teşebbü
sü karşısında, bilmeyiz ne hikmettir, bunu ihbar 
sayarak harekete geçen savcılık müessesesi, ma
rifetlerini radyodan ve Meclis kürsüsünden dile 
getirdiğimiz iller Bankası Umum Müdürü hak
kında neden aynı muameleyi yapmamıştır? Hü
kümet, zevahiri kurtarmak için olsun, bu konu
da savcılığı neden harekete geçirmemiş
tir? 

Senatoya Başkan olan bir zatı, böyle karan
lık yollarla seçtiren bir iktidardan, bilmiyoruz 
nasıl bir hayır beklenebilir? (M. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, Parlâmento 
üyelerinin nüfuz ticareti yaptıkları idiasiyle 
alâkalı araştırma önergemizi, iktidar, şayet bu 
konuda savcılık harekete geçti diye muameleye 
koydurmamak gibi bir maksat takibediyorsa, 
kendisine hatırlatalım ki her hangi bir meselede 
savcılığın harekete geçmesi, Anayasamızın bu 
konudaki açık hükmü muvacehesinde, Mecli
sin bilgi edinmek için araştırma yapmasına hu-
kukan asla mâni değildir. 

Aksi kabul edildiği takdirde, böyle mesele
lerde Meclisin harekete geçmesi, savcıları her 
zaman tahrik imkânına hukukan sahibolan Hü
kümetlerce, imkânsız kılmabilir ve bu mak
satla Anayasaya konmuş olan hükümler işlemez 
hale getirilebilir. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktidarın en yetkili elemanları dâhil, bütün 

propagandacılarının her şeyi Devletten bekliyen, 
çeşmeden akacak bir yudum suyun hasretini 
yıllardan beri giderememiş olan talihsiz ve bü
yük fakir kütlelerin iradesine seçimlere perva
sızca musallat olduklarını bu memlekette bilmi-
yen yoktur. 

Diğer taraftan, herkes bilir ki Türkiye'de 
işlenen bu kabil bin suçtan biri bile adliyeye in
tikal etmez veya edemez, iktidardan çok şeyler 
bekliyen fakir insanlar ekseri ahvalde şahitlik-

1 ten bile çekinirler. 
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Verdiğimiz misâl şahidolarak ikâme ettiği
miz akıl ve mantık, ve göreve çağırdığımız halde 
susmakla suçluluğunu kabullenen bir Başbaka
nın tutumu bu maruzatımızın doğruluğunu ka
bul ettirecek kâfi bir delildir. 

Öyle ümidediyoruz ki iktidar, kararlarından 
şikâyetçi olduğu Yüksek Seçim Kurulunun mev
cudiyetinin gölgesine sığınarak bize mukabele 
etmek takatini kendinde bulamıyacaktır. 

Anlaşılıyor ki iktidar, halkın güven ve iti
madım. kaybettiğini hissettiği için 2 Haziran 1968 
seçimlerinde bu hale gelmiştir. 

Demokrasinin emrettiği, meşru yoklan vatan
daştan oy temin edebilecek bir iktidarın böyle 
hareketlere başvurması tasavvur edebilecek bir 
husus değildir. Allahtan niyaz ettiğimiz üzere, 
kazasız, belâsız 1969 seçimlerini idrâk edersek, 
o zaman nelere şahidolacağıımzı iktidarın son 
seçimdeki tutumuna bakarak şimdiden kestir
mek, hiç de güç değildir. Yalnız, iktidara şu
nu bir kere daha hatırlatalım ki, gayrimeşru 
hareketlerinin dozu muayyen bir ölçüyü aştığı 
zaman korkarız -ki, demokrasi oyununa paydos, 
diyecek buhranlara ve tufanlara memleket sü
rüklenebilir. 

Memleket ve rejim için endişemiz, işte bu ve 
benzer sebeplerden ileri gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sayın Demirel, bu samimi uyarma ve endişe

lerimizi de, kullanmayı huy edindiği ölçülerle 
değerlendirmeye, iktidarın falına baktığımız şi
kâyetinde bulunmaya ve kendilerini Anayasa
nın, kanunların ve ahlâkın çizdiği meşruiyete 
tam saygılı imiş gibi göstermeye ve bütün hâdi
selerin sorumluluğunu başkalarına yüklemeye 
tahmin ediyoruz ki, bir kere daha teşebbüs ede
cektir. 

Bu ihtimali nazara alarak, iktidarın zihniye
tini ve tutumunu daha fazla açıklığa kavuştu
racak diğer bâzı gerçekleri de bir tablo halinde 
açıklamak zorundayız. Bu tabloyu çimdiğimiz 
zaman, asıl tehlike kaynağının iktidarın zihni
yetinde ve onun bu zihniyetini tam bir maharet 
ve liyakatla temsil eden Sayın Demirel'in şah
sında olduğunu bir kere daha ortaya koymuş 
olacağız. 

iktidar, meşruiyet dışına çıkmak imkânı 
yoktur der, Anayasanın emrine rağmen birçok 
Devlet Şûrası kararlarını dinlemez, kendi mak

sadına hizmet edecek kimseleri ve partizanları 
Devletin kilit mevkilerine yerleştirir, partizan 
bir idare kurar, bizden olan Cennetlik, bizden 
olmıyan Cehennemlik der, Anayasa Mahkeme
sinin murakabesi dışında kalan çeşitli tasarruf -
lariyle Meclis ve murakabe hayatını felce uğra
tır, kürsüden meydan okur, kifayet takrirle-
riyle minderden kaçar, rakibine konuşma im
kânı vermez, bu da yetmezse kaba kuvvete baş
vurur, Devlet imkânlarını dost ve yaranı için 
bir ziyafet sofrası haline getirir, sanki kendisi 
bilmiyormuş gibi misal diye bağırmakla günah
larını örteceğini sanır, Türkiye'de yaptıkları 
azmış gibi Avrupa'daki Türk işçilerini, başta 
komünizm olmak üzere yıkıcı cereyanlara kar
şı korumak ve onların haklarını savunmak için 
kurulmuş olan teşkilâtı bile, bu kürsüde açıkla
dığımız üzere, işe yaramaz dost ve yârana bir 
ihsan kapısı haline getirdiğini unutur, bol ge
lirli ve maaşlı noterlikleri ve idare meclisi ağa
lıklarını hangi yârana ve tekrar seçilememiş 
ehibbaya ihsan ettiğini başkalarının bilmiyece-
ğini sanır. (M. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Birbirlerine hırsız diyenleri vatana hizmet aş
kı, fikir ve ideal birliği gibi inanmadığı iddia
ların potasında birlikte eritir, fikirlerine, ic
raatına, bu da az gelirse gelmişine, geçmişine 
şovenlerle siyasi izdivaçlar akdeder, bunu da 
siyasi ahlâka uygun gösterir, lüzum gördüğü 
ve imkân bulduğu ölçüde her nevi meşruiye
tin dışına çıkar, keyfine ve amaline engel olan 
Anayasa müesseselerini de uluorta kötüler, ken
di başarısızlığının ve inançsızlığının vebalini 
suçsuz olan Anayasaya yükler, iyi iş yapmasına 
güya onun mâni olduğu iftirasını bir oy tuza
ğı olarak kurar, Anayasa ile alâkalı olarak ku
laklara gayrimeşru ve gayrikabili tahakkuk 
vaitler fısıldanır. Türkiye'de teokratik Devlet 
kurulamaz der, ama «Şeriat esasına dayalı 
Devlet kurulamaz» sözünü halk anlar diye söy
lemez. (M. P. sıralarşndan «Bravo» sesleri, al
kışlar) Anayasa konusunda kendisini Meclis 
kürsüsünde açık bir hesaplaşmaya davet eden 
Millet Partisi karşısında, minderden kaçar, 
istediğimiz çoğunluğu elde edersek Anayasayı 
değiştireceğiz şeklinde muhtevası meçhul bir 
beyanın gölgesine çekilir, imkân bulduğu tak
dirde Türk Milletini 27 Mayıs İhtilâline ye 
onun sarsmtılanna sürüklemiş olan bir devri 
ve Anayasasını ihva etmek ister, her sahadaki 
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icraat ve tutumu ile başta komünizm olmak 
üzere, bütün yıkıcı cereyanlara müsait bir or
tam hazırlar, komünist Romanya ile tehlikeli 
kültür anlaşmaları imza eder ve sonra da ko
münist tehlikesine karşı memleketin koruyucu 
meleği olduğu iddiasında bulunur, Devletin 
bütünlüğünü, milletin birliğini yıkmaya çalışan 
hainane cereyanlara görülmemiş bir pervasız
lık ve şümul kazandırır, bunların altında bir
leştiği çatılara karşı birtakım parti menfaatle
rini kollıyarak Devletin meşru organlarını ha
rekete geçirmez, memleketin iç ve dış hiçbir te
mel meselesini halledemez, bütün bunlar orta
ya konduğu zaman da fikrin ve mantığın kar
şısına oy torbalariyle çıkar, kendini hata ve 
günahtan münezzeh gösterir, aldattığı insan
larla, vatandaş aldanmaz diye alay da eder, 
millete hizmet aşkından bahseder, gerçekten 
milleti ve yarınki nesilleri değil, yarınki se
çimleri düşünür, sokaktan şikâyet eder, soka
ğa karşı sokakta müttefik arar, (M P. sırala
rından «Bravo» sesleri) müsamaha ve yardım
larına mazhar olmuş ve tahrik edilmiş kütlele
ri vurucu kuvvet olarak kullanır, başkaların
dan saygı istediği kanunlara, saygısızlığının 
en suçlu örneklerini verir, gazetelerde cihat 
ilân edildiğinden habersiz ve vuruşmak için 
kanunsuz olarak cihat namazından sonra Tak
sim meydanında toplanmış onlbinlerce kişinin, 
ne maksatla toplandığını keşfedemez görünür, 
uyanıklığını herkesin bildiği Türk zabıtasının 
bu niyeti anlıyama'dığmı, birer kalem gibi ce
be sığması mümkün olmıyan binlerce sopanın 
varlığından haberdar olamadığını söyliyecek 
kadar kendini gülünç hale getirir, böylece 
kanlı hâdiselerin sorumluluğunu yüklenir, bir 
avuç kızıl çete ile Devletin her şeye kaadir 
meşru kuvvet ve imkânlarına rağmen başa çı
kamaz veya bu yoldan çıkmak istemez, açık 
ve kapalı yollarla teşvik veya organize veya 
müsamaha ettiği kimseler için mübarek cami
leri, siyasi hücum kıtası karargâhı haline geti
rir, böyle hareketlerin kanunlara aykırı olduğu
nu, 30 Ağustos 1968 tarihli mesajında kendisi
ne hatırlatan Cumhurbaşkanının uyarmalarına 
itibar etmez ve onunla da görünürde ihtilâfa 
düşer, Orta Doğu Üniversitesinde Amerikan 
Elçisinin otomobilinin yakılması şeklinde tecel
li eden menfur hâdise suç teşkil ettiği ve sa
nıklar tevkif edildiği halde, üniversite muhta

riyeti dolayısiyle hukuka aykırı ve sorumsuz 
zihniyetle zabıta, izin verilmediği için olaya 
müdahalede bulunamadı der, bir hafta geçme
den de, suç işlendiği takdirde, zabıtanın izin
siz olarak üniversitelere girmesine muhtariye
tin mâni olmadığını valilere tamim eder, bu 
garip ve birbirini tutmıyan davranışları ve 
geçmişi ile kimseye güven telkin etmiyen bir 
İçişleri Bakanının ileriye ait endişelerle Hükü
met bünyesinde tutulmaması yolundaki tavsiye
mizi kaale almaz ve neticede de kanlı İstanbul 
olaylarının sorumluluk ve vebalini taamanüt 
halinde yüklenir. (M. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

İşte Türkiye'yi böyle bir zihniyet, böyle 
bir kadro idare etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Unutmamak lâzımdır ki, iktidarda bulunan

lar, hukukî ve ahlâki meşruiyetin dışına çık
tıkları veya çıkanları, kendi çıkarları uğruna 
müsamaha ve himayelerine mazhar kıldıkları 
takdirde, onları taklide özenenler daima bu
lunur, bu taklidin nereye kadar gideceğini ise 
hiç kimse kestiremez. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye demokratik bir Hukuk Devletinin 

kurulması ve yaşaması uğrunda çok çileli ve 
çok faziletli bir savaş vermiş, meşruiyetin bit
tiği yerde siyasi partiler de bitmelidir inancı
na sadakatle bağlı kalmış, meşruiyetçi, hürri
yetçi, milliyetçi ve antikomünist ve demokra
sinin yaşamasını bu memleket için bir beka 
meselesi seviyesinde gören bir parti olarak, 
Millet Partisini yarına ait endişelerle doldu
ran işte kısaca çizdiğimiz bu tablo ve belirtti
ğimiz bu zihniyettir. (M. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu manzara karşısında şairin meşhur sözünü 
hatırlamamak ve «hayır umulur mu böyle gece
nin seherinden» dememek mümkün değildir. 

Vaktiyle böyle hatalı ve tehlikeli bir yolda 
yürüyenleri de, 21 Şulbat 1958 tarihinde Meclis 
kür'süsünde de en iyi niyetlerle ve vatansever 
duygularla uyarmıştık. 

Bu yürekten uyarmamıza, belki de kaderin 
bir cilvesi olarak, itibar etmemiş olanların, son
radan dizilerini dövmeleri mukadder neticeyi ve 
hepimizi insan olarak üzen talihsiz âkibeti önli-
yememiş'tir. (M. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
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Böyle bir nedamet, gününü, şerefli bir lidere 
çok yakışıksız sözlerle tecavüzde bulunan Demi-
relln bile yaşamamasını bütün kalbimizle ve hu
lûsumuzla temenni ederiz. (M. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

İktidara, kendisi, demokratik rejim ve mem
leket için yegâne selâmet yolunun, özel koruyu
cuların, şu veya bu fâni şahsın gölgesine sığın
makta değil, hukukî ve ahlâki mânada meşrui
yet yoluna dönmek ve bundan ayrılmamak, ta
rihin ve aklın ibret sesine kulaklarını ve idraki
ni açık tutmak olduğunu hatırlatır ve bütün va
tandaşları ve kuvvetleri de demokratik rejime 
artan bir hassasiyetle sahip çıkmaya ve iktida
rın bugünkü kötü gidişini meşru yollar ve im
kânlarla durdurmaya davet ederiz. (M. P. sıra
larından «bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri; 
İktidarın, belirtmeye çalıştığımız zihniyeti

nin ışığı altında şimdi çeşitli sahalara ait icraa
tını ele alacağız, tenkid, temenni ve tavsiyeleri
mizi sıralıyacağız. 

Şunu derhal ifade edelim ki, iktidarın, bü
tün icraatı inançsızlığının, samimiyetsizliğinin 
ve liyakatsizliğinin damgasını taşımaktadır, 

Vaktiyle bir vait enflâsyonu ile aşın ümitler
le uyandırmış bulunan iktidar, şimdi milletin 
karşısında bir mazeretler enflâsyonu ile çıkmış 
bulunmaktadır. Ve bu hali ide özürü tükenmiyen 
bir binamaza benzemektedir. Sosyal ve iktisadi 
haklar konusunda iktidarın kendisine düşeni 
yapmadığını hatırlatanlara ve artan fiyatlar 
karşısında buğday fiyatlarına bir zam yapılma
masının buğday müstahsilini güç durumda bı
raktığını söyliyenlere karşı Başbakanın verdiği 
cevaplar, her türlü Devlet idaresi ciddiyetinden 
maalesef mahrumdur. 

Başbakan, istenilenleri yapmak için lüzumlu 
pafayı nereden bulacağız? Tenkid edenler, bu 
kaynağı göstermelidirler gilbi sudan cevaplarla 
haklı tenkidleri geçiştirmek yolunu seçmiştir. 
Şimdi sormak lâzımdır. Vaktiyle Hükümet prog
ramı ile hudutsuz vaitlere giriştiği zaman kendi
si, İsrarla sorulduğu halde neden inandırıcı bir 
kaynak göstermemiştıi? Neden söz verip tutma
mayı ve sonra da en ufak bir sıkıntı hissetmeme
yi bir Devlet idaresi prensibi haline getirmiştir? 

Meseleleri teker teker ele alıp gerekli cevap
lan vermeden evvel, Demirel Hükümeti progra-
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minin müzakeresi vesilesiyle, Millet Partisi ola-
- rak, vaktiyle belirttiğimiz bâzı huisuslan ve şim
di tenkidçilerden kaynak göstermelerini istiyen 
sorumlu zatın, hiçbir kaynak göstermeden, he
sapsız, kitapsız vaitlerle kendisine geçici bir şi
rinlik sağlamak hafifliğine başvurduğunu hatır
latmak isteriz. O zaman şöyle demiştik : 

«Programda yeralan bu hudutsuz vaitler her 
hangi kaynaklardan temin edilecek paralarla ve 
ne kadar zamanda yerine getirilecektir?» 

Normal ömrü dört yıllık bir teşriî devre ol
ması icabeden Hükümetin öyle vaitleri var ki, 
mevcut imkânlarla yerine getirilmesi, onun mu
vakkat değil de âdeta daimî bir Hükümet olma
sına vabestedir. Mamafih programdaki bu vu
zuhsuzluk, «söz verdik ama, mehil vermedik» 
mazeretiyle vatandaşları uzun yıllar avutmaya 
ve onlardan, tekrar iktidar için oy istemeye mü
saittir. 

Bir misal verelim : 
Halen % 90 m yoldan ve % 60 ı içme suyun

dan ve % 98 i elektrikten mahrum bulunan köy
lerimizin kısa zamanda bu durumdan kurtulma-
lannı sağlıyacak bütün tedbirleri alacağını, Hü
kümet, programında vaddtmektedir. Bu kesin 
vait, hem de, kısa zamanda yerine getirilecek-
miş; 

Kanaatimizce bu vaitlerin ve bilhassa bütün 
köylerin elektriğe kavuşturulmalarının bugünkü 
imkânlarla, Hükümetin kullandığı tâbirle kısa 
zamanda gerçekleşmesi bir mucize hariç, müm
kün olmadığı gibi, Demirel ve arkadaşlarının 
uzun olmasını temenni ettiğimiz ömürlerine bile 
sığmaz. 

Bir Hükümetin kendi muvaffakiyetinde en 
büyük yardımcı olması icabeden vatandaş itima
dını, böylesine tahribedecek gayriciddî bir tu
tum içinde bulunması üzüntü ile kaydedilecek 
bir husustur. 

Köyle alâkalı olarak verdiğimiz bu misal, 
Hükümetin vait ambanndan alınmış bir numu
nedir. 

Bu ölçüsüz vaitlerin bir Hükümet programın
da yer alması karşısında, seçimlerde aynı zihni
yeti benimsiyenlerin, şahıslara, köylere, kasaba
lara, bölgelere neler vâdetmiş olabileceklerini 
tahmin etmek hiç de güç değildir. 

Hükümet, bu vaitleri kısa zamanda gerçek
leştireceğine, Yüksek Meclisi ve milleti rakama 
dayanan ciddî izahlarla inandıraınaızSa, o zaman 
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gelişigüzel vaitlerle halkı aldatma yolunu ta-
kibeden geçmiş hükümetlerden ve politikacılar
dan daha da ilerde olduğunu kabul etmek zorun
da kalacaktır. 

Bu takdirde de, böyle bir Hükümetin elinde 
demokrasimizin ne hale geleceğini, her vatan
daş endişe ve üzüntü ile düşünmekten kendisini 
alamıyacaktır.» Bu hudutsuz vaitlerin dört yıl
lık bir teşriî devrede gerçekleşemiyeceği yolun
daki hesaba dayanan tahminimizin doğruluğunu 
zaman göstermiş ve vadedilenlerin çok azı yapı
labilmiştir. Şimdi Başbakan, bizim hazırladığı
mız program daimî bir Hükümetin programı idi 
mânasına gelebilecek beynamaz özürlerinin sipe
rine çekilerek rahatça biz yapacağız demedik, 
hedefler gösterdik diyebilmektedir. 

O zaman söylediğimiz bu haklı sözler karşı
sında, hudutsuz vaitlerin müellifi, bunları ger
çekleştirecek parayı nereden bulacağını söyliye-
mediği halde, şimdi her haklı talebin karşısına 
parayı nereden bulacağımı gösteriniz şeklinde 
sorumsuz bir davranışla çıkabiliyor ve üstelik de 
başkalarına sorumluluk ve ciddiyet dersi verme
ye kalkışabiliyor. (M. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Kendilerini Devlet idaresine ehil gören
lerin, büyük iddia ve propagandalarla vatandaş
ları vaktiyle teşhir etmiş bulunanların, bugün
kü bu davranışları, ciddiyetten olduğu kadar, 
Sorumluluk duygusundan da mahrum bulunduk
larını gösteren hazin örneklerden biridir. 

Buğday müstahsilinin, satınalldığı malların 
fiyatları ateş pahasına çıkmasaydı, istihsal mali
yetleri artmasa idi, o zaman buğday fiyatlarına 
bir zam yapılması talebi söz konusu olmalı. Kal
kınmanın fiyat istikrarı içinde gerçekleştirilece
ği va'dini Hükümet neden yerine getirememiş
tir? 

Fiyatların durmadan artmasına sebebolan, 
Devlet mamullerine zam üstüne zam getiren bir 
iktidarın, her gün biraz daha perişan hale gelen 
buğday müstahsilinin haklı feryatlarına tercü
man olanlara ders ve nasihat vermeye kalkış
ması da ayrı bir ciddiyetsizlik ve samimiyetsiz
lik örneği değil midir? 

Yeri gelmişken, başkalarından hesap, kitap 
namına davacı olan iktidarın, bütçe ile alâkalı 
olarak Hükümet programında yer alan bir baş
ka hafifliğine de işaret etmek isteriz. 

Hükümet programında şöyle deniyordu : 

«Yıldan yıla, kamu harcamalarının hem ha
cım, hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin art
masını önlemek azmindeyiz.» 

Peşinen ifade edelim ki, bu sözde azim bugün 
iflâs etmiştir. (M. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

Bir taraftan bütçeye çok ağır yükler yükli-
yecek vaitlerde bulunan bir Hükümetin, diğer 
taraftan da bütçe masraflannı hacım itibariyle 
azaltacağını ve bunun millî gelire nisbetini dü
şüreceğini söylemesi, programın gelişi - güzel 
kaleme alındığını, birbirini nakzeden görüşlerle 
bir yamalı bohça şeklinde hazırlandığını göster
meye yetmişti. 

iktidarın, bütçe konusundaki bu havadan 
va'di de, önceden tahmin ettiğimiz üzere ger
çekleşmemiştir. Bilâkis bütçe rakamları gerek 
hacım ve gerekse millî gelire nisbet yüzdesi iti
bariyle artış kaydetmiştir. 

Cari masrafların hacmındaM artış bile ön
lenememiş, plân hedeflerini geride bırakmıştır. 
Bu durum karşısında, böyle bir Hükümet na
sıl olur da, başkalarına,, sorumluluk, ciddiyet, 
hesaplı ve kitaplı konuşma dersi vermeye kal
kışabilir, dememek mümkün müdür? 

iktidarın, oy avcılığı endişesiyle başvurdu
ğu hafifliklere dair herkesin dilinde dolaşan 
bir va'dini hatırlatmak ve bunu bir lâtife il© 
taçlandırmak isteriz. Bu da, ciddiyetten uzak 
bulunan ve hiçbir Hükümet programında ben
zerine raslanmıyan her şoföre bir otomobil te
min etmek va'didir. 

Neden başka zümrelere buna benzer bir va-
itte bulunulmamıştır? 

Yalnız şoför vatandaşları güya düşünür gö
zükmenin hikmetini, her halde bir müddet için 
onların propaganda yapmak imkân ve kabili
yetlerinden istifadeyi düşünen samimiyetsizlik
te aramak gerekir. 

Akıllarına gelmiş olsaydı, iktidara büyük 
bir propagandacı ordusu temin edecek ve tu
tulmayacak bir başka vaitote de Hükümet pro
gramında yer verirler ve fakir bekârların dü
ğün masraflarını karşılayıp evlendireceğiz der
lerdi, latifesini yeri gelmişken yapmadan ge-
çjemiyeceğiz. (Gülüşmeler) (M. P. sıralarından 
Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devlet baba değil mi, yapabilirdi.. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜP-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Onu siz yapardınız... 
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M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Biz babalığı böyle hafif mev
zularda ele almayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktidarın, buraya kadar olan maruzatımız

la belirtmeye çalıştığımız zihniyetin ve Anaya
sanın her iktidara görev olarak verdiği husus
ların ışığı altında iktisadi ve malî sosyal poli
tikasını bir incelemeye tabi tutacağız, her sa
hada olduğu gibi bu sahalardaki samimiyetsiz
liğini ve yarattığı ortamla komünizmin gafil 
bir müttefiki ve yardımcısı olduğunu da orta
ya koyacağız. 

Vatandaşları huzursuz kılan komünist tah
riklerinin baş sorumlusunun iktidar olduğunu 
ve kendi günahının ağırlığından kurtulmak 
için Anayasayı suçladığını bir kere daha belir
teceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Anayasamız, vatandaşları insan haysiyeti

ne uygun bir hayat seviyesine ulaştırmayı ve 
bu gayenin bir vasıtası olarak da sosyal adalet 
ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesini dev
lete fförev olarak vermiştir. 

insanların sefalet idinde yaşadığı ve yarı
na ait endişelerle ezildiği bir yerde klâsik hak 
ve hürriyetlerin geniş ölçüde nazari kalmaya 
mahkûm olduğu tecrübe ile tesbit edilmiş bir 
gerçektir. 

«Yokluk asaleti bozar,» «Tok söz tok mide
den çıkar» sözleri bu gerçeği billûrlaştıran 
ifadelerdir. 

Adalet Partisi Hükümeti de, programında, 
Anayasanın bu emirlerine muvazi düşen gö
rüşler ortaya koymuş ve taahhütlerde bulun
muştur. 

Teessürle ifade edelim ki, icraatı bu taah
hütlerine uygun olmamış ve bu gayelerden bü
yük ölçüde uzaklaşmıştır. 

Şimdi ise, bu konuda Anayasanın devlete 
verdiği görevlerin maddi imkânlarla sınırlı ol
duğu şeklindeki tabiî bir kaidenin siperine çe
kilmekte, kendisinden davacı olan programının 
elinden kurtulmaya çalışmaktadır. 

Hükümet programı bugün, geniş ölçüde, 
âdeta Fuzuli'nin şikâyetnamesinde yer alan ve 
hükmüne uyulmıyan meşhur berat haline gel
miştir. 

Muhterem milletvekilleri; 

Hükümet programı, her mânada istikrar 
içinde bir kalkınmayı ve artan millî gelirin 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak fertler 
ve bölgeler arasında dağılımını öngörmekte ve 
iktisadi ve malî politikasını bu esaslara göre 
ayarlıyaoağını taahhüdetmektedir. 

Her sahaya ait politikasını başta sosyal 
adalet olmak üzere bu gayelere uygun olarak 
tesbit ve yürütmesi icabeden Hükümet, bu ta
ahhütlerin aksi bir yolda yürümüş, bu sebeple 
evvelce mevcut adaletsizlikler daha yaralayıcı 
ve daha belirli bir hale gelmiştir. Derhal ifade 
edelim ki; İktidar, zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapmıştır. 

Sosyal güvenlik konusunda da durumun 
aynı olduğunu peşinen ve kısaca ifade etmek 
isteriz. 

işsizlik sigortası kurmak, sayıları milyonla
rı bulan tarım işçilerini ve üç milyona yakın 
küçük esnaf ve sanatkârı sosyal güvenlik teş
kilâtına bağlamak ve saire gibi programı ile 
taahhüdettiği sosyel güvenlik tedbirlerini ise 
Hükümet, takibettiği uyutma politikasiyle bu
güne kadar gerçekleştirmemiştir. 

Meclisin birkaç ay sonra tatile gireceği ve 
gündemde de düzinelerle kanun teklif ve tasa
rıları bulunduğu nazara alınırsa, bu Hükü
met taahhüdünün de, acı veya tatlı bir hâtıra 
olarak kalacağı anlaşılır. Belki de bu acı ger
çek karşısında Başbakan Demirel, hedef gös
terdik ve fakat mehil vermedik gibi, âzami 
ömrü dört yıl olarak nazara alınması icabeden1 

bir Hükümet anlayışına yakışmıyacak ve te
bessümleri davet edecek bir mazeret vecizesiy
le karşımıza çıkacaktır. O zaman biz de «Bili
rim Enver yapar» diyen merhum Sultan Re-
şad'ı hatırlıyacağız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi iktidarın malî ve iktisadi politikası

nın çeşitli unsurları üzerinde duracağız ve 
bunların sosyal adalete tamamen aykırı mahi
yetlerini belirtmeye çalışacağız. 

Beş yıllık plânlar, sosyal adalete uygun is
tikrarlı bir kalkınmayı hedef olarak kabul et
mişlerdir. 

Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi sadece bir 
Anayasa emri değildir. Aynı zamanda top
lumda sulh ve sükûnu sağlıyacak, millî bünye
yi kuvvetlendirecek ve onu yıkıcı cereyanlara 
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karşı koruyacak en etkili vasıtalardan biridir 
ve belki de birincisidir. 

Devletin sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
kullanabileceği çeşitli vasıtalardan birisi de 
vergi politikasıdır. Vergi sistemi, gelir fark
larını artırıcı değil, bilakis azaltıcı bir mahi
yete sahibolduğu takdimde bu gayeye hizmet 
edebilir. 

Adalet Partisi Hükümeti de programında, 
sosyal adaleti gerçekleştirmek için modern Dev
letin başvurabileceği vasıtalardan birinin de 
müterakki vergiler olduğunu belirtmiş ve bu 
suretle herkesten kudreti nisbetinlde vergi alın
ması esasını koyan Anayasa hükmüne tercüman 
olmuşjtur. 

Adalet Partisi muhalefette bulunduğu yıl
larda mevcut vergi sisteminin adaletsizliğinden 
ve zengin ile fakir arasında umumiyetle bir 
fark göstermiyen vasıtalı vergilerin vergi siste
mimiz içinde büyük bir ağırlık taşımasından de
vamlı surette şikâyetçi olmuştur. 

Büyük bir kısmı vasıtalı vergilerden temin 
edilen b'ir gelir kaynağı sağlamak için inönü 
Hükümeti zamanında vergi reformu aidi altın
da çıkarılan vergi zam ve ihdası kanunlarının 
karşısına 19 Şubat 1964 tarihinde Meclis kür-
Büsünde Adalet Partisi çıkmış ve şu haklı ve 
Veciz sözleri söylemiştir: «Vergi adaletini tesis 
kudreti olmıyan, mükellef zümreleri arasında 
vergilendirme bakımından farklar yaratan ve 
bu zümreleri birbirlerinin karşısına koyarak iç
timai nizamı dahi zedeliyecek şekilde, ayrılık
lara ve husumetlere sebebolalbilecek bir hüviyet 
gösteren bir vergi tatbikatına reform mâna ve 
mahiyeti asla verilemez.» 

Muhafelette bu veciz ve ıhaklı sözleri söy-
liyen Adalet Partisi, devraldığı adaletsiz vergi 
sistemini düzeltecek, Anayasa ve adalet esasla
rına uygun hale getirecek yerde, kanbur üstü
ne kanbur ilâve eden bir yola başvurmianın ko
laylığım tercih etmiş ve dört yıllık iktidarı dev
rinde bir vergi reformu yapmamıştır. Şimdi 
sormak lâzımdır, Adalet Partisinin bu saha
daki inançsızlığının ve liyakatsizliğinin vebali 
de mi Anayasanındır? 

Anayasanın, gerçekleşmesini Devlete görev 
olarak verdiği sosyal adalet ilkesinin icabı olan 
ve herkesten kudreti nisbetinde vergi aknması-
m sağlıyacak â$il bir vergi reformu yapmaktan 

kaçınan iktidar, elini fukaranın ve dar gelirlinin 
cebinden çıkarmaz olmuştur. 

Devlete yeni varidat lazımsa, neden vergi 
dışı kalmış sahalara el uzatılmıyor, neden mil
yarlarca liralık vergi kaçakçılığını önliyecek 
ciddî tedlbirler üzerinde durulmuyor, neden kud
reti olanlara müracaat edilmiyor da zengin ve 
fakir farkı gözemeksizin herkese aynı derecede 
yük olan vasıtalı vergiler ve zamlar gibi kolay 
ve adaletsiz bir Devlet idaresi yolu tercih edili
yor? 

Zenginin lirasiyle fakirin lirası bir değildir 
diyen büyük ve sosyal gerçek neden unutulu
yor? 

Buna Devlet idaresi denilebilirse böyle Devlet 
idareslini yedi yaşındaki çocuklar da başarır, der
sek haksız sayılabilir miyiz? Adalet Partisi ikti
darının yarattığı maddi ve mânevi ağır hayat 
şartlarının sıkıntısını ve efkârını dağıtmak için 
teselliyi tekel maddelerinde ariyan vatandaş
lar, son yapılan zamlarla bu teselli kapısının 
girileıriiyecek kadar daraldığını, her halde ik
tidara hayır dualar okuyan bir <ruh haleti için
de müşahede etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri : 
İktidarın, Anayasanın sosyal adalet prensip

lerine e kendi taahhütlerine meydan okuyan ic
raatı yalnız takibettiği adaletsiz vergi politika
sından da ibaret değildir. Sosyal adaletin ger
çekleşmesi ve plân hedeflerine ulaşılması için 
fiyat istikrarı başlıca şartlardandır. 

Adalet Partisi iktidara geldiği günden beri 
fiyatlar devamlı bir artış kaydetmiştir. 

Devlet mamullerine yaptığı zamlarla âdeta 
bir fiyat artırma yarışı psikolojisi yaratmıştır. 

Takibettiği malî ve iktisadi politikanın neti
cesi olan fiyat artışlarını, bugünkü sosyal ve 
ekonomik gerçekleri ifade etmek hususunda ne 
kadar kifayetsiz olduğu herkesçe bilinen en
dekslere bakarak doğru bir şekilde kestirmek 
de mümkün değildir. Resmî endeksler gerçek 
artışların çok gerişlinde kalmalktaJdır. 

Muhterem milletvekilleri: 
Fiyat artışlarının seyrini tetkik etmeden 

evvel, Türkiye için ne ölçüde bir fiyat artışı
nın normal sayılabileceğini ve tecviz edilebile
ceğini bir kere daha belirtmek isteriz. 

Mütehassıslarca hazırlanan ve bugünkü Hü
kümetçe kabul edilerek yürürlüğe konan 1966 
yılı programının fiyat politikası kısmında, kal-
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Isınmakta olan bir memlekette genel fiyat sevi-
yestinin % 3 çevresinde değişmesinin normal te
lakki edilebileceği ifade edilmiştir. 

Bugünkü Hükümetin imzasını taşıyan bu ve
sikanın tesbit ettiği % 3 rakamını, gerçek artışı 
ifade kabiliyetlinde olmadığını yukarda belirtti-
ğ'imiz fiyat endekslerindeki artış devamlı olarak 
ahmaktadır. 

Bu gerçek bir tarafa, resmî endekslerdeki 
artışlar, hakiki hayatla âdeta istihza etmekte 
ve pahalılığı alevden bir gömlek gibi sırtında 
hisseden, dar ve sabit gelirlileri, yoksulları 
biran için olsun teselliye kâfi gelmemektedir. 

Şu bir gerçektir ki, para kıymeti endeksleri 
çok geride bırakan bir şekilde devamlı olarak 
düşmekte ve toplumumuz bunun sosyal ve eko
nomik ıstırabını hergün artan bir şekilde his
setmektedir. 

Bu durumun sorumlusu olan iktidara, para 
kıymetindeki devamlı düşüşün yaratacağı eko
nomik ve sosyal neticeleri ifade için komünist
lerin Peygamberi Lenin'in şu sözlerini bir kere 
daha hatırlatırız. 

Lenin şöyle diyor : 
«İçtimai nizamı tahribetmek için, en iyi va

sıta para kıymeti ile oynamaktır.» 
Muhterem milletvekilleri: iktidarın, sosyal 

adalet konusundaki kayıtsızlığını ve samimiyet
sizliğini belirtmek için toprak reformu ve eği
tim sahasındaki adaletsizlikler üzerinde de dur
mak isteriz. 

îktidar, toprak reformu konusunda takibet-
tiği zikzaklı politika ile hakiki niyetini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bu niyeti hâdiselerin 
seyri içinde tesbite çalışacağız. Bu bütçe müza
kerelerinde Başbakan, toprak reformunun ya-
pılamıyacağmı, dağıtılacak toprak olmadığını, 
memleketin kadastrosu yapılmadan esasen bir 
toprak reformunun mümkün olamıyacağını, 
böyle bir kadastro yapma işinin ise yirmi sene 
zamana ve iki milyar liraya ihtiyaç gösterdiğini 
ve sair sebepleri ileri sürerek kesin olarak ifade 
etmiş bulunuyorlar. 

Heri sürdüğü bütün sebepler, yeni keyfedil
miş olmadığı ve bunları kendisi ve Partisi ev
velce de bildiği halde bu konuda neler söylemiş
lerdi? Şimdi onları gözden geçireceğiz. 

Bunu tesbit edersek ortaya muhteşem bir 
samimiyetsizlik çıkmaktadır, 

Adalet Partisinin, Cumhuriyet Halk Parti
siyle birlikte kurduğu Hükümetin programın
da toprak reformu konusunda aynen şunlar ya
zılıdır : 

«Toprak reformunu Anayasamızın ruhuna, 
ekonomik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli 
bir şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler 
dikkatle hazırlanacaktır.» 

Görülüyor ki, o zaman Adalet Partisi top
rak reformunu mümkün görmekte ve normal 
ömrü dört seneydi geçmiyecek bir Hükümetin 
alacağı kanuni tedbirlerle bu meselenin hal yo
luna gireceğini kabul etmektedir. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetine vücut ve
ren protokolü Adalet Partisi adına imza eden 
Sayın Demirel, o zaman Mecliste bulunan top
rak reformu tasarısının süratle müzakeresini 
sağlamak için gayret göstereceğini, tasarıda yir
mi bsş sene olan tatbikat süresini kısaltmanın 
ve kanunun kabulünü takibeden yıldan itiba
ren bütçelere konulması öngörülen yüz milyon 
liralık ödeneğin artırılmasının mümkün olup 
olmadığını araştıracağını da kabul ve taahhü-
detmiştir. 

O zaman toprak reformu mevzuuna, Adalet 
Partisi adına bu hararetli alâkayı gösteren De-
mirerin, şimdi toprak reformunun imkânsızlı
ğından bahsetmesi karşısında o zamanki alâ
kası, zamanın şartlan içinde bir yasak savma
dan ibaretmiş veya sonradan bilmediğimiz il
hamlarla kendini inkâr yolunu seçmiştir, deme
mek mümkün müdür? 

Demirel'in zikzaklı politikasını ve samimi
yetsiz tutumunu belirtmek için bir başka hu
susu da hatırlatmaikta fayda umarız. 

Bugünkü Hükümetin imzasiyle yürürlüğe 
konan 1966 programının on beşinci sayfasında 
«gelir dağılımı için 1966 yılında izlenecek poli
tika» başlığını taşıyan kısımda aynen şöyle den
mekte idi: 

«Gelir dağılımını etkiliyen faktörlerin başın
da toprak dağılımı gelmektedir. Toprak refor
muna 1966 yılında başlanması, plânın gelir da
ğılımında güttüğü hedeflere varabilmek için zo
runludur.» 

1966 programının yine aynı sayfasında : 
«Uygulamanın doğurduğu etkiler» başlığını 

taşıyan kısımda da, gelir dağılımına en fazla 
tesir edecek kanuni vasıtanın toprak reformu 
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olduğu ve bunun gerçekleşmemesi yüzünden, 
gelir dağılımı politikasında arzulanan sonucun 
alınmadığı açıkça ifade edilmiştir. Gelirlerin 
sosyal adalet esaslarına göre dağılmasında en 
tesirli kanuni vasıtanın toprak reformu oldu
ğunu ve plânın gelir dağılımı hedeflerine var
mak için bu reforma 1966 yılı içinde başlanma
sının zorunlu bulunduğunu imzasını taşıyan 
1966 programıiyle ortaya koymuş bulunan Sa
yın Demıirel'e şu suali sormak her halde hakkı
mızdır. 

Siz, toprak reformu mevzuunda samimiyet
siz olduğunuzu mu kabul ediyorsunuz, yoksa 
devletin, hergün bir türlü ve gelişi güzel konu
şarak, irticalen idare edilebileceğini mi sanıyor
sunuz? 

Başbakanı, bu iki şıktan birini kabul etmiye 
biz değil, akıl ve mantık mahkûm etmektedir. 
Hangisini kabul ettiğini açıklarlarsa memnun 
olacağız. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiyedeki sos
yal kaynaşmalarda bir tahrik unsuru ve vurucu 
kuvvet olarak kullanılmak istenen yüksek tah
sil gençliğinin durumunu sosyal adalet açısın
dan ele almak isteriz. 

Bugün Türkiye'de her alanda olduğu, gibi 
eğitim alanında da sosyal adalet, fırsat eşit
liği maalesef gerçekleşmiş olmaktan çok uzak
tır. 

Bilhassa köylerde ve ufak yerlerde oturan 
fakir halk çocukları zekâ kabiliyetleri ile 
mütenasip bir tahsil yapmak imkânından mah
rum bulunmaktadırlar. 

Bu alandaki imkânsızlık ve adaletsizlikler 
yüzünden binlerce ve binlerce üstün zekâ ve 
kabiliyet sönüp gitmektedir. 

Milletimiz, değeri milyarlarca liradan üs
tün olan böyle bir mânevi kayba her yıl uğ
ramaktadır. 

Zeki ve kabiliyetli gençlerin ailelerinin fa
kir olmaları yüzünden özellikle yüksek tahsil 
yapamamaları adaletsizliklerin en yaralayıcı 
şeklidir. So'syal adaletin gerçekleşememesinden 
doğan ıstırap ve huzursuzlukların en önemli 
kaynaklarından biri de budur. 

Yüksek tahsil yapmak için binbir mahru
miyet içinde büyük şehirlerde çırpman on 
binlerce fakir ve orta halli halk çocuğunun 
Devletten gerekli alâka ve yardımı görememek

ten doğan kırgınlığı ve etraflarına baktıkları 
zaman her türlü hak ve adalet duygularını 
yaralıyan bir sefahat ve ihtişam içinde halk 
edilmiş bir hayat süren on binlerce insan ger
meleri onları mânevi bir çöküntüye, bir yeise 
Sürüklemekte ve bir kısmının maalesef kötü 
cereyanlara kendilerini kaptırmalarına sebe-
bolmaktadır. 

Gençlerin, istenilen cereyanlara kapılmala
rının en büyük sorumluları, onlara hakları olan 
alâka ve yardımı göstermiyen, tahsili servetin 
imtiyazı olmaktan çıkarıp' zekâ ve kabiliye
tin imtiyazı haline getirmiyen iktidar sahipleri
dir. 

Bize göre Devlet, zeki ve kabiliyetli fakir 
çocuklarının mânevi babalığını üzerine almalı, 
bunların zekâ ve kabiliyetlerini değerlendire
rek ve işliyerek birer pırlanta olarak mille
tin hizmetine vermelidir. Devlet inşaatmdaki 
ibret uyandırıcı hayret uyandırıcı lüks ve is
raftan vazgeçildiği, hükümdar saraylarını an
dıran Devlet binaları inşa etmekten ziyade 
sade ve sağlam inşaata itibar edildiği, mil
lete hizmeti lüks binaların ve mobilyaların 
değil, liyakat ve fazilet sahibi görevlilerin 
yapacağı gerçeği kavrandığı, türlü yollarla 
Devlet imkânlarından yaran ve partizanlar 
için kurulan mânevi ziyafet sofraları orta
dan kaldırldığı takdirde, sadece buradan elde 
edilecek y'\xz milyonlarca lira para ile, on 
binlerce zeki ve kabiliyetli fakir ve orta halli 
aile çocuğu üniversitelerde ve yüksek okul
larda rahatça okutulabilecektir. 

Yeri gelmişken arz edeyim ki, Türkiye'yi 
kurtaranların başı olan Mustafa Kemal bir 
köy odasını andıran bir binada çalışarak bu 
vatanı kurtarmıştır. (M. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

Sol akımlardan şikâyetçi gözüken iktidar 
sahiplerine bu millî ve hayati gerçeği bir kere 
de Meclis kürsüsünde hatırlatır ve gençlere 
ciddî olarak sahip çıkmalarını talelberiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
iktidarın, yoksullara karşı bütün aksi övün

melerine rağmen gösterdiği alâkasızlığın bir 
başka örneğini daha vermek isteriz. 

Barbakan, orman içinde yaşıyan milyon
larca yoksul köylünün durumunu dile getiren 
ve mevcut bir kanunun, bütçeye konmasını em
rettiği tahsisatı neden koymadıklarını soran-
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lara karşı, âdeta davacı edasiyle cevaplar 
vermektedir. 

Bugün Türkiye'de orman içinde ve en dü
şük hayat seviyesinde yaşıyan dokuz milyon 
vatandaş vardır. Bunların mahrumiyet ve acı
larını kısmen olsun gidermek amaciyle 1956 
da çıkarılmış bulunan bir kanun, her yıl büt
çeye en az 50 milyon lira ödenek konmasını 
emrettiği halde Adalet Partisi iktidarı kanu
nun bu emrini, ihtiyaç ve adaletin bu icabını 
hiçe sayarak bu ödeneği bile bütçeye koyma
maktadır. 

Para değerindeki düşüş nazara alındığı tak
dirde kanun ruhuna ve maksadına göre uy-
gulıyacak bir iktidarın , orman içi köyleri için 
değil 50 milyon lira, en az 150 - 200 milyon 
lirayı bütçeye koyması icabeder. 

Ne acıdır ki, yarı aç yarı tok yaşıyan 
orman içindeki vatandaşların birçoklarının yas
tıkları hâlâ başlarının altına koydukları bi
rer kütük parçasıdır. 

Kanunun emrettiği bu ödeneği geçmişteki 
şu veya bu Hükümetin bütçeye koymaması, 
bugünkü Hükümeti beğendiği bir devrin çıkar
dığı bir kanunu tatbik etmemek ve orman 
(köylerini ihmal etmek sorumluluğundan kur
taramaz. Millî gelir şöyle artıyor, böyle artı
yor diye övünen iktidarın, artan bu gelirden 
kütükten yastıklı orman köylülerinin hisse
sine ne düştüğünü düşünmemesi elem ve ibret 
vericidir. 

Muhterem milletvekilleri : 
İktidarın temas etmediğimiz diğer saha

lara ait icraatı da dile getirdiklerimize uygun
dur. 

Hulasaten ifade edelim ki, Hükümet, çe
şitli sahalarda takilbettiği aynı zihniyet ve 
felsefenin eseri olan politikasiyle zengini 
daha zengin, fakiri daha fakir hale getir
miş, dar ve sabit gelirlileri günden güne peri
şan etmiş, büyük halk kütleleri millî gelir ar
tışlarından faydalanamamış, bu sebeple de şi
kâyetçi olduğu sosyal kaynaşmaların ve tah
riklerin başlıca sorumlusu olmuştur. 

İktidarda bilir ki, komünizm zehirine karşı 
en tesirli panzehir sosyal adalet ve sosyal gü
venliktir. Bunları ihmal eden politikasiyle ve 
yarattığı huzursuz ortamla komünizmin ekme
ğine yağ süren bir iktidarın, bu bütçe müza
kerelerinde Başbakanın ağziyle kürsüden «Mar-
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. ksist cereyanların boy atmasına sebep biz mi
yiz? 

Buyurun Anayasa , kitap basmak serbest 
izne tabi değil. Gazete basmak serbest izne tabi 
değil. Parti kurmak serbest izne tabi değil. 
Gösteri yapmak serbest izne tabi değil. Her tür
lü fikir ve düşünceyi yaymak serbest izne tabi 
değil. Buyurun Anayasa düzeni. Görüyorsunuz 
tedbir var da almadık mı?» gibi sözler söylemesi, 
kendi inançsızlıklarının ve liyakatsizliklerinin 
vebalini Anayasaya yükleme çabası içine girme
si esef ve ibret vericidir. (MP. sıralarından 
bravo sesleri.) 

Adalet Partisi, muhalefette ve aynı Anaya
sa düzeni yürürlükte iken, başkalarını komü
nizmle ciddi mücadele edememekle suçluyordu. 

Tamamen gerçek dışı olmakla beraber ana
yasa düzeni komünizmle mücadeleye imkân 
vermiyorsa, kendisi başkasını vaktiyle nasıl 
suçluyordu dememek mümkünmüdür? 

Komünizmle samimi olarak mücadele edecek 
liyakatli bir iktidarın yapacağı iş, suç işlendik
ten sonra harekete geçmek suçluları adalete 
tevdi etmekten ibaret değildir. 

iktidarın asıl önemli görevi, suçların işlen
mesine imkân ve zemin hazırlıyan sebebleri or
tadan kaldırmak, komünizmin aradığı ortamın 
meydana gelmesine, iktisadi, sosyal, kültürel ve 
sair tedbirlerle mani olmaktır. 

Komünizmle mücadelede samimî olan bir 
iktidar, Adalet Partisi gibi komünizmin ekme
ğine yağ süren bugünkü ortamı yarattıktan son
ra, seçim sathı mailinde Anayasayı suçlama ve 
dört- yıldan beri getirmediği kanun tasarısını 
da tam bu hengâmede getirme oyununa baş
vurmaz ve getirilen tasarı kanaatlerine uy-
mıyan noktalar varsa bunları söyliyecek ger
çekten milliyetçi ve hürriyetçi partileri peşinen 
suçlamak ve millete jurnal etmek hazırlığına 
girişmiş. (M. P. sıralarından bravo sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri, 
Komünizmle mücadele için ceza kanunları 

kâfi gelseydi, müttefikimiz Amerika, Avrupa 
ve AsyadaM birçok devletlerin komünistlerin 
pençesine düşmemelerini sağlamak için, mil
yarlarca dolarlık iktisadi yardım programları 
düzenlemez ve alâkalı devletlere ceza kanun
larının yeni hükümlerle süslenmesi ve cezala
rın şiddetlendirilmesi için bir siyasi tavsiye re
çetesi göndermekle iktifa ederdi. (M. P. sırala-

I rından «bravo» sesleri, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

ıSaat 13,000 e geldi. Konuşmanız 15 - 20 da
kika içersinde bitebilecek gibi mi? 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK-
BAŞI (Devamla) — Bitiyor efendim, 10 daki
ka değil, 5 dakika bile sürmez. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ^u halde Sayın 
Bölükbaşı'nm konuşmasının bitimine kadar mü
zakerelerin devamı hususunu tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Bölükibaşı. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK

BAŞI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Yeri gelmişken bir muhterem zatın iktidara 

görevinin ne olduğunu ifade eden ve onun şim
di sarıldığı çürük dalları akıl ve mantıkla ko
paran sözlerini Yüce Meclisin takdirlerine sun
mak isterim. O muhterem zat şöyle diyor : 

«Huzurun sağlanmasının başlıca vaisıtası da 
Anayasamızda hudut ve şümulü çizilmiş olan 
sosyal adalet ve sosyal güvenliğin süratle ger
çekleştirilmesidir. Cemiyet içinde, hak ettiği 
refah hissesini alan, Devletin aldığı uygun ted
birlerle yarın endişesinin kâbusundan kendisi
ni kurtaran ve böylece adaletin ve güvenin sa
adetini hisseden vatandaşlar, yıkıcı ceryanlarm 
hayalî vaitlerine aldanacak bir ruh haleti içi
ne düşmekten kurtulmuş olurlar. (Biri yer, biri 
bakar, kıyamet ondan kopar.) diyen atalar sö
zümüzün derin tecrübelere dayanan mânası id
rak edilerek, Türkiye'yi bir kısım insan
ların yediği, bir kısım insanların baktığı 
ve üstelik yarınından emin olmıyan in
sanların yaşaldığı diyar olmaktan kurtardığı
mız gün, millî ve mukaddes varlıklarımıza mu
sallat olan bütün yıkıcı cereyanlar kendiliğin
den sönmeye veya tesirsiz kalmaya mahkûm ola
caktır. 

(Devletti ve demokrasiyi koruyacak en kuv
vetli tedbir, onun temeline adalet ve refahı koy
maktır. Bütün medeni milletlerin tecrübe ile 
benimsedikleri yol da budur. 

Türk Milletinin millî ve dinî gelenekleri de 
Devletin bu istikamette tedbirler almasını em
redecek mahiyettedir. 

Açların olduğu memlekette tokların gülme
ye, ağlıyanlarm bulunduğu memlekette isi yo-
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lunda olanların seyirci kalmaya vicdanen hak
ları olmamak lâzımdır. (M. P, sıralarından al
kışlar) Ayrıca unutmamalıdır ki, sefaletin bu
lunduğu yerde refah daima tehlikededir. 

Millî tesanüt ve birlik ancak böyle bir an
layışla sağlanabilir. 

Bugünkü Anayasamızın emrettiği bu ted
birler süratle gerçekleştirilmeli, vatandaşlar 
adaletin sağlıyacağı refahın ve yarınına kefil 
olan Devlet babanın şefkatli alâkasının tadını, 
huzur ve emniyetini duymalıdır. Vergi, ücret, 
eğitim ve öğretim, kredi, istihdam ve sair saha
lara ait Devlet politikası sosyal adalet ve gü
venliğin icaplarına süratle ve gerçek mânada 
uydurulmalı ve Anayasa prensiplerine ve mil
let refahına meydan okuyan bugünkü adaletsiz 
fiili gidiş düzeltilmelidir. 

iktidarlar, zengin edecekleri bir avuç parti
zan ve yaran ile değil, yüzlerini güldürecekleri 
ve benizlerine kan getirecekleri büyük kütlele
rin durumlariyle iftihar etmelidirler.» 

Bu haklı ve veciz sözler, mulhterem İbrahim 
Elmalı'nın bir demecinden alınmıştır. (M. P. sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Adalet Partisi, sözüne, kanununa, adaletine, 

liyakatine dürüstlüğüne güvenilir bir iktidar 
olamamıştır. Devlet idaresüne yeni bir ruh ve 
zihniyet getirememiştir. Devletin ayak oyunla-
riyle, palyatif tedbirlerle, muayyen şahıs ve 
zümreleri tatmin politifcasiyle, kazasız belâsız 
idare edilebileceğine inanmak gafletinin temsil
cisi olmuştur. 

Millet Partisi, bu yolun sonunu aydınlık gör
memektedir. Bu sebeple de iktidarı gerek ken
disi, gerek demokratik rejim ve gerek memle
ket için yegâne selâmet yolu olan hukukî ve ah
lâki meşruiyete dönmeye ve saygılı kalmaya bir 
kere daha davet etmektedir. 

Karar iktidarındır. 

Üzücü bütün şartlara rağmen M. P. nin inan
cı odur ki, milyonlarca kefensiz şehidin bize 
emaneti olan bu mübarek vatanın üstünde kızıl 
baykuşlar ötemiyeceklerdir. (M. P. sıralarından, 
«Bravo», sesleri, alkışlar) 

Cenabı Hakkın demokratik rejimi de, Türk 
Milletinin de siyasi gaflet ve ihtirasların geti
rebileceği kötü akıbetlerden koruması niyazı 
ile mâruzâtımıza son verir, Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlarız. (M. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın BöJükbajşı, bir dakika
nızı rica edeceğim, efendim, bir hususu tavzih 
etmenizi istirham edeceğim. 

Konuşmanızda şöyle bir cümle tesbit ettim, 
eğer yanlış tesbit etmedimse: «Senatoya Baş
kanlık yapan bir zatı böyle karanlık yollardan 
seçtiren Başbakan...» (dediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Böyle 
bir iktidardan nıe hayır beklenebilir, dedim. 

BAŞKAN — Şimdi burada yönelttiğiniz 
tenkide muhaJtabolan iktidar ayrı, fakat Sayın 
Senato Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un 
karanlık... 

1. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için 
vergi kanunlarında değişiklik yapılmam hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/588) (S. Sayısı : 796) 

BAŞKAN — Söz sırası Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına Sayın Ekrem Alican'mdır. Buyu
run Sayın Alican. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada 1969 büt
çesinin finansmanı için vergi kanunlarında deği
şiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı açık 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

2. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar-
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 

tenkidlerimin hedefi iktidarıdır, İbrahim Şevki'-
nin iştirakinin olup olmadığı ayrı bir mesele
dir. 

BAŞKAN — Mesele yok, mademki tavzih et
tiniz. 

(M. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, saat 13 ü 5 geçiyor. 
13,35 te tekrar toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati: 13,05 

ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/567; 
Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1162) (Devam) 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri ! 

Bütçe müzakerelerinin başladığı gün bütçe
nin tümü üzerinde yaptığım konuşmada, iktidar 
partisi Hükümetinin 4 yıla yaklaşan iktidar dev
resinde başarılı olup olmadığı konusundaki teş
hisimizi ifade etmiş ve maalesef Hükümetin 
1961 - 1965 devresine nazaran, 1965 - 1969 dev
resini daha başarılı icraatla yürütemediği kana
atimizi ifade etmiştim. 

Bu kanaatimizin iki anasebebi olduğunu da 
Yüce Heyete arz etmiştim. Birisi; Hükümetin 
iktisadi hayata gerekli canlılığı, gerekli kalkın
ma ve gelişme imkânlarını veremediği, ikinci 
anasebebin de; Anayasamıza hayatiyet kazan-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 13,35 

BAŞKAN — Femıh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — 62 nci birleşimin ikinci otumuuna devam ediyoruz. 
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dırmak, Anayasamıza canlılık kazandırmak, 
Anayasamıza topyekun şahsiyet kazandırmak 
bakımından Hükümetin başarılı. icraat yapabil-: 
diğini ifade edemeyiz, demiştim. 

Birinci kısmı ilk konuşmamda usun uzun arz 
ettim. Tabiatiyle bu kısma bu konuşmamda 
temas edecek değilim. 

İkinci kısım konusundaki teşhisimde, acaba 
bütçe müzakereleri devamınca kanaatlerimize 
yeni ışık tutacak, teşhislerimize yeni gelişmeler 
getirecek beyanlarda bulnulur mu, bâzı gerçek
ler ortaya konulur mu diyerek iktidar partisi 
sözcülerini, Hükümet sözcülerini müzaekreler 
devamınca dikkatle dinledim. Maalesef Yüce 
Heyetinize arz etmek lüzumunu hissetmekteyim 
ki, bu müzakereler başlangıçta ifade ettiğimiz 
kanaatte her hangi bir değişiklik ifade etmek 
şöyle dursun, hattâ başlangıçtaki teşhisimizi, 
başlangıçtaki kanaatimizi kuvvetlendirici birta
kım yeni delillerin ortaya çıkmasına vesile teş
kil etmiştir. 

Şüphesiz bu kürsüden konuşurken, birtakım 
kanaatlere vardığımızı ifade ederken, bu kana
atlerin delillerini ortaya koymazsak hakikaten 
bu kürsüye gösterilmesi gereken hürmeti gös
termemiş oluruz. Bu itibarla bendeniz bugünkü 
konuşmamda bu ikinci anasebep dediğim; Hü
kümetimizin Anayasamıza şahsiyet kazandıra-
madığı konusundaki teşhisimizin delillerini Yü
ce Heyetinize vermeye çalışacağım. 

Sevgili arkadaşlarım; esasen bizim birinci ko
nuşmamızda ifade ettiğimiz hususları, bana öy
le gelmektedir ki, gerek iktidar grupunuz, ge
rekse Hükümetimiz de çeşitli vesilelerle bâzı mi
saller vermek suretiyle bizimle beraber olduğu
nu göstermiştir. Yani iktidar grupu da, Hükü
met de Anayasaya şahsiyet kazandırma konu
sunda çalışmaların yetersiz olduğunu bâzı mi
sallerle ifade etmişlerdir. Bendeniz evvelâ ora
dan başlıyarak görüşümü Yüce Heyetinize izah 
edeceğim. 

iktidar partisinin bütçesinin tümü üzerinde 
konuşmuş olan sayın sözcü, sözlerinin arasında 
çeşitli şikâyetlerde bulundu. Meselâ arkadaşı
mız dedi ki; «Grupumuz Anayasanın getirdiği 
müesseselerin işleyiş tarzından şikâyetçidir. 
Yüksek Seçim Kurulunun kararları, Anayasa
nın vatandaş oyuna verdiği büyük değere uy
gun düşmemektedir. TRT'den şikâyetçiyiz, 
muhtariyetini bozmadan ıslahı şarttır. Bize, 

üç beş kızıl uşağının hakkından gelemediniz 
deniliyor, Anayasamızın hükümleri sarihtir, 
yargı organı vardır, yürütme organı vardır, 
yürütme organı vardır, binaenaleyh yürütme 
organını tenkid edecek bir husus yoktur. Bir 
parti liderinin Mecliste, işçi sınıfının iktidara 
geleceğini, bu suretle Anayasanın sınıf ayırımı 
yapılamıyacağı hükmüne aykırı konuştuğunu 
da ayrıca arkadaşımız sözlerine eklemiştir. 

Demek ki, biz; Türkiye'de şu 4 yıllık dev
re içerisinde iktidar Anayasanın getirdiği mü
esseselere şahsiyet kazandırmakta yetersiz kal
mış, derken yalnız değiliz. Sayın iktidarın sa
yın sözcüsü de aşağı - yukarı bizim ifade ettiği
miz hususları bu şekilde ifade etmektedir. Ya
ni Anayasa özerk bir TRT getirmiştir, TRT 
özerk olarak çalışmamaktadır, diyor. Anayasa 
birtakım müesseseler kurmuştur, bu Anayasa 
müesseseleri Anayasanın getirdiği esaslar içe
risinde çalışmamaktadır. Anayasanın vatandaş
lara getirdiği birtakım haklar, hürriyetler, 
temel haklar, temel hürriyetler vardır. Bun
lar lâyıkiyle, Anayasanın ruhuna uygun şekil
de kullanılmamaktadır. Bu haklara, bu hür
riyetlere sahibolan müesseseler, vatandaşlar 
bir taraftan hakları kullanırken, bir taraftan 
da bâzı sorumluluklara tabiatiyle sorumluluk
lar taşımaktadırlar. Bu ikisi arasında, haklarla 
sorumluluklar arasında denge kurulamamakta
dır, diyerek sayın iktidarın sözcüsü de, mu
halefetle birlikte bu kürsüden şikâyetlerini 
ifade etmiştir. Yalnız iktidar partisinin sözcüsü 
değil, sayın Hükümet adına konuşan değerli 
arkadaşımız da aşağı - yukarı bu konularda 
bizimle mutabık olduklarını, ama doğrudan 
doğruya değil de dolaylı olarak yine ifade et
mişlerdir. 

Hükümet adına yapılan konuşmalarda TRT 
den aynı şekilde şikâyetler olmuştur. Hükümet 
adına yapılan konuşmalarda Sayın Seyfi öz-
türk arkadaşımız meselâ, birtakım dernekle
rin kanunlara rağmen siyasi faaliyetlerde bu
lunduklarından şikâyetçi olmuştur. Yine Sa
yın Seyfi öztürk arkadaşımız kanunlarımıza 
rağmen birtakım memur vatandaşların siya
setle uğraştıklarından şikâyetçi olmuştur, içiş
leri Bakanımız bunlara benzer şikâyetlerini yi
ne bu kürsüden ifade etmiştir. Aşırı solculuk 
propagandası mahiyetindeki birtakım neşriya-
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tın kitapçı vitrinlerinin devamlı olarak muha
faza edildiği birtakım kitapların birtakım pro
paganda vasıtaları olduğunu, gerek içişleri 
Bakanımız, gerekse Hükümet adına konuşan 
çeşitli sorumlu arkadaşlarımız buradan ifade 
etmişlerdir. O halde aziz arkadaşlarım; biz, 
Hükümet icraatiyle Anayasamızın getirdiği de
mokratik, millî, lâik, sosyal Hukuk Devleti 
ilkesine şahsiyet kazandıramamıştır, kazandır
makta yeterli olamamıştır derken bu konuda 
yalnız değiliz, iktidar grupu da, hattâ Hükü
met dfr-bizimle beraber; evet, Anayasa, Anaya
sanın müesseselerine bu devrede henüz vuzuh 
kazandırılamamıştır, mâna kazandırılamamış-
tır, bu konularda yetersiz kalınmıştır demek
tedirler. 

İşte sayın iktidarla aramızdaki görüş fark
lılığı, doğan neticeden, değil de bu neticenin 
doğmasına sebebolan zihniyetten, metottan 
çıkmaktadır. Biz iktidarla beraber, iktidar gru
pu ile beraber bu kürsüye gelip, hep birlikte 
bu mevzularda ağlıyacak mıyız, yoksa iktidar 
ve onun Hükümeti bu mevzularda muhalefetle 
beraber şikâyetçi olmak değil, bu mevzularda 
tedbirlerini almak suretiyle Anayasaya mâna 
kazandırmak görevi ile mi görevlidirler? Me
sele burada, aramızdaki ihtilâf buradan çık
maktadır, 

Daha müşahhas olmak isterim, muayyen 
mevzularda daha müşahhas olmak için fazla 
teferruata dalmadan bir iki meselede, mese
lâ, yıllardan beri tartışma konusu olan TRT 
konusunda, yıllardan beri tartışma konusu 
olan bu temel haklar ve hürriyetler konusunda 
iktidarın ve onun Hükümetinin kronolojik 
olarak davranışlarını Yüce Meclise kısaca izah 
etmek isterim. Mesele daha müşahhas gözümü
zün önünde meydana çıkar, ne demek istediği
miz daha müşahhas olarak, daha kolayca an
laşılmak imkânına kavuşuruz. 

Sayın arkadaşlarım; meselâ, sayın iktidar 
partisi seçim beyannamesinde Devlet Radyosu 
hakkında şöyle söylemektedir : «Devlet radyo
larının Anayasa hükümlerine aykırı ve millî 
politika ile çelişmeli ve kamu düzeni bakımın
dan zararlı bir şekilde faaliyette bulunmasını 
önliyecek tedbirler alınacaktır.» Yani iktidar 
partisi daha seçim devresinde Devlet radyosu
nun millî politika ile çelişmeli, kamu düzeni 
bakımından zararlı işlemekte olduğunu teşhis 

etmiş ve bunu önliyeceğiz demiş. Ne zaman? 
1965 genel seçimlerinde, genel seçim kampanyası 
sırasında bunu ifade etmiş. Sonra iktidar par
tisi çoğunluğu almış, ilk Hükümetini kurmuş, 
ilk Hükümetinin programında da aynı şekilde 
aşağı yukarı aynı beyanı getirmiş... Orada da 
der ki; TRT Kurumu Kanununun geçmiş tatbi
katından doğan şikâyetler göz önüne alına
rak Anayasamızın emrettiği muhtariyetini ze
delemeksizin tadili cihetine gidilecektir. 

İyi mi sayın arkadaşlarım? Yani Hükümeti 
kurduğu zaman daha iktidar TRT Kurumuna 
ait Kanunun millî menfaatlere ve kamu düze
nine aykırı çalıştığı kanaatindeyiz, kanunu da 
düzelteceğiz, kanunu da ıslah edeceğiz demekte
dir, 1965 yılının Kasım ayında, zannediyorum 
3 Kasımda okunmuştu bu Hükümet programı 
Yüce Mecliste; 1965 yılının ilk Kasımında artık 
ben neticeye vardım diyor, TRT millî menfa
atlerimize aykırı çalışmaktadır, TRT kamu dü
zenine aykırı çalışmaktadır, bunun ıslâhı idari 
tedbirlerle falan değildir. Biz 4 ncü Koalisyonu 
kurarken TRT nin ıslâhı mevzuunda hakikaten 
o zaman da partilerarası bir mutabakat tesis 
etmiştik. Ve Hükümete bir görev vermiştik, 
demiştik ki, «TRT konusundaki şikâyetleri hal
letmek için Hükümeti salahiyetli kılıyoruz, 
Hükümeti yetkili kılıyoruz; Hükümet ister idari 
tedbirlerle, isterse kanun çıkarmaya ihtiyaç 
varsa kanun tasarısı hazırlamak suretiyle koalis
yon kanatlarına müracaat eder, biz de des
teklemeyi peşinen kabul ediyoruz.» demiştik. 
O zaman kendilerine bu çeşit bir yetki vermiş
tik. 

Şimdi, A. P. tek başına iktidara geçiyor, bu 
iki çeşit ıslâh ihtimalinden bir çeşidi üzerinde 
kararlı; «Kanunsuz bu işi halledemeyiz, kanu
nu çıkartacağız bu işi halledecek, TRT yi millî 
menfaatlere uygun, kamu düzenine uygun çalı
şır hale getireceğiz.» diyor. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi buradan girmek 
istediğim «Hükümet kararsızdır, mütereddittir» 
şeklindeki teşhislerimize misal gösteriyoruz. 
Hükümet programına bunu getirdikten sonra, 
Sayın Hükümet Başkanı 1966 yılı başından iti
baren 13 basın toplantısı yapmıştır ve bu basın 
toplantılarında umumiyetle TRT konusu ken
disine sorulmuş veyahut TRT konusunda soru 
sorulmadan Sayın Başbakan umumi izahatı içe-
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risinde TRT konusuna temas etmiştir. Bunları, 
bütün sözlerini uzun uzun okumadan özetle ifa
de edeceğim. Meselâ, 4 Ocak 1966 tarihinde, 
bugün 1969 olduğuna göre üç sene önce yaptı
ğı basın toplantısında millet, halkımız TRT den 
şikâyetçidir, programlarından şikâyetçidir, bu 
şikâyetler böyle devam edip gidemez, biz Hükü
met olarak bunu düzeltmeğe bu şikâyetlerin 
sonunu almağa mecburuz. TRT konusunda ne 
icabederse o yapılacaktır, kanun mu değişecek
tir, yoksa başka yoldan mı bir değişiklik lâzım
dır? Bu düşünülecek ve umumi efkârın tasvibe-
deceği bir duruma getirilecektir. 

Şimdi arkadaşlarımın dikkatini bir noktaya 
çekerim. Hükümet programında kanunun deği
şeceği ifade edilmekte idi. Hükümet kurulduk
tan sonra 1966 nın başında bu kadar sarih 
bir angajmana girilmiyor, kanun mu değişecek
tir, yoksa başka tedbirlerle mi bu iş düzelecek
tir, bunu düşüneceğiz, halledeceğiz diyor. De
mek ki, Hükümet, programını yaparken henüz 
kararsızmış, «Bu kanunu değiştirmeğe lüzum 
var» derken, hakikaten kanunun değişmesine 
lüzum var mı, yok mu diye kesin kanaate var
madan kanun değiştirilecektir demiş. 1986 nm 
başında da ne lazımsa onu yapacağız demekte. 

Ondan sonra Sayın Hükümetin kanaati de
ğişiyor ve hakikaten TRT nin kuruluş Kanunun
da değişiklik yapmak suretiyle Islâh edilmesi 
lüzumuna yeni baştan kaani oluyor ve 1966 yılı
nın üçüncü ayında yapılan ikinci basın toplan
tısında birtakım reform kanunları yapılmıştır 
deniliyor. Hazırlanmıştır, bir kısmı Meclise sevk 
edilmektedir, edilecektir derken TRT kuruluş 
Kanunu tadil tasarısı da hazırlanmıştır, Meclise 
sevk edilecektir, denilen kanunlar arasında zik
rediliyor. Yani tasarı da hazırlanmış. Ne za
man hazırlanmış? 1966 yılının üçüncü ayında. 
iktidara gelişten beş, altı ay sonra kanunla bu 
iş düzeltilebilir, kanun da hazırlanmıştır, mese
leyi kanun ile halledeceğiz denilmiş ve kanun 
tasarısının da hazırlandığı ifade ediliyor. Adı 
da TRT kuruluş kanunu tadil tasarısı. O basın 
toplantısında verilen çeşitli reform kanun tasa
rıları listesinin içerisinde 17 numra ile bu zik
redilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; muhalefet ola
rak, aradan üç yıl geçtikten sonra, bütçe mü
zakerelerinde buraya sayın iktidar partisinin 
sözcüleri çıkar, TRT den şikâyetçiyiz, TRT yi 

millî yarararımıza uygun bir şekilde, kamu ya
rarına uygun bir şekilde düzeltilmesi lâzım-
g'eldiği kanaatindeyiz derse, Hükümet çıkar ay
nı kanaati ifade ederse, muhalefet olarak biz 
onların karşılarına çıkıp; yahu siz üç sene ön
ce buna ait kanaatlerinizi ifade etmiştiniz, ta
dil tasarısını hazırladık demiştiniz, tadil tasa
rısını üç seneden beri Meclise sevk etmiyorsu
nuz, bugün seçime gidilecek yılda, artık belki 
de bu tadil tasarısının çıkarılması imkânları 
kaybolduğu bir sırada, TRT den başladığınız 
noktaya tekrar avdet edip, başladığınız nok
tayı demin arz ettim, seçim beyannamenizi oku
dum, «TRT den şikâyetçiyiz, millî menfaatlere 
aykırı çalışmaktadır, kamu düzenine aykırı ça
lışmaktadır, kanun çıkartacağız, düzelteceğiz» 
dediniz seçim beyannamenizde, dört yıllık ik
tidardan sonra yine aynı noktaya geliyorsu
nuz, diyorsunuz ki «TRT den şikâyetçiyiz»; O 
zaman biz karşınıza çıkıp da «Beyefendiler, siz 
mütereddit bir iktidarsınız, siz kararsız bir ik
tidarsınız, siz ne yapacağınızı henüz kestirme
mişsiniz, karar verememişsiniz» dersek haksız 
mı düşeriz sevgili arkadaşlar? Açık söylüyo
rum, buna müşabihtir, bunun gibidir bir çok 
konulardaki ısaym iktidarın davranışları. Biz, 
bundan şikâyetçiyiz. Yoksa, «Sen niye falan 
kanun tasarısını bu Meclise getirdin, niye bu 
işleri kanun ile halletmek kanaatini ifade edi
yorsun?» diyerek şikâyette bulunmuyoruz. Biz, 
mütereddit davranışlardan, kararsız davranış
lardan bir türlü neticeye varamıyan tutumlar
dan şikâyetçiyiz. Onun için diyoruz ki, Anaya
sa bir temel kurmuştur; Devlet hayatımız için, 
toplum hayatımız için bir temel kurmuştur. Te
mel çizgileri çizmiştir, temel iskeleti kurmuş
tur, ama bunu doldurmak vazifesi, bunu ta
mamlamak vazifesi, bunu yaşar hale, hayatiyet 
kazanmış hale getirmek vazifesi bilhassa ikti
dar partilerine ve onun hükümetlerine düşer. 
Anayasamız çeşitli müesseseleri kurduktan son
ra altına ayrı maddeler, ayrı hükümler koyu-
yor. Bu hususların, bu müesseselerin, bu hak
ların nasıl kullanılacağını, ne şekilde işliyece-
ğini yapılacak kanun tesbit eder diyor. Bir çok 
müesseseler için ıslahat kanunlarına ihtiyaç 
gösteriyor. Bir çok müesseseler için reform ka
nunlarına ihtiyaç gösteriyor. Bunlar yapılmaz
sa, düzenleyici kanunları yapılmazsa ıslah edi
ci kanunları yapılmazsa, reformcu kanunları 
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yapılmazsa ve bunlar süratle yapılıp da çıkar-
tılmazsa Anayasa hayatiyet kazanabilir imi, 
Anayasa şahsiyet kazanabilir mi? Anayasanın 
çeşitli müesseseleri hakikaten yaşar hale getiri
lebilir mi ve nihayet bu topluma o Anayasanın 
vermesi ıgereken fayda sağlanabilir mi? Üze
rinde durduğumuz noktalar ve iktidarı teııkid 
ettiğimiz hususlar bundan ileri gelmektedir. 

Şimdi, Sayın Seyfi Öztürk arkadaşımız, ha
kikaten jhem çok sevdiğim hem hürmet ettiğim 
Sayın Seyfi Öztürk arkadaşımız Başbakanlık 
adına konuşurken bu kürsüden dedi ki, biz di
yalog taraftarıyız, meşveret taraftarıyız. Yani 
karşılıklı diyalog ile muhalefet ile meselele
ri halletme taraftarıyız. Fevkalâde isabetli bir 
fikirdir. Kendisini hakikaten bu bakımdan tak
dir ederim, ama arzu ettiğimiz zaman diyalog 
taraftarı, arzu ettiğimiz zaman monolog taraf
tarı olmamak mecburiyetindeyiz. Eu da ıesas. 
Yani Seçim Kanunu tadilâtını bir misal olarak 
huzurunuza getirmek isterim. Seçimleri hemen 
taMbeden günlerde iktidar ben Seçim Kanunu
nun tadili için millete taahhütte bulundum, 
değiştireceğim dedi. Hiç bir itirazımız yok. As
lında itiraz edemezdik, bir iktidar, bir parti 
millete bir Seçim Kanunu değiştirme taahhü
dünde bulunmuş o istikamette de değişiklik ge
tiriyor. Haklı bir iddia idi, ama kendilerine de
dik ki, «Gelin bir diyalog yapalım. Yani seçim, 
Anayasamızın demokratik hukuk devleti ilke
sinin temelini teşkil • eder. îşte o demokratik 
hukuk devletinin kuruluşunun başlangıç saf
hasıdır Seçim Kanunu. Gelin bir diyalog yapa
lım, bu vesile ile bizim de bâzı şikâyetlerimiz 
vardır, Seçim Kanunundan. Karşılıklı 'görüş
melerle bir millî mutabakat tesis edelim, Seçim 
Kanununu böyle çıkartalım,» dedik o zaman. Bu
gün diyalogdan bahseden sayın hükümet, o 
zaman Seçim Kanunu üzerinde diyaloga yanaş
madı, bizim bildiğimiz kadariyle, «1961 Kuru
cu Meclisinin kabul ettiği kanunu kabul ediyo
rum,» dedi. Anayasa Mahkemesine götürdü, 
Anayasa Mahkemesi de o kanunun bir kısmını 
iptal -etti. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bir 
kısmını iptal değil, muhtevasını değiştirdi. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Değiştirdi. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Söy
le, tam söyle de zapta geçsin. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Zapta geçsin, pekâlâ. Neyi söyle
dim, söyle Kılıçoğlu? «muhtevasını değiştirdi» 
dedim, zapta geçsin, tamam. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, sizin bir çok 
şikâyetlerinizi insaflı mütalâa ederim ben bir 
çok noktalarda. Hakikaten bir Anayasa Mah
kemesi, Kurucu Meclisin çıkardığı bir kanunu 
aynen çıkarmış olan bir iktidarın kanunu niye 
bu şekle soktu? Bunu hu'kukî yönden izah biraz 
zordur ama, bakın açıkça onu da söyliyeceğim, 
hukukî yönden izah zordur. Aynı kanunu, Ana
yasayı yapmış olan Kurucu Meclis yapmıştır. 
Burada insaflı olmamız gerekir. Yalnız, bana 
öyle geliyor ki, Anayasa Mahkemesi biraz da ik
tidarın bu kanunu çıkartırken izlediği metoda 
karşı bir davranışla bu kanunun bâzı hükümle
rini (A. P. sıralarından gülüşmeler ve müdaha
leler.) Müdafaa ederek söylemiyorum sevgili ar
kadaşlar, dinleyin. Elbet Anayasa Mahkemesi
nin böyle bir davranış içerisine girmesi, bizim 
bakımımızdan müdafaa edilir bir husus değil
dir, ben öyle düşünüyorum. Her halde bu mak
satla yapılmıştır, dedim. Aslında, Seçim Kanunu 
konusundaki şikâyetlerine, iktidar partisinin, 
hak vermemek insafsızlık odur; açık. 

Şimdi, benim burada temas etmek istediğim 
şu : Bunu ne benim söylemem meseleyi başka 
bir yöne çevirir, ne sizin şikâyetleriniz bir başka 
yöne çevirebilmektedir. Burada, benim temas et
mek istediğim, bu çeşit konularda iktidarlann 
diyalog yapalım diyorlarsa, onu sadece menfaat
leri diyalogu icabettirdiği zaman yapmasınlar. 
Bu çeşit millî meseleler de siyasi yapımızı teşkil 
eden bütün siyasi güçlerin mutabakatini almak 
yolunu ihtiyar edecek olursa iktidarlarımız, el
bet memleketin Anayasasına daha hayırlı istika
metler, Anayasanın yönelmesi icaJbeden şahsiyet 
daha kolay bulunabilir, demek istemekteyim. 

Şimdi, arkadaşlarım Yüksek Seçim Kurulu
nun da verdiği bir karar var; ondan da şikâyet 
etmektedirler. Burada şikâyette sizi, esasa gir
meden, şikâyet etmeniz konusunu, tıpkı TRT ko
nusunda olduğu gibi, isabetsiz bulmaktayım. O 
da kanunla düzenlenen bir husustur. Yüksek 
Seçim Kurulu, Anayasanın 75 nci maddesine gö
re, çalışmaları kanunla düzenlenen bir kuruldur. 

Kanun getireceğiz denildi, bu kararlar veril
diği zaman. Arkasından bir şey çıkmadı ve de
vamlı olarak şikâyet konusu yapıldı. Ya şikâyet-
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ten vazgeçersiniz, neticeyi kaJbul edersiniz; ya
hut şikâyet ederek netice alma yolunun isabetli 
bir yol olmadığını kabul ederek, kanunda ne dü
zelme düşünüyorsanız, nerede haksızlık yapıldı-
dığı kanaatindeyseniz, nerede Anayasaya aykırı 
bir davranış içerisine girildiği kanaatindeyseniz, 
kanun tasarısını getirirsiniz, meseleyi düzeltirsi
niz. İktidarın bu davranışları karşısında şikâ
yetçiyiz. İktidar, birçok meselelerde muhafetle 
beraber, vatandaşla beraber şikâyet etmekte. 
Kim düzeltecek sevgili arkadaşlarım bu işleri? 
Hep beraber şikâyet edersek bunları kim gelecek 
de düzeltecek? Bunları kendi aramızda düzelte
ceğimize göre, iktidarın bu çeşit şikâyetlerini 
- bendeniz işte ilk konuşmamda yaptığım teşhi
sin delilleri olarak - huzurunuza getiriyorum. 

Bunlar tereddütlerin ifadesidir. Bunlar ka
rarsızlığın ifadesidir. Bunlar biraz da ne yapa
cağını bilememenin ifadesidir. Darılmasın arka
daşlarım, hemen darılmak yok. Bunları, metot
larımızı düzeltelim ki, Anayasamıza şahsiyet 
kazandırabilelim. Başka türlü bu iş olmaz. So
kakta da halledilmiyeceğine göre, bu Mecliste 
bu böyle halledilecektir. İktidarın metotlarının 
bu itibarla şikâyetçisiyiz. 

Şimdi, sayın iktidar mensupları konuşurken 
çok yerde de bizim gibi konuşmakta. Hakikaten 
Sayın Başbakanı dinlerken, geçen gün, benim şu 
söylediklerimi aynen ifade ettiğini tesbit ettim. 
Sayın Başbakan diyor ki, elbet Türkiye'de kuv
vetler ayrılığı vardır; yargı organı vardır, bu 
organın yetkisi vardır. Yasama organı vardır, 
yasama organının yetkisi vardır. Yürütme orga
nı vardır, yürütme organının da görevi vardır. 
Yürütme organı görevini yapar, suçlar işlendiği 
zaman zabıta vazifesini yapar. Savcılığa verir, 
adlî safhaya intikal ettikten sonra konu, yargı 
organı da suçlar hakkında kararını verir. Bun
dan sonra Sayın Başbakan şunu da ilâve ediyor: 
«Eğer yürütme organı kanunların yetersiz oldu
ğunu tesbit edecek olursa, siyasi organ kanun
ların yetersiz olduğunu tesbit edecek olursa, bu
na göre kanunlarda düzeltme tedbirlerini de 
alır. «Benim dediğim de aynı şey.» diyor, fakat 
yapmıyor. TRT konusunda izah ettim, diğer ko
nular da aynıdır. Temel haklar ve hürriyetler 
konusuna da gireceğim. Orada da aşağı - yukarı 
aynı vaziyet vardır. Anayasanın kendisine şahsi
yet verecek birtakım ıslahat kanunları, birtakım 

reform kanunları, birtakım düzenleme kanunları 
konusunda da vaziyet aynıdır. Söylüyorsunuz, 
ama icabını yapmıyorsunuz, bundan şikâyet edi
yoruz.. İcabını yapın. 

Komünizme en şiddetli mücadeleyi verece
ğiz, dediniz. Komünistlerin nefes alışlarını taki-
betmekteydik, dediniz. Şimdi temel haklar ve 
hürriyetler Kanununda temas edeceğim, bu iddi
aların hiçbiri yerine getirilmemiştir. Söylemek 
kolay, belki bizim için de kolay, ama iktidarlar 
sadece söylemekle netice alamazlar, sadece söy
lemekle başarılı olamazlar. 

Çok söyleniyor, güzel teşhisler var, Sayın 
Başbakanın bu vesileyle basın toplantısında söy
lediklerini okudum, gayet güzel sözler var, ga
yet güzel teşhisler var, ama o teşhislere uygun 
icraat nerededir, diye aradığınız zaman maal
esef onu bulamamaktasınız. Onu bulabildiğimiz 
gün zaten aramızda ihtilâf kalmıyacak. Onu bu
labildiğimiz gün o zaman biz tenkid yerine bel
ki de çıkacak sizi takdir edeceğiz. Mesele onu 
bulabilmekte. 

Şimdi son bütçe müzakerelerinde Sayın Baş
bakan konuştuğu zaman şöyle dedi : «Aşın ce
reyanlarla ve meselâ komünizmle mücadele için 
şunu yapmadınız, bunu yapmadınız deyiniz. Hâ
dise olmuş, alıp savcıya götüreceğiz. Savcı de
lillerini toplıyacak, mahkemeye verecek. Devle
tin zabıtası vazifesini yapmazsa bu kusurdur, 
savcı dâva açmazsa aç diyebiliriz. Sonra sıra si
yasi iktidara geliyor; siyasi iktidar kanunların 
noksanlarını tamamlamak mecburiyetindedir...» 
Sayın Başbakan, son konuşmasında aşırı cere
yanlar hakkında bu ifadeleri kullanıyor, ama bu 
ifadeleri ne zamandan beri kullanıyor Sayın 
Başbakan ve sayın iktidar; tıpkı TRT konusun
da olduğu gibi, seçim beyannamesinden başlıya-
rak, Hükümet programından başlıyarak, bugün 
yeni seçimler gelmiş vaziyette, bugüne kadar 
bunlar söylenmiştir. Ve Temel hak ve hürriyet
ler Kanunu bu bütçe müzakereleri sırasında 
Meclise sevk edilmiş, bütün vazifeler yapılmış-
casma da beyanlarda bulunulmuştur. Sureti 
katiyede iktidar aşırı cereyanlarla mücadele ko
nusunda şu son dört yıla yaklaşan devre içe
risinde bizim kanaatimizce görevini yapma
mıştır. 

Bu sabah Feyzioğlu arkadaşımı dinlerken 
onu düşündüm; acaba Feyzioğlu arkadaşımın 
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verdiği misalleri, verdiği suç unsuru olan olay
ları cezalandırabilmek için yeni Temel haklar, 
hürriyetler Kanununa mı ihtiyaç vardı?.. 

A.P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Var. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Hayır... 
Sureti katîyede buna ihtiyaç yoktur beyefendi. 
Neden yok? Size 142 nci maddenin metnini oku
yayım. 

Arkadaşım diyor ki, «Açıkça bir sınıfın dik
tasına dayanan bir rejim müdafaa edilmekte
dir.» Bugün sosyalizm adı altında müdafaa edi
len düzen hangi düzendir? Bilimsel sosyalizm
dir, arkadaşımın dediği gibi. Siyantifik sosya
lizm müdafaa edilmektedir, Marksizm müdafaa 
edilmektedir. Marksizm sınıf diktasına daya
nan bir sistemdir. Onun dışındaki sosyalizmler 
fasaryadır, denilmektedir, hokkabazlıktır, denil
mektedir. «Batı sosyalizmi diye bir sosyalizm 
bahis konusu değildir, onlar hokkabazlıktır» de
nilmektedir. Bunlar deniliyor mu, bunlar yazı
lıyor mu? Bunlar yazılabildiğine göre bunlar bu 
142 nci maddeyle cezalandınlamaz mı? 

Okuyorum... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Onu hâkimlere 
sor... (A.P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler) 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — O halde sayın arkadaşlarıma so
ruyorum; hâdiseler bunları cezalandırmıyorsa 
yeni kanunla nasıl cezalandıracaksınız? Kanun 
hâkimiyeti kurabilmenin birtakım sosyal şartla
rı da vardır. Bunlar üzerinde de durmak lâzım
dır. Hükümet olarak, iktidar olarak konuları 
tek taraflı mütalâa ederseniz, her iki yönü üze
rinde de aynı şekilde hassasiyetle durmazsanız 
bir gün gelir hâkimlere kanunları tatbik ettire
mezsiniz. 

Meselenin sosyal yönleri de var, ona da te
mas edeceğim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Kanunun 
boşluğundan şikâyet ediyoruz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) —*Onlar sizin gibi 
anlamıyorlar. 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Hâkimden şikâyet ederek bir ka
nunun boşluğu ifade edilemez. Kanunun boşluğu 
varsa lütfedin söyleyin; bu kanunun boşluğu 

yok. (A.P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler) 

«'Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde tahakkukunu tesis etmek veya sosyal bir 
sınıfı ortadan kaldırmak...» Burjuva sınıfı var, 
diyor, ortadan kaldıracağım. Neyi? Emekçi sı
nıfın hâkimiyetini tesis edeceğim, açık... Bilim
sel sosyalizm bu. «Yahut memleket içinde mü
esses iktisadi ve sosyal nizamlardan her hangi bi
rini devirmek veya Devlet siyasi ve hukukî ni
zamlarını topyekûn yok etmek için her ne su
retle olursa olsun propaganda yapan kimse beş 
yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, geçen yıl da bu ba
his konusu oldu. Usule mütaallik birtakım dü
zeltmelere ihtiyacımız var denilebilir. Hattâ ka
nunlarımızın bâzı noksanları tamamlanmak ih-
tiyacındadır denilebilir, ama bu kadar kabaca 
komünizm savunmasını şu hükümler rahatça ce
zalandırmaktadır. Bu kadar kabaca komünizm 
savunması, yani Türkiye'de sosyolizm denilince 
bilimsel sosyalizm anlaşılır, gerisi hokkabazlık
tan ibarettir denildiği zaman bu kanunlar ye
tersizdir, ama ben bunu yeterli dediğim zaman 
sayın arkadaşlarım diyor ki; hâkimler de ceza
landırmıyor o zaman... O zaman hâkimlere de, 
onlar da bu memleketin çocukları olduğuna • 
göre, vazifelerini yaparken vicdanlarını tatmin 
edecek şekilde vazifelerini yapacak ortamı ya
ratmak size düşüyor. (A.P. sıralarından 
«Aaaa!..» sesleri) Ortam meselesidir, bunu ya
ratmak size düşer muhterem arkadaşlarım. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Ortamı nasıl 
hazırlıyacağız, ziyafet mi vereceğiz?... (A.P. sı
ralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım, işinize gelmi-
yen bir şeyi hiç dinlemek istemiyorsunuz. Mü
saade edin, hepsini dinleyin. 

Bak ortam nasıl hazırlanır sayın arkadaşım... 
Şimdi, geçen sene, yani 1968 yılında Konya'

da olaylar oldu. Yine 1968 yılında İzmir'de 
olaylar oldu. Birisi aşırı sağ istikametinde, bi
risi aşırı sol istikametindedir diyerek gazeteler
de bu iki çeşit olayı okuduk. 

Sayın İçişleri Bakanı Konya olayları hak
kında izahat verirken bu olaylara karışmış olan 
vatandaşlarımızın parti menşeleri üzerinde dur-
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madı. izmir olaylarına karışmış vatandaşlardan 
bahsederken orada o olaylara karışmış olan va
tandaşların teker teker parti sicillerini okumak 
ihtiyacını duydu. 

Şiniıdi temas etmek istediğim konu bu ar
kadaşlarım. Siz ortamı yaratırken, tek taraf
lı mütalâa edemez Hükümet. Hükümet, Sayın 
içişleri Bakanı bu kürsüden söyledi, memnun 
oldum, Hükümet millî Hükümet olmak mecbu
riyetindedir. Felsefesi ne olursa olsun, politi
kası ne olursa olsun, vatandaşlara muamelesin
de, millî Hükümet olacaktır. Eğer bu çeşit 
olaylarda adı karışan insanların parti mense
llerini ifade edeceksem her olay için aynı usu
lü tatbik edeceksem, aynı prensibi tatbik ede
rim. ifade etımiyeceksem her olay için yine ay
nı usulü tatbik ederim. 

O sırada bir gazetede bir yazı " okudum. 
O yazı açıkça Sayın içişleri Bakanının Konya 
olaylarında direktif verdiğini ifade etmektey
di, telefonla direktif vermekte olduğunu ifade 
ediyordu. Gazeteyi aldım, getirdim, vaktinizi 
fazla almak istemediğim için burada aramakla 
vakit geçirmek istemiyorum. Çok enteresan 
buldum. (A. P. sıralarından «Bulun, okuyun» 
sesleri) 

Arkadaşımın birisi bulun dedi, şu beyanlar 
var; Konya ile görüşüyor Sayın İçişleri Ba
kanı : 

«23 Temmuz günü akşam üzeri malûm 
Konya olayları başladı. Aynı zamanda saat 
9 - 9,30 suları, Konya'nın şaha kalkmış din ve 
iman ehli.» 

Bunların sonunu okumuyorum, bâzı kelime
leri benim de hislerimi şey yapıyor, hülâsa 
okumama mâni nişlerim, aşağıya geçiyorum, 
temas etmek istediğim konuya: 

Konya'nın Karamanlı içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan şöyle konuşuyor telefonla.. - Bunu 
okuyorum, hakikaten bir Dahiliye Vekiline bu 
çeşit bir hitaba benim ahlâkım mâni, ben bu
nu tasvîbetmiyorum ama gazete bunu yazı
yor.. -

Konya'nın bir sorumlusu ile o sırada Anka
ra'da bulunan Konya'nın Karamanlı İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan şöyle konuşuyor: 

— Nasıl gidiyor? 
Telefondaki sorumlu Konya'da cereyan 

eden olayları anlatır. Sükan sorar: 

— Dernek başkanları nerede? 
— Buradarlar beyefendi yanımıdalar. 
— Bir şey diyorlar mı? 
— Hayır beyefendi konuşmuyorlar. 
— Aman ağızlarını açmasınlar bizi perişan 

ederler. 
Dahiliye Vekili böyle söylemiş. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Hangi gazete acaba, ismini verir mi
lsiniz? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Vereyim efendim. 15 . 8 . 1968 
tarihli Akşam Gazetesi. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Akşam 
Gazetesi de okunur mu? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Beyefendi müsaade ederseniz 
bilhassa bu fikrinize muarızım. Bu muhabere
yi okuyayım ondan sonra onu ifade edeceğim. 

«— Beyefendi gazeteciler sıkıştırıyorlar ne 
diyelim?» Telefondaki ses bunu söylüyor. 

— Kara sakallı gençlerin kızıl komünistle
rin tahrikleridir dersiniz. 

— Emredersiniz beyefendi, diyor karşı ta
raf. Bu konuşmanın geçtiği odada ondan fazla 
ve hepsi de A. P. li olan tanıkların bir kısmı 
sanıiktır, şimdi adalet önünde hesap vermekte
dirler. «Yine aynı yazıda bir başka konuşma: 
«Aynı akşam Karamanlı Faruk Sükan - İçiş
leri Balkanının adı da bu - bu telefon konuş
masından biraz sonra Konya'ya hareket etmiş 
ve Konya'da durumu gördükten sonra da An
kara'da bulunan bir Devlet Bakanına ilk rapo
ru şöyle vermiştir : Tamam merak edilecek 
bir şey yok, heriflerin ağzını kapattık, merak 
ötmeyin.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bunu niye oku
dum. Bir defa eğer bu doğru ise bu içişleri 
Bakanı makamında elbet oturamaz. Ama bu 
doğru değil ise bu yazıyı yazmış olan zat mut
laka mahkemede hesap vermek zorundadır. 
Bir Hükümete, bir Hükümetin bakanına bu şe
kilde tertipçidir, bu şekilde tertipçilik yapmak
tadır deniliyorsa, efendim ne lüzumu var Ak
sam Gazetesi yazmış, ne lüzumu var falan ga
zete yazmış diyerek bu olaylar dikkatten uzak 
tutulamaz, mutlaka takibedilmek zorundadır. 
Bunu takibe tmıediğimiz takdirde bir yazar, İM 
yazar, beş yazar siz bir taraf olursunuz, top-
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lumun diğer fikirlerini müdafaa edenler bir 
taraf olur, işte o zaman ortam yaratılamaz. Ta
rafsız Hükümet, millî Hükümet ortamı yaratı
lamaz. Bu ortam yaratılmayınca da neticede 
kanunların tatbikatı güçleşir, kanunların tat
bikatında gerçekten iktidarlar zorluklarla kar
şılaşırlar. Hattâ burada olduğu gibi Adalet 
cihazımızdan dahi şikâyetler başlıyabilir. Ben
deniz bunu arz etmek istiyorum. Hükümetler, 
(millî Hükümet olmak vasıflariyle maşeri vic
danını, âmme vicdanını tatmin edici olmak zo
rundadırlar. Eğer bu çeşit hükümetlerin aley
hine yapılan neşriyat haksız ise şiddetle taki-
bedilip hükümetler hakkında haksız olarak bu 
çeşit kanaatlerin yerleşmesini önlemek mecbu
riyetindedir. Üzerinde durduğum nokta bu be
nim. 

Sevgili arkadaşlarım, bu çeşit yazılar sade
ce bu mudur? Her gün Hükümet hakkında bu 
çeşit neşriyat olmaktadır. Her gün şahısları
mızı ilgilendiren neşriyatta serin kanlı olmak 
lâzım, evhamlı olmamak lâzımdır, falan gibi
lerden düşüncelere kapılıp elbet bir başka me
todu takibedebiliriz. Ama Hükümetin mânevi 
şahsiyetini ilgilendiren hususlarda, canım fa
lan bunu yazdı diye, onun üzerine düşemem 
diyemeyiz. Yalan, söylene söylene yer eder ve 
ondan sonra herkesin kalbinde bir gerçekmiş 
gibi yerleşebilir. Yalan olan şeyleri mutlaka 
hükümetler takilbetanek zorundadırlar. 

Sevgili arkadaşlarım, öyle yazılar okuyo
ruz M, burada misaller var, ben burda sizi faz
la meşgul etmek istemiyorum. Öyle yazılar oku
yoruz, öyle Hükümete hakaret edici yazılar 
okumaktayız ki, hakikaten neden Hükümet bun
ların üzerinde bu kadar sakit kalmaktadır di
ye okuyanlar ve vicdanı sızlayanlar; tereddüt
lere kapılmaktadırlar. Bu tereddütleri mutlaka 
ortadan kaldırmak icabeder. Bunlara karşı se
rin kanlılık ve saire bahis konusu değildir, Hü
kümetin mânevi otoritesinin, mânevi itibarı
nın sarsılması önlenmek zorundadır. 

Azid arkadaşlarım şimdi, bu temel haklar 
ve hürriyetler Kanunu yahut aşırı cereyanlar 
konusu üzerinde biraz önce arz ettiğim gibi 
geçmiş olan safahatı önünüze kısaca sermek 
isterim.-

1965 seçim kampanyası malûm. A. P. koalis
yonlar devrinin aşırı cereyanlarla mücadele
sini yetersiz bulmakta idi, bu mücadeleyi biz 

iktidara geldiğimiz takdirde çok müessir bir şe
kilde yapacağız, ve Türkiye'de aşırı cereyan 
diye bir şey bırakmıyacağız diye 1965 seçim
lerine girdiler. Ondan sonra Hükümet Progra
mım görüyoruz. Hükümet programında, onun
cu sayfada, «Anayasamızın kabul eylediği te
mel hak ve hürriyetleri tahribetmek amacını 
güden her türlü tahriklerin sürat ve isabet
le önlenmesini teminen bir taraftan mevcut 
mevzuata vuzuh vermek ve diğer taraftan usul 
ve teşkilât kanunlarında icabeden değişiklik
leri sağlamak maksadiyle gerekli kanun tasa
rıları süratle hazırlanacaktır.» 1965, 3 Kası-
mmdaki Hükümet Programının beyanı bu. 
1965 - 1967 - 1968 - 1969, demek ki üçbuçuk 
sene önce sayın Hükümetin vardığı kanaat bu. 
Kanunlarımız yetersizdir, aşırı cereyanlarla 
mücadele etmek için süratle kanunları hazır-
hyacağız, aşırı cereyanları da Türkiye'nin 
sathından sileceğiz, ifade bu. 

Şimdi, bundan sonra hiç durmadan dört 
yıldan beri, bu kürsülerde aşırı cereyanlardan 
şikâyetçiyiz, her sene. Temel Hak ve Hürriyet
ler Kanunu gelecek, geliyor, hadırlamyor' de
nilir, Sayın Başbakanın basın toplantıları ga
yet enteresandır. Basın toplantılarından her 
birinde 1966 yılının birinci ayında ilk basın 
toplantılarında, kendilerine bir soru sorulmuş, 
o soruya verdikleri cevapta. «Anayasamızın ka
bul ettiği temel hak ve hürriyetleri millî gü
venliğimizi tahribetmek amacını güden her 
türlü tahriklerin süratle, isabetle önlenmesini 
sağlamak için bir taraftan mevcut mevzuata 
vuzuh verileceği ve diğer taraftan usul ka
nunlarında icabeden değişikliklerin yapılaca
ğı Hükümet Programında açıkça belirtilmiş
tir» demek suretiyle Hükümet Programındaki 
o atıf burda da 4 . 1 . 1966 tarihinde ifade edi
liyor. 

Ondan sonra yine aynı toplantıda aşırı ce
reyanlarla mücadele bakımından Sayın Baş
bakan üç prensip ifade ediyor. Bunlardan birin
ci prensip ekonomik tedbirlerle mücadele et
mek, isabetlidir şüphesiz, ikinci prensip, aşırı 
cereyanların yapacağı, tahribata karşı milletimi
zi uyarıcı ve moralman destekleyici bir eğitim 
politikası uygulamak diyor. Bunda da isabet
lidir. Uygulandığı kanaatinde değiliz. Teşhis 
olarak isabetlidir, uygulanması gayet tabiî isa
betli olurdu ama, uygulandığı kanaatinde de-
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ğiliz. Sabahtan Peyzioğlu arkadaşımı dinlerken 
böyle bir politikanın uygulanmadığı neticesi
ne varmamaya da imkân yoktur. 

Sayın Başbakanın aşın cereyanlarla müca
dele formüllerinden üçüncüsü, «Toplum düze
nini sarsacak cereyanlarla ilgili kanun hüküm
lerini tereddüde meydan vermiyecek şekilde 
açıklığa kavuşturmak, yani yine kanunlarımızı, 
temel hak ve hürriyetler Kanununu getirmek, 
demek istiyor, tereddütsüz uygulamak ve bu 
hususta gayet hassas davranmak». Ne zaman 
bu? 1966 nın başında. 1965 in sonunda Hükü
met Programında var. 1966 nın başında ilk ba
sın toplantısında var ve ondan sonra basın top
lantıları devam ettikçe, bütçe müzakereleri. 
yapıldıkça aynı şeyler tekrar edilmekte. 

Hattâ hemen 5 . 3 . 1966 da yaptıkları ikinci 
basın toplantısında Sayın Başbakana bir soru 
soruluyor; «Aşın solla mücadele etmemeyi bir 
Hükümet için istifa sebebi olacak bir husus 
olarak görmeye devam ediyor musunuz?» diye
rek. 5 . 3 . 1966 tarihli, yani bundan tam üç se
ne önceki, basın toplantısında bir soru sorulu
yor, sayın Başbakan: «Anayasanın zedelenme
sine müncer olacak her türlü asın akımla mü
cadele bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin en başta gelen görevlerinden biridir, bu 
görevi, yapmıyan hükümetler hakkındaki ka
naatimiz değişmemiştir.» demek suretiyle, «Bu 
konuyu o kadar önemli sayanz ki, bu işle mü
cadele etmiyen hükümetler, bu işle mücadele
de yetersiz kalan hükümetler iş basında otu
ramazlar.» demektedir ve tamamiyle Sayın 
Başbakanın bu mütalâasına bizler de iştirak et
mekteyiz. 
' Bütün mesele acaba bu mücadele o günden 

bugüne yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır me
selesidir ki burada biz bunun yapılmadığı ka
naatine varıyoruz. Temel hak ve hürriyetler Ka
nununun bu kadar gecikmiş olması da bunun 
en güzel misalidir. 

Bu sözlerimle getirilmiş olan, Temel hak ve 
hürriyetler Kanununun tamamının lehindeyiz 
mânasında bir ifade kullandığım yalnız kabul 
edilmesin sevgili arkadaşlarım. Kanunu henüz 
görmüş değiliz, kanunun getirilmiş olmasına 
muteriz de değiliz. Anayasamız sarih zaten. Ana
yasamızda hüküm var bunun için, Anayasada 
diyor ki, «Temel Hak ve Hürriyetler bir kanun
la düzenlenir.» 

Anayasamızda hüküm var. Hükümet, açıkça 
diyebilir ki ben bu kanunu bu maksatla geti
riyorum, noksanlıklar vardır, bu noksanlan da 
tamamladım. Esasında Anayasanın şu hükmü 
karşısında tasanyı görmeden lehinde veya 
aleyhinde bir tutuma girmek elbette isabetsiz
dir. Onu demek istiyorum. Ne lehinde, ne aley
hinde bir tutuma girmek mânasına değildir 
sözüm. Madem ki komünizimle, aşın cereyanlar
la, sağla, solla mücadelenin müessir olabilme
sini bu kanunu çıkarmakta görüyor idiniz, bu
nu başından itibaren de böyle gördüğümüzü ben 
tesbit ediyorum, o halde bugüne kadar niye 
geciktiniz diyorum. Demek ki, meseleyi lâyık 
olduğu önemle tutmamışsınız. 

Sayın Başbakanın cevabı, son konuşmasın
da ifade etti, kürsüden ifade etti, «Bugüne ka
dar geç kalışımız» dedi, «141 ve 142 nci mad
deler hakkındaki Anayasanın gerekçesini bek
ledik» dedi. 

Bendeniz bu kanaate iştirak etmiyorum. 
Memleketin millî menfaati ile bu derece iMli bir 
konu ise bu kanunu çıkartmak Anayasa Mahke
mesinin vazifelerine müdahale etmek değildir, 
Hükümet bu gerekçenin süratle çıkartılıp ken
disine verilmesini rica edebilir Anayasa Mahke
mesinden. Bizim millî müesseselerimiz arasın
da kamu düzeni bakımından, millî yararlar ba
kımından bu karşılıklı anlayış havası esmezse, 
herkes bir tarafa çekecek olursa, zaten meselele
rimizi halledenleyiz. Onun için Hükümet, salâ
hiyet, yetki meselesi değildir, bunu rica eder, 
ben kanun çıkartacağım, bu isle mücadele ede
bilmek için gerekçeyi bilmem lâzım geliyor, bu 
gerekçeyi lütfedin, bana kısa bir zamanda ve
rin diyebilir, bir, 

Kaldı ki, meselenin esas gerekçesi de bu de
ğil. Çünkü sayın Başbakanın bu konudaki basın 
toplantılarında sözlerini takibedenler rahatça 
görürler ki, başlangıçta bu kanuna ihtiyaç gös
teren Sayın Başbakan bir safhada bu kanuna 
lüzum görmez olmuştur. Bakın o safhayı da arz 
edeyim. 

Dokuzuncu basın toplantısında Sayın Başba
kan, aşın cereyanlar konusunda kendisinden so
rulan bir soruya şöyle diyor: 

«Burada iki yanlış anlayışa işaret etme mec
buriyetini hissediyorum. Bunlardan biri, deği
şik ideolojilerin ifadesini ve birbirine zıt fikirle
rin çarpışmasını başıboş bırakmayı demokrasi 
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icabı sayarak bu husustaki kanun disiplinini 
gevşetmeye taraftar olan aşırı müsamahalı gö
rüştür.» isabetli, değil mi?.. Sayın Başbakan di
yor ki, «Bu çeşit hareketler fikrî rekabettir, fi
kir hürriyetidir. Falan diyerek aşırı şekilde mü
samaha ile karşılamayız, aşırı cereyanları mut
laka takibetmek zorunluğu vardır.» Diğeri ise 
aşırı ideolojilerin mücadelesini önleme mevzuun
da demokratik Anayasamızın hürriyet düzeni ile 
bağdaşamıyacak ve mâkul fikir farklarının ser
bestçe ifadesini büsbütün imkânsız kılacak bir 
baskı ve şiddet rejimine gidilmesidir. 

Bir taraf çok müsamahalı, bir taraf çok mü-
samahasız olabilir, bunun ikisinin ortasını bula
bilmek lâzımdır diyor Sayın Başbakan. Ondan 
sonra da bunun ikisinin ortasının ne olduğunu 
yine beyanları içerisinde ifade ediyor : 

«Müsamahanın bizi götüreceği anarşi içinde 
temel hak ve hürriyetlerin tehlikeye düşeceği 
aşikârdır, fakat insan haklarına ve temel hürri
yetlere dayanan bir Anayasa rejiminde ideolojik 
cereyanların ifratlarım önleyici tedbir ve müey
yidelerin de elbet bir ölçüsü olmak lâzımgelir. 
Bu ölçü kanunlarımızda ifadesini bulmuştur.» 

Sayın Başbakan bu beyanlarını da, «Ne çok 
müsamahalı olalım, ne çok sert olalım» diyor, on
dan sonra getiriyor, «İkisinin ortasındaki ölçü
yü bulabilmemiz lâzımdır» diyor ve orada; «Bu 
ölçü kanunlarımızda ifadesini bulmuştur.» di
yor. Yine devam ediyor: «Kanunlarımız teokra
tik devlet fikrine yönelmiş cereyanlan ve sınıf 
diktatörlüğüne götürecek açık veya maskeli ide
olojileri yasaklamaktadır.» 

Bilmiyorum arkadaşlarımız simdi tatmin edi
liyorlar mı? Kanunlarımız kâfidir, dediğimiz 
zaman bize inanmadılar, Sayın Başbakan da ka
nunlarımız kâfidir, diyor. «Kanunlardaki bu 
yasakları tatbik ve suçluları tecziye etmek ba
ğımsız mahkemelere düşen bir görevdir.» Sayın 
Başbakanın bir safhada, ne zaman, bundan tam 
bir yıl önceki kanaatleri budur. Bunun devamı 
var, bunun devamı esas fikirde bir değişiklik 
ifade etmediği için vaktinizi almamak bakımın
dan okumuyorum. 

Şimdi demek ki, muhterem arkadaşlarım, te
mel hak ve hürriyetler konusunda da, sayın ik
tidar diğer konulardan daha kararlı değil. Se
çim beyannamesinde; «Kanuna ihtiyaç var» di
yor, Hükümet programında, «Kanuna ihtiyaç 
var.» diyor, ondan sonraki ilk basın toplantı

larında, «Kanuna ihtiyaç var.» diyor. 1968 yı
lının Mart ayındaki bir toplantıda; «Kanunları
mızdaki hükümler Türkiye'de teokratik Devlet 
kurma temayüllerine karşı da kâfidir, Türkiye'
de sol cereyanlarla mücadele etmeye de kâfidir, 
sağla da mücadele etmeye kâfidir.» demektedir
ler. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL — (Anlaşılamayan bir müdahale
si). 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Efendim?.. Evet kanunlarımızda 
ifadesini... Artık hukukçu mantığı içerisinde bi
zim bu mütalâamız çeşitli yönlere götürülebilir. 
Onun artık herkes anladığı gibi anlasın. Ben 
umumi havasını anlıyorum arkadaşlar. 

Sayın Başbakan o zamana kadar tekrar ve 
tekrar; «Adliyeye verilir, adliye vazifesini ya
par, ama kanunları yetersiz görürsek, siyasi ik
tidarın görevi kanunları tamamlamaktır.» deyip 
dururken bir safha geliyor, «Bu ölçü kanunları
mızda ifadesini bulmuştur» diyor. Bu benim 
anladığım mânasiyle Sayın Başbakanın kanaat
lerinde bir değişiklik olduğu.. Ama orada da 
kalmadı zaten, ondan sonra yine eski kanaat
lerine ulaştılar. Ondan sonraki basın toplantı
sında; tekrar temel hak ve hürriyetler kanu
nundan bahsetmeye başladılar ve bu bütçe mü
zakerelerine gelinceye kadar. Ondan sonra büt
çe müzakereleri sırasında bir yeni safhaya gel
dik; tasarı Meclise intikal ettirilmiş. 

Ben bununla demek istiyorum ki, eğer mut
laka bu kanunla bu mücadelenin yapılacağı ka
naatinde idiyseniz, bu kanun bundan çok önce 
Meclise intikal etmeli, bugün kanun halinde 
çıkmalı ve hattâ vazifesinin çoğunu da yapmış 
olmalı idi. Müteredditsiniz. 

Bu tereddüdün bir başka ifadesini Sayın 
Başbakan; «141 - 142 nci maddelerin esbabı mu-
bieesini bekledik» dedikten sonra, grupların
daki beyanlarını bir gazeteye geçirtmişler. 
Grupta bir başjka, ikinci bir esbabı mucibe de 
vermişler, orada da derler ki: «141 ve 142 nci 
maddelerin gerekçesinin geç açıManması bir 
sebep, diğeri ise iktidarımızın ortasında yayga
ra çıkartılmasını önlemek idi.» 

Bir ikinci esbabı mucibe olarak bunu da gös
teriyorlar. Son grup toplantılarmdalki Sayın 
Başbakanın konuşmasını Yeni Gazeteden alıyo-
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rum. Metin olarak verildiği belli, hattâ giyme 
içerisinle alınmak suretiyle bir metin verilmiş 
bunu grupun verdiği anlaşılıyor. Tek esbabı mu
cibe değil, iki esbabı mucibe.. Birisi diyor, 
«141 - 142 nin gerekçesini bekledik» ikincisi: 
(Mecliste bunu ifade etmemişlerdi, grupta. Eğer 
grupta ifade ettikleri hususu yanlışsa Sayın 
Başbakan burada ifade ederler.) diyor ki, «ikti
darımızın ortasında bu kanun üzerinde bir yay
gara kopartılmasına sebebolmıyalım dedik».. 
Böyle bir esbabı muc'ibeyi millî menfaatin ge
rektirdiği bir yerde bendeniz kabul edememek
teyim. inşallah böyle bir esbabı mucibeleri yok
tur, konuşmalarında bunu ifade ederler. Demek 
iki bunu ifade ederlerse, sadece mütereddit ol
dukları, gecikmenin tereddütten doğduğu orta
ya çıkar. 

Sayın arkadaşlarım, bu tereddütlü davranış
lar sadece alınacak tedbirler yönünden değil, 
mevcut müesseselere hüviyet kazandırmak yö
nünden dahi İktidarın bâzı tereddütler içinde 
olduğunu görmemeye imkân yok. Bu üniversite 
özerkliği konusunda, üniversiteye zabıta girer 
mi girmez mü konusunda meseleyi aydınlatmış 
olmak bakımından da, kesin kararlarını ifade 
etmeye fırsat verme bakımından da üç Hükü
met selâhiyetlisiriin beyanları dikkatimi çekti. 
Üniversitede manii zabıta tedbiri almak bakı
mından Hükümet ne şekilde bir davranış için
de bulunmaktadır? İstanbul Valisinin bir be
yanı var. İstanbul Valisi diyor ki: «Mani za
bıta tedbirleri almak bakımından kanunlarımız 
Hükümeti men etmektedir». Yani kanunları
mıza göre üniversitenin içerisinde mâni zabıta 
tedbiri alınamaz. Valinin bir beyanı, «Kanunla
rımız mânidir» diyor. 

ıSonra Sayın içişleri Bakanının Bütçe mü
zakereleri sırasında buradan izahını yapmaya 
çalıştığı bir tamimi var. O tamimde Sayın İçiş
leri Bakam diyor ki: «üniversitelerde önleyici 
zabıta tedbiri almak, gerek dünya tatibikatı, ge
rekse geçmişte olan bâzı hâdiseler dolayısiyle 
doğru değildir. Kanunlarımızda ne lehinde, ne 
aleyhinde bir hüküm mevcut değildir.» 

Yani Sayın içişleri Bakanının beyanlarına 
göre; zabıta vazifesini yapmakta, kanunlarla 
menedilimemektedir. Ama gerek dış tatbikat ve 
gerekse geçmişteki bâzı tatbikat dolayısiyle 
mâni zalbüta tedbiri almak yönünden; üniversi

teye girmemesi daha isabetli olur. Valinin «mâ
ni zabıtta için üniversiteye girmemize kanunlar 
mânidir» ifadesine mukabil, Sayın içişleri Ba
kanın bu ifadesi daha değişik bir ifade. 

Birde Sayın Başbakanın son basın toplan
tısında bir ifadesi var. O daha şey, okuyarak 
vaktinizi almak istemiyorum. İfadeler burada, 
metinler var. 

Sayın Başbakan diyor ki : «Üniversiteye 
mâni zabıta tedbiri almak maksadiyle girmek 
meselesi bir nezaket meselesidir. Üniversite yet
kililerine karşı bir hürmet ifadesidir» ki bu 
kanaat daha isabetlidir, bendenizin kanaatine 
göre, onu da söyliyeceğim sonunda, «Bir hür
met ifadesidir ama aslında kanunlarımıza göre 
girebiliriz.» mâni zabıta tedbiri olmak maksa
diyle de girebiliriz diyor. Benim anladığım, Sa
yın Başbakanın ifadesinden bu. Sayın İçişleri 
Bakanının ifadesi, «Serinkanlılık, geçmişi unut
mayın v. s.' şeyleri arkasında sureti katiyede 
mâni zabıta tedbiri almak maksadiyle üniversi
teye girilemez, girmeyin» şeklinde. Vali, «Ka
nunlar men etmiştir zaten girilemez.» Sayın 
Başbakanın ifadesi : «Bir nezaket meselesidir. 
Üniversite ilgilileriyle temas kurulmadan, on
lardan müsaade alınmadan, onlarla görüşülme
den girilmemesi doğrudur.» Ama kanunlarımız 
da «Mâni bir hüküm yoktur, girilebilir» mâna
sını taşımaktadır. 

Arz etmek istediğim husus şu sevgili arka
daşlarım : 

Bu Anayasa, bu müesseseleri getirdiğine gö
re, bu müesseseler hakikaten Türk toplumu için 
yararlı müesseseler olduğuna göre bu çeşit ko
nularda Hükümet kesin anlayışlara varmak zo
rundadır. Kesin anlayışlara varmak ve ilgililer 
yarın hâdiseler meydana geldiğinde birtakım 
tereddütlerin içerisine girmemek zorundadırlar. 
Onun için derim ki, Hükümet her şeyden önce 
bu konularda ileriyi düşünerek doğması muh
temel olayları düşünerek hulâsa her şeyi düşü
nerek, peşinen birtakım anlayışlara varmalıdır, 
tereddütlerden kurtulmalıdır. Aksi halde olay
lar doğduğu zaman işte gördüğümüz olaylarda 
olduğu gibi mütereddit davranışlar toplum içe
risinde lüzumsuz huzursuzlukların doğmasına 
sebebiyet verir. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasanın şahsiyet ka
zanması, şüphesiz sadece düzenleyici kanunlar 
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yapılmasiyle bitmez. Anayasanın şahsiyet ka
zanması birtakım ıslahat kanunları ihtiyaçlarını 
da, birtakım reform kanunları ihtiyaçlarını da 
ortaya çıkarır. Bir toprak reformu konusunda 
muhalefetle iktidar arasında bir türlü bir gö
rüş birliğine nedense varılamamaktadır. Hal
buki Anayasamız 37 nci maddesiyle toprak re
formunun hudutlarını aslında çizmiştir. Toprak 
reformunu; ister toprak reformu deyin, ister 
tarım reformu deyin, Hükümetin bu konuda 
da tereddütten kurtulmasına ihtiyaç var. Hükü
met o kadar mütereddit ki, geçen gün Maliye 
Bakanını dinlerken ben biraz hayret ettim. 4 ncü 
Koalisyonun kurulmasına takaddüm eden gün
lerde O. H. P. Meclise bir Toprak Reformu Ka
nunu sevk etmişti. Bu kürsüden bunun tartış
masını yapmıştık 4 ncü Koalisyon kurulurken. 
0. H. P., aşağı - yukarı tek başına 13 ay ikti
darda durdu, ikinci Koalisyonun zamanında ha
zırladığı Toprak reformu kanun tasarısını Mec
lise sevk etmedi. Son günlerde, 13 ay sonra 
Toprak reformu kanun tasarısını Meclise sevk 
etti. Bu sadece siyasi maksatlarla bir sevk ediş 
diye biz C. H. P. nin. o davranışını tenkid et
tik. Ve ondan sonra 4 ncü Koalisyon kurulur
ken de kanat başları olarak oturduk, Toprak re
formu kanun tasarısı ürerinde neticelere var
dık. Toprak reformu, sadece toprak dağıtılışı 
şeklinde bir hareket olamaz. Toprağın verimini 
artırıcı, işletmeleri hakikaten düzenli işletme 
halinde çalıştırıcı ve topraktaki mülkiyet hak
sızlıklarını da ortadan kaldırıcı nitelik taşıyan 
bir tarım reformu halinde toprak reformu fikri 
üzerinde birleşelim, Meclise sevk edilmiş olan 
kanun tasarısını hattâ geriye almaya lüzum kal
madan, bu fikirlerimize uygun olarak, çıkartıl
ması hususunda mutabık kalalım dedik. Müşte
rek protokol yaptık ve bu müşterek protokola 
da hep birlikte imza koyduk. 

Sayın Başbakanın da, o zaman, 4 ncü Koa
lisyon kanadının A. P. Genel Başkanı sıfatiyle 
o protokolda imzası vardır. Toprak reformu ko
nusunda meseleler bu kadar tartışma konusu 
olduğu halde bu kadar aramızda münakaşa edil
diği halde geçen gün ben baktım Sayın Maliye 
Bakanı Meclise o zaman bir Toprak reformu ka
nun tasarısı verilmediğini ifade ediyor ve bu 
yönden de C. H. P. ni tenkidetmek istiyordu. 

Halk Partisini biz vaktiyle tenkid ettik 
o 13 aylık gecikmeden dolayı. Ama, bir hakkı 

da kabul etmek lâzım : Giderayak Toprak refor
mu kanun tasarısını Meclise sevk etmişlerdi. Biz 
de onu gelmeden, onu geriye almadan gerçekleş
tirelim, diye kendi koalisyon protokolumuzda 
hükümler kabul ettik ve o hükümlerin altına da 
hep birlikte imzamızı koyduk. 

Yani, arz etmek istediğim şudur : 
Anayasamızın 37 nci maddesi, toprak refor

munun hudutlarını çizmiştir. Topraktaki mülki
yet haksızlıklarının dahi 37 nci maddede ifade
sini bulduğunu görmekteyiz, 37 nci maddede 
toprağın verimini artırmak fikri var. Yani, bir-
tarım reformu esasına dayanan bir toprak refor
mu fikri mevcuttur. Bunun üzerinde Sayın Ta
rım Bakanı der ki, «Efendim, Türkiye'de bütün 
topraksız köylüyü toprak sahibi edecek toprağa 
sahip değiliz» çıkarılacak kanun, bütün toprak
sız köylüyü toprak sahibi yapmıyaJbilir, yapamı-
yabilir, topraklar yetersiz olabilir, ama, mesele, 
toprak mülkiyetindeki adaletsizlikleri ortadan 
kaldırma bakımından bir hudut tesbit etmek su
retiyle, fazla topraklan ne kadanna yeterse top
raksız çiftçiye vermek konusu, adaletsizlikleri 
ortadan kaldırma konusudur. Onun yanında, 
toprak reformunu, tarım reformu olarak dikka
te alıp, bir taraftan da toprağın verimini azal
tıcı, millî ekonomiyi sarsıcı bir istikamette bu 
işi uygulamaya koymamak meselesidir. Bunlann 
bu hudutlannı Anayasa çizdiğine göre, bu ko
nuda da iktidann bu zamana kadar işi geciktir
miş olmasını isabetli mütalâaya elbet imkân 
yoktur. 

Kaldı ki, 4 ncü Koalisyon Protokolünün al
tında da Saym Başlbakanm fikirleri mevcuttur. 
O da bu fikirleri benimsemiş bulunmaktaydı. 
Tek başına iktidara geldiği zaman, bütün bu gü
rültüleri, bütün bu münakaşalan ortadan kal
dırmak üzere, toprak reformu veya tanm refor
mu - her ne hal ise - bu kanun tasarısını Yüce 
Meclise çoktan sevk etmiş olması ve Meclisten 
çikanmış olması icabeder. 

Sevgili arkadaşlanm, ilk konuşmamda ifade 
ettiğim gibi, ekonomik sahada Anayasamızın ge
tirdiği plân fikri ciddî uygulanamadı. Sosyal sa
hada birtakım reform kanunlan var. Meselâ, 
•bîr işsizlik sigortası kanunu, çok önce, 1966 yı
lında aşağı - yukarı hazırlandığı ifade ediliyor. 
Sayın Başbakanın basın toplantılannda - vakti
nizi almamak için uzun uzun izaha lüzum görü
yorum - ifade ediliyor. Tanm işçilerinin sosyal 
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hakları konusunda birtakım kanunlar, daha o 
zamanlar ifade ediliyor. 

Ama, Hükümet maalesef her konuda olduğu 
gibi, bu çeşit konularda da yavaş hareket ettiği 
için, yani dinamik olmadığı için, birtakım ka
nunlar maalesef seçim devresi geldiği halde, bu
güne kadar çıkarılmamış bulunmaktadır. Mecli
se sevk edildi, denilenler dahi, Mecliste ciddî ta
kibe tabi tütulm'adıkları için Mecliste kadük ol
maya mahkûm hale getirilmişlerdir. Bu yolda 
gidecek olursak, bu yolda meselelerimizi takibe-
decek olursak, biz ne Anayasaya şahsiyet kazan
dırma imkânını, ne de ekonomik hayatı yürüte
cek olan iktisadi plânlara, programlara hayati
yet kazandırma imkânını vermiyeceği kanaatin
deyiz. ifade etmek istediğimiz, Hükümete an
latmak istediğimiz hususlar bunlardır. 

Geçen defa, konuşmamı bitirirken arz ettiğim 
bu basiretlilik, serinkanlılık ve saire konuları o 
derece kompleks hale getirilmiş ki, «zaman za
man kanunların tatbikatında dahi müsamahakâr 
davranılmaktadır» şeklindeki beyanım, Sayın 
Başbakan tarafından misal istenmişti. Zannedi
yorum bu konuşmamda onun bol bol misalleri 
verilmiş oldu. 

Bir defa sayın Hükümet temsilcilerinin ver
dikleri misaller dahi yeterinden fazladır. «Birta
kım dernekler siyasetle meşgul oluyor ve Tür
kiye'de toplumun huzurunu kaçırıyor» Siyasetle 
meşgul olan derneklere karşı müeyyide mevcut 
değil mi Türkiye'de? Neye tatbik etmiyoruz? 
Mesele ortada. Siyasetle meşgul olacak, kanun
lar buna mâni, o meşgul olmakta devam edecek. 
Biz de «Siyasetle meşgul oluyor» diye şikâyet 
edeceğiz. Mesele, eğer hükümler yetersiz ise, hü
kümleri getirecek idiniz. Kanunlar kâfi idi ise, 
kanunlar bugüne kadar tatbik edilecekti. Son 
gün geldikten sonra, bir nevi Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetinin o zaman toprak reformu 
kanununu getirişi gibi, düşmek üzere gidiyor, 
toprak reformu kanunu getirdi, reformcu kesi
lişi gibi. Siz de, seçim yılı gelmiş, bütün 4 yıl 
içerisinde TRT Kanunu demişsiniz, Temel hak
lar ve Hürriyetler Kanunu delmişsiniz, şu kanun 
bu kanun, getiriyoruz, getireceğiz, getirdik de
mişsiniz. 4 ncü yıl, seçim yılında, artık belki 
çıkma ihtimali dahi kalmamış bir zamanda, bu 
kanunları getirmek gibi bir yola gitmişsiniz. 
İnsanda, ne kadar şüpheci olmasa, «Acaba Cum
huriyet Halk Partisinin o zaman takibettiği tak-

tiiği mi, Adalet Partisi de takibetmektedir?» 
diye içine bir şüphe girmektedir. Yani ben onu 
demek istemekteyim ki, bu temel haklar ve 
hürriyetler kanunu da, Başbakanın Grupta söy
lediği ifade doğru ise, yaygaradan çok fazla 
korku dolayısiyle, son günlerde verilip, o yay
gara koparılmadan Meclis tatile girip, ondan 
sonra seçim kampanyasında da, «Ne yapalım, 
kanunu da verdik, aşırı sol ile mücadele ede
mediysek bizim kabahatimiz ne? Biz kanunu 
Meclise sevk ettik.» demek gibi, acaba bir yol 
mu izlenmektedir, diye zihinlerde tereddütler 
hâsıl olmaktadır. 

Hükümetten ricam; Hükümete tevcih edilen 
büyük hakaretlere karşı, Hükümetin daha has
sas davranmasıdır, öyle yazılar okuyoruz M, 
artık Hükümetteki arkadaşlarımızın şahıslarını 
bu yazılar aşıyor, Hükümete müteveccih bir hal 
alıyor. Bunlar da Hükümet âzalarının, Hükümet 
Başkanının bakanların dahi tasarruf yetkisi 
olmamak gerekir. Hükümetin mânevi şahsiyeti
ni ilgilendiren hususlardır. Bunlara karşı mut
laka adlî takibat yapılmak gerekir. Bilmiyorum 
misal isterler mi? Misal isterlerse, bunların çok 
misalleri var. Bu misalleri de rahatça vermek 
kabildir. Arzu ederlerse okurum, fakat o kadar 
ağır birtakım yazılar ki, insan bunları bu kür
süden okumaya dahi gtinlü razı olmıyor, onun 
için okumak istemiyorum. 

Ben Hükümetin bu mevzularda çok daha 
hassas olması gerektiğini ifade ediyorum ve 
mutlaka bu hassasiyeti göstermek mecburiye
tindesiniz. Aksi halde, Hükümet itibarı her gün 
ayaklar altında dolaşacak olursa, o Hükümet 
bir memlekette huzuru sağlayıcı icraatta bulu
namaz sevgili arkadaşlarım. 

Bu kadar ittihanla, bu kadar ağır hakaret
lere sâkit kalan Hükümet acaba bir şey mi bili
yor, acaba bu hakikatler bu ithamların içerisin
de birtakım gerçekler mi vardır diye en iyi ni
yetli vatandaşlarımız dahi şüpheye düşmekte
dirler. Onun için Hükümet kanunsuz hareketle
rin misalini ver dememeli, bu çeşit neşriyatı çok 
yakından takibetmeli ve hu çeşit neşriyatı ya
panlar ya iddialarını isbat ederler yahut da ka
nunun kendileri için tespit ettiği cezaları gö
rürler demek icabeder. Misalleri okumuyorum, 
bunlar her gün yazılan, her gün söylenen söz
lerdir. 
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Son neşriyat konusunda da yine kanunsuz 
neşriyatı, kanunsuz propagandaları burada oku
maya lüzum yok. Bütçe müzakereleri safhasın
da çeşitli vesilelerle bu yolda ne derece kanun
suz davranışlar olduğu izah edilmiş bulunmak
tadır. Demek ki, benim bütçenin başlangıç ko
nuşmasında ifade ettiğim kanunsuzlukların çok 
illeri derecede misalleri mevcut imiş. 

Ben kürsüden inerken basitini de söylemiş
tim, tekrar söylüyorum: Devlet düzeni, kamu 
düzeni sokakta başlar. Hükümetten rica ediyo
rum, trafik meselesini de önemsiz kabul etme
yin, o konulardaki lâubalilikler de Devlet düze
nine bir darbe olmaktadır. 

Yalnız Sayın Başbakan gülüyorlar. Ben 
onun Idtabını getirecektim de trafik meselesine 
verdiği önemi kitabından okuyacaktım. Fakat 
ağır oldu getiremedim. O meseleyi de çok önem
li sayıyorsunuz. 

Sayın Başbakan bir basın toplantısında «Tra
fik meselesi Türkiye için hayati önem taşıyan bir 
konudur. Bu konuya da lâyık olduğu önemi 
vermemiz icabeder.» diyor. Sayın Başbakan, 
o konuşmanız güzel bir konuşma; yalnız öteki
ler gibi icabı yerine getirilmemiş bir konuşma
dır. Onu da okuyup onun da icabını yerine ge
tirirseniz bu memlekette o zaman huzursuzluk
tan, istikrarsızlıktan şikâyetler nisbeten önle
nir. Ama her şeyin başı Hükümet adalet içeri
sinde, tarafsız icraat yaptığı, yeterli icraat yap
tığı konusunda âmme vicdanım tatmin edici ol
mak zorundadır. 

Tek taraflı olmakta, tek taraflı gözükmekte 
devam ettiğiniz müddetçe bütün bu tedbirleri al
sanız dahi tam başarılı olamazsınız. Çünkü siz 
görevlisiniz, yetkili olan organlar da bu memle
ketin içinde yaşıyan organlardır, o organların 
da sizinle birlikte sizin gibi anlayışlara varma
ları icabeder, sizin gibi düşünmeleri icabeder. 
Sizin gibi düşünebilmeleri için de her şeyden 
evvel Hükümetin millî Hükümet hüviyetini mil
lete telkin etmesi ve milleti bu istikamette inan
dırması gerekir. Bu bakımdan da önce misal 
verdiğim için ayrıca misal vermiyorum. 

Bunlar olmadığı takdirde; yani Hükümet bu 
inancı yaratamadığı takdirde, diğer kanunlar da 
çıksa, diğer tedbirler de alınsa memlekette hu
zur ve istikrar elbet sağlanamaz. 

Şimdi, konuşmamı bitirirken bir de son gün
lerde vukubulan İstanbul olaylarına temas et
mek isterim. 

Bu İstanbul olaylarında çeşitli versiyonlar 
var. Hükümet, faraza açıkça ittiham edilmekte, 
«Bir tarafı diğer tarafa karşı tuttu, davranışı 
ile yardımcı oldu» denilmektedir. Ben buna 
inanmamak istiyorum. Yalnız başlangıçta da 
inanmadım, ama birtakım filmler çekilmiş. Ben 
Hükümetten isterim ki, bu filmler nereden çe
kilmiş ise bu Meclisin hiç olmazsa çeşitli parti
lerinden, Türkiye'deki millî müesseselerinin çe
şitli temsilcilerinden müteşekkil tarafsız denile
cek bir heyete bu filmleri göstermelidir. Tele
vizyonda yayılmak lâzımgelirse, televizyonda ya-
yılmamanın esbabı mucibesi, hakikaten millî 
birtakım sebepleri varsa orada hep birlikte tes-
bit edilir, hep birlikte müşterek bir kanaata va
rılır ve ondan sonra «Hükümet haklıdır» deni
lir. Yani her türlü icraatını böyle bir davranış 
içerisinde yapacak olursa bu Hükümet Türkiye'
de bütün huzursuzlukları önlemeye yeterli bir 
Hükümet haline gelebilir arkadaşlarım. Bu güç 
var. 

Partilerimiz ve millî müesseselerimiz millî 
anlayışlara uygun davranışlar içerisindedirler. 
Ama Hükümet bu davranışları besleyici olmak 
durumundadır. Bunu diğer partiler yapamaz. 
Hükümet bu işin öncülüğünü yaptığı takdirde 
bütün meselelerimizin hal yoluna girmesi müm
kündür; aksi halde işte bu huzursuzluklar içe
risinde yuvarlanıp gideriz ve bundan da tabia-
tiyle millî menfaatler haleldar olur. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım arkadaşlar. (Y. T. P. sıra
larında alkışlar). 

BAŞKAN — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı 
için vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına iş
tirak etmemiş olan arkadaşlarımız lütfen oyları
nı kullansınlar. 

Grupları adına söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Ecevit'indir. Buyurun Sayın Ecevit. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Yüce 
Kurulunuzu saygı ile selâmlarım. Bütçenin tü
mü üzerindeki oknuşmalara verdiği cevapta 
Sayın Başbakan, büyük bir iyimserlikle ve 
kendine özgü mantığının verdiği rahatlıkla büt-
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çe hakkındaki bütün eleştirilerin cevaplandı
rılmış olduğunu söyledi. Bu arada «Bütçe denk 
değil lâfı cevaplandırıldı.» dedi ve şöyle devam 
etti : «Hükümet önünüze samimî bir bütçe ile 
gelmiştir, denk bir bütçedir. Denk bütçe yap
mayıp kendimizi aldatmak işimize gelmez. Ne 
yapacağız senenin sonunda? Nasıl ödiyecek se
nenin sonunda memleket denk olmıyan bütçe
nin farkını? Merkez Bankası kaynaklarından 
mı? Yok; Merkez Bankası kaynakları bitmiş. 
Daha evvelki açık veren bütçeler Merkez Ban
kası kaynaklarını bitirmiş. Açık bütçe ile, 4 
milyar açık bütçe ile karşınıza gelmekte akıl 
var mı? Niçin farz etmiyorsunuz akıl kârı ol
mıyan işleri, hükümetlerin, siyasi iktidarların 
yapmıyac ağını?» 

Böyle söyledi Sayın Başbakan. Fakat hü
kümetlerin akıl kârı olmıyan işleri yapmıya-
caklarını farz edemiyoruz, çünkü tarih böyle 
işlerin örnekleriyle doludur. A. P. İktidarının 
üçbuçuk yıllık tarihi de pek akıl kârı olmıyan 
bâzı işlerle doludur, örneğin, türlü kanlı olay
lara sebebolmuş bir İçişleri Bakanını yıllardır 
o makamda tutmak akıl kân mıdır? Son İs
tanbul olaylarını düzenlemek akıl kârı mıdır? 
özgürlüğe bu kadar alışmış bir ülkeye, düşün
ce özgürlüğünü kısıcı, yeni baskı kanunları ka
bul ettirmeye kalkışmak akıl kârı mıdır? Dışa 
bağımlılığı günden güne artan bir ülkenin, İs
tanbul'a yabancı parası ile asma köprüler kur
maya kalkışması akıl kârı mıdır? 

Kaldı ki, akıl kârı olmasa bile A. P. Hükü
metinin denk olmıyan, açık bütçeler hazırladı
ğını, Sayın Demirel biraz önce aktardığım 
sözlerinde bile itiraf etmiştir. Nitekim «Yok, 
Merkez Bankası kaynakları bitmiş. Daha ev
velki açık veren bütçeler Merkez Bankası kay
naklarını bitirmiş.» dedi Sayın Demirel. Kimin 
bütçeleri o daha evvelki açık veren bütçeler, 
Merkez Bankası kaynaklarını bitiren bütçeler? 
Demirel Hükümetinin bütçeleri. Yıllardır bu 
Hükümet açık bütçeler getirmiş ve onları Mer
kez Bankası kaynaklarından kapatmış, borç
lanmalarla kapatmış ve en önemli hizmetlerden, 
yatırımlardan kısarak kapatmış. 

Hazinenin Merkez Bankası kaynaklarından 
yararlanma olanağı tükenince, bu kaynakları 
yasalara aykırı olarak biraz daha zorlmak için 
iktidarın ne akıl almaz yollara başvurduğunu 

ilk konuşmamda açıklamıştım. Toprak Mah
sulleri Ofisinin, Merkez Bankasından, ihtiyacı 
dışında kaynak aldığını ve bu kaynaklan bir 
bankaya yatırmak suretiyle, hem o bankaya 
hem de Hazineye yasa dışı menfaatler sağlan
masına alet edildiğini söylemiştim. Hükümet 
sözcüleri bu iddiamıza cevap bile veremediler. 

Bütçe açığını örtmek için Demirel Hüküme
tinin, Sayın Maliye Bakanı tarafından belir
tildiği gibi, «Har vurup harman savurmalar» ı 
önlediği de sanılmasın. Bütçe açıklarına rağ
men, hayalî şirketlerin projesiz fabrikalan için 
yapılan temel atma, söylev verme törenlerinde 
Devlet parası daima har vurup harman savu-
rulmaktadır. Ama Devletin önemli yatırımlan 
aksatılmaktadır. Ne ölçüde aksatıldığına, ilk 
konuşmamda, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
resmî uygulama raporunda bâzı örnekler ver
dim. 

öte yandan bütçe açık olduğu için, Devlet 
kendisine iş yapanlardan birçoğuna borçlannı 
ertelemektedir. O yüzden, yer yer, o kimsele
rin işçileri ücret alamamaktadır. Aylardır 
pek çok öğretmen eğitim ödeneklerini, ek ders 
ücretlerini, yakacak zamlarını alamamıştır. 

«Niçin yapsın Hükümet bu akıl kârı olmı
yan işi?.. Yükü çeken Hükümet.» dedi Sayın 
Başbakan. Oysa yükü çeken Hükümet değil. 
Yükü çeken millet.. Demirel Hükümeti nasıl 
olsa yükü millet çeker diye yapmaktadır, bu 
akıl kârı olmıyan, bu akıl kân olmadığını bil
diği işleri... 

Sayın Başbakan, «Bırakalım, doktrin, pro
gram kavgalannı» dedi. Ve şöyle devam etti : 
«İşte önümüzde 26 milyar 600 milyon liralık 
bütçe. Söyleyiniz bunu artırabilir miyiz? Artı-
rabilirsek ne kadar artırabiliriz? Nasıl artıra
biliriz, hangi yollardan artırabiliriz? Vatan
daştan daha vergi almak imkânlan var mıdır? 
Sonra, buyurun 26 milyar 600 milyon... Mem
leketin eğitimi yok, köy yolu yok, köy suyu 
yok, köy elektriği yok, memleketin orman 
dâvası var, tanm dâvası var, endüstrileşme 
dâvası var...» Sayın Başbakan doktrin kavga
lannı bırakıp bu 26 milyar 600 milyon liranın 
bu dâvaları çözmek için nasıl dağıtılması gerek
tiğini tartışalım istedi. 

öyle yapalım bir an için. Sayın Başbakanın 
istediği gibi doktrini falan bir yana bırakıp 
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birkaç somut örnekle Başbakanın sorularını ce
vaplandırmaya çalışalım. 

Bize göre yoksul halkın yeni vergiler öde
me gücü çoktan tükenmiştir. Fakat Hükümet 
son günlerde yoksul halkın omuzlarına yeni 
ve ağır vergi yükleri getirmiştir. Buna kar
şılık lüks tüketim maddelerine konması düşü
nülmüş olan vergilerden vazgeçilmiştir. Oysa, 
daha çok varlıklıların alabildiği maddelerden 
daha çok vergi geliri elde edilebilir. 

Fakat asıl önemlisi büyük toprak sahiple
rinden âdil ölçülerle vergi alınırsa, tarımsal 
Gelir Vergisi Devlete, bugünkünden en az 1,5 
milyar lira fazla gelir sağlar. Ama, yoksul 
köylünün yediğine, içtiğine, yaktığına ve giy
diğine zam üstüne zam yapan A. P. iktidarı 
yılda milyonlar kazanan büyük toprak sahiple
rinden gereğince vergi almaya yanaşmaz. 

Yalnız Millet Meclisinde şu bütçe görüşme
leri başladığından beri, tekel maddelerine ya
pılan zamlarla, elektriğe, havagazına yapılan 
zamlarla ve bunların başka maddeler ve hizmet
ler üzerindeki etkileriyle meydana gelen fiyat 
artışları, belki de bir yıllık fiyat artış oranını aş
mıştır. Ve bu fiyat artışlarının, bu zamların, 
vergilerin bütün ağırlığını dar gelirli halk toplu
lukları çekmektedir. 

Öte yanda, serbest kazanç sahiplerinin, öde
diklerinden çok daha fazla vergiyi kaçırdıklarını 
bizzat Maliye uzmanları açıklıyorlar. DPT gelir 
dağılımı raporunda belirtildiğine göre, tüccar
lar ödeemleri gerekenin ancak 1/3,5 uğu kadar 
vergi ödemektedirler. 1967 de tüccardan alınan 
vergi 1 milyar 20 milyon olduğuna göre demek 
ki en az 2,5 milyar liralık vergi bu kesimde ka
çırılmış. 

İşte size iki kısa örnek: Zengin çiftçilerden 
gereği gibi vergi almakla, ve varlıklı serbest ka
zanç sahiplerinin vergi kaçırmalarını önlemekle, 
Devlet, vergi gelirini bir yılda 4 milyar artıra
bilir. Hem bunu köklü bir düzen değişikliğine 
de gitmeksizin yapabilir. 

Denebilir M, vergi kaçırılmasını önlemek çok 
güç. Fakat A. P. iktidarı bu yolda alınabilecek 
tedbirleri almaya yanaşmadığı gibi, alınmış ted
birleri de yürürlükten kaldırmaya kalkışıyor. 
Servet Beyannamesi Kanununu kaldırmak iste
mesi bunun örneğidir. Hattâ daha kanun kaldı
rılmadan, nasıl olsa kaldırılacak diye, geçen ma

lî yıl başında Maliye şubelerine genelge yollan
mış ve servet beyannameleri için vatandaşların 
sıkıştırılmaları istenmiştir. Vergi gelirinde 
meydana gelen düşüşün bir nedeni de hiç şüphe
siz bu genelge olmuştur. 

öte yandan, Türkiye'de en bol ve kolay ka
zançlar, memleket ekonomisine en yararsız, sos
yal bakımdan da en verimsiz alanlarda elde edi
len kazançlardır. Aracılıkla, tefecilikle, ihracat 
ve ithalât oyunlariyle, kotacılıkla, permicilikle 
ve türlü spekülâsyonlarla elde edilen kazançlar. 
Bu gibi yollardan elde edilen kazançların genel
likle vergisi de ödenmez. 

C. H. P., ortanın solunda C. H. P., tüm spe
külatif kazanç yollarını tıkamaya kararlıdır. 
O zaman hem ekonomimiz güçlenecektir, geliş
memiz hızlanacaktır, sosyal adalet daha geniş 
ölçüde sağlanacaktır, hem de bu gibi yollardan 
verç>i kaçırma olanakları ortadan kalkacağı için 
Devletin vergi geliri büyük ölçüde artacaktır. 

Fakat, böyle tedbirler almaya, spekülatif ka
zanç yollarını tıkamaya A. P. iktidarının dünya 
görüşü elvermez. Bırakınız böyle tedbirler al
mayı, böyle tedbirlere ihtiyaç olduğundan söz 
edilmesini bile istemiyor bu iktidar. Onun için
dir ki, sömürücüden, aracıdan, tefeciden şikâyet 
edilmesini 5 yıla kadar ağır hapisle cezalandı
racak bir kanun çıkartmak istiyor. Hattâ bu 
şikâyetleri işçiler yapacak olursa, onların ceza
sını iki katma kadar çıkartmak istiyor. O işçi
ler ki, 500 - 600 lira aylıklarından, hattâ 300 -
400 lira aylıklarından, on birlerce dönüm top
rak sahibi bâzı kimselerin ödediğinin çok üstün
de vergi öderler bu düzende. 

Gene doktrini filân bir yana bırakıp, Sayın 
Başbakanın istediği gibi, somut konuşalım...: 
«Memleketin eğitimi yok, köy yolu yok, köy 
suyu yok, köy elektriği yok, memleketin orman 
dâvası var, tarım dâvası var, endüstrileşme 
dâvası var... Gönül isterdi ki 26 milyar 600 mil
yon lirayı bu ihtiyaçlar arasında dağıtmanın 
tartışması yapılsın» diyor Sayın Başbakan. 

Biz diyoruz M, henüz geniş ölçüde köy yolu 
olmıyan bir ülkede, üstelik motor endüstrisi de 
bulunmıyan bir ülkede biri biri üstüne otomobil 
fabrikaları kurdurmak, Devlet bütçesinden on
ları beslemek, desteklemek israftır... Kilit sa
nayie, ağır sanayie, ara mallar sanayiine, sanayi 
için gerekli alt yapı yatırımlarına öncelik veril-
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melidir... Otomobil daha bekliyebilir... Ortala
ma Türk vatandaşı 3 - 5 yıllık tasarrufuyla oto
mobil alabilecek duruma gelinceye kadar olsun 
bekliyebilir, diyoruz. 

Her halde diyoruz, tarım araç ve gereçleri 
sanayiine daha çok destek sağlanmalıdır. Oysa, 
programda açıkça görüldüğü gibi, Hükümet 
bunun tam tersini yapıyor. 

Biz diyoruz ki, köylülerinin suyu, elektriği 
olmıyan bir ülkede, istanbul Köprüsüne öncelik 
verilmemelidir. Her halde en azından, İstanbul 
halkının medeni ölçülerle suya ve elektriğe ka
vuşması, asma köprüden önce gelmelidir... En 
azından Türkiye, dış ve iç finansmanını sıkıntı
sız sağlıyabilir duruma gelinceye kadar bu köp
rü ertelenmelidir, 

Ona ayrılacak para ile daha önemli alt 
yapı kuruluşları yapılmalı, halka daha hayatî 
ihtiyaçlar götürülmeli, sel baskınlarını önliyecek 
tedbirler alınmalı, diyoruz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bu bütçe gö
rüşmelerinde de ne söylesek, neyi eleştirsek, ne
yi salık versek, A. P. yöneticileri karşıımza «siz 
vaktiyle niye yapmadınız?», «bu düzeni biz 
kurmadık» diye çıkıyorlar. 

Bu düzeni siz kurdunuz diyen yok A. P. ik
tidarım. Ama bu düzeni koruyan sizsiniz, kötü
lükleri her gün daha çok ortaya çıkan bu dü
zeni gitgide daha bozuk duruma getiren de siz
siniz. 

iyi niyetle geçmişte bir ilâç kullanılmış ola
bilir. Sonradan bu ilâçm zararlı olduğu ortaya 
çıkabilir. Bu ortaya çıktıktan sonra o ilâcı 
bünyeye vermekte direnmek iyi niyetle bağdaşa
bilir mi? 

Geçmişe sığınmakla ülkemizin geleceğini kur
taramazsınız. Geçmişte kendi hataları olmuşsa, 
ö. H. P. bunları her vesile ile açık açık söyle
mekte ve bir daha o hatayı yapmamaya, o hata
lardan dönmeye çalışmaktadır. Sizler ise O. H. P. 
nin çürüğe çıkardığı fikirleri toplamayı ve ken
dinize maletmeyi marifet sayıyorsunuz. (0. H. P. 
sıralarından «Bravo sesleri», alkışlar) 

C. H. P. devrimci partidir. Üstelik son yıllar
da kendi içinde, büyük bölünmeleri göze ala
rak, bir devrim getirmiştir. Elbette bunun bir 
anlamı vardır. Elbette C. H. P. nin düşünce tar
zında, bu iç devrimin, bâzı sonuçları olacaktır. 
Bunlar Atatürk tarafından bu partide kurulan 

devrimci geleneğin sonuçlandır. Biz, olduğu 
yerde kakılıp kalan bir parti değiliz. Tecrübe
lerden yararlanmasını bilen geçmişten ders alıp 
geleceğe yönelen partiyiz. Bununla da iftihar 
ederiz. 

«Siz yaptınız» yollu klâsik mazereti Sayın 
Hükümet sözcüleri Ortak Pazar konusunda da 
ileri sürdüler. Ortak Pazar'a C. H. P. Hükümet
leri zamanında girilmiş olduğunu hatırlatarak 
bu konudaki eleştirilerimizi karşıllamış olacakla
rını sandılar. Biz Ortak Pazara girilmemeliydi 
demedik, fakat, 3,5 yıllık A. P. iktidarının Türk 
ekonomisini getirdiği çıkmazda, gitgide bozulan 
bozuk düzenin endüstrimize ve ihracatımıza ge
tirdiği durgunlukta, Ortak Pazara tam üye ol
mak için yeni ve ileri bir adım atmanın getire
bileceği felâketlere dikkati çektik. Bu düzenle 
ve bugünkü ekonomik koşullar içinde Ortak Pa
zarda tam üyeleğin, tam üyeliğe geçiş dönemine 
girmenin, Türkiye için intihar demek olacağını 
söyledik. 

Sayın Maliye Bakanı, «Bizim bugün yaptığı
mız o tarihte imzalanmış bulunan mukavelenin 
icaplarını yerine getirmekten ibarettir» dedi. 
Oysa, bu Hükümet mukavelenin Türkiye ile il
gili icaplannı değil, yabancılarla ilgili icapları
nı, hem de çok fazlasiyle yerine getirmektedir. 

Ortak Pazar Komisyonu Sanayii işleri Genel 
Müdürü Robert Toulemon'un geçen yıl EMm 
ayında Türk iş adamları ile İstanbul'da yaptığı 
bir konuşmada söylediği sözler, Ortak Pazara 
girmeye hazır olmaktan ne kadar uzak bulundu
ğumuzu açıkça anlatıyordu. Yabancı Ortak Pa
zar yetkilisi bu toplantıda şöyle demişti : 

«Güvenilir kaynaklar.... bâzı sermaye imkân-
lrının, ülkenizin hızlı sinsileşmesi için temenni 
edilen istikamete yöneltilemediğine işaret et
mektedirler». Yine Toulemon'a göre, Türk ser
mayedarı, «çoğu zaman, kendine göre daha 
emin, daha klâsik, fakat ülkenin tümü için daha 
az dinamik, daha az faydalı alanlara parasını 
yatırmayı tercih etmektedir.» 

Tabiî bunların içine lüks konut yapımından, 
tefeciliğe, aracılığa kadar, memlekete yararsız 
her türlü spekülatif kazanç yolu girmektedir. 
Bir yabancı, bu acı gerçeği, daha açık bir dille 
ifade edemezdi. 

Ortak Pazarın kendi yöneticileri bile bizim 
hazırlığımızı yetersiz bulduklarını bu kadar açık 
bir şekilde belirtirlerken biz, hayır, diyoruz. Ha-
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zınz, diyoruz ve görüşmelere başlıyoruz. Sayın 
Başbakanın deyimiyle, «akıl kârı mıdır bu?». 

Yabancı uzmanı bırakalım, kendi özel sek
tör sanayicilerimizin görüşlerine bakalım. Anka
ra Sanayi Odasının daha yeni yayınladığı bir ra
porda şöyle deniyor » 

«Kamu kesiminde büyük bankalar, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, yabancı sermaye ile ortak-
üıklar kurarak, gelişmekte olan bâzı yerli sanayi 
kollarını tahrilbetmek durumunda görülmekte
dirler... Bu hareketler, endüstrileşmenin en 
önemli tıkanıklıklarından sayılmak lâzımgelir.» 
Bu, özel sektörün iddiası. 

Gerçekten ilk bütçe konuşmamda da belirtti
ğim gibi, Ortak Pazarın eşiğinde, millî endüstri
mizi güçlendirmeye her zamankinden çok önem 
verilmek gerekirken, tersine Türkiye, şimdiden, 
yabancı sermayenin pazarı veya sömürü alanı 
haline getirilmektedir. 

Türkiye ̂ deki sömürü düzeninin, o arada te
feciliğin, aracılığın yalnız köylüye, dar gelirli 
halka zarar verdiği sanılmasın. Yer yer bundan 
endüstrimiz de zarar görmektedir. Bir iki örnek 
vermek isterim. 

Anadolu'daki küçük ve orta boy iplik veya 
dokuma fabrikalarından birçoğu sanayi için el
verişli şartlarla kredi bulamazlar. Ya da çok ye
tersiz ölçüde bulurlar. Oysa birtakım aracılar, 
tefeciler diledikleri kadar kredi bulurlar. Bu 
krediyi bulanlar, işlenmiş pamuğu kilosu 410 ku
ruştan kapatırlar. Sonra iplik veya dokuma fab
rikası sahibine, en çok muhtacolduğu zamanda, 
530 kuruştan satarlar. Orta boy bir işletme ge
nellikle yılda 2 500 ton kadar pamuk kullanır. 
410 kuruşla 530 kuruş arasındaki kilo başına 120 
kuruş farkı 2 500 tonla çarparsanız, 3 milyon 
lira eder. Demek ki, orta boy bir fabrika sahibi, 
yalnız pamuk ihtiyacı için bir aracıya yılda ha
vadan 3 milyon lira öder. 

Bu yüzden maliyet yükselir. Tabiî maliyet 
yükselişinin tek nedeni bu değildir. Ama önemli 
nedenlerinden biridir. Hükümet ne kadar özen
dirici tedbirler alırsa alsın, ne kadar gümrük 
indirimi, vergi bağışıklığı tanırsa tanısın, o 3 
milyon liralık zararı kapatamaz. Devlet des
teği ile bu kadar büyük bir farkın kapatılması 
da zaten haksızlık olur. Çünkü Devlet o yardımı 
aslında bir fabrikatöre vermiş olmryacak, smai-
leşmemizi de ihracatımızı da köstekliyen bir sö

mürücüye, bir vurguncuya haraç olarak vermiş 
olacaktır. 

Oysa düzen değişse, fabrikatör o 3 milyon li
ra haracı ödemekten kurtulsa, hem daha çok ka
zanır, hem maliyeti bir ölçüde düşeceği için bel
ki ihracata girişme olanağını bulur, hem de işçi
sine daha çok ücret, Devlete daha çok vergi ödi-
yebilir. 

Sayın Başbakan, Ispartâh olduğu için buna 
benzer spekülatif kazanç yollarını halıcılıkta iş-
liyen türlü çeşitlerini de hiç şüphesiz bilir. 

İsparta'da bâzı güçlü kişiler, ipliği çok ucuza 
alıp dar gelirli halı dokuyuculara yüksek fiyatla 
satarlar. Buna karşılık onların elinden halılarını 
çok düşük fiyata kapatıp tüccara çok pahalıya 
satarlar. Ve bütün bunlar spekülatif kazanç 
olduğu için, doğru dürüst vergi de ödemezler. 
Ama çok bol kredi alırlar. Şüphesiz Sayın Demi-
rel bunlan benden daha iyi bilir. 

İktidar sözcüleri bana verdikleri cevaplarda, 
bizim kooperatifçilikten söz etmemize gölge dü
şürmek için, koperatifçilikle kolhozculuğu bir 
tuttular. Eğer bu sakat zihniyetten vazgeçer de, 
İsparta halıcıları arasında gerçek ve yaygın bir 
kooperatifçiliği teşvik ederlerse, hem halı doku
yucularımız daha çok kazanır, hem de halıları
mızın maliyeti düşer ve Türkiye daha çok halı 
ihracedebilir. 

Ama bugünkü A. P. yönetici kadrosu, o bir
kaç hafh aracısını kıramıyacaklan için bu yola 
gidemezler. Neden kıramıyacaklarını kendileri 
benden daha iyi bilirler. 

Türk ekonomisini ve sanayiini güçlendirme
nin, Ortak Pazara hazırlamanın bir başka yolu 
iktisadi devlet kuruluşlarımızda reform yapmak, 
bunların üstünden her türlü siyasal baskıyı kal
dırmak, ve bu kuruluşları Devlete yük olmaktan 
çıkarıp, kaynak tüketir durumdan çıkarıp, kay
nak yaratır duruma getirmektir. Ama bu da bu
günkü iktidarın işine gelmez. 

Gene bir başka yol, halk yatırımcılığını teş
vik etmektir. Bu amaçla Türk - İş bir kanun 
önerisi hazırlatıp Meclise sunmuştur. Bu aslın
da, iş çevrelerine, Hükümete hoş görünsün diye, 
fazlası ile sulandırılmış bir kanun önerisidir. Fa
kat Hükümet bir yıldır bu kanunu da komis
yonlarda uyutur. Çünkü A. P. nin dünya görüşü 
ve özel ilişkileri halka dayanan bir özel girişimi 
kabul etmez. Hattâ millî endüstriyi bile kabul 
etmez. 
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Ankara Sanayi Odası, demin sözünü ettiğim 
yeni broşüründe şöyle diyor : 

«Son yıllarda üzerinde en çok tartışılan ko
nulardan biri, endüstrileşme hareketinin, özel 
ve kamu kesimlerinden hangisinin önderliğinde 
olduğu yahut olması lâzımgeldiği konusudur.» 
Oysa, ilâve ediyor broşür : «Asıl mesele, endüst
rileşme hareketinin bizatihi kendisidir. Endüs
triyi unutup sahibini aramak bir bakıma endüs
triyi sahipsiz bırakır.» Kanaatimce, diyor özel 
sektör : «Kamu ve özel kesim ayırımı yapma
dan, bütün bir milletçe endüstrileşmenin gerek
leri üzerinde durmamız, onun uzun vadeli sorun
larını çözecek yollan aramamız gerekir... En
düstri şuurunu uyandırmak, yerli yaratıcı gücü
müzü üretime tahsis edecek yolları bulmak, ken
di kendisini bütünleyen bir endüstrileşme yolu
na girmemizin temel şartıdır.» 

İşte bu güzel ve doğru sözlerden sonra bro
şür, endüstrileşmede dışa bağlılığın sakıncaları 
ve millî endüstrinin gerekliliği üzerinde dur
maktadır. 

Fakat A. P. iktidarının dünya görüşü, millî 
endüstriyi temelinden reddeder. Endüstri şuu
runun uyanmasını imkânsız kılacak bir düzene 
sahip çıkar. Bu düzende, ilk konuşmamda da 
belirttiğim gibi, endüstri dışı alanlardan o ka
dar bol ve kolay kazanç elde etme imkânı vardır 
ki, endüstri şuuru elbette uyanamaz, yerli yara
tıcı gücü üretime tahsis edici yollar bulunamaz. 
Böyle bir dünya görüşü ile, Türkiye, kendi ken
dini bütünliyen bir endüstrileşme yoluna gire
mez. Ancak, kendi kendini tüketen bir sömürül-
me yoluna girebilir. Nitekim öyle olmuştur, öyle 
olduğunun delillerini, hem de 1969 programında 
açıklanan delillerini, ilk konuşmamda burada 
aynntılariyle verdim. Fakat tek bir cevap ala
madım. 

Sayın milletvekilleri; 
Şikâyetçisi olduğumuz düzeni değiştirmek, 

yalnız ortanın solunda C. H. P. nin bir isteği 
değil, aynı zamanda Anayasamızın da gereğidir. 
Fakat A. P. yöneticileri Anayasanın işlerine ge
len maddelerini burada okur, işlerine gelmiyen 
maddelerini bilmezlikten gelirler. Acaba Sayın 
Başbakanın cebinden eksik etmediği küçük Ana
yasada o işlerine gelmiyen hükümler silinmiş mi
dir? 

Hem böyle yaparlar, hem de Anayasanın «bir 
kül... bir bütün... bir manzume» olduğunu söy

lerler. Nitekim Sayın Başbakan da, Sayın Ma
liye Bakanı da bu kürsüden böyle söylediler. 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını başından so
nuna kadar bütün hükümleriyle hâkim kılmak 
mecburiyetindesiniz» dediler. 

Oysa Anayasa toprak reformunu emrettiği 
halde Adalet Partisi iktidarı bunu reddediyor. 

Sayın (Tarım Bakanı geçen gün burada yap
tığı konuşmasında diyor ki, «Toprak reformu 
yapacaksın diye bir hüküm mü var Anayasada?» 
ve ilâve ediyor, «Anayasaya böyle bir şey koy
maya muvaffak olamamışlardır.» Anayasanın 37 
nci maddesi şöyle der : «Devlet, toprağın ve
rimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve top
raksız olan veya yeteri kadar toprağı bulunmı-
yan çiftçiye toprak sağlamak amaçlariyle gere
ken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, deği
şik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın 
genişliğini gösterebilir.» Sayın Bakan eğer bu 
sözlerin toprak reformu demek olduğunu anlı-
yamıyor ise, ben kendisine hiçbir şey anlatabil
meyi ümidedemem. 

Gene Anayasanın 10 ncu maddesi şöyle der : 
«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert 
huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriy
le bağdaşamıyacak surette smırlıyan siyasi, ikti
sadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlar.» Anayasa maddesi böyle 
diyor. 

Oysa bugünkü düzen bu Anayasa hükmüne 
de karşıdır. Kişinin bâzı temel hak ve hürriyet
lerini sınırlayan bir düzendir. Sayın Başbakana 
sorarsanız yoktur öyle şey. Kendi ifadeleriyle 
Türkiye'yi, Türk köyünü çok iyi bilirler, toprak 
esareti diye bir şey yoktur Türkiye'de Sayın De-
mirel'e göre. Bütçe konuşmalarında, aynen böy
le dediler. Şimdi size aksini gösteren iki örnek 
vereyim. 

1968 seçim kampanyasında Diyarbakır'ın bir 
köyüne uğradım. Köylülere hangi partiye oy ve
receklerini sordum, önce sustular, başlarını ön
lerine eğdiler, sonra bir yaşlı köylü konuştu. De
di ki. : 

— Düşündük, taşındık, hiçbir partiye oy 
verenıiyeceğimizi anladık, dedi. 

— Neden, diye sordum. 
— Çünkü, dedi yaşlı köylü, biz besicilik ya

parız. Köyümüzün iki otlağı vardır. Bunlardan 
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biri bir ağanın, öbürü başka bir ağanındır, iki 
ağa başka başka partileri tutarlar. Birinden 
birinin partisine oy vermediğimizi anlarlarsa 
hayvanlarımızı otlağa sokmazlar, hayvanlarımız 
da aç kalır, biz de aç kalırız. Onun için oy kul
lanamıyoruz. 

Oy hakkı sayın arkadaşlar, Türk vatandaşı
nın temel haklarından biridir. Ama bugünkü 
düzende bâzı Türk vatandaşları bu temel hakla 
kullanamamaktadır. Çünkü bu temel hakla, oy 
hakkı ile onun yaşama hakkı çatışmaktadır. 

Pülümür örneğini kamu oyu önünde birkaç 
kez anlattım. Ama bu Hükümete anlatamadım. 
Bir büyük deprem felâketi geçirmiş olan Pülü
mür'de bütün topraklar birkaç kişinindir. Dev
let, evleri yıkılan yoksul köylülere baraka ya
pacak oldu. Dedim M, önce Pülümür'ün toprak 
düzenini değiştirip de köylüyü toprak sahibi 
yapmazsanız, bu barakalar köylünün değil, bir
kaç varlıklı toprak sahibinin olur. Dinleteme
dim, barakalar yapıldı ve barakalar toprak sa
hiplerinin oldu, köylüler eskisinden daha güç 
duruma, daha bağımlı duruma düştüler. 

Size 10 Kasırn 1968 günü, Atatürk'ü anmak 
için izmir'de düzenlenen bir büyük toplantıda 
oraya kadar gelmiş bâzı Pülümür köylülerinin 
herkesin içinde bana verdikleri dilekçelerden bi
rinden bâzı parçalar okumak isterim. 

Şöyle diyor dilekçe : 

«Depremden çok hasar gördüğümden çok 
mağdur duruma düştüm. Kabayer köyünden 
ağaların toprağında oturuyorduk. Ağa gelip 
bize baskın yapıp kirasını istiyordu. Biz de mağ
dur olduğumuz için ağanın kirasını vermemize 
imkân yoktu. Bize dedi ki: «Barakaları satın, 
kiramı verin.»... (Devletin yaptığı barakaları.) 
Biz de korkumuzdan barakaları ve otlağımızı 
ağaya bırakıp, Hükümetin bize yaptığı yardımı 
satıp, yol harçlığı yapıp İzmir'e gelmekteyiz. 
işsiz, evsiz kalmaktayız, iş ve İşçi Bulrna Ku
rumuna başvurdum. Derdimi bir dilekçe ile an
latıp iş istedim, Müdür Bey bana, «Yıllar oldu 
deprem olalı» dedi ve dilekçemi yırtıp, beni kapı 
dışarı etti. Çaresiz kalmaktayım. Çoluk çocu
ğum aç kalmaktadır. Bana bir çare veya iş.» di
yor Pülümür lü köylü. Bu köylünün derdine 
çare bulamıyan düzen, insanca düzen değildir. 

Bu köylüler, bu ve benzeri dilekçeleri bana 
Atatürk'ün ölümünden 30 yıl sonra O'nu anma 
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töreninde verdiler. Atatürk'ün Toprak Refor
mu vasiyeti hâlâ yerine getirilmemişti. 

Yine diyeceklerdir ki, Pülümür'deki toprak 
düzenini A. P. iktidarı mı kurdu? Hayır. Bu, 
geçmişten kalan- bir kötü mirastır. Osmanlı Dev
rinin sonlarında Pülümür'de bir kaymakamın o 
toprakları nasıl köylüden alıp kendi tapulu malı 
yaptığı o bölgede herkesçe bilinir, işte Sayın 
Demirel'in tapu, tapu dediği şey, Türkiye'de yer 
yer böyle elde edilen bir şeydir. 

1932 de Erzincan Valisi Ali Kemali adlı bir 
zatın kitabında Pülümür'e dair anlatılanlardan 
birkaç satır okumak isterim sizlere. Şöyle diyor 
eski vali : 

«Ortakçı, müstecir, maraba denilen bu zaval
lılar, sanki bir borç imiş gibi, ağanın yani aşi
ret reisinin bütün angaryalarını da görürler. 
Bunu yapmazlarsa ağa kendilerini kovar. Hakikî 
veya muhayyel bir suç ile Hükümete teslim eder, 
süründürür, evlâdı ayallerini mahvü perişan 
eder. Bâzı aşiretler efradı reise bir nevi 
cizye de vermekle mükelleftirler. Bu, İs
tanbul, Zonguldak, izmir, Balya gibi yer
lerde çalışan aşiret efradı tarafından her se
ne veya iki senede bir verilir.» işte, bir valinin 
bunları yazışından 37 yıl sonra Pülümürlü top
raksız köylü, borcunu ödiyebilmek için hâlâ 
izmir'e çalışmaya gidiyor ve izmir'de işsiz ve ça
resiz kalıyor. 

O devirde bir vali bunları bir gizli rapor ola
rak değil, açık Idtap olarak yazabiliyormuş. 1932 
de. Bugün, bu gerçekleri söyliyen memurlar, 
öğretmenler oradan oraya sürülüyorlar. 

Hele Anayasa nizamını koruma kanunu çıka
cak olursa, 1932 de bir Cumhuriyet Valisinin bu 
yazdıklarını yazan bir vatandaş 5 yıl ağır hapse 
mahkûm olabilecek, işçi ise 7,5 yıl, askerî di-
ldrnevinde işçi ise 10 yıl hapse mahkûm olabile
cek. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Benim mütalâam var o kanun hakkın
da... 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Kimse A. P. iktidarına bu düzeni 
siz kurdunuz demiyor. Ama bu düzeni siz ko
ruyorsunuz. Anayasa nizamını korumak üzere 
değil, Anayasa nizamına aykırı bir düzeni koru
mak üzere kanun çıkartmıya kalkışıyorsunuz. 

Atatürk Toprak Reformuna kararlı idi. Sa
yın Tarım Bakanı, değildi, diyor. Konuşmasın-
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da, Atatürk'ün Cumhuriyet kurulduğu zaman 
Toprak Reformu istiyenlere karşı çıkmış oldu
ğunu ileri sürüyor. Demek ki, Sayın Tarım Ba
kanı, yalnız Anayasayı değil, Atatürk'ü de an
lamamış. Hattâ yalnız beni değil, Başbakan Sa
yın Demirel'i de anlamamış. Çünkü Sayın De-
mirel bile Bütçe görüşmelerinin başlangıcında 
bu kürsüden yaptığı konuşmada Atatürk'ün 
Toprak Reformu istemiş olduğunu açıkladı. 

Ama yine bu kürsüye Maliye Bakanı çıktı, 
A. P. Grupu sözcüsü çıktı, Toprak Reformunun 
kolhozculuk olduğunu, Rusya'daki gibi köylüle
rin toprağını ellerinden alıp Devlete vermek ol
duğunu ileri sürdü. Yani, bir yandan Başba
kan Atatürk'ün de Toprak Reformu istediğini 
itiraf etti, öbür yandan kendi sözcüleri Atatük'ü 
de kolhozculukla itham etmiş oldular. 

C. H. P. niçin yapmadı Toprak Reformunu? 
Ne zaman Toprak Reformundan söz etsek, A. P. 
sözcüleri bunu sorarlar bize. 

ilk Toprak Reformu denemesi 1945 te yapıl
dı. Bunu engellemek için bir başka parti kurul
du. O parti iktidara geldi ve Toprak Reformu
nu durdurdu. Çok daha iyi bir Toprak Reformu 
tasarısı 1965 te, Sayın Alican'm da büyük bir 
kadirbilirlikle demin burada belirttiği gibi, C. 
H. P. iktidarı tarafından Meclise sunuldu. O za
man da, Toprak Reformunu ilk engelliyen par
tinin yolunda yürüdüğünü söyliyen bir başka 
parti ortaya çıktı, C. H. P. yi iktidardan indir
di. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Öylece 
Toprak Reformu bir kez daha önlendi. Sonra 
da bunları yapanlar, veya bunları yapanların 
izinde yürüyenler, karşımıza çıkarlar, Toprak 
Reformunu niçin yapmadınız, derler. 

Üstelik Sayın Maliye Bakanı bu kürsüde, bi
le bile gerçekleri değiştirdi, bizim yerimizden 
yaptığımız uyarıya rağmen, C. H. P. nin, iktidar
dan ininceye kadar Meclise Toprak Reformu ta
sarısını getirmediğini söyledi. Oysa bu tasarı 4 
yıldır kendileri tarafından Komisyonda uyutulu
yor. Bunu bile bile niçin kürsüden öyle konuş
makta ısrar etti Sayın Eakan. Çünkü, sözlerinin 
radyodan halka duyurulacağını düşünüyordu. 
Halkı, artık Toprak Reformu istiyen köylüyü 
bu şekilde kandırabileceğini, sanıyordu. 

Hem Türk Milleti kandırılamaz derler, hem 
de milleti göz göre göre milleti kandırmaya kal
kışırlar. Ama, bundan sonra gerçekten kandı-

ramıyacaksınız milleti. Çünkü artık, sizlerin bil
mezlikten geldiğiniz gerçekleri millet biliyor. 
Köy, kent dolaşıp her şeyi anlatıyoruz ve anla
tacağız. Bütün baskılara rağmen radyo gerçek
leri anlatıyor. Basın gerçekleri yazıyor. 

İktidarın huzursuzluğu da bundan zaten. 
Onun için radyoya tahammül edemiyor, onun 
için bu anlattıklarımızın anlatılmasını engelleyi
ci baskı kanunları getirmeye kalkışıyor, fakat, 
hepsi boşuna... Türkiye, Türk halkı özgürlüğe öy
lesine alışmıştır ki, hiçbir güc artık onun Anaya
sa teminatına bağlanmış özgürlüklerini kısmaya 
yetmiyecektir. 1969 Türkiye'sinde bir anokro-
nizm olan yeni baskı kanunu geçmiyecektir. Geç
se bile ölü doğacaktır, yaşıyamıyacaktır. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar) Bunun aksini düşünen
ler, Türk halkını tanımıyanlardır. 

Sayın Maliye Bakan yine radyodan milleti 
kandırabilmek hevesiyle, bana verdiği cevabın 
bir yerinde aynen şöyle dedi : 

«Kooperatiften bahsettiler. Bendeniz o husu
su hakikaten sarih olarak anlamadım. Acaba, 
yani küçük arazi parçaları toplanacak, vatandaş
ların elinden alınıp bir kolhoz şeklinde mi idare 
edilecek?» 

Nitekim sayın grup sözcüleri de kooperatif
çiliğin üzerine aynı gölgeyi, kolhoz gölgesini dü
şürmek istedi. 

Bu, A. P. iktidarının kötü niyetini gösterir. 
Kooperatifçiliği, gerçek bir halk kooperatifçili
ğini önlemeye ne kadar kararlı olduğunu göste
rir. 

Bizim Anayasamız, «Devlet, kooperatifçili
ğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır.» de
mektedir. Anayasamız da mı kolhozcudur?... 

Köy işleri Bakanlığında kooperatifçilikle il
gili bir bölüm vardır. Köy işleri Bakanlığı da 
mı kolhozcudur? 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Kanunu 
kim çıkardı? 

CHP. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Benim kooperatifçilik konusun
daki buradan söylediğim sözleri tutanaktan ay
nen okuyorum. 

«Gerçek ve yaygın bir toprak reformuna ge
çilmeli; küçük topraklı çiftçiler, güçlü ve her 
türlü Devlet müdahalesinden uzak kooperatif
ler ve kooperatif birlikleri halinde örgütlenme
li; şimdi daha çok köylüyü sömürenlere dağıtı-
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lan krediler, yeterli ölçülerle bu kooperatiflere 
verilmelidir, öylelikle, yeni tohumluklardan ba
şarılı sonuçlar alınabilecek bölgelerde, yalnız 
varlıklı çiftçilerin değil, bütün çiftçilerin, bü
tün köylülerin bu teknolojiden, ırgatlaşmak-
sızın, başkalarına köle olanaksızın, yararlanabil-
bilmeleri sağlanmalıdır. 

Yeni tarım teknolojisi, bu gibi sosyal tedbir
lerle birlikte uygulanırsa, o zaman, ancak o za
man, Türk köylüsü, yerli sanayiimizi destekliye-
bilir, hattâ bâzı Avrupa ve iskandinavya ülke
lerinde görüldüğü gibi, tarım makinaları sana
yiini, gıda sanayiini, gübre sanayiini kendisi ku
rabilir duruma gelecektir. Ve ancak o zaman 
Türkiye'de halka dayanan, geniş ölçüde halkın 
olan bir güçlü ekonomi ve bir güçlü özel sek
tör meydana gelebilecektir.» 

îşte bunları söylemişim kooperatifçilik ko
nusunda. Bu mu kolhozculuk Sayın Bakan? 

Kooperatiflere Devlet müdahalesi olmıyacak, 
demişim... Bu mu kolhozculuk? 

Her çiftçinin kendi toprağı olmasından söz 
etmişim, bu mu kolhozculuk? 

'Batı Avrupa ülkelerindeki gibi, iskandinavya 
ülkelerindeki gibi, demişim... Onlarmkide mi 
kolhozculuk? 

Asıl güçlü özel teşebbüs o zaman meydana ge
lecek, demişim... 

Ben bütün bunları söylüyorum. Sonra bir 
Bakan çıkıyor, bir iktidar partisi sözcüsü çıkı
yor, C.H.P., Bülent Ecevit, kolhoz istiyor, di
yor, bu kürsüden, milletvekillerine ve radyodan 
Türk Milletine. Ondan sonra da biz milleti kan
dırmayız, diyorlar. 

Benim açık sözlerime kolhoz gölgesi düşür
mek isteyişleri, beni kolhozcu yapmaz, ama ken
dilerinin «Kulakçı» olduğunu, yani, köylünün 
sırtından geçinen büyük toprak sahiplerinden 
başka kimseyi düşünmediklerini gösterir. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) O zihniyetteki 
Çarlar yüzünden, «Kulakçı Çarlar» yüzünden 
Rusya'ya komünizm ve kolhozculuk gelmiştir. 

(Savın Maliye Bakanı, toprak reformunu kö-
tüleyebilmek için, yine burada dedi ki : 

«Bu reformun her halde istenilen tarzda en 
mükemmeli, o sistemler içinde, kollektivizm 
içinde, Rusya'da yapılmıştır. Ama Sovyet Rus
ya da böyle bir reform yapmış olmasına rağmen, 

Kanada'dan buğday ithal etmek durumunda 
kalmıştır.» 

Oysa, Sovyet Rusya, bizim anladığımız bi
çimde bir toprak reformu yapmış değildir. Biz, 
Devletin elindeki bir kısım topraklar dâhil, ge
niş topraklar, topraksız köylüye dağıtılsın isti
yoruz. Her çiftçi, imkân oranında kendi ekip 
biçtiği toprağın tapusuna sahibolsun istiyoruz. 
Sovyet Rusya ise köylülerin topraklarına el koy
muştur. Biz toprakta özel mülkiyeti yaygınlaş
tırmak istiyoruz, Sovyet Rusya ise özel mülki
yeti kaldırmıştır, ikisi arasındaki benzerlik ne
rede? (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Biz, Japonya'daki gibi, Milliyetçi Çin'deki 
gibi, italya'daki gibi toprak reformu istiyoruz. 
Ama Savın Tarım Bakanı buraya çıkıyor, Mil
li vetçi Çin bir üsttür, onunki sayılmaz, diyor. 
italya'nın yaptığı toprak reformunu yapılmamış 
savıyor, Japonya'nınkini küçümsüyor. Kısacası, 
bütün Bakanlar elele vermişler, Mmi bir ge
rekçe, kimi tam tersi bir başka gerekçe öne sü
rerek, toprak reformu konusunda milleti kandır
mak için akıllarına geleni yapıyorlar. 

Görülüyor ki, bizi ve yapmak istediğimiz re
formları ancak yalam. söyliyerek, ancak iftira 
ederek, vatandaş gözünde kötülemeyi umabili
yorlar. 

Oysa, kendilerini kötülemek için biz yalama, 
iftiraya hiçbir vakit tenezzül etmediğimiz gibi, 
buna zaten ihtiyaç da yok. Gerçekleri söylemek, 
Adalet Partisi iktidarının niyetlerini anlatmaya 
vetivor. Onun için zaten gerçekler söylenmesin 
istiyorlar. Onun için gerçeklerin Söylenmesini 
engelleyici kanunlar çıkartmak istiyorlar. Onun 
için televizyona sansür koymaya kalkışıyorlar. 

Yine Sayın Bilgehan dedi ki, buradaki ko
nuşmasında : 

— «Nedense birkaç yıldır toprak olayları, 
arazi işgali hâdiseleri hep bütçe zamanı ortaya 
çıkıyor.»! 

Ve devam etti Sayın Bakan, «Arkasından Sa
yın Genel Sekreterin sahibi bulunduğu Ulus 
gazetesi bir neşriyat yapıyor ve onun arkasın
dan Sayın Genel Sekreter burada toprak re
formu hakkında iddialarda bulunuyor», dedi. 

Yerimden Sayın Bakana, «emin misiniz» diye 
sordum. Fakat Sayın Bakan bir türlü, kürsü
den verdiği bu yanlış bilgiyi düzeltmeye razı ol-
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madı. Radyodan milleti kandırma fırsatını ka
çırmak istemedi. 

Gerçekte Elmalı olayı, biz geçen yıl bütçe 
görüşmeleri sırasında sözünü etmeden aylar ön
ce, hattâ daha eski geçmişine inilirse, yıllar ön
ce başlamıştı. Dalha 1967 nin yaz ortalarında 
O. H. P. yöneticileri bu konuda telle, ilgili ma
kamları uyarmışlardı. 

Son 1968 bütçesinde sözünü ettiğim Emirdağ 
olayı ile ilgili toprak meselesi, 1966 Aralığında 
başlamıştır. Ancak bu ihtilâfın sonucu olarak 
Emirdağlı Bayram Çıtak'm öldürülmesi 28 Ocak 
1968 e raslar. Onu da bize haber veren bir Ada
let Partilidir. Her halde Sayın Bakan Emirdağlı 
Bavram'ın öldürülüşünde bizim bir tertibimizi 
görmez. 

Ovsa. Savm BıDffehan, Elmadağ olayını da. 
Emirda,ğ olayını da bizim bilhassa özenerek 
Bütçe görüşmeleri zamanına raistffetirdiğimizî 
ima eder yolda, imanın da ötesinde, iddia eder 
yolda konuşmuştur. 

Bu kürsüye Hükümet adına çıkan insan, bi
raz daha sorumluca konuşmalıdır. Ama sayın 
Bakan, övle yapmamıştır. Sözlerinin Radyodan 
verileceğini düşünerek halkın zihnine yalan üs
tüne kurulu şüphe tohumları saçmaya kalkış
mıştır. 

Böyle olmasaydı da. gerçekten bâzı toprak 
hâdiseleri tesadüfen Büboe fförüsüleceği zaman
lara rastlasaydı. ne değişirdi? Türkiye'de top
rak meselesine, toprak adaletsizliğine, köylünün 
sömürülmesine yer yer köleliğine, bu yüzden 
göz mü yummak gerekirdi? Bu iktidar kadrosu 
bu kafada giderse. Bütçeden Bütçeye değil, sa-
balhtan aksama Türkiye'de böyle toprak olayları 
olur, ve olmaktadır. Biz buraya sadece birkaç 
örnek getirdik. Türkiye'de mahkemeler, toprak 
düzenindeki adaletsizlikten doğan dâvalarla do
lup taşmaktadır. 

Savın Hükümet sözcüleri köylüyü ne kadar 
düşündüklerini anlatmak için, Ziraat Bankası 
kredilerindeki artışları örnek verdiler. Kredi dü
zeni değişmedikçe bu artışlar tefeciliğe ve yok
sul köylünün sömürülmesine son vermez. Bu 
bir.. Kaldı ki Ziraat Bankası kredilerindeki ar
tışın da iç yüzü söylendiği gibi değildir, örne
ğin destekleme mubayaları için kooperatiflere 
Ziraat Bankasından kredi verilmiş; kooperatif

ler bu kredileri geri ödeyememişlerdir, ödeneme
yen miktar 1 milyar 260 milyon liradır. Bu mik
tarı Hazinenin karşılaması gerekirdi. Hazine de 
karşılamamıştır. Buna rağmen Ziraat Bankası 
hesabındaki bu 1 milyar 260 milyon liralık açık, 
bankanın kredi kaynakları içinde gösterilmekte
dir. 

öte yandan, Merkez Bankası, zirai reeskont 
karşılığı olarak Ziraat Bankasına 200 milyon 
lira vermiş, fakat çiftçiye ikraz edilmesi gere
ken bu parayı Ziraat Bankasından, Hazine alıp 
kullanmıştır. Bunu da bankanın kredi kaynak
larından düşmek gerekir. Bunlar bizim bildikle
rimiz. Demek ki, Ziraat Bankasının kredi kay
naklarındaki artışa dair verilen resmî rakam
dan 1,5 milyar lirasını düşmek gerekir. 

Yine sayın Hükümet sözcüleri tarım kredisi 
dağıtımında adalet sağlandığına bir delil ola
rak, 200 bin liralık tavan tomruğunu söylediler. 
"Bu takvanı kendilerinin koyduklarını söylediler. 
Oysa bu tavan, öteden beri vardır. Ama Ziraat 
"Bankası, tarım kredisi dışında, ticari kredi ola
rak büyük toprak sahiplerine milyonlarca lira 
kredi vermeye devam etmektedir, o kredilerle 
da Türkive'nin ünlü «teşkilâtlanmamış kredi pi
yasası» işletilmektedir. 

Türkiye'deki kredi düzeninin nasıl halka 
karsı olduğuna, halk kooperatifçiliğine karşı ol
duğuna bir örnekle göstermek isterim. 

Savılan yüzü bulmıyan bir avuç büyük tü
tün tüccarı vardır. Bunlar ihracedecekleri tütü
nün alımında ve islenmesinde kullanmak üzere 
ada.m basına altışar, yedişer milyon lira kredi 
alırlar. Her biri getirdiği dövizin en az yarısı 
kadar kredi alır. Ama. îzmir yakında bir Gü-
müldür Kövü vardır. Uyanık bir köy. Bu köy 
halkı mandalina yetiştirmeye başlamıştır. Bir de 
kooperatif kurmuştur. Kendi kooperatifi ile yurt 
dışına mandalina ihracetmektedir. Türkiye'ye 
yılda en az 2 milyon liralık döviz sağlamakta
dır. Ama alabildiği kredi en cok 200 000 lira
dır. Getirdiği dövizin onda biri kadardır. Bir tü
tün tüccarı getirdiği dövizin yarısı kadar kredi 
alabiliyor, bir köylü kooperatifi ancak onda bi
ri kadar. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Başbakan, bütçe görüşmelerinin başla

rında yaptıkları konuşmalarda, benim, «doğa 
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yasası» sözümü ele alarak, her şeyi o sözün 
üstüne atmıya kalkıştı. 

Kendi hükümetlerinin kusurlarını, günahla
rını benim o iki kelimelik sözümle örtmeye uğ
raştı. Dikkatleri o İM kelimenin üstünde top-
lıyarak, bizim birtakım ithamlarımızın cevabını 
vermekten kurtulabileceğini sandı. Örneğin o 
arada yabancı sermaye ile ilgili olarak verdiği
miz acı bilgileri unutturabileceğini sandı. 

Bunların cevabını İçişleri Bakanlığı Bütçe
siyle ilgili görüşmeler sırasında verdim. 

Böyle taktiklerle Türkiye'nin ve Türk hal
kının nasıl sömürülmekte olduğunu da, Türki
ye'deki kanlı olayların gerçek nedenlerini de 
gözlerden saklıyamıyacaklardır. Biz, doğa ya
sasından bahsederken, kimseyi toprak işgaline 
teşvik etmedik. Gözler önünde cereyan etmek
te olan toprak işgallerinin nedenlerini açıkla
dık. Bu nedenleri ortadan kaldırmanın meşru 
ve hukukî yollarını gösterdik. Fakat hükümet 
o meşru ve hukukî yollara, Anayasanın da gös
terdiği yollara girmekten ısrarla kaçınmakta
dır. Bir yandan bunu yaparken ve bizim halkı 
toprak işgaline teşvik ettiğimiz iftirasını ya
yarken, bir yandan da, işine geldiği zaman ken
dileri, büyük bir sorumsuzluk içinde böyle iş
gallerin teşvikçisi olmaktadırlar. Bâzı gecekon
du bölgelerindeki davranışları buna örnektir. 

Gerçi Sayın Başbakan bu örneği yalanladı. 
Oysa, kendisinin ve başka iktidar sorumluları
nın, şimdiki Adalet Partili Ankara Belediye 
Başkanının teşvikleriyle Ankara'da, o arada 
Yenimahalle'de tapulu arsalann nasıl paylaşıl
dığını, en azından o arsalann sahibi binlerce 
Ankaralı ve o arsalarda ev kuran onbinlerce 
insan çok iyi bilmektedir. Nitekim Yenimahal
le'de, Karşıyaka'da, bu seçim öncesi teşvikler 
üzerine kurulan gecekondulardan bir kısmı da
ha sonra yıktırılmış, fakat bir kısmı yıktırıla-
madığı için, arsaları istimlâk edilerek metre ka
resi 18 er liradan, gecekondu yapmış vatandaş
lara satılmıştır. Arsa sahipleri istimlâk bedeli
ni yetersiz bulduklarından, tmar ve İskân Ba
kanlığı aleyhine dâva açmışlardır. Kaldı M, 
bu istimlâkler de Belediye Meclisindeki bâzı 
C. H. P. li üyelerin uyarıları ve ısrarları üzeri
ne yapılmıştır. 

öte yandan Ankara'nın bir başka semtiyle 
ilgili olarak 2 Temmuz 1968 günü Cumhuriyet 
Gazetesinde şu yazı çıkmıştır : 

«Akdere, Başkent'in kenar semtlerinden bi
ri. Vatandaşlar buraya seçim öncesi gecekondu 
yapmaya başlamışlar. Burada gecekondu ya
panlardan bir grup, inşaat sırasında karşılaş
tıkları şu ilginç olayı anlattı gazetemize : Se
çimler öncesi Başbakan Demirel, otomobiliyle 
bu bölgeden geçerken gecekondu yapanlar kor
ku ile kaçışırlar. Başbakanın (evinizi yıkaca
ğız, tapulu araziye nasıl gecekondu yaparsınız?) 
diye kendilerini azarlıyacağından korkmuşlar
dır. Gecekonducular kaçarken Başbakan otomo
bilinden inmiş ve kendilerini çağırarak, kork
mamalarını, gecekendularını yıkmıyacağını söy
lemiş ve bunu ispatlamak için eline aldığı bir 
briketi harçlıyarak yükselmekte olan duvarla
rın üzerine yerleştirmiş.» 

Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bu haJber 8 
aydır yalanlanmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Bakanı; Bütçenin tümü üze

rindeki eleştirilere verdiği cevaba başlarken, 
şöyle diyordu : «Kırkıncı ayını henüz doldur
muş bulunan A. P. iktidarının hükümetine mü
teveccih tenkidlerin değerlendirilebilmesi için, 
iktidarı hangi şartlar içinde devraldığımızı bir 
kere hatırlatmakta fayda vardır.» 

Dikkat edilirse Sayın Maliye Bakanı ikti
dar sürelerini kısa göstermek için yıllarla değil 
aylarla hesaplamayı tercih ediyor. Belli ki hü
kümet, büyük oy gücüyle geldiği iktidar döne
mi sona ererken, büyük bir başarısızlık duygu
su içine saplanmıştır. Bu başarısızlığını mazur 
gösterebilmek için de 1965 te (Sayın Maliye 
Bakanının sözlerini aktarıyorum) «huzurdan, 
istikrardan yoksun, yarınından emin olmıyan, 
ümitsiz ve şevksiz insanların yaşadığı bir Tür
kiye'yi devraldık» demiştir. 

Şimdi insaf ile düşünsünler bu Hükümetin 
üyeleri, bu iktidarın yöneticileri; eğer bu yıl 
Ekim ayında iktidarı devrederlerse devraldık
larından daha mı huzurlu, daha mı istikrarlı 
bir Türkiye devredeceklerdir? Yarınından daiha 
emin, daha ümitli ve şevkli insanların yaşadığı 
bir Türkiye mi devredecekleridir? Yoksa so
kaklarında karedesin karidesi boğazladığı, kim
senin artık hiçbir yerde huzur, hiçbir yerde 
güvenlik bulamadığı bir Türkiye mi, insanları
nın büyük çoğunluğu günden güne yoksullaşan 
bir Türkiye mi devredeceklıerdir? 
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Adalet Partisi bu yıl iktidarı bir başka par
tiye devrederse köylüsüyle, memuru ile, esnafı 
ile halkının büyük çoğunluğu 1965 te olduğun
dan çok daha yoksul, daha büyük gıecjim sıkın
tısı içinde bir Türkiye devredecektir. Bu acı 
gerçeğin resmî belgelerden aldığım matematik 
'delillerini ilk konuşmamda verdim. Adalet 
Partisi, tarımı duralayan, sınayileşmesi yavaş-
lıyan, ihracatı gerileyen, altın ve döviz rezerv
leri çoktan eriyip, bitmiş bir Türkiye devrede
cektir. 

Son ve kesin rakamlara göre 1968 de ihra
cat gelirimiz 496 milyon dolarda kalmıştır. Oy
sa hedef 540 milyon dolardır. 

Adalet Partisi iktidardan bu yıl yerinin altı 
ve üstü, en zengin madenleri, en verimli doğal 
kaynakları, en umutlu endüstri dalları yaban
cı sömürüsüne açılmış bir Türkiye devredecek
tir. Sokaklarında sık sık çarpışmalar olan, 
kan dökülen bir Türkiye, bir kısım Müslüman 
halkın bir kısım Müslüman halka karşı cihada 
çağrıldığı bir Türkiye, koca Alman ulusunu fe
lâkete sürüklemiş «Es - Es» birlikleri özentilerî-
n'in Hükümet tarafından gençlik, üzerine, yük
sek okullara saldırtıldığı bir Türkiye. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yasalar 
içinde gösteri yapanların üzerinde Devlet kuv
vetlerinin koruyuculuğunda silâhlı, gözü dön
müş kimselerin saldırtıldığı bir Türkiye, huzur
suz bir Türkiye, kardeş kanına bulanmış bir 
Türkiye, güvensizlikten, yoksulluktan, haksız
lıktan bunalmış bir Türkiye. İşte böyle bir 
Türkiye devredecek Adalet Partisi. 

Bu iktidarın yöneticileri başarısızlıklarının 
mazeretini geçmişte arayacaklarına, 4 yılda 
Türkiye'yi bu duruma getirmiş olmanın hesabı
nı vermelidirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
Ida bu kürsüde yine yıllar önce Adalet Partisi 
binasının taşlanmış olmasından söz edildi. Bu 
yıl aynı konuyu deşerken Başbakan Sayın De-
m'irel şiöyle dedi: 

«O anda Hükümetin kim olduğu belli değil. 
ISokak mı Hükümet, yoksa hakikaten bir Hükü
met var mı, yok mu belli değil. O günlerden 
bu günlere gelmişiz.» Böyle dedi Sayın Demirel. 

O günlerden hangi günlere gelmişiz? Sayın 
Başbakanın yen'iden hatırlattığı o üzücü olay 
olduğu sırada Türkiye'de bir askerî ihtilâlin 
etkileri hâlâ devam ediyordu, darbe üstüne 
darbe teşebbüsü oluyordu. inönü Hükümetleri 

milletin ve ordunun yardımıyla bütün bunları 
önlemek için her çabayı gösterirken Adalet Par
tisi normal rejime geçişi kolaylaştırıcı değil, 
güçleştiriri ne yapılabilirse onları yapıyordu. 
Bu acı gerçekleri bizzat o zaman bu kürsüde 
konuşan bir Adalet Partisi Grup Sözcüsü de 
dile getirmişti. 

O zamanki Hükümet böyle olayları önlemeye 
çalışıyordu. Kimi zaman önlyebiliyor, kimi za
man bir ölçünün ötesinde önliyemiyor, ama her 
halde, her zaman önlemeye çalışıyordu. Bu
günkü Hükümet ise, bırakınız önlemeyi, bu gi
bi olayları hem de çok daha ağırlarını adam 
öldürme ölçüsüne varanlarını bizzat tertipliyor. 
Hükümet bu ithamımızı reddedebilmek için en 
azından şunları yapmalıdır: 

1. Geçen yaz yer alan Konya olaylarında 
suçlu görülüp de mahkûm edilenlerin bâzı so
rumlu ileri gelen Adalet partililer oldukları bi
linmektedir. Hükümet bunun hesabını verme
lidir. 

2. Konya'da öğretmenler Derneği Lokali 
yağma edilir, öğretmenler canlarını korumak
ta güçlük çekerken lokalin hemen karşısındaki 
karakolda bulunan polisler görev yapamadan 
bekliyorlar. Polsin niçin görev yapamadığını 
Hükümet açıklamalıdır. 

3. Konya olaylarından birkaç saat sonra 
Konya'ya giden İçişleri Bakanı, olayın Ada
let Partili tertipçileriyle saatlerce bir odaya 
kapanıp da neler konuşmuştur? Hüükümet bun
ları açıklamalıdır. 

4. Komando adı verilen sokak saldırganla
rının Hükümet tarafından tahrik edildiğini ve 
korunduğunu C. H. P. nin en yetkili organları 
haftalardır ısrarla ileri sürüyorlar. Hükümet 
bu ağır ithamlara bugüne kadar niçin cevap 
vermediğini, veremediğini açıklamalıdır. 

5. İstanbul'daki son kanlı olaylar sırasın
da özel kişilerin çektikleri bir filim Ankara Te
levizyonunda gösterilecekken Hükümet bir çe
şit sansür kullanarak bunu önlemiştir. Niçin 
önlediğini açıklamalıdır. 

-DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Eski-' 
şehir) — Kanun önler. 

C. H. P. GRUPU ADINNA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — Kanun Hükümetin suçlan il
le örtülür, diye bir şey yazmıyor. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Kanun önler diyor. 
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C. H. P. GRUPU ADINNA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — Ben sadece hesabını verin di
yorum. O filimde ne varmış ve niçin önlediniz, 
lütfen hesabını verin ve hakikatlerden korkmu-
yorsanız o filimi milletin görmesine müsaade 
edin. (0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

6. Soldan gelen en küçük bir hareket kar
şısında demediğini bırakmıyan Başbakan, içiş
leri Bakanı, sağdan gelen kaba saldırılar kar
şısında, suç tahrikleri karşısında neden susar
lar? Hükümet bunu açıklamalıdır. 

7. Sayın Demirel Başbakan olduğu sıralar
da kendi partisinin taraftarı olan sivil vatan
daşları niçin silahlanmaya çağırmıştır? Hükü
met bunu da açıklamalıdır. (0. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Daha geçen yıl Ağustos ayın başında Baş
bakan: «Kendisini kabadayı sananlar şunu hiç
bir zaman akıllarından çıkarmasınlar ki, mil
letin sinesinde onlardan çok daha kabadayılar 
vardır.» diyordu. Demirel bunu gençlere karşı 
söylüyordu, üniversite gençliğini kabadayılarla 
tehdidediyordu. Demek ki halkın huzurunu ka
çıran, Türkiye'yi, kardeşin kardeşi boğazladı
ğı bir ülke haline getiren saldırıları Başbaka
nın silahlanmaya teşvik ettiği, Başbakanın kış
kırttığı, kimi sivil, kimi toplum polisi ünifor
malı kabadayılar yapmaktadır. Fakat Hükü
met ateşle oynamaktadır. Nitekim işte bu gibi 
karanlık amaçlarla kullanılmak istenen toplum 
polisi nihayet âmirlerine karşı da, Hükümete 
karşı da direnme eğilimleri göstermeye başla
mıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Adalet Partisi yönetici
leri için önemli olan yalnız kendi canları ve 
mallarıdır. Kendileri muhalefette iken Adalet 
Partisi binasına saldırılması kendilerine göre 
eşi görülmemiş derecede ağır bir olaydır. Ama 
kendileri iktidarda iken başka parti binaları
na, öğretmen lokallerine, öğrenci yurtlarına 
saldırılması, yurtlarda uyuyan, sokaklarda 
kanuni yürüyüş yapan gençlerin öldürülmesi, 
bütün bunlar birer âdi zabıta vakasıdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen onların 
avukatı mısın? 

C. H. P. GRUPU ADINNA BÜLENT EOE-
VİT (Devamla) — Ben insanların yaşama hak
larının avukatlığını yapıyorum (C. H. P. sıra
larından «tBravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın Başbakan Meclisteki konuşmasında 
«Türk halkının fetretten yani Hükümetsizlikten, 
otoritesizlikten çok çektiğini söyledi. Türk 
halkı fetret istemez, dedi. Türk halkı fetretin 
en kötüsünü geçen yıl Konya'da, geçen hafta 
da istanbul'da Adalet Partisi İktidarı zama
nında gördü. 

Sayın Başbakan benim bir «Doğa yasası» 
sözünü ele alıp, bu sözü söylememden Önce ve 
sonra çıkmış bütün o kanlı olayları bana yük
lemeye kalkıştı. Doğa yasaları diye bir şey 
varsa bunlar ne benim söylememle işlemeye 
başlar, ne de ben sözünü etmezsem işlemekten 
vazgeçer. Ben Türkiye'de olmakta olanları, 
tarih kitaplarının yazdıklarını anlattım. Hak
sızlık, adaletsizlik, baskı, açlık arttı mı, hak
larının bilincine varan halk toplulukları in
sanca yaşama hakkından yoksun tutulmaya 
kalkışıldı mı dünyanın her yerinde, tarihin her 
çağında olanları birer fizik kuralı gibi işliyenı 
yasaları anlattım. Hükümeti buna karşı uyar
maya, Anayasa sınırları içine girmeye, insan 
haklarına saygılı olmaya çağırdım. 

Bizim Anayasamız bütün bunları göz önün
de tutarak hazırlanmıştır, iktidarı ve bâzı çı-
\karcı çevreleri çok korkuttuğu anlaşılan do
ğa yasalarının işlemesi Anayasamızın tam uy
gulanması ile, Anayasamızca öngörülen sosyal 
düzenin kurulması ile kesin olarak önlenebilir. 

Nitekim işlte çalışma hayatında Anayasa ve 
emri olan düzen değişikliğini 1963 te gerçek
leştirdik ; o zamandan beri işçi hareketleri Türk 
toplumu için bir huzur kaynağı haline geldi. 
işçilerimiz demokrasinin her zamankinden da
ha güçlü bir teminatı oldular. 

Hükümet kendi sebebolduğu kargaşalık ve 
huzursuzlukları önliyebilmek için birtakım 
baskı kanunlarına ihtiyacolduğunu ileri sürü
yor, topluma bu ihtiyacı kabul ettirmeye çalı
şıyor. Gerçekte A. P. iktidarı Anayasa nizamı
nı koruma kanunu gibi kanun tasarıları ile 
Anayasadan büsbütün uzaklaşma hevesindedir. 

Komünizm hiçbir yerde kanunla önleneme
miştir. Komünizm ancak sosyal adalet tedbir
leriyle, sınıf çatışmasına yol açan sosyal ve 
ekonomik koşulları ortadan kaldırıcı tedbirler
le önlenebilir. Yeni kanunla din esasına göre 
devlet amacını güden propagandalarla önlene-
ceikmdş bu. 
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Devlet memuru durumundaki bir din ada
mının her gün camilerde bu propagandayı yap
masını önliiyebilmek için yeni kanun çıkartmak 
gerekmez. Her gün açıktan yapılan kanlı ci-
ıhad çağrılarını önliydbilmek için yeni kanun 
gerekmez. Anayasaya saygılı bir Hükümetin 
varlığı bugünkü kanunlarla bunları önlenmeye 
yeter. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Partilerin askerî eğitim yaparak, faşist birlik
leri yetiştirmelerini üniformalar, kalpaklar 
giymelerini, yürürlükteki kanunlar yasakla
mıştır, bunları önlemek için yeni kanuna ihti
yaç yoktur. Ancak bu gilbi kanun dışı kuvvet
lerle işbirliği yapmıyaoak bir Hükümet© ihti
yaç vardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Türk toplumunun son zamanlarda içine düş
tüğü huzursuzluk kanunların yetersizliğinden 
değil, kanunlara karşı çıkan, Anayasaya karşı 
çıkan, Devlette karşı çıkan bir siyasal kadro
nun işjbaişmda bulummasındandır. Huzursuzlu
ğu gidermek için, tajşkınlııkları önlemek için, 
demokrasiyi korumak için bir muhalefet parti
si olarak 0. H. P. nin gösterdiği çabanın, so
rumluluğun onda birini Hükümet gösterseydi, 
son olayların hiç biri yer almazdı. C. H. P. nin 
Türkiye'de huzuru sağlamak, demokrasiyi ko
rumak için gösterdiği sorumlulukta o kadar 
ileri gittiği olmuştur ki, sabrı taşan bâzı kim
seler, O. H. P. ni kınamaya, «Sana mı düştü 
demokrasinin, rejimin, huzurun tasası?» diye 
sormaya başlamışlardır. Demokrasi, ona sahip 
çıkanlar çoğaldıkça sağlamlaşır. Fakat görülü
yor ki, A. P. iktidarı C. H. P. gibi bir muha
lefete lâyılk değildir. Ama biz huzur yolunda
ki, demokrasi yolundaki çabalarımızı bu ikti
dar için değil, halkımız için, demokrasiye inan
dığımız için gösteriyoruz. «İktidar sahip çıkmı
yor» diye demokrasiyi, rejimi sahipsiz bıraka
cak değiliz. En başta halk, şükür, sahip çıkı
yor demokrasiye, halkla beraber 0. H. P. sahip 
çıkıyor. Onun için ne yaparsa yapsın bu ikti
dar demokrasiyi yıkamıyacaJktır, Atatürk'ü 
yok edemliyecektir, bağımsızlığımızı yabancı 
sermaye pazarlarında harcayıp tüketeımiyecek-
tir. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri), al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri; şimdi kısaca gençlik 
konusuna değinmek istiyorum. 

Gençlikten A. P. iktidarı kadar kopmuş bir 
iktidar ne çağımızın gidişine ayak uyduraıbilir, 
ne de Türkiye'nin kaderine hâkim olabilir. 

Çağımız bir gençlik çağıdır, insanlık tari
himde gençlik hiçbir zaman bugünkü kadar et
kili olamamıştır, sesini duyuramamıştır. Bu
nun nedenleri vardır. Hızla değişen bir dün
yada yaşıyoruz, insanilik kendi yarattığı tehli
kelere hızla yaklaşıyor. Geleneksel kurumları 
ve davranışları ile bu tehlikeleri önliyeımiyor, 
yeni sorunları çözemiyor, ön yargılarından da
ha çabuk kurtulabilen, tabuları daha kolay yı-
kaıbilen gençlik, bu durumda, insanlığın kendi 
kendini koruma ve sürdürme güdüsünü hare
kete geçirmiştir, büyüklerini, yetişkinleri sars
maya başlamıştır. 

Bu çağın gençliği dünyanın neresinde olur
sa olsun daha çok özgürlük, daha çok adalet 
arayan bir gençliktir. Nükleer dengeye, ölüm 
dengesine dayanan bir barış yerine, insan sev-
ıpfiısiııe dayanan bir barış aramaktadır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Gençliğin yönelişi hızla bütün insanlığa yön 
vermektedir. K'öhnemir» kurumlarda, Demirper
deler de onun için çatırdamaktadır. Gençliğin 
^öylesine güçlü ve etkin olduğu bir cağda 'genç
likten kopmuş bir iktidar onun için tutunamaz, 
hele Türkiye'de hiç tutunamaz. Neden Türkiye'
de hiç tutunamaz? Çünkü Türk Gençliğinin bir 
özelliği vardır; Atatürk Cumhuriyeti ona ema
net etmiştir. Kırk yılı aşkın sünedir Türk genç
liği bu emanetin sorumluluğunu ve bilincini 
yüreğinde ve kafasında taşır. Fakat bugün öyle 
bir hükümet var ki, iktidarda tek bir üniversi
tenin, tek bir yüksek okulun açılış törenine, dip
loma törenine katılamaz; gençlikten öylesine 
kopmuş bir Hükümet, iktidar gençlikten kop
tukça halktan da kopmaktadır; çünkü gençler 
de halkın çocuklarıdır. Hükümetin düşman gö
züyle baktığı, üzerlerine silâhlı adamlarını sevk 
ettiği gençlerin anaları, babaları, ağabeyleri 
hep bu toplum içindedir. 

FAz; igençlerin zaman saman taşkınlıkları, öllçü-
sih davranışları cmuyor TU? Oluyor. Bu türlü 
:l.wramışlarm karşısına herksGten önce C. H. P. çı
kıyor C. H. P.'gerektiğinde gençleri uyarma öde
vini daima yerine getirdiği giıbi, onların temiz he
yecanını istismar heveslerini önlemek için de 
elinden gelini yapıyor. Fakat A, P. iktidarı genç-
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lerin en masum davranışları ve istekleri karşı
sında bile gereken anlayışı göstermemektedir. 

Gençleri sindirmek için Hükümetin hele son 
zamanlarda başvurduğu usuller baslıbaşma birer 
kanunsuzluk örneği ve toplum içjin baslıbaşma 
huzursuzluk kaynağı olmaya başlamıştır. 

Kimlerle yöneteceklerdir ülkeyi, Devleti? 
O açılış törenlerine, diploma törenlerine gide
medikleri okulları, yüksek okulları, üniversite
leri bitiren gençlerle, yatakhanelerini komando
lar, toplum polisleri marifeti ile bastırıp, öldür
meye kalkıştıkları gençlerle! Dünyanın hiç bir 
yerinde bu duruma düşmüş bir kadro ülkeyi yö
netemez. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Ama itiraf etmek gerekir M, A. P. iktidarı
nın yöneltiri kadrosu da boş durmuyor bu kad
ro Atatürkçü gençliğin karşısına, çağdaş genç
liğin karşısına bir Ortaçağ gençliği çıkarmak 
istiyor, bir medrese gençliği çıkarmak istiyor, 
bir ihtiyar gençlik, bir yapma gençlik, bir söz
de gençlik çıkarmak istiyor. (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri) 

Çağımızın ekonomik emperyalizmi karşısın
da Türik bağımsızlığını korumak istiyen gerçek 
milliyetçi gençliğin karsısına bu iktidar kadro
su yabancılarla işbirlikçi bâzı sermaye grupları
nın parası ile beslenen ve onların çıkarlarına 
bekçilik eden bir gençlik çıkarmak istiyor. (C. 
H. P. sıralarımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yapamıyacaklardır, yapamayacaklardır bunu! 
(A. P. sıralarından, gürültüler) O kendi yetiş
tirmek istedikleri gençlik de karşılarına dikile
cektir. (C. H. P. sıralarından, «Bravo», sesleri) 
Aşırı solda yobazlar yok mu? Var. (A. P. sıra
larından, «Senin gibi» sesleri) (C. H. P. sırala
rından, gürültüler) Aşırı solda da yobazlar var. 
Kafası 50 yıl, 100 yıl öncesinin dogmalarına sap
lanıp kalmış olan bir avuç insan var. Fakat ça
ğımızın gerçekçi, özgürlükten yana, insancıl dü
şüncesinin güneşinde onlar da eriyip gidecektir, 
Ortaçağ zihniyetiyle yetiştirilenler de eriyip gi
decektir. Bütün doğmalar, bütün tabular bu gü
neşin önünde buzdan kalıplar gibi eriyecektir. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) En kapalı kafaların en karanlık köşeleri 
bile bu güneşin ışığı ile aydınlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri; bütçe görüşmelerinin 
başında yaptığım ilk konuşmada yabancı ser
maye çevrelerinin tuttuğu adam olmanın Ada-
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let Partisi yönetici kadrosu içinde yükselmeye 
yettiğimi ileri sürmüştüm. Konuşmamda buna 
hiçbir müşahhas örnek vermemiıştıim, kimsenin 
adına belirtmemiştim, ama 'Sayın Maliye Bakanı 
benim Sayın Demiren kasdettiğimi anlamışlar. 
Sayın Bakan bu sözleri ispat etmemi söyledi
ler. İspat edemezsem müfteri durumunda kala
cağımı ve sizlerimin ahlâk ile kabili telif olmı-
yacağmı söylediler. 

Sayın Maliye Bakanının bu zorlama ve teh
didi bu müftenlik isnadı olmasa idi, şahsiyata 
girmiyecektim, fakat günahı Sayın Bilgehan'ın 
boynuna olmak üzere kendisinin istediği delil
leri ister istemez veriyorum. 

Sayın Süleyman Demirerin Adalet Partisi 
Genel Başkanlığına adaylığını koyduğu günler
de, 19 Kasım 1964 te Adalet Gazetesinin baş ya
zısında şu satırlar yazılı idi: «Türkiye'de geniş 
halk kütleleri Süleyman Demirel'i henüz bir si
yasi şahsiyet olarak tanımıyorsa da, Türk iş ha
yatı geniş yatırım sahaları, yabancı muhitler, 
bilhassa tahsilini yaptıktan sonra mevcut ilgi
lerini, iş münasebetleriyle büsbütün artırdığı 
Birleşik Amerika Başkanı Johnson dâhil, bütün 
siyasi mehafil ve büyük iş müesseseleri bu ba
şarılı, yüksek bilgili, yapıcı insanı çok yakın
dan tanıyorlar.» (A. P. sıralarından «Ne var 
bunda?» sesleri) 

işte, ne var bunda demeniz zihniyetinizi gös
terir, bütün milletin önünde. 

Yine Adalet Gazetesinin 28 Kasım 1964 ta
rihlî sayısında çıkan bir başka yazıdan bir par
ça: 

«Demirel'in bir başka hususiyeti de geniş bir 
dünya görüşüne sahibolması, yine geniş bir 
yabancılar muhiti ile devamlı irtibat kurabil
miş bulunmasıdır. Birleşik Amerika Devletleri
nin Başkanlığına seçilmiş olan Lindon Johnson 
ile kurmuş olduğu samimî yakınlık, Adalet Par
tisi Başkanlığına seçilmesi halinde memleketi
mize ciddî iyilikler sağlıyabilecek ayrı ve çok 
önemli bir faktör olarak göz önüne alınmak de
ğerindedir.» 

16 Kasım 1964 tarihli Son Havadis Gazete
sinde ise Adalet Partili milletvekili ve Sayın 
yazar Orhan Seyfi Orhon «Demirel ile konuş
tum» başlıklı övgü yazısında Demirel'i en çok 
şu sözlerle övüyordu. Amerika'yı çok iyi tanı
yordu. Cumhurbaşkanı Johnson'un şahsan dos
tu idi ve Türkiye'de en çok itimat ettiği adam-
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di. Sayın Bilgehan Türk kamu oyuna Millet j 
edişine ve partilerinin grupuna bütün bıın-

îan mı hatırlatmamamı istemiştir? (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yabancı siyaset ve sermaye çevrelerinin bu 
kadar tuttuğu, itimat ettiği bir zatın üçbu-
çuk yıllık Hükümet Başkanlığından sonra bu- . 
gün hangi noktaya gelmiş bulunuyoruz? Ma
denlerimizden ormanlarımıza kadar, şeker fab
rikalarımızın imkânlarından sigara endüstrimi
ze kadar her şeyimizin yabancılara sunulduğu 
bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başbakan bütçe konuşmasında siyasi 
ahlâ,k üzerinde de durdu, «Bizim, siyasi felse
femizde kandırma diye bir şey yok» dedi. «Ni
çin, neden mi yok? Biz, çünkü Türk halkının 
kandı olabileceğin e inanmayız» deyip, «ikinci
si de kandırma gibi bir yola sapmayız, buna 
piyad ahlâkımız müsait değildir.» dedi. (A. P. 
aralarından «Doğru» sesleri) Oysa, şu son büt
çe müzakereleri sırasında şu kürsüden bile Ada
let partili sözcülerin, Bakanların milleti nasıl 
kandırmaya çalıştığının kaç örneğini serdim, 
gözlerinizin önüne. 

Bu konuda Sayın Başbakana bir soru yönelt
mek isterim: Madem ki, sizin siyasi felsefeniz
de kanflırma diye bir şey yoktur; madem ki, 
buna siyasi ahlâkınız müsait değildir; o hal
de niçin siz daha siyaset sahnesine adımınızı 
akarken birtakım sahte belgelerle Türk halkı
nı ve Trendi partililerinizi kandırmaya kalkış
tınız? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bu konuda da Adalet Partisi Grupıı-
nun hafızalarını tazelemek zorunda bırakıl-
mıyacağımı umarım. Ancak, itiraf etmek gere
kir, bir hususta Sayın Başbakan Demirel Türk 
Milletini kandırmamıştır. Yabancı sermaye ile 
ilişkilerini başından itibaren millete açıkla
mıştır. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Yabancı ideoloji ile de sen dostsun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu 
benim ithamlarımın cevabı değildir. 

Sayın milletvekilleri; biz her şeye rağmen, 
bütün bunlara rağmen Türkiye'nin geleceğin
den ümitsiz değiliz. Tersine çok ümitliyiz. Çün
kü, Türk halkına inanıyoruz, Türk halkının 
cylariyle iktidara geldiğimizde Türkiye'nin 

imkânlariyle Türk halkının özlemini çektiği 
âdil düzeni, Anayasa düzenini kurabileceğimi
ze inanıyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde 
sosyal, adaletin olduğu kadar verimli tarım iş
letmeciliğinin de gereği olan bir demokratik 
toprak reformu yaparak tarımı sanayiin itici ve 
destekleyici gücü durumuna getirecektir. 

Orman köylüsünün zengin dağ hazineleri için
de çektiği sefalete son verecektir. Sanayi iş
çilerinin kavuştuğu haklara, tarım işçilerinin 
de kavuşmalarını sağlıyacaktır. 

Devlet müdahalesinden uzak, fakat Devlet
çe desteklenen geniş bir kooperatifçilik kesimi
ni ve gerçek bir halk kesimini geliştirerek Türk 
ekonomisinde. Türk özel sektöründe halkçı ve 
dinamik bir çığır açacaktır. 

Dış ticarette, iç ticarette soygun ve sömürü. 
yollarını, spekülâstif kazanç kapılarını kapa
tarak tüm iktisadi faaliyetleri en verimli alan
lara yöneltecektir. 

Devlet kesiminde yapacağı reformlarla Dev
let imletmelerini Devlete yük olmaktan çıkara
cak, ekonomimize güç, gelişmemize hız katan 
isletmeler haline getirecektir. Yabancı sermaye 
sömürüsünü sona erdirecektir. Türkiye'nin tüm 
doğal kaynaklan Türklerin olacaktır. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Endüstriyel toplumun gerçekleştirilmesini 
çabuklaştırıcı, halka dönük âdil bir eğitim dü
zeni kuracaktır. Yoksul halkı git gide ezen ver
gi düzenini, köylüleri, hattâ bir kısım sanayi
cileri sömüren tefecilik düzenini, bosuk kre
di düzenini değiştirecektir. Türk halkını has
talıkta bakıma, yaşlılıkta huzura,işsizlikte gü
venliğe kovuşturacak bir sosyal güvenlik düze
nini bütün isterleriyle yerleştirecektir. Kamu 
görevlilerinin yıllardır ertelenen haklarına ve 
Türk halkını özlemini çektiği bir hizmet an
layışı ile çalışan bir Devlet yönetimine kavuş
turacaktır. 

Bunlar gerçekleştikçe Türk demokrasisi hiç
bir macera heveslisinin sarsamıyacağı kadar 
sağlamlaşacaktır. Bunlar gerçekleştikçe top
luma huzur gelecektir. Adalet Partisi dört yıla 
yaklaşan iktidarı sırasında Türk halkını bir 
yandan hızla artan geçim sıkıntıları içine sü
rüklediği gibi, bir yandan da halkın huzurunu 
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gitgide bozan bir tutum izlemektedir. Türk 
halkına refah da, huzur da güvenlik de Cum
huriyet Halk Partisinin gerçekleştireceği orta
nın solunda düzen değişikliğine gelecektir. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

önümüzdeki seçim, yalnız Adalet Partisi ile 
Cumhuriyet Halk Partisi arasında değil, hal
kı gitgide yoksullaştıran bir tutum ile yani 
Adalet Partisinin tutumu ile halkı refaha ulaş
tıracak bir tutum arasındaki seçim olacaktır. 
Sömürü ile sosyal adalet arasında, husuzsuz-
lukla huzur, düşmanlıkla kardeşlik arasında, 
baskı, ile özgürlük arasında ve dışa bağla bir 
ekonomi ile tam bağımsızlık arasında bir se
çim olacaktır ve inanıyoruz ki, bütün gerçek
lerin gözler önüne serildiği, kimin halka kar
şı, kimin halk ile beraber olduğunun artık iyi
ce anlaşıldığı 1969 ortamında Türk halkı re
fahın, huzur ve kardeşliğin, adalet ve özgür
lüğün ve tam bağımsızlığın yolunu sağ duyusu 
ile ve oylariyle bulacaktır. 

Bu inanç ile Yüce Kurulunuza Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun saygılarını sunarım. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Efem Kılıçoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA i. ETEM KILIÇOĞLU 
(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Bütçe müzakerelerinin sonuna gelmiş bulu
nuyoruz. Müzakereleri yakineıı takibeden bir 
arkadaşınız sıfatiyle bu müzakerelerin nasıl 
cereyan ettiğini, dün akşam grupu adma ilk 
konuşan T. t. P. den başlıyaraik, arza ve bu 
arada bâzı önemli konularda vaktin müsaadesi 
nispetinde, grupumun görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; sözlerime T. t. P. 
nin ileri sürdüğü düzen, rejim ve Anayasa ile 
ilgili hususlara temas etmezden önce, biraz ev
vel C. H. P. adma konuşan Genel Sekreterleri
nin, Sayın Genel Balkanımız haJMnnda sarfet-
tiği sözleri, ciddiyetle, anamuhalefefc partisinin 
ağırlığı ile kabili telif bulmadığımızı ve teessür
lerimizi beyanla başlamak isterim. 

Yıllar yılı halkın içinden gelen, çoğu haklı 
tarizlere mâruz kalan ve anamuhalefet partisi-
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nin Genel Başkanı olan bir zata yapılan hücum
ları dahi, Devlet anlayışı, siyasi partilerin - is
ter iktidarda bulunsun, ister muhalefette bulun
sun - demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru 
olarak Anayasamızın da kabul ettiği bir düşün
ceye, bir fikre samimî inandığımız için, yerinde 
bulmamıştık. 

Fakat, C. H. P. Genel Sekreterinin hafifli
ğini izah için (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) bir vesikadan bahsetmeye mecburum. Büt
çenin tümü üzerinde yapılan müzakerelerde Sa
yın Ecevit, Adalet Partisi iktidarı zamanında 
Türkiye'de asayişin bozuk olduğunu, bâzı yer
lerde kargaşalıklar olduğunu ifade ©derken mi
sal olarak, Adalet Partisi iktidarı zamanında 
milletvekilleri ve senatörlerin bile tabanca ve
sikası almak, tabanca tapmaya teşeToîbü's etmek 
suretiyle kendilerini korumaya mecbur kal
dıklarını buradan ifade etmişlerdi. Şimdi elim
deki vesikada Sayın Ecevit'in Bakan olarak, 
Hükümette vazife aldığı sırada tabanca taşı
mak için müracatta bulunduğunu tarihleriyle 
okumak istiyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yalan!.. 
Benim öyle bir müracaatım yok. (A. P. sırala
rından müdahaleler ve gürültüler). 

ATA BODUR (Ordu) — Biz seni dinledik, 
sen de dinle bakalım!.. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Ve bu müracaatının altında imza 
olarak da, isim olarak da şu yazılı: Mustafa 
Ecevit, Zonguldak. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İmzamı 
gösterin! 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — imzanızı siz gidin arayın bulun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz ora
dan gösterin imzamı. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Siz her anlattığınız şeylerde im
za gösterdiniz mi? Ben tahkik memuru muyum? 
Müsaade edin. 

Ve ne düşünmüş olacak ki, vesikanın alın
ması için yapılan müracaatta ismini kaldırmış. 
İdare Amirliğinden gidip tahkik edebilirsin. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz im
zamı gösterin lütfen. Göstermezseniz sahtekâr
sınız? 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Sizin sahtekâr olduğunuzu ben 
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o vesika ile ispat ederim, idare Amirliğinden, 
Meclis Başkanlığından güder, arar, bulursunuz. 

Şimdi, böyle hafiflik içinde bulunan bir in
sanın, Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı 
olan, bir iktidar partisinlin G-enel Başkanı olan 
bir kimse hakkında bu şekilde tecavüzkâr bir 
lisan kullanmasını hakikaten esefle karşılama
mak mümkün değildir. Mamafih, seviyesini ve 
seciyesini göstermesi bakımından, zabıtlara geç
miş olmasında da fayda mülâhaza etmekteyim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bugün Güven Par
tisi adına konuşan Sayın Feyzioğlu, akademik 
olarak, sosyalizme reddiye mahiyetinde nitelen
dirilmesi mümkün olan ve hakikaten kamu oyu
na, Türkiye'de sol fikirleri yayma, ortanın so
lunun nereye kadar gittiğini anlatma veya so
lun nerede durabileceğini, nerede durdurulma
sının kabil olduğunu pek kati olarak anlıya-
mıyanlara ve hakikatleri büyük Türk Milletine 
izah için bu konuşmaların, halkımızın da anlı-
yacağı bdr ifade ile burada dile getirmiş olması
nı memnuniyetle karşılamamak mümkün değil
dir. 

Dün akşamki müzakereleri takibetmiyen ar
kadaşlarımız, acaba Sayın Feyzioğlu durupdu-
rurken neden böyle sosyalizme reddiye mahi
yetinde bu konuşmayı yaptı, diye meraka düş
müş olabilirler. Hakikaten bütün müzakereleri 
bir celse içine sığdıramadığımız için, daha ev
vel ne söylendiğini, Anayasanın, Mecliste yapı
lan konuşmaların dışarıda tekrar edilmesi suç 
teşkil etmez, hükmünden faydalanılarak, kimin 
neler yaptığını anlamak bakımından bâzı husus
ları dile getirmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. 

Türkiye İşçi Parti sözcüsü özet olarak, Tür
kiye'de karma ekonomik sistemin uygulanmış 
olmasına rağmen, gerek Birinci Beş Yılık Kal
kınma Plânı devresinde, gerek îkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı devresinde karma ekonomi dü
zeni içerisinde bir kalkınmanın mümkün ola-
mıyacağını, esaisen Adalet Partisi iktidarı zama
nında kamu sektörüne, kalkınma plânında ve
rilen yerin, sistemin, kapitalist bir sistem oldu
ğu hakikatini ortadan kaldıramıyacağmı, hal
buki kapitalizmin artık dünyâda iflâs etiğini, 
esasen kapitalist bir sistem içinde kapkaççılık
tan ve milleti soymak, sömürmekten başka hiç
bir şey yapılamıyacağını ifade ettiler ve bu ara

da Türkiye'de emperyalizmin gerek politik, 
gerek iktisadi yönleriyle hâlâ devamettiğini ve 
bu sömürünün 1947 den itibaren başladığını, bu
na sebebolarak da halen kapitalistlerle, ser
mayedarlarla Türkiye ̂ de Türk vatandaşı sıfa
tını haiz, bu memlektin öz çocuklarını gericiler, 
tutucular, ağalar, tefeciler, aracılar diye nitele
mek suretiyle yabancı sermayedarlarla, yerli 
özel teşebbüs erbabını bir araya getirip bir ra
bıta, bir illiyet kurmak suretiyle bu düzenin 
mutlaka değiştirilmesi lâzımgeldiğini ve Ana
yasanın uygulanabilmesi için mutlaka, ama 
mutlaka düzenin değiştirilmösi, kapitalizm if
lâs etiğine göre sosyalizmin, ama o sosyalizmin, 
- biraz evvel Sayın Alican'da temasettiler - bi
limsel sosyalizm olduğunu bilmemezlükten gel
mek suretiyle sosyalizme methiye yağdırdılar. 
Binaenaleyh, Sayın Feyzioğlu'nun sosyalizme 
reddiyesiyle, T. i. P. sözcüsünün yazdığı met
hiyeyi, başka bir ifadeyle, kapitalizme reddiye
sini beraberce karşılaştırmak icaibettiği kana
atindeyim. 

Bu arada muhterem milletvekillerine, hiç
bir parti ayırdetmeksizin, T. i. P. sözcüsünün 
yaptığı konuşmayı, zabıtlardan almak suretiy
le tetkik etmelerimi tavsiye etmeyi bir vatan
perverlik borcu telâkki ederim. 

Bunu söylememin bir nedeni olmak lâzım. 
Biraz önce Sayın Feyzioğlu konuşmalarında, 
fikir kulüpleri namı altında kurulan bâzı der
neklerin - ki bunlardan bir kısmı T. 1. P. in bir 
kolu olarak veya onların sempatizanı olarak 
kurulanlar, bir diğeri de C. H. P. tarafından 
desteklenenleridir - bu ikisi arasında, buradan 
ifade 'ettikleri bâzı tebliğlerde Kari Marx sos
yalizminin, bilimsel sosyalizmin işlediği bâzı 
ana terimlerin her iki bildiride de beraberlik ifa
de ettğini söylediler. Onun için, şimdi biraz 
ısonra temasedeceğim konuların daha iyi anla
şılabilmesi için bu benzerliğin sadece talebe te
şekkülleri arasındaki derneklerde değil, T. i. P. 
sözcüsü ile C. H. P. Genel Sekreterinin konuş
malarında da yanyana olduğunu burada göre
ceksiniz. 

Esasen bâzı hususları hakikaten insanın ce
vaplandırması bir yana dinlemesi dahi canını 
sıkıyor. 

Yıllar yılı beraber çalıştıkları arkadaşları 
şu veya bu şekilde partilerinden ayrıldı diye 
onların partiden ayrılmasını temin etmeyi 0. 
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H. P. nin devrimci bir parti olmasına misâl ola
rak gösteren insanların, bu partide hizmet et
miş kimselere ne gözle baktığının, beraberce 
vazife gördükleri bir siyasi parti içinde vazife 
bölümü yaptığı arkadaşları bir nevi kötü kişi-
lermiş gibi, kötü düşünceye sahip kişilermiş 
gibi, partilerinden ayrılmış olmasını bir nevi 
reform, bir nevi devrimciliğin bir icabı telâkki 
edenlerin kendilerinden olmıyan insanlara kar
şı nasıl bir tutum ve davranış içinde olduğu
nu elbetteki takdir buyurursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, T. i. P. sözcüsünün 
dünkü konuşmalarında hakikaten üzerinde 
ehemmiyetle durulması lâzımgelen bâzı husus
lar vardır. Bunlardan birincisi şudur; bütçenin 
tümü üzerinde partilerinin genel başkan ile 
yaptıkları konuşmada; T. i. P. nin savunduğu 
sosyalizmde mülkiyet ve miras haklarının bu
lunduğu, fakat üretim araçlarında bu hakların 
tanınmadığı ifade edilmekteydi Her ne kadar 
daha evvelki konuşmalarında Anayasanın hük
müne rağmen hiçbir şahsa, hiçbir zümreye, 
hiçbir kişiye veya partiye büyük Türk Mille
tine aidolan egemenliğin devredilemiyeceği hu
susunda hükümler bulunmasına rağmen aynı 
partinin lideri, «Er geç işçi sınıfı iktidara gele
cektir.» demek suretiyle hakiki niyetlerini ifa
de etmiş bulunuyorlardı. Ama öyle anlaşılıyor 
ki, parti içi ihtilâfları yüzünden, ki dışarda 
öyle söyleniyor; Stalin'çiler, Mao'cular diye iki
ye ayrılmışlar, birisi hiç mülkiyetten bahsetmi
yor, her nedense mülkiyetten hiç bahsetmiyor, 
miras hukukundan bahsetmiyor, sadece ve sade
ce toprak dağıtılmalıdır, topraksız köylü top
rağa kavuşturulmalıdır, deniyor. Dünkü konuş
malarında sadece topraksız köylüye toprak te
min etmenin toprak reformu anlamına gelemi-
yeceğini, aslında toprak sahiplerinin başka tür
lü ilişkilerinin de bulunduğunu söylediler. Top-
rap sahipleriyle sanayiciler anlaşmışlar, top
rak sahibiyle dış sermayedarlar anlaşmışlar ve 
böylece sanayinin ilerliyebilmesi için bâzı sa
nayi kollarında genişlemeler yapılması lâzım-
geldiği halde ikisi birbirinin menfaatini koru
ma bakımından anlaşmışlar, zavallı halka ta
hakküm etmek için, nüfuzlarını devam ettirmek 
için bir gayret içindeymişler, ama bütün bunla
ra rağmen eninde sonunda kapitalizm iflâs ede
cek, A. P. nin savunduğu fikir, ki bir bakıma 
da sözlerimin başında ifade ettim, karma eko

nomi sistemi içinde kamu sektörüne de yer ve
rilmiş olması bakımından niteliğini değiştirme
diği için eninde sonunda bu sistem, bu düzen 
iflâsa mahkûm olacaktır. Esasen yabancı ser
maye veya yabancı sermayedarların çoğu Ame
rikalı olduğu için, A. P. iktidarının niyeti he
men belli oluyormuş; NATO'da kalışımızın se
bebi, Altıncı Filonun Türk limanlarını ziyareti 
Amerikan emperyalizminin A. P. iktidarı tara
fından tasvibedildiğinin bir işareti olarak ifade 
edilmektedir.... 

Muhterem milletvekilleri, A. P. ye yönelti
len bu tecavüz ve hücumların altında yatan mâ
nayı anlamamak mümkün değildir. Çünkü iki
li anlaşmalar da A. P. iktidarı zamanında ya
pılmış değildir. Karmia ekonomi sistemi de A. 
P. nin icadı değildir. Dış sermayeyle olan iliş
kilerimiz de A. P. iktidarının icadı değildir. 
hemen bir noktayı ifade edeyim ki, ikili anlaş
malar konusunda Türkiye'nin bağımsızlığına 
halel getirecek hiçbir hususu A. P. Meclis Gru-
pu asla tasvibetmemektedir, etmesi de mümkün 
değildir, ama ikili anlaşmaların Meclislerde 
uluorta görüşülmesinin de bâzı sakıncaları ol
duğunu kabul etmek mecburiyeti vardır. Bun
lar üst seviyede ve icabı halde bir gizli celse 
aktedilmek suretiyle bunların mahiyetleri ve 
bizim bağımsızlığımızla ne derece ilgisi bulu
nup bulunmadığı hususu, yoksa tedafüi bir 
pakt olup olmadığı, Türkiye'nin kaderini kendi 
imkânlarımıza, dış devletlerin, dost devletlerin 
imkânlarını kapmak suretiyle, Türkiye'nin ha
kiki bağımsızlığını koruyup korumadığı hususu 
icabında tartışılablir. 

Muhterem milletvekilleri, 
T. i. P. lider ve sözcülerinin konuşmaları 

arasındaki tutarsızlığı bir iki kelime ile dile 
getirdikten sonra bugünkü müzakerelerin sik-
let merkezine geçmek istiyorum. Bugün üzerin
de durulan konulardan birisi de, biraz evvel 
T. t. P. sözcüsünün 'beyanlarından bahseder
ken ifade ettim, yabancı, sermaye ile ilişik ko
nusudur. 

Birinci Beş Yıllık Plânı tetkik buyurdu
ğunuzda görülecektir ki, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızda dış yabancı sermaye ile 
ilişlkilerimizin 1972 ye kadar devam edeceği, 
1972 de bile bu ilişkinin azalmış olmasına 
rağmen, dış sermaye ile olan ilişkimizi kese-
miyeceğimiz hususu resmen kayıtlı bulun-
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maktadır. Buna mütenazır olarak ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da hükümler 
vardır. Bu mevzuu şimdiye kadar Büyük Mec
lisimizde tartışdığımız için bir hususa değin
mek suretiyle bâzı mehafile de cevap vermiş 
olacağım, kanaatindeyim. 

Bu vesile ile şunu ifade edeyim, C. H. P. 
sözcüsü bütçenin tümü üzerindeki müzakere
lerde Ortak Pazara girip girmeme hususu
muzun eleştirmesini yaparken bir profesör
den naklen, bugün A. P. İktidarının Ortak 
Pazara girmesine hazırlıklı bulunmadığını ve 
o profesörün ifadesi ile, «Eğer demiş, o pro
fesör, şimdi hazırlıksız gireceğinize, C. H. P. 
zamanında Ortak Pazara girme kararı alın
dığına göre, o zaman girseydiniz daha iyi 
olurdu...» Burda sözlerine bir delil olarak gös
terdiler. 

Şimdi, bundan şöyle bir mâna çıkarmak 
mümkündür. Biraz sonra toprak reformu bah
sinde de buraya geleceğiz. Yani, onların zama
nında girilmiş olsaydı millî menfaat vardı. 
Bugün de ilk karar kendileri zamanında alın
dığı için Ortak Pazarın karşısında olmuyorlar 
ama hazırlıksız giriyorsunuz diyorlar ve bir 
profesörü de şahidölarak gösteriyorlar. 

Şimdi, yaibancı sermaye ile ilişkilerimizin 
nedenlerini izah bakımından bir ilim adamı
mızın doktora tezinden birkaç satır okumak 
istiyorum : 

«Bu sebepten az gelişmiş memleketler hem 
kalkınma hamlesine başlıyabilmek ve hem de 
kalkınmalarını idame ettirebilmek için iç kay
naklar yanında dış kaynaklara da ihtiyaç duy
maktadırlar. Bilhassa fakirliğin fasit diresi-
nin kırılıp, kalkınma hamlesine başlıyabil
mek için dış kaynaklardan istifade etmek 
zarurettir.» 

Bunu, zamanınızı almamak için netice kıs
mından da iki satır okumak suretiyle burada 
bir, aynı konu ile ilgili başka bir yere geç
mek için bağlıyorum. 

«Dış finansiman kaynaklarının kullanıl
ması, az g'elişmiş memleketlere başlıca iki yön
de yardımcı olur. Temin edilen kaynaklardan 
birincisi gerekli masrafları karşılıyacak likit 
kıymetleri, dövizi temin etmektir, ikincisi ise 
ekseriya yabancı sermaye ile birlikte gelen 
teknik yenilikler, kabiliyetler ve tecrübeler
den istifade edilmesidir.» 

Diğer bâzı müelliflerden de bahsedilmek su
retiyle bu fikrini tehkim etmeye çalışıyor. Esa
sen bizim de, biraz önce arz ettiğim gibi, Birinci 
ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda bu 
görüş benimsenmiş, biraz evvel arz ettiğim 
hususlar plânlarda yer almış bulunmaktadır. 

Şimdi yabancı sermayenin veya yabancı 
müteşebbislerin Türkiye'de bulunup bulunma
malarının ne dereceye kadar doğru olduğunu 
veya olmadığını anlatabilmek için bir entere
san misal vermek işitiyorum. 

Türk işçilerini neden burada çalıştırıyorsu
nuz da kendi memleketlerinde çalıştırma yolu
na gitmiyorsunuz diye düşünmeye başladık, 
sözünü birçok yabancı işverenlerden dinledim. 
Bir Hükümet adamı, Hükümette vazife alan 
bir şahıs, yabancılarla yaptığı temasta, «Ne
den diyormuş, siz Türk işçilerini Türkiyede 
kullanmıyorsunuz da işsizlik var diyorsunuz, 
tam istihdamı yaratamamaktan mütevellit 
üzüntü içindesiniz? Neden işçilerinizi dışarıya 
gönderiyorsunuz da memleketinizde çalıştırmı
yorsunuz?» 

Bunun cevabı: «Onun için Türkiye'ye ya
bancı sermaye akımını hızlandırmak isteniyor
sa Türk işçileri çalıştıran yabancı firmalara 
Türkiye'de yatırım imkânları bakımından bilgi 
vermek üzere ticaret ataşeliklerimizin kendi
liklerinden teşebbüse geçmeleri, Türk işçisi ça
lıştıran ve Türkiye'ye yatırım yapmasında fay
da görülebilecek, bâzı büyük firmaların yetki
lilerinin Türkiye'ye devlet edilmeleri yerinde 
olur. Böylelikle yurt dışındaki işçilerimizin 
dönüşlerinde karşılaşacakları istihdam prob
lemlerini hafifletici bir çare daha sağlanmış 
olacaktır.» imza, Çalışma Bakanı Bülent Ece-
vit. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, diyor M, 
«Eğer Türkiye'de istihdam problemlerini hal
letmek istiyorsanız, işçilerimizi dışarıya gön
dermek istemiyorsanız, Türkiye'de faydalı ola
bilecek yatırımları yapabilecek yabancı müte
şebbisleri Türkiye'ye davet ediniz, onlara bura
da tesisleri kurdururuz, işçileri burada çalıştı
rınız.» Şimdi eğer T. i. P. nin yaptığı gibi ya
bancı sermayedarların hepsini Amerikalı kabul 
edip de onlara olan düşmanlığı bu vesile ile 
ifade etmek yerine, değişik bir ifade ile, eğer 
Almanların veya Belçikalıların veya başka bir 
milletin faydalı olduğuna kaani oldukları mü-
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teşebbisleri Türkiye'ye davet etmek suretiyle 
faydalı yatırımların burada yapılmasını temin 
etmek ve böylece yabancı sermayenin Türki
ye'ye girmesini teşvik etmek, biraz evvel bu
rada partisinin görüşlerini savunan ve yaban
cı sermaye aleyhtarlığı yapan 0. H. P. genel 
sekreterinin mensubolduğu partinin ağırlığı ile 
ve düşünoeleriyle kabili telif olması mümkün 
müdür? 

Şimdi biraz önce Sayın Ecevit, tabanca 
mevzuunda ortaya attığım konuyu «imzamı 
göster» diye kalktılar, tahmin ederim ki, onu 
tahkika gittiler. Onu tahkik edip dursunlar, 
ben şimdi bekledim ki, bir C. H. P. li arkadaş 
bunun altındaki imzayı da gösterin diye söyle
sin. Ama susuyorsunuz. Çünkü siz iktidarda 
bulunduğunuz vakit, nasıl Ortak Pazara gir
menin faydalı neticeler verecek ise siz ayrıla
caksınız, sizin zamanınızda yine yabancı müte
şebbisleri davet edip onlara yatırım yaptırma
yı faydalı telâkki edeceksiniz, işçisine iş bula
caksınız ama siz iktidardan düştükten sonra 
bütün bunları bir kenara atacaksınız ve karşı
nızdaki iktidara hiç yakışmıyacak şekilde ifti
ralarda ve tecavüzde bulunacaksınız... Bunun 
ciddiyetle kabili telif olması mümkün değil
dir. 

Şimdi başka bir konuya geliyorum, Toprak 
Reformu : Evvelâ ciddî telâkki etmediğimiz 
beyanların bir noktasına dokunmak istiyorum. 

Deniyor ki, «Toprak Reformunun yapılması 
Anayasanın bir âmir hükmüdür. Tabiî bizim 
cevaplarımızı ve partimizin görüşünü Meclis 
grupumuzun görüşünü biraz sonra ayrıca vesi
kalardan ifade etmeye çalışacağım. 

Deniyor ki, biz O. H. P. olarak daha evvel 
toprak reformunun, Anayasa yürürlüğe girme
miş olmasına rağmen, yapmaya kalkıştık, fa
kat o zamanın iktidarı olarak bir genel seçi
me gittik, biz iktidardan uzaklaştığımız için 
bu refarmu o zaman gerçekleştiremedik. Niyet 
var, fakat seçimler yapılmış, iktidardan düş
müşler, binaenaleyh yapmaları mümkün değil
miş. Zaman geçmiş, tam yine iktidara gelmiş
ler, yeni Anayasa kabul edilmiş, yeni seçim 
yapılmış, iktidara gelmişler, yine bu mevzuu 
ele almışlar, çünkü Anayasa nizamının yerleşe-
bilmesi, kökleşebilmesi için doğa kanunlarının 
hâkim olmaması için mutlaka toprak refor
munu yapmayı akıllarına koymuşlar ve bunu 

da tahakkuk ettirmek için kanun tasarısını 
hazırlamışlar. Yine bir aksi tesadüf tam o sı
rada iktidardan düşmüşler. 

Şimdi, insanın bunu ciddiyetle telif etmesi 
mümkün değildir. Bakıyorsunuz niyetleri hali
sane fakat tam bunu yapacakları sırada hemen 
geliyor istemedikleri bir güç, kendilerini ikti
dardan alıveriyor ve bu sebeple de bu esaslı 
bir reformu gerçekleştirememiş oluyorlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi Anayasamızın 37 nci maddesini her

kesin kendi anlayışına göre tefsir etmemesi ioa-
beder. Fakat madde dikkatle okunduğunda üç 
hususun toprak reformunun nasıl yapılması lâ-
zımgeleceği anlayışını realize edebilmek için 
maddede yer aldığını göreceksiniz. 

Bir, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine 
göre toprak genişliğinin gösterilmesi. 

iki, toprak dağıtımının ormanların küçül
mesi sonucunu vermemesi, 

üç, bu dağıtım toprak servetlerinin azalma
sı sonucunu vermemesi esastır. 

Şimdi, maddeyi bu şekilde anladığımız tak
dirde, Sayın Alican'la Y. T. P. adına biraz ev
vel ifade ettikleri hususlarda bir anlaşmaya git
mek mümkündür. Diyorlar M, «Elbette ki Tür
kiye tâeki bütün topraksızlara toprak vermek 
mümkün değildir. Mevcut ne ise teslim edilsin 
topraksız olan köylülere bunun dağıtılması im
kânları aransın ve böylece Anayasalda da yer 
alan toprak reformu gerçekleşmiş olsun.» 

Ama T. i. P. ni dinlerseniz, böyle bir ifa
deyi, böyle bir anlayışı veya buna yakın bir 
anlayışı, daha başka bir ifade ile, Anayasada 
yer alan bu maJdidedeki şu sıraladığım hususları 
da ihtiva eden bir görüşü, orada bulmak müm-

,kün değildir. Çünkü orada, bütün üretim araç
larının devletleştirilmesi esastır. Her ne kadar 
Mraz evvel de ifade ettiğim gibi genel başkan
ları bizde miras vardır, bizde mülkiyet hakkı 
vardır dem'işlerse de bir aşamanın tahakkuk et
mesi için zaman kazanmaktan başka bir mâna 
ifade etmemektedir. Çünkü aynı görüş, parti
lerimin görüşü olmuş olsaydı, genel başkanları-
nm ifade ettiği bir hususu diğer sözcülerinin de 
ifade etmiş olması lâzımgelirdi. 

Şimdi muhterem arkaJdaşlarım, seçim be
yannamemizde, parti programımızda, Hükümet 
programında toprak reformu ile ilgili hususla-
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rı okumak suretiyle vaktinizi almak istemiyo
rum. Esasen diğer sözcü arkadaşlarımdan bâ
zıları kâh Hükümet programından, kâh seçim 
beyannamesinden, kâh parti programımızdan 
"bâzı hususları okumak suretiyle toprak refor
munun A. P. iktidarınca da gerçekleştirilme 
vaadini yerline getirmediğinden yakındılar. Yal
nız, bir hususu ifade etmek istiyorum: Top
rak reformunun, şimdiye kadar Çiftçiyi toprak-
larJdırma Kanunu yürürlüğe konimuş olmasına 
rağm'en hâlâ köylüyü tatmin edici bir neticeye 
ulaşamamış olmasının gerekli etütlerin, çalışma
ların ve medeni memleketlerde toprak reformu 
diye muhalefetin adlandırdığı, bizim ise (Zirai 
Reform) diye kabul ettiğimiz üretimin artırıl
ması ve bu meyanda boş arazilerin, sahipsiz ara
zilerin topraksız kimsielere dağıtılması konu
sundaki görüş ayrılığımız devam ©de dursun, 
şimdiye kadar gerekli tetkiklerin yapılmaması 
'Sebepleri yüzünlden bu konuda esaslı bir adım 
atılmamıştır. 

Hükümetin ve gruplarımızın tetkikinden 
geçmediği için bir açıklama yapmak istemiyo
rum. Yalnız kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Ümidederim ki, Büyük Meclislerin ve partilerin 
de fikirlerini ifade etmek suretiyle en iyfi şekli 
alarak bâzı topraksız köylülerimizin toprağa 
kavuştur almasının ve böylece bu konundaki 
münakaşaların ve tereddütlerin izale edileceği
ne kaariiim. 

Yalnız T. i. P. glibi ne olduğunu kati olarak 
bilemediğimiz bâzı siyasi teşekküllerin toprak 
reformunu, zirai reformu ne şekilde gerçekleş-
tirirseik gerçekleştirelim, onları ard düşüncele
rdi baskınımdan tatmin etmenin de imkânı olma
dığını ifade etmeye mecburum. Mevzu burmaya 
gelmişken ve daha önceleri de bir vesile ile 
yüksek huzurlarınızda imünakaşası yapılmış 
olmasına rağmen Elmalı hâdiselerinin, doğa 
kanunlarında ortaya atılması enteresanlığı kar
şısında yeniden ele alınmasında fayda 'vardır. 
Ama dün gazetelerde gördüm, doğa kanunlar 
mevcut nizama karşı gelmeyi tasvibetimediğ'i 
için tev'kif edilmişler. Ümidederim ki, 0. H. P. 
Genel Sekreteri bunların gider avukatlığını ya
par ve bu vatandaşları da mağdur olmaktan 
kurtarır. 

Böyle Türk köylüsünü başkasının malında 
gözü olmıyan, her bir yerde çok bir şey gördü
ğü zaman «Allah daha çok versin» diyen Türk 

köylüsünü kışkırtmaya kimsenin hakkı yok
tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, Elmalı meselesinde resmî vesikalar
dan bir iki hususu okumak istiyorum. C. H. P. 
iktidarı zamanında köylülerin boş arazi, hali 
arazi, Hazine arazisi iddiasiyle tecavüz ettikle
ri gayrimenkul sahipleri, mahallî kaymakamlı
ğa müracaat etmişler, 5917 sayılı Kanuna göre 
bir men'i müdahale kararı almışlar, itiraf et
mişler, zamanın valisi kendisinden sorulan bir 
sual üzerine 6 . 5 . 1964 tarihinde zamanın İçiş
leri Bakanı Orhan Öztrak'a ve kendilerine de 
bir telgraf çekildiği için, tahmin ederim ki, 
her halde yazılı da cevapları olmuş, o zamanın 
Başbakanı Sayın İnönü'ye de bu hususta malû
mat vermişler. Yapılan muamele kanuna uy
gundur, 5917 sayılı Kanuna uygundur; «şâgil-
ler, tecavüzleri menedilmek suretiyle, arazi es
ki sahiplerine iade edilmiş» denmiş. 

Bunun üzerine vatandaşlar kendilerinin 
mağdur edildiği, haklı olduğu kanaati içinde 
Şûrayı Devlete de müracaat etmişler. Şûrayı 
Devletten alınan 6 tane kararda, tarihlerini 
okumuyorum, yalnız 10 . 8 . 1967 ve müteakip 
Danıştay kararlarında bu köylü vatandaşları
mızın haklı olmadıkları idari tedbir kararının 
yerinde olduğu hususunu karara bağlamış bu
lunmaktadır.. Esasen 5917 sayılı Kanun bir ida
ri tedbir mahiyetinde olduğundan vatandaşla
rın mahkemeye müracaat ve mahkemeden neti
ce alma haklarını da ortadan kaldırmamak
tadır. 

Simli muhterem arkadaşlar, tâ C. H. P. ik-
t i t a ı imanında olan bir hâdisenin o günden 
bugüne kadar süregelmiş olmasını vesile ittihaz 
ederek, vatandaşları (Anayasanın üstünde de 
doğal kanunlar vardır) diye tahrik ederek, 
mülk sahipleriyle, Anayasanın koruduğu mül
kiyet hakkının sahipleriyle - ama belki mahke
me yarın onların da mülk sahibi olduğuna, 
mülkiyet hakkının kendilerine aidolmadığına 
karar verecek, onu biz bilmiyoruz - 'böyle bir 
durumda vatandaşları karşı karşıya getirerek; 
vatandaşlara zulmedilmiştir, Jandarma zulmet
miştir, Hükümet zulmetmiştir diye hâdiseleri 
tahrif etmenin doğru olmadığım ifade etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
C. H. P. Genel Sekreterinin, Elmalı'da va

tandaşlarla yaptıkları konuşmayı yerinde tes-
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bit edilmiş şekliyle okumayı, zabıtlara geçer 
endişesiyle burada yapmıyorum. Hakikaten ha
vayı nesimi dahi, orada taksime uğrasa, hava
yı dahi taksime uğratsalar vatandaş kanunu, 
nizamı bir yana bırakacak, derhal yağmaya, 
talana başlıyacak. Tahrikçi, kanun ve nizam dı
şı, vatandaşı hem devlet nizamı ile karşı kar
şıya, hem de birbirleriyle karşı karşıya getir
me düşüncesini tasvibetmek asla mümkün de
ğildir. 

Bu bakımdan, biraz sonra da vaktin müsaa
desi nisbetinde üzerinde duracağım; gençliği 
iki kampa bölmek, gençliği birbirine düşürme 
hikâyesinin bizim tarafımızdan değil, kimler 
tarafından yapıldığını da bu vesile ile ifade 
etmiş oluyorum.. 

Muhterem milletvekilleri; 
Müzakereler son bulmakta olduğu için da

ha ziyade bütçe tenkidleri plân, program, büt
çe uygulaması, 1968 veya 1903 tatbikatının na
sıl olacağı meseleleri tamamen bir kenara bıra
kılmış bulunmaktadır. Buraya gelen siyasi par
tililerin çoğu bütçe üzerindeki mütalâalarını 
ileri sürmekten ziyade, partilerinin - seçimin 
de yaklaşması münasebetiyle - propagandasını 
yapmış bulunmaktadırlar. Buna bir diyeceğim 
yoktur. Yalnız bâzı meseleleri dile getirirken 
hakşinas olmaya da mecburuz. . 

Şimdi C. H. P. Genel Sekreterinin burada 
yaptığı, «halka dönük bir politika izlemeye 
mecbursunuz» paravanası altında söylemek is
tediği ve iktidarları zamanında hakikaten hal
ka dönükler miydi, değiller miydi konusunu 
dile getirmekte fayda mülâhaza ediyorum. Esa
sen Millet Partisi Sayın Genel Başkanı da bir 
lîaşka yolla o noktaya gelmiş oldular; Adalet 
Partisi iktidarının vatandaşı aldattığını, baş
ka bir deyimle vatandaşı aldatılabilir bir can
lı olarak, bir insan olarak kabul etmektedir
ler. 

Bunu değişik şekilde zekâ oyunuyla; «şim
diye kadar aldattınız ama bundan sonra da 
aldatamıyacaksınız, Türk Milleti gözünü açmış
tır», diye söyliyebilirsiniz. Ama seçimler yapı
lıp da netice sağlandıktan sonra yine Adalet 
Partililer milleti kandırdılar diye siz de söyli-
yeceksiniz. 

Eğer Türkiye'de demokoratik idare var ise, 
bir Anayasa var ise, bütün meselelerimizi, kal
kınmamız da dâhil, demokratik düzen içinde ve 

demokratik vasıtalarla yapacak isek, önce bir 
noktada % 100 mutabakata varmamız lâzım. 
O da şudur: Bu memlekette seçim yapıldığına 
göre vatandaşı aldatmak diye bir şey olamaz. 
Türk Milletini aldatmak asla mümkün değil
dir. 

Bir misal vermek istiyorum: 
Burada orman içi köylüleri var... Ki orman 

içi köylüleri ihmâlle, çok kötü mirasla almışız. 
Ama diyorlar ki, ne yapalım diyorlar, siz iyi
sini yapın... iyisini yapmaya gayret ediyoruz. 
Nasıl ediyoruz? «Niye yapamadınız, 4 senelik 
iktidarınız bitmek üzere» diyorsunuz. Bunu 
söyliyenler plân fikrini hemen -bir tarafa atı
yorlar. Adalet Partisi iktidarı 4 senelik devre
si içerisinde neleri yapacağını, neleri yapamıya-
cağmı, Adalet Partisi programının memleketin 
refaha ulaşması, müreffeh bir Türkiye'nin 
yaratılması konusunda düşünceleri programla
rında yazılıdır. Takdir buyurulur ki, bu prog
ramların dört sene içinde tahakkuku mümkün 
değildir. Bu, siyasi anlayışla, demokratik anla
yışla kabili telif değildir. 

Ne yapmışız? Birinci Beş Yıllık Plânın iki 
devresine rastlamış iktidarımız, ikinci Beş Yıl
lık Plânı yapmışız, onun da bir senesini idrak 
etmişiz. Bu bütçe yılı ile de ikinci yılma, prog
ramda tesbit ettiğimiz hedeflere mevcut bütçe 
ile ulaşmak için gayret sarf edeceğiz. Hiç kim
se çıkıp demiyor ki; «Siz, 1950 senesinde 12 
köyde elektrik varken bunu 3 000 e nasıl çı
karttınız diyemiyor. Siz Türkiye'de 165 000 
Km. yola ihtiyaç varken, zamanı idaremizde hiç 
yapılmadı, Allah razı olsun siz köy yollarının 
aşağı - yukarı bir kısmını 35 000 Km. ye çıkar
mak suretiyle, o zavallı köylüyü Devletin im
kânlarından, medeniyet nimetlerinden istifade 
ettiriyorsunuz» demiyor. 

Şimdi o dağ köylüleri, ormanda yaşıyan za
vallı insanlar, dinî bütün, vatanına bağlı, ka
nuna saygılı insanlara kürsüye çıkıyorlar hita-
bediyorlar: «Ne olacak bu kadar insan? Hâlâ 
bütçeye şu kadar para koymanız lâzımgelirken, 
kanunlarımızda da bu varken koymadınız, koy
madığınız için de bu zavallı vatandaşlar büt
çeden kendilerine düşen hisseyi lalamıyacaklar. 
gayri safi millî hâsıla artmış olmasına-rağmen 
o orman köylülerinin, başlarını kütüğe, taşa 
koyan orman köylülerinin hali nice olacak» 
diye sual sorutabiliyor. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, sizlere bir 
hususu gayet açıkça arz ve ifade etmek istiyo
rum: Tetkik buyurulursa bu halka dönük ol
duklarını, halka dönük olmak lâzımgeldiğini 
söyliyen insanların devrinde bakınız ne vardı: 

Orman köylüleri Orman İdaresince bir dö
ner sermaye teşkil edilmiş, bundan orman için
de yaşıyan köylülere damlarının üzerini ört
mek için çinko verilir. Gerçi onların iktidarı 
zamanında bunun tatbikatı pek yapılamamış, 
yürütülememiş ama bir niyettir, imkânlar mese
lesidir diye düşünülebilir. Ne oluyor, vatandaş 
gidecek Orman İdaresine müracaat edecek, ma-
halinde tetkikat yapılacak, yapılan bu tetki-
kat neticesinde hakikaten damının üzerinin ör
tülmesi için çinkoya ihtiyaç varsa, Orman İda
resi bunu ölçecek, biçecek ve parasını da tak
site bağlamak suretiyle o vatandaşa verecek. 

Halka dönük olduklarını iddia edenler, za
manlarında bunu verebilmek için ne yapıyor
lardı muhterem arkadaşlarım? O vatandaşın 
veya vatandaşların Orman İdaresinden bu çin
koyu alabilmesi için bir tüccarın kefaletini is
tihsal etmesi lâzımgeliyordu. Yani Devletin ma
lını millete verirken araya mutlaka bir kefil, 
aracı sokmak ihtiyacını hissediyorlardı. 

Şimdi 0. H. P. Genel Sekreterine soruyo
rum, zamanı idarelerinde orman içinde yaşıyan 
köylülere verilen bu nevi çinkolarda imza sa
hibi olan biz Adalet Partililer miiydik yoksa 
0. H. P. ni yıllarca orada temsil eden aracılar 
mıydı, mütegallibeler miydi? Ne yaptık biz A. 
P. iktidara geçtikten sonra? Kaç senedir uğra
şıyoruz, dedik ki, hayır olmaz, siz fakir vatan
daşa Devletin imkânlarından istifade ettirebil
mek için gidip de bir aracının, bir zenginin 
koltuğunun altına sokamazsınız, ona boyun 
eğecek bir hale sokamazsınız. Derhal kaldırı
yor. Ve bugün nasıl bankadan köylüler gidip 
de tohumluğunu alabiliyorsa, birbirlerine müş
terek kefil olmak suretiyle nasıl bankadan gi
dip parasını alabiliyorlarsa, aynı şekilde verilen 
çinkoları da birbirlerine kefil olmak suretiyle 
hiçbir aracıya, hiçbir mütegallibeye, hiçbir Halle 
Partili ağaya boyun eğmeden gidip alabiliyor
lar. İşte halka dönük politika budur. Bunun 
edebiyatını yapmak çok kolaydır. Ama tatbika
tını yapmak sadece niyet meselesi de değildir. 
Bu bir kısmet meselesidir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Muhte
rem arkadaşlarım bu 1969 bütçesinin finans
manı için Vergi kanunlarında değişiklik öngö
ren kanun tasarısının açık oylamasına katılmı-
yaniar lütfen oylarını kullansınlar. 

Açık oylamaya katılmamış başka arkadaşı
mız var mı? («Var» sesleri) Lütfen, açık oyla
maya katılmıyan arkadaşlarımızı lütfen ikaz 
etmenizi rica ederim. 

Sayın Kılıçoğlu, devam buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA 1. 
ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem 
miİletvekileri; halka dönük politika, halka 
dönük kalkınma edebiyatının her parti, her 
iktidar kendi devresine tekabül eden zama
nın hesabını vermek suretiyle samimiyetini de 
biraz ortaya koymaya medburdur. Türkiye !de 
kredi politikasının dağılımında veya miktarın
da veya iktisaden geri kalmış bölgelerin önce
likle ele alınıp alınmadığı hususunda tartışma
lar devam etmektedir. Bu tartışmalara rakam
larla cevap vermenin susturucu olacağına kaani 
bulunmaktayız. 

Bütçenin tümü üzerinde grupumuz adına 
yaptığım konuşmada iktisaden geri kalmış di
ye kabul edilen 21 vilâyetimizden bâzılarına 
iktidarımız zamanında zirai kredi olarak veri
len plasmanların miktarını arz etmiş ve bun
ların aşağı - yukarı yaklaşık olarak iki misline 
ikibuçuk misline ulaştığını ifade etmiştik. Şim
di toplu olarak bir iki rakam vermek istiyo
rum. Türkiye'de hakikaten Ziraat Bankası zi
rai politikasını neye göre ayarlamıştır, nasıl 
yapmıştır? Hakikaten köylüyü müstahsil hale ge
tirebilmek için köylünün dar imkânlarını eldeki 
mevcut imkânlarla yükseltebilmek için nasıl bir 
görüşle hareket etmiştir, bir iki rakamla bu
nu ifade etmek istiyorum: 1965 de yani A. P. 
iktidara geldiği vakit 3 milyar 287 milyon. 

1966 da 3 milyar 922 milyon. 1967 de 5 
milyar 160 milyon. 1968 de 6 milyar 923 mil
yon. 1969 programı ise 8 milyar 550 milyon. 
Şimdi 1965 de 3 milyar 287 milyon olan zirai 
plasmanı, 1969 da 8,5 milyara çıkarıyoruz. 

Ama karşımıza çıkıyorlar diyorlar M «ıSiz, 
halka dönük bir politika takibetmiyorsunuz. 
Siz muayyen insanları zengin edecek bir özel 
teşebbüs merakına kapılmış bulunuyorsunuz» 
Hattâ, T. i. P. sözcüsü dün akşamki konuşmala-
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rında Özel teşeblbüsü bu teşvik fonlariyle teş
vik etmek değil, AP li partizanlara bir nevi 
mükâfat dağıtma» şeklinde ifade ettiler. Bu
nun iki mânası olmak lâzım. 

Birisi, Meclislerden de geçen İkinci Beş Yıl
lık Plâna inanmak. Zaten inanmadıklarını söy
lüyorlar diyorlar ki: «Karma ekenomi düzeni 
içinde özel sektörün payı şu kadar olduğu müd
detçe bu tam kapitalist bir şeydir, karma ekono
miyle bunun ilgisi yoktur.» Arkasından geli
yor diyor ki, «Bu düzen içinde siz karma eko
nomi kurallarına riayetten ziyade Adalet Par
tili militanlara, partizanlara, aracılara tefeci
lere zavallı halktan aldığınız vergileri dağıt
mak suretiyle iktidarınızın devamını sağla
mak niyetindesiniz»... 

Muihlterem milletvekilleri; bir yandan dış 
ödemeler dengesinin sağlanabilmesi için ihra-
caatı artırma teşebbüsleri ve tedbirleri alınır
ken ki İkinci Beış Yıllık Plânda vardır, yıllık 
programlarda vardır. Bütçeler ona göre tanzim 
'edilmiştir ne yapmış? Müteşebbisin yaratı
cısı gücünden de faydalanmak suretiyle % 7 
kalkınma hızını istikrar içinde sağlıyabilme 
imkânları artırılmış ve karma teşebbüslere yar
dımın nasıl yapılacağı, karma teşebbüslerin 
hangi projeleri hazırlarlarsa nasıl yardım gö
receği hususu teklif edilmiş olmasına rağmen 
ve Devletin bütün arşivleri acıktır, kredi me
kanizmasının nasıl işlediği yüksek malumları
nızdır, bunların kimlere, hangi projelere hangi 
maksatla verildiğini tahkik etmek mümkün 
iken, düpedüz bunları bir yağmacı olarak ni
telendirmek, öyle tahmin ederim ki, kafaların
da çöreklenmiş fikirlerin, fırsattan istifade, 
dile getirilmesinden başka birşey delildir. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA i. 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri; 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Bütün 
siyasi parti sözcülerinin üzerinde ehemmiyetle 
durdukları başka bir konuya geçiyorum. 

Bu konu, sözlerimin başındanberi izaha ça
lıştığım hususlarla ilgili bir konudur. Zaten 
meseleleri birbirinden kolaylıkla ayırdetmek 
mümkün değildir Şunun için mümkün değil
dir: iktisat dersi okutmuş, bir partinin de söz
cülüğünü yapan bir arkadaşımız kalkıyor, di
yor ki: «Plânı ve programı tetkik ediniz, sa

nayi sektörüne lâzım gelen ağırlık verilme
miştir. Binaenaleyh, siz ancak şu şekilde bir 
ağırlık verirseniz ve özel teşebbüsü de aradan 
çıkarırsanız, bu işi mevcut imkânlarla kısa za
manda yapmanız mümkündür, fakat bu dü
zen içinde mümkün değildir» diyor. Halbuki hem 
Birinci Beş Yıllık, hem ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânlarında kalkınmanın iktisadi, içtimai 
ve kültürel yönlerden ifade edilmiştir. Yani 
«Türkiye'yi nasıl kalkındıracağız?» Meselenin 
münâkaşası, plânlı devreye girdikten bu yana 
gerek Birinci Beş Yıllık Plânda, bizim de ona 
olan itirazlarımızın bulunmasına rağmen, ge
rek ikinci Beş Yıllık Plânda bâzı muhalefet 
partilerinin de itirazları bulunmasına rağmen 
Meclislerce kabul edilmiş ve belli hüviyet ka
zanmış bir kalkınma yolu olduğuna göre, artık 
«Bu düzen kapitalist düzendir, bu şekilde bir 
kalkınma olmaz.» sözü geçerli olmamak ica-
beder. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; «Türkiye'
de huzur var mıdır? Türkiye'de asayiş var 
mıdır? Türkiye İde vatandaş evinde, vatandaş 
köyünde iş sahibi işinin başında acaba rahat
lıkla gününü gün edebilmekte midir?» münâ
kaşaları yapılmaktadır. Bu münâkaşalar içeri
sinde, biraz evvel ifade ettiğim gibi, «Kalkın
ma bu düzen içinde olamaz» diyenlerle mese
leleri burada halletmek mümkün değildir. 
«Kalkınma bu bütçe ile olamaz» diye kesin ka
rara varmış kimselerle bunun münâkaşa edil
mesi mümkün değildir Asayiş var mıdır, yok 
mudur? 

Simdi bir noktaya geliyorum. Sayın Bö-
lükbaşı «Bâzı mevzularda verilen resmî ra
kamlara inanmak mümkün değildir» diyor. 
Burda münâkaşayı kesmek icaJbediyor. Neden 
kesmek lâzımdır? Eğer resmî rakamlara inan
mazsak, Bölükbaşı, konuşmasının bir yerinde: 
«Şimdiki iktidarın da falına bakıyorum» de
di. Fala bakmak suretiyle mi rakam tesbit 
edeceğiz de ona inanacağız, yoksa, herkesin 
kafasından bulduğu bir rakamı, Devletin ya
pacağı muamelelerde, Devletin yapacağı icra
atlarda kullanma gibi, Devlet ve Hükümet zih
niyetiyle kabili telif olmıyan bir davranış içi
ne mi gireceğiz? 

Devletin bir istatistik Enstitüsü vardır. 
Devletin bu istatistik Enstitüsünün verdiği ra-
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kamlar belki, Batılı mânada dörtbaşı mamur 
bir rakam olmıyabilir, hataları olabilir, Devlet 
Plânlamamızın, meselâ millî gelir mevzuunda 
çalışmaları vardır, iki teşkilât birleşmiştir, ra
kamları arasında bir mübayenet olmaması için 
veya mübayenetin nerelerden geldiğini araştır
mak için çalışmalar yapmaktadır. Ama, bir si
yasi parti liderinin, «Resmî rakamlara inanmak 
caiz değildir.» diye bir beyanda bulunmasını 
anlamak hakikaten mümkün değildir. 

Türkiye'de asayiş var mıdır, yok mudur? 
içişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, 

(bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, 
«Türkiye'de asayiş var mıdır, yok mudur? Hu
zur sağlanmış mıdır, sağlanmamış mıdır?» mü
nakaşası da yapılmıştır. Şimdi rakamları bir 
yana iterek, bâzı hususları dile getirmekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Bir siyasi parti sözcüsü çıkar, anamuhale-
fet partisi sözcüsü, «Artık vatandaş vatandaşla 
karşı karşıya gelmiştir. Kanlı olaylar cereyan 
etmektedir, işgaller vardır, boykot vardır. 
Memleketin emniyet ve asayişi sarsılmıştır, hu
zur yoktur.» der. 

İnsan hakikaten, demokrasinin bâzı icapla
rının Türkiye'de alışılmamış olmasından doğan 
münferit hâdiseleri, Türkiye'de ortamı karam
sar bir ortam şekline sokmuş olmasını üzüntü 
ile karşılıyor. G-ençliğin meseleleri vardır. Genç
lik meselelerine lüzumlu imkânlar içinde gere
ken alâka gösterilmiştir. Eğer, Taksim'de ce
reyan eden hâdiseleri, iki vatandaşımızın da 
ölümü ile neticelenmiş olması yüzünden, kanlı 
olaylar şeklinde mütalâa etmeyi bir yana bıra
karak ve televizyonda da çekilen filimin gös
terilmemiş olmasını, Hükümetin bir nevi tertibi 
şeklinde kamu oyuna aksettirme art niyetini 
bir tarafa bırakırsak, hâdisenin özünü, İstan
bul'a gitmek suretiyle en yakınlarınızdan da 
- belki dışarda ifşa etmezsiniz ama - dinlemek 
suretiyle, elinizi vicdanınıza koyarak, hüküm 
verme gibi bir duruma gelme intibaını kazan
mış olursunuz. 

Muhterem milletvekilleri; istanbul'da cereyan 
eden hâdiseyi, Adalet Partisi İktidarı ve onun 
Meclis Grupu üzüntü ile karşılamaktadır. Böyle 
hâdiselerin, bu nevi vatandaşların şu veya bu 
şekilde de olsa, karşı karşıya gelmiş olmalarını 
tasvibetmemektedir, Yalnız bunu, konuşmala

rında eğer yanlış anlamadı isem, Sayın Feyzi-
oğlu da sözlerinin bir yerinde «Vatandaşları 
karşı karşıya getirir bir durum» diye niteledi
ler. Notlarımdan aynen cümleyi de bulmam 
mümkündür, buna yakın bir şey : «Bir ucun 
karşısına diğer ucu getirmek suretiyle komü
nizm önlenemez..» 

Şimdi, benim Sayın Feyzioğlu'ndan, bir 
profesör olması, hükümetlerde vazife görmesi, 
halen de bir siyasi partinin liderliğini yapmış 
olması bakımından, bu cümlesini bâzı siyasi 
partiler gibi, bir tertip görmiyerek, çünkü, 
«iki ucu bir araya getirmek» iki uç nasıl olur 
da bir araya gelir bunu tavzih etmesinde fayda 
olduğu kanaatindeyim., iki ucu, eğer Hüküme
tin getirdiği iddiası varit ise, ki bâzı siyasi 
partiler bu iddiayı yapıyor, bir irtibat kurma 
bakımından bunun cevabının da başka türlü 
olacağını takdir buyurursunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, filimi gör
mek her zaman mümkündür. Hâdiselerin fo
toğrafını görmek mümkündür, hâdiseyi ya-
şıyanlardan dinlemek mümkündür, resmî ra
porları her zaman tetkik etmek mümkündür. 

Hâdise şu : Geliyorlar Taksim Meydanına, 
daha evvel tesbit edilen, ben evveliyatını an
latmıyorum, yalnız onun bir noktasına dönece
ğim ayrıca : Camiye gidilmiş de, camide tek
bir getirilmiş, bilmem, efendim vatandaşlar 
orada tahrik edilmiş, Hükümetin bunu bilmesi 
lazımmış, bilmemesine imkân yokmuş, bu, şu 
demekmiş, gericileri devrimciler ve ilericiler 
üzerine saldırtnıa tertibi imiş. Aslında ayırıcı-
lığın, bölücülüğün nereden geldiği de çıkıyor, 
ama onu ben bir tarafa bırakıyorum... 

Taksim meydanına gelmişler; söylemişler, 
ne söylemişlerse söylemişler. Barikatlar yarıl
mış, istikametleri belli olmasına rağmen, çün
kü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
göre, muayyen bir güzergâhtan geçer toplu
luk, o nümayişi ve tertibi yapanlar. Gelmişler, 
kendilerine verilen istikamette gitmeleri lâzım-
gelirken, dönüyorlar istiklâl caddesine doğru, 
kim var istiklâl caddesinde? Maç dağılmış, 
binlerce insan maçtan geliyor, zaten orası 
her zaman mahşer gibi kalabalık bir yerdir. 

Hâdisenin ciddiyeti ile kabili telif bulma
dığım için söylemiyorum, ama adamın birisi 
orada havaya balon gibi bir şey atıyor, bir 
bakıyorsunuz ki, beşbin kişi toplanıyor, başına, 
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Böyle bir yerde o tarafa doğru gitmek sure
tiyle daha evvel tesbit edilmiş, ilgililerin öğ
renmesini, şahsan arzu ediyorum, hattâ yüksek 
huzurunuzda Sayın Başbakanımdan, grupum 
adına, muhalefet liderlerini davet etmek sure
tiyle belki burada açık celselerde söylenmesi 
mümkün olmıyan hususları resmî vesaikten an
latmasını ve onları bu tahriklerde eğer kendile
rine mensup, partilerine mensup kişiler varsa, 
nizamı koruma bakımından, intibaha davet et
miş olmasını ve ricada bulunmasını talebediyo-
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bakınız tam 
geliyor istiklâl caddesine doğru, asıl kanunen... 

SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Harbi-
yeye doğru. 

İBRAHİM ETEflYE KILIÇOĞLU (Devamla) 
— O, daha evvel, gidip geliyorlar. 

Kanunen tesbit edilen kanuna saygılı olmak 
lâzım. Anayasa, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanunu, kanun ve nizam dairesinde ser
besttir, diyor, izin alınmaya lüzum yoktur, di
yor. İzin alınmış, güzergâh tesbit edilmiş, 
oradan gidecek. Hâdise çıkarmak istiyorlar, 
hâdise. O kalabalığa doğru, istiklâl caddesi
ne doğru, asıl güzergâhı bırakarak dönüyor ve 
ellerindeki o Molotof kokteyllerini - ki hakiki 
niyetlerini ellerine almışlar, bu defa, dışarı 
çıkarmışlar; ismi böyle, Molotof kokteyli -
alıyor, kalabalığın içine atıyor. Artık kalaba
lık ne yapacak? Tahrik edilecek ve böylece 
ona hücum edecek, arada hâdiseler çıkacak ve 
bunlardan da malûm insanlar, herkesin bildiği 
insanlar, kızıl uşaklar, satılmış uşaklar isti
fade edecekler... (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Yok, böyle şey. 

Neden bunlar bu hakikatleri bir yana bıra
kıyor da, polis vazifesini yapmamış, orada iki 
dizi olacağına üç dizi olsaydı, üç dizi olacağı
na beş dizi olsaydı, diye, olsa olsa diye varsa
yımlarla hâdiseleri tersine çevirme yerine, 
«idare kendisine düşen vazifeyi yapmıştır, ne
den gününü, saatini stadyumun, maçın dağıl
ma saatine raslatmış?» denmiyor. Yani her 
şeyde bir art niyet aramak doğru değildir. 

Ben bakıyorum şimdi, sokaktaki vatandaş, 
o rahat istiyor, huzur istiyor. Türk Milletinin 
tümü huzur istiyor, rahat istiyor ve kışkırtıcı
lardan hoşlanmadığını, kışkırtıcıların kimler 
olduğunu iyi teşhis etmiş bulunuyor, 

Şimdi, muhterem milletvekilleri; eğer hâdi
seleri olduğu gibi, objektif, tarafsız, şu veya 
bu maksadın tahakkukuna hizmet ettirmek için 
değil, - kullanmayınız, çünkü - doğruyu ortaya 
çıkarmak, kamu oyuna doğruyu anlatabilmek 
düşüncesinde iseniz, hâdiseler tetkik edilsin, 
zaten adliyeye intikal etmiştir. Adliyeye inti
kal etmiş bir hâdisede - biz failleri bilmediği
miz için, bendeniz söylüyorum - iki kalabalık 
karşılaşmış.. Tahrik nereden gelmiştir, diyo
rum, hâdise nasıl olmuştur? Kanuna riayet
sizlik olmuştur, güzergâh değiştirilmiştir, bu 
yetmemiş gibi, bir de Molotof kokteylleri atıl
mak suretiyle vatandaşı nefsi müdafaaya icbar 
etmişlerdir, hâdise ondan doğmuştur, diyorum-
Ama, bunun aksini kim ispat edecek? Böyle sa
dece kendi kafasından çıkardığı veyahut düşün
celerini ta;kviye eder diye bir mütalâa ve tef
sire gidilmesi hem Meclisimizin, hem de siyasi 
partilerin ciddiyeti ile kabili telif değildir. 

Söylüyorum; burada hazan birbirine sataş
malar oluyor; ispat et, diyor, etmezsen müf
teri olursun, filân... 

Şimdi biz de aynı şeyi söylüyoruz; diyoruz 
ki, eğer adliyeye intikal etmiş bu hâdisede - ki 
ayrıca idari tahkikat da devam etmektedir -
hakikaten bizim mensubu olduğumuz iktidarın, 
vatandaşı kışkırtmak suretiyle birbiriyle çar
pıştırmak suretiyle kardeş kanı dökülmesine; 
bir ölüm hâdisesi vukubulmuş olmasına yar
dımcı olduğunu bilen bir arkadaşımız çıkarsa,, 
huzurunuzda hepimiz partimizden istifaya ha
zırız. Ama A. P. ne kimse böyle şeyleri yaptı
ramaz. Biz bu devirlerin acısını çekmiş, kah
rını görmüş insanlarız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Fakat nedense (Elmalı ola
yı) deniyor, almıyor, (izmir olayı) deniyor, 
almıyor, (öğretmenler böyle yaptı) deniyor, 
almıyor.. 

Muhterem milletvekilleri; öğretmenler tale
beleri okutur. Ne okutur? öğretmenler tale
belere, okulun derecesine göre ilkokuldan baş
lamak suretiyle ta fakülteye, yüksek okullara 
kadar müfredatında yazılı programı okutur, 
tedris eder. Denecek ki, yüksek mekteplerde, 
fakültelerde günün hadiseleriyle ilmî hakikat
leri karşılaştırmak suretiyle talebeyi daha iyi 
düşünür bir hale getirmek olmıyacak mı? 

Bir Rusya'da olduğu gibi, bir Nazi Alman
ya'da olduğu gibi, bir Faşist italya'da olduğu 

— 939 — 



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1969 O : 2 

gibi veya İspanya'da olduğu gibi, Lizbon'da ol
duğu gibi, mutlaka iktidarda bulunanların dü
şünceleri mi onlara telkin edilecek? Hayır. 
Fakat yüksek okulda veya üniversitede talebeye 
öğretilmesi lâzımgelen fikirleri ta ilkokulun 
2 nci, 3 ncü sınıfında talebeye öğretmeye kal
kışırsanız, hem de talebeye canınızın istediği 
gibi öğretmeye çalışırsanız o zaman işin şekli 
değişmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; bir hususta, eğer 
anlayışımda bir yanlışlık yok ise, Sayın Ali-
can'a hak vermek istiyorum. O da şu : Eğer 
öğretmenleri, eğer Devletten burs alan, Dev
letin talebe yurdunda yatan bâzı talebeleri 
Devletin imkânlariyle komünizm propagandası 
yapıyor diye bizi kınamak gibi bir düşüncele
ri varsa, bunun üzerine eğilmekte fayda var
dır. Yok, Devlet eliyle, Devletin imkânlariyle 
komünistler himaye ediliyor, kanunlar tatbik 
ediliyor diye bir düşünceye sahipseler, buna 
itibar etmek mümkün değildir. 

Şimdi sözün burasında bir hususa dikkatini
zi çekmek istiyorum. Bu 1.41 ve 142 nci cadde
ler için Sayın Alican - bu maddeleri burada oku
dular - komünizm propagandası yapmak, aşırı 
cereyanların savunucusu ve müdafii olmak gi
bi düşünceleri önlüyor diyorlar. Bir siyad par
tinin Genel Başkanlığını yapmış, Bakanlık, Bar
bakan Yardımcılığı yapmış ve siyasi kariyeri 
belli bir arkadaşımızın bu beyanına evveliyatını 
bilmiyenlerin de inanması lâzım. Bu beyana 
bendeniz de inandım. Hakikaten Saym Alican 
vaktiyle Hükümette de bulunduklarına göre, 
acaba 141 ve 142 nci maddelerin aşırı cereyan
larla komünizm ve laisizme aykırı düşünceleri, 
aşırı uçları önliyecek bir durumda mıdır? 

Tatbikatı nasıldır diye sordum, öğrendim. 
Bir de baktım ki, Sayın Alican'm da Hükümette 
bulundukları sırada teşkil edilen bir Komisyon 
marifetiyle bu kanunun, Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerinin aşırı cereyanlarla 
mücadelede kifayetli olmadığı kanaatine varıl
mış ve bu yüzden de bir Komisyon teşkil edil
miş. 

Şimdi ya o doğrudur, ya bu doğrudur. Ama 
biraz evvel ifade buyurdular, dediler ki: «Komü
nizmle mücadeleyi hem seçim beyannamesinde, 
hem Hükümet programında dile getirdikleri hal
de Hükümet bu iş üzerinde fazlaca eğilmemiş 
ve bunu önleyici tedbirler almamıştır.» ihmal

den dolayı bizi kusurlu buluyorlarsa, akıl ve iz'-
an„, Sayın Başbakanımız geçen gün bu husus
ta görüşürken ifade buyurdular, Anayasa Mah
kemesi esbabı mucibesini samanında getirmemiş, 
şu olmuş, saman geçmiş. Bütün bu mazeretlere 
rağmen millî görüşü, millî bütünlüğü samimî 
olarak kabul etmiş siyasi partiler ve muhterem 
hey atinizin bu konuda, zamanında tedbir alın
mamış olmasından sebepler ne kadar haklı olur
sa olsun, bizi kınamasına insan belki vicdanen 
hak verebilir. Ama. «Bu kanun maddeleri ile 
bunu önliyeceksiniz, bu kâfidir» deyip de daha 
evvel Hükümette bulunduğu sıralarda bir ko
misyon kurmak fikrini telif etmek mümkün de
ğil. 

Şimdi Sayın Feyzioğlu'ııun buradaki beyanı
nın büyük bir kısmını arkadaşlarım hareketleri 
ile tasvibettiklerini gösterdiler. Tasvibetmiş 
olarak bir noktaya değinmek istiyorum. Haki
katen seçimler yaklaştıkça vatandaşın benliğin
de, surunda yaşıyan ve vatandaşın istediği, ama 
Anayasa ve kanunlara uygun şeyleri yapabil
mek, vatandaşa hoş görünebilmek, siyasi parti
lerin her zaman başvurabileceği hususlar. 

Şimdi bemm şahsan öğrenmek istediğim hu
sus şudur : İnsan merak ediyor, Adalet Partisi 
iktidara geçtikten sonra aşırı cereyanlar gök yü
zünden düşer gibi mi hemen geldiler, yoksa bun
ların bir evveliyatı da olmak mı lâzım? Evveli
yatı olmak lâzımgeldiği fikrini cerhetmem müm
kün değil, 

Deniyor ki, «Cezai tedbirlerle komünizm ön
lenemez,» Ne ile önlenir? Bunun yanında eko
nomik tedbirler alacaksın, bunun yanında sosyal 
adaleti sağlayıcı tedbirler alacaksın, bunun ya
nında rejim için zararlı olan istikametteki ka
falara aydınlık serpebilmek için eğitim sistemini 
ona göre değiştireceksin. Demek ki, bu bir an
da olmuyor. 

Zehirlenmiş, mahkûm olmuş, alnına kırmızı 
damgayı yemiş olanlar var. Halen onların da 
nerede çöreklendiği bizim de meçhulümüz de
ğil. Onların da nerede olduğunu, kim« neyi 
yazıp da burada okuttuğunu da biliyoruz. 

Şimdi öğrenmek istediğim husus şudur; be
nim de mensubu bulunduğum bir fakülte ve 
başında rektörü de aynı fakülteden mezun olan 
bir başka üniversiteli aşırı solun önderliğini 
yapmaktadır. Yapanların sayısı nedir? Politik 
konuşmalarda «Bir avuç insan.» Sayın Bölükba-
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§ı da «Üç - beş kızıl» diyor. Bunlar doğrudur, 
hakikaten umuma bir şeyi teşmil etmek mümkün 
değil. Ama artık rengi, davranışları ve hare
ketleri belli olmuş. Bugün Sayın Feyzioğlu'-
nun da ifade ettikleri gibi bir fakültemizde, bir 
üniversitemizde bu işin alemdarlığı yapılmak
tadır. Neşrettikleri beyannamelerde de Marx'ı 
da geride bırakacak, Mao'yu da geride bıraka
cak fikirleri Türkiye'de, düşünce özgürlüğü al
tına sığınmak suretiyle müdafaa etmektedirler. 

Onlara göre 6 ncı Filo geldi mi, 15 genç veya 
5 tane genç bir bildiri neşredecek, 6 ncı Filo 
gidecek. Onlara göre NATO'dan çıkmak mı lâ
zım, bir bildiri neşredecekler ve oradan çıkacak
sınız. Siz TRT için bir şey mi söylediniz, onlar 
hayır diyecek, siz tamam diyeceksiniz. Millî ira
de ile, demokratik idare ile, demokratik nizam 
ile, demokratik fikirlerle kabili telif olmıyan 
bu görüşlerin altında yatan bir mâna. 

Sayın Feyzioğlu'ndan öğrenmek istediğim 
husus odur. Bu fakülteler nizam bozuculuğa, 
Anayasayı kendi anlayışlarına göre tatbik et
mek için boykota, işgale bu fikirleri kafaların-
belirtmeye, tecessüm ettirmeye acaba Adalet 
Partisi iktidara geldikten sonra mı vardılar, 
yoksa bunlara bu fikirleri aşılayan hakikatler 
diye sosyalizmi mi okuttular. Biz de okuduk sos
yalizm nedir diye, ama kapitalizm de nedir diye 
okuduk, faşizm nedir diye okuduk, falanca 
(izm) de nedir diye okuduk; bunları okuduk. 

Şimdi sabahtan akşama kadar «Bu düzen de
ğişmelidir» diye Anadolu'dan gelmiş bir lise me
zununa, o körpe dimağa bu fikirleri aşılayan 
insanlar Adalet Partisi iktidara geçtikten sonra 
mı profesör oldu, öğretim üyesi oldu? 

TURAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Çıkar 
anlatırsam şaşarsınız. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım hangi siyasi partiye mensu-
bolursanız olunuz... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tarihî 
belgeleri ile anlatırsam, anlarsınız ve bana bir 
daha hak verirsiniz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi 
Sayın Feyzioğlu biz aynı yılın mezunuyuz, siz 
Hukuk Fakültesinden, ben Mülkiyeden. Sizin 
Mülkiyeye gelip asistan olarak göreve başladı

ğınızdan şu ânınıza kadar bu konularda nizam 
fikri, Devlet anlayışı, üniversite muhtariyeti ko
nularındaki fikirlerinizi gayet iyi bilirim. 

Bizim inancımızla, sizin inancınız arasında 
şöyle bir fark olmak lâzım. O da şudur: 

Sizler «Ben onu anlamadım, her halde cevap 
vereceksiniz, öyle tahmin ederim... Reform di
yorlar, reform! Parti içinde reform yaptık di
yorlar. Bu iyi bir şey. Bizim de öğrenmeye ih
tiyacımız var; partilerin içişlerine karışmak 
haddimiz değil, böyle bir düşünce taşımıyoruz, 
ama Türkiye'de kurulmuş bir siyasi partinin ha
kiki hüviyetini birbirlerini çok yakından tanı
yan insanların ağzından öğrenmek, kamu oyunu 
da hakikaten ilgilendiren bir meseledir. Reform, 
reform yapmak! Nerede reform yapılır? Kötü 
bir şeyi iyi bir hale getirmek için yapılır. Fran
sızca bilmem ne kitabında bu yazılı da, falan 
filân deyip de milletin anlamadığı tâbirlerle mil
leti şaşırtmak yok, doğruyu söyliyeceğiz. 

Reform yapacaksınız niye yapacaksınız? Kö
tüyü atacaksınız, iyiyi alacaksınız. Ama 1932 de 
biz işe başladık, o zaman Atatürk vardı, falan 
filân, arkasından «Reform. Düzen değişmeli.» 
Kötü ki, değiştiriyorsun, ondan sonra zaten 
belli. Saymıyorum, paradan ismini kaldırdık 
diyemiyor. Çünkü Osmanlı Devletinin kurulu
şundan şu güne kadar beyefendiler, bir hakika
ti teslim etmeye mecbursunuz. Her gelen ikti
dar kendisinden evvelkini kötülemek suretiyle 
yanlış bir çığır açmıştır. Bu çığırı kaldırmaya 
mecbursunuz. Osmanlı Devletini kötüleyemez-
siniz, tarihi inkâr edersiniz. Kötü olanlar var
dır. 

Cumhuriyet idaresini kötüleyemezsinüs, kötü 
olanlar vardır. Hattâ, 27 Mayıs sabahı gayri-
meşru olduğu için iktidardan uzaklaştırıldı dedi
ğiniz insanarın kötü tarafları da vardır, iyi ta
rafları da vardır. Kötü taraflarının ne kadar 
olduğu Yassıada Mahkemesinde anlaşılmıştır, 
Bunları inkâr edemezsiniz. Hakikatleri bazan 
susturabilirsiniz, ama inkâr asla edemezsiniz. 

Şimdi bakıyorum üzerinde durulan şeyler
den biri de gençlik. Nedir gençlik? Gençlik, bir 
nevi vurucu kuvvet, öyle kabul ediliyor. Hattâ 
diyor ki, komando. Komandonun hakikî sahip
leri kim ise, bunları kim kurmuş ise, kim des
tekliyor ise alâkadarız diyorlar, milliyetçiyiz di
yorlar, haysiyete inanıyoruz diyorlar. Buraya 
çıkarlar, müdafaasını burada yaparlar. 
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ALPARSLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Çıka- I 
cağız. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Çıkacağız, biraz sonra. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, yapamazsınız, çıkamazsınız diye bir şey 
söylemedim. Bir mütalâa da beyan etmedim. 
Ben şimdi bir şey anlatıyorum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Hayır, yanı bilesin diye söylüyorum; 
kendini yorma diye söylüyorum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın 

Yılanlıoğlu, eğer bir şeyin müdafaasını yapa
caksanız, tabiî yaparsınız, ona bir şey demiyo
rum. Aleyhinde de bulunabilirsiniz. Yalnız, ben 
ortada olan bir şeyi söylüyorum. 

Kızıl muhafızlar; kızıl muhafızların sahibinin 
kim olduğunu biz biliyoruz. Şimdi, komando di
yor, Ergenekon arslanları diyor. Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlar, «Nasıl bu komandolara 
bir fakülteyi bastırır mısınız?» diyorlar. Biz de 
diyoruz ki, «Bunun sahibi biz değiliz.» Sahibi 
biz değiliz. Neden burada bu hakikatler ifade 
edilmiyor? ikide bir «Nasıl, şeyi bastırır mısı
nız?» diyor. 

Başka bir siyasi teşekkülün veya başka bir 
anlayışın talebeler arasında yayılmasından do
ğan bir fakülteyi işgal meselesini, Anayasanın 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olarak 
kabul ettiği bir «Siyasi parti» tâbiri ile müsavi 
mânada mütalâa etmek hafiflik olur, çok hafif
lik olur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada... 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu; 20 dakikalık 

müddetiniz var efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA

HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani 19,00 a kadar devam di
ye aşağıdan talimat veriliyor, yanlış talimatlar
dır, efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri; şimdi bir noktanın memle
ketin huzuru ve sükûnu bakımından iyice anla
şılmasında fayda vardır. O da şudur: 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü iki ucun 
karşısından bahsetti. Yanlış anlamadı isem; | 

buradan okudum; Güven Partisi de öyle bir nok
taya geldi. Yeni Türkiye Partisinde de öyle 
bir hava hâkim oldu. Millet Partisi de aynı ka
naatte olduğunu izhar etti. 

Şimdi ne oluyor? Bir taraf devrimci. Kim 
bunlar, bu devrimciler? Her halde bu Türk ço
cukları; başkasının olmasına imkân yok. Gerici 
ve tutucu diye adlandırılan kimler? Onlar da 
Türk çocukları. Böyle olunca bu Anayasanın 
başlangıç kısmını hemen herkes gelip okuyor, 
burada: «Türk vatanını, milleti bir bütün olarak 
kıvançta, tasada beraber olacağız.» 

Şimdi, ben diyorum ki, işte o kızıl muhafız
ları. kim besliyorsa, o talebe teşekküllerini, fikir 
kulüplerini kim organize ediyorsa, kim parasını 
veriyorsa, kim diğer uc diye vasıflandırdıkları 
gerici ve tutucu adamlara böyle işleri... 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — İk
tidarsınız, siz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA 1. 
ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Söyliyece-
ğiz vazifemizi, vazifemizi Boyleriz. 

.... Yapıyorsa, artılk kamu oyu milleti ve 
gençliği kimin ikiye böldüğü husuuısnda karar 
vermekte tereddüdetonez. Bu uçları kim ayırmış 
ise birikirinden, kim onlara sahip çıkmış ise, ta
lebeleri ayıran onlardır, milletli de birbirinden 
ayıran onlardır. Biz ayırmadık diyemezsiniz, 
çünkü fakir - zengin diye ayırımı yapan sizler
siniz. Doğulu - Batılı diye ayırımı yapan siz
lersiniz. Fakir - zengin diye ayınım yaparsı
nız, beri yandan özel sektör - tüccar, komisyon
cu - vurguncu dersiniz.. Vatandaşı böyle böler
siniz. Başka türlü bölemezsiniz, ama bunları ya
parken «Adalet Partilisi milleti seçim zamanında 
avutuyor, aldatıyor.» fikri sabiti içinde; o böy
ledir zaten, Hitler de harbte yenildikten sonra 
Yahudilerin üzerine attı bunu; deldi ki «Yahudi
lerin ihaneti yüzünden Almanya mağlup oldu» 
dedi. 

Şimdi bakıyorum, her seçimi kaybeden Ada
let Partisi milleti aldatıyor ve seçime geliyor, 
seçimi kazanıyor, buraya geliyor, diyor. Madem 
ki, milleti bu kadar aldanabilir bir seviye için
de görüyorsunuz, milletin huzuruna çıkıp da 
«Aziz Türk Milleti!» demeyiniz, onu aldatmaya 
çalışınız, ama bunun mümkün olmadığını göre
ceksiniz. Zaten pek yakında seçimlerde bu fikir
lerin müdafaasını yapanlar, milletli birbirine 
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düşürmek için gayret sarfedenler, milletten ha
kiki dersi bir defa daha alacaklardır. Yok, 
bahsettiğiniz gibi Adalet Partisinin dört yıllık 
iktidarı vatandaşa sosyal adaletli gerçekleştirme 
bakımımdan hizmette kusur etti ise, Adalet Par
tisi rojramında, seçim beyannamesinde, Hü
kümet programımda ortaya koyduğu hususları 
sizlerin izah ettiği şekilde yerine getirmemiş 
ise, mlillet bize de ders verecektir. Biz bundan 
memnun oluruz, biz millete küsmeyiz. Biz, mil
letin takdirinin, şuurunun her şeyin üzerinde 
olduğuna kaaniiz. 

Ama milletin bugün bir korkusu daha var, 
ben onu söylüyorum, ama bu memleketin bir 
kader çizgisidir. Der ki, «Bizler de iktidar ola
rak bâzı kusurlar yapmışızdır, bâzı hatalarımız 
olmuştur, bâzı imkânsızlıklar yüzünden, mira
sı kötü aldığımızdan belki bâzı şeyleri yapama-
mışızdır.» Doğrudur, ama milletin bir korkusu 
vardır. Millet, «Halk Partisi içinde vatanına 
milletine bağlı olanlar, dinine imanına, bu mil
letin terakkisine, demokrasiye inananların çoğu 
ayrıldı» diyorlar. Sizden korkusuna bizi bırak-
mıyacak millet, bırakmıyacak. 

Şimdi, Sayın Alican ehemmiyetli bir nokta
ya temas ettiler. «Anayasamızda Cumhuriyetin 
niteliklerinin ne olduğu sayılmış: (Türkiye Cum
huriyeti, demokratik, lâik, milliyetçi ve sosyal 
bir hukuk devletidir) Bunlar sayılmış. Ve kuru
lan müesseseler işler hale getirildiği takdirde, 
bu müesseselere şahsiyet verildiği takdirde mü
esseseden olan şikâyetiniz ortadan kalkar» di
yor. 

ilk nazarda bu sözlere hak vermemek müm
kün değildir. Bütçemin tümü üzermde yaptığı
mız konuşmada ve Sayın Başbakanın konuşma
larında aynı konuya temas ettik. Burada bizi 
tezada düşürücü hiçbir beyan bulmanız müm
kün değildir. Biz TRT den şikâyet ederken, 
Yüksek Seçim Kurulundan şikâyet ederken, 
Anayasa Mahkemesinden şikâyet ederken neye, 
ne için şikâyet ettiğimizi bilmez insanlar deği
liz. 

Anayasa Mahkemesine, eğer bizim şu veya 
bu şekilde onun vermiş olduğu kararlara kar
şı içimizden bir sempati duymuyorsak bunun 
sebebi olmak lâzıımgelir. Ve sebebini de izah 
ettik biz bunun: «Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu hakkında bir kanun vardır.» dedik. «Bu 
kanuna göre Anayasa Mahkemesi teşriî organ 

olan Yüksek Heyetinizin yerine geçerek bir ka
rar veremez» dedik. 

Ne yaptı Anayasa Mahkemesi? Yüksek Mec
lislerin kabul ettiği bir kanunu, öyle bir yerin
den aldı ve omu Anayasaya aykırıdır diye iptal 
etti ki, kanun Yüksek Meclislerin yapmış ol
duğu şekli kaybetti. Bu şekil neydi? Kurucu 
Meclisin de kabul edip 1961 seçimlerinin yapıl
dığı bir sistem'idi. 

Şimdi, buradan şikâyetçi. Hâkim hangi yük
sek kurulda bulunursa bulunsun, hattâ en alt 
mahkemeden en üst mahkeme olan Anayasa 
Mahkemesine kadar nerede bulunursa bulunsun, 
bütün bu müesseseleri işletenler insanlardır. 
Müessee dediğiniz bir bina değildir, bir oda de
ğildir ; bir koltuk, bir masa değildir. Bu müesse
seleri hâkim sıfatını iktisabetmiş kişiler hak ve 
adalete, kanuna uygun olarak tatbik ederler. 
Adalet de böyle tecelli eder. 

Ama siz oralara öyle insanları getirip de yer
leştirirseniz fikri belli, zikri belli, niyeti belli, 
insanları getirip oraya yerleştirir de ondan son
ra bundan hak adalet duygusu beklerseniz, mü
essese millet nazarındaki itibarını kaybeder. Et-
hem Kılıçoğlu'nun veya grupunun, bugün va
rız, yann seçimle bir daha gelmeyiz belki bu
raya ama... 

SEYFt SADÎ PENCAP (Muğla) — İnşallah. 

ADALET PARTİSİ GRFPU ADINA ET-
HEM KILIÇOĞLU (Devamla) — İnşallah de
mek her ağıza yakışmıyor işte. 

Şimdi, ben her zaman görüşüyorum Millî Bir
likçi arkadaşlarımla. Kurucu Mecliste bulunan 
arkadaşlarımla görüşüyorum. Biz her meseleyi, 
her yerde aynı açıklık ve samimî kanaatlerimiz
le ortaya koymak suretiyle görüşüyoruz. 27 Ma
yıs sabahı olmuş, demişsiniz M, gayrimeşru ol
muş bu iktidar. Ordu millet adına el koydu. 
Anayasanın da başlangıç kısmımda da yer almış. 
Şimdi, Anayasa müesseseleri kurulmuş benim de 
şahsiyetini Cok yakından tanıdığım, bildiğim in
sanlardan kurulu olan bâzı kuruluşlar, Danış
tay gibi, Anayasa Mahkemesi gibi, Yüksek Se
çim Kurulu gibi. Gel, de ne yapmışsınız? İhtilâl! 
Siyasi iktidarlara karşı odur. Ne yapmışöinıa 
siz? Yüksek İdari Mahkeme dediğiniz Danıştayı 
bir gecede tebeşir siler gibi, siz dışarı sizler içe
ri. Kimler dışarı, kimler içeri? İşte bunu burada 
vicdanımın sesini duyarak samimî olarak hangi 
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partinin sözcüsü ifade edebilirse bizim nazarı
mızda hukuka, kanuna saygılı olan parti o par
tidir.... Söyliyemezsiniz. 

Bu memleketin dertleri kolay kolay bitmez. 
Neden bitmez? Çünkü doğruyu herkes kendi işi
ne geldiği gibi anladığı müddetçe, kanunu niza
mı bir tarafa bıraktığı müddetçe bunun altından 
çıkmanın imkanı yoktur. Ben öyle diyorum ki, 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar 
hakikaten Yüksek Meclislerin ısdar ettiği ka
nunlar, Anayasaya aykırı da onun için iptal et
ti ise diyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Yok, Yük
sek Meclislerin yerine kaim olmak suretiyle bir 
teşriî vazife yaptı ise - ki, kanaat umumiyetle 
böyledir - o zurnan bunun Halk Partisi, Yeni 
Türkiye Partisi, Millet Partisi, Güven Partisi, 
Adalet Partisi diye bir partisi olmaz. Haksızlı
ğın karşısında daha evvelce ayağa kalktığımız 
takdirde haksızlığı doğruya çevirebilmek için 
güçlerimizi samimî olarak ortaya koyduğumuz 
müddetçe memleketin dertlerini kusa zamanda 
halletmek mümkündür. Millet de bizden bunu 
beklemektedir. Ama böyle yapmıyacaksınız. De
ğişik taktik. Anayasa Mahkemesine karşı mısı
nız? Değiliz beyler. Karşı olsak ne olur? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ol da göre
lim. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA t ET-
HEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Yani olmıya-
cak bir şeyin suali olur mu? Biz ihtilâlci değiliz 
ki, Anayasa Mahkemesine karşı olalım. Yıkacak 
mıyız Anayasa Mahkemesini? Biz milletin şuu
runa inanmış, demokrasiye inanmış insanlarız. 
Seçilirsek geliriz iktidar oluruz, Anayasa var
dır, memleketin mevcut bir nizamı vardır, ona 
göre partimizin programı vardır. Milleti nasıl 
daha ileriye götüreceğiz diye plânda, program
da yer alan hususları tatbik etmeye çalışırız, 
müddetimiz vâdemiz dolduğunda da Allaha ıs
marladık deriz, gideriz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Beş 
dakikan kaldı, ona göre konuş. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA î. ET-
HEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sizin yakanız
da da Mülkiye rozeti var, anlıyorum. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — iyi 
gördü gözlerin. Senin yakanda da var. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA î. ET-
HEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri; 

TRT Kanununun nasıl çıktığını, hakikaten 
bütün müzakerelerin komisyonlarda ve Meclis
lerde nasıl yapıldığını siyasi partilerin, zabıtlar
dan tetkik etmesini isterim. 

Biz TRT den şikâyet ederken geçmiş tatbika
tın kötü taraflarını özlediğimizden değildir. Biz 
şikâyet ettiğimiz, sokağa dökülmüş, su yüzüne 
çıkmış malûm solun, tarafsız, memleketin men
faatlerini her şeyin üstünde tutması lâzımgelen 
kanunlarla bu halin sınırlanmış olduğu TRT de 
tatbikat görmesini istiyoruz. 

Eğer bundan sızlandıklarımız Varsa, bunları 
dile getiriyoruz, söylüyoruz. Diyoruz ki, biz TRT 
den şu şu şu bakımdan şikâyetçiyiz. Ama, çıkıp 
da denecek ki, şikâyetçisiniz 3,5 senedir iktidar
dasınız, neden düzeltmediniz? 

Şimdi başka bir konuya geliyor ve sözleri
mi bağlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biz Anayasa niza
mının korunmasının mevcut kanunlarla müm
kün olmadığı kanaatini seçim beyannamemizde 
de Hükümet programında da ifade etmiş ve on
dan sonra da milletin de teveccühüne raıazhar 
olarak Yüksek Meclislerin de itimadını kazana
rak iktidar olmuş bir partinin mensuplarıyız. 
Ne diyoruz? Anayasa nizamını bu mevzuatla ko
rumak mümkün değil. Ne yapacaksınız? Biz 
Anayasa nizamını korumak için bir kanun geti
receğiz. Bu kanun nedir, neyi getiriyor, neyi is
tihdaf ediyor? Bunu anlamadan hemen aleyhin
de bir yaylım ateş, «Hürriyetler boğuluyor, de
mokrasi gidiyor» diye. Şimdi bunu söyliyen-
ler tabiî politik taktik icabı yapıyorlar. Ama 
Eğer Anayasaya aykırı ise Anayasanın tesbit 
ettiği ve ferdin vaz geçilmez hakları olan, 
hürriyetleri olan şeyleri ortadan kaldırıyor ise 
Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi 
bunu kaldırıyor, öyle anlıyorum ki, «Bu ka
nun çıkmaz, bu kanun çıksa da ölü çıkar, ölü 
çıksa da tatbik edilmez» demenin Türkiye'de 
müesseselerin neden milletin arzu ettiği iti
bar seviyesine yükselmediğinin bir delili ola
rak tebşir ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi İk
tidarı Programında Seçim Beyannamesinde, 
Hükümet Programında tesbit edilen hususları 
iktidarı müddetince gerçekleştirebilmek için 
demokratik usullerle, demokratik yollarla is
tikrar içimde bir hızlı kalkınma temposunu 
plânında derpiş ettiği seviyeye çıkarmak azim 
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ve karan içinde elinden geldiği her gayreti 
göstermektedir. 

Grupumuz bu nedenlerle bütçeye müspet 
oy verecektir. 

Yüksek Heyetinizi grupum adına saygı ile 
selâmlar, bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını te
min ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ecevit Başkanlığa müracaat ederek; Sayın 
Etem Kılıç'oğlu konuşmasında benim tabanca 
için imzalı müracaatım olduğunu söyledi, ge
rekli araştırmayı yaptım, Millet Meclisinde 
böyle bir müracaatım bulunmadı. Müracaat 
edip, henüz tabancasını almıyan milletvekil
lerine ait listede de adım bulunmadığını gör
düm, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu hususu 
açıklryayım; bu üzerinde çok durmaya de
ğer bir husus değildir. Tabanca almak gayri-
kanuni bir durum değildir, tabanca alan millet
vekili de vardır, almıyan milletvekilide var
dır. Kanun kime tabanca verilir diyorsa o mü
racaat eder ve tabanca alır. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Ben esasen vesikayı kendisine veriyorum. 

BAŞKAN — Ben açıkladım efendim, rica 
ederim oturun yerinize lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu tarafımdan Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına hitaben bir önerge daha verilmiş
tir: Mecliste grupu olmayan partilere de hiç ol

mazsa Bütçe müzakereleri sonunda 20 dakika 
konuşma imkânı verilsin, diye müracaat edi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi her 
kanunun tümü üzerinde lehte veya aleyhte bi
rer kişiye söz verileceği içtüzüğün 110 ncu 
maddesinde kayıtlıdır. Diğer kanunlardan 
farklı olarak Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerinde 110 ncu maddeye göre lehte veya 
aleyhte bir kişiye söz vermek şekli yerine, öte
den beri tatbik ettiğimiz bütün gruplara ve 
Hükümete söz vermek şeklinde bir tatbökat 
hâsıl olmuştur. Biz bunu tatbik ediyoruz. 
«Grupu olmıyan partilere» diye içtüzükte ya
zılı böyle bir kayıt yoktur. Bu sebeple söz 
verilmiyecektir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 yılı bütçesi
nin finansmanı için vergi kanunlarında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına 317 arkadaşımız iştirak et
miş; 214 kabul, 98 ret, 5 çekinser, 1 boş oy kul
lanılmıştır. Tasan Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Mutiterem arkadaşlarım, şu anda saat 19,00 a 
20 var. Saat 20,00 ye kadar ara verilmesini ve 
saat 20,00 den itibaren konuşmaya devam edil
mesini oylarınıza sunuyorum, bunu ben teklif 
ediyorum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Saat 20,00 de toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,40 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Muzaffer Şamüloğlu (Kars) 

BAŞKAN — 62 noi birleşimin üçüncü oturumum açıyorum. 

Oturuma devam ediyorum. 
MuAıterem arkadaşlarım, Sayın İsmail Hak

kı Yılanlıoğlu, Başkanlığa bir önerge vererek 

diyor M: «O. H. P. Grupu adına konuşan Sa
yın Bülent Ecevit, partimizi ve partimiz genç
lik kuruluşlannı hedef tutan sataşmalarda bu> 
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«Koca Alman Ulusunu felakete sürüklemiş, 
S. S. Birlikleri özentilerinin Hükümet tarafın
dan gençlik üzerine, yüksek okullara saldırıl-
dığı bir Türkiye..» 

Yine konuşmalarının bir yerinde, 4 ncü fık
rasında : 

«Komanda iadı verilen, sokak saldırganları
nın Hükümet tarafından tahrik edildiğini ve 
korunduğunu, 0. H. P. riin en yetkili organla
rı haftalardır ısrarla ileri sürüyorlar; Hükü
met bu ağır ithamlara bugüne kadar hiç cevap 
vermediğini, veremediğini...» s> 

Tabiî bu komandolar herkesçe malûm. Bu \ ^ 
komaîftfö'tâbiri ve krottnanidö <T6nen'"^nçîer, 
paritimMn gençleridir ve bu ifadede "de parti
mi-kastediMölifâr.--• - . . ^ ~ — 
— Yine konuşımalarının bir yerinde : «Parti
lerin askerî eğitim yapmak, faşist birlikler ye
tiştirmelerini, üniformalar, kalpaklar giymele
rini yürürlükteki kanunlar yasaklamıştır, Bun
ları önlemek için yeni kanuna ihtiyaç yoktur. 
Ancak bu gibi kanun dışı kuvvetlerle işbirliği 
yapmıyaoak bir Hükümete ihtiyaç vardır.» 

•X 

lunımuşjtur. içtüzüğün 95 nci maddesine istina
den itham ve sataşmaları oevaplandırtmak üze
re söz verilmesini rica ©derim.» 

Muhterem arkadaşlarım, biz Başkanlık ola
rak Sayın Ecevit'in Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisini sarahaten değil, zımnen istihdaf 
eden bir sataşmada dahi bulunmadığı kanaa
tindeyiz. Bütün bunları söylerken, iktidara hü
cum ©diyordu. Bütün bunları iktidarın tahrik 
ettiğini söylüyordu. Varsa bir iddia, iktidar ta
rafından gelmek lâzımıgelir. Kanaatimin budur. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, zımnen, hakikaten partimi
ze sataşma olmuştur. Direniyorum, söz veriy 
miösi için Umumi Heyetin oyuna arz edilmesi
ni rica ©diyorum. I 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız sataşmk 
olduğu hususunda ısrar ©diyor. Tabiî bu gibi 
hallerde Yüce Heyetinizin mütalâasını alıyo
ruz. 

Şu halde, simidi meseleyi Yüce Heyetinizin 
oyları ile halledeceğiz. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine bir sa
taşma olduğu hususunu kabul edenler lütfen 
işaret etsinler. Kabul etmiyenler... Sataşma ol
duğunu Heyeti Umumiye kabul etti efendim. 

Kim konuşacak? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) —Sayın Genel Başkan, Alpaslan Tür-
keş. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkeş. 
Şu halde, sataşma olduğunu iddia ettiğiniz 

hususlara inhisar etsin lütfen. 
ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Sayın 

Barkan, sayın milletvekilleri; 
C. H. P. nin sayın sözcüsü, bütçenin tümü 

üzerinde eleştirmelerini yaparken, haksız ve 
yersiz olarak partimize de ağır imalarda ve sa
taşmalarda bulunmuştur. Bu sataşmalarına hu
zurunuzda cevap vermek üzere geldim. 

Biız, evvelce yapmış oldukları bu konular
daki ithamlarına cevaplar vermiştik, ondan 
sonra da susmuştuk. Fakat, görüyoruz ki, 
C. H. P. meseleyi kesmiyor, kapatmıyor, her 
gün ısıtıp ısıtıp ortaya getiriyor ve bu defa 
Yüce Meclisin huzuruna da getirmiş bulunu
yor. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü, neler söylüyor? 
Kendi konuşmalarından okuyorum; diyorlar 
ki : 

Bununla da yine partimiz kastedilmekte
dir. 

Daha sonra yine diyorlar ki: «Atatürkçü 
gençliğin karşısına, çağdaş gençliğin karşısına 
bir ©siki çağ gençliği çıkartılmak isteniyor. 
Bir medrese gençliği çıkartılmak isteniyor, bir 
ihtiyar gençlik.» deniyor ve daha sonra: «... ça
ğımızın ekonomik emperyalizmi karşısında 
Türk bağımsızlığını korumak iıstiyen, gerçek 
milliyetçi gençliğin karşısına...» dikkat buyur
manızı rica ederim, «Türk bağımsızlığını koru
mak istiyen, gerçek milliyetçi gençliğin karşı
sına...» şunlar bunlar oluyor. 

Muhterem milletvekilleri, iki yıla yakın bir 
zamandan beridir üniversitelerimizin özerkli
ğinden yararlanarak, bu özerkliği kötüye kul
lanarak, üniversiteler içerisinde komünizm 
akınları kıziştırılmaktadır.. Komünist gençler 
kanunları, Anayasayı, nizamları, Türk ahlâk 
ve törelerini ayaklar altında çiğnemektedirler. 
Komünist tahrikçileri cam, çerçeve kırmakta
dırlar. Profesörlerine, hocalarına en ağır şe
kilde hitabetmekte, küfretmektedirler. Bunlar, 
otomobil yakmakta, bayrak yakmakta, Bayazit 
Kulesine kızıl bayrak çekmektedirler. Bunlar 
mıdır Atatürk gençliği? (Adalet Partisi sıra-
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larmdan «Asla» sesleri) Bunlar mıdır, Türki
ye'nin bağımsızlığını savunan gençlik? Bun
ları himaye etmeye niçin kalkışıyor C. H. P.? 
Bunların niçin koruyuculuğunu üzerine alıyor? 
(Adalet Partisi ve C. K. M. P. sıralarından 
«Bravo».seslw*r-fdkîşlaf.) --••••— . . -^ ^ 

y ^y^\ Bu yıkıcı ve dünyanın tanıdığı en vahşi 
^^/emperyalizm olan komünizmin uşaklığını ya-

J1 pan, bu komünist yardakçılara karşı, Anaya-
I I sayı başlar üzerinde tutmak istiyen, kanun. 
.' / lara bağlı, milliyetçi Türk gençleri de, üniver

site içerisinde bunlara karşı kendi inandıkla
rı fikirlerin üstünlüğünü ortaya koymak üze
re çalışırlar, harekete geçerlerse bunlar neden 
sokak saldırganları olurmuş? 

Bunlar sokak saldırganları değildir. Bun
lar vatansever, hakiki milliyetçi tertemiz Türk 
çocuklarıdır. \jj 

Muhterem arkadaşlarım, bunlara «Atatürk
çü gençlik» diyor, sayın C. H. P. sözcüsü.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, İstiklâl Savaşımızın cereyan 

ettiği sıralarda Yunan Kiralı Konstantin izmir'e 
gelmiş, çıkmıştır. Çıktığı zaman ayak bastığı 
rıhtıma bir Türk Bayrağı serilmiştir ve bu hay
siyetsiz kıral, bayrağımızı çiğniyerek karaya 
çıkmıştır. 

Dumlupmar'da, Yunan kuvvetleri imha edil
diği gün Türk Subayları Yunan Başkumandan 
nımn karargâhından getirdikleri bir Yunan 
bayrağını büyük Kurtarıcı Atatürk'ün önüne 
yere sermişler ve «Onlar çiğnediler, siz de onla
rın bayrağını buyurun çiğneyin» demişlerdir. 
Fakat büyük adam bunu reddetmiş, «O bay
rağı yerden kaldırın» demiştir. «Bir milletin 
bayrağı mukaddestir, hangi milletin bayrağı 
olursa olsun ona saygı göstermek lâzımdır, o çiğ-
nenemez» demiştir. 

Arkadaşlar, bayrak yakanlar Atatürkçü 
olamaz. (A. P. ve 0. K. M. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Atatürk'ün bize bıraktı
ğı miras, hangi milletin bayrağı olursa ol
sun ona saygı göstermeyi gerektirir. 

Bayrak yakanları himaye etmeye kalkmak
la Atatürk'e ihanet etmek birdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sokak saldırganları diye itham edilen ve ko

mando diye - ki bu isim bizim tarafımızdan 
verilmemiş ve kullanılmamıştır - birtakım 

isimler takılan saf, temiz, milliyetçi Türk öğ
rencileri, Türk çocukları, sizlere sorarım, bir 
yerde cam çerçeve kırdılar mı, kanunlara ay
kırı bir harekette bulundular mı bugüne ka
dar? Her hangi bir yerde otomobil yaktılar 
mı? Her hangi bir yere kızıl bayrak çektiler mi, 
astılar mı? ,Müttefik bir devletin bayrağını yak
tılar, hürmetsizlik göstertiler mi? Bunlar na
sıl soskak saldırganı olurlar? 

Muhterem arkadaşlarım, sokak saldırgan
ları, gazete idarehanelerini basıp yakıp, yı
kanlar, sokak saldırganları siyasi parti genel 
merkezlerini basıp yakıp yıkanlar ve milletve
killerine dayak atanlardır arkadaşlar ve bun
ları himaye edenler bunların unutulduğunu zan
netmesinler. Bunları himaye edenler, birtUam 
yeraltı faaliyetleri hazırladıklarını bilmediği
mizi zannetmesinler. Sırça köşkte oturanlar 
başkalarına taş atmamalıdır. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Siz de 
dövdürdünüz milletvekilleri. (O. H, P. ve A. P. 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo» sesleri) 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Devamla) 
terem arkadaşlarım; 

Muh-

Bizim milliyetçi gençlerimiz, her parti 
her zaman yaptığı normal gençlik teşekkülle
ridir. Bu milliyetçi gençler Türk milliyetçili
ği üzerinde kültürlerini artırmak, spor faali
yetlerinde bulunmak ve komünist fikir akımla-
riyîe mücadele etmek gayesini güderek ha
reket etmektedirler. Kendileri, daima kanun
lara saygılı, daima kanunlara bağlıdırlar, bağ
lı. kalacaklardır. Başka türlü bir hareketlerini 

\ teşbit etmek mümjgin-değiidir: ~ ---=-— ~—-
Muhterem arkadaşlarım; 
Adlî makamlara intikal etmiş olan bir me

selede neticeyi beklemek lâzımdır. Aylardan 
beri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, (ki 
ismimiz değişmiştir, yeni ismimizi henüz Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına bildirmek fır
satını bulamadık, halen «Milliyetçi Hareket 
Partisi» yiz) bu partinin hakkında adalet ma
kamları soruşturma açmışlardır, bu soruştur
ma devam etmektedir. 

Türkiye, Cumhuriyeti bir Devlettir ve bir 
devletin bütün organlarına sahip bulunmakta
dır. Bu Devletin Millî emniyeti var, bu Devletin 
Emniyet Genel Müdürlüğü var, bu Devletin ad
liyesi var, Silâhlı Kuvvetleri var. Bunlar uyu-
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yorlar mi; «C. K. M. P., komando teşkilâtı ku
ruyor, kanunları çiğniyor, askerî eğitim yaptı
rıyor» da Devletin bu organları da yalnız O. 
H. P. nin sayın sözcüsü mü uyanıktır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Adalet makamlarının soruşturmalarını bir 

sonuca ulaştırmadan, bu sonucu beklemeden it
hamlara girişmek ve devam ettirmek en azın
dan adalete hürmetsizliktir, hukuk zihniyetine, 
hukuk anlayışına hürmetsizliktir. 

Muhterem arkadaşlarım, burası millet kür
süsüdür, buraya her milletvekili çıkıp görüş
lerini söyliyecektir. Fakat buradan itham ileri 
süren milletvekili arkadaşlarımız ithamlarını 
ispat etmek mecburiyetindedirler. Bu ithamla
rını ispat etmeleri, itham edilenler tarafından 
istenir ve bu ithamlannı ispat edemezlerse bu 
kürsüde haysiyet ve şereflerini bırakarak ay
rılmış olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, biz böyle ithamla
ra alışkınız, böyle ithamlardan korkumuz yok
tur. 1944 yılında da C. H. P. nin en yüksek şah
siyeti birçok vatandaşlar hakkında daha adlî 
makamlar takibata bile başlamadan en ağır it
hamlarda bulundular, fakat o vatandaşların is
tisnasız hepsi de mahkemeler tarafından suç
suz görülmüşler ve beraet etmişlerdir. 

[ Muhterem arkdaşlarım, C. H. P. sözcüsü bir 
taktik kullanmakta ve bizim Hükümetle anlaş-

\ malı hareket ettiğimizi ve himaye edildiğimizi 
1 ifade ederek böylece bir taşla üç kuş vurmaya 
1 çalışmaktadır. Hükümeti bizim üzerimize saldır-
ı tacak, Hükümetle bizi boğuşturacak böylece 
! iki rakibini birbirine bertaraf ettirecek, aynı 
• zamanda da üniversitelerde şurada burada yu-

. valanmış olan komünist gençliğin desteğini ve 
\ sevgisini kazanmış olacak. Fakat, biz Hükü-
\ metle ne işbirliği yapıyoruz, ne de iktidarın 

himayesindeyiz. Ama, C. H. P. ve onun Sayın 
Lideri Anıt Kabrin merdivenlerinden itibaren 

| Sayın Demirel'in kolunda, kolkola.. (A. P. sıra-
| larından gülüşmeler) Ve Cumhurbaşkanı se-
l çiminden idare meclisi üyeliklerinin taksimine 

ikadar işbirliği yapmış ve yapmaktadır. Biz, 
j Cumhurbaşkanlığı seçiminde de daima istiklâ-
• limizi muhafaza etmiş bir partiyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bize yapılan it
hamlara daima cevap vereceğiz. Aynı ton, aynı 
hacımla, itham yapanlar cevaplarını alacak-

İrdır. Biz, kanunları, Anayasayı kendimize 
rehber edinerek hareket etmekteyiz. Bunun için 
hiçbir ithamdan korkumuz yoktur. Kanunsuz 
hareketlerimiz varsa adalet makamlarına kar
şı hesap vermeye ve hareketlerimizin icabetti-
ği her çeşit mesuliyetini yüklenmeye daima ha
zma, 

Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efendim, 
Sayın Türkeş'in sözlerine cevap vermeyi dü
şünmüyordum. Çünkü biz.. 

BAŞKAN — Talebinizi söyleyiniz efendim, 
nedir? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ancak, 
kendileri konuşmalarında bâzı iddialarımı is
pat edemezsem, şeref ve haysiyetimi o kürsü
de bırakarak inmiş olacağımı söyledi. Bu du
rumda takdir edersiniz, benim bu kürsüde ken
dilerine cevap vermem gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, burada mütaaddit de
falar hatipler, «Bunu ispat edemezseniz müf
terisiniz, bunu yapamazsanız, ispat edemezse
niz şu hal içine düşersiniz.» diye birbirlerini 
ispata davet ederler, bu kürsüden. Fakat bu 
kürsü ispat vasıtası değildir. Başkaca ispat edi
lir, ispat başkaca yapılır. Yani burada biz, 
hem iddiayı, hem müdafaayı dinliyeceğiz, tah
kik edilecek, karara varacağız... Böyle bir şey 
için bu kürsü müsait değildir Sayın Ecevit. 
Ama bazan böyle şeyler oluyor, yapılıyor. Siz 
de nitekim konuşmanızda böyle şeyler söyle
diniz. Bunların ispatı gerekir, gibi şeyler söy
lediniz. Başkaca ispatlamayı düşününüz. 

Şimdi efendim, söz sırası Hükümetindir. 
Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurun efen
dim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürek
li alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve 
Yüce Meclisin sayın üyelerini, sözlerime baş
larken saygiyle selâmlıyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

İki ayı aşan bir zamandan beri yapılmakta 
olan, 1969 senesi bütçe müzakereleri, bugün 
yapılmakta olan konuşmalarla, kapanmaktadır. 

Bütçe, dünyanın her memleketinde bir gen
soru mahiyetinde mütalâa olunur ve uzun mü
nakaşaların yapılması, bütçe vesilesiyle ortaya 
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çıkar. Encümende, daha sonra Yüce Senatoda, 
15 güne yakın bir zamandır da Yüce Mecliste, 
1969 bütçesinin içinde veya onun dışında birçok 
hususlara temas olunmuştur. Huzurunuzda, Mec
lisimizde teessüs etmiş bir prosedür gereğince 
konuşmuş olan beş muhalefet partisinin söz
cülerine cevap arz etmek üzere bulunuyorum. 

Esasen, Adalet Partisi Grupu adına konu
şan arkadaşım, birçok hususları cevaplandır
mıştır. 

İçtüzüğümüzün 110 ncu maddesi gereğince 
yapılmakta olan bu son görüşmelerin maksadı, 
siyasi partilerin bütçeye verecekleri reyin ren
gini, renginin esbabı mucibesini izah etmek 
oluyor. Aslında İçtüzüğe göre onun ayrı bir mad
desi olmakla beraber, neticede bu müzakereler 
bu zamana kadar söylenmiş olan fikirlerin, ten-
kidlerin tekrarını içine alıyor ve buna göre de 
siyasi partiler ne çeşit oy kullanacaklarını, söy
lemeseler dahi, belli etmiş oluyorlar. 

Evvelâ huzurunuzda bir küçük hesabı arz 
edeyim: Grupları bulunan beş muhalefet par
tisinin. ikişer saatten on saat görüşme hakkı 
tesbit olunmuştur. Bunun, beş muhalefet par
tisi tarafından sekiz saat on dakikası kullanıl
mıştır. 

İktidar partisi adına konuşan sözcü arka
daşım ise iki saat konuşmuştur. 

Bu itibarla muhalefetin, «Bütçe üzerinde ko
nuşturulmadık» gibi bir iddiası olmıyacağının 
zabıtlara geçmesini istediğim için, bu hesabı 
huzurlarınızda arz ediyorum. 

Sekiz saat on dakika süren bu konuşmalar 
esnasında hemen hemen 250 ye yakın iddia serd 
edilmiştir. Bu 250 iddiayı huzurlarınızda teker 
teker cevaplandırmaya imkân yoktur. Her id
dia üzerinde beş dakika dursak, 12,5 saat ce
vap verme gibi bir durum meydana gelmekte
dir. 

Takdir buyurursunuz ki 12,5 saat gibi bir 
zaman sizi burada meşgul etmeye niyetli deği
lim. Ama şunu ifade etmek istiyorum, burada 
serd ettiğiniz hususların hepsini, en ufak tafsi
lâtına kadar, zabıtlara geçmiş cevapları dâ
hil, şayet geçmemişi varsa o da dâhil, münaka
şa etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. 

Bununla, tenkidlerden, ölçüsü dozu şekli ne 
olursa olsun, hiç gocunmadığımızı, tenkidler

den çekinmediğimizi, tenkidlerin bizi üzüntüye 
sevk etmediğini ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
sözlerimin mütaakıp kısmına geçmeden ön

ce bir hususu daha ifade etmek istiyorum: 
Mevcut bütçe sekizinci defadır görüşülüyor. 

Yani geçen iki ay zarfında komisyonda, Sena
toda, Mecliste olmak üzere, tümü, Bakanlıkları 
diye Mr hesap yaparsanız, bu bütçeyi Yüce 
Heyetiniz sekizinci defa görüşmüş oluyor. 

Yine şunu ifade edeyim ki, bu kadar çok, 
bir meseleyi görüşmek, mesele ne kadar ciddî 
olursa olsun, o mesele üzerinde bir alâkasızlık 
doğuruyor. Bakıyorum, anamuihalefet partisi-
n'in sıraları yarı yarıya dolu, yarı yarıya boş. 
Bütçe müzakeresi yapıyoruz, muhalefet yapa
caksınız, 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Beş kişi ile bütçe çıkandık. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sabahleyin 
iktidar sıraları da boştu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — iktidar dolu, evet dolu. Ben şimdiden 
bahsediyorum. 

Mutıterem milletvekilleri, meseleleri bu çatı 
altında konuşmaya ne kadar itinalı olduğumuzu 
"birçok kereler (söyledik. Bu kürsü, münakaşa
larımızın şiddeti ne olursa olsun, bir karşılıklı 
konuşma vasıtası olarak, hür olarak muhafaza 
etmenin değerini birçok defalar ifade ettik. Bu 
husuftaki samimiyetimizi ve inancımızı tekrar
lamak istiyorum. 

Burada muhalefet kâfi gelmez, muhalefeti 
Parlâmento dışına taşırırsanız ıo zaman Parlâ
mento dışı muhalefet doğar. Parlâmento dışı 
muhalefetin ölçüsü, tüzüğü, nizamı bulunma
dığı için birçok kargaşalıklar çıkiar. Sonradan 
bunların yükünü de iktidarın sırtına yüklersi
niz; «Ne oluyor bu memlekette?» dersiniz... 

Onun için diyorum ki, herkesin nesi varsa 
konuşacak, geliniz bu kürsülerden konuşalım. 
Açık serbest, iki saat kâfi gelmiyorsa dörder 
saat konuşun, dört saat kâfi gelmiyorsa altışiar 
saat konuşun... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Yeterlik önergesi veriyorsunuz... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yeterlik önergesi geçen gün burada 
verildi, sonra vazgeçildi. Sözcünüz kalktı ko-
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nuştu; 15 dakika ıhakkı vardı, 6 dakika konuş
tu... (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. iktidarı zamanında hiç kimse bu kür
süde konuşturulmadığından şikâyet edemez, 
edemeyecektir de... Çünlkü A. P. nin her şeyi 
açık, her şeyi aleni, her şeyi milletin huzurunda 
cereyan etmektedir. Bliz bu kürsüden kendi 
hakkımızdan fedakârlık edeceğiz; muhalefet 
konuşsun isteriz, ama benim üstünde durmak 
istediğim nokta burayı kâfi görmediğiniz tak
dirde dışarıya taşarsanız, dlşarda, başka mem
leketlerin demokratik tecrübelerinde görülmüş 
olan üzücü hâdiselere şahiidoluruz. Onlara bi
raz sonra geleceğim. 

Şunu ifade etmek istiyorum; her halde Yü
ce Meclis'imiz, Yüce Senatomuz bütçenin konu
şulması üzerindeki prosedürü gözden geçirmeye 
mecburdur. Anayasada yazıldığı gibi, bugün 
takibedilen usul Anayasalda yazıldığı giıbfidir, 
ama bütün siyasi partilerin bir araya gelerek 
bu prosedürü gözden geçirmelerinde çok büyük 
menfaat vardır. Neden vardır? 

Muhterem milletvekilleri, bir memleketin, 
bir demokratik memleketlin kilit müessesesi 
Parlâmentodur. Parlâmentonun mutlaka bü
tün müesseselerin üstünde itibara saihübohnası 
lâzımıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Demokrasinin devatmı buna bağlıdır. 
Demokrasi kendi kendine yaşayan, yürüyüp gi
den bir şey değildir, yaşatılması gereken bir 
ş'eydir. Demokrasinin yaşatılması, Parlâmen
tosunun itibarına bağladır. Onun içindir ki, 
her şeyin buradan başladığını, birçok şeylerin 
burada çözümlendiğini kabul etmieye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; serd edilen müta
lâalar içerisinde daha evvel yapılmış konuşma
lara yeniden cevap verme, yeniden itham etme 
yer almış bulunuyor. Hattâ tenkid ve mütalâa 
serd ediyor diye tezyife, tahkire, şahsiyata ka
çan üzücü ifadeler bu kürsüden sarf Edilmiş 
bulunuyor. Gönül isterdi ki, bütçenin bu son 
gününde tezyif, tahkir *ve şahsiyat olmasın, 
Çünkü bu tezyif, tahkir ve şahsiyat, bu kürsü
den yapılan tezyif, tahkir ve şahsiyat bu zama
na kadar yüz defa yapıldı, tik defa yapılıyor 
değil, kimsenin bilmediği şeyler değil. Mille
tin üstünde damgasını vurduğu, yalanıdır dedi
ği, tezyiftir dediği, iftiradır dediği şeylerdir. Gö
nül isterdi ki, bunlar bugün yapılmasın. 1969 

Bütçesi A. P. nin bütçesi değildir, A. P. ikti
darının bütçesidir, ama Devletin bütçesidir. Gö
nül isterdi ki, Meclis ibu kadar saat yorulduk
tan sonra üzücü birtakım sözlerin karşılıklı 
söylenmesi gibi bir durum hâsıl olmasın; ama 
olmuştur. Yine meseleyi dozunda tutmaya gay
ret ederek ne kadar istenilirse istenilsin bu büt
çenin çıkmasına engel olunması, hâdise çıkar
tılması gibi şeyler; ıbiz iktidar olarak bu bütçe
yi çıkarmaya mecbur olduğumuzun mesuliyeti 
içerisinde, gerek grup sözcümüz, gerek ben bu 
ölçüler içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. 
Zannetmeyim*: ki yer ve sırası geldği zaman 
cevap verilmiyecektir; cevap verilecektir, ama 
ölçü meselesinde bizim iktidar olduğumuzun ve 
bu kürsünün de bizim şahsi meselelerimizi hal' 
için bir vasıta olmadığını bildiğimizin bilinme
sinde fayda vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Birçok şeyler söylendi; mütereddit iktidar 

denildi, başarısız iktidar denildi, kısmen başa
rısız, tümden başarısız denildi... Bunlara bir 
ş/ey demiyorum. Bunların hepsinin cevapları 
var. Gayet tabiî ki bizim muhalefetten bu kür
süye gelip bizi methetmesini beMiyemezdik. O 
zaman güdümlü demokrasi olurdu. Biz bu an
layışın içindeyiz. Ama şunu ifade edeyim; şa
yet bugün sabahtan akşama kadar, daha doğ
rusu dün başlayan münakaşalar, müzakereler 
iyi bir sosyo - politik tetkike, objektif bir şe
kilde sosyol - politik bir tetkike tabi tutulursa, 
Türk demokracİ3İriin fotoğrafını görmlek müm
kündür. Çok değişik şeyler meydana getiril
miştir. Bu fotoğrafı memleket sathına değilse 
b'ile her memlekette büyük şehirlerin kenidine 
mahsus problemleri var, oralara teşmil ettiğimiz 
takdirde Türkiye'nin meselelerini daha iyi an
lamak imkânı olacaktır. Ben sadece dinledim, 
zabıtları tetkik etmek imkânım bulamadım. 
Takdir buyuracağınım gibi, konuşmam hafıza
mın bana yardımcı olduğu miktar içerisinde ve 
alabildiğim notlar nisbetinde olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyetin ta
rihinde 1965 seçimleriyle iş başına gelen A. P. 
îktidan kadar, karşısında çok muhalefet bulu
nan bir iktidar mevcut değildir. Yedi aded mu
halefet partisi Meclisin içinde temsil ediliyor. 
Meclisin içinde temsil edilmiyen, tabelâsı olttıı-
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yan, tüzüğü, programı olmıyan birçok siyasi 
teşekkül... 

Onun dışında Senatoda başka bir grup; ya
ni demokrasi kendilerine emanet edilmiş ad
dedilen başka bir heyet... (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Anayasada yeri 
yok mu o heyetin?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kim dedi yok diye?.. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Niye söylüyorsun 
öyleyse... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Söyl'iyeceğmı gayet tabiî. Siz her 
şeyi söylüyorsunuz ya... Ben karşımızda ne ka
dar muhalefet var bunu anlatmaya çalışıyorum. 
Anayasada yeri var mı, yok mu, kanunlarda ye
ri var mı, yok mu o ayrı münakaşadır, o mü
nakaşaya girmedim. 

Mufhltereım milletvekilleri, gayet tabiî ki bir 
memlekette bu kadar çok siyasetle uğraşan te
şekkül bulunursa -bunları Türk demokrasisi
nin ilerisi için söylüyorum- g'ayet tabiî ki bir 
mefhumlar keşmekeşi, g'ayet tabiî ki her zihin
de bir devlet fikri, her zihinde bir icfa fikri, 
her zihinde ayrı bir kuvvetler ayrılığı prensibi 
anlayışı bulunacaktır. Eğer bunu ifade etmez
sek Türkiye'nin bugünkü siyasi ortamını anla
mak imkânı yoktur. 

Şunu da ifade edelim ki, Türkiye, siyasi ta
rihi bakımından yarım asır içerisinde çok ente
resan merhalelerden geçmiş, geliyor. Her si
yasi tarihçi için fevkalâde önemli hâdiselerin bu
lunduğu, fevkalâde önemli gelişmelerin cere
yan ettiği, acı tatlı birçok hâdisenin doldurduğu 
bir devreye sahibiz. Bu bizim, başkasının değil. 
Onun içindir ki, bugün A.P. iktidarı mazideki 
birtakım Devlet anlayışı, mazideki icra anlayışı, 
mazideki yasama organları anlayışı, güç anla
yışı, kudret anlayışı, bunların tezahürleri, hak 
anlayışı hukuk anlayışı dolayısiyle meydana ge
len birtakım, mefhum keşmekeşi diyebileceği
miz, bir siyasi ortamın içinde oturuyor. 

Bununla da kalmıyor. Bir memleket düşü
nünüz ki, üç defa ihtilâl olmuş, Kıbrıs hâdiseleri 
olmuş, talebe hâdiseleri olmuş, sokak hareketleri 
olmuş, Orta - Doğu'da buhran olmuş, dünyanın 
her tarafı karmakarışık, böyle bir ortamın içeri
sinde de bulunuyoruz. 

Burada şunu kaydetmek istiyorum, Türki
ye'nin meselelerini anlıyabilmek için, bâzı husus
ların münakaşasını yapmaya mecburuz. Bu mü
nakaşayı bugün yapmakla zihinlerin hür olma
dığını biliyorum. Bu münakaşayı bugün yap
makla, birtakım allerjilerin bulunduğunu yine 
biliyorum. Ama şunu ifade edeyim ki, bugünün 
meselelerini anlamak için bu münakaşa er geç 
bir gün yapılacaktır ve bu mesele hür fikirlerle 
münakaşa edilmedikçe, hür zihinlerle münakaşa 
edilmedikçe de bugünkü ortamı anlamanın im
kânı yoktur. 

Neden bahsediyorsunuz, Hükümetin hukuk 
Devletini anlayışından mı, Hükümetin itibarın
dan mı, Hükümetin beceriğinden mi, Parlâ
mentonun itibarından mı?... Bunlar alt - üst ol
muş. öyle bir devreden geliyorsunuz. «Niçin 
bunları üç sene içinde düzeltmediniz?» diyorsa
nız işte adım adım bunların hepsini düzeltmeye 
çalışıyoruz. 

Milletlerin hayatında hâdiseleri, düğmeye 
bastığınız zaman şu istikamete, düğmeye bastı
ğınız zaman bu istikamete çeviremezsiniz. Hâdi
seler olur, tortulan kalır, zihinlerde kalır, gö
nüllerde kalır, vicdanlarda kalır ve bir tered
düt ve endişe mirası veyahut da bir inanç mi
rası kalır. Bize devredilen bir endişe ve tereddüt 
mirasıdır. Biz, bu mirasın üzerinde Devleti bü
tün müesseseleriyle itibarlı kılmaya, bütün mü
esseseleriyle yeniden yapmaya çalışıyoruz. «Üç 
sene içinde niçin yapmadınız?« derseniz, «Müm
kün değildi de ondan» deriz. Onun içindir ki, 
bugünün hâdiselerini, sebep - netice, netice - se
bep, netice - netice, meselelerini düşünmeden an
lamak imkânı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hiçbir hissin içinde konuşmuyorum. Tama

men Türk demokrasisinin güçlenmesi, gelişmesi 
neye vabestedir, bugünün meselelerini anlamak 
neye vabestedir, yarının meselelerini anlamak 
neye vabestedir? Bunun için konuşuyorum. Ev
velâ Türk Anayasasına ve Türk Devletine inanç 
olacak. Zabıtlar doldu. Bu kürsüden bugün de 
ifade edildi, biraz sonra temas edeceğim. Patla
malar, buhranlar, «sonumuz iyi olmazlar, sonu 
karanlıklar, yasa çıkaramazsınız, çıkarsanız da 
tatbik olmaz» gibi şeyler ifade edildi. 

Hukuk devletine ya inanırsınız, ya inanmaz
sınız. Hukuk devletine inanmıyorsanız bu Mec-
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lisin dışında birtakım kuvvetler ararsınız. Hu
kuk devletine inanıyor iseniz bu Meclisi bütün 
kuvvetlerin üstünde tutarsınız. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Birçok hususlar var ki, mutlaka zihinler vu
zuha kavuşacak. Biz herkesin zihnini vuzuha 
kavuşturanlayız, Biraz da herkes kendi kendisi
ne yardımcı olacak, zihnini vuzuha kavuştur
makta. 

Metodoloji bakımından tetkik ediyorum ko
nuşmaları, sadece hükümler vaz'ediliyor. Neye 
dayanıyor, bu hüküm nereden çıkıyor, peşin pe
şin hükümler? 

Muhterem milletvekilleri; 
Hakikaten 1969 senesi enteresan bir yıldır. 

1970 dönemine giriyor Türkiye. 1970 - 1980 dö
nemi Türkiye için hayati bir dönemdir. 1960 -
1970 döneminde Türkiye çok çalkantılı bir de
vir yaşamıştır, fevkalâde çalkantılı bir devir 
yaşamıştır. Ama, 1969 Türkiyesi 1965 Türkiyesi 
değildir, hattâ 1968 Türkiyesi değildir. Çok yeni 
şartlar, çok yeni esaslar meydana çıkmıştır. 
Bunda korkulacak bir şey yok. Bu aziz milleti
mizin dinamizmasının, hareket gücünün ve 
daima iyiyi, güzeli, ileriyi arayışının millî ha
yatımıza getirdiği muvmandır, harekettir. 

Ama bunların birçok tesirleri var. Her şe
yin arzu edildiği bir memleket idare etmek her 
halde hiçbir şeyin istenmesinin bilinmediği bir 
memleketi idare etmekten çok daha zordur. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ayrıca her şeyin serbes olduğu bir memleketi 
idare etmek, her şeyin kısıtlı olduğu bir mem
leketi idare etmekten çok daha zordur. Bu şart
ları anlamanız lâzımdır. Onun içindir ki, 1969 
senesinde politika yaparken sadece hükümleri 
vaz'edip geçmek değil, bu hükümlere sizi geti
ren faraziyeler nelerdir, doneler,̂  veriler varsa, 
onlar nelerdir, bunları bilmek lâzımdır. Bunları 
bilmeden sadece hüküm vaz'ederek artık Tür* 
kiye'nin hiçbir meselesini halletmek imkânı kal
mamıştır. 

ÎBir diğer husus daha, herkesin kendisine-
göre bir demokrasi anlayışı var. Herkes de
mokrasi budur diyor. Ümidediyorum ki, bu 
devre başariyle geçirilirse daha iyi anlaşma im
kânlarını bulacağız. Birbirimizi daha iyi anla
ma imkânlarını bulacağız. Daha vazıh hedefler 
ortaya konabilecek. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü siyasi 
hayatımızın diğer bir meseleside şudur: 1965 
lere kadar münakaşa edilen konular bugün ar
tık münakaşa edilmiyor. Onların yerini daha 
çök sosyal ve ekonomik konular almıştır, İlk 
defa olaralk Türkiye, sosyal ve ekonomik konu
ları siyasi plâtformda ama bütün vatan sathın
da konuşmaya başlamıştır. Çok geniştir, yirmi, 
yirmibeş sene almıştır buraya gelmemiz. Kendi
liğinden olmamıştır. Ekile biçile gelmiştir. Yani 
şöyle olmuştur; Acaba hatırlıyacaksınız 1946 
lan, Hükümet aleyhinde bir tek söz söyliyebi-
len kahramandı 1946 larda. Bugün enflâsyonu 
var bunun. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 
Bundan korkmamak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşabilen bir 
memleketten, konuşulabilen bir memleketten 
korkmamak lâzımdır. Ama meydanı boş bırakıp 
meydanı boş bırakıp hürriyet ağacını kuruttur
mayız. Mesele oraya kadar gitmez. Mesele Ana
yasanın içindeki haklan kullanıyorum diye 
Anayasanın hiç vermediği hakları kullanmaya 
kadar gitmez. Herkesin Anayasa çizgisi deyip 
de kendisinin içinde mi, dışında mı olduğunu 
da söylemesi lâzımdır. Ama bunlar bugün yine 
söylenmiştir. Artık herkes çizginin neresinde 
olduğunu biliyor herkes. 

Muhterem milletvekilleri, bugün yapılmak
ta olan müzakerelerin bir hususiyeti daha var. 
O hususiyet şudur: Yedi ay sonra seçime gidi
yoruz. Radyolar çalışıyor. Herkes bir defa da
ha vatandaşın zihnine, usanmış mıdır, usanma
mış mıdır, bıkmış mıdır, bıkmamış mıdır de
meden bir defa daha kendi fikriyatını ortaya 
koym'ak istiyor, bir. 

ikincisi de, zannediyorum ki bu müzakere
lerle seçim kampanyası açılmış oluyor. Biz ne 
kadar daha erkendir, biraz daha bekleyin falan 
desek kendiliğinden bir hız almış, herkes seçim 
meydanlarında ne söyliyecekse onu burada söy
lemiş oluyor. Onun içindir ki, konuşmaların bir 
çoğunda muayyen grupların hoşuna gitmek, 
işte bak, iktidar bizi muayyen gruplara şikâyet 
etmek gibi kokulan sezmemeye imkân yok. 
Bunları da bir haksızlık olarak söylemiyorum. 
Sadece meselenin bir tahlilini yapıyorum, ikti
dar köylüye şunu yapmadı, şoföre bunu yap
madı filancanın malını artırmadı, bunlan söylü
yor. 
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Sayın milletvekilleri, yalnız bunların içinde 
bir tutarlılık olması lâzımdır. Tutarlılık mese
lesini biraz sonra tahlil edeceğim,. Bir taraftan 
fiyat İstikrarından bahsedeceksiniz, diğer taraf
tan malların ucuzluğundan bahsedeceksiniz, 
bunlar zor bağdaşır. Onu ilerde biraz sonra tah
lil edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, beni çok üzen, hu
zurunuzda üzülerek tekrar etmek mecburiyetin
de bulunduğum bir husus daha var. Bu da Par
lâmento üyelerine yöneltilmiş bulunan, hakika
ten vuzuha erişmediği müddetçe hiçbir şekilde 
hoş karşılanamıyacak isnadlardır. 

Muhterem milletvekilleri, Parlâmento itiba
rından bahsediyoruz. Şayet herkes bir şey bili
yorsa bunu açıkça söylemelidir. Kimin hakkın
da ne biliyorsa açıkça söylemelidir. Ama şöyle 
derseniz, Parlâmentonun % 99 u iyidir ama % 1 
inde de birtakım işler vardır. Bu % 1 in içine 
herkes girer. Kim olduğunu söylemediğiniz 
müddetçe % 1 in içine herkes girer. Çünkü her
kes birbirine soracaktır, bu kim, benmiyim, sen 
misin diye. Onun içindir ki, bu şekilde ki bu 
burada yine söylendi, bu şekilde uluorta beyan
larda bulunmak Parlâmento itibarını zedeliyen 
bir husustur. Söylüyoruz, kimseden her hangi 
bir şeyi örtbas etmesini filân istemiyoruz, ne 
biliyorsa vaka, şahıs, mahal göstermek suretiy
le söylemelidir ki, itham altında kalan kendisi
ni müdafaa etmek imkânını bulsun. Bunu zan
nediyorum ki, sadece bir iktidar muhalefet me
selesi değil, bu şu Parlâmentonun içerisinde bu
lunan her milletvekilinin, hangi grupa men-
subolursa olsun birbirine karşı asgariden arka
daşlık vazifesidir. Bu yapılmıyor. Burada bir 
sayın sözcü, bir önerge getirdiklerinden, önerge 
kabul edilmezse şöyle olacağından, ve saireden 
bahsetti. Şunu ifade edin, namusluluk ve fazi
letin inhisarı kimsede değildir. Bunun patent 
hakkı da kimseye ait değildir. Herkesi asgari 
kendiniz kadar namuslu kabul etmeye mecbur
sunuz. (A. P. sıralarından bravo sesleri, şiddet
li alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye bir dev
reden geçti, geliyor, tstanibulda Taşhtarlada ye
di bin silâh ve asker elbisesi ele geçti, depolar 
(bulundu, 75 milyon liralık suiistimalin iç yüzü, 
meydana çıkarılan milyonluk yolsuzlukların 
sonu gelmiyor, filân yerde gizli silâhlar çıktı, 

falanca gemi işletiyormuş, büyük yolsuzluklar 
meydana çıkarıldı, Turizm Bankasında otuz 
milyonluk yolsuzluk çıktı, korkunç cinayetler 
aydınlanıyor, bir çukura gömülen üç ceset bu
lundu, bankalardaki para miktarı bir milyar 
falan, falan şahısların. 

Muhterem milletvekilleri, bu ortama yeni
den girmiyelim. Bunların hiç birisinin doğru
luğu isbat edilememiştir. Ama memleket büyük 
yaralar aldı. Girmiyelim bu ortama yeniden. 
Fısıltı gazetesini işletip, parlâmentonun hür ol
duğu bir memlekette, basının hür olduğu bir 
memlekette, her şeyin hür olduğu bir memle
kette, meydanların kahvelerin her şeyin hür 
olduğu bir memlekette, fısıltı gazetesini işletip 
birtakım zihinleri bulandırmanın mânası nedir? 
Hiç kimseden bir şey gizleyiniz, örtbas ediniz 
demiyorum, herkes ne biliyorsa söylemelidir, 
diyorum. îlk defa da demiyorum, dört senedir 
diyorum. Ama diyoruz vaka, şahıs mahal gös
tererek. Senato kürsüsünde de söyledim, açık
lığa davet ediyorum herkesi. Bu kürsüye gelip, 
bu Parlâmentonun içinde bulunan bir arkadaş 
hakkında ithamda bulunacak kim varsa bu 
kürsüye gelip ithamında bulunmalıdır ve Par
lâmentoyu şaibe altında bırakmamalıdır. Bu
lunan, herkes kendisini müdafaa etmek imkânı
nı bulsun. Mertlik budur, fazilet budur, ahlâk 
budur, hukuk budur. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bir hususu daha 
siyasi hayatımıza yerleştirmeye mecburuz. Bu 
da, haklarını kabul etmişsiniz, neticesini ka
bul etmiyorsunuz. Yani hür teşebbüsü kabul 
etmişsiniz, hür teşebbüsün neticesi olan serveti 
kabul etmiyorsunuz. Bu anlaşılır iş değildir. 
Mülkiyeti kabul etmişsiniz neticesini kabul et
miyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, eğer Anayasa çiz
gisinin içinde isek kabul edilen hakların netice
lerini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Asgari 
bir servet düşmanlığını, fukaralık istismarını 
bir âlem haline getirip de asırlardan beri her 
memleketi karıştırmaya kâfi gelmiş ise fesadı 
yeni baştan yapmanın mânası yoktur. Ya hür 
teşebbüs hakkını kabul etmiyeceksiniz ya da 
hür teşebbüs hakkını kabul ettiyseniz serveti 
kabul edeceksiniz. Ama müterakki vergi siste
mi ile başka usullerle, toplu sözleşmelerle, çe-
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şitli usullerle servetin dağılımında daha iyi bir 
netice istihsal etmek istiyeceksiniz. Bu, bugün
kü çağın devletinin, bugünkü çağın nizamının 
esasındandır. Bu ahvâlde dahi serveti yine ka
bul etmeye mecbursunuz. Yine birtakım farklı
lıklar olacaktır, yine birisi daha az zengin bi
risi daha çok zengin olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Serveti kabul etmediğiniz zaman fukaralık

tan nasıl kurtulacaksınız? Servet hedeftir, zen
ginlik hedeftir. Herkesi zengin etmeyi aklınıza 
koymadığınız müddetçe nasıl olur zenginlik 
düşmanı olabilirsiniz, servet düşmanı olabilir
siniz? Yani şunu demek istiyorum; herkesi fu
kara bırakmayı aklınıza koymadığınız müd
detçe servet düşmanı olamazsınız. Çünkü eğer 
maksat fukaralıktan kurtarmaksa, maksat 
memleketi servete, zenginliğe götürmekse, koy
duğunuz hedefe düşmansınız. Koyduğunu hede
fe - düşman olarak - meseleyi götürmenin im
kânı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; Bütün dünya bu
gün servet düşmanlığı ile çalkalanıyor. Bunu 
da biliyoruz. Neresi çalkalanıyor? Hür memle
ketler çalkalanıyor. Hür olmıyan memleketler
de ses seda yok. 

Burada bir sayın sözcü Fransa'yı misal al
dı. Dedi ki, kapitalist sistemin çöküşünü gös
termek için - asla Fransa değildi maksadı, mak
sadı Türkiye bu sistemle çöker demek istiyor
du - şöyle bir muhakeme yürüttü benim anlı-
yabildiğim kadarla; bakın Fransa'ya ne oldu 
Fransa'da dedi : «Kapitalist sistem Fransa'yı 
bile adam edememiş ki...» Fransa'da büyük tep
kiler oldu, ayaklanmalar oldu ve mademki 
Fransa bu kadar gayrimemnun ve buhran içe
risindedir, Türkiye haydi haydi gayrimemnun 
ve buhran içinde olacaktır. Tabiî ki bu mantığı 
anlamaya imkân yok. Keşke Türkiye - Fransa'
nın seviyesine gelebilse... 1 500 -1 800 dolar mil
lî gelir, 15 - 20 milyon işçi, şu kadar fabrika, 
bu kadar istihsâl... Keşke o seviyeye gelebilse, 
Fransa'nın seviyesine gelebilse Türkiye. Ama 
bir şeyi söyliyelim, - Fransa'nın müdafaası için 
değil - ne oldu? isyan oldu, 10 milyon insan 
ayaklandı, tek kimsenin burnu kanamadı. Yani 
Parlâmento alaşağı edilmedi, siyasi kadrolar 
alaşağı edilmedi, kargaşalıklarda gayet tabiî ki 
kargaşalıkların kendine göre birtakım kurban

ları var. Hiçbirisi alaşağı edilmedi. Ama Çekos
lovakya'yı da alın ele, bir parçacık hürriyet is
teriz dediler... Ne istedikleri de belli değildi, 
çünkü hürriyeti bilen bir ülke değildi. Ne bi
çim şeydir, bir görelim dediler, başlarına gele
ni biliyorsunuz. (A. P. sıralarından «Bravo) ses
leri, alkışlar) 

Bugün burada hakikaten çok enteresan ko
nular ortaya atıldı. Bu konuların bir kısmına 
temas etmek imkânını bulacağım, bir kısmına 
bulamıyacağım. Bulabildiklerim kadarı ile ikti
fa etmeye mecburum zaman bakımından. 

Yine metot içerisinde bol bol gazete kupür
lerinden, havadislerden birtakım bilgiler bura
ya verildi, ve denildi ki, «şöyle yazılmıştır, ma
demki tekzibedilmemiştir, öyle ise bunun içinde
ki doğrudur,..» Böyle -denmese bile, «tekzibe
dilmemiştir, edilmesi lâzımdır...» 

Muhterem milletvekilleri: Bu mesele bu kür
süde iki seneden beri üç seneden beri konuşu
lur. Bugünkü Hükümet, bugünkü hür basın 
içerisinde, hür basın atmosferi içerisinde sa
bahtan akşama kadar tekzip yazsa başa çıkma
sına imkân yoktur. Bundan hem basın sıkılır, 
hem siz sıkılırsınız. «Ne oluyor canım, her me
seleyi de tekzip, tekzip, tekzip...' Bir gün gaze
teler yazıyor, bir gün siz yazıyorsunuz» dersi
niz. 

Basın memleketimizde çok değerli bir mües
sesedir. Zaten hür basınsız bir de mokrasiyi dü
şünmek imkânı yoktur. Ama ber müessesemiz 
gibi basınımız da bir ölçüyü kazanacaktır.. Baş
ka yolu yoktur bunun, ki, biraz sonra bâzı bil
gileri arz edeceğim. 

Burada bir sayın sözcü, Sayın Alican, Kon
ya ile yapılmış bulunan bir telefon konuşmasın
dan bahis buyurdular. Arkadaşlarımız «Hangi 
gazeteden?» dediği zaman, «Akşam» dediler, 
«onun için söylüyorum» dediler. E, bu bahis 
buyurduğu husus, telefon konuşması 31 Ağus
tos 1968 tarihli aynı gazetede tekzibedilmiştir. 
Bunu niçin söylüyorum? Yani sadece bir ha
beri okuyup, ondan sonrakini okumamak... Ar
tık o bizim mesuliyetimiz dâhilinde değil. 

Bir haberi okuduğunuz zaman onun arkası
nı da okumak lâzım. İşte burada diyor, «Kon
ya hâdiseleri dolayısiyle hiçbir telefon konuş
ması yapılmamıştır. Gazetenizin 15 . 8 . 1968 
tarihli nüshasının birinci sayfasının yedinci 
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sütununda, «izmir'in Kavakları» başlığı altın
da yayınlanan yedinci sayfanın yedinci sütu
nunda devam eden yazıda; «aman konuşmasın
lar» «Başkanlar nerede?» «gazeteciler sıkıştırılı
yor» «bir başka konuşma» alt başlıklariyle ve
rilen haberlerin hakikatle hiçbir ilgisi bulun
mamaktadır. Devam ediyor... Hepsini okumıya-
cağım. «içişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan.» 

E, şimdi muhterem milletvekilleri nasıl biz 
Hükümet yapalım? Size soruyorum. Yani nasıl 
hoşunuza gidelim, nasıl becerikli olalım, nasıl 
itibarlı olalım? Yani, bu, verilmiş misallerden 
biri. Ben onun için «misal verin» diyorum. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Takibat 
var mı Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem Alican! Ben; «Bu tekzilbe-
dümemişitir» buyurdunuz, ona cevap veriyorum. 
«Takibat var mı?» diyorsunuz, mahkemeye de 
verilmiş. Yani onu sorsanız onu da söylerdim. 
Benim aldığım notlarda o yok. 

Muhterem milletvekilleri! Bu konuşmaların 
başka bir hususiyetini arz edeceğim. Aslında bu 
konuşmalar A. P. ye hücum kampanyasıdır. He
men onun yanında Demirıel'e hücum kampanya
sıdır, hemen onun yanında her partinin kendi 
programını anlatma kampanyasıdır, hemen onun 
yanında seçmene selâm kampanyasıdır, bunların 
bütün dışında biraz da bütçedir. ('Gülüşmeler,. 
A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Simidi bakıyorum, dediğimiz doğru mu, de
ğil mi Millet Partisinin Sayın Sözcüsü konuş
ması esnasında 11 defa, «Başbakan», 18 defa 
«Demirel», yani 29 defa ben, 37 defa «iktidar», 
22 defa, «Adalet Partisi», 28 defa «Hükümet» 
demiş. (Gülüşmeler) Yani 100 ün üstünde. 24 
sayfadır, her sayfada 4 - 5 defa biz geçiyoruz. 
Ben bunu şunun için söylüyorum: Bu tenkid-
lerin bir kısmı; iktidar şunu yapmıştır, bunu 
yapmamiştırdanı daha çok, yani iktidarsınız, bir 
şey yapacaksınız, bir kısmı memnuniyet verici 
olacak, bir kısmı memnuniyet verici olanıyacak. 
Bir kısmı vatandaşı memnun edecek, bir kısmı 
etmiyecefc. Demokrasi zor iş. Ama bütün bunlar, 
netice itibariyle, şunu yaptın doğru yaptın, bu
nu yaptım yanlış, yaptına gelmelidir. Buna gel
meyip de biz sizi beğenmiyoruz, sempatik bul
muyoruz, sevimli bulmuyoruz, yani icradan do
ğan ef al ve harekâtımızdan dolayı değil, vasıf-
lanmıadlan dolayı tenfcid edilmemizi Türk poli

tikasının bir hususiyeti addediyorum. Dünyanın 
hiçbir memleketinde sadece vasıflarından dola
yı tenkid edilip icraatından dolayı tenMd edil-
mıiyen iktidar mevcut değildir, iktidarın hede
fi; biz ne isek o var. Yani kimseye şirin görü-
nemiyoröak görünenleyiz. Ama biz neyi yapmı
şız neyi yapmamışız, bundan dolayı tenkid 
edilmemiz lâzınıgelir. Onun içindir ki bu dökü
mü verdim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Orta - Doğuda bir kriz olmuş. G-eçen üç sene 

zarfında, Kıbrıs'ta çok ciddî hâdiseler olmuş, 
memleket harbin eşiğine gelmiş. Haziranda bü
tün dünyaya parelel olanak: üniversitelerimizde, 
gayet ciddî, bu zamana kadar biç görülmemiş 
şiddette talebe hareketleri olmuş. 

İki seçim olmuş, 1966 da 1968 de. 1966 Mec
lisi tamamen obsttrüksüyonlarla 2,5 ay tıkanmış. 
Dört koalisyon Hükümeti olmuş ondan evvel, 
diğer şeylere ilâveten. Türkiye'nin siyasi talblo-
sunu yapan unsurlar bunlar. Bütün bunların 
içinde de bankalardaki mevduat hacmimiz ge
çen 6 - 7 sene zarfında 2 misline çıkmış. Yani 
1963 te 10 küsur milyardan, 1908 de 23 milya
ra çıkmış. Biraz sonra arz edeceğim, ekonomi
miz nereye gelmiş, hizmetler nereye gelmiş... 
Sadece, «beceriksiz» deyip gitmek kâfi değil İri. 
Bunun unsurlarını vermek lâzım. Yani bugün 
politikada iddialar; delile, boyuta ve ölçüye ka
vuşmak ve kavuşturulmak mecburiyetindedir. 
Eğer değerli muhalefet partilerimiz bunu yap
mazsa iktidar olarak biz, bir de bu fonksiyonu 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yani kendilerinin 
iddialarını, delile bağlıyacağız. 

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Biz
den her nedense senelerce iktidarda bulunan
lar da, hiç iktidarla irtibatı olmıyanlar da, ik
tidarda bulunmıyanlar da, en çok övündükleri 
şeyin hiçbir devrin mesuliyetine iştirak etme
miş olmak, olanlar da her şeyin birden yapılma
sını istiyorlar. Yani bize diyorlar M; «Şu yü
kü de taşı bu yükü de taşı, bunu da taşı. Niye 
taşımıyorsun bunları?» Bunları kaldır. Bu bizilm 
diğer bir cephemizi teşkil ediyor. 

Muhterem milletvekilleri; bir hususa daha 
temas etmek işitiyorum: 

Her meseleye bakarken yerimizi, meşru âlet 
ve vasıtalarımızı da iyi bilmeye mJecburuz. «Ya
pamadım, yapmanı lâzım mıydı, yapabilir miy-



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1969 O : 3 

idim, meşru âlet ve vâsıtalarım ne idi, bunları 
akıllı bir şekilde kullandım mı, sadakatle kullan
dım mı?» Bunları da düşünmeye mecburuz. , 

Müşterek hususlardan bir hususa daha teımas 
edeyim; yine bu kürsüden ifade olundu, herkes 
bizi, «kendisiyle; başka -huriyle ortak ithamın
da» bulundular. Biz, kimseyle ortak değiliz. 
Biz, kendi siyasi felsefemizin, siyasi prensiple
rimizin icabı ne ise onu yapıyoruz. Bundan do
layı da çok gürültü çıkıyor. Bunu da biliyoruz. 
Ama biz siyasi parti olmanın sevabı, hatası, 
gururu, üzüntüsü, iftiharı, her şeyi o siyasi par
tinin mensupları tarafından paylaşılıyor. 

Yine bugünkü konuşmalar esnasında bâzı 
'hususlara daha şahid olduk. Meselâ, «doğal ka
nunlar» meselesinde anamuihalefet partisiyle 
diğer bir muhalefet partimiz, yani bunu söy
leyince kim diye şey olmasın diye ifade ediyo
rum; T. t. P. birleştiler. (A. P. sıralarından 
«Her zaman olduğu gibi» sesleri) Yani her iki
si de hemen hemen aynı fikri savundular. Bel
ki T. i. P. meseleye biraz daha vuzuh getirdi. 
Dedi ki; T. t. P. nin sayın sözcüsü buradan 
dün konuşurken «işgal mi, otomobil yakmak 
mı, cam çerçeve kırmak mı, fabrika işgal et
mek mi? Ne var bunda canım.» Bunda ne var 
diyor. «Bunlar kötü niyetle yapılmıyor ki,» 
diyor. Yani «Fabrikayı zaptedmek için sahibine 
iade etmemek için yapılmıyor ki» diyor. Aca
ba bu ikinci bir aşama mı olacak diye düşündüm. 
Kendi tabirleriyle; ikinci bir merhale mi ola
cak bu? Yani bugün işgal, yarın fabrikadan 
hiç çıkmamak gibi mi olacak? («Ne var bun
da?» sorusu) Nte mi var bunda? Bunda kanun
suzluk var. Suç var. Eğer bunda ne var di
yorsanız siz Türkiye'nin kanunları içinde değil
siniz. «Bunu böyle değerlendirmeyin, bunu bir 
tepki olarak değerlendirin» diyor. Peki ben 
size simidi soruyorum: Protesto maJksadiyle, 
kendisini şu veya bu sebeple haklı gören bir 
grup, tabiî ki, hep sizin haklı gördüğünüz, ya
ni, sizin tasvibettiğiniz gruplar kendisini haklı 
görmez ya? Başka bir grup da çıkar. Madem 
ki, siz kendinize göre haklı görüyorsunuz. 
Kendisini haklı gören bir grup gelir, sizin evi 
igıgal ederse, o zaman kime gideceksiniz? Ve 
diyebilecek misiniz ki, bu tepkidir. Tepki ol
du, buyurun, tepkiyi yapanlar buyursun. Ba
sabilecek milsiniz bağrınıza? Nereye gideceksi

niz o zatman? işte bu anarşidir. Bu düşünce, 
anarşidir. Bu şekilde düşünmek anarşidir. O 
zaman geçen defa da söyledim, mal ve can em
niyetinin korunmasından dolayı Hükümetleri 
nasıl mesul tutarsınız? «Tepkidir efendim.» 
E.. şimdi tepkinin şekilleri; otomobil devirip 
yakmak, camı. çerçeveyi indirmek, istediğiniz 
kadar sövmek, aklınıza geldiği gibi, önünüze 
geldiği gibi sövmek, kim olduğunu ne olduğu
nu düşünmeden, ne kusuru, ne hatası olduğu
nu bilmeden sövmek, sövdürmek... Eğer bu yo
lu açarsanız hiçbir şeyden şikâyet hakkınız 
kalmaz. Çünkü kendileri aynı şekilde haklı 
farz eden birçok kimse de sizin karşınıza çı
kar, aynı şeyleri yapar. Onları nasıl bu zihni
yetle sizin mantığınızla haksız addedebilirsi
niz? 

İşte bu mantık içinden çıkılmayan bir man
tıktır ve sizi çıkmaza götüren bir mantıktır. 
Onun içindir ki, geliniz bu gibi ~ sevdalardan 
vazgeçiniz, nizamın, kanunların içine giriniz 
ve meşru sınırlar içinde kanunlardaki hakkı 
herkes kullansın. Yani siz Anayasanın sağladı
ğı hakları kâfi görmüyorsunuz, bunun dışında 
bir de «saldırı, tepki» namı altında «saldırı 
hakkı» istiyorsunuz. Yok böyle bir hak. 

Haziranda talebe hareketleri olur. T. 1. P. 
sözcüsü gelir, bu kürsüden - zabıtları burada -
«rektör odasını işgal etmiş, ne var canım işgal 
edecek? protesto eden kimse, bir yeri zaten iş
gal edecek» der. 

Rektörün odasını işgal etmiş, işte bunları 
takbih etmediğiniz müddetçe, kanunsuzluktan 
şikâyet hakkınızı kaybedersiniz. İşinize geldi
ği zaman kanunsuzluk, işinize gelmediği zaman 
anarşi. Bunun tarifi size ait değildir, bunun 
tarifi vazıı kanuna aittir. Bu bir siyasi görüş 
olmaktan çıkalı çok olmuş. Taş devrinde mi 
yaşıyoruz ki, doğal kanunlara tabi olalım? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) ve alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün burada rcıievzuubahsedilen meseleler 

içinde, Anayasa nizamını koruma kanun tasarl
ısından sık sık bahsedildi. Hemen hemen her 
sözcü bu meselenin üzerinde durdu. Anayasa 
nizamını koruma kanun tasarısı geldiği zaman, 
ariz ve amik konuşulacak bir tasarıyı şimdi
den afişe edip, şimdiden birtakım reaksiyonlar 
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doğurma maksadına matuftur bu konuşmala
rın büyük bir kısmı, hepsi demiyorum, büyük 
bir kısmı diyorum. Gayet tabiî ki, bütçenin tü
mü konuşuluyor, samimiyetle bunun üzerinde 
duranlara da olmuştur. 

Şunu ifade edeyim: Niçin Anayasa nizamını 
koruma kanun tasarısı veya başka bir nam al
tındaki tasarı, baskı kanunu olsun? Niçin ol
sun? Baskı kanunu demek, hürriyetleri kısıt
layan bir kanun demektir. 

Hürriyetleri... Hangi hürriyetleri? Anayasa
nın bahşettiği hürriyetleri kısıtlıyan bir kanun. 
Hangi ahvalde? Anayasanın göstermediği ah
valde kısıtılıyan bir kanun. Anayasa bâzı hür
riyetlerin kısıtlanabileceğini âmme nizamı için 
göstermiş, îcabettiği zaman kamu yararına 
mülkiyetin üstüne gidiyorsunuz. 

Şimdi, şayet Yüce Meclislerin geçireceği bir 
tasan, kanunlaştıracağı bir tasan, Anayasanın 
ruhuna ve metnine aykırı ise, gidilebilecek bir 
merci vardır: Anayasa Mahkemesi vardır. Her
kes fikrini söyler, ondan sonra Anayasa Mah
kemesine gidilir. Anayasa Mahkemesi derse ki, 
«Bu kanun Anayasaya aylandır» Tatbik kabi
liyetini kaybeder. Derse ki, «Uygundur» tat
bik edilir. Niçin tatbik edilmesin? Niçin ölü 
doğsun? «Bu kanunu çıkaramazsınız, çıkarsa
nız bile tatbik edilmez» demek, başka bir do
ğa yasa icabı olsa gerek, zannediyorum. O za
man, yasama organının fonksiyonu ne? Anaya
sa Mahkemesinin fonksiyonu ne? Hem yasama 
organının fonksiyonunu, hem Anayasa Mahke
mesinin fonksiyonunu hiçbir siyasi parti üstü
ne alamaz, ikisini birden. 

Niçin kıyamet kopanlmak isteniyor? Ana
yasa Mahkemesine saygıdan bahsediyorsunuz, 
Anayasa müesseselerine saygıdan bahsediyor-
sunuz. Anayasa müesseseleri içerisinde Millet 
Meclisi yok muy Senato yok mu? Anayasa mü
esseselerinin içinde hükümet yok mu? Anayasa 
Mahkemesi yok mu? Söylediğiniz şey bunla-
nn hepsine birden uzanan bir dildir. Yani işi
nize geldiği zaman bu kürsüye çıkıp, «Anaya
sa müesseeslerine hücum ediyorsunuz. Anayasa 
müesseselerine saygı göstermiyorsunuz? diye
ceksiniz, ama, prensip itibariyle saygının mü
him kısmını göstermiyeceksiniz. Bunu anlama
ya imkân yoktur. Yani teferruatta değil, te
melde saygı göstermiyeceksdniz. Bunu anlama

ya imkân yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Onun içindir ki, inanıyor musunuz 
Anayasaya? Türk Devletine inanıyor musunuz? 
Türk Milletine inanyor musunuz? 

Seçime inanacaksınız. Yani öyle «sandıktan 
çıkmakla olmaz» falan gibi, bunlar inançsızlığı 
gösterir, Millete inançsızlığı gösterir. Başka 
bir yolu da yok «Sandıktan çıkmaktan» başka. 
Yani, «Sandıktan çıksın ama ben çıkayım» di
yor, «ben çıkayım.»* (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar ve gülüşmeler) Buna biz kan-
şamayız, bu milletin bileceği bir iş. Hattâ te
vazu gösterip de, kendi ismini söylemeden «De 
Gaulle falan çıksın» diyor. (A. P. sıralanndan 
gülüşmeler) 

Muhterem milletvekilleri, bunu lâtife için 
söylemiyorum, gayet ciddî olarak söylüyorum: 
inanıyor musunuz seçim sistemine? Türk Ana
yasasına inanmak, seçime inanmakla başlar. 
Çünkü ikt&darlann zorla gelip, zorla gittiği 
devreler çok geride kalmıştır. Eğer iktidarlar, 
milletin nzasına dayanacak; milletin rızası 
varsa, o gruplar, o siyasi teşekküller iktidarı 
alacak; eğer milletin nzası yoksa, o gruplar, o 
siyasi teşekküller muhalefet olacak. Bu siste
mi yerleştiremezsek, şurada «Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir» diye, altın harfleri» 
yazılmış bulunan ve Büyük Atatürk'ün Cum
huriyetin temeline Büyük Milletimizle beraber 
koyduğu harç manasız hal alır, mânâsız olur. 
(A. P. sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onun içindir ki, herkes buradan konuşurken 
söylediğinin nereye varacağını bir ölçüp biç
meli. 

Muhterem milletvekilleri, burada îstanbul 
hadiselerinden bahsedildi. İstanbul hâdiseleri 
tçişleri Bakanlığı bütçesinde de konuşuldu, ariz 
ve amik konuşuldu, burada da konuşuldu. Gö
nül isterdi ki, istanbul hâdiseleri üzerinde size 
oök uzun bilgi verelim. 

Gayet tabiî ki, Mecliste bu mevzuda bir de 
gensoru vardır. Mesele, Adalet Partisinin Se
nato Grupunda konuşulmuştur, Millet Meclisi 
Grupunda da konuşulacaktır. Ama bununla be
raber, ben size bâzı bilgileri arz edeceğim, tek
rar dahi olsa bunlan arz edeceğim, niçinini de 
biraz sonra arz edeceğim. 

2 Haziran 1968 tarihinden bu yana, 9 Ha
ziranda başlıyarak tevali eden hâdiseler ol-

— 957 — 
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muştur, Türkiye ̂ de. Bunlar muayyen mihrak
lar tarafından yönetilmektedir, sloganları ay
nıdır. Yüce Meclisin bu sloganları bilmesinde 
fayda vardır. Aslında bunlar biraz daha geri
ye gider: Martta yapılan mitingler... Biraz da
ha geriye gider: Doğu bölgemizde yapılan mi
tinglere... Aynı sloganlar (kullanılmakta ve ay
nı fikriyat işlenmekte ve aynı şahıslar - hilâf
sız aynı şahıslar - her defa sahnededir. 

Bu sloganlar şunlardır: Düzen değişikliği; 
Anti - Emperyalist mücadele; ikinci Kurtuluş 
Savaşı... 

Ben bunların özetlerini veriyorum, yani 
bunlar şöyle veya böyle kullanılmaktadır: 

Bağımsız Türkiye; Amerikan düşmanlığı; 
NATO aleyhtarlığı; yabancı sermaye düşman
lığı; devrim için eğitim mücadelesi, ki, bunun 
içinde «Halka dönük üniversite» de var; mon
taj sanayii ve Ortak Pazar düşmanlığı... 

Şimdi bunlara bir de Anayasa nizamını ko
ruma kanunu tasarısı aleyhtarlığı eklendi. 
«Bağımsız Türkiye» nin içerisinde hemen arka
sından «Sosyalist Türkiye» var zaten. Yani, 
Türkiye sosyalist olmadıkça, birtakım zihinler 
işte bu sokakta bu işleri çıkaranlar, bunları, 
Türkiye'yi «Bağımsız Türkiye» kabul etmiyor
lar. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, idrakinize 
ve takdirinize arz ediyorum. Şurada sayılan hu
suslar içerisinde, montaj sanayii, Ortak Pazar 
meselesi, bunların hepsi münakaşa edildi, edili
yor, edilebilir. Ama, yabancı sermaye meselesi, 
bu da münakaşa ediliyor.. Edilebilir, fakat, 
«Yabancı sermayeyi istemiyoruz. Türkiye NATO 
ile alâkasını kessin. Türkiye, Amerikan emper
yalizmindin içine girmiştir, Türkiye bağımsız 
değildir. Türkiye ikinci kurtuluş savaşını ver
melidir. Bu düzen yıkılmalıdır...» 

.... Bunlar hangi çeşit fikriyat? Türkiye bat
mış da bunların sayesinde mi çıkacak yukarıya? 
Bunlar kimi temsil ediyor? Bunlar, acaba Tür
kiye'nin kamu oyunun reaksiyonları mı? 

Kendilerinde bunları söylemeye hak gören
ler, bunların aksinin söylenmesine de, başkaları 
tarafından söylenmesinde de hak görecekler
dir, yolu yoktur, bunun. 

Yani siz doktrincisiniz, diye sizin söylediği
niz doktrin doğru, hür bir memlekette başkala
rının söylediği (ki, sizin söylediğiniz doktrinin 

Anayasanın neresinde olduğunu münakaşa edi
yoruz, her zaman) yanlış mı, bir söyliyeceği ol-
mıyacak mı? 

işte doktrincilerin bu hastalığı vardır. Yani 
tek düşünceyi tanırlar. Kendileri düşüncesidir; 
kendi kendini esir eder, kendi kendini hapse
der. Başkasının düşüncesine tahammülü yoktur, 
başkasının düşüncesine saygısı yoktur, başka 
düşünoeye hayat hakkı tanımaz. Türkiye böyle 
bir memleket değil. Türkiye, Anayasanın çerçe
vesi içerisindeki çeşitli fikirlere açıktır, ama 
Türkiye komünizme açık değil, faşizme açık 
değil, teokratik devlet kurma heveslerine açık 
değil 

Bakınız bu sloganlara : (Biraz sonra başka 
şey okuyacağım) Bunları yapanların hepsi ma
lûmdur, 

Diyeceksiniz ki, peki malûm, bunlar hakkın
da ne yapıyorsunuz? Bunlar hakkında hiçbir 
şey vaumjyor musunuz? 

Kanunlara uymıyan her hareket, takip gör
müştür, mahkemelere götürülmüş, teslim edil
miştir. Bunların failleri hapsanelere girmiştir. 
girmemiştir, serbest bırakılmıştır, çıkmıştır. 
Biz ne yapacağız, bunları götürüp denize mi 
atacağı?,? (Gülüşmeler) 

Biraz sonra vereceğim, bunların hepsinin lis
telerini, 

EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Kanun çı
karmıyorsunuz, sizin deyiminizle. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Sayın Alican, «Hükümete ağır hü
cumlar oluyor, hakaretler oluyor, Hükümet 
bunların karşısında hassas değil mi?» buyur
dular.. 

Hükümet bunların karşısında hassastır. Yal
nız bir şeyde anlaşmamız lâzım : Hükümetin 
elindeki meşru alet ve vasıtalar nedir? Meşru, 
diyorum, biraz sonra onun münakaşasını da ya
pacağım. 

Fikir Kulüpleri Federasyonu; 14 tane dâva 
açılmış, birisi mahkûmiyetle neticelenmiş, birisi 
zamanaşımına uğramış. 

Sosyalist Fikir Kulübü; 3 tane dâva açılmış. 
Erkek Teknik Öğretmen Okulu Fikir Kulü

bü; bir dâva derdesttir, fesih talebini muhtevi
dir. 
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Sosyal Demokrasi Derneği; 4 dâva açılmış, 
ikisi beraat etmiş, ikisi de zamanaşımına uğ
ramış. 

Şimdi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi ve diğer okullarımızda 
bulunan birtakım dernekler hakkında da dâ
valar açılmış. Bu derneklerden birisi hakkında 
açılan dâva gayet entresandır. Bunu burada 
okuyacağım. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü
nün, Cemiyetler Kanununa aykırı olduğu için, 
10 ncu Asliye Hukuk Mahkemesi kapatılması
na karar vermiş. Yargıtay şu esbabı mucibe 
ile şu neticeye varmış: Bir bakanın iddia edi
len beyanına karşı bildiride izhar edilen ve bir 
olaya münhasır kalan bildirideki düşüncenin 
derneğin siyasetle iştigaline mesnet bir eylem 
ve hareket niteliğinden bulunmadığı nazara 
alınmadan yazılı şekilde hüküm tesis edildiğin
den, bozmuş muhakemeyi. 

Yani bir defaya mahsus olmuş, bu. Bir de
faya mahsus olduğu için bir defa yapılabilir; 
aynı şeylerle gidersiniz, bir çok defa yapılabilir. 
tşte karar suretleri buradadır. Yargıtayın 6861 
sayıb. Kararıdır. 

Mahkemenin kararı da 967/45 dir. Mahke
me kapatmış, Yargıtay kararı bozmuş. 

Şimdi elimizde meşru âlet ve vasıtalar ne? 
Mahkemeye gideceğiz gayet tabiî. Karşı tarafın 
ne hakkı var? O da Temyize gidecek. 

Şimdi buna bakarak bizim zaafımızı ortaya 
koymanın zannediyorum ki, insafla bağdaşma
sı mümkün değildir. 

Geçen sene Hükümete yöneltilen hakaret
ler dolayısiyle 101 dâva açılmış. Bu sene iki ay 
zarfında 19 dâva açılmış. 

Bunun dışında ne yapacağız? Ne yapacağız, 
bunun dışında? Şimdi bunun dışında yapılabi
lecek bir şey var; kanunları bir tarafa atmak, 
kanun yolu yerine başka yolları çalıştırmak. 
(A. P. sıralarından «Doğa kanunları» sesleri) 
o zaman gayrimeşru duruma düşersiniz. 

Muhterem milletvekilleri; bugün Türkiye'de 
en mühim meselelerden birisi suç, ceza, suçu ve 
cezayı tâyin edecek merci, bunların anlaşılması 
olmaktadır. 

Türk kanunlarının neresinde icraya ceza ter-
tibetme yetkisi verilmiş? 

Efendim, polis var, mahkeme var, biz ne ya
palım? Böyle demiyoruz ki. Biz diyoruz ki, 
Devletin polisi var, emniyet kuvvetleri var. 
Polisle de bitmiyor, jandarması herşeyi var. 
Sonra Devletin savcısı var Devletin mahkeme
leri var. «siz necisiniz?» derseniz biz bütün bu 
sistemin işlemesinden mesulüz. 

Nasıl mesulüz? Geçen gün de burada izah 
ettim. Önceden önlenmesi mümkün hâdiseler var
sa, bunları önleyici tedbirler almak bize aittir. 
Almadığımız ahvalde şu meselede şu tedbirleri 
alsaydınız şu olmazdı, deyin, ama bir sayın söz
cü diyor ki, efendim, komünizm vasat buluyor, 
Türkiye'de, çünkü sosyal adalet ve sosyal gü
venliği gerçekleştiremediniz. 

Muhterem milletvekilleri; bu sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik meseleleri de böyle rastgele 
kullanılacak terimler, tabirler değildir. Yani 
üç sene zarfında Türkiye'yi fukaralıktan kur
tarmadınız, üç sene zarfında Türkiye'de yol
suz köy bırakmamalıydınız, üç sene zarfında 
Türkiye'de susuz köy bırakmamalıydınız, üç 
sene zarfından Türkiye'de işsiz adam bırakma
malıydınız, üç sene zarfında Türkiye'de karan
lıkta köy bırakmamalıydınız, üç sene zarfında 
evsiz adam bırakmamalıydınız... Bu, mümükün 
mü? Mümükündü de bizden evvelki iktidarlar 
niçin yapmadı, niçin yapamadı? Mümükün değil. 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik; işsizlik sigor
tasına götüreceksiniz memleketi. Yani iş bulamı-
yan vatandaş gidip sigortadan para alacak. Bu
nun bir bu yolu var, bir de bugün fiilen si
gortaya kayıtlı bulunan isçi vatandaşlarımız 
her hangi bir şekilde işsiz kalırsa onların si
gortadan para alması var. Türkiye daha uzun 
seneler tüm işsizlik sigortasına gidemez. Bahse 
konu olan mesele sigortaya kayıtlı vatandaşla
rın işsiz kalması halindeki durumdur. Nitekim 
Türkiye uzun seneler tüm işsizlik sigortasına gi-
dömliyeceği Anayasanın gerekçelimde, daha doğ
rusu Anayasanın münakaşası esnasında yapıl
mış. Gayet tabiî ki ben soracağım, sigorta mas
raflarını ne ile ödiyecelksiniz? tşte 26 000 000 000 
lira para. Bu 26 000 000 000 lira parayı da top
larken işte 4 000 000 000 açiktır, fukara halkın 
cebinden para alıyorsunuz, yeni birtakım ver
giler getirdiniz, halkı eziyorsunuz gibi her tür
lü şeye mâruz kalıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri Batı'da Sol'un bir 
hususiyeti var. Batı'da sol, şu damga ile damga-
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lanmıştır: Mizanı yok, mizan yok. Yani talepleri 
ile kaynakları arasında 10 misli fark var. Şu
nu da yap, şunu da yap, şunu da yap, şunu da 
yap. Ne ile yapayım? Vergi alma, fakir halkı ez
me parayı nereden bulursan bul. Parayı nereden 
bulayım? Bu anlaşılır bir şey değildir. Aslında 
bu.. Fransızlar diyor ki; «Fransa^da sol iki de
fa iktidara geldi, ikisinde de ikişer seneden faz
la barınamadı, çünkü mizanı yoktur» 

Muhterem milletvekilleri; istanbul hâdisele
ri bir devamlı tahrikin neticesidir. Bu tahrikin 
içerisinde birçok parmaklar mevcuttur. 6 gün, 8 
gün mütemadiyen Beyazıt Kulesine kızıl bayrak 
çekmekten başlıyaoaksmız, her gün caddeler iş
gal edeceksiniz, halkı baktıracaksınız, ondan 
ısonra da sağ - sol mücadelesi haline getirecek
siniz. Bu doğru değildir, doğru değildir. 

İstanbul hâdiseleri üzücüdür. Bir daha te
kerrür etmemesini temenni ediyorum. Ama hâ
diselere bir gerici - ilerici kavgası, hâdiselere 
bir sağ. - sol kavgası şeklinde bakmak yanlıştır. 
Hergün bunları Giiyecöksimz - e, bunlardan hoş-
lanmıyan vatandaşlar da var, hem çok - kendi
nize hak bulacaksınız, başkalanna hak tanımı-
yacaksınız. 

MURAT ÖNER (Afyon Kraihisar) — Arbe
de hakkı yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Arbede hakkı yok ama, arbede hakkı 
her iki tarafa da yok. İşte burada fotoğraflar, 
istiyen gelsin baksın, aşağıya bırakayım bak
sınlar. Bu, burada izah edildi. Cebinizde molo-
tof kokteyli, geleceksimiz halkın üstüne atacak
sınız, kavga çıkacak; kavga polis tarafından 
4 - 5 dakika zarfında bastırılacak, Devletin em
niyet kuvvetleri tarafından. 1 100 tane polis 
sabahtan akşama kadar orada bekliyecek, 7 bö
lük asker de 100 metre gerisinde saat 13,30 dan 
itibaren bekliyecek. Niçin? Siz Taksim Meyda
nına gelip «Bağımsız Türkiye isteriz, sosyalist 
Türkiye isteriz» diye bağırasınız diye. işte Ana
yasa Nizamını Kuruma Kanunu böyle bir bağır
maya hakkınız var mı, yok mu bunu tâyin ede
cek. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve şid
detli alkışlar). 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Bağımsız Tür
kiye diyemıiyeceğiz değil mi, Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMA NDEMİREL (De
vamla) — Türkiye zaten bağımsızdır, Türkiye 

I zaten bağımsızdır, bağımsızdır!.. Eğer kafanıza 
bir şey takıldı ise kafanızı düzeltin. (A. P. sı
ralarında «Bravo» sesleri). 

ŞABAN ERİK (Malatya) — İzahınızı düzel
tiniz, izahınızı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
vaml'a) — Türkiye NATO'dan ayrılmalı imiş. 
3ıına kim karar verecek? Taksim meydanında 
toplanıp siz mi karar verecektiniz? Burada ka
rar verilecek, burada! 15 kişisiniz, 15 kişi Tür
kiye'nin NATO da kalmasını istemiyor. Burada 
bütün partiler konuştu, geriye 430 milletvekili 
arkadaşımız kalıyor. Bunların hiçbirisi NATO 
dan ayrılalım demiyor. 15 kişi Amerikan düş
manlığı içerisinde, Türkiye - Amerika münase
betlerinin kesilmesini istiyor, 430 kişi istemiyor. 
Yani siz bu memleketin çocuklarısınız da 430 
'dgi değil mi?-Bu memleket size vasiyet mi edil
di? Bu hakkı kendinizde nereden buluyorsunuz? 

Burada fotoğraflar var, bırakacağım, istiyen 
bunlara atfı nazar edebilir. Nasıl başlamış, na
sıl olmuş? Paris'deki komünist işareti ile İstan
bul'da kullanılan işaret aynı, bunu da bırakaca
ğım. Ondan sonra soruyorum Sayın Aren'e, aca
ba bu kalabalığın içinde ne arıyor? (A. P. sı
lalarından alkışlar, «Bravo» ve «yuh» sesleri) 
işte Türk polisi (fotoğrafı göstererek) bu kadar 
kanuna bağlıyız biz, açmış meydanı gelin ne ya
pacaksanız yapın diyor. Televizyonda bir filim 
varmış da oynatılmamış. Anamuhalefet partisi 
sözcüsü aynen şu tâbiri kullandı, hatırımda kal
dığına göre, «Özel şekilde temin edilen film.» 
Kimden temin edilmiş film? Kimden? Kızıl bay
rak çekenlerden. Televizyonda bunu mu oynat-
tıracaktık? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'nin niza
mı bizden soruludur. Siyasi iktidar olarak biz
den soruludur. Türkiye'nin nizamının icabettir-
diği meşru kanallarla, meşru yollar içerisinde, 
kanunların içerisinde ne lazımsa onu yapıyoruz. 
Kanunlar kâfi değilse yeniden kanun getirme
nin yollarını aramışızdır. Onun içindir ki, Türk 
Ceza Kanunu huzurunuzdadır, onun içindir ki, 
adlî teşkilâtımızda bir ıslahat yapmayı tasarlı-
yan kanun tasarısı huzurunuzdadır, onun için
dir ki, Anayasa nizamını koruma kanun tasa
rısı huzurunuzdadır. Cemiyetler Kanununda ya-

I pılacak değişiklikler de bugün yarın huzurunuza 
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gelecektir, her şeyi konuşulmuştur Bakanlar Ku
rulunda. Kanunlar nöksansa kanun yapacağız. 
Sokaklara çıkıp dövüşecek değiliz ki. 

5 Ocak 1989 tarihli Bizim radyodan bir pasaj 
okuyacağım. 

OSMAN ZEKÎ YÜKSEL (Antalya) — Bizim 
radyo değil, onların radyosu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — îsmi öyle, Bizim radyo. 

5 Ocak 1969 tarihli neşriyatında Bizim radyo 
şöyle diyor': «Ayrıca işçi sınıfı ile -öteki yurt
sever aydın grupları, özellikle yurtsever öğen-
ciler arasında mevcut işbirliği ve ahenk daha da 
kuvvetlendirilmeli ve bunun Meclis dışı vurucu 
tor güc olmasına dikkat etmelidir.» 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Anlıyama-
dık, bir daha okur musunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — «Meclis dışı vurucu bir güc olmasına 
dikkat etmelidir. Şüphe yok ki, Meclis içinde de 
bütün muhalefetin yakın ve sıkı bir işbirliğine 
girişmesi ve şimdiden iktidarın faşist tedbirleri
ni Meclisten geçirme teşebbüslerine karşı ortak 
bir hareket hattı tesbit edilmelidir. 

Bu maksatla bütün demokratik, antiemper-
yalist ve reformcu akımların, - ki bunlann ismi
ni burada sayıyor, saymıyacağım - büyük bir re
form halinde toplanmalı, iktidarın yeni faşist 
tedbirlerine karşı Meclis içinde, ve Meclis dı
şında yürütülecek savaşın programı ve esaslarını 
tesbit etmelidir. Bütün bu akımlar, iktidarın fa
şist kanunları Meclisten geçirmesini engellemek 
gibi asgari bir program etrafında iş ve eylem 
birliğine girişebilirler. Girişmeleri de gerekir. 
Aksi halde muhaHefet akımları teker teker çok 
daha zor şartlar altında iktidarın faşist tedbir
lerine karşı savaşmak zorunda kalacaklar ve 
belki de emperyalistlerle Demirelcilerin elele 
kendilerini teker teker ezmelerine, memleketi 
karanlığa gömmelerine teker teker engel olamı-
yacaklardır.» 

Muhterem milletvekilleri, kanunsuzluk teş
vik görmemelidir. Kanunsuzluk teşvik gördüğü 
müddetçe memlekette üzücü olaylar olur. Bir ta
raftan kanunsuzluk teşvik edilecek, bir taraftan 
Hükümetler bu kanunsuzluğun neticesinden me
sul tutulacak. Bunu anlamaya imkân yoktur. 
Yani maksat, hükümetleri zor ve sıkıntılı duru
ma düşürmekse kanunsuzluğu teşvik edin. Ama 

bu takdirde suçun bir tarafında bulunursunuz, 
suçlu hale gelirsiniz. Kim teşvik ederse kanun
suzluğu suçlu hale gelir. Devletin kuvvetleri 
vardır, Devletin meşru kuvvetleri vardır. Dev
let, meşru kuvvetleriyle bugün de, yarın da 
Türkiye'de kanunları hâkim kılmaya muktedir
dir ve Türkiye'de kanunlar hâkimdir. Soruyo
rum, hangi hâdise takipsiz kalmış? Yok cevabı. 
Her şeyi getiriyorsunuz, lütfen onu da getirin, 
Hangi hâdisede polis kusur etmiş, hangi hâdise
de Hükümet kusur etmiş? Bunlann cevabını bu
lamıyoruz ama filân yerde dâhise meydana gel
miş, doğrudur, meydana gelmiştir. 

Hâdise meydana gelmesin. Biz de istemiyo
ruz hâdisenin meydana gelmesini. Hâdisenin 
meydana gelmemesi için alınacak tedbirlerin 
hepsi alınmış, buna rağmen gelmiş. 

Kanun lazımmış. Aman kanun getirmeyin, 
hâdise de meydana getirtmeyin idare edin. va
ziyeti işte bu mümkün değil. 

Sayın Alican'm bir meseledeki mütalâasına 
temas etmek istiyorum : 

Ben muntazaman basın toplantıları yaptım. 
Basın toplantıları o günün şartları içerisinde ef
kârı umumiyede nelerin aydınlanması lazımsa, 
açıklanması lazımsa o istikamete yöneltilmiştir. 
Basın toplantıları, bir parti seçim programı gibi, 
bir hükümet programı gibi veyahutta bir der
sin, bir kitabın muayyen sayfaları gibi mütalâa 
olunamaz. O günkü şartlar içinde aydınlatılması 
lâzımgelen mevzular olarak şunları bulmuşunu 
dur, onları aydınlatmışımdır, ertesi gün, ertesi 
hafta, ertesi ay, ertesi defa başka bir konuyu 
bulmuşum, onları aydınlatmışımdır. 

Benim basm toplantılarında bir süreklilik 
aranacaktır. Ama bu süreklilik, bir tanesinde şu 
husus geçmedi diye ondan vazgeçtiğim mânasına 
alınamaz. Ben her zaman söyledim, kanunlarda 
noksanlıklar var, tamamlanması lâzımdır diye. 
Ama bunun yanında kanunların tatbik de edil
mesi lâzımdır dedim. Bunun yanında iktisadi ve 
sosyal meselelerin de ileriye götürülmesi lâzım
dır dedim. Biraz sonra anlatacağım iktisadi, 
sosyal meseleleri nereye götürmüşüz. 

Muhterem milletvekilleri, T. I. P. in Sayın 
sözcüsü geçen seneki konuşmasının hemen he
men aynını yaptı. Dedi ki : «Bu kapitalist dü
zenle kalkınma olmaz. A. P. de kapitalist düze
ne sahiptir, binaenaleyh A. P. ile kalkınma ol
maz» dedi. 
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Biz dedik ki, biz kapitalist düzen taraflısı 
falan değiliz, siz istediğiniz kadar söyleyin. 
Onun ispat etmek istediği şey, «bu iş kendi dü
şüncelerinin dışında olmaz» dır. Yani, sizin tut
tuğunuz yolla bu işin olmıyacağını ispata çalış
mıyor, o, kendilerinin, kendi düşüncelerinin dı
şında bir yolla Türkiye'yi ileriye götürmek im
kânı yoktur, bunu ispata çalışıyor. O zaman, ka
pitalist sistem de, A. P. de veya hücum ettikleri 
diğer organların hepsi birer vasıta bunlar. Yani, 
kendi konuşmasını süslemesi için, kendi konuş
masının nirengilerini koyması için hepsi birer 
vasıta. 

Ben burada «kapitalist sistemle kalkınma 
olur» un müdafaasını yapmıyacağım. Neden? 
Çünkü, A. P. nin seçmiş bulunduğu kalkınma 
modeli ne kapitalist sistem, ne liberalist sistem, 
ne sosyalist sistem. Öyle mi diyorsunuz? Türk 
Anayasasının tesbit ettiği sınırlar içerisinde kar
ma ekonomiyi öngören, mülkiyeti, özel teşebbü
sü var sayan ve memleketin kaynaklarını mem
leketin ihtiyaçtı arına göre, tanzim edilmiş bir 
plâna göre, dağıtan bir kalkınma modeli. Mem
leketin gerçeklerine, niye ihtiyacı varsa o tarafa 
yönelen bir kalkınma modeli... Ne için illâki bir 
doktrin kopyası yapalım? 

Kendi şartlarımıza, kendi icaplarımıza uy
gun bir model seçmişiz. Atatürk'ün gölgesine 
sığınmasın kimse. Yani, mülkiyeti tanımıyan, 
özel teşebbüsü tanımıyan, memleketin gerçekle
rine göre bir ekonomiyi tanımıyan, ticaret ser
bestisini tanımıyan, endüstri kurma serbestisi
ni tanımıyan bir fikriyatla Atatürk'çü olmanın 
hiçbir münasebeti yoktur. 

Atatürk onbeş sene bu memleketi idare et
miş, mülkiyete dokunmamış, özel teşebbüse do
kunmamış, ticareti devletleştirmemiş, bankacılı
ğı devletleştirmemiş, sanayii devletleştirmemiş. 
Nasıl bağdaşacak sizin söylediğiniz sosyalist 
Türkiye ile Atatürk Türkiye'si? 

Sizin söylediğiniz sosyalist Türkiye, Atatürk 
Türkiye'si ile hiçbir alâkası olmıyan Türkiye'dir. 
Zehirlemeyin genç dimağları. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, sayın sözcü kendi fikirlerini ortaya 
koymak için birtakım misaller aldı. Bakınız ben 
bu misallere nasıl bakacağım; A. P. yabancı ser
mayenin taraftarıymış. 

I A. P. bir şeyin taraftan, tek bir şeyin : Tür
kiye'nin kalkınması, biran evvel kalkınması, her 
imkândan millî menfaatlerimizin icabettirdiği 
•şekilde faydalanılarak kalkınması, fukaralıktan, 
çileden aziz milletimizin kurtulması... Buna ta
raftarız. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) Bunun içine yabancı sermaye giriyorsa 
yabancı sermayeden faydalanmanın taraftarı. 
Bunun içerisine Türkiye'nin millî menfaatlerinin 
icabettirdiği ne giriyorsa onların hepsinden fay
dalanmanın taraftarı. 

Bir kanun varmış Türkiye'ce, bu kanuna gö
re sermaye gelirmiş. Şimdi, Adalet Partisi ikti
darı gidip yabancı sermayenin yakasına yapışıp 
getiriyormuş. Misal olarak da işte meyva proje
si, orman projesi gibi şeyler verildi. Petrol baş
ka maksatlarla sayıldı. 

Şimdi bakalım muhterem milletvekilleri, mil
lî menfaat nedir, millî hesap nedir? Adalet Par
tisinin hesabı mı millî menfaate uygundur, baş
ka çeşit hesaplar mı millî menfaate uygundur? 
Bunlara bakalım. 

Türkiye'de üzüm var. 500 milyon kilo An-
tep'te, 200 milyon kilo Nevşehir^de. 80 kuruşa 
satamıyoruz kilosunu kuru üzümün. 5 kilo yaş 
üzümden bir kilo kuru üzüm meydana geliyor. 
Yani vas üzümün kilosu 15 ilâ 20 kuruşa geliyor. 
MardrnMe üzüm var, Urfa'da üzüm var. Üzüm
den başka da bir şey olmuyor kalker arazide. 
Nevşehir'de de öyle. Ne yapalım üzümü? Bıra
kın çürüsün. 

Türkiye^de elma var, 600 bin ton bu sene. 
Altı sene zarfında 300 bin tondan 600 bin tona 
çıkmış, Ne yapalım elmayı? Bırakalım çürüsün. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin yaş 
meyvası var, yaş sebzesi var. Bir kuruş yeniden 
yatırım yapmanıza lüzum yok. Hepsi var. Türk 
Milleti taşın dibinde, taşı oymuş dikmiş yetiştir
miş. Aşılamış, verebildiğiniz kadar modern fen
den, modern teknikten istifade etmiş. Daha ço
ğunu verin daha iyisini yapsın. Satamıyor ne 
yapacağız bunları? Yabancı sermaye ile müşte
reken yabancı sevkü idareden, pazar bulmadan 
faydalanma suretiyle üzümü satar, kilosunu 15 
kuruş yerine 40 kuruşa getirebilirsek acaba fe
na mı olur? Elmayı 30 kuruş, 40 kuruş yerine 
60 kuruşa, 80 kuruşa getirebilirsek acaba fena 
mı olur? 

Efendim, kendimiz yapalım. Kendimize iti
madımız yok mu? Kendimiz yapalım. 
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Muhterem milletvekilleri, pazar bulma diye 
bir mesele var, pazarlara nakletme diye bir me
sele var. Türkiye henüz bu imkânların çoğun
dan mahrum. Türk tüccarı gayet klâsik bir şe
kilde ticaret yapıyor. Yeni pazarlar arama, ye
ni pazarlar bulma, yeni malları yeni pazarlara 
sürme. Bütün dünyada bir teşriki mesaiyi ica-
bettiriyor. Bizim maksadımız Türkiye'nin üzü
münü bedava dışarıya vermek değildir. Bizim 
maksadımız 15 kuruşa satılmıyan üzümü 40 ku
ruşa, 50 kuruşa 60 kuruşa değerlendirmektir. 
Satabilirsek, yaş üzümü 80 kuruşa, değerlen
dirmektir. 

Yaş meyveyi de aynı şekilde, çürüyüp gidi
yor. 5 kuruşa mevsiminde domatesi alan yok. 
Ama, 16 kuruşa domatesi fabrikaya verdiğimiz 
zaman fabrika bunu alıyor işliyor, kendi mem
leketine götürüyor ve bu sene yapılmış bulunan 
bir konserve fabrikası Bursa'nın Kemalpaşa'
sında sarf edilen dövizin % 60 ını ödemiştir. 
Türkiye'ye gelmiştir bu döviz. 16 kuruşa Türk 
köylüsü domatesini seve seve satmıştır. Mü
him olan mesele nedir? Bir dönüm domates tar
lasından iki ton değil, beş ton domates alacak
sınız. 4,5 tondan aşağı almıyacaksınız ve o tek
nolojiyi de vereceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye gıda sa
nayiinde, Türkiye orman mamulleri sanayiinde, 
Türkiye daha birtakım bugün hammaddesi bu
lunan sanayide menagement ihtiyacı var, tek
nolojiye de ihtiyacı var. Var mı bu teknoloji 
benim elimde? Yok. 

Bugün bundan sadece Türkiye şikâyetçi de
ğil. Bir teknoloji ile bir menagement, sevkü 
idare boşluğundan Avrupa şikâyet ediyor. Av
rupa ile bizim aramızdaki mesafe ne kadar? Av
rupa bundan bugün şikâyetçi, eğer bu boşluğu 
münasip bir şekilde kapatmazsanız işte o zaman 
emperyalist emellere kurban gidersiniz, işte o 
zaman gidersiniz. 

Türkiye'ye hiç yabancı gelmesin. Türkiye'
ye yabancı «Gel bizi soy» diye gelmiyor ki. He
sabınızı yaparsınız, kitabınızı yaparsınız, işi
nize geliyorsa buyurun dersiniz. Merak etmeyin 
bir şey de gelmiyor. 

Bu münakaşalar yapıldığı müddetçe ve bu 
böylece sadece parlâmentolarda değil, sokak
larda da yapıldığı müddetçe sermaye gelmez 
Türkiye'ye. Sermaye gayet nâzik bir iştir. Hiç 
kimse parayı sokakta bulmamıştır, getirip so-
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kağa para atmaz. Sermaye itimat ister, yerlisi 
de itimat ister yabancısı da itimat ister, ttimat 
olmıyan bir ortama sermaye gelir mi? Gelen 
sermayeyi biraz sonra okuyacağım, ne gelmiş, 
ne gitmiş. Ama bununla Türkiye'nin dışardan 
ödünç alarak, borç alarak yaptığı tesisleri bir
birine karıştırmayınız. 

Turizm imkânları mamütenahi, gayet haklı 
olarak tenkid ettiler sayın sözcüler: «Kâfi de
recede turizm imkânlarımız gelişmiyor.» diyor. 
Doğrudur, enfrastürüktür noksan, turizmin 
icaplarını bilmiyoruz, havası yerleşmemiş, bu
nun için çırpınıp duruyoruz. Daha en iyi turis
tik bölgelerimizin yollarının bir kısmını ancak 
asfaltladık, bir kısmı daha duruyor. Otel lâ
zım, lokanta lâzım, otel ve lokantanın içinde 
hizmet edebilecek yetişmiş personel lâzım. 
100 kişiye hizmet etmek başka 1 000 kişiye hiz
met etmek başka, 1 000 000 kişiye hizmet et
mek başka iş. Bunlar yerleşecek. Her şeyi ken
dim yaparım diyenlerin neyi yaptığını gidip 
görmek lâzım,. 

Niçin kendimizi birtakım doğmalarla bağlı
yalım? Niçin zihin gücümüzü birtakım çıkmaz
lara saplıyalım? Doğrusu, iyisi ne ise düşüne
lim taşınalım her mesele için, onu yapalım. Ve 
onu yapıyoruz! 

Petrol var yerin dibinde. Türkiye her sene 
70 milyon, 80 milyon dolar petrol parası vere
cek. Ondan sonra da buradan bağıracağız: Ti
caret muvazenemiz bozuk. Meyveler çürüyüp 
gidiyor, sebzeler çürüyüp gidiyor. Orman var, 
3 milyon metremikap kesiyorsunuz, 12 milyon 
metremikap kesebilirsiniz. Ne yapacaksınız 12 
milyon metrekarelik? Endüstriye çevirmezseniz 
satamazsanız, bir şey yapamazsınız. Ve kesme 
usulllerinde maliyet tekniğini ve fennî ikame 
etmezseniz 600 liradan kereste satamazsanız 
200 liraya satıyor başka memleketler. Dışarıya 
satacaksınız, döviz alacaksınız. Ama takas usu
lüne giderseniz o başka meseledir. O zaman pa
ranızın hakiki değeriyle görünen değeri arasın
da dört - beş misli bir fark olur. 

Biz diyoruz ki, ormanı çürüyüp gidiyor, 
bundan nemanalalım. Nasıl kurtaracağız orman 
köylüsünü? Nasıl bu memleketin ekonomisini 
geliştireceğiz? Bunu başkalarına vererek mi ne
malandıralım. Âzami nema alma şekli ne ise 
onu bulup yapalım... Mey vasi çürüyüp 
gidiyor, nemalandıralım; petrol toprağın 
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altında bunu çıkaralım, biran evvel petrolsüz-
lükten kurtulalım. Başkasını zengin etmeye ça
lışmıyoruz, kendi milletimizi kendi ülkemizi en 
kestirme yoldan zengin etmenin yollarını arıyo
ruz. (A. P. sıralarından alkışlar ve bravo sesle
ri.) 

Maksatları şu: Memleket fukara kalsın, bu 
demokratik sistem yürümüyor densin, bu sis
temle bu iş olmaz densin. Ondan sonra Türki
ye'nin bir asırdan beri yaptığı hürriyet müca
delesinin mezarını yapalım. Bunun hiç kimse 
görmeye muktedir olamıyacaktır... (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Deniyor ki, «Bu A. P. nin felsefesiyle ol
maz; A, P. ile olmaz...» İtirazınız bize değil, 
itirazınız milletin iradesine. Eğer onu hakem 
olarak kabul ediyorsanız ayrı iştir. Hakem ola
rak kabul etmeyip de başka metotlar peşindey
seniz o yine ayrı bir iştir. Yani ihtilâlci sos
yalizm, bilmem ne gibi falan... O işler Türkiye'
de, yürümez, gayet açıklıkla söylüyorum : Ne 
kadar tahrik etseniz, ne kadar bozgunculuk 
yapsanız, ne kadar nifak soksanız, ne kadar kör
pe zihinleri zehirlemeye çalışsanız, aziz mille
timizin bir tarihî ^şuuru var, her şeyi ölçüp bi
çecek... Türk Devletinin müesseseleri var, bun
lar hepsi dimdik ayaktadır. Onun içindir ki, 
ikide bir milleti tedirgin edip durmanın mâna
sı yoktur. 

Sayın T. î. P. sözcüsü 1 saat 20 dakika ka
pitalizm hakkında konuştu. Çünkü aslında bir 
şeyi yermek suretiyle başka bir şeyi methetmek 
mümkündür, onu yaptı. Ondan sonra ki, tam 
19,47 idi, «Şimdi de bütçeye geliyorum» dedi. 
Yarım saat vakti kalmıştı. Başkan da ihtar et
ti «Daha evvel Bütçeye gelseydin, iyi olurdu» 
gibi. Aynen zapta da geçmiştir. Kürsüye çıktı
ğı zaman kendisini kendi arkadaşlarından üç 
kişi dinliyordu, sonra altı kişi oldular, güçleri 
de bu... 

Toprak reformu meselesine ayrıca dokuna
cağım. 

Geliştirme fonları hakkında burada çok iza
hat verildi. Geliştirme fonları plâna, progra
ma, politikalara uygundur. 

Sayın sözcü sosyal adaletin bugünkü ekono
mik bünye ile geliştirilemiyeceğine de kaanidir. 
Aynen şöyle diyor; «Gelirleri ekonomik bünye 
dağıtır. Sanayi devletleştirilmedikçe, toprak 

25 . 2 . 1969 O : 3 

reformu yapılmadıkça, ticaret, bildiğimiz fi
kirleri devletleştirilmedikçe, hattâ ekonomi bü
yüse gelir dağılımı kötüye gider,;» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız Batı mem
leketlerine : Batı memleketleri demokratik ida
reyi senelerce evvel benimsemişler ve yürüte-
gelmişlerdir. Batının ekonomik kalkınması de
mokratik idarenin sayesindedir. Batı demokra
tik idareye başladığı zaman kültür bakımın
dan da, ekonomi bakımından da bizim bugün 
bulunduğumuz seviyenin çok çok gerilerindey-
di. Onun içindir ki, «Bizim kültür seviyemiz, 
bizim ekonomi seviyemiz demokratik idareyi 
yürütmeye yetmez» gibi yanlış bir şeyin içine 
de kimsenin girmemesi lâzımdır. Hangisi han
gisinden çıkmıştır? Fikrimizce demokratik ida
reden kalkınma çıkmıştır, demokratik idareden 
bugünkü güçlü cemiyet çakmıştır; korkusuz, 
hür yaşıyan cemiyet çıkmıştır. 

«İşçilerin ücret yükseltilmesine karşı devlet
ten mukavemet gelmiş» Bu, doğru değildir. 
Toplu sözleşmeye oturuyorsunuz, devlete bı
rakmamışsınız ki ne kadar olacak, nasıl ola
cak... Karşılıklı oturup konuşuyorsunuz; dev
let bu haliyle bir işveren, ama karşısındaki ev
velâ vatandaş, sonra işçi... Meselenin zayıf ta
rafı da burada başlıyor. 

Devletle, devletin çalıştırdığı, grev hakkı 
olan, toplu sözleşme hakkı olan işçi karşılıklı 
pazarlığa oturursa bunda şaşılacak ne var? Bu
nun neticesinde grev ve lokavt doğarsa bunda 
şaşılacak ne var?.. Hiçbir şey yok bunda şaşı
lacak. Ne olur, Devlet bugün vermekte olduğu 
ücretleri şayet hiçbir kayıt ve sınır tanımadan 
vermeye devam ederse bir gün gelir bütün fab
rikalar kapanır. Devlet vatandaşından bir şey 
esirgemez, ama verebileceğinin âzamisini ver
miş, bunun üstünde ne versin?.. 

E; Bu takdirde gayet tabiî ki grev doğacak
tır. Aksi halde devlette çalışan işçinin hiç grev 
yapmaması lâzım gelir. İstediğini gider alır, 
grev yapmaz. Bu şekilde devleti yürütmeye im
kân yoktur. Nereden karşılıyacaksınız işçinin 
muayyen sınırları üstündeki fahiş taleplerini?. 
İşçinin baskısı altında işçi fahiş taleple bu
lunmaz diyemezsiniz, işte Geney - Amerika : 
Enflâsyonlardan kurtulamamıştır. Onun için
dir ki, bizim Birinci Beş Yıllık Plânda işçi
nin artan ücretleri prodüktiviteye bağlanmış
tır. 
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Kaldı ki, biz o kayıda da riayet etme
dik. Sübvansiyonlarla, şunlarla, bunlarla ve
rilebilecek âzami ücretleri verdik. Onun için
dir ki, işçi yevmiyeleri 11,5 liradan vasati 25 
liraya çıkmıştır, A. P. iktidarı zarfında işçi 
yevmiyeleri 25 liraya çıkmıştır. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

Singer grevi... Ne olmuş Singer gevînde? 
işgal etmiş, işçi, tahrilbetmiş... Düşününüz Tür
kiye'nin her tarafındaki işçi ekmek yediği 
müesseseyi tahribediyor, işgal ediyor, tahribe-
diyor... E! Ertesi gün işyeri nereden buluna
cak, ekmek nereden çıkacak? Bırakın bu şid
det fikrini. Şiddet fikriyle bir şey halledemez
siniz. 

«Otomobil sanayii lükstür» diyor... Bu, eko
nomik doktrin meselesidir. Hakikaten bugün 
yanılmıyorsam bütün Sovyet Rusya'da 60 bin 
otomobil var, ve yol yok. Şimdi Sovyet Rus
ya Piat'la anlaştı, 900 milyon dolarlık Fiat 
sermaye götürüyor ve senede 1 milyon otomo
bil yapmaya başlıyor, istanbul'da 100 bin oto
mobil var. yani Sovyet Rusya'da 260 bin oto
mobil, istanbul'da 100 bin otomobil!.. Yabancı 
sermaye, diyor... Yugoslavya yabancı sermaye 
almıştır, Bulgaristan yabancı sermaye almıştır, 
Romanya yabancı sermaye almıştır ve Romanya 
Başbakanı bana söyledi; «sermaye mal gibidir, 
bulabilene ne âla, alabilene ne âla» dedi. işte 
Sosyalist memleketler dediğiniz memleketler 
bu... Ama şimdi tabii onun da biçimi çıktı; çeşit 
çeşit onlar. Şu biçim, bu biçim diye bir takım 
biçimleri çıktı. 

Ortak Pazara fikren karşıdırlar, biliyorum. 
Ana muhalefet partisi de Ortak Pazara nasıl 
gireceğiz? diye tereddüt içindedir, sözcülerinin 
ifade ettiğine göre. Ortak Pazara girersek sa
nayiimiz mahvolur.. Olmıyacak şekilde girelim. 
12 senelik ve 22 senelik iki devresi var. 

Muhterem milletvekilleri, Ortak Pazar Tür
kiye için, Türkiyenin kalkınması için, Türkiye-
nin batı topluluğu içerisinde, batı komünitesi 
içerisinde başarılı bir yeralması için mühim ve 
güzel bir adımdır. 

Anlaşması yapılırken o günkü hükümet de
miş ki, «Üç sene sonra otomatik olarak gire
lim.» Ortak Pazar memleketleri demiş ki, «Ha
yır, beş sene sonra girin ve tetkik ederek gi
rin.» Yani biz demişiz ki, üç sene sonra oto
matik olarak girelim. Bize beş sene sonra girin 

ve tetkik ederek girin denmiş. Bir senedir bu tet-
kikat yapılıyor. 

Türkiye Ortak Pazara girebilir, girme gücü 
vardır. Niçin sanayini mahvetsin? O şekilde 
girecektir ki, hangi mamullerini ilk fırsatta sü
recektir piyasaya, hangilerini sürmeyecektir. 
Bunların hepsinin ayarlanması mümkün. 

Şimdi burada mühim bir noktaya geliyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, sanayileşmek gü
zel bir şeydir, şarttır, lâzımdır, kaçınılmaz
dır. Sanayileşmek istihsal meydana getirmek 
demektir. Ama bu istihsali iyi mamulden iyi 
kalitede yapmaya mecbursunuz. Aksi halde 
müstehlikinizi ezersiniz. Müstehlikin iştira gü
cünü artırmak, eline geçen parayla daha çok 
mal almasını sağlamak, daha ucuza ve daha iyi 
mal almasını sağlamakla mümkündür. Belirli 
bir piyasayla rekabet edemiyecek sanayi ancak 
kapalı rejimlerde mevzuubahsolabilir. Yani he
sabı, kitabı belli olmıyan, neyin nereye gittiği, 
neyin nereye gitmediği belli olmayan rejimler
de mevzuubahsolunabilir. 

Türkiye'nin endüstrileşmesi sağlam baz'a 
oturacak ise bu endüstrileşme en kısa zamanda 
rekabet gücünü kazanmalıdır. Ortak Pazar bu 
bakımdan bir fırsattır ve rekabet gücünü ka
zanacak şekilde olmalıdır. Gümrük duvarlarının 
arkasına çekilip sanayi kuruyorum diye kendi 
müstehlikinizi ezdirmek esas yanlış olan iştir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim özel sektör anlayışımız bu. Yani hem 
istihlâk olsun hem müstehlik ezilmesin. Müsteh
liki düşünmiyen hiçbir Devlet yok bugün. Müs
tehliki de düşüneceksiniz. Ama bunun uzun vâ
dede, kısa vâdede müessir olan, müessir olnıı-
yan yolları var. 

Şurasını ifade edeyim; «Bizi soyarlar, bizi 
aldatırlar» gibi bir fobinin içine girerseniz, 
o zaman kendinize inancı kaybedersiniz, ne 
Devlet olaJbilirsiniz, ne millet olabilirsiniz. İkisi 
de olmaz. Geliniz, her meselede zihnimizi kulla
nalım ve en doğru yolu bulalım, en doğru ça
reyi bulalım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'yi güçsüz, 
itibarsız, her g\xn çökmeye müheyya görmeye 
ve göstermeye kimsenin hakkı yok. 

Dışardan bakanlar, Türkiye'ye dışardan ba
kan dost - düşman Türkiye'nin içinde bulunan 
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birtakım adamlardan çok daha iyi görüyor Tür
kiye'yi. 

Türkiye, hem demokrasinin gücüne, hem aziz 
milletimizin gücüne beraberce intibak etmeye 
doğru gidiyor. Elde edilmiş bulunan inkişaf kü-
çümsenmiyecek kadar güzeldir. 

Şimdi ikinci bir konuya geçiyorum. Güven 
Partisi Genel Başkanı Sayın Feyzioğlu, 20 mad
deden fazla madde sayarak neden kırmızı oy 
vereceklerini ifade ettiler. Ben bu maddelerin 
herbirisine böyle değildir de şöyldir desem, ga
yet tabiîdir ki, yine kırmızı oy verecekler. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Yani muhalefetin 
kırmızı oy vermesi gibi normal bir şey yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bizim
ki millî kırmızıdır, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — îşte ret oyu demek, yani o mânada 
söylüyorum. 

Sayın Feyzioğlu, benim yerimde bir bakan 
arkadaşımla konuşurken, meseleleri hafife al
dırımız seklinde bir ifadede bulundular. Buna 
üzüldüğümü ifade etmeliyim. 

Tabiî ki biz iktidarız, her türlü tarizleri ga
yet müsamaha ile karşılarız, ama doğrusunu is
terseniz, haklı değillerdi. 

Kendileri, «Hacca giden vatandaşlarımızın 
götürdüğü parayı Türkiye'ye getirmek imkânı 
vardır» şeklinde bir hususu ifade ettiler, izah 
etmeliler. Biz onun konuşmasını yapıyorduk. 
Acaba, bir yol bulunup da, bizim hacıları Suudi 
Arabistan misafir mi eder falan diye kendi ara
mızda konuşuyorduk. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

Tabiî... 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) —, Başka delil 

istemez. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — Müsaade edin söyliyeyim gerisini. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — işte o ! 

kâfi, siz söylüyorsunuz, misafir etsin diyorsu- j 
nuz. Biz de işte bunu söylüyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Biz dayanıyoruz, sizin de dayanmanız 
lâzım. 

Suudi Arabistan'la ticaret münasebetlerimiz
de büyük bir potansiyel vardır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Biz de 
onu söylüyoruz. 
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j BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — îşte ben de oraya geliyorum zaten. 
Büyük bir potansiyel vardır. îki, üç senedir, bu 
potansiyeli açmaya çalışıyoruz. Yalnız, mühim 
noksanımız münakale imkânlarındadır, bir. 
İkincisi de mallarımızın o piyasada, o piyasanın 
şartlarına uymamasmdadır. 

Japon endüstrisi, Kızıl Çin endüstrisi, Milli
yetçi Oin endüstrisi bu piyasalara bedava dene
cek kadar ucuz fiyatlarla yayılmıştır. Ve on
larla rekabet şartları kolay değildir. Sanayi 
mamullerinin hemen hemen hepsini ellerine ge
çirmişlerdir. O ülkenin idarecileri haklı olarak 
«Buyurun gelin bizim pazarlara» diyorlar. «Ama 
eşit şartlarla. Yani başkaları kaça satıyorsa, siz 
de ondan gelir alır» diyorlar. 

Bu kürsüden birkaç defa ifade ettim, yine 
ifade edeceğim. Orta - Doğu'da 2 milyar dolar 
petrol parası vardır. Bunun 280 milyon doları 
Libya'dadır, 500 küsur milyon doları Suudi 
Arabistan'dadır, 500 küsur milyon doları Ku
veyt'tedir, 500 küsur milyon doları Irak'tadır ve 
geriye kalan miktarı da diğer Arap şeyhlikle-
rindedir. 

Her sene royalite seklinde, hak seklinde bu 
paralar bu memleketlerde kalmaktadır. Libya 
misali gayet enteresandır. 

Lilbyanm 1954 te bütçesi 8 milyon sterling 
idi. 4 milyon sterlmgini İngiltere yardım olarak 
veriyordu, 4 milyon sterlingini kendileri yapı
yorlardı. 1965 te petrolden aldıkları para 86 
milyon sterlingti. Yani 240 milyon dolar. Yaban
cı petrol şirketleri sayesinde almışlardır. 

Onun içindir ki, petrol meselesi böyle bir he
saba vurmadan millî bir heseba vurmadan «Kay
naklanınız sömürülüyor, kaynaklarımız elimiz
den gidiyor» diye kesip atılacak bir mesele de
ğildir. Neden verelim efendim petrolü başkası
na? Ama çıkaramıyorsanız, yerin dibinde duru
yorsa, çıkaracak makinanız, çıkaracağınız mü
tehassısınız yoksa, bir kuyuya sarf edecek 
30 - 40 milyon dolar gibi riske edeceğiniz para 
yoksa, yahut bu kadar liranız yoksa, o zaman 
başkasından faydalanmak yanlış bir iş değil. 

Çıksın, 70 - 80 milyon dolar dışarıya para 
vermekten kurtulalım. Tediye muvazenemin 
böylece düzelecek. Bu sebeple getirilmiştir Pet
rol Kanunu. 
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Ziraat Bankası kredileri yeni baştan bir 
tetkike tabi tutulmuştur. Baremler değiştiril
miştir, toprak baremleri, hiç arazisi olmıyan 
vatandaşa kredi verebilmek için müteselsil ke
falet yolları açılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; bu Ziraat Bankası 
kredileri üzerinde bir nebze durmak istiyorum. 

Türk köylüsü Ziraat Bankasından aldığı pa
ra ile senelerden beri noksal mahsul aldığı yıl
ların açığını kapatarak gelmiştir. Aç kalmamak 
için noksan mahsul aldığı yılar onunla yem al
mıştır, onunla tohum almıştır, onunla giyecek 
almıştır kendisine, bazan ödiyebilmiştir, bazan 
ödiyememiştir. Karadeniz bölgemizde fındık böl
gelerinde bir sene fındık olur, bir sene olmaz, bu 
borçlar katmerlenmiştir. 1944 senesinden beri te
raküm etmiş borçlar vardır. 

Ziraat Bankasiyle Türk köylüsünün borç ala
cak vaziyeti hakikaten fevkalâde ciddî bir şe
kil almıştır. Bunun içindir ki, biz plasman mik
tarını mümkün olduğu kadar çoğaltmanın yol
larını aradık, nitekim 1963 te 2.5 milyar lira 
civarında olan parayı bu sene 8,5 milyar liraya 
çıkardık ve bu suretle daha çok köylüye yardım
cı olmanın yollarını arıyoruz. 

Avrıca aynî kredi tatHikatı'nı 19 il'e cıkoridık. 
1965 te iki ilden 19 il'e çıkandık, bu sene 19 iMe 
avnî kredi tatbikatı yapılmaktadır. Traktör 
edinme, gübre edinme, alet vasıta edinme, tohum 
edinme, toprak edinme bunların hepsi aynî kre
dilerin içerisinde mevcuttur. 

Kredi meselemi fevkalâde mühim bir konu
dur. Su fikrin vatandaşa verilmemesi lâzımdır : 
«İste banka, para Devlete ait, git al.» Borçlanıp 
da borcunu ödiyemiyecek duruma gelecek, yani 
borçlandığı parayı istihlâk edecek vatandaştan 
gelecek sene o para istendiği takdirde bu pa
rayı vermemek gribi bir durum karşısında vatan
daşı daha çok mustarip edersiniz. 

Bu para tahsil edilmiyecektir hissini verirse
niz bütün bankalar batar, bunları Devlet öde
mek mecburiyetinde kalır, vatandaş tasarrufla
rını götürüp bankalara yatırmaz, yastığının al
tına koyar, küpe koyar, bir yere koyar, bu tak
dirde de sirkülasyona para girmez. 

Binaenaleyh, kredi meselesi üzerinde ölçme
den biçmeden açılacak spekülâsyonların mem
leketin ekonomisine çok büyük zararları var
dır. Gayet tabu ben söyledim; «Ağacın altında 

oturan vatandaşa kredi yok» dedim. Yani çalış-
mıyan, iş görmiyen, sadece banka Devletin, 
oradaki para Devletin o da vatandaş, Devletin 
parasında ortak. 

Git bankadan parayı al gel, ağacın dibinde 
otur, karışma, hiçbir şey yapma... Böyle şey yok. 
Bu mânada söyledim. Tasvip gördü, Türk köy
lüsü tarafından tasvip gördü. Türk köylüsü 
hakkı, hukuku bilir. Yani çalışmıyan kimseye 
kredi mi verecek? Bunu ödeme kabiliyeti olmı
yan, ödiyemiyen kimseye kredi mi verilecek? 
Alıp bu parayı borç olarak boynuna geçiren, 
tahsil zamanı geldiği vakit köşe köşe kaçan va
tandaş ne yapsın krediyi? Mühim olan mesele, 
vatandaşı müstahsil hale getirmektedir. Bunları 
doğru anlamak lâzım, müstahsil hale getirmek
tedir. Müstahsil hale getirebilecek şekilde kredi 
vermek lâzımdır. Borcun altında inim inim in-
liyecek şekilde kredi vermek değil. 

Ve geriye almmıyacak şekilde bir krediyi, 
kimin parasını kime veriyorsunuz? Bankalar
daki para başka vatandaşların... Gelip istediği 
zaman ne vereceksiniz ona?... 

Onun içindir ki, bu meselede açılmış bulunan 
spekülâsyon belki bir miktar oy toplamaya yar
dım ©der ama, netice itibariyle kimse bunun al
tından kalkamaz. Bunlar kanunla, nizamla dü
zenlenmiş. 

Ama şunu ifade edeyim, Türkiye'nin yeni 
bir zirai kredi sistemine ihtiyacı var. Seneler
den beri yapılmış bulunan tatbikatın birçok 
yerlerini değiştirmiş olmamıza rağmen, bu sene 
bu tatbikatı yeni baştan değiştiriyoruz, hede.fi 
de; Türk vatandaşına, Türk köylüsüne, Türk 
çiftçisine daha çok faydalı olmak, onu daha çok 
müstahsil hale getirmektir. Hedef bu. 

Burada şunu ifade edeyim : 
Muhterem milletvekilleri, plânın 26,5 milyar 

lira kaynağı var Devlet bütçesi olarak. Bunun 
bir kısmı tabiî ki cari masraflardır, bir kısmı 
yatırımlara gider. Bunun dışında özel teşebbü
sün yaptığı yatırımlar var, bunun dışında da 
bankaların kaynaklan var. Yani 26,5 milyar li
ra zait 10 küsur milyar lira özel teşebbüsün yap
tığı yatırım. Bununla bitmiyor Türkiye'nin işi. 
Türkiye'nin kalkınmasındaki kaynaklar içinde 
Ziraat Bankasının bu sene verebileceği kredi 
8,5 milyar, Emlâk Bankasının, Halk Bankası-
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nın verebilecekleri krediler takriben birer mil
yar, böylece 10,5 milyar liralık bir kaynak da
ha var, tş Bankası ve diğer özel bankaların 
kaynakları ayrı. Ama Devletin manipüle ede
bileceği 10,5 milyar lira daha bir para var. Bu 
paraların hepsinin plân hedeflerine göre kulla
nılmasını biz 1969 programı içerisinde gayet dik
katle düşünmüşüzdür; aynı hedefe yöneltme, 
kalkınma hedefine yöneltme. Yani 26,5 milyar 
zait 10,5 milyar özel teşebbüsün şeyi ve 10,5 
milyar da bankaların kredi hacmi. 

Esnaf ve sanatkârların sigortadan faydalan
masını çok isteriz. Yalnız esnaf ve sanatkâr bu
gün sigorta primini ödemekten çekiniyor. Yani 
kazancı henüz o seviyede değil ki veyahut ihti
yatlar o seviyede değil ki, sigorta priminden 
çekiniyor. E, sigorta primi ödemediği müddetçe 
de o primi kim ödiyecek? O zaman Devletin bir 
genel sigortası olsa, yani bir gün Devlet o ha
le gelse, bütün vatandaşlarını sigortaya bağlıya-
bilse mesele yok... Onu yapamadığı müddetçe 
muayyen zümreleri sigortaya bağlarsanız, sigor
taya bağlamadığınız sınıflara karşı adaletsizlik 
yaparsınız. 

Petrol fiyatlariyle ilgili hususlarda zannedi
yorum mevzu buradan izah edilmiştir ama, bu 
verilen izahat Sayın G.P. Genel Başkanını tat
min etmiş görünmüyor. Ben kendisine burada 
uzun boylu; bir litre yüksek oktanlı benzinin 
fiyatını tahlil etmeye gitmiyeceğim. Ama kendi
sine ayrıca memnuniyetle izahat veririz ve eli
mizdeki dokümanları da kendisine memnuniyet
le tevdi ederiz; hesap nasıl yapılmıştır... Ama 
bilindiği gibi yüksek oktanlı benzin bu sene 
Hazineye 100 milyon lira civarında para getire
cek. Bu para hesaba alınmıyor ise, başka kay
naklara kayıyor gibi görünüyor ise tabiî ki bu 
mesele o zaman yanlış anlaşılmıştır. 

TURHAN PEYZtOĞLU (Kayseri) — Şirket
lere verilen para. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şirketlere verilen de öyle. Kendi ma
liyetine gayet tabiî her şeyde olduğu gibi cüzî 
bir kâr... İtirazınız maliyet ve kâr unsurlarına 
ise o unsurlar gayet iyi tetkik edilmiştir. 

Petrol Kanunu değişikliği hazırdır, Bakan
lar Kurulundan da geçmiştir. Bir özel komisyon 
Bakanlar Kurulu içerisinden meseleyi tetkik 
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etjn\ş ve Balkanlar Kuruluna meseleyi rapor et
miştir. Mart sonuna kadar sevk edilecelrtir de
miş bakan arkadaşım, hakikaten bütçe dolayı-
siyle birkaç gün gecikmiştir. Martın başında, 
ilk haftası zarfında Petrol Kanunu Meclistedir. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — 1968 Martı mı? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — 1969. 
Tabiî ki geç kalmıştır diyeceksiniz, bu sizin 

hakkınız, ona bir şey demiyorum. 
Köylünün mahsulünün değerlendirilmesi me

selesinde hem Sayın G. P. Genel Başkanı, hem 
de Sayın M. P. Genel Başkanı mütalâalarda bu
lundular. Daha çok Sayın M. P. Sözcüsü buğ
day fiyatları üstünde durdu. Ama G. P. nin Sa
yın Sözcüsü topyekûn köylünün mahsulü üze
rinde durdu. Şu buğday fiyatlarına bakalım bir, 
nedir durum? 

85 kuruştur Türkiye'de buğdayın fiyatı. 58 
kuruştur Batı - Avrupa'da. 60 kuruştan Türki
ye limanlarına teslim, buğday aldık bu sene. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri bir hususu 
arz etmek istiyorum huzurunuzda: Evet, buğ
day yetiştiren çiftçinin durumunun daha iyi 
olmasını hep canı gönülden isteriz. Yalnız, 85 ku
ruş dediğimiz fiyat alt fiyattır. Yani kimseye sa-
tamazsan getir Devletin ofisine sat 85 kuruş. 
Bu fiyatlar bir ara bir liraya kadar çıktı. Ga
zetelerde de kıyamet koptu, buğdaylar yüz ku
ruşa, yüz beş kuruşa çıktı diye. Ekmek fiyat
larına doğru gidiyor. 

Buğday fiyatları meselesi çok enteresan bir 
konudur Türkiye'de. Birçok sebeplerden dolayı 
enteresandır. Üzerinde spekülâsyon yapılabilir. 
Buğday eken bölgelerdeki vatandaşlarımızı 
memnun edecek birtakım sözler söylenebilir. 
Buğday yiyen bölgelerdeki vatandaşlarımızı 
tedirgin edecek birtakım yollar tutulabilir. Bun
lar kadar mühim olanı şudur; yapmakta oldu
ğu gübre, sulama ve tohum tatbikatiyle Türki
ye önümüzdeki yıllarda buğday ihracedebilecek 
hale gelecek. 

Pancara döner, yani fiyatlarda hiçbir hesa
ba dayanmadan yapılacak ilâveler bizi pancar 
durumuna götürür. 

Bugün şekerdeki durumuımuz nedir? 194 ku
ruşa şeker malederiz. ihraoetmek mecburiyeti 
hâsıl olduğu zaman 45 kuruştur şekerin dışar-
daki bedel. 
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Şimdi düşününüz, bugün Türkiye'nin elinde 
buğday olsa, ihracetmek durumunda olsa, 52 ku
ruştan iran'dan aldık buğdayı, 52 kuruştan al
dık iran^dan. 85 kuruşa halktan aldığınız buğ
dayı 52 kuruştan satacaksınız. 55 kuruştan sa
tacaksınız 60 kuruştan satacaksınız nihayet. 
O zaman buğday istihsalini kısıtlamak lâzmıge-
lir Türkiye'de. Çünkü pancarda bugün o durum
dayız. 

Mühim olan mesele nedir? Mühim olan me
sele istikrarı muhafaza etmek. Yani, köylünün 
hayati ihtiyaçlarındaki artışları frenliyebihnek. 
Bunu yapmışızdır. Nasıl yapmışızdır? Türkiye'
deki genel endeks fiyatları orta yerdedir. Tür
kiye'yi bir enflâsyon baskısı içine sokmamış ol
makla Türk ekonomisinin istikrarını muhafaza 
ettiğimizi geçen gün arz ettim. Kimse de buna 
itiraz etmedi. Bu istikrarı muhafaza etmiş ol
makla bir defa paranın alım kaabiliyetini mu
hafaza etmişizdir, bir. ikincisi; bir dönüm tar
ladan nıe alacağız? 

Meksika tipi veyahut da diğer yabancı to
humların denemesi suretiyle iyi neticeler istih
sal edilmiştir geçen sene 1 700 000 dönüm Mek
sika tipi buğday ekilmiştir Türkiye'de, bilhassa 
yağmur kuşağında. Vasati 400 kilonun üzerin
de verim alınmıştır. Hiçbir zaman bu vasati 120 
kiloyu, 130 kiloyu geçmez idi. 400 kilo alınmış
tır, vasati. 500 kilo alanlar, 600 kilo alanlar 
vardır bir dönümden. 

Mühim olan mesele, 120 kilo buğday yerine 
- yağmur kuşağından bahsediyorum - çünkü 
Orta - Anadolu şartları bundan çok daha kötü
dür. Orta - Anadolu şartlarında 30 kilodan baş
lar bu iş, bazen sıfırdan başlar, en iyisi de 150 
kiloya gider. Devletin çiftliklerinde bu kadar 
itina ile yapılan ekimlerde 150 kiloyu geçmez, 
dönüm başına. Ama 400 kiloya gittiğiniz tak
dirde buğday tohumunda, böyle bir tohumu ge
tirdiğiniz takdirde ve bunu tutturabildiğiıniz 
takdirde, o zaman 85 kuruş, güzel bir paradır. 

Mühim olan mesele, fiyatları alabildiğine 
götürmek değil, istihsali artırmak suretiyle, o 
istihsale giren unsurların maliyetini düşürmek 
suretiyle - ki biraz sonra onu da arz edeceğim 
gübre meselesini - bir dönüm tarladan daha çok 
randıman almakla daha çok para çıkarmakta
dır. 

Bu sene on milyon dönüm Meksika tipi buğ
day ekiyoruz. 80 000 ton Meksika tipi tohum 
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dağıtılmıştır. On milyon dönüm Meksika tipi 
tohumdan iki milyon ton civarında fazla mah
sul alabileceğimizi tahmin ediyoruz. Yani Tür-
klyenin buğday istihsaline iki milyon ton yeni 
bir ilâvenin yapılabileceğini tahmin ediyoruz. 
Şayet geçen sene Meksika tipi buğday ekilme
miş olsaydı yarım milyon ton daha fazla buğ
day ithal etmek mecburiyetinde kalırdı Tür
kiye. Yani, «Meksika tipi ektiniz de ne oldu 
deniyor?» Ekmeseydik yarım milyon ton daha 
fazla almak mecburiyetinde kalırdık. 1 milyon 
ton ithal etmek mecburiyetinde kalırdık. 

Muhterem (milletvekilleri; TürMyenin tarımı 
hava şartlarına bağlıdır. Daha uzun seneler de 
hava şartlarına esaslı olarak bağlı kalmaya de
vam edecektir. 

Tarım 4 milyon ailedir karşınızda, bir fabri
ka değildir, bütün vatan sathıdır. Tarıma tek
nolojiyi indirmek, tarıma modern bilgileri in
dirmek ve birtakım müesseseyi meseleleri var
dır, bunları halletmek kolay bir iş değildir. Ve 
tarımdan çok kısa bir zaman içerisinde çok bü
yük neticeler alınması zor bir iştir. Sulama şe
bekeleri meydana getirmesi, milyarlarca lira 
para sarfedersiniz, uzun zaman alır, bu zaman 
alır, bu zaman içerisinde de on sene alır bir ova
nın sulama şebekesiyle teçhizi. Ondan sonra da 
sulu zlraate geçirdiğiniz zaman sulu ziraatin 
ayrı bir tekniği vardır. Onun içindir M, TürM
yenin buğday meselesi kolay bir mesele değil
dir. G-ayet dikkatle üzerinde durulması lâzım
dır. «Al beş kuruş daha, al on kuruş daha» ile 
hallolabilecek bir mesele değildir. 

Gübreyi ucuzlatacaksınız. Bugün artık güb
re tabikatı âdet haline gelmiş ama hakikaten 
bâzı yerlerde iyi tatbik edilmediği de olmuştur. 
Neden olmuştur? ifade ederim, Türkiye 1965 se
nesine kadar ithal ettiği gübre kadar 1967 de 
gübre ithal etti, yani Cumhuriyetin kuruluşun
dan 1965 senesine kadar ithal edilen gübre ka
dar 1967 de gübre ithal etti Türkiye. 60 000 
tondan başladı Türkiyede gübre kullanılışı 
1950 de, 1960 larda yine gayet cüzi bir miktar
dır, fakat 1969 senesinde 2 700 000 ton gübre 
kullanıyor Türkiye. 1968 de 1 700 000 tona ya
kın gübre kullandı. 

Tabiî ki her vasıtayı suiistimal edenler ola
bilir. Ama bunlar yaygın bir halde değildir, 
münferit misallerdir, öyle olması lâzımdır. 
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Bu münferit misalleri hoş karşıladığımızı 
zannetmeyin. 

Şöyle özetlemek istiyorum: Türk köylüsü bu
gün gübreyi 50 - 55 kuruştan alıyor, çeşitli güb
reler var. Bunu 35 kuruşa indirebiliyor musu-

. nuz? tşte mühim olan mesele odur. Mersin'de 
yapmakta olduğumuz fabrika takriben 35 kuru
şa gübreyi satabilecek. Marmara kompleksi di
ye düşündüğümüz fabrika 27 kuruşa gübre imal 
edebilecek. 55 kuruştan 35 kuruşa indirebilirse-
seniz gübreyi, Türk köylüsüne 35 kuruştan güb
re satabilirseniz, 40 kuruştan gübre satabilirse-
niz, sulamayı da oraya götürebilirseniz, tohumu 
daha iyi ve bol bir şekilde verebilirseniz, zanne
diyorum ki, Türk köylüsünü bu yoldan zengin 
etmek çok daha tutarlı bir yoldur. Evet, ucuz 
traktör de verebilirseniz, ucuz ilâç da verebilir
seniz, bunlar hep birbirinin içinde... 

Cari harcamalar, Devlet idaresineki israf, or
man köylerinin durumu... Bunlar geçen günkü 
görüşmelerimizde izah edildi. 

«Bütçe açık...» Bütçe açık değildir. Bütçe 
denk bağlanmıştır, ümidediyoruz ki, bunların 

, hepsi tahminlerdir. İyi bir, fiskal ve monoter 
politika tatbiki suretiyle bu bütçe, (Tabiî İd, bu 
günden görünmeyen birtakım masraflar karşı
mıza çıkmazsa, memleketin karşısına çıkmaz
sa, onu demek istiyorum, savunma masrafların
da, şunda bunda birtakım bu günden bekleme
diğimiz hususlarla karşı karşıya kalmazsak) bu 
bütçe iyi bir bütçedir, denk bir bütçedir. Türki
ye 'deki fiyat istikrarına büyük ehemmiyet atfet
tiğimiz için, gelirleri şişirilmiş bir bütçe değil
dir ve seçime giderken de denk bir bütçe yap
mak pahasına Tekel maddelerine, birtakım ver
gilere zam yapacak kadar da samimiyetle hare
ket etmişizdir. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Saym Feyzioğlu rejim meselesine de temas 
ettiler. Daha doğrusu memleketteki huzur mese
lesine, talebe hareketlerine, birçok şeylere temas 
ettiler. Ankara Erkek Teknik Yüksek öğret
men Okulu içindeki bir broşürden bahsettiler. 
Broşür budur; bu, okul içinde basılmış değildir. 
Basanlar yakalanmıştır. Kendileri hakkında da 
disiplin cezası verilmiştir. 

Sayın Feyzioğlu'nun bir şeyini anlamadım. 
Kendileri diyorlar İd: «Biz Türkiye'nin mesele
lerine bir yabancı merkezden değil, Ankara'dan 
bakılmasını istiyen milliyetçi partiyiz.» 

Türkiye'nin meselelerine hep Ankara'dan ba
kılır. Yani, bu zamana kadar gelmiş Hükümet
ler Türkiye'nin meselelerine hep Ankara'dan 
bakmıştır. Eğer bunun mânası, kendilerini Ana
yasa içinde addettikleri halde lisanları Anaya
sayı tutmayan partiler kasdolunuyorsa, o tabiî 
ki, meseleyi vuzuha götürür. 

Türkiye'yi ne kalkmdırır, nasıl kalkınırız? 
Bu hakikaten bir bütçenin tümü içerisinde mü
nakaşa edebileceğimiz bir konu değil. Eğitimin 
ehemmiyeti inkâr kabul etmez, teknoloji inkâr 
kabul etmez. Ama mesele sadece bunlardan ibaret 
değil ki. Ekonomisini genişletemiyen bir mem
leket eğitimine eğitimine para bulamaz zaten. 
Birçok şeyi Türkiye beraber yapmak mecburi
yetindedir. Onun içindir ki «Her şey eğitimdir, 
başka bir şey değildir.» Bu, nazari olarak doğru 
olabilir ama, gerçekleştirilmesi imkânı yoktur. 

İktisadi ve içtimai alanlarda gerekli ıslahata 
azimle ve samimiyetle girişmediğimiz iddia olun
muştur. Tabiî ki, bu bir iddiadır. Biz söyliye-
ceğimiz şeyi "dokûmante ederiz ve biz katiyen bu 
fikirde değiliz. İktisadi ve sosyal meselelere Ada
let Partisi iktidarı başarı ile girişmiştir. Üç se
nelik tatbikatını da başarı ile bitirmiştir. 

Şimdi Sayın Feyzioğlu, sol maceracıların ya
rattığı birtakım huzursuzluklardan şikâyette 
bulundular. Bunun için de bizim neyi yapmadı
ğımızı ifade ettiler. Evvelâ şurasını ifade ede
yim. Türkiye'de hürriyet nizamını müdafaa, Tür
kiye'de komünizm ve diğer totaliter rejimlerle 
mücadele sadece Adalet Partisinin vazifesi de
ğildir. Herkesin vazifesidir, her siyasi teşek
külün vazifesidir; her Türk aydınının vazifesi
dir, her Türk vazifelisinin vazifesidir. Üniversi
tenin vazifesidir, müesseselerinin vazifesidir. 
«Sadece, biz seyredelim, siz bu işle uğraşın» 
derseniz bu işi yapmamıza imkân yoktur. Onun 
içindir ki, herkesin elbirliği etmesi lâzımdır bu 
meselede. 

Biz ne yapabiliriz? Ben bunu hep soruyo
rum: Ne yapabiliriz? Kesif bir fikir mücadelesi 
ile kamu oyunun aydınlatılmasını tavsiye eder
ler ki, bunların yapılmadığını söylüyorlar. «Ka
nunların uygulanmasında ciddiyet ve fikri ta
kip şarttır» diyorlar. «İktisadi ve içtimai İsla
hat tedbirleri lâzımdır.» diyorlar. İktisadi ve 
içtimai İslahat tedbirlerinden biraz sonra bah
sedeceğim. 
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Kanunların uygulanmasında ciddiyet ve I 
fikri takibolmadığmı kabul etmiyorum, 'hiçbir 
şekilde kabul etmiyorum. Bâzı mesuliyetler var 
ki, bunlar herkesin omuzundadır. Millî bütün
lük bunlardan biridir. Rejim bunlardan biri
dir. Beraberce bir arada yaşama »meselesi bun
lardan biridir. Bu her siyasi teşekkülün asgari 
müştereği içinde bulunmak mecburiyetindedir. 

«Türkiye'deki mücadelenin, uçların çarpış-
tırılmasiyle önlenemiyeceği» ni ifade ettiler. 
Doğrudur. 'Uçları çarpıştırma politikasına hiç
bir şekilde taraftar değiliz. Meseleleri daha 
büyütür. Mühim olan mesele Türkiye'de çarpı
şacak şekilde uçların meydana gelmemesidir. 
Ama sokak teşvik gördükçe ve siyasi partiler 
parlâmento plâtformundan sokağa kaydıkça 
sokakta bir fuvaye meydana getirme, bir cep
he meydana getirme hevesi içinde oldukça, so
kak yoruluncaya kadar parlâmento ayakta dur
mak mecburiyetinde kalır. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Mevcut kanunların çiğnenen hükümlerinin 
hepsi takip görmektedir. Kanunlar çiğnenmesin 
derseniz orta yerde suç olmaz. Kanunların çiğ-
nenmesinden suçlar doğmaktadır, ama bu suç
lar takip görmektedir. 

Unutmamak lâzımdır ki, 9 Haziran'da baş-
lıyan ve bütün Haziran ayı içerisinde devam 
eden, Türkiye'de gayet şiddetli bir üniversite [ 
problemi çıkmıştır meydana. Ve bu üniversite 
problemine yaklaşık tarzında da hükümet ga- | 
yet teenniyle, gayet itina ile hareket etmiş ve j 
zannediyorum ki efkârı umumiyemizin takdi
rini kazanmıştır. Bunların serpintilerinin or- i 
tadan kalktığını iddia etmek doğru olmaz. j 

Biz diyoruz ki, bütün dünyada birtakım I 
karışıklıklar var. E; Bunlar Türkiye'deki ka- j 
rışıklıklar için üniversite meseleleri için sebep | 
mi, deniyor. Ama bugünkü muhabere imkânla- v 
n ile, bugünkü münakale imkânları ile dünya ı 
küçülmüştür. Dünyanın bizim üzerimizde tesiri I 
olmadığını iddia etmek doğru değildir. Ben bu- j 
nu belirtmek için bunu ifade ediyorum. I 

«Sertlik istemiyoruz, ciddiyet istiyoruz» de- • 
niliyor. «Şiddet değil kararlılık ve yüreklilik 
istiyoruz» deniliyor. Doğrusunu isterseniz bu 
reçeteden bir ilâç çıkarmak imkânı yok. (A. P. . 
sıralarından alkışlar) ' 
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Muhterem milletvekilleri, gecenin bu saa
tinde bir hususu ifade etmek mecburiyetinde
yim : 

1960 hâdiseleri Türkiye'de bir meşruiyet 
münakaşasıdır ve Anayasanın dibacesine de bu 
münakaşanın geçiş şekli bellidir. 

Türkiye'de 1960 hâdiseleri, arkasından 1962 
hâdiseleri, arkasından 1963 hâdiseleri çok has
sas bir ortam meydana getirmiştir. 

Bugünkü Anayasa nizamının getirdiği hür
riyetlerin kullanılmasına bir diyeceğimiz yok, 
olamaz da zaten. Suiistimalinden doğan birta
kım hâdiseler vardır. Bunlara bakarak her de
fasında 1960 modeline dönmek suretiyle birta
kım kıyaslamalar yapmak; «îşte İstanbul'da 
Taksim'de şu hâdise oldu, sonunuz yaklaştı, iş
te filân yerde şöyle hâdise oldu, 28 Nisanda da 
böyle hâdiseler olmuştu bir ayınız daha kaldı...» 

Muhterem arkadaşlar, hangi hükümet olur
sa olsun 1960 ipotezinin altında Türkiye'ye hiz
met etme imkânı yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu ipotezden memle
keti bir kurtarmaya mecburuz. 

Siz söylüyorsunuz; hâdiseler şudur, şundan 
ibarettir, kanunlar budur... Vatandaş yine te
dirgin olmaya devam ediyor. Basın bir taraf
tan gayretini esirgemiyor, bir taraftan siyasi 
konuşmacılar gayretini esirgemiyor, fısıltı ga
zetesi bir taraftan çalışıyor. 

Vatandaş diyor ki; E! O zaman, «Bir defa 
oldu ya, yine de olur; arkasından bir daha ol
du ya, yine de olur, arkasından ıbir daha oldu, 
üç defa olur, yine de olur...» Bunun büyük teh
likesine işaret etmek istiyorum; bu şekilde ken
di kendimizi küçültüyoruz; idareyi randıman-
sız hale getiriyoruz, vatandaşın elini ayağını 
soğutuyoruz. Bununla da kalmıyor, dış itibarı
mızı kötülüyoruz. Bununla da kalmıyor... 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de Ana
yasayı yok addeden, Parlâmentoyu kapatan 
hareket ordudan gelmiştir. Eğer hergün böyle 
bir hareket olması ihtimali vardır, şöyle bir 
hareket olması ihtimali vardır şeklinde birta
kım korkuların içerisinde yaşanacaksa, bu, 
Türkiye'de lordu ile halk arasındaki münase
betlere, ordu ile millet arasındaki münasebet
lere çok kötü tesir ediyor. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 
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Ordudan kimsenin şüphelenmeye hakkı yok 
ve milletin göz bebeği olan Türk Silâhlı Kuv
vetleri kendi kumanda zinciri içerisinde vatan 
müdafaasını düşünürken kendilerine meşru mer
ciler tarafından verilecek vazifeleri yapmanın 
hazırlığı içerisindeyken, hergün birtakım zihin
lerin milleti ordu korkusu içerisine sokmaya 
hakkı yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Gayet itibar sarsıcı oluyor. 

Bir şeyi daha ifade edelim; herg*ün bizim 
önümüze darağaçları konuyor: Merhum Mende
res'in akıbeti böyle oldu, sizinki de böyle olur. 
Yazılıyor, çiziliyor, karikatürler yapılıyor, söy
leniyor sağda - solda... 

Muhterem milletvekilleri, damgacının altın
da ot bitmez.. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bunları Türkiye'de herşey vuzuha 
kavuşsun diye söylüyorum. 

Bir iktidar düşünüz ki, başındaki adama 
hergün; senin basma da şu gelir, senin başına 
da bu gelir.. Ondan sonra da; niye kuvvetli 
değilsiniz, niye güçlü değilsiniz, niye herkese 
kendinizi kabul ettirmiyorsunuz.. Bunları bağ
daştırmaya imkân yok. 

Muhterem milletvekilleri, bir sayın sözcü 
millî Hükümetten bahsettiler, zannediyorum Sa
yın Alican. Millî Hükümet; bu yeni bir tâbir. 
Sayın Alican geçen sene de akıllı idareden bah
setmişti, bu sene etmedi: t'aım rekabet ve akıllı 
idare.. Bu sene millî Hükümetten bahsettiler. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — «Aklınız 
ermiyor» dedim, içişleri Bakanınız da kullandı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Alican'm söylediğini işiteme
dim, onun için ben konuşmama devam edece
ğim. 

Millî hükümet.. Millî hükümet nasıl olacak? 
Yeni bir tarif getiriyor Sayın Alican, yeni bir 
bir konsepsiyon getiriyor. Kendine özgü, ken
dine has bir tarif. İşte, Türk Anayasasının gös
terdiği istikamette seçim yapılmış. Seçimler 
Türk Anayasasının 75 nci maddesine göre hâ
kimlerin idaresinde yapılmış. Millet hür reyini 
kullanmış (ki bâzı iddialara göre de topraksız 
olduğu için hür reyi yokmuş, ağalar kullandırt-
mış; bunlar tabiî gülünç iddialarıdır) hür re
yini kullanmış, bir siyasi parti çıkmış. Siyasi 
parti iktidar olmuş.. Millî hükümeti tarif için 
başka unsura lüzum yol?:. Gayet tabiî ki bu hü
kümeti beğenenler de olacaktır, beğenmiyenler 

de olacaktır. Beğenmiyenlerin içerisinde ne ya
parsanız yapın, Ebu Cehil gibi, hiçbir şekilde 
sizi kabul etmiyecekler olacaktır.. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi muhterem milletvekilleri, biz kanun-
laların dışına çıkmıyacağız. Kanunları tatbik 
etmekte eğer bizi kusurlu bulursanız, kanunlar 
yokken kanun varmış gibi hareket eder görür
seniz veya mevcut kanunları tatbik edersek: 
şöyle demek istiyorum, kanun yokken kendili
ğimizden kanun tatlbıik eder gibi olmıyan şey
leri tatbik edersek bizi muaheze etmek hakkı
nızdır, ama muayyen mevzuda kanunlar yoksa, 
kanunlar müeyyideler koymamışsa neden bun
ları önlemiyorsunuz, birtakım müeyyideler 
meydana getirtiyorsanız derseniz, bunda da si
zin hakkınız yoktur. Bizi, kanunları neden tat
bik ediyorsunuz diye muaheze edemezsiniz. Ne
den etmiyorsunuz diye muaheze ediniz. Ama 
yine arz ediyorum, sadece birtakım hükümler 
şeklinde değil, bu hükümlere sizi götüren sebep
ler neler ise onları da bilelim ki, sizi anlamak 
imkânlarını bulalım. 

Burada Sayın Feyzioğlu'nun 1961 Anayasası 
için yaptığı bir konuşma var, kendileri de rücu 
ettiler, ordan birkaç pasaj okuyacağım: 

«Bu maddelerde masum bir siyasi toplantıya 
katıldığı için cop yiyen ak sakallı ihtiyarın, 
kurşunlanan masum gençlerin, genç karısına 
ve birkaç aylılk çocuğuna güler yüzle veda edip 
onaltı ayını koğuşlarda geçirmek üzere Ankara 
ceza evinin kapısını aşan basın erinin izleri var
dır. Bu maddelerle her türlü Meclis gündemine 
alınmıyan önergelerin, söyletilmiyen, yazdırıl-
mıyan, ispat ettirilmiyen yolsuzluklar, mahke
me odaları yerine vekil odalarında verilen mah
kûmiyet kararlarının, önceden imzalanmış ve 
kullanılmıyan hazır neşir yasağı kararlarının, 
bir sabah vicdan huzuru içinde uyanıp mahke
meye gitmeye hazırlanan haysiyetli hâkimin eli
ne tutuşturulan iki satırlık, (görülen lüzum 
üzerine emekliye sevk edilmiştir) emrinin, yedi 
defa koy muhtarı seçildiği halde partizanları 
tarafından yedi defa seçimi iptal edilen, kanaat
leri için çile çeken, yılmak bilmiyen adsız halk 
ve hürriyet savaşçılarının izi vardır. Ne muha
lefet partisi ne de parti içinde muhalefet düs
turuna kapılarak rahat edeceğini sanan, örtülü 
ödenekli, ve saireli bir bahis daha var. Bu mad-
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deler, her sabah karısına ve çocuğuna veda ede
rek evden çıkıp, akşama dönüp dönsmiyeceğini 
bilmeden hak savaşma devam etmiş olanların 
izi vardır. Hülâsa bu Anayasada bir taklitçilik 
ve özenti değil, kendi topluluğumuzun gerçek
lerinden, burada bulunan üyelerin her birinin 
kendi canından, kendi yakınından, kendi yüre
ğinden ve kendi kafasında çektiklerinin, duy
duklarının hissesi vardır. Tarih teker
rür etmesi diye, tarihten alınan ders
ler vardır. Bu Anayasa yürürlüğe gir
diği zaman şehit Teğmen Ali ihsan Kal
maz'm ruhu bir kat daha şadolacaktır. O gün 
Turan Emeksizin yaslı anası, o gün Turan 
Emeiksizin yiğit arkadaşları, onun boşuna ölme
diğine şimdi daha çok inanıyoruz diyecekler
dir.» 

Muhtarsın milletvekilleri, bunu söyleyişimin 
sebebi var. Türk Anayasası nasıl yapılmış onu 
anlatıyor. Ama içerisinde birtakım hususlar var 
ki, bugün bize yürslkli ol, nasıl olalım yürekli? 
Gazete kapatma yetkisi bize ait değil. Gazete 
toplama yetlkisi maMceıme öğleden sonra toplar. 
Kitap basma izne tabi değil. Parti kurma izne 
tabi değil. Dernek kurma izne tabi değil. Yü
rekli olur, ondan sonra buraya gelirsiniz netice, 
işte buraya gelirsiniz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Türk Anaya
sasının nasıl yapıldığını öğrenirler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — E, onun için müsade edin de yakın 
mazide ne cereyan ettiğini ve onun ne şekilde 
«İnterprete» edildiğini söyliyelim. 

Bir şey ifade edeyim, bir Yassı Ada fobisi 
içinde misiniz, hayır. Hiçbir fobinin içinde de
ğiliz. («Bravo» sesleri alkışlar) Ama bir Yassı 
Ada gerçeği var, ama Yas'sı Adaya götürülmüş 
bir Parlâmento var, bunlar gerçek ve Türkiye'
de asılmış bir başvekil var, bunlar gerçek. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Bunları 
söylemeye ne lüzum var, tekrara ne lüzum var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sizden öğrenecek değilim neye lü
zum olduğunu Sayın Türkeş. Müsade edin. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Sayın 
Başbakan bunlar unutulsa, örtülse iyi olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir türlü unutulamıyor, ve örtüle-

miyor işte. Memlekettte bir yara açılmış, bu ya
rayı kapatalım uğraşıyoruz. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Ama siz 
açıyorsunuz yarayı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL' (De
vamla) — Biz onu hep kapatarak geldik. Biz, 
kapatarak geldik! 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Kabuk 
kurusun, düşsün, bırakın. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş lütfen efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Üniversiteye polis girer mi girmez 
mi, bu münakaşa da yapıldı. Üniversiteye polis 
girer. Üniversite gayet tabiî ki, mâni zabıta ted
biri almak isteniyorsa, nezaketen bir anlaşma 
şeddinde girer, üniversite idaresinin kendi niza
mını tesis etmek için polisi yoktur, üniversite 
de Türkiye'nin bir parçasıdır. Orada her hangi 
bir suç işlenirse girer. Ama bunlar birtakım 
takt, birtakım incelik meseleleridir. Yalnız ge
çen defa da söyledim, neden bu münakaşalar ya
pılıyor? 

Neden olduğunu söyliyeyim: Yassı Adada, 
istanbul üniversitesinin bahçesine, ağacın altı
na gelmiş olan polis cezalandırılmıştır, onun 
için yapılıyor bu münakaşalar. Memleketin me
selelerini olduğu gibi görüşelim. Yani ^<Sadece 
bir taraf serbeıst öbür taraf baskı altında, onun 
için düğümleniyor her şey, konuşamıyoruz, kı
rılmasın, dökülmesin, bozulmasın» diye uğraşı
yoruz ama Devlet ne hale gelmiştir, ne halde 
bir Devlet teslim edilmiştir bize? (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri) Ondan sonra dönünüz, 
beceriksizsiniz, iktidarsızsınız, şunu yapamıyor
sunuz, bunu yapamıyorsunuz. Dört koalisyon, 
üç tane silâhlı ihtilâl, getirmişsiniz bu noktaya 
meseleyi. Bugün başka şeyi münakaşa ediyoruz. 
Bugün sokak meselelerini münakaşa ediyoruz. 
Bunlara da bir çare buluruz. Bunların da bir 
çaresi bulunur. 

Millet Partisi Sayın Sözcüsü bir saat beş da
kika süren konuşması içerisinde bir miktar ken
di fikirlerini, bir miktar merhum Ali Fuat Baş-
gil'in fikirlerini ifade buyurdular. Kendi beyan 
ettiği fikirler de yeni fikirler değildir. Yılların 
nakaratı, çelişmeler zinciri, tekerlemeler, zaman 
ve modası geçmiş iddialardan (Gülüşmeler) mü
teşekkil bir öfke rüzgârıdır. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Birtakım tehditler 
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içerisinde, «Demokrasiye paydos olur ha» filân 
gibi, demokrasi oyununa paydos olur, ondan 
sonra da buradan çıkar Allahsız komünistler 
falan der, sonra döner kendi sözcüleri aynen 
T. t. P. nin fikriyatını savunur.» Var burada. 
Dışişleri bütçesinde de var, daha evvel Ticaret 
Vekâleti bütçesinde de var, hepsi burada. 

Ondan sonra döner fukaralık edebiyatını ga
yet güzel yapar, sonra da buradan; «Bu mem
lekette kızıl baykuşlar ötmiyecektir» diye söy
ler. Bunda samimiyeti anlamaya imkân yok. 
Ahlâkın, faziletin, hukukun şeyinden bahseder, 
ondan sonra, «şayet çıksa bile sandıktan» diye 
birtakım şeyler söyler. 

Burada hakikaten demokrasiye ve millete 
inançsızlık var. Dört senedir, beş senedir biz 
bütçe müzakeresi yapıyoruz. Yani Dördüncü 
Koalisyonun bütçesi ile.. Adalet Partisi iktida
rının dört bütçesi - ki, bu dördüncü bütçedir, -
beş bütçedir biz bunun münakaşasını yapıyoruz. 

Millet Partisinin Sayın Sözcüsü 1965 seçim
leri sonunda millete küsmüştü. Biraz sonra da 
işte, «zengini zengin, fakiri fakir» gibi bir düs
tur tutturdu. «Böyle lüksr yerlerde filânca otu
rurken bu fukaralar ne olacak?» gibi birtakım 
fukaralık edebiyatına daldı. Bu, hattâ bir ara
da kendi iktisadi doktrinini tarif ederken bir 
tâbir kullanmıştı, şimdi o tabir çok hatırımda 
değil, o zaman aramızda münakaşa etmiştik. 
Bundan şu anlaşılıyor, âdeta iktidar düşman
lığını sayın sözcü bir profesyonel haline getir
miştir, bir meslek haline getirmiştir. (A. P. sı
ralarından, alkışlar) 

Tenkidlerine bir şey demem ama tenkidleri, 
tenkid sınırlarının ötesinde birtakım hususları 
ihtiva etmektedir. Bütçe tenkidi olmaktan çok 
iktidar tenkidi, seçmene selâm, «işte senin buğ
dayının parası artmadı gibi» buğday mmtakası 
Orta - Anadolu'daki köylüye sesleniş, «Şoföre 
yirmi milyon lira para verdiler, hani herkes bir 
otomobil sahibi olacaktı, olmadı, gibi başka bir 
sesleniş. «Köy hizmetleri görülmedi gibi» başka 
bir sesleniş. Bunların hepsine seçim için prim 
derler. 

Bir itiyat daha kazanıyor zannediyorum 
Meclisimiz, siyasi partilerin, genel idare karar
ları defteri de vesika hazinesi haline geliyor. 
Onun için meselenin üzerinde durmuyorum. 

Dar ve sabit gelirlilere ayrı bir şey. Şeriat 
esasına göre Devlet kurulamaz diye, halk anlar 
diye söylemiyormuşuz da teokratik esasa göre 
Devlet kurulamaz diyormuşuz. Bundan maksat, 
yani eskiden olduğu gibi, padişahlık devrinde 
olduğu gibi din kurallarına bağlı bir Devlet ku
rulamaz manasınadır. Gayet tabiî ki, Türkiye 
Cumhuriyetinin modern kanunları, modern 
Anayasası, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu yani Türkiye 
Cumhuriyetinin hukuk düzenini kuran kanun
lar ayakta kalacak, hiçbir şekilde değişmiyecek 
demektir. 

Halk aslında şeriat ister diyor. Yani şunu 
demek istiyor : (Şeriatçilik) diyemeyişimizi, 
sanki halk şeriat istermiş de biz bunu bu mâ
nada beyan edemiyoruz demek istiyor. 

Tasrih ediyorum sözümü : Türkiye'de halk 
bugünden memnundur, millet memnundur bu
günden. Yani Cumhuriyetten millet memnun
dur, muhterem milletvekilleri! (Bravo sesleri) 
Cumhuriyet millete zorla kabul ettirilmemiştir. 
Türk halkı, Türk Milleti büyük bir dinamiz-
manın sahibidir, iyiye, güzele daima kendisi tâ-
libolur. 

Mesele şudur ki; Türkiye'de idareler dai
ma milletin gerisinde kalmıştır. Millet idareler
den daha ileridir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) Millet şeriat filân is
temez. Bugünkü halinden memnundur. Ama 
millet örfünü, ananesini muhafaza etmek ister. 
Din ve vicdan hürriyetine hürmet ister, iste
diği gibi yaşamaş ister. Hür olmak ister, mem
nun olmak ister, refah içinde olmak ister. Bun
ları istiyen milletler er geç bir gün bütün bu 
sıkıntılardan kurtulur ve özlenen seviyeye eri
şir. Bunlar istenmiyorsa o zaman şikâyetçi ola
bilirsiniz. Milleti iyi anlamak lâzımdır. 

Hesap sorulacağından bahsediliyor. Ne bi
çim hesapsa o. Bu hesap meselesini bir şeye 
koymaya mecburum. Siyasi heyetler hesapları
nı millete verirler. Bunların içerisinde şayet 
siyasi kusurların dışında birtakım kusurlar 
varsa bunların prosedürünü de Anayasa tan
zim etmiştir. Nasıl verilir, nasıl olur, nasıl 
gidilir, nasıl yapılır? Şayet Anayasanın tan
zim ettiği müesseselerin dışında ve siyasi me
kanizmanın tasvir ettiği usullerin dışında bir
takım ayrı hesap yolları varsa acaba hesap so-
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racaklar hesap sorma yetkisini nereden alacak- i 
lar, kimden alacaklar? 

Vatandaş iradesini ifsat için milyonlar dö
külmüş, bunlar doğru şeyler değildir. 

A. P. para sarf etmek suretiyle seçim ka
zandı gibi iddialar daha evvel yapıldı. 1965 te 
yapıldı. Adalet Partisinin seçimlerde kaç para 
sarf ettiğini ilân ettik, altı milyon liradır. Üç 
milyon lirasını azalarından toplamıştır, üç mil
yon lirasının da kaynakları yerindedir. Biz ilân 
ettik. 

Biz kimseyi para sarf etmek suretiyle seçim 
kazandı diye itham etmeyiz. Çünkü para sarf 
etmek suretiyle Türk halkının reyini almaya 
imkân yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» ses- | 
leri, alkışlar) 

2 Haziran seçimleri hakkında seçim şikâ
yetleri duyuyoruz. Seçimi Anayasanın 75 nci 
maddesine göre hukuk sistemimizde hâkimler 
idare ediyor. Şikâyetler oraya yapılmalıdır. 
Vaktinde, zamanında yapılmadı ise şimdi gelip 
siyasi iktidarı suçlamanın sebeplerini anlama
ya imkân yok. Tabiî, burada aslında üzerinde 
durulaJbilecek pek çok nokta var. Fakat za
man bir hayli ilerlemiştir. Daha yapılacak işler 
olduğunu biliyorum. Onun için sayın Millet 
Partisi Genel Başkanının sözlerini de bu ka
darla cevaplandırmış olacağım. 

Birçok hilafı hakikat şeyler var. Birçok da 
anlamadığımız hususlar var. Yalnız yolun so
nunu aydınlık görmemektedir, sözleri öyle bi
tiriyor, Millet Partisi yolun sonunu aydınlık 
görmemektedir Aydınlık olmamaktan kasdm ne 
olduğunu bilmiyorum. Birtakım imkânlar var
sa onları daha evvelki, biraz evvelki konuşma
larımın içinde cevaplandırdım. 

Şimdi, bir iki hususa daha temas edeceğim : 

Sayın Alican, Anayasa nizamını koruma 
Kanununun niçin geciktirildiğini ifade ettiler. 
Acaba mütereddidiz de ondan mı geciktirilmiş
tir? Gazeteden de bir parça okudular. 

Şunu da ifade edeyim : Eğer okudukları par
ça Senato Grup müzakerelerine ait ise yani bir
kaç gün evvele ait ise, öyle bir ifade doğru ola
maz. Çünkü bizim Senato Grupunun toplan
tısı gizli idi. Senato Grupunun sonunda da bir 
şey neşredilmedi, bir grup tebliği neşredilmedi. 
Grup başkanı beyanat verdi ve radyo bunu yay
dı. İki gün evvel gazetelerde çıktı. Dedi ki; | 

i «Gazetelerde birtakım neşriyat görüyoruz, grup 
toplantısı gizli idi, tebliğ de neşredilmedi. Bun
lar hiçbir şekilde partiyi ve Hükümeti bağla
maz.» dedi. 

İşte burada bir misal daha görüyoruz. Ya
ni zannediyorum ki, Sayın Alican bütün bunla
rı görmemiş, yahut duymamış. Duymak mec
buriyetinde değil ama, bizim bahtsızlığımız da 
bu. Yani meselenin bir tarafını bilip, öbür ta
rafını bilmemekten dolayı şu kürsüye tenfcid 
geliyor. 

İfade edeyim; Anayasa nizamını koruma 
kanunu tasarısı Anayasa Mahkemesinin gerek 
çesi çıkmadan hazırlanamazdı, kanaatimiz oy* 

I du. Bunda da haklıyız. Şimdi Anayasa Mah
kemesi bu kadar mühim bir kanunu geriye çe
virirse onun gerekçesini bilmeden, gayet tabiî 
ki bu Parlâmento için iyi bir şey olmaz. Onun 
gerekçesini bilerek ne şekilde anlıyor 141 - 142 
yi ve ona göre kanun tanzim etmek gayet tabiî 
ki doğru bir işti. Bunu yaptık. Bir ay evvel 
gelebilirdi, iki ay evvel gelebilirdi.. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — önce aksi
ni söylediniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır hayır, hep bunu söylüyo

rum. Hep başından beri bunu söyledim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Siz de bîr 
kısmını biliyor gözüküyorsunuz, bir kısmını 
bilmez gözüküyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, hep başından beri bunu söy
ledim. Basın toplantılarımda da bunu söyle
dim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Okuyun 
basın toplantısını. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Basın toplantım bir tane değil ki, 
13 tane. Ama, «Türkiye'de kanunlar kâfidir.» 
böyle bir şey demedim ben. Gayet tabiî ki 
Türkiye'de birtakım müeyyideler vardır, bu 
müeyyidelerin işlemesi lâzımdır. Noksandır 
dediğim yerde şayet bunu ikinci defa tekrar 
etmemişısem bunun noksandır mânasına alınma
sı doğru değildir. 

Şimdi getirilmiştir Anayasa nizamını koru 
ma Kajııınu. Ne baskı kanunudur, ne şudur, ne 
budur. Doğrudan doğruya şikâyetçisi bulun-

I duğunuz birçok hususları düzelteceğine kaani 
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olduğumuz bir kanun tasarısıldır. Yüksek irade 
Yüce Meclblerin)Jir. Yüce Meclisler kanun ta
sarısına istediği şökli vermekte gayet tabiî ki 
serbesttir. 

Bu tasan ile ilgili olaralk sırası gelmişkıen 
bir şeyi ifaıd'e edeyim; «Baskı tasarısı, baskı ta
sarısı» deniyor ve bunu Anamuhalefet partisi 
'de söylüyor; Anamuhalefet partisinin sözcüsü 
basta tasansmldan bahseidiyor. Burada kemdi-
lerİıiin Hükümette iken hazırladıkları tasan 
var, bu tasarı bizim hazırladığımız tasandan 
'dalha ağır. Bu.rv.iia kendilerinin imzalariiyle, ya
ni Anamtıtöıalefet pariM sözcüsünün, saym 
genel sdkrâtsrin imzalar'iyle «Bu kamunla mu
tabıkım» diye yazısı var. (A. P. sıralarından 
«•Btfavo» sekleri, alkışlar.) Dosya burada. İsler
seniz okuyayım yazıyı. («Oku oku» sesleri) 

«Yıkıcı cereyanları önlemek amaciyle Ba
kanlığınızca hasırlanmış olan Millî güvenlik 
kanun tasan'sı ile..» Adı öyle imiş, çok ad de-
ği^tir'li bu. «..gerekçesi tetkik ©dilli.» diyor, 
«burada 23 ncü maddemin tasiandan çıkarılarak 
Türk Ceza Kanununun 230 ncı maiddesinde ge
rekli değişiklik yapılması uygun olacağı düşü-
nüîraaelktıeidir. Hürmetle selâmlarımı sunanım.» 
'diyor. İmza da burada, yani imza aramaya fa
lara. lüzum yok. (A. P. sıralarımdan «Çalışma 
•Bakanı mı?» sesi) Çalışma Bakanı, evet Çalışma 
Bakianı olarak. 

Şimdi bu oldu baskı tasarısı. 

Muhterem milletvekilleri! Şayet bu bir ka
nun tasansı olmasa da bir fabrika olsaydı, 
hemen çıkıp; «Projesi bizim zamanımızda ya
pılmıştır» diye sahip çıkarlardı. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

15 Şubat tarihli Ulus Gazetesi, Manşet : 
«Ekonomik ve sosyal sorunların hakkından ge
lemeyen AP iktidarı çareyi şiddet yoluna baş
vurmakta buldu.» Manşet : «Hürriyetleri kat
ledecek tasarı Mecliste.» Manşette bu. Evet ben 
bunu çok görmüyorum, çünkü biraz sonra oku
yacağım bâzı dokümanlar var, bunu izah ede
cek. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Tasan Mec
lise gelmiş mi Saym Başbakan? Meclise gelmi-
yenin adı tasarı olmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİHEL (De
vamla) — Sayın Erim, Meclise gelmiyen şey 

25 . 2 . 1969 0 : 3 

tasarı olur olmaz, bunu münâkaşa etmiyoruz. 
Münâkaşa ettiğimiz husus; sizin Hükümetiniz 
zamanında böyle bir tasarının hazırlandığını 
ve bütün vekâletlerin müspet mütalâasının bu
lunduğunu, bu arada Çalışma Bakanlığının da 
müspet mütalâası olduğunu söylüyorum. Üst ta
rafını kıymetlendirmek Yüce Heyetinize ait. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Toprak meselesine başka bir vesileyle te
mas edeceğim. 

Bu aşırı cereyanlar meselesi 1961 den sonra 
gelen Hükümetin programında var, her Hükü
met bunu programına koymuş. Biz getirebil
dik kanun tasarısını, himmetinize kalmıştır. 

Ana mufalefet partisinin sayın sözcüsü bu 
kürsüden bâzı beyanlarda bulundular. Bu be
yanlar bundan evvelki beyanlardan çok fark
lı değildir. Aslında bunun üzerinde saatlerce 
polemik yapılabilir ve eğlenceli de bir iş olur. 
Yalnız cok vakit geçmiştir, onun için telhis 
etmek istemiyorum. 

Bir defa şunu ifade edeyim, komandoları işte 
o şekilde tâbir ediyorlar, «Biz bunların sahibi
yiz» dedi sayın Türkeş, binaenaleyh kendisinin 
Hükümet tarafından herhangi bir şekilde hima
ye görmediğini ifade etti. Tamamen teyidediyo-
rum ifadelerini, sahibi kendisidir. Ama bun
dan dolayı da anamuhalefet partisinin sayın 
sözcüsü bizi, «Es - Es» kıtalannı beslemek, on
ları muhafaza etmek, müdafaa etmek, böylece 
sokak saldırılan tertiplemekle suçladı. Gayet 
haksız, hiç bir mesnedi olmıyan suçlamalardır. 
Bu gibi suçlamalar sayın sözcünün bütün ko
nuşmasının içerisinde bir çok yerde vardır. 
Onlann da biraz sonra bir kısmının tahlilini ya
pacağım. 

Biz Devletin meşru kuvvetlerinin dışında 
bir kuvvet tertibine hiç bir şekilde taraftar 
değiliz. Biz iktidarız, muhalefet olsak da deği
liz, iktidar olsak da değiliz. Bizim siyasi fel
sefemiz budur. Biz kuvvetle meselelerin hallo
lacağına kaani değiliz. Çikanz meydanlara, çı
karız kahvelere, gideriz köylere anlatınz aziz 
milletimize derdimizi, bizim' derdimiz değildir 
o zaten, milletin derdidir. Onun derdinin takip
çisi oluruz, bizim siyasi felsefemiz bu. Bizi 
doğru anlarsanız bir çok kimse rahat eder. 

Toprak saldırılanndan bahsedildi. Türki
ye'de 40 000 köy var. 

http://Bu.rv.iia
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Elmalı'da bu saldırıların olduğunu ifade et
tiler. Sayın Kılıçoğlu arkadaşım buradan oku
du; 1964 te bu hâdiseler olmuştur, 1962 de de 
olmuştur, 1957 de olmuştur, aynı Elmalı'da. 

Yalnız ben başka bir şey söyliyeceğim bura
da. Anamuhalefet Partisinin Sayın Genel Sek
reteri Yozgat'ta diyor ki: «Bugünkü düzenden 
A. P. li yurttaşlarımız da eziliyor.» Bizim par
tililere söylüyor bunu. (Anlaşılmayan bir mü
dahale.) Bizimkiler dinler. (Gülüşmeler) Biz 
parti farkı gözetmeksizin onların da dâvasını 
güdüyoruz. «Bugün Atatürk'ün gönlünün iste
diği bir parti olduk.» diyor. «Bugün C. H. P. 
yeni bir parti olarak huzurunuzdadır, Atatürk'
ün gösterdiği yola girmiş olarak huzurunuzda
yız.» diyor. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Ya
ni şu kadar sene Atatürk'ün yolunda değildikte, 
ondan sonra döndük geldik, bu yola girdik mâ
nası çıkar bundan. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

18 Eylül 1967 günlü Elmalı köylerindeki ko
nuşmasından bir pasaj okuyacağım. 

Köylülere diyor ki, Saym Genel Sekreter: 
«Birkaç toprak ağası ve binlerce köylünün ara
sındaki mücadele A. P. nin kimden yana oldu-
nu gördünüz. Şimdi bizi köylülere jurnal edi
yor. Hava, toprak, su, yaşamamız için gerekli 
üç önemli unsurdur. Doğal kanuna göre olması 
lâzım.» 

«Kimse bunların bölüşülmesinde adaletsizlik 
yapamaz. Sizin hepinize insanca yaşama hakkı 
verecek bir toprak düzeni istediğinizi biliyorum,, 
ortanın solu bayrağını şerefle yürütüyor ve bize 
dâvamızı bütün Türkiye ölçüsünde savunmamız
da büyük güc katıyorsunuz.» 

«Ben size yeni bir şey öğretmek için gelme
dim. Bilâkis öğrenmek için geldim, çünkü siz 
sosyal adalet bayrağını burada açtımz.» işgal
cilere diyor bunu. Şimdi şurada da diyor ki: 
«Utanç duvarlarını dışarlarda arayanlar, bu mü
nasebetle bizlere de türlü iftiralar atanlar, bu
gün benim Bayralar ve Beyler köyünde gördü
ğüm utanç duvarını ibretle seyretmelidirler, tel 
örgülerle ve jandarmalarla, köylerde utanç du
varları yaratanlar aslında birer köylü çocuğu 
olan jandarmaları topraksız köylülerin üzerine 
saldırtanlar halktan yana olduklarını söyliye-
mezler.» Jandarma, Devletin jandarması, Ka
nun, Devletin kanunu. 

Şimdi başka bir pasaj daha var şurada. «Ka
nun olsa, şu hava parsellense, 2 - 3 ağa gelseler 
deseler ki, bütün bu havalar bizim. Bizden izin
siz, bize para vermeden siz bu havalan teneffüs 
edemezsiniz. Buralarda da nefes alamazsınız de
se, siz buna isyan etmez misiniz?» diyor. Köylü
ler «Ederiz, ederiz» diyorlar, işte toprak dağı
tımında adaletsizlik de aynı şekilde büyük bir 
adaletsizliktir. (C. H. P. sıralarından «Allah Al
lah» sesleri) inkâr varsa teybi var. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — inkâr et
miyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İnkâr etmiyorsunuz. Çok güzel, zap
ta geçtiğine memnun oldum. 

Bir iki şeyi daha söyliyeceğim. Başka bir yer
de Sayın Genel Sekreter «özerk kuruluşlardan 
biri olan TRT nin Kanununu değiştireceklerini 
söylüyorlar, eğer A. P., TRT nin bir teline do
kunmak isterse kıyameti koparacağız.» (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Kıyameti koparmak ki
min elinde bilmiyoruz ki. Sizin bunu ne zaman 
deruhde ettiğinizi de bilmiyoruz. 

Şimdi geliyor «Emirdağ'lı Bayram» yine,-
tekrarlandı burada da. Toprak meselesinden do
layı Bayram'ı öldürmüşler. Geçen sene bu
nu söyledik, bu sene tekrarlandı. Artık bun
lar klâsik şeyler haline geldi. Böyle klâsik 
meseleler. «Emirdağlı Bayram, toprak mesele
sinden dolayı öldürülmüştür» diye bugün yine 
tekrarlandı. Diyor ki, Milliyet Gazetesine: 
«^Muhterem gazetenizin 3 Şubat 1968 tarih ve 
7253 sayılı nüshasının birinci sayısının 8 noi 
sütununda (Toprak istiyen Köylü 57 yerinden 
Vuruldu) başlıklı haber yanlış olarak bildiril
miştir. Olayda toprak konusu bulunmayıp, ku
mar oynamaktan dolayı alacaklı bulunan mak
tul Bayram Çıtak ile Ahmet Ceylan adındaki 
şahıslar arasındaki husumetin, her iki tarafını 
taraftarlarına da sirayeti üzerine olay günü 
meydan kavgasına sebebolduğu, bu kavgada 
taraftarların bir birine karşı silâh kullandık
ları, bu sırada Bayram Çıtak'm av tüfeğiyle 
sağ ayak baldırından yaralanarak geç vasıta 
temin edilmesiyle Emirdağ Devlet Hastanesine 
nakli sırasında kan kaybından öldüğü» diyor 
Cumhuriyet Savcısı Can Kat. 

Devletin savcısı; gazeteyi yalanlıyor. «Top
rak kavgası falan değil, kumar kavgasıdır» di-
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yor, söylüyoruz. Yinıe bu kürsüye geliyor, 
«Topraktan Bayram öldü» (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

Bir hususu daha nazarı dikkatinize getire
ceğim. Aslında iki hususu daha dikkatinize 
sunacağım. Burada Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının Bütçesi konuşulurken ben de din
liyordum. Sayın anamuhaleM sözcüsü sayın 
genel sekreter değil, başka bir milletvekili ko
nuştu. Yalnız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı olan arkadaşım konuşjmasiyle basına ver
diği yazının aynı olmadığını ifade etti. Zabıt
lara geçti. Bunu bütün arkadaşların bilmesin
de fayda mütalâa ediyorum. «İşte bize lâzırn-
gelen muamele reva görüldü» den sonra şöyle 
demiyor: «Oysa ki, Türk halkının beklediği bir 
petrol kanunu, bir maden kanunu, bir yaban
cı sermayeyi teşvik kanunu; bir tek kanunu 
var.» - Buna bir şey demiyoruz - «İktidar eli
ni buralara uzatamamaktadır. Çünkü bu konu
larda karşımıza gayrimillî Hıristiyan şirketleri 
çıkmaktadır» diyorlar. Grayrimillî Hıristiyan 
şirketleri. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Müs
lüman şirketi mi Mobil? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — işte oraya geliyoruz. İşinize geldiği 
zaman böyle, işinize geldiği zaman öyle. Gayri-
ımillî Hıristiyan şirketleri, yani birisi duyarsa 
bunlar gâvur şirketleriymiş desin... Mesele bu
ldur. 

Muhterem milletvekilleri; «Tabiî, diyor, 
A. P., bu kadar köyün suyu dururken İstan
bul'a gider köprü yaparisa...» Tabiî bu kaidar 
köyün yolu dururken İstanbul'a gider köprü 
yaparisa diye bir köprü dâvası da yürüyüp gi
diyor. 

Burada bir mantaliteye işaret etmek istiyo
rum. Türkiye'nin bu kadar köyü susuzken, bu 
kadar köyü yolsuzken, bu kadar köyü ışıksız
ken, hattâ bunların susuz mu, ışıksız mı, yol
suz mu olduğu belli değilken, Türkiye'de bir
çok şeyler yapılmıştır. Şimdi hizmetleri görür
ken; bu yol istismar yoludur. Bu istismar yer 
yer geçer de. Onu da ifade ©deyim. Yer yer 
geçer. Ama gidip vatandaşa anlattığımız za
man, mesele döner, «istanbul'a köprü yapaca
ğınıza biızıim köye yol yapın» der vatandaş... 
Bu demektir: Türkiye ide son köyün yolu ya
pılıncaya kadar, son köyün'suyu yapılıncaya 

kadar, son köyün ışığı gelinceye kadar İstan
bul'a köprü yapmamak lâzım. Aynı mantali
teyle giderseniz; istanbul'a elektrik de yap
mamak lâzımıdır. Aynı mantaliteyle giderseniz, 
İstanbul'a su da yapmamak lâzımdır. Aynı 
mantaliteyle giderseniz, Ankara'ya da birşey 
yapmamak lâzımdır. 

Şimdi bu yol yanlış bir yoldur. Ama yani 
politik istismar bakımından fena bir yol değil
dir. (A. P. "sıralarından gülüşmeler) Onu tak
dir ediyorum. Şimdi ama adama birçok şeyler 
derler. Türkiye bir plânla kalkmıyor, istanbul 
köprüsü bir fantazi değildir. İstanbul köprüsü 
köprü olduğu için yapılıyor değil. İstanbullu
lar üstümden geçsin diye de yapılıyor değil. 
Zenginler, arabalı olanlar falan geçsin diye 
yapılıyor değil. Ama onlar da geçecek. Gayet 
tabiî Türkiye'de mülkiyet var, serbest teşebbüs 
var, arabası olan da var olmıyan da var, geçe
cek üstünden, istanbul köprüsü istanbul'un 
köprüsü değildir, boğazın bir yakasından öbür 
yakasına geçme problemidir. Nasıl Fırat Neh
rini Biledik köprüsüyle bir yakasından öbür 
yakasına geçiyorsanız, nasıl Dicle Nehrini, Ciz
re köprüsüyle bir yakasından Öbür yakasına 
geçiyorsanız bunların Türkiye'de köprülerin 
tulü 34 küsur Km. yi bulur. Köprü bir yaka
dan öbür yakaya geçmek içindir. Neyle geçe
ceksiniz? Kayıkla, dombazla, sandalla sununla 
bununla yahut feribotla, yani araba vapuruy
la. Şimdi bakıyoruz, hesap yapıyoruz, hesap 
yapılıyor. Hesabı da dünyanın en iyi mütahas-
sısları yapıyor, bizim hatırımız için falan da 
yapmıyor. Yani öyle herkes hatır için falan, 
Batılı profesyonel itibarını satmaz. Batılı ol
manın büyük taraflarından birisi odur. itibar 
çok mühim şeydir. Yapıyor, getiriyor, diyor 
ki, «1973 senesinde bu köprü işletmeye girerse 
118 milyon lira senede kâr edersiniz. 1095 sene
sinde de 449 milyon lira kâr edersiniz.» 1,5 
milyar sarf edeceksiniz. 20 senede bu köprü 
kendi kendisini öder, bütün masrafları çıktık
tan sonra, 1973 senesinde köprüden ortalama 
geçiş maliyeti 11,48 liradır. Araba vapuru ile 
17,03 liradır vasati, kamyonu, otomobili ve sa
ire vasatisi. 1995 te 3 liraya geçiş iner, 3 lira 
ile 449 milyon kazanırsınız. Araba vapuru 
kullanmaya kalkarsanız 12,44 lira eder, vasati 
maliyeti. Mesele bununla da bitmiyor. 
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Muhterem milletvekilleri, trafik büyük bir 
hızla arıtıyor. Halen bir taraftan diğer tarafa 
geçen 4 milyonu aşmıştır.. Bugün bunun yüz-
ûe\ 50 sinden fazlası da ticari eşya taşıyan 
kamyon - kamyonet Anadolu'dan geliyor, Ana
dolu'ya gidiyor. Türkiye^de sanayiin yüzde 51 i 
İstanbul civarındadır, ticaretin yüzde 60 ı is
tanbul'da... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok fena. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — İyi veya fena, bu böyle. Kültür 
merkezi, üç tane üniversite; 24 bin yatağı bu
lunan hastaneler; İstanbul, bugün bütün Tür
kiye'nin istifade ettiği bir merkez. 

Şimdi, ne yapıyorsunuz? Boğazın bir sahi
linden öbür sahiline geçeceksiniz, probleminiz 
bu. Efendim, kaç tane çaresi var bunun: Ara
ba vapuru var, köprü var, tünel var. Bunların 
hepsi tetkik edilmiş, hesapları yapılmış. Tet-
kikat gösteriyor ki, 3 - 4 sene sonra koyacağı
nız araba vapurlariyle boğazın bir tarafından 
bir tarafına geçebilirsiniz ama, Karadeniz'den 
Marmara Denizine geçemezsiniz. Yani, yüzen 
bir köprü meydana geliyor. Geçemezsiniz, za
ten kazalar ve saire çok artmaya başlamıştır. 
Köprü bir süs değildir. Köprü bir iktisadi te
sistir. Kendi kendini ödiyecek bir tesistir. 
«Yabancılardan para bulacakmışız, ödünç pa
ra..» Bulacağız. Üstünden geçen adamdan ala
cağız, yabancılara ödiyeoeğiz. Bunun neresin
de mahzur var? Yani, bu neden kötü görülü
yor? İktisadi bir tesistir. Köprünün ihale ev
rakları mütaahhitlerine gönderihnişıtir. Avru
pa Yatınım Bankasının teşikil ettiği konsorsi
yum, köprüyü prenslbolarak finanse etmeye 
karar vermiştir. Martın sonunda finansman 
modelini verecek ve 9 Temmuz tarihinden ev
vel de köprünün temeli atılacaktır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri sürekli alkışlar) 

Söz buraya gelmişken, «E, bari İstanbul'un 
elektriğini, suyunu yapsanız» diyor sayın ge
nel sekreter. istanbul meselelerine ne kadar 
aşina, ben söyliyeyim, 

Istanbultta Alibey Barajı yapılıyor. İstan
bultta terkıoıs derivasyonu yapılıyor. İstanbul'
da Ömerli Barajı yapılıyor. İstanbul'da Kartal 
mınitakasında ikinci bir belediyeye su getire
cek tesisler yapılıyor. Kâğıthane su tesisleri 
yapıldı. 541 milyon lira para sarf ediliyor, ya

pılıyor bugün. 541 milyon lira para sarf edili
yor, çürikü Taksim Meydanında «İstanbul'un 
su meselesini halledeceğimizi, bunun için de 
541 milyon lira para sarf edeceğimizi» söyle
dik, onu yapıyoruz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Elektriği bari onu da söyliyelim: 110 000 
ıkilovat ^mbarlı (Santralı ,+ 220 Ö00 kilovat 
Ambarlı Santralı + 330 000 kilovat Ambarlı 
Santralı, 630 000 kilovat Ambarlı Santralı = 1 
milyar lira sarf ediliyor. 

Keban istanbul hattı inşa halinde; 500 000 
kilovat Seyit Ömer tesisleri, Kütahya Ua yapı
lıyor, bütün bunlar yapılıyor. Yani onları ya
pıyoruz. Köprüyü de münasip şekilde, borç bul
mak ve hasılatı ile ödemek suretiyle yapıyo
ruz. «İktisadi genişleme» derler bunun adına. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi muhterem milletvekilleri; huzuru
nuzda başka bir konuya geçeceğim, istanbul'da 
meydana gelen hâdiselerin üzücü olduğunu söy
ledim. Mâni olmak için bütün itinamız kulla
nılmıştır. Fakat, maalesef hâdiseler çıkmıştır. 
Biz, sokaklarda vatandaşlarımızın kavga et-
tmesinden hoşlanacak kimseler değiliz. Biz, 
kimsenin burnunun kanamasından hoşlanacak 
kimseler değiliz. Maalesef olmuştur, üzücüdür. 
Ama, ümidederiz ki, tekerrür etmez. 

Burada bir hususa dokunacağım: 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
aklı sıra beni buradan tezyif etti. Öyle şeyler 
söyledi ki, ben bunlara o seviyeye inip cevap 
verecek değilim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
doğru, sesleri) Yalnız, bâzı şeyleri söyleyece
ğim: 

BuraJsı şahısların birbirlerini tezyif etmesi, 
onun karşısında durup dururken müdafaaya 
girmesi ve saire gibi maksatlar için istimal 
olunamaz, olummaımalıdır da. Çok esefle karşı
ladığımı sözlerini ifade edeyim. Bunları ilk de
fa söylemiyor. Zannediyorum başka yerlerde 
de söylemiş olmalı ki, burada bunları altalta 
çabucak koydu. Şunu ifade edeyim: Biz Tür
kiye'de demokratik hayatın gelişmesi, yerleş
mesi, aziz milletimizin refaha, memleketimizin 
ümrana gitmesi bizden ne kadar fedakârlık 
istiyorsa, biz bu fedakârlığı vermek üzere yo
la çıkmışızdır. Onun içindir ki, bu işi batır
mak istiyenlerin tahriklerine uymıyacağız. 
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(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sokağı tahrik edebilirsiniz. Ama, bizi tahrik 
edemezsiniz. Evvelâ bunu ifade edeyim. 

Buradaki beyanlar bir hıncın ifadesidir: 
Hınç... Neden? 13 Şubat 1965 tarihinde kendi
lerini istifaya mecbur ettik. Ben böyle konuşa
yım. Bu bir türlü unutulamamıştır. Arkasın
dan 1965 seçimlerinde, seçimi kaybettiler, bu
nu da unutamamışlardır. 

Birçok yerlerde bana işte «Nerden çıktı bu 
adam?» gibi falan sözler sordular. Ben de de
dim ki, «Ben millet içinden geliyorum, aziz 
halkımın sinesinden geliyorum. Bir köylü ço
cuğuyum. Yerim, cefakâr ve vefakâr milletimin 
sinesidir. Buradan çıktık, geliyoruz, Nasıl 
iktidar olduğumuzu da sorarsanız sandıktan 
geçtik geliyoruz» dedim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisinin Büyük Kongresi, beni 
1964 senesinde 1 600 delegeden 1 072 sinin işti
rakiyle Genel Başkanlığa seçti. Gayet tabiî ki 
ben 1960 ihtilâlinden sonra Devlette vazife al
madım, askerliğimin dışında. Hayatımı kazan
mak için meslekimi icra edecektim. Meslekim 
de mühendislikti, onu icra ediyordum. Tabiî ki, 
herkesin meslekini icra etmesi kadar tabiî bir 
şey olamaz, ama söylenmedik lâf kalmadı bura
dan: Dış iş.çevreleri ile iç iş çevreleriyle alâka, 
bilmem ne, birtakım şeyler... Bunlar söylendi. 
Bunlar sadece burada söylenmedi. Ayrıca bir 
gazetede de hâtıra olarak yazılıyor. Milliyet 
Gazetesinin 15, 16 ve 17 Şubat tarihli yazıları 
tarafımızdan dikkatle tetkik edilmektedir. Bu
rada çıkan bir hâtıra dikkatle tetkik edilmekte
dir. 

Biz dört parti bir araya geldik, 226 oy bul
duk, 13 Şubat günü Hükümeti istifaya mecbur 
ettik. Meğer bizi birtakım dış çevreler, bu ara
da Amerikalılar böyle bir yola itmiş, bundan 
haberimiz yokmuş. 

Bu, hepimizi birden alâkadar eder. Bu yazı
larda bunlar vardır. 226 tane Türk Parlâmen
tosunun milletvekilinin reyi ile, hür iradesi ile 
o günkü Hükümeti istifaya mecbur ettik. Neden 
ettiğimizi de sonra izah ettik. Bu hıncı almak 
için karalama, tezyif ve iftiraya müracaat etmek 
insaf sahibi insanların yapacağı iş değildir. Ama 
ben bunu çok görmüyorum. Neden çok görmü
yorum? Bu şekildeki iftiraların insafsızca ya

pıldığını hep gördük, yani bu iftira onu yapan
lar tarafından itiyat haline gelmiştir. Gayet 
tabu ki, bu makaleler tarafımızdan gayet dik
katle tetkik ediliyor. 

Şimdi ben burada şunu sîöyliyeceğim: Tabiî 
ki, bu gibi haller karşısında dövüşmek veya sö
vüşmek iki yoldan biridir. Ben ikisine de sapmı-
yacağım, çünkü mesuliyet taşıyoruz. Taşıdığımız 
mesuliyet bizi bu iki yoldan birine gitmekten 
menediyor.. Türkiye için, aziz vatanımız için 
şahsımıza yapılmış bulunan hakaretlerin bir ço
ğunu sineye çekmişizdir ve bunu da sineye çe
keceğiz. Sadece bunun bir iftira olduğunu, bir 
yalan olduğunu ve bu şekildeki iftiralara tenez
zülle bir şeyin çıknııyacağmı huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Genel Sekreter, adam lekelemek sa
natımız değildir. O sanatın erbabı olan bu işle
re tenezzül ediyor! 

Sayın Genel Sekreter, «Kendisi ispat edemez
se müfteridir» sözüne karşı cevap vermiş. Haki
katen müfteri olduğunu ispatladı, buradan. 
Adalet Gazetesinde yazılmış iki makaleye baka
rak, ondan sonra da iş çevreleriyle bilmem alâ-
kalıymış ve saireymiş. 

Ben gayet açıklıkla söylüyorum, sırça köşkte 
oturan kimse nereden neyin geleceğini gayet 
iyi hesaplar. Dört küsur senedir bu işin için
deyim. 

ilk defa söylemiyorum; herkes ne biliyorsa, 
zaman, mekân, şahıs söylemek suretiyle or
taya koymazsa gayet tabiî ki, en ağır tâbirlerle 
bu gibileri bir muameleye tabi tutarım. 

Kendisi buradan müfteri olmadığını değil, 
olduğunu ispatlamışlardır. Çünkü Söylediği, bir
takım alt alta konmuş, üzerinden şu kadar sene 
geçmiş gazete yazılarıdır. Gazete yazılarına ba
karak bu gibi büyük işlere cüret etmemek lâ
zımdır; mahcup ederler, insanı. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; şahıslar arasındaki 
dostluklar ayrıdır, milletlerarasındald dostluk
lar ayrıdır, devletler arasındaki dostluklar ay
rıdır. Eğer Ana Muhalefet Partisinin Sayın 
Sözcüsü bunları ayırt edemezse ben kendisine bir 
yardımda bulunamam. (A. P. sıra'':arından «Bra
vo» sesleri) 
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Onun içindir ki, bu bahsi şöyle kapatmak is
tiyorum: Hakikaten tezyif müzeyyifiıı kavliyle 
mütenasiptir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; 3,5 saate yakın za
mandır konuşuyorum. Daha çok konuşma ihti
yacındayım, fakat bağ-lıyacağım. (Muhalefet 
partileri sıralarından «Bağla, bağla» sesleri) 

Türkiye yüzde 7,6 kalkınma hızını sağlamış
tır. Üç senelik A. P. Hükümeti zamanında ba
tıyoruz, gidiyoruz falan denen iktidar zamanın
da 7,6 kalkınma hızı sağlanmıştır. 1960 - 1365 
devresinde tasarlanıpta kuvveden fiile çıkanla-
mıyan (M hemen hiçbir tesis yoktur) bütün te
sisleri kuvveden fiile çıkarmıştır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

A. P. İktidarı zamanında Türkiye 12,5 milyar 
yatırım hacminden (Plânın birinci yılı) 24.7 mil
yar yatırım hacmine memleketi çıkarmıştır. 

A. P. iktidarı zamanında Türkiye 1964 -1965 
ders yılında ilkokula giden 3 milyon çocuğunu 
4,5 milyona çıkarmıştır. 

A. P. İktidarı zamanında, 6 vilâyetteki sos
yalizasyonu 23 milâyete götürmüştür. 

A. P. iktidarı zamanında geçen üç sene zar
fında memleketimiz birçok güzel tesis kazanmış
tır. Bunları teker teker sayacak değilim. Hep
sini söyliyecektim. 

Güzel hedefler konmuştur, orta yere. 
2.5 milyon çimento 1969 yılında 6.5 milyon ton 

istihsale çıkmış, 1972 de 12 milyon ton istih
sale çıkacaktır. 

2.5 milyar kilovat - saat elektrik 12 milyar 
kilovat - saate çıkmaktadır. 

300 000 ton civanndaki gübre kapasitesi 
4 milyon tona çıkmaktadır. 

430 000 ton olan demir kapasitesi 4 milyon 
tona çıkarılmaktadır. 

900 000 ton olan petrol istihsali 4 milyon to
na çıkarılmıştır. 

Üç tane kâğıt fabrikası hali inşadadır, üç 
tanesi daha inşa edilecektir, programa konmuş
tur. 

1952 de 12 tane elektrikli köyü olan Tür
kiye'de yalnız 1969 senesinde 2260 köye ye
niden elektrik götürülmesi için çalışmalar ya
pılacaktır ve bunun 1 500 ü bitirilecektir, pa
rası konmuştur. 

1950 ye kadar (ki 1949 da bir 500 000 lira 
var, zannediyorum) köy hizmetlerine hiçbir pa
ra konmamış iken, 1969 senesinde 750 milyon 
lira köy hizmetlerine konmuştur. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Bunun yanında 250 
milyon lira da Türk köylüsü kendi gönlü ile 
katkıda bulunmaktadır. Bir milyar liralık Türk 
köyüne hizmet gitmektedir, sadece yol, su, 
elektrik. 

1962 senesinde 45 milyon olan köy tahsisatı 
1969 senesinde yedi misline çıkarılmıştır, yedi 
senede yedi misline çıkarılmıştır. Ondan sonra 
bakıyoruz, gidiyoruz, Türkiye geriye gidiyor. 

Sınai istihsal 1962 - 1965 senesinde yüzde 
8 civarında iken 1965 - 1968 senesinde millî ha
sıladaki yeri yüzde 11 in üzerindedir. Ama 
yüzde 12 nin altında. Doğru; yüzde 11 in üze
rinde. 

Muhterem milletvekilleri; 
1969 bütçesi büyük gayretler sonunda ha

zırlanmıştır. 1969 programı ikinci Beş Yıllık 
Plânın ikinci senesine tekabül ediyor ve eko-
nomimizdeki gelişmenin sıhhatli bir şekilde 
gideceğine göre hazırlanmış. 1970 lerde yeni 
devre başlıyor. Bu devrede mühim hadiseler 
olacak. Ekonomimiz bakımından, sosyal meşe
lerimiz bakımından mühim hadiseler olacak. 

İhracat meselesi Türkiye'nin bir numaralı 
meselesidir. İhracatı artırmak için birçok ted
birler alınmıştır. Bu sene 575 000 000 dolarlık 
bir ihracat yapılması düşünülmektedir. Fakat 
bunun 600 000 000 dolar seviyesine erişmesi 
için gayret sarfediyoruz. 

Mühim olan mesele Türkiye'nin kaynakla
rını daha iyi kullanmak, Türkiye'nin plânlarını 
daha iyi yapmak, ve 1970 - 1980 devresinde, 
1960 - 1970 devresindeki inkişafın çok daha 
ilerisini sağlıyabilmektir. Sağlamak mümkün
dür. 1970 lerin ortasında, yani 

1970 - 1980 devresinin ortasında Türkiye 
bugünkü sıkıntılarından geniş çapta kurtula
caktır. 1972 senesinde ilkokul dâvası hallolmak
tadır. «Eğitim meselesinde kifayetsizsiniz» de
nildi. Biz, her 20 Türk köyüne bir ortaokul gö
türmekteyiz. Ve Cumhuriyetin kurulduğu gün
den bu yana açılan ortaokulu - geçen gün de 
söyledim - Adalet Partisi 4 sene zarfında aç
maktadır. Bunun yüzde 75 ini açmıştır, keza 
lise de aynı şekildedir, sanat okulu aynı şe-
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kildedir, ziraat okulu aynı şekildedir. 6 tane 
ziraat okulunu 60 ziraat okuluna çıkarmakta
yız. 43 tanesi açılmıştır, Türk köylüsüne hiz
met gidecektir. 

Binaenaleyh huzurunuzda Adalet Partisi ik
tidarının üç senelik icraatını sayıp dökmeyi çok 
isterdim. Ümit ederim ki başka bir vesile hasıl 
olacaktır, bunu sayıp dökeceğiz. 

Bu itibarla biz, bize devredilmiş bulunan 
emaneti titizlikle muhafaza ettik, büyütmeye 
geliştirmeye gayret sarfettik. Bizden evvel bu 
hizmetleri görenlerin hizmetlerine yenilerini 
ilâve etmeye çalıştık. Bunu yaparken de iyi 
niyetle bütün gücümüzle aziz milletimize olan 
muhabbetimizle, saygımızla, hukuk ve kanun 
devletine olan saygımızla çalıştık. 

Encümenlerde, Yüce Mecliste Bütçenin tü
mü üzerinde bakanlıklar bütçeleri üzerinde fi
kir ve mütalâa beyan eden değerli milletvekili 
arkadaşlarıma, bütün siyasi partilerdeki millet
vekili arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. 

Ayrıca Bütçe ve Plân Komisyonunun değerli 
Başkanına, yardımcılarına huzurunuzda yine te
şekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. 

Beni uzun saatler dinlediğiniz için Yüce 
Meclisin muhterem üyelerine şükranlarımı ve 
saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarında şiddet
li alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
suretle bütçe üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
1969 malî yılı Bütçe Karnın tasarısı açık oyları
nıza arz edilecektir Beyaz oy pusulaları kabulü, 
kırmızı oy pusulaları reddi, yeşil pusulalar da 
istinkafı ifade eder. 

Kutu Başkanlık kürsüsünün önünde, hita
bet kürsüsünün yanındaki bir yere konacaktır 
ve isimler okunarak oylar kullanılacaktır. 

Şimdi hangi çevreden oylamaya başlayacağı
mızı tâyin için kura çekiyoruz: Celâl Nuri 
Koç. 

Kars seçim çevresinden başlıyarak oylarımı
zı kullanacağız. 

(Kars seçim çevresi milletvekillerinden baş
lanarak oylar kullanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşı
mız var mı efnedim? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

(Oy ayranı yapıldı) 

BAŞKAN — 1969 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısının oylama neticesini arz ediyorum. 

Oylamaya 386 sayın üye iştirak etmiş, 249 
kabul 135 ret 2 çekinser oy kullanılmıştır. Bu 
suretle bütçe kanun tasarı kanuniyet iktisabet-
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizde 167 
saat müzakere edilmek suretiyle üzerinde 285 
sayın hatibin konuştuğu bütçe kanun tasarısı
nın ve bu tasarı ile milletimize ve memleketi
mize sunulmuş olan hizmetlerin hayırlı ve ba
şarılı olmasını temenni ederim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başbakan, teşekkür sadedinde söz is
temiştir. Buyurunuz Sayın Başbakan. 

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

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

1969 senesi Bütçesinin Yüce Meclisinizce 
kabulü dolayısiyle hepinize şükranlarımı su
narım. 

1969 yılı Bütçesinin her kuruşunun mahal
line masruf olması, her kuruşunun en yüksek 
seviyede değerlendirilerek hizmetlere kalbol-
ması için gayret sarf edeceğimiz hususunda bi
ze itimadetmenizi rica ediyorum. 

1969 senesinin memleketimizin çeşitli köşe
lerine dağılan gerek daha sonraki yıllar için, 
gerekse 1969 senesi için ekonomimiz bakımın
dan, sosyal hizmetlerimiz bakımından, kültürel 
hizmetlerimiz bakımından, güzel hizmetlere yö
nelmiş bir bütçe yılı olmasını temenni ediyor 
rum. 

Aziz milletimizin emrinde Yüce Meclisleri
mizin gösterdiği istikamette bu bütçenin sarfı
na dikkat, itina ve gayret sarf edeceğiz. 

1969 yılı Bütçesinin milletimize, memleketi
mize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Haktan ni
yaz eder, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından sürekli alkışlar ve «Bravo» ses
leri) 

— 982 — 



M. Meclisi B : 62 t 25 . 2 . 1969 O : 3 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Baş
kanlığa verilmiş olan bir önerge vardır okutu
yorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bizim 
de bir önergemiz var, Sayın Başkan. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Grup Başkanveklilerinin Kurban Bay
ramının so7i günü akşamından başhyarak, 
12 Mart 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Millet Meclisinin çalışmalarına 
ara verilmesine dair önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde mevcut bâzı mü

him kanun tasarı ve teklifleriyle, 19G3 malî yı
lı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşme
ler bitirilmiş ve Meclisimizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple uzun ve sürekli çalış
malar yapan sayın üyelerin dinlenmelerini ve 
Kurban Bayramı münasebetiyle de seçmenleriy
le temaslarını mümkün kılmak için Millet Mec
lisi çalışmalarına Kurban Bayramının son gü
nü akşamından başlamak üzere 12 Mart 1969 
Çarşamba günü saat 15.00 te toplanmak kaydı 
ile ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

G. P. Grup 
Başkanvekili 
T. 1 P. Grupv 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Muhterem 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Trabzon 
Ahmet Şener 

M. P. Grup 
Başkanvekili 

Y. T. P. Grup 
Başkanvekili 
arkadaşlarım, şu 

anda içinde bulunduğumuz gün Çarşamba gü
nüdür ve içtüzüğümüz gereğince mûtat bir iç
tima günümüzdür. Bu önergede bugün de top-
lanılmıyacağı hususunun mündemiç olduğunu 
kabul ederek ve bu beyanımla, takriri oyları
nıza sunacağım. Yani bugün Çarşamba günü
dür, tüzüğümüz gereğince Çarşamba günü top

lanılmak iktiza eder. îşte bu önergede müşte
rek bir ifade olarak bugün de toplanılmıyacağı 
beyanının mevcudolduğu tashihatiyle oyunuza 
sunuyorum : Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Osman Bö-
lükbaşı grup adına bir söz talebinde bulunmuş
tur, 85 nci madde gereğince... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — 95 nci 
madde gereğince Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizde 85 nci madde di
ye yazılı Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yanlış 
yazılmış efendim, 95 olacak. 

BAŞKAN — Yani bir sataşma iddiası ile... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sataş

ma değil Sayın Başkan; orada ifade ettiğim fi
kirlerin aksini iddia ettikleri için... (A. P. sıra
larından, «tatil için karar verildi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
bir dakika; karar verildi, ama daha talik yap
madık. 

Sayın Bölükbaşı; 85 dedim, hayır 95 dedi
niz. 95 sataşma maddesidir, hayır sataşma de
ğil, dediniz. Bu sebeple talebinizi vazıh görmü
yorum, bir muamele yapmıyacağım. 

CSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — 95 i 
koymazsanız tüzüğü ihlâl etmiş olursunuz. Ta
rafsız olmadığınız anlaşılmıştır, siz iktidara 
hizmet eden bir Başkansınız... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, 12 
Mart Çarşamba günü saat 15,00 te, kabul ettiği
niz takrir gereğince toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kapanma saati : 00,45 

»-«•<( 
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1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Kemal Çetinsoy 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atillâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 317 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 08 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıy anlar : 127 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür.kel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
lllıami Erten 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevrıi Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat PasMi 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Küııçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Miırsaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sülıeyman D e mir el 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettim Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
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Aydın Yalçını 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMIH 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümüspala 
Settar îksel 
Şinasr Osma 
Eırver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişehir] ioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

Hacı Ahmet Özsoy 
MUĞLA 

izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özallp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ala Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[RsddedenUr] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 

t. Sıtkı Hatipoğl/u 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettim Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 
Tarık Ziya Ekinci 

EDlNRE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğhı 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka'gün 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY" 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Ar en 
Hüseyin Ataman 
Orhan Eyüboğlu 

ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
t. Hakkı YılanJ ıo ğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehn.et Yüceler 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğluj 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MUĞLA 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Penckp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekniel Çetiner 
Bülent Ecevit 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

[Çekimserler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

[Oya kattlrmyanlar] 

KOCAELİ 
îsımail Arar 

TRABZON 
Osman Turan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Kareı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topa'loğlu (B.) 

AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Mesut Ozansü 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BlTLlS 

Zarife Koçak 
BOLU 

Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURSA 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih BaydiJ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 
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DİYARBAKIR 
Yusuf Azkoğhı 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
A ziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs ' 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Ç«likkan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 

Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Ahdurrahnıan Şeref Lâ^ 

IZMÎR 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gursan 
Nihad Künşad (IB.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Göle 
Adil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan] 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 

Vefa Tanır 
EJÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Alı Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
istanbul 2 
Malatya 1 
Mardin 1 
Samsun 1 

Yekûn 6 

Kâmran Evliyaoğlu 
Şevki Yücel 

SllRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Nasııh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ömer LTsta 

URFA 
Hüsamettin Koran 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görcntaş (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sun/gur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
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1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanl) 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atillâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞKI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Tokeı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

üye sayısı .: 450 
Oy verenler : 386 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 135 

Çekinserlcr : 2 
Oya katılmıyanlar : *58 

Açık üyelikler : G 

[Kabul edenUr] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
tsmet Sezgin 

BALTKESÎR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoglu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihct Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
AİKİurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam et Gül doğan 
Kevni Nedim oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Arığı 
Seyfi öıztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

" GİRESUN 
' Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğhl 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
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^Süleyman Dtmirel 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin- Bulak 
Tekin Erer 

f̂uri Eroğan 
Mustafa Ertuğıul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad" Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

Vedat Âli Özkan 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orlıan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 

Mehmet Necati Kalaycı-
oğlu 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Er soy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişchirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalip 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gür»r 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç ' 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkök 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizarooğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müf tüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
JECemal Sarıibrahimoğlu 

[Reddedenler] 

Bekir Tün ay 
ADTYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 

Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 

Muzaffer Özdağ 
AMASYA 

Kâzım Ulusoy 
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ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İ3mail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarıik Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDÎNRE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyaısettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başa?" 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜ.-5ANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet AH Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Ilhanıi Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

. MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko Boran^ 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu* 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmln 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kınkoğlu 

— 990 — 



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1969 O : 3 

[Çekinserler] 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 

AĞRI 
Kasım Küfre vi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BİTLİS 
Zarife Koçak -

BOLU 
Hasan Özcan 

BURSA 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[Oya katılmıyanlar] 

Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V. 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GÎRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhaın Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

KONYA 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

[Açık üyelik] 

Ankara 
istanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Nazmi Oğuz 
MUĞLA 

Turan Şahin 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Kânıran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SlNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

URFA 
Mahmut Çetin 

VAN 
Muslih Görentaş (I. U.) 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

Yekûn 

*>•<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

Ö2 NOİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1969 Sah 

Saat •: 10,000 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X 1. — 1969 yılı bütçesinin finansmanı 
için vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/568) (S. Sayı
sı : 769) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


