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I. — IGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki atlınım yapılan bu Birleşimde; 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Kanma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
(kanunu tasarlısının reddedildiğine dair Cumhu
riyet Senaitdsu Başkanlığı tedkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporunun ('Millet Mecli
si : 1/05) (S. Sayısı : 51) tümü üzerinde bir sü
re 'görüşüldü. 

18 Mayıs 1974 Cumartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saait 19,35te son 
verüMi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 
Memduh Eksi Oral Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 
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18 . 5 . 1974 Cumartesi 
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nuna) 
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kanun tasarısı (1/132) (Millî Eğitim ve Plan 
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Hizmetleri Tazminat Kanununun »bazı madde
lerinin değiş'tirilmeisine ve bir geçici mıadde ek-
lemneteine ilişkin kanun tasarısı (1/133) (Millî 
Savunana ve Plan komisyonlarına) 
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DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Av§arg:l (Kalyseri), Zekâi Yaylalı (Erzurum)' 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 1/65; Cumhuriyet Senatosu .• 1/243) (Millet 
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Meclisi S. Sayısı : 51; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 332) (1) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam 
'ediyoruz. 

(1) 51 S. Sayılı basmaya&ı 17 . 5 . 1974 ta
rihli 77 mci Birleşim tutanağının sonuna eklidir, 
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Bayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, geçen 
(birlerimde Sayın Maliye Bakanı ve üç grup 
sözcüsü ile şahsı adına iki arkadaşımız görüş
müştü. Şimdi söz sıraısı C. H. P. Grupu adına 
Sayın Selçuk Erverdi'nindir. 

Buyurun ıSaym Erverdi. 
ıC. H. P. GRUBU ADINA SELÇUK ERVER

Dİ (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larımız ; 

1974 yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun 
görüşlerini sunmak için huzurlarınızdayım. 

1974 yılı Bütçesinin hangi koşullar altında 
hazırlandığını, hangi olanaklara dayandığını 
belirlemek için, ulusal ekonomilerin birbirle
rinden etkilendiği gerçeğinden hareketle dünya 
ekonomisine, ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 
durumu daha iyi değerlendirebilmek amacıyle 
de 1973 yılıridaki ekonomik durumumuza kısa 
da olsa göz atmayı zorunlu saymaktayız. 

Bunu yaparken, yapılmayanlara mazeret ara
mak veya devraldığımız şartlar sebebiyle kim
seyi suçlamak niyetimiz olmadığı gibi, yılla
rın kötü idaresinin memleketin sosyal, siyasal ve 
ekonomik hayatında biriktirdiği şikâyet konu
larını, üç aylık iktidara yükletip, kendi yaptık
larının hesabını başkalarından sormak eğilimin
de olanlara fırsat vermek de istemiyoruz. Bu 
suretle hem konu daha iyi değerlendirilme ola
nağına kavuşur hem de herkesim hakkı kendi
sine verilmiş olur kanısındayız. 

Yine bu bütçenin, Adalet Partisi iktidarınea 
kendi görüşlerine göre hazırlanan 3 ncü Beş 
Yıllık Planın 1974 Programına dayalı olduğu
nu, bu görüş ve strateji ile bizim görüşlerimi
zin her noktada uyuşmadığını, birtakım tercih
ler dışında bu program ve bütçede esaslı yapı 
değişikliklerinin yapılamadığını, bilinen bir ger
çek olarak ifade etmek isteriz. 

Yine bu bütçe hakkında düşündüklerimizi 
ifade ederken, o'bje'ktif olmaya, konuları kendi 
boyutları içerisinde değerlendirmeye gayret ede
cek, Hükümetimizin halkın ve ülkenin yararı
na olan girişimlerde teşvikçisi, destekleyicisi. 
olacak, noksan bulduğumuz yönleri de onun 
başarısı için açık yürekle söylemeyi vazife bi
leceğiz. 

Karşıt eleştirilerden, hissi olmayan; yalnız
ca kusur bulabilmek, yalnızca yıpratabilmek 
kastına dayalı bulunmayanları da. Hükümeti ve 

onun dayandığı partileri uyarıcı nitelikte oldu
ğu cihetle, elbette ki saygı ile karşılayacağız. 

Bu nitelikten yoksun eleştirilerin, ne yapa
na, ne de memlekete birşey kazandırmadığını, 
muhatap olanlardan değil, söyleyenlerden bir
şey götürdüğünü artık anlamış olmanın zama
nının geldiğini ifadeyle beraber, bunların esa
sında cevap gerektirmediği halde, cevapsız bı
rakmanın, bu anlayış salhiplerine ödün vermek 
gibi bir yanlış kabule bağlanmaması için de, 
kendi üslûbumuz içerisinde cevap vermeye ça
lışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin bugünkü 
ekonomik durumu, yatırımlardaki gelişmeler, 
fiyat artışları, dış ticaret ve benzeri konular
daki hareketleri, Sayın Maliye Bakanımız dün
ya konjonktüründeki değişmelerin ışığı altında, 
ayrıntılı bir şekilde açıklamış bulunmaktadır
lar. Ben bu ayrıntılara yeniden girmeyeceğim. 
Ancak zorunlu gördüğüm bazı konulara ve 
1974 yılının özelliğine, özet de olsa, yeniden de
ğinmekte yarar görmekteyim. 

Dünyadaki ekonomik ilişkiler, sorunlar ve 
çözüm yollan konusundaki öneriler 1970'lere 
girerken yeni boyutlar kazanmıştır. İkinci Dün
ya Savaşından sonra ağırlıkla ortaya çıkan, ge
lişmiş - azgelişmiş ülke ayırımları, azgelişmiş
lerin yalnızca dış yardım, alan, hammadde üre
ten, bunları ucuz fiyatla ileri sanayi ülkeleri
ne satan ve onlardan daha pahalı sanayi ürün
leri satın alanlar olarak nitelenmesi büyük öl
çüde geride kalmış, 1970lerin başında beliren 
değişmelerin, hergün yeni faktörlerin de ek
lenmesiyle giderek hız kazanması beklenmekte
dir. Bu değişmelerin ve gelişmelerin etkisiyle 
ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerde yeni bir 
bakış açısı ve yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bü
tün bu değişmeler ve gelişmeler içinde bulun
duğumuz yılda daha da önem kazanmaktadır. 

Son yıllar dünyanın gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeleri arasında, ekonomik gücü yeni bir 
denge aramanın zaruretini doğurmuştur. Ham
madde üreticisli olan gelişmekte olan ülkeler, 
kendi doğal kaynaklarını bu yeni dengenin aracı 
olarak kullanmaya uğraşırlarken, bir yandan da 
bütün dünya ülkelerinde büyüme hızlarının ya
vaşlamasına, istihdam ve dünya ticaret hacmi
nin daralmasına ve son yıllarda hızını artıran 
fiyat artışlarının elbirliğiyle kontrol edilmesi
ne çareler aranmaktadır, 

— 87 - . 
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Böyle bir dünya konjonktürü karşısında, 
Türkiye ekonomisi için iki temel sorun önemini 
artırmaktadır. Bunlardan birincisi, olanaklar öl
çüsünde ekonominin büyüme hızı ve büyüme ya-
pısıyle ilgili hedeflerini dünya konjonktürünün 
kısa dönemlerdeki olumsuz etkilerinden koru
mak ve olumlu etkilerinden yararlandırmaktır. 
Daıha uzun dönemi ilgilendiren temel sorun ise, 
şimdiye kadar gelişmiş Batı ülkeleriyle aramız
da var olan kalkınma yarışına, dünyadaki büyük 
değişiklikler sonucunda yeni olanaklara sahip 
olarak başka ülkelerin de katılmasıdır. Geniş 
halk kitlelerinin refahını ve ulusal onurumuzu 
ilgilendiren bu konuda hızlı atılımlar sağlaya
rak, geriden gelenler tarafından geçilmemek, 
önümüzdekilere yaklaşmak başlıca amacımız ol
malıdır. 

İİ974 yılında ekonomik gelişmeler ve bekle
yişler : 

Değerli arkadaşlarım, daha önce değinmeye 
çalıştığım dünya konjonktürü ve bunun biçim
lendirdiği yeni koşullara, olumlu potansiyeline 
rağmen, ülkemiz duyarsız kalmıştır. Ekonomik 
kalkınmamızda büyük önemi olan birçok strate
jik maddenin temininde dünya ülkeleri uzun 
süreler önceden bağlantılarda bulunurken, eko
nomimizde kararlar zamanında alınamamış, 
bağlantılar yapılamamış ve bunun sonucu stra
tejik madde kıtlıkları yatırım hızını ve büyü
meyi olumsuz yönde etkilemiştir. 

A. P. - C. Gr. P. Hükümeti zamanındaki bu 
yanlış politikanın sonucunda Mr yandan yalnız
ca kamu kuruluşlarına zarar getiren ve kâğıt 
üzerinde var olan fiyatlar dizisi, öte yandan pi
yasada, ülkenin uzak diyarlarında bir karabor
sa fiyatlar dizisi oluşmuştur. Bu fiyatlar belirli 
kişilerin haksız ve aşırı kazanç elde etmelerine 
yol açarken, yatırıma gidecek kamu kaynakla
rında ciddî azalmalara yol açmıştır. 

Ayrıca; gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları
mıza birçok malı ya istediği zaman miktar ve 
yerde bulamamış, bulduğu zaman da resmî fi
yatlarının çok üstünde fiyat ödemek zorunda 
kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, basiretsizlik ve dün
ya konjonktüründeki gelişmelere duyarsızlık 
bununla da biitmemektedir. Bir yıl sonra halkı
mızın en temel gıda maddesi olan buğdayı, şe
keri bulamayacağını ve bulunduğu takdirde fi

yatların çok yüksek olacağını hesaplamayan 
geçmiş iktidar, şeker ve buğday ihraç etme yo
lunu seçmiştir. 

Türkiye'nin dövize ihtiyacı olmadığı bir dö
nemde, elinde stoklama olanakları da büyük öl
çüde bulunurken, buğdayın kilosunu 80 ilâ 100 
kuruşa satıp aradan bir yıl geçmeden üç lira
nın üstünde bir fiyattan buğday satın almak gibi 
son derece sorumsuz bir politika örneği vermiş
lerdir. {O. H. P. sıralarından, «(Bravo» sesle
ri.) Aynı örnek şeker için de geçerlidir. Hem 
pancar üretimini, tüketimine göre ayarlamaya
caksın, hem, elindeki şeker stoklarını bugünkü 
dünya fiyatlarına göre yok pahasına ihraç ede
ceksin, ayrıca Türkiye'yi şekersiz bırakmak teh
likesi ile karşı karşıya bıraktıktan sonra Hü
kümetten ayrılacaksın ve sonra da «Neden şe
ker bulunmuyor?» diye üç aylık yeni Hükümeti 
suçlayacaksın... (C H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Nitekim 1972 yılında 290 kuruş dolayların
da, 1973 yılında 300 kuruş dolaylarında şeker 
ihraç edilmiş, iç üretimi yeterli ölçüde artıra
cak tedbirler alınmamış, bunun sonucunda da 
şeker yetersizliği ortaya çıkm'ca, 500 kuruş do
laylarında olan dünya fiyatlarından da ithal 
yapılmamış, her şey yeni Hükümete bırakılmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz hemen 
şeker ithaline karar vermiş; ancak bu sırada 
dünya fiyatları da 900 kuruşa çıkmıştır. Şimdi 
sormak gerekir, bütün bu basiretsiz ve yanlış 
politikanın sahibi kimdir 1 

Sayın milletvekilleri, Türk halkı bilinçlidir, 
'sağduyu sadıibidir ve gerçeklerin yanındadır. 
Elbette ki, bunların cevabım gerektiğinde yine 
vermesini bilecektir ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin üç aylık koalisyon içinde sorumluluğu
nu taşıdığı Hükümetin, 'bu arada bütün çaba
sının daJha öriceki yanlış politikaların düzelme
sine yönelttiğini görebilecek güçtedir. 

Zaman zaman muhalefete mensup sözcüler, 
'Cumhuriyet Halk Partisinin ucuzluk vaat etti
ğini, fakat zam yaptığını ileri sürmektedirler. 
önce şunu önemle belirteyim ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Türk halkına ve seçmenine yap
tığı vaatlerin bilinci ve sorumluluğu içindedir... 
(A. P. sıralarından, «Maşallah» sesleri.) Bunun 
içiin başkalarının aracılığına gerek duymamak-



M. MeoM B : 78 18 . 5 . 1974 O : 1 

tadır. Asıl üzerinde durulacak ve halka açıklan
ması gereken konu; bugünkü iktidarın ekono
mik alanda nasıl bir miras devir aldığıdır. Ama, 
mesele Merkez Bankasındaki döviz miktarına 
geldiğinde, geçmiş döneme sahip çıkanlar, fiyat 
artışları konusundaki gerçekleri kabul etmemek
te, kendi hatalarını üç aylık ömrü olan yeni Hü
kümete yükleme çabasının içine girmektedirler. 

(Bu konuda tekrar da olsa bazı gerçekleri bir 
kere daha belirtmekte yarar görmekteyiz. 

(Bilindiği gibi yeni Hükümet kamunun üretti-
ği ya da ithal ettiği sınırlı (birkaç maddeye zam 
yapmıştıi'. Bunlar gerekli idi ve daha önemlisi 
geçmiş iktidarların izlediği bir politikanın sonu
cu idi. EÜbett'eki, 7 Şubatta güvenoyu 'alan bir 
Hükümet zamların ilân edildiği 26 Şubata kadar 
yılların bozuk 'düzenini hem değiştiremezdi, ama 
aynen sürdürmesinde İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin büyük zarar olanağı bulunduğu cihetle, de
vamına da razi olamazdı. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Parti
si Koalisyonu, seçimlerden bir hafta önce Fiyat 
Kontrol Komitesi kurarak bütün mamul madde 
fiyatlarımı polisiye 'bir 'tedbirle dondurmuştur. 
Bazı İktisadî Devlet Teşekküllerinin malla rina 
zam yapılması kararları geçmiş Hükümetçe alın
mış, 'ancak Adalet Partisinin seçimi kaybettiği 
ortaya çıkınca uygulama alanına konulmamıştır. 
Aradan geçen süre içinde Ibiir yandan karaborsa 
ve stoklama yürümüş bir yandan da Devlet sek
töründe milyarları Ibulan zararlar söz konusu ol
muştur. 

Bütün bunlara rağmen. 1973 yılında ülkemiz
de planlı dönemin en yüksek fiyat artışları mey
dana gelmiştir. Bugün ülkemizin karşılaşmakta 
olduğu önemli sorunlarm başında, hiç kuşkusuz, 
son yılların fiyat artışları ve bunun yol açtığı 
ekonomik ve sosyal dengesizlik gelmektedir. Bîr 
yandan dünya konjonktüründeki gelişmelerin 
yurt içindeki alman tedbirlerle kontrol edileme
mesi, öte yandan ülke içinde, uygulanan genişle
yici para ve kredi politikaları ile arz yetersizliği 
1973 yılında fiyat artışlarının önemli etkeni ol-
imuştui'. 

Aylık ortalaımalar esas alındığında, toptan eş
ya fiyatları 1970 yılında % 6,7; 1971 yılında 
% 15,9; 1972 yılında % 18; 1973 yılında % 20,5 
oranında artmıştır. Yıl sonları esas -alınırsa top
tan eşya fiyatlarındaki artış 1971 yılında, % 23; 

1972'de % 14,9 ve 1973 yılında % 29,2 olmakta
dır. 

Aynı durum 'geçim endekslerinde de söz konu
sudur. 1972 yılmda % 12 dolayında artan geçim 
endeksleri, Özellikle 1973 yılının ikinci yarısın
da hızlanmış ve Aralık sonu itibariyle Ankara 
geçinme endeksi % 16,6, İstanbul gelinme in
deksi '% 19,9 oranında artış 'göstermiştir. 

Son yıllardaki hu hızlı fiyat artışları ülke-
miizde gelir ve fiyat dengesini önemli ölçüde boz
muştur. 

'Sayın Başkan, sayın milletyeMlleri; 
Şimdi ayrıntılarına 'girmeden 1974 yılının gö

rünümü ve tedlbirlerl üzerinde durmak istiyoruz. 
İktidar partisi olarak üç aylık bir Hükümetten 
bu bütçe ile tüm sorunların çözümünü el/betteki 

- (beklemiyoruz. Çünkü (bu bütçe, hem geçmişteki 
yanlış uygulamaların <ve politikaların Merini ta
şımakta ve hem de A. P. 'zihniyetine uygun şekil
de hazırlanmış Üçüncü Beş Yıllık Planın 1974 
programına dayalı bulunmaktadır. İstesek de is
temesek de ibu bütçeye, her şeyi ile bu Hükümetin 
politikasını yansıtıyor diyemeyiz, ıbıına olanak da 
yoktur. Koalisyon Protokolü ve Hükümet Prog
ramının zorunlu kıldığı tedbirler ve politikalar, 
belirli sınırlılıkl'a'r içinde olanaklar ölçüsünde bu 
bütçeye yansımıştır. 

Önceki Hükümet tarafından hazırlanan (bütçe
de; yeni Hükümet Programı doğrultusunda an
cak belirteceğimiz ilâveler yapılarak 'bütçe yatı-
rımlarının hızlandırılması Ve ekonomik büyümeyi 
temel politika olarak alan ve bu amaçla hareket 
esnekliği veren bazı fonlar öngörülmüştür. Bun
lar sırası ile : 

1. Önemli fiyat artışlarının gerektirdiği gi
derleri karşılama fonu. 

2. Yatırımları hızlandırma fonudur. 
Yatırımlara sürat kazandırmak ve fiziksel 

gerçekleşmeyi istenilen düzeye çıkarabilmek, hiç 
olmazsa finansman güçlükleri sebebiyle yatırım
ların aksamasına meydan vermemek amacıyle Ma
liye Bakanlığı bütçesine, gerektiğinde 1 misline 
kadar artırabilmek yetkisiyle konulmuş olan 1 
milyar liralık bu fon, konulduğu amaca hizmet 
edecek yeni ve isabetli araçtır. 

3. Küçük Tasarrufları Yatımım Yöneltme ve 
Halkı Yatırıma Teşvik Fonu. 

Sosyal adalet içerisinde, ekonomik gelişmeyi 
»gerçekleştirmek için C, H. P.'nin yeni bir örgüt
lenme şekli olarak önerdiği ve birtakım kişilerin 
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ve kuruluşların adından (bile sinirlenip 'tedirgin 
oldukları (Halk iSektörü) ıbu Fon sayesinde ger
çekleştirilip, yürütülmek istenmektedir. 

Konu bu noktaya gelmişken Halk Sektörünün 
ne olup, ine olmadığına karşı çıkan, 'tedirgin olan
ların niçin böyle ter tuituım içerisine girdiklerine 
kısaca da olsa temasta fayda uımımaktayız. 

Yükselen fiyatlar, enflâsyonist baskı, gelir da
ğılımındaki adaletsizlikleri daha da çoğaltmakta 
ve (bundan en çok geçimini emeğiyle 'sağlayan ve 
sabit gelirli kesim zarar görmektedir. 

Bu kesimin gelirini, kendilerini üretken hale 
getirmeden artırmanın yine lonlarm aleyhine ola
cağı ve halktan yana olan ter iktidarın 'bu gidişe 
seyirci kalajmıyaeağı, ve bu amaçla ulusal ekono
minin yeniden örgütlenmesinde zorunlnk bulun
duğu, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu se-
ibep'le, 'halkın elinde bulunan küçük tasarrufları 
toplayarak üretken hale getirmek; hem millî eko
nomimize, hem de tasarruf sahiplerine yararlar 
sağlayacaktır. 

Bunları kısaca sayarsak : 
—• Küçük sermaye atıl kalmaktan, 'sömürül

mekten kurtulacak, piyasada etkin bir araç hali
ne gelecektir. 

— Yeni istihdam olanakları yaratılmak sure
tiyle işsizliğin azaltılmasına yardımcı olunacafc-
tıı'. 

— Özel sektörün hudutsuz kâr tutkusu serbest 
refcalbetle önlenebilecektir. 

— Bu yeni girişini sahipleri kendi imkânla-
rıyle doğdukları, büyüdükleri yerlerde teşebbüs
lerini kuracaklarından, kentlere akın önlenecek, 
(bölgesel dengesizlikler azalacaktır. 

— Ekonomik durumlarındaki gelişme, bu ke
simi Devlet karşısında da., ö̂ zel kesim karşısında 
da daha güvenceli kılacak, bu da demokrasimiz 
için büyük-kazanç olacaktır. 

— Gelirleri, çalışıp ürettiklerinin gerisinde ka
lanlar, kendi kuruluşlarında haklarını alacaklar
dı!'. 

— Dişinden, (tırnağından artırdığını bankalar 
aracılığı ile halkalarının İstifadesine sunanlar, 
kendi tasarruflarından kendileri yararlanma ola
nağını bulacaklardır. 

Dış ülkelerde çalışarak arturdılklarıı para
ları ile ekonomimizi çıkmazdan Ikurt'aranilar, has
retini çelktikileri vatanlarında, işçisi ve yönetil-' 
eitai olarak çalışacakları kuruluşlara kavuşa
caklardır. 

I Hasi'l'ı, «Haik sektörü» halikın kendi emeği, 
'kendi parası ve kendi iradesiyle eklonoımiye 
(üretken olarak girmesidir. İşçimin, çiftçinin, 
memurun, sanatkârın, küçük sanayi erbabı
nın, kooperatiflerin, sandıklanın ve buna ben
zer kuruluşların, devlletiin yol gösterici, özeu-
^dlrîeii öncülüğünde girişimlerde bulunma]arı
dır. 

I Karma ekonomi düzenini benimsemiş ter ül
kede halikın ekonomik girişimlerde bulunması
na ve küçük bir azınlığa tanınmış bulunan 
özendirici tedbirlenden yararllanmaısına engel 
olmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu tür bir gi
rişimden kimsenin zararı olmayacak, bunla kar
şım yurt ıekono>misi ve halk büyük yararlar sağ--
layaeaktır. 

I (Sayın milletvekilleri; 
Bundan başka 1974 mali yıilı Bütçe ıkanunu 

I tasarısı, Kooperatifler Bankası ile Sanayii Baıı-
I kasının kurallmasını öngörmüş ve gereklli baş

langıç ödeneği olarak da 55 milyon (lira ayiir-
mi'ş bulunmakta'dır. Kooperatif Bankası ilie ül
kemizde kooperatif hareketleri destekleme ve 
geliştirmek, (Sanayi Bankası ile devl'eltiçıe des-
tekHentecek sanayi ıteşebibüsl'eırini finanse et-
smek amacı güldülımektedir. 

1974 yıllı Bütçesi, Hükümeti oluşturan par
tilerin prograımiariinın bir gereği olarak köye 
ve köylüye dönük hizmetlere büyük ağırlık 
vermektedir. 

Bu cümleden 'olarak: 
11974 malî yuh Bütçesiyle (Proje yatırımla

rı, transfer ve idarî giderler hariç) köye yö
nelik, {Köy yolu, içme suyu, toprak su, köy 
'kooperatifleri, toprak iskân ve toprak refor
mu bizmetileri için) 4 milyar 310 ımilyon İÜra-
İdik bir yatınım önlgörülımüştür. B.u rakam ay
nı hizmetler için 1973 bütçesi ve ek ödemek
le iliyle varılan 2 milyar 290 milyon liralık ra
kam karşısında % 8'8'lilk bir artış ifade etmek
te ve 2 mil yar 20 milyon lira daha fazıla bulun-
maktadıır. 

Köy imam -kadroları ve cami! yapımı için 
Diyanet İşleri bütçesine 75 milyon liralık bir 
öidenek ayrılmış, ayrıca kendi olanalkîlarıyle 
camii erini yapacak 'köylere yandım için 'de Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 30 mliilyon 

I 'liralık bir ödenek konuflini'uş'tur. 
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Dar gelirli orman köylerinin sosyali ve eko
nomik durumlarını daıha iyi bir düzeye kavuş
turmak için 1744 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desiyle kurulan fona ıbütç-e ile 82 milyon lira
lık 'bir ödenek sağlanmıştır. 

Yine bu 'bütçe ile eğitiimjde imkân ve fırsat 
eşitliği sağlayabilmenin çalbası gösterilmiş ve 
olanaklaır zorlanarak 1'6 milyar ;2I11 (milyon li
ralık ödenek konulmuştur. !Ayrıca Maliye Ba
kanlığı bütçesine, Komisyonda yapılan 150 mil
yon liralık ilâve ile eğitim için >eJk kapasite ya-
ratıllmıştır. Yüksek öğrenim gençliğine veri
len burs ve 'kredlİnin, gerek sayısı, gerek mik
tarının artın']ması için, Yurt'!ar ve Kirlediler 
Genel1 .Müdürlüğü bütçesine Maliye Bakanlığı 
bütçesinden yapılan transfer .miktarı 190 mil
yon liraya ulaştırılarak 1973 yıllına onanla 40 
imillyan liralık bir artış kaydedilmiş durumda
dır. 

Yüksek öğretimde kapasitemin artırılması 
için yoğun bir çalışmaya girişilmiş, yemi yüksek 
öğrenim kurumlarının açılması, gece öğretimi! 
dönem sayılarının artırılması, ön lisans yüksek 
okulları gibi konularda planlamalar yapıl
maktadır. 

ıBıu konuda,: Ege Üniversite'sine bağla ola
rak iSosyall Bilimler, Güzel /Sanatlar ve Ecza
cılık fakülteleriyle, Lisans Üstü Yüksek Oku
lu ve Ziraat Fakültesine 'bağlı bir G-ıida Tek
nolojisi Yüksek Okulu ıkurulıması İçin bir kanun 
tasarlısı T. B, -M. M'oclisinc sevk edilmiş bullun-
m aktadır. 

1973 yılı içerisinde kuruluş kanunları çıkan 
Çukurova, Diyarbakır, Anadolu ve Sivas Cum
huriyet Üniversiteleri yanınjda, Elâzığ'da Fı
rat Üniversitesi, Samsun'da 19 Mayıs Üniversi
tesi, Bursa'da Bursa Üniversitesi ve Konya Via 
Selçuk Üniversitesinin kurulmalarını temin 
edecek kanun tasarıları yakında T. B. M. -Mec
lislinle sunulacaktır. Bu arada E,ge Üniversite
sine bağlı Denfclli ve 'BjaMtesirVle açılan Ön Li
sans okullarını da belirtmek (gerekir. Yine ay
nı üniversite Manisa'da ve Aydın'da ilki Ön li
sans okulunun açılması konusunda girişim
lerde Ibulunmaktadı r. 

Sayın milletvekilleri; 
IBjüt'çeler hükümetlerin 'ekonomi ve maliye 

politikaları ııın 'bir (bölümüdür. Bütün sınırlı-
'blklara rağmen, Hükümet politikasının uygu

lanması yönünde gerekli araçlar ve tedbirler bu 
'bütçe ile getirilmeye çalışıldığı inancındayım. 

Dünyanın hızlı değişen konjonktürü ve ül
kemizdeki koşullar dikkate alındığın/da Hükü> 
met başlıca şu altoma tifleır!;e karşı karşıya bu-
lunimaktadır:. 

1. Tüımü ile istikrara dönüık 'bir politika. 
Böyle bir politikanın amacı normal bir fiyat 
artışı sağlamak olacaktıjr. Bir kere Türkiye bü
yüyen (ithalâtı, ihraoatı ve ve diğer ilişkileri 
ile dünyaya oklukça açık bir eksomioımidilr. AÎJu-
nacak tüm tedbiıı^iere nağmen en -azımdan bu 
kanallıdan ekonomiye yansıyacak fiyat artışla
rı önlenemeyecektir. Öiyile görülüyor !ki, böyle 
Ibir politika izlendiğinde, ibüyülk olasılıkla dur
gun bir ekonomide yine de belirli ölçüde artan 
fiyatlarla karşı karşıca kalınacaktır. Ka!lkın< 
madan önemli ölçüde fedakârlık pahasına so
nucu da kesin olarak .bilinmeyen höyile bir po
litikanın izlenmesi sakıncali'dnr. Çünkü Tür
kiye'nin temel soruml'arı olan yüksek istihdam 
yaratma vatandaşa iş bulma ve hızlı kalkın
ma amaçlarından bir süre vazgeçmek uygun 
•görülebilecek bir politika değildir. 

2. Geni'şle'yici bir politika ve acık ekono
mi ile hızlı kalkınma. 

Bu politika ile kâğıt üzerinde hızlı bir kal
kınma sağılanahilir. Ancak /bu yol önemli gelir 
dengesizliklerine yol açtığından en azından 
hakça değildir. Bu nedenle ön'emli ekonomik, 
sosyal ve siyasal 'sakıncaları beraberinde getir
mektedir'. 

3. Hızlı bir kalllkımmayıı, yüksek oranda, iş 
'alanını, fiyat istikrarı içinde sağlamak. Bu, ül
kemizin temel sorunlarının çözümü yönünde 
ve amaç'Iarmı gerçekleştiren b'ir politika ola
caktır. Getirilen bütçe bu sonucu .alternatifi 
temel politika olan bir bütçedir. Bu nedenle 
gerçekçidir ve ülkenin temel amaçlarına uy
gundur. 

Hızlı bir kalkınma ile birlikte istikrar sağ
lanmaya çalışırken zorunlu fiyat, artışlarımın dar 
ve sabit gelirli vatandaşlarımıza olan yükünü 
giderecek tedibiıier Hükümet tarafından alım-
mallıdır ve alınmaktadır. 

Hükümetçe uygulanan destekleme politi
kası; köyle köylüye ve üreticiye yönelik poli
tikanın en 'belirgin örmeğidir. Tütün ve çay üre
ticileri gllbl, çok yakında 'buğday ve hayvancı-
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lık başta olmak üzere diğer tanım üreticileri1 

ide gelirden gerekli paralarını ellbetteki aıliacalk-
Biandifr. 

iîşiçü vatandaşlarımızla toplu sözleşmeleırle 
ıgereikli gelir verilmieye çalışıimakjtaldır. Hüikü-
ıraotin uygulayacağı diğer poliitilkalarila tüm dar 
tgelirüilcre ek ollamfaklar sağlanmasına çaba gös-
/beri'lm'efkteıdâîr. Ülkemizin, uzun yılların birifc-
ği 'birçok tembel sorunlarla karşı karşıya bu-
lumnıaktadıır. Bunların tümünün çözümünü 
Iheuüz üç aydır işbaşında bulunan Hüfcümictten 
(beklemek elbette ki haksızlık olacaktır. ikıeim-
İli olan; bu kışla dönemdeki politikanın yönü
dür. Şuna kesin olanak inanıyoruz k i ; Hükü
met halkın .hakkını halka vieren, insanca kak
ıca bâr düzemi gerçekleıştireıcektir. Bu, 'toplumu
muzun. halkımızın sömeyecek Ibilr özlemidir. 
Blöyle 'bir düzenli kurmıalk -elbetteki kolay ol
mayacaktır. (Buna -elbetteki enıgell olmaya ç.a-
llışian çıkar -çevreleri bulunacaktır. Bunun ör
nekleri ile her gün karşılaşmaktayız. Nitekim 
Hükümet kredi ve teşvik politikasını hiçbir 
yönde etkileyen tedbir almadığı halde bazı 
^çevrelerin feryatlar etmesi bunun (başlıca deılii-
lidilr. Ama ışuna inanıiyoruz iki; ciddî ve 'dürüst 
sanayiciler dıe yeni düzende daha .rahat çalış
ma 'olanağını 'bularak yaratılan kuşkuların si
yasî amaçlı olduğunu anlayacaklardır. 

Hızlı fiyat artışlarına -ekonomik yöntemler
le ve etkin bir biçimde önlemenlin yolu hiç kuş
kusuz arz ve talep dengesini korumlaktır. Ül
kenin bugünkü koşullarında talebi kıSabiiiıme 
(Olanakları sınırlıdır. Kaldı 'ki; Hükümetin po
litikası ile Hükümieti oluşturan siyasî partile
rim programları da halkın refahını da etkile-
yelbileeek böyle 'bir talep kısaıt'Lamıasınm kar-
şısındaldır. Bunun sonucu olarak geniş halk kit
lelerinim gelirini ve refahını artıracak polıti-
ikalarım uygulanm-asıına taşlanmıştır. 

IMJemur mıaaşlarımida katsayı sekizte çıfcarıl-
ımıalk suretiyle bu kitlenin! gelirimde bugünkü 
'olanaklar ölçüsünde bir artış sağlandığı gibi 
porslomel yasasında yapılan deığişıijklilklerile şi
kâyetler daha da azaltılacak, gelirlerinde yeni 
artışlar Sıağlanacıaıktır.. 

Uygulanan destekleiime politikası ile üretici
ye ürünün gerçek değeri verilmektedir. EiÜbet-
teki, bu yoll'la köylü vatanida'şlarımızın satm
alıma, gücü büyük ölçüde artırıılaeaiktı/r. 
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1 Toplu sözleşmeler ve asgarî ücret saptan
ması ile emekçilerin gelirlerimde artışlar ol
maktadır. 

Bu artan 'gellirlerin bir bölümünün tasar
ruflara ve topıluım yararına olan üretken yatı
rımlara yöneltilmesi için öz^endilnici tedbirler 
alınmalıdır. Ama içinde bulunduğumuz yıldıa 
gerçek bir ekonomik dengenin kurulabiiilmesli 
arz olanaklarının artırılmasına bağlıdır. Hükü
metin bu konu üz/erinde titizlikle durması ge
rekir. Arz ya iç üretimle ya 'da ithalâta gidilir-
mesi yolu ile artırılaSlir. Bu amaçla: 

1. Ülke içinde mevcut üretim kapasitele
rin en yüksek düzeyde kullanılıabilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

2. Gerek kamu kesiminde gerek özeli ke
simde kısa dönemde devreye .girebilecek üret
ken tesislerin üretime geçmesini sağlayacak 
yollara gidilmelidir. Teşvik; para - kredi ve 
maliye politikası bu amaçla ve selekft'if -o.lia.rak 

I uygulanmalıdır. 
I :3. Bugünkü döviiz rezervi .yüksek -düzeyde 
i ithalât yapılmasına olanak vermektedir. Ancak 
j uygulama geçmiş dönemlerde yavaş olmuştur 

ve kamu yönetimi 'bu konuda gerekli duyarlı
ğı gösterememiştir. Bütün bu engelleri ve dar
boğazları giderecek tddibirler zaman kaybedil
meden alınmalıdır. 

Yukarıda kalım çizgileri ile değinilen ted
lbirler -alındığında her vatandaş istediği malı, 
istediği yerde, istediği zamanda ve daha önem
lisi Devletçe kabul edilen normal fiyatlarla ala
bilme olanağına sahilp olacaktır. 

Kamu yatırımlarında önemli ialksaimalar ol
anaktadır. Bu alandaki gecikmeler büyük kay
nak israfına yol açtığı giibıi, dı§ ticaretten i&-
tihıdanıa kadar belirlenen hedeflerin gerçek-
leşmesinii olanaksız hale getirmekte ve ener
jide olduğu gilbi, giderileimieyen dar 'boğazla
rım yaratılmasına neden olmaktadır. Yeni Hü
kümetin, yeni bîr dönemin başlangıcında, 
yeni 'bir ani ayışla kamu yatırımlarındaki ge-
ciktııelleri önleyecek, elkoınoımiik ve daha önemli
si yöneltsel tedbirleri alımasında kesin bir zo--
ırunluluk vardır. 

Bu tedbirlerle binlikte, son yıllarda önem
li ölçüde (bozulan gelir ve fiyat dengesi dü-

1 zeleeek ve gelirlerle fiyatlar 'arasında sağlıklı, 
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hakça ve dinamik bir deınfgenin kurulması sağ- J 
lanmış olacakitır. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılma, yukarı- j 
ıda belirtilen yurt içi ve yurt dışı (koşullar altın- I 
>da girilmiş, yeni Hükümetin Güven oyu alarak I 
ekonomiyi kontrol altına alışımdan bu yana da I 
çok kisa bir süre geçmiştir. I 

1974 yılının ilk 4 ayında ekonomide meyda- I 
na gelen gelişmeler esasında 1973 yılı sonla- I 
rımda alımmış olan çeşitli ekonomik karanların I 
ve 1973 yuh içinde başlamış olan uygulamalla,-
ırm 1974 yılına uzanuasunın, yansımaJsının sonu- I 
cudur. I 

Yeni Hükümetin alacağı kararlarım ollumlhı I 
etkileri önümıüzdeki aylarda kendini göstere- I 
çektir. I 

iGumhuriyet Halk Partisi olarak 1974 yılma 
güvenle ve ümitle giriyoruz. Hükümet 'halika I 
dönük ve hakça politikasını Iburidan böyle da- j' 
ha yoğun bir şekilde uygulama olamağumı bula- I 
çaktır ve bu politikanın oltılmlu etkileri önü
müzdeki dönemlerde ortaiya çıkacaktır. Ekono- I 
ttrulk alanda 1974 yılı için henüz ayrıntılı bilgi- I 
1er elde edilmemekle birlikte, yetkili Ikamu !ku- I 
ruluşlarmoa yapılan tahminlere göre millî ge- j 
Olirin '1974 yılında 1973 yılının çok üstünde vıe I 
Plan hedefini de aşan (bir oranda artması bek- I 
lenmektedir., I 

îyi hava koşullarınım da etkisiyle tarım I 
alanındaki büyümenin plan 'hedeflerini asaca- I 
ğı, sanayi sektöründeki büyümenin ise plan he- I 
deflleri dolayında 'gerçekleşeceği tahmin edil- I 
mıefctedir. I 

Kelban Ibarajıinım devreye girmesiyle enerji- I 
deki dar boğaz gilderilmilş olacaktır. I 

!Söz bu noktaya gelmişken Türkiye'de tar- I 
tışma konusu 'olan bir hususa da değinmekte I 
farzda bulmaktayız. I 

Türkiye'nin ıson yıllardaki enerji silkintisini, I 
[£\ıel - Oil ile çalışan santrallara izin verilme- I 
meşine 'bağlayan bir görüş ileri sürülmekte ve I 
hu hususta bir kamuoyu oluşiturulmıaya çalışıl- I 
•maktadır. Bu iddia geçerli değildlir. Çünkü; I 
enerji üretiminde kutlanılacak kaynağın şu I 
üç niteliği aynı zamanda taşıması gereklidir. 

1. Güvenilir olmalıdur. I 
2. Bol olmalıdır. 
3. Ucuz fiyatla elde edilmelidir. 
Fuel - Oil ile çalışacak santralılar için ge

rekli olan yakıtın çeşitli ülkelerden bugün I 
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sağlanması mümlkün görülse .bile; nedenine ba>-
kıllmaksızin doğacak herhangi bir buhranın 
kaynak tedariklini hızla Ve tehlikeli hir şekil
de etkileyeceği, son peftrol Ibunallımı ile Mr ke
re dalha anlaşılmıştır. Bu yüzden kaynağın gü
venilir olmadığı ortadadır. 

Su gücü ya da kömür gibi iç kaynaklar ye
rine; döviz ödemelerini gerekli kılacak dış 
kaynağa dayalı üretim planlamasının, dış öde
meler dengesini olumsuz yönde etkileyeceği 
kuskusudur. 

Yurt içinde sağlanmasına olanak 'bulunma
yan bu enerji kaiynağı fiyatının, dünya koşul
ları içerisinde ıgünden Igüne arttığı ve hangi 
noktada duracağınım bilinememeisi, hu kayna
ğın ucuz olmak niteliğini çoktan yitirmiştir. 

•Türk ekonomisinin temel unsurlarından 'bi
risi olan elektriğin, hu sekilide güvenilmez 'bir 
sisteme bağlanması kabul edilir ıbir görüş ol
maktan uzaktır. 

Üretiilemeyen, doilayısiyle istemine cevap 
verilemeyen '1 Kwh. saatlik enerjinin toplam 
millî 'gelire olumsuz etkisinin 3-7 TL. olduğu 
düşünülürse; dışa bağlı hammaddenin sağlaıı-
masunm1 getireceği kaylbın 'büyüklüğü dalha ko
lay anlaşılır. Örneğim, A'mlbarlı Santralli 'bir gün 
yakıtsız kafea; Tfürk ekonomiîsine 42 - 98 mil
yon TL.'lık bir olumsuz etki yapacağı -ortada
dır. 

Fiyat Kontrol Komitesi daha anlamlı ve 
ıger'çekçi bir uygulamaya kavuşturmak Ve üre
time olan olumsuz .etkilerimin ortadan kallkma-
sını beklemek hakkımızdır. Bunun yanında ye
ni Hükümettin ileriki yıllar üretimini etkileye
cek, yani kapasitelerin yaratılmasına ve istih
dam artığı sağlanmasına büyük ön!em verdiği 
ve vereceği inancındayız. 

'Muhterem milletvekilleri, sanayileşmek, hız
lı ve dengeli ıbi'r surette kalkımımıalk için 'bütün 
kaynaklarını verimli ve etkin Ibir hiçimde kul-
ilanmak zorunluğunda olan Türkiye için, ulu
sal güvenliği ıbüyük önem taşır. Tüıkiiye'nin 
d'çinıde bulunduğu hölige, yalnız o (bölgede bu
lunan uluslarım karşıilıklı ilişkiler içinde oldu
ğu bir bölge de değildir. Bölge dışındaki ül
kelerin, özellikle büyük devletlerin çıkar sa
vaşı verdikleri dünyanın en hassas bölgelerin-
den birisidir. Burada Türkiye'nin ulusal igüven-
Hğini sağiamakla görevce ordusunun heran 
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patlaik verecek bir çatışmaya hazırlık olması, 
başka 'bir deyimle, öteki ülkeleri kendisine sal
dırmaktan alıkoyacak, caydırıcı bir güce sa
hip bulunması gereklidir. 

Bölgemiz, /dünyanın en çağdaş sıilâlhlarının, 
en illeri teknolojiyi uygulayan ordularımın her 
\giin kuvvet gösltcrüsi yapltıfclan 1)ir bölgedir. 
ISion yıllarda, üstelik bölge ülkelerimde hırslı bir 
'silâblan-ma yanışı başlamış, ya da b aş la tıkın ş-
tı.r. Bu koşullarda bir ordumun caydırıcı gü
cü, çağdaş İbir yapıya 'salıüp oliması ve ileri tek
nolojiyi ustalıkla kulllanalbil meşine bağlıdır. 

ıSanafyilleşımemıiş, ileri teknolojiye alışmamış, 
teknik ve çağdaş 'eğitimi yaygmllaişmıarruş bir 
ülkenin ordusunun caydırıcı niteliğinden söz 
açılamaz. Osmanlı Devletinin ıgerilemesi ve güç
süzlüğü, .ekonomicinin ve sanayiiniin yeni geliş-
ımellerin gerisimde kalmasından sionma başla-' 
'mişitır. Belirli bir kalkınma ve sanayileşme dü
zeyine erişemıemiş ülkelerin, kendilerine yapı
lan yabancı yardımları da gereğince kullana-
imadıikıları bilinen bir [gerçektir. Öte yandan, 
yabancı yardımım ne kadar, ne nitelikr'e ve han
gi amaçla yapılacağı, milletlerarası olaiyllartla 
her gün daha acık oltaya çıkmaktadır. 

Güçlü ordunun yolu sanayıi'leşmiş, eğitilmiş, 
sosyal adaleti yaygınılaştırmuş bir topluım yapı
şımdan geçer. Bu (bakımdan Türkiye iç ve dı§ 
bütün politikasını ibu aımiaem gerıçekleşmesiıı'e 
yöneltilmelidir. Ulusal silah sanayii böyle bir top 
lumda •keınldiliğiıiıden ve kolaylıkla 'kurulur. 

NATO dışında ulusal amaçlar için hı;zla ku
rulması ve güçlendirilmesi gereken özel 'kuvvet 
de ancak böylesine bin* toplum yapısında bek
lemen sonucu 'verir. 

Türkiye ulusal güvenlik ve savuımması için, 
mensup olduğu ortak güvenlik sistemiyle ye-
timmeyip, kemdi ulusal savuinına olla Halklarını, 
stratejisini, geliştirmelidir. Ortak güvenlik sis
temi içinde gerekli esneklik ve inisiyatifi elde et
melidir. Ortak güvenlik sistemi dışında komşu 
ve yakın bütün ülkelerle dostluk ilişkileri kur
malı ve sürdürmelidir. 

Hükümetin, topraklarımızda bulunan ortak 
savunma tesislerinin kendi denetimi altında bıı-
lunmiaısına azamî dikkat göstereceğinden Limit
li bulunuyoruz. 

Dış politika : 
Milletlerarası ilişki]erde köklü v'o önemli de

ğişikliklerin lıı'zla oluştuğu bir 'dönemde ya
şamaktayız. İkinci Dünya Savaşından sonra 
kurulmuş deüge ve mıilleltleriarası ilişkilerle, gü
nümüzün denige ve ilişkileri çok farklıdır. 
Amerika Biti eşik Devletlerimin, Çin Halk Cum
huriyeti, Sovyetler Birliği, Japonya ve Batı Av
rupa ülkeleriyle olan .siyasalı ve ekonomik'ilişki
lerimde önemli değişin eler olmuştur. Vietnam 
Savaşı ve bu savaşın etrafında biçimlenen Uzak 
Doğu politikası, neredeyse unutulmJaîk üzere
dir. Amerika Birleşik Devletleri ile Ortak Pa-
zaır ülkeleri ve Japonya arasındaki ekonomik 
/çdkiş'ine, Akdemiz ve Orta Doğu politikasında 
zaman zaman sürtüşme haline dönüşmektedir. 
Orta Doğu'da altı gün savaşı sonrasının ilişki
leri, Orta Doğu'daki son savaşın milletlerarası, 
ilişkilerimden farklıdır. Dünya enerji bunalı
mınım Orta Doğu'da yeni gelişmeler, yeni iliş
kiler yaratacağı belli olmaktaydı. Hammadde 
bunalımının ufukta belirmeye başlaması da 
önemli bir etkendir. 

.Bloiklararasandaki geılginllilk yumuşar, es
kiden akla gelmeyecek ölçüde yoğun ekono
mik ilişkiler 've siyasal istişareler 'başlar, ye
ni güçler ve yeni koşullar ortaya çıkarken, 
Türkiye'nin de bu yenilik ve değişiklikler ara
sında kendine en uygum yeri alması, tıpkı kbm-
şu ve müttefikleri gibi ilişkilerini yeni baştan 
değerlendirmesi ger'ekirtdi. Hükümetin dış po
litikasında bu eğilimi görmekten memnunliuk 
dııyduğu'inuzu be 11 rt ımek isteriz. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansın
da, Tüıkiye'nim Avrupa 1da gerçdk bir güven
lik ve işbirliği kurulmasının, «Avrupa ülkeleri
nin gelişme seviyeleri anasında .mevcut farkiln-
lığın kapatılması ölçüsünde 'mümkün olabile
ceği» görüşünü savunmasını destekliyoruz. Ay
rıca, önceki iktidarlar zamanında tutulan kü
çük düşürücü bir yolun lerkedilımiş olmasını da 
olumlu karşılıyoruz: Bu konferansta kamerlerin, 
düşünceleri n ve insanlarım milletlerarasında 
setlieist dolaşımı tartışılırken bugüne kadar 
Türkiye, Doğu Blokunun ve Yunanistan'miri
ne yakın bir .görüş ileri sürüyordu. Oysa, öz
güllüklere ve demokratik düzene inancı ve ken
dine güvenci tam olan! bugünkü Hükümet, in
sanların, düşüncelerin ve haberlerin serbest 
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dolaşımımı savunma yolunu seçmiştir. (O. II. P. 
sıralarından! alkışlar.) 

Orta Avrupa'daki NATO ve Varşova Faiktı 
kuvvetlerinde indirim sağlamayı öngören, «Kar
şılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri konferansı' 
na «Özel statülü iştirakçi» olarak katılan Tür
kiye'nin indirimler sonucumun (kanat ülkele
rinin güvenliklerini azailtucı etkiler ortaya çı
karmaması gereği üzerinde hassasiyet göster
mesini destekliyoruz. 

Avrupa Ektanomifc Topluluğu ile ilişkileri
mizde yeniden düzenlemelyil gerektirecek yan
ların olduğu kanıısmdayrz. Ortaklık anlaşma
sının amacı, taraflar 'arasındaki ticarî ve eko'-
niomik ilişkileri, aralıksız ve (dengeli olarak 
güçlendirmek olarak tanımlanabilir. Oysa, üst
lendiğimiz yükümlülükle 'sağladığımız avan
taj arasındaki denge, giderek, açıktan ülkemiz 
aleyhine bozulmaktadır. Örneğin, topluluğun 
genel tercdh sistemi çerçevesinde 'gelişme ha
lindeki ülkelere tanıdığı tavizler ve Akdeniz 
ülkeleriyle kurduğu ilişkiler Türküye'ye, top
luluk pazarlarında gittikçe imkân bırakmamak
tadır. 

Öte yandan Katma Protokoldeki yüıkümlü-
lülklerâm'izji sanayileşmemizi .engelleınemelsi ve 
saptırmiayaeak nitelikte olması gereği üzenin
de çtok durulmuş, ve sonunda bu amaçla tamam
layıcı protokol imzalanmıştır. Bu tamamlayıcı 
protokolün getirdiği esnekliğin! de yeitterlıi ol
duğu kanısında değiliz. Ortaklık ve Türkiye ara
sındaki ilişkilerin sağlıklı olması ve Türkiye' 
nin sanayileşmesini engeli ememfesi doğrultu-
smiida sarf edilecek çabaların yanımda olaca
ğız. 

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğun-
ıda anoak eşit bir üye olmayı amaçladığı, bu
nun dışında bir statüye razı olmayacağı gerçe
ğini, Hüküınetin açılklıkla ve kararlılıkla 'be
lirteceğine inancımız tamdır. 

Doğu Avrupa ve Arap 'ülkeleriyle- büyük 
ısanayi kuruluşlarını gerçekleştirecek işbirliği
ne önem veıilmeisini uygun görmekteyiz. 

Orta Doğu'da bamşdan ve hukuka saygıdan 
yanayız. Ktıvvet ya da kuvvet tdhdiıdi ile 'top
rak 'kazancı ve siyasal avantaj sağlanmasına 
karşıyız. 

Kıbrıs'ta iki toplumun egemenlik hakların
da adaletli ve demokratik bir denge ve uzlaş
mayı sağlayacak 'bir federatif sistemin kurul
masını öngören Hükümet politikasını destekli
yoruz. Kıbrıs'ta anayasal düzen toplumlardan 
'hiçbirinin öteki üzerinde hâkimiyet kurama
yacağı İbişimde düzJenlenmeiidir. (C. H. P. sı-
ralaınından alkımlar) 

Ege Denizindeki kıta sahanlığı konulsunda 
Yunanistan'ın tutum ve davranışını ne devlet
lerarası hukukla, ne de dotstluk ve müttefiklik
le bağdaşır göremiyoruz. Türkiye, Yunanistan 
dostluğuna büyük önem vermektedir; iki ül
ke arasındaki ilişkilerin gittikçe yakınlaşması 
amacıdır. Ama gelecekteki yakın idosluğun şar
tı, düzmece bunalımlar yarattaraik haksız ça
karlar «ilde etmek hevesinden vazıge çimektir. 
Gerek Kubrııs, gerekse Ege Denizi konusunda-
Hükümetin ulusal çıkarlarımızın gereğini ye
rine getireceğinden kuşkumuz yoktur. 

Türkiye'de «de olaylar hızla gelişmektedir. 
Oeçen yılların Avrupa Konseyi toplantiların-
daki Türkiye'nin durumuna bakımız, bir de bu 
yıilki durumuma bakınız. Bu durumdan herhai-
de konlseiye giden üyeler, sıiyasî partileritniziıı 
temsilcileri de memnundurlar. 

Türkiye'nin, dünyanın yeni koşullarında 
kenldine yaraşır, kişilikli ve ulusal çıkarlarına 
ten uygun bir duş politika uygulaması yolunda 
Hükümete basanlar dileriz., 

ıMıühterem arkadaşlarım, okuyan için de, 
dinleyen için de 'sıkıcı olan şu metinden konuş-
'mayı ıbu noktada kesiıp, dün bütçeyi eleştiren 
îsiiyaısî partil temsilcilerinle arzı cevap etmek is
tiyorum. 

Yalnız, bunu yapmadan önce, küçüktüğü-
nıüzde kıyamet alâmetlerinden olduğu söyle-
n;en l)ir şeyi tekrarlayarak söze (başlamak isti-
yionım. Derlerdi k i ; «Kıyametin (bir sürü alâ
metleri vardır. Banlardan birlisi de, öyle bir de
vir gelecek ki, o devrin uleması, söyledikleri 
lüle yaptıkları arasına fark koyacaktır. Söy
ledikleri, yaptığını tuıtmayacak.» 

ıBu şartlardan birisi belindi, diğer şartlar 
inşallah gecikir de kıyamet kopmaz. Bu nle imiş ? 

iSayın Profesör Doktor Turhan Feyzîibğlu' 
nun demokrasiye ve diktatörlüğe dair (bir kita-
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'bı var. Metne sadık kalarak okuyacağım, hait-
Ita İçtüzüğe g'öre mümkündür. Divana ıda okut-
ımak, eğer itiraz ederlerse oraya da olkulturuan. 

ISayın hbea,, «Siyasî Münakaşa Usullılerimliz» 
diye (bir başlıjk altmış, bıuırada şöyle buyuruyor: 
«•Münakaşa, bir 'konuyu aydınlatmayla yararsa, 
ibıir fikre 'karşı veya omdan yana bazı delillerin 
ıgözönünıe serilmesine yandım edertsfe, verimli ve 
faiyıdalı olabilir.» 

Bunun şartlarını da sayıyor ve münakaşayı 
çığırından çıkaran şeyleri saptarken 'birinci-
lolarak; «Münakaşayı Ibiaşk'a safhaya kaydırmak
tır.» diyor. 

O n e ! Bir de bakıyoruz, Sayın Feyzioğlu' 
na dışardan, herkese yapı'Ian şey yapıilıyor, biel-
'ki biraz sonra bana kendisi de yapacak, müda
hale edilfiyor, hemen 'başlıyor; «!Sü'z, komiiıııfet-
Tere söz 'hakkı tanımak; istiyorsunuz, Iklürsüide-
Ifemie söz hakiki, tanımak istemiyorsunuz.» 

Şimdi söylediğine bakıyoruz, münakaşayı 
başka salhaya kaydırmak ayıp 'tJelâlklkd ediliyor; 
yaptığına bakıyoruz... Kıyamelt alâmeti... 

(«'Münakaşalarımızda dikkatti çeken kuisur-
'larımızdan birisi de mübalâğacılıktır.» 

Elhak söylediğinin tersini burada da yaptı. 
'«Başka kusurlarımızda daha münakaşaya 

başlarken karşıdakinin iyi niyetinden, vatanse
verliğinden şüphe ederek muhakeme yürütme-
mizdir.» itirazlarının olacağını zannetmiyorum. 
Hepsini yaptı. 

Bir başka kusur olarak da, «Muhakeme sil
silesinin 3rerine ucuz nüktenin ve boş hitabetin 
tercih edilmesidir.» Oraya da diyeceğimiz yok. 

Bunu arz ettikten sonra sayın Feyzioğlu'nun 
dün söylediklerine kısaca bakalım. 

Kışkırtıcı bir üslup içerisinde konuşuluyor 
diye iktidar partisini suçladı; ama kışkırtabil
mek için burada münakaşa açık, bu kürsüden 
dolay isiyle TRT'ye gideceği beyanlarını yapabil
mek için envai türlü kışkırtıcılığı yapmakta sa
kınca görmedi. 

Düşünce hürriyeti hakkında söylediklerine de 
gene kendi kitabından temas etmek istiyorum: 
«Neden Hürriyete İhtiyaç Vardır» diye başlık 
atıyor ve buyuruyor ki; «İddia edebiliriz ki, in
san haysiyeti ancak hürriyet nizamı ile bağdaşa
bilir. Hür olmayan kimse insanlık vasfından ve 
haysiyetinden yoksundur. Hele iktisadî, içtimaî, 

siyasî ilimler alanında herhangi bir görüşün bü
tün hakikatlisi mutlak bendedir diye ortaya çık
ması ve buna dayanarak serbest münakaşayı or
tadan kaldırmak istemcisi hatalıdır. Çünkü esa
sen, bir fikrin doğru olup olmadığı ancak serbest 
münakaşa ile belli olacaktır.» Esas, daha parlağı 
alttan geliyor. «Yanlış fikirlerin yayılmasına 
nuüsamjaba edilmemelidir, diye ortaya çıkan totali
ter görüşlere verilecek cevap kısaca şudur; Biz 
hürriyeti, (isteyen yanlış yola sapmakta serbest 
olsun) diye istemiyoruz; fakat doğru yolu keş
fetmek için başka çare olmadığından dolayı isti
yoruz. Çünkü hakikate yaklaşmak için serbest 
münakaşanın tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz.» 

Bir yerinde de sayın Feyzioğlu buyuruyor
lar ki; «Hürriyet kim, biz kim? bize sıkı bir di
siplin lâzım. Biz sopadan anlarız.» Böyle lâkır
dıları hemen hiç ummadığınız ağızlardan, baskı 
rejiminin bütün fenalıklarını çok iyi bilmeleri ge
reken kimselerden işitebilirsiniz. Elhak kehanette 
bulunmuş; buraya yazdıklarını Feyzioğlu'ndan 
beklemeldiğimiiz bir üslûp içerisinde dün kendisi 
burada tekrarladılar. 

Fikir hürriyetine dair söyledikleri de şu: «Bu
nunla beraber insanoğlunun iç âlemine münhasır 
kalacak bir hürriyetin büyük bir değeri de yoktur. 
Düşüncenin değer kazanabilmesi için açıklanabilme-
si başkalarıma duyıumlabilımesi lâzımdır. Eğer dü
şüncelerini başkalarına nakletoneisine müsaade edil-
eıezse bu hürriyet, düşüneni hoşnut etaı'edilkteıı baş
ka ona elem bile verebilir. Hele etrafındakiler için, 
onun bu hürriyetten hiçbir faydası olmayacağı bes
bellidir. Bundan başka, ruha kuvvetle tesir eden 
düşüncelerin saklı tutulması son derece güçtür. 
Sokrat gibi bazı insanlar düşüncelerini saklamak-
tansa, ölüme katlanmışlardır. Demekki düşünme 
hürriyeti, bir manası olabilmek için bunun, dü
şündüğünü söyleme hürriyeti ile birlikte olması 
gereklidir. Fikir ve inançlar söz, yazı, musiki, re
sim, ibadet gibi çok çeşitli şekillerde tezahür eder. 
Toplantılar yaparak, dernekler kurarak, dergiler 
ve gazeteler yayınlanarak savunulur. Bu husus
larda konacak her aşırı tahdit fikir hürriyetine 
darbe indirir.» Hepsini okumak istemiyorum. 

1954 — 1957 arasında bunları söyleyen sa
yın Feyzioğlu'nun laflan yalnız bu teorik dü
şüncelerle de kalmıyor. Müsaade ederseniz bir 

I başka şeyini de okuyayım. 
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Feyzioğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Halk 
Partisi mitingindeki konuşması; 9 Ekim 1965 ta
rihli Ulus Gazetesinden : 

«Komünizme ve faşizme dur diyebilecek par
ti Cumhuriyet Halk Partisidir.» Bir. 

«Anadolu toprağının altındaki madenler gibi 
Anadolu toprağının üstündeki çilekeş insanları 
da sömürmek isteyen yabancı menfaat çevreleri
ni, bu meydanda Atatürk'ün anıtı önünde savu
nanlara Türkiye'nin kaderi teslim edilemez. 

Cumhuriyet Halk Partisinin temelinde Millî 
Mücadele vardır. Biz şahsî kinlerin ve şahsî ik
bal heveslerinin ortaya çıkardığı bir siyasî teşek
kül değiliz. Biz inönü'ye kızarak bir araya gelen
lerin partisi değiliz.» Anlaşılıyor o zaman İnö
nü'ye kızmıyormuş daha. Sonra kendisi de öyle 
bir parti kurdu. 

«Düşmanı memleketin bağrından söküp at
mak, bağımsız Türkiye'yi kurmak için bir araya 
gelenlerin vücut verdiği partiyiz. 

Ortanın solu herkes için refah yoludur. Mem
leketi maceracı akımlardan korumanın yolunda
dır. İnsanca yaşamanın da komünizme dur deme
nin de en tesirli yolu sefalet ve yokluk bataklık
larını kurutmaktır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
yapmak istediği işte budur. Sivri sinekleri yok et
menin tek başarılı yolu bataklığı yok etmektir. 

Adalet Partisinin yabancı şirket savunucusu 
liderleri havada bir beygir kırbacı şaklatarak 
sivrisinekleri öldüreceklerini sanıyorlar.» (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

Sayın Adalet Partililer, Sayın Feyzioğlu'ııu 
alkışlarken bunları da akıllarında tutmalarını 
salık verirdim.. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.)' 

Daha bitmedi geliyor gerisi; «Vergi adaleti, 
toprak reformu, millî petrol, gecekondu davası
nın gözümü, işçi hakları, eğitimde fırsat eşitliği 
herkes için sosyal güvenlik gilhi halklı davaları 
savunanlara komünistlik ithamı ile saldıran 
A. P.'nin lideri şaşılacak bir körlük içerisinde
dir.» özür dilerim, lâf benim değil Feyzioğlu' 
ıran. «Fakat millet kör değildir. Demiirel'in al
tındaki kıratın Dadaloğlu'nun, Köroğlu'mun de
ğil Mobil'in atına benzediğini görüyor ve anlı
yor.» (C.H.P. sıralarından gülüşmeler, «Bravo» 
sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından «Modası geç
ti» sesleri.) 

BAŞKAN — Riıca ederim. 
SELÇUK ERVERDt (Davalmla) — Beye

fendi, dikkat ederseniz modalar siik silk geri ge
liyor. Eskiden uzun etekti, sonra mini oldu, 
simidi ıgene uzadı. Bunun yine mıodası gelir. Bilz 
samimiyetsizliği alkışladığımız süreiee bunun 
modası bitmeyecektir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Gelelim diğer söylediklerine : 

«45 liraya ayakbakı satacağız demedik» bu
yurdu Feyzioğlu. Müsaade buyurursanız Pitig-
rilli'nin bir sözünü hatırlatayım. Pitigrillli diyor 
ki ; «Haremağasının cinsî suç işlemeyişi fazile-
tünden değil, iktiidarsızllığımdandır.» (C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler) Feyzioğlu kalkıp da 
meydanlarda bunu söylese kim inanacaktılkd ? 
Kendisine Erzurum'da sordular «ceğİz, cağız 
diyorsunuz; iktidara gelecek misinüz ?>» «Biz 
başka partiler gibi iktidara geleceğiz demiyo
ruz.» Dömediikten sonra, «Rem iktidara gelme
yeceğim, atma 20 kuruşa otomobil satacağımı.» 
İnanana bir inanmayana bin sevabı var. Binaen
aleyh kendisimin böyle bir imkândan yoksun ol
duğu, zaten söylerse gülünç olateağı ortadaydı. 
Feyzioğlu'ınun da geejmilş zaman içerisinde hafı
zası sebebiyle bazen gülünç olduğu oluyor, ama 
zekâsı sebebiyle hemen peşinen gülünçlüğü ka
bul etımeyeceğini biliyoruz. 

Kâğıt fiyatlarına yapılan zammı eleştirdi. 
Bana öyle geliyorlki bununla Sayın Feyzioğlu, 
ıgazeteleri arkasına almak, onların desteği ile 
partiyi ayakta tutmak istiyor. Pek aklıım ermeK, 
ama bu, bitkisel hayata girmiş kişiyi serumla 
tedaviye benzer. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). Sayın Feyzioğlu'nun partisini ne matbua
tın kurtarması mümikünıdür, ne de çattığı TRT' 
nin. 

ıSöz bu noktaya ^gelmişken, bir şeyi) daha ifa
de edeyim. Kimsenin müdafaası bize düşmeız, 
ıama bir temel ilkeyi de ortaya koymakta fayda 
vardır. Burada birbirimize her şeyi söyleriz 
Bunların .edep hududu içerisinde olmasına el-
betteki dikkat ıgöstierlmamiz lâzımı. Ama burada 
bulunmayanı suçlarken; hele onun hakkında, 
Marksist militan olduğu belgelerle saibilt bulu
nan bir kişi olarak itham ileri sürenken, profe
sör olan, başkalarına hulkuik öğretenin bu bel
geleriyle savcılığa gitmek vatandaşlık görevi-
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dir. Bunu yapmıyor da yalnızca Meclis kürsü
lerinden birtakımı kimsenin haysiyetine karan
lık duıman içerisinde iftira ediyorsa, o zaman 
Feyzioğlu için sevinilecek, övünülecek bir du
rum değildir. TRT inin Genel Müdürü oradadır, 
Feyziioğlu buradadır. Türkiye'de de kanunlar 
vardır, istediği zaman değil, suça muttali olduğu 
zaman bunları yetkili kurulların önüne götürmek 
mecburiyetindedir. Feyzioğlu'nun sinir içerisinde 
söylediniğini zannettiğim bu ifadelern kendisine 
yakıştıramadım. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — İzmir Taşde-
len (Suyu... 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Evet, 
dün buyurdular k i ; «Ben Taşdelen suyu...» Eğer 
bu Taşdelen ise, Feyzioğlu'nun partisinin yan
ışı daha gitti. (C. H. P. sıralarından gülmeler.) 

(«Şekere zam yaptınız, yokluğu da birlikte 
geitiırdiniz.1» 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu' 
nun partisinin de kanadı olduğu Sayın Talû Hü
kümeti bir kararname ile 1580 sayılı şu gör
düğünüz Kararname ile kamu iktisadî teşeb
büslerinin finansman açığını kapayaıbillmıek için 
600 milyon Sümerbank'a, ki % 50 dolayında 
Sümerlbanlk malmûllerine zammı gerektiriyor; 
2 milyar Karabük ımamııllerine, kii % 100 Kara
bük mamullerinin fiyatının artımını temin ede
cek; 500 milyon suni gübreye ve 750 milyon da 
şekerin vergi tecilini yapmak suretiyle 3 milyon 
850 bin liralık bir ek kaynağa ihtiyaç olduğu
nu... (C. H. P. sıralarından «3 milyar» sesleri) 
Özür dilerim, fukaralıktan fazla rakamlar ağ
zıma yakışmıyor da onun için. 3 milyar 850 mil-
ıyon liralık açığı kapaitmalk için bu kararnameyi 
hazırladıkları; ama evdeki hesap çarşıya uyma
yınca seçim iSomrası Adalet Partisi iktidarı kay
bedince bunların ertelendiği ve bu zamların ge
lecek iiktildara bırakıldığı ortadadır. 

ISADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Sayın Erverdi, benim imzam var imi orada? 
İmzam varımı söyler misiniz? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşım benden iyi bililrler, kamu ikti
sadî teşebibüsleri kendi hesaplarını Bakanlar 
Kuraluna getirdiler. Bir şey daha var, yaptı
ğınız bütçede de bu gözüküyor. Çünkü, yaptığı
nız bütçede... (A. P. sıralarından «İmzam var 
mı deniyor» sesleri.) 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— İmzam var mı beyefendi, iimızam var mı? 
Lütfen söyler imisiniz ? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Söyleye
ceğim lütfedin, ımüısaade edin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Selçuk Bey, 
isen onu anlamamışsın galiba. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Zatıâli-

niz gibi anlayışım fazla olmadığı için... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Belli, belli an

lamamışsın. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — O anla

yış değil mi sizi bu noktaya getirdi. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Yaptığınız bütçede de 750 milyon liralık... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Orada iınnza 

var mı ydk mu diye soruyor SaJyın Müftüoğlu, 
ona cevap verin siz. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Ha, im
zanız... Bu kararnameyi bendeniz tanzim etme
dim, bakarsanız siz, Kaimu İktisadî Kurulu da, 
Bakanlar Kurulunu toplayıp arkadaşlarınızın 
Meclisi idare azaUklarını imzalarken İktisadî 
Kurulu topla madiğinizi herkes biliyor. Altında 
İmza var veya yak, bu hazırlanmış size sunul
muş... (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Ha, şöyle, şu
nu söylesene. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Gelece
ğiz bitmedi, bitmedi. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim, müdaha
le etmeyin yerinizden. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Şeker 
niye (bulunmuyor 

300 kuruşa ihraç ettiğiniz şekeri 900 kuruşa 
ithal ettiğinizi de lütfen kabul edermisiniz ? İh
raç fiyatı, tonu 80 dolar olan buğdayı 500 ton 
ihraç edip, 200 dolar üzerinden ilthal ettiğinizi 
lütfen kabul eder imisiniz? (A. P. sıralarından 
«Kim ihraç etmliş?» sesleri.) 

Kim ihraç eftaıiş, siz söyler mıisiniiz lütfen? 
Talû Hükümeti, 1973 yılı. Haa, şimdi iyi taraf
lı olunca, demin de söylediğiniz gibi, 'efendim 
.size iki milyar küsur milyon döviz bıraktık. 
Kim? Biz. Çok afedersiniz, devekuşu gibi, uç
maya gelince deve, yük götürmeye gelince kuş 
olmanın gereği yok, (C. H. P, sıralarından 
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«Bravo» sesleri, alkışlar) Bir şeye sahip çık
manız lâzım, ya deve ya kuş, ikisi birden, olmaz. 
Ya Talû Hükümeti kiinuiın reyleriyle ayakta du-
rıiiyordıı, lütfen söyler misiniz? 

,SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bizim 
reylerimizle. 

'SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — İhraç 
•eden de o, selken ihraç eden de o, stoikları tü-
Ikötmıe pahasına şekeri ilhrae eden de o, buğdayı 
ihraç eden de o. 

Bu noktaya geldi, Nasrettin Hoca'nın hikâ
yesini anlatayım. (O. II. P. sıralarından gülme
ler, A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica edeyim arkadaşlar yeri
nizden. anüdhale etmeyiniz, karşı'bklı görüşnıe 
usulü yok. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Muhte
rem. arkadaşlar, bana söz atmak suretiyle ne 
şaşırtabilirsiniz, ne insicamı bozabilirsiniz. (A.P. 
sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sana kilm söz 
atıyor?. 

'SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayını 
Ataöv, çok şakılama, bir apdest aldırırım yedi 
bayram onunla namaz kılansın. (C.H. P. sıra-
lanndan gülüşmeler.) 

Nasrettin Hoca, 2 kuruşa aldığı yumurtayı, 
'boyadılktan sonra 60 paraya sat anmış. Komşula
rından birisi demiş k i ; «Hoca bu isten bir- şey 
anlayamadık, 4 kuruş maliyeti1 olan yumurtayı 
60 paraya nasıl satıyorsun ?» Demiş ki, «Dostlar 
alış - verişte görsün bir, ikincisi yumurtadan 
kaybediyor; ama boyadan kazanıyorum.» 

Şimdi, Adalet Partisinin iştiraki olan hükü
metler de 80 kuruştan ihrtacettiği buğdayı tek
rar geri 2 liradan getirip, 3 liraya sattığı şeke
ri 9 liradan geri getirip, ondan sonra, Feyzioğ-
lu marifetiyle sorduruyorlar; şeker yok. Ee, ne 
oldu? Üç ayda pancar mı yetiştirecektim ben? 
•Üç ay içerislinde şeker mi imal edecektim? 
(ıC. H. <P. sıpalarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Eğer, yokısıa bunun yokluğunun ayıbı bizden ev
velki iktidara aittir. Üç ay içerisinde pancar 
yetiştirip şeker satmak, bizim iktidarımız içe
riğinde değildir. 

Af konusunda Sayın Feyzioğlu yine, «Devle
t i yıkanlar af edilmiştir» buyurdu. 

Kendisine bir şeyi hatırlatmak isteriz. 
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TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Ne de
diğimi aynen söyle. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Adalet 
Bakanı Sayın Fehmi Alpaslan tarafından seçim 
'öncesi, müddeti İ5 sene olarak tespit edilmiş ve 
hapishanelerin her birine teker teker yollamak 
şöyle dursun kapılarına, asılmış, kendi partile
rinin grup yönetim kurulunun ökeyi tiden sonra 
iMecliiS'C Verilmiş olan af kanunu teklifinde, Halk 
Partisinin istisna ettiği suçlar da, hepsi içerisin
de idi. Seçim öncçsi bunların hepsini söyleye
ceksin, vatandaşlardan bunlara rağmen rey ala-
mayıncia ondan sonra geleceksin, siz komünist
leri af ettiniz, siz falanları yaptınız diyeceksi
niz. Bunun samlimiyetle bağdaşır tarafı olmadı
ğı gibi Sayın Feyziıoğlu'na yakışır ta raf ı da yok. 
(€. H. P. sıralarından «Feyzioğlu'na her şey ya

masın» sesleri) 

BAŞKAN — Rica. ederim, rica ederim yeri
nizden müdaihale etmeyin arkadaşlar. Devam 
buyurun Saym Hatip. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın 
Feyzioğlu bir şey dalha söyledi; «Herkes bizi de 
biliyor, sizi de. «Bun'a elhak ilâve edecek hiç 
bir sözümüz yok, doğrudur. (C. H. P. sırala
rın dan gül üşme.le r) 

141, 1-42 affedilmemeli. Peki, çıkardığımız af 
ıkanununa lütfen bakar mısınız? 146/3'ü affet
tik, 146/1'i, 2'yle idama mahkûm olanların ha
yatlarını .bağışladınız, müebbet hapse mahkûm 
olanların hayatlarını 'bağışladınız, daha büyük 
suçlar işlemiş olanları affedip, onlara feran ka
tılmış olanları affın dışına düşürdünüz. Var mı 
adaleti? 149/1 'i laffettiniz; ama bumun yanında 
141, 142'nin affedilmıemiş olmıalsı, hem başa ka-
ıkınç ediliyor, hem de bu sebeple bir parti suç
lanmak isteniyor. Bunların ne hukukla, ne de 
ıSayın Feyzioğlu'nnn demin kitabında yazdığı 
tariışma usullerinle djeğgin olan öğütleriyle alâ
kası yok. 

Saym B.ozibeyli, «Bir kısmı dünya nimeti 
vaadetti, bir kısmı Cenneti vadederek oy aldılar» 
iliyor. Sayın Bozbeyli, «Bir kısmı dünya eennle-
Itiini, bir kusimı Abirettieiki cenneti vadederek va
tandaştan oy aldı» diyor. Kendilerinden so/nmak 
isterim, kendileri ne vadettiler? Kendileri de, 
ahirçte intikal etmiş birtakım siyaset adamıları-
aıın ruihlıarmdan istimdat ederek, sağ kalanları
nı meydan meydan dolaştırarak bir neticeye ka-
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vuşmak istediler. (C. H. P. sıralarından gülme
ler, alkışlar) 

Ama bugünkü gazetelerde... Ha, sonrası var, 
sonra da beyanat verdi dediler ki, «Vallahi Sa
yın Bayar'm bizim lehimizde propagandalarla' 
/katılmış olmaisından kâr mı ettik zarar mı, he
nüz teispit edemedik. Teşkilâta yazdım, reylere 
Ibakarak - her halde onun da ölçüsü var, ben 
anlayamadım - neticeyi saptayacağız.» 

Bugün Sayın Bayar'm yaş günü sebebiyle 
yapılan toplantının bütün gazetelere intikal 
©den bir tarlafı var: Sayın (Demire!; «Yianındıa 
ve enirinizde ibiir nefer gibi çalışaeağım.» buyur
muşlar ve bundan sonra da Sayın Bayar pişma
niye yieıniş. (O. II. P. sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar) Allah verse de igeleoek seçimde, şimdi 
[ruhlarından, istimdat edecekleri veya miting 
ım(eydanlaırında dolaştıracağı, Türkiye'de politi
ka adamları olanak başkaica kiîmlse de bulun
madığına gönle, Sayın Bozbeyli'nin neyi vaıdede-
ceğinii... Biz yine dünya nimetlerini vadetmekte 
devam edeceğiz. Zaten kuruluş sebebimiz bu
ldur. Biz hiç bir za;nı,an kimseye cennet vadet-
miediık. Bizim, vadettiklerimizi tahakkuk ettir-
m|ök için de gayretimiz sonsuz. 

Değerli arkadaşlarımı, siyasal iktidarların 
değerlendirilmeleri, kamuoyuna vadettikleriyle, 
banlardan gerçekleştirme olanağı bıılduklarına 
göre yapılır. Elbette ki, bütçe de bu değerlen
dirme .araçlarından birisidir. 

'Yine tenfcidleır yapılırken gözönünde tutul
ması gereken bir başka husus da zaman ölçüsü
dür. Geçen sürenin, neye imkân verip, neye im
kân vermediği objektif olarak değerlendirilme
lidir. 

Hükümetler elbe'ttle ki, kendilerine vücut 
veren sliyasî partilerin seçiilm sırasında vadettik-
lerindıen, Hükümet prtogrıamına aldıklaınnı ger
çekleştirmekle sorumludurlar. Af da bunlardan 
birisi idi. 

1961 Anayasasının getirdiği sosyal Devlet 
ilkesd, bir yanidan bir kesimi haklarının bilin
cine kavuştururken, diğer taraftan bir başka 
kesimin tedirginliğine selbelboluyordu. Tedirfgin 
iolan 'kesim, 1965 seçimleriyle, kendi görüşleri
ni paylaşan bir siyasî iktidara da sabibokınca, 
Anayasanın ve yasaların getirdiği bu kayıtla-
mıalaridan kurtulmanın yollarını aramaya baş
ladılar. 

1961 sonrası silâhlı askerî ayaklanmaları 
bastırmaya yeten bu yasaların, Devlet niza
mını korumak için yeterli olmadığı görüşü ileri 
isürülmeye başlandı. Önceleri halikı silahlan
maya teşvik edenler için, başlamış olan öğ-
ırenci hareketleri bulunmaz bir fırsattı. Bun
ları hukuk kuralları içerisinde Deylet gücüyle 
bastırmak yerine, tarafları birbirine çatıştır
mak suretiyle halkın boşlgörü ve tahammül hu-
dudunun açılmalsını temin ettiler. 

Dışardan el atılarak, olayların büyümesi 
Ordumuzun etkilenmesine ve 12 Mart müdaha
lesine se!be!boldu. 

Demokratik rejime ara verilmesinin sebebi 
•olan siyasî iktidar, bir taraftan fırsat bul
dukça 12 Martı ellştirirken, diğer taraftan 
arzu ettiği ve fakat gücünün yetmediği deği-
şikşlükleri sağlamanın olasılığını buldu. 

Üzerinde fazla durmayı, memleket huzuru 
için istemediğimiz bu olayların suçluları ile, 
sosyal ve ekonomik düzenin ve bozuk yöneti
mlin suça ittiği suçluları, Cumihuriyetin 50 nci 
yıldönümünün atıfetine mazhar kılarak bağış
lamak ve bu suretle memleketltie huzur ve 
sükûnun teminini sağlamak için C. H. P. ta
rafından geniş kapsamlı bir de af teklif edil
mişti. 

Daha seçim öneeisi yapılan bu teklife «Güç
leri yeterse çıkarırlar» diyenlerin her iyi şeye 
sahip (çıkma alışkanlığı içlerisin de, sonradan 
af teklifçilerini de hayrette bırakacak şekil
de sahip çıktıklarını, ibretle seyretımekıteyiz. 

C. H. P'nin fikir ve inanç suçlarını da kap
samına alan önerislinden birtakım moral de
ğerleri istismar ederek, onları kapisam dışına 
atanlar, yakınlarını ilgilendiren sahtekârlık 
suçlarım yeni bir suç tasnifi ile *kaza kurfba-
nı» olarak nitelediler. (O. H. P. sri'slarından 
«'Bravo» seisleri, alkışlar.) 

C. H. P., geçmişin yaralarının sarılması ve 
kaybedilmiş insanların cemiyete kazanılması 
için; bir affın, dün de, bugün de samlimî taraf
tar ı olmuştur. Çıkan af, bu ihtiyaca tüm ce
vap vermese de, fikir suçlularını içeride bıra
kıp, kaza kurbanlarını çıkarmış olsa da, cemi
yete yararlıdır ve bu af C/H. P'nin girişimi
nin esıerlidir. Onu, ellerinde iktidar olduğu sü
rece çıkarmayanların, affı teklif eden, takip 
eden ve çıkaranları geciktirmekle töh/mettteme-
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lerine kendilerinin inandığını far'zetsek bile, 
!1>İL* başkasının inanmayacağını ve ciddiye al
mayacağını sanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. - M. S. P. koa
lisyonu ; seçimlerden yeni çıkılan bir dönemin, 
•'buhranlı şartlarına son verilerek kurulmuştur. 

iBir rejim buhranının doğması pahasına, bu 
Hükümetin kurulması için çaba gösterenler, 
onun kuruluşumdan sonra yıkılalbilmeSi için de 
'dilerimden geleni yaptılar. Ellerinden geleme
yeni için de boş durmayıp ahkâm keserek, te-
nıenınide bulundular. 

İlk güinı'mden itibaren bazen kehanette bu
lunarak, baz!en fala balkarak ömür biçtikleri 
(koalisyonu çükertimeınenin verdiği eziklik, onu 
ayalkta görmenin yarattığı kıskançlıkla bir
leşince de, ağır başlı bir muhalefetin tenkit 
içki' geçerli ölçülerini bir tarafa iterek, kendi
lerine özgü bir muhalefetin yolunu tuttular. 
(iM, S. P. sıralarından alkışlar.) 

İKİendlilerinin hazırladılkları, bu Hükümetin 
ancak bazı temel tercihleri sebebiyle kısmen 
değiştireîbildiği bu bütçeyi, kendilerini eleştir
mek pahaSın,a eleştirdiler. 

Hükiimetleıliınin şartlarını hazırladığı, ka
çınılmaz hele koyduğu konularda, sanki bu 
noiktaya getiren kendileri değilmiş gibi, ko
nuları kendileri ile olan bağlantılarını unuta
rak. Üçlbuçük aylık iktidarı suçlamaya kalktı
lar. 

tç piyasadaki ihtiyacı hesaplamadan tonu 
60 dolanıdan buğday ilhraceidip 200 dolardan 
ithal edenler, kilosunu 300 kuruşa sattığı şe
keri 900 kuruştan geri getirenler; buğday bu
lunmuyor, şeker karaborsada, feryatlariyle 
yaptıklarından davacı oldular. 

ıSteçim sırasında vatandaş huzuruna çıka
rak eleştirdikleri, eleştiriden öteye iftira ede
rek, snçlayaraik tartıştıkları konuları; seçim 
sonrası seçmenin bize hak vererek çözümlemiş 
•olmalsınia rağmen, yine aıynı üslup içerisinde 
'kürsüye getirdiler. 

Demokrasiyle yöneltilen ülkelerin yıllar 
önce çözümlediği fikir ve inanç özgürlüğü ko
nularını, «Bu çözümler bizim için geçerli 
.değildir, biz bunlara lâyık değiliz.» derceıslne, 
milletimizi ve Devletimizi küçük düşürme pa
hasına tartışma konusu edip yeni çözümler 
«aramak yolunu tuttular. 

Ama "fakir halkın geçinilin! ilgilendiren, on
lara daha iyi, daha insanca bir yaşamın yolu
nu sosyal adalet içinde açan, memleket ger
çeklerine uygun, halk sektörü bahis konusu 
olunca da, «Hangi memlekette görülmüştür, 
dünyanın neresinde var» diye karşı çıktılar. 

Hepimizin gücüne inandığımız ve öğündü-
ğümüz Devleti, zaman zaman. 3 - 5 ne istediğini 
bilmez veya yanlış şeyler isteyenlerden kor
kacak kadar güçsüz göstermeye çalıştılar. 

Bir yandan kendi hazırladıkları bütçeye 13 
milyar açık derken, diğer taraftan Devlet 
memurlarını herşeıye inanır, söylenenii değer
lendirmez sanıp katsayıyı 11 'e çıkarmayı tek
lif ettiler. 

İktidarda iken yanından geçmeye razı ol
madıkları .konuların, muhalef tte iken teklif-
çişi olup, milyarlar tutan kanun teklifleriyle 
şirin gözükmek istediler. 

Bir taraftan Devlet memurlarının bir kesi
mine, «dayanın geliyoruz» derken, diğer ta
rafta resmî diarel'ede işlerin yürümediğinden 
şikâyet ettiler. 

'Sustukları da oldu : 
Bütün geçmiş iktidarlar döneımimee çaya 

zammın çok üsitünde bir miktarın çay üreti
cisinle verilmiş olması karşısında, yermeîkten 
çekindikleri için sustular. 

Tütün üreticisine venilen fiyatı methede-
m edikleri için susmayı tercih ettiler. 

Kendi zamanlarında alınıp da parası veril
meyen binlerce pamuk üreticisinin, bu Hükü
metin paralarını ödeyerek, sızlanmalarıma son 
vermesi karşısında iyi ettiniz diyemedikleri 
için sustular. 

Asgarî ücretin artırılmasının, kıdem taz
minat mm yükseltilmesinin' aleyhinde bulunma
nın kendilerine yarar sağlamayacağını bildik
leri için sustular. 

Hasılı; methedilecek yerde sustular, susula-
lacak yerde konuştular. Çok şey söyledi, hiç
bir şey söylemediler. (€. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Onum için muhalefetin ışık tutucu, yol gös
terici tenlkitlerinden yoksun olarak bu bütçeyi 
kendi vicdanlarımızda değerlendirmek zorun-
luğunda kaldıkve öyle de yapacağız. 
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3,5 aylık: icraatı ile dslld iktidarın kendi-
ısine mlrais olarak bıraktığı engelleri 'kaldıra-
rak, aşarak programında saptanan hedefe 
doğru, akıllı, -basiretli bir şekilde: gideni, halikın 
ımuıtlutuğu için gerekli insanca, hakça bir 
'düzenin demokratik kurallar içerisinde kurul-
ım.aısınia çalışan bu Hükümete oylarımızla des
tek ve ona başarısında yardımcı olmak istiyo
rum. 

Hepinize saygılar sunar, hürnı'etler ederiz 
efendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sek
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er-
'veırdi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (ıKayisera) — Sayın 
Başkam, müsaade buyurur musunuz ? 

'BAŞKAN — Bir şey mi var efemdim, bu
yurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU ('Kayseri) — Evet 
ıef endim bir maruzatım olacak. 

iSayın Başkan, Cumlhuriyelt Halk Partini 
[grup sözcüsü! bu kürsüden benim bir fciıtajbılm-
dan parçalar okuyarak bir cümle aldı. (C. H. P. 
ısırıalarınıdaın gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, eok rica 
ederim. Bir dakika efendim. 

/TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Bir 
kitabımdan parçalar okudu, cümleleri atladı, 
(manaları bozacak şekilde talırifatta bulundular, 
bu bir. 

İki, af konusunda grupümuzun aklığı bir 
karardan 'bahsetmiştir. Takdir buyurursunuz 
iki, grupümuzun aldığı bir kararı.,. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Nerede 
gnıpunuz var ki, grup kararı alasınız. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Gru
pümuzun. aldığı karardan haherleri olmaması 
'lâzımdır. 

Öte yandan Fehmi Alpaslan'ın hazırladığı 
teklifi yanlış nakletmiştir,, Grupumuza, allmadı-
ğı bir kararı izafe etmiş, af konusundaki görü
şümüzü baştan sona tahrif 'ederek yansıtmış/tır. 

Üç; bitkisel hayattan, vaatte bulunmaktan, 
-gülünç, .olmaktan ve saire gilbi tezyif edici bazı 
«özler .kullanarak partimizin tüzel kişiliğine sa
taşmada buOunmıuştur. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler)' 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Me
rak etmeyin hepsinin cevabını vereceğim. 

Yanlışlık, 'hangi kısımlarının nasıl atlandı
ğını ve fikirlerimizin kaısıttlı olarak nasıl' tah
rif edildiğini, partilinize yöneltilen bitkisel ha-
3̂ at ve benzeri ifadelerile yapılan tezyifin hak-
'Sizliğini, af konusundaki izafe edilen sözlerin 
'tamamen uydurma okluğunu, grupulmuza al
madığı bir kararı uydurma olarak atfettiğini 
•açıklamak üzere ve grupumuza sataşma dolayı-
ısıyle söz rica ediyorum. Bu konuları açıklamak 
ıgerekmektedir, söz rica ediyorum; (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, kitaibınızdaki 
yazılan hususi!arı eksik ve atlayarak mı ifade 
ettiler? 

'TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet 
efendim, atlayarak, eksik ifade ettiler. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendini. 
(Eğer Sayın Er verdi, Sayın Feyzioğlü'nun 

kitabındaki cünılelcr'i kendi söyleyeceklerine 
ibina .etmek kaseliyle eksiik okuduysa., arkadaşı-
unızın fikrinin Umulıııî Heyete yanlış aksettir
diği bakımından, onu tavzih etme hakkı vardır1. 
Niçin böyle, feveran ediyorsunuz? (O. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNO (İstanimi) — Onun 
kitabını okuyanlar sınıfta kalmış efendimi. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayım Baş
kan, müsaade eder misiniz bir şey söyleyece
ğim ? 

BAŞKAN — Rica. ederim efendim. (O. H. P. 
sıra'larından gürültüler,) 

Efendim, (müsaade buyurursanız kitaibınız-
daki yazdıklarınızın eksik ifade edildiği konu-
'sunda size söz vereceğim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Af 
konusu var efendim. Af konusunda grup kara
rı izafe edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir de af konusu var, af ko
nusunda da vereceğini. Onun dışındakiler par
tiniz hakkında şahsî görüşüdür, eksik, fazla 
(söyleyebilir, bir edep dışı beyanda bulunduğu
nu ben tespit etmedim. Bu iki konuya münha
sır oilmak üzere, Sayın Feyzioğlu rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
(Sayın Feyzioğlu, yine istirham ediyorum, 

yeni bir (Sataşmaya meydan ve nineden, gündemi-
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ıııizi tatobik imkânı bahşetmenizi rica ediyorum 
efendim. 

'A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul )— Sayın 
Feyzioğiu, 9 Ekim 19Ö5 konuşmanızdan da bah
sedin. 

(BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, lüt
fen. (C. H. P. saralarından gürültüler) 

(Sayın Feyzioğiu, (buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, «şu konudan bahsedin, bu konudan 
'bahsedin» diyenlerin sözleime Sayın Başkan illt 
tifat ederse o konulara da cevap veririm:. Baş
kanın izni ölçüsünde hepsine verilecek cevabı
mız vardır. (C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederimi efen
dimi. 

İTURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Dc-
mıokra'siye ve Diktatörlüğe Dair» adlı kitabı-
iiııın, «Diktatörlüğe Dair»1 'başlığını taşıyan ikin
ci yazısının ilk paragfafmım biraz evvel Siayın 
Erverdi bir eünılesirii okudu ve sonra bazı söz
ler -ekledi, yukarıda diniliyordum. Şimdi size 
paragrafı olduğu gübi okuyayım; «Bize iyi bir 
diktatör lâzım; namuslu, 'bilgili vatansever bir 
diktatör.» Buraya kadarımı okudu, arkaisına 
bakınız ne demişim, bunu başkası söylüyor. 
«Bize iyi -bir diktatör lâzımı; namuslu, bilgili, 
vatansever bir diktatör.» Bu sözü ne zaman 
duysam irkiliriııı. Dünyada olup bitenlere bak
tıkça ve yıllar geçtikçe sarsdlmalk şöyle dursun, 
gittikçe kuvvetlenen bir inancım var. Bize her 
şeyden önce hür düşünce, hür münakaşa ve ser
best tenkit lâzımı.» (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) , 

MEHMET SÖNMEZ ('Hatay) — İsabetli 
atıyorsun., 

'İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bun
lar oikunmadı, bu kısım değil, oikuduğu yer bu 
kısım değil. (C. H. P. sıralarından «Başka yeri 
okuyor» sesleri ve gürültüler,) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
efendim. Rica ederim kitabın bir nüshası benim 
elimde değil (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

(Bir dakika efendim, yerinizden müdahale 
etmek suretiyle meseleyi halledenleyiz k i 

YIIiMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, o kısım okunımadıM, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İSELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ben o 

kısmı 'ökumadum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 

Okundu, okundu. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayım Feyzioğiu. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim. . 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) '— (Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
onu okumadı. Yalan söylüyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Erverdi okudu, yalanı sen söylüyorsun. Zabıt 
var burada.' 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yalan 
[söylüyorsun, okumadı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ya
lanı sem söylüyorsun., Yalanı sen söylüyorsun:. 
(O. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğiu, bir dakika. 
ıSayım Feyzioğiu, bir dakika efendim. 

lYILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Başka 
yeri okuyorsun, alâkası yok. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğiu, bir dakika 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 4€ö 
(kişi gelse senin gibi, ben hakkımın korurum. 
(C.'H. P. sıralarımdan gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hep 
yalan söylüyorsun, in aşağı. 

BAŞKAN — Bir da'kika efendim, bir husus
ta vuzuha yaralımı efendimi. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sen kim
sin ki, 400 kişiye bedel oluyorsun? (C. H. P. 
'Sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica -ediyorum. 
Bir daldka efendim. 

ISayın Feyzioğiu, lütfen. Zannederim Sayın 
Erverdi'nin konuştuğu sırada salonda yoktu
nuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Bir da-
ıkika efendim. Efendimi, bu şekilde anlaşamıa-

" yız, bir dakika efendim. 
Sayın Erverdi'nin koınuştuğu sırada zanne* 

diyorum: salonda yoktunuz. Sayım Erverdi'nin 
'okuduğu eserinizin bir sureti de bende yok, bu
rada takip etme imkânım yok. Onun için istir. 
ham ediyorum. Sayun.,., 
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iSELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
'Başkan,' müsaade buyurursanız okuduğum yeri 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, müsaade ibuyu-
run, efendim. 

İSayım Erverdi'nin okuduğu ıı o kt allara milin-
'hasır olmak üzere, dksik olanını ikimâl buyurun, 
yanlış o'lamını tasrih edin. 

TURHAN FEYZIO0LU (Devamila) — Sa
yın Başkanım, «Bize iyi bir diktatör ılâzrm, na
muslu, bilgili, vatansever bir diktatör»1 cümile-
sin'i .Sayın Erverdi bu 'kürsüde okudu, okudu. 
(ı'C H. P. sıralarından gütülitüler, «Hayır oku
madı»! sesleri)' 

Okumadınız mı Sayın Er verdi? Okudunuz. 
(SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ben 39 

ucu sayfadan okudum, sizim baıhsattiğiinizlle alâ-
'kası1 yok.. 

•TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Oku
duğunu itiraf ediyor. (O. H. P. şuralarından gü
rültüler ve «Hemen taih'rif ediyor» seslileri) 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun efendini!, 
'biıt dakika efendim., Bir dakika oturun efen
dim.'. 

ıSELÇUK • ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, efendilm 39 ncu sayfada «neden hürri
yete ihtiyaç vardır.» diye başlık var ya, onu 
okudum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Onu 
da okudunuz, buradan da okudunuz. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yine ya
slan söylüyor, 'Sayın Başkan. 

iSELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Müsaa
de ederseniz, okuduğum kısmı şuradan okuya
yım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayı/n Feyzioğ-
ılu, kendisimin temas ettiği konularda siz tevziıh-
llerde bulunun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşilarıım, Sayın Başkanım, bir yazı-. 
<nın içinden bir cümleyi veya bir paragrafı se
çip, arıkasımı okumadığımız zaman değişik bir 
fikir izafe ediyor görünürsünüz. Sayın Erverdi' 
nin bu diktatörlüM'e ilgili olarak söylediği SCH 
z(ün hemen arkalsından gelen «ibu sözü ne zaman 
duysam irkilirim» sözü ve arkasından da «yıil-
iar geçtikçe kuvvetlenen bir inancım var. Mut-
ila'ka demokratik rejim içinde, in'san haysiyetime 

uygun bir idare içinde, bir memleketin kalkın
ması mümlkündür. Bize her şeyden önce hür dü
şünce, hür münakaşa, serbest tenkit, demokra
tik rejim lâzım» fikrini savunan ve sayfalan 
dolusu diktatörlüklerin demokrasiye nazaran ' 
zaafını anlatan bir yazının başından bir cümüe-
sini cımbızla çekip, arkasını okum<adığınız za
man yanlış söylersiniz bir. (C. H. P., sıraılarıın-
dan ıgürültülerj) 

İki, fikir ve düşünce hürriyeti konusun a ge-
linco; bu yazıımın da bir başı vardır, okuduğu
nuz kı^ıım vardır ve devamı vardır. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Öğren
cilerin seni mahkûm ediyor Sayın Feyzioğlu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim. Rica 
öderim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar-
kadaşiim, neden hürriyete ihtiyaç vardır? (C. 
C. P. sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — 
/Sahtekâr seni. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamila) — Sa
yın Başkan... 

BAı'ŞlKAN — Rica ediyorum, bir dakika 
•efendiım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
zat hakkımda muamele yapacak maşımız? Yokisa 
kendisinin halk eıttiği cevabı vereyim mli? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ki-
'min hesabına, hanıgi çukurun dlilbiııden camıur 
atıyorsun. Düştüğün çukurun,.. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizili)— Anarşist, 
sen bir ana rşişitsin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Düş-
itüğün eukıırun dilbinden... 

BAŞKAN — Bir da'kika efendim, o müda
haleyi,.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamila) — O 
düştüğün çukurun dibimden attığın çamur bana 
(gelmez. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — ıSen, 
anarşistsin. Anarşist sensin. 

iBAŞ'KAN — Sayın arkadaşım, çok rica ede-
ıiim. Müzakerenin müzakerenin devamına im
lam 'bula'mayalbiliriz.j bu sekilide devamı ederse-
ttlİZ. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ger
çeklere dayanaımıyorsunuz. (O. H. P. sıraların
dan gürültüler) Bu zat düştüğü çukurun için
den attuğı çamuru, suratına almıştır tekrar. Bi-
zlilm. ay ağlımızın. dibine gelmez o çamur. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

İB AŞK AN — Arkadaşilar bir dakika.,. Ba-
ym Feyzioğlu bir dakikanızı rica ediyorum. 

•A. DOĞAN ÖZTUNO (Tstambul) — Prof e-
«ör böyle konuşmaz. 

)BAıŞKAN — Arkadaşlarım, bu şekilde kar-
şılik'ı konuşmalarla ne anlaşma imkânı vardır, 
ne fikirleri söyleme imkânı vardır, ne şu kür
sünün, özgür biı/ kürsünün korunması imkânı 
vardır. Rica ediyorum ben Sayın Feyzii'oğluma.. 

,A. DOĞAN ÖZTÜNÇ (İstanbul) — Profe
sör böyle konuşmamalı, biraz seviyeli konuş
malı. 

ilM:ŞıKAN — Müsaade edin efendim, niçin 
ıtakanımırüiünüz yok. Bir dakika efendim, ben
deniz konuşuyorum. 

Nasıl iim'kân vardır bu Meclisin bu şekilde 
(idaresine? Rica ediyorum efendim. 

/Sayın Feyzioğlu, çok rica ediyorum. Size 
söz verdiğim konuya münhasır olarak... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O 
konuda, efendim, o konuda., 

iBASjKAN — Lütfen efendim, Sayın Erver-
di'nin okuduğu konulara münihasır olarak. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla )— Sa
yın Erverdi'niıiı okuduğu diğer yazımı, kendisi
nin de biraz e'vvcıl tekrar açıkladığı gibi, «Neden 
•hürriyete ihtiyaç vardır» adılı yazımdır. 

Bu yazımda, hürriyete niçin ihtiyaç olduğu
nu anlattım. Dünkü konuşmamda anlattığımı! 
giibi, dünkü k'onuşimaımda tekrar tekrar düşün
ce hürriyetinin ayrılmaz parçası olan ifade ve 
örgütlenme hürriyetinin de birlikte mütalâa 
edilmesi lâzım geddiğini söyledim'; fakat ifade 
ve örgütlenme hürriyetinin sınırsız olamaya ea-
ğmiı ve bütün bu hürriyetleri ortadan kaldır
mak için, hürriyetti eri basamak yapmak isteyen 
totaliter faaliyetlere, yıkıcı faaliyetlere bir dik
ta idaresi kurmak ve bütün hürriyetleri imh>a 
ötmek isteyen faaliyetlere hak ve hürriyet tanı-
ıma/nın; aslında hürriyet rejimini tahrip edece

ği için Anayasamızca Tl nci maddesiyle men 
.edilmiş olduğunu açıkladıım. 

1954 senesinde yazdığımı yazıda da arkada
şımızın okuduğu kısmın hemen yanında, açtığı 
zaman karşı karşıya duruyor saftırlar, görebile
ceği şu cümleler var : 

«Şüphe yok ki hürriyetlerin hiçlbiri sınırsız 
•olamaz. Hürriyetler konusunun en nazdık mese
lesi de bu sınır mesel esidir. Nasıl ki vatandaş
ların Devlet idaresine katılması demek, beşik
teki çocuğun, hapishanedeki katilin, tımarha
nedeki azgın delinin de oy kullana bilmesi de
mek değilse, fikir hürriyeti de her şeyi söyleye -
bilmek, yazabilmek 'demek değiildir. Bunun 
içindir ki hidbir mönıleketin kanunu, meselâ 
mevcut siyasî ve içtimaî nizamın kuvvet kulla
nılarak zorla değiştirilmesi yolundaki faaliyet
leri başı boş bırakamaz. Bilhassa Türkiiye'nin 
.şartları içinde imkân buldukları gün, hürriyet
leri de, her türlü muhalefeti de yok edecek aşırı 
cereyanların bütün hürıtiyeltlerden ali alb ildiğim e 
faydalanmasına göz yuımulalbilir mıi Bir defa 
'hürriyet ihtiyacı teslim edildikten sonra, geri
ye bu ihtiyaç ile nizam ve emniyet ihtiyacı ara
sındaki sınırın tespiti kalmaktadır. Hürriyetler 
meselesinin asıl düğümü bu sınırın insanlık hay
siyetine ve memleket menfaatlerime en uygun 
ve en mâkul: bir şekilde çdzilnTesimdedir.» 

(Bu kitaîbın içinde sayfalar dolusu, mutlak 
hakikat bendedir diyen görüşten bahsetti; ama 
•arkasından bu kitapta yine yazılı olan mutlak 
hakikat bendedir diyen görüşün komünizmi ol
duğunu, komünizmin bütün hürriyetleri reddet
tiğini, onun için koımünizm propagandasının ve 
örgütilenmes-iınin serbest bırakılmaması gerek
liğini savunan satırlarımı okumadı. 

O halde bir fikri tek yanlı aksettirin emi ali. 
Dün de bu görüşleri böylece savundum, yarın 
da böyle savunacağımı.. Memleketimin yararına 
olduğuna inandığım için. 

Af konusunda partimize izafe edilen görüş-, 
lere ve tenkitlere gelince; 

Değerli arkadaşlarım, af konusunda biz 
('dünde izah ettim) katilin de, kul hakkı yiye
nin de, toplum hakkını çiğneyenin de, sahteci
lik yapanın da, Devlet hazdne'sini soyanın da, 

topyekûn affına karşı çıktık. 
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, (MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Onlar
la beralbersin, şahsî menfaatin için.., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sah
teciliğin, ıaf süresini 5 yılla indiren hükmü 'Sena
to ,kalbul etti, sahtecilerin affına 12 yıla çıka
ran hükmü siz -kaibıı'l ettiriiz. Burada değiştirdi
niz., Bundan dolayı bize tarizde bulunmayınız. 
Biz bunların hepsimde bir oran dışında, belli bir 
©randa yapılacak indirim dışında .-mutlak ve 
topyekûn affı kabul et<m'ediğimizi söyledik. Ad
lî sicillerin yok edilmemesini istedik. Bir suçu 
Ibiır daha işlerse. olmasın, dedik. Bu gübi adî suç
ların affı konusunda bizim1 önümüzde koşan, 
ibizim yapmak istediğimizden çok daha fazlası
nı imzasıytle teklif <etm!iş olan ve buradan oyla-
rıyle geçirmiş olanlarım, siz bu adî suçluları af
fettiniz diye bize, bizden ötesini istedikleri, tek
lif ettikleri ve oyladılklari halde, taamda (bulun
maya hakları yoktur. 

•Grupıınıuza gelen eski Adalet Bakanı Al
paslan'ın teklifi diye .bahsettikleri konuya ge
lince; grupuımuz bir karar vermiş olsaydı af 
(konusunda, bir af kanunu teklifini biz de ve
rirdik. Biz af kanunu teklifi vermedik. Grupu-
ımuzun görüşleri, seçim beyamneimemizde yazılı 
ıolan .görüşleri açılk. 

Irza tecavüz gilbi ahlâk dışı suçların, büyük 
ahlâkî redaet ifade eden suçların, Devlet imalı 
çalmanın, soymanın, yetim hakkı yemenin ve 141, 
142, 148 gibi maddelere giren Devleti yıkmaya 
ımatuf fillerin af dışı bıırakıılmıası lâzım geldiğin 
ne dair bizim 5, 10 bildirimiz, seçim beyamhaıme-
ımizde, beyaz üstüne kara satırlarla 'açık açık: 
yazılmış, resmî 'beyanlarımız vardır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ters
tir ve yanlıştır. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzim 
oğlu. Size söz vereceğim konuyu ikmal ettiniz 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
dakikamızı rica edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi... (C. H. P. sıralarından «Nerede öyle 
parti ?» »esleri) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cum
huriyetçi Güven Partisi, Parti Başkanı olarak... 
(O. H. P. sıralarından gürültüler, «Yok öyle 
parti» sesleri)' 

BAŞKAN — Rica ederim dışardan müdaha
le .etmeyin arkadaşlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Par-
' timize tecavüz var. 

(ALİ SANLI (Burdur) — Başkan, bey, ikaz 
edimiz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu nasıl müzakere 
usulü rica ederim. Ben ikaz ediyorum, son cüm
lesini söylemek üzere bekliyoruz kendisini;., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devaımilia) — Cum
huriyetçi Güven Partisi yok diyorsunuz; ama 
'bizden yıldığmız gibi kimseden yıllmıyorsıınuz. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hay 
aslan hay... 

(BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu teşekkür ede
rim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Or
tamın solu konusunda şöyle demiş böyle demiş 
noktasına gelince..,. 

BIAŞKAN — Bunlar halkkmda söz verme
dim Sayın Feyzioğlu. 

(TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tah
rif edilen noktayı arz edeyim Sayın Başka
nımı. 

(BAŞKAN — Bu konuda söz vermedim. Ri-
(ca ediyorum, çok ırica ediyorum, istirham ediyo
rum.. Çoık rie(a ediyorum. 

IDOĞAN ARAJSLI (Kars) — Devam etsin 
ide biraz gülelim, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ama 
isöz verdiğiniz 'konuya inhisar ediyorum efen
dim.. 

BAŞKAN — Konuyu ikmal ettiniz efendimi. 
İSüreniz de doldu, rica ediyorum. 

Alpaslan'ın önerdiği metin ise, aynen şu 
ımaddeyi kabul ediyordu ve bu grupumuzda oy
lanıp da teklif haline gelımedi, ama önerdiği şe-
ı'kilde de bir madde vardı, madde aynen şu idi : 

.«Devlet Güvenliği Mahkemesinin görev sa
hasına giren fililer af kapsamı dışında kalmış1-
ır.»' ' 

Neden bahsediyorsunuz ? 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sonra 

•diğer metinler..,.. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Böy

le idi, 'böyle idi. O halde izafe edilen fikir haklı 
değildir... 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Feyzi
oğlu. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
sözlerin ve beyanların yapıldığı dönemde, Cum
huriyet Halk Partisinin kurucusu İsmet İnönü, 
(bu parti marksist'lerin -eline geçme tehlikesin-
de'dir diye istifa etmemdşiti, kongrelerinde en
ternasyonal değil, istiklâl Marşı söyleniyordu.. 
(C. H. P. sırailarmdan gürültüler) 

IMALİYE BAKACI DENİZ BAYKAL (An
talya) — Haltetmiş'sin, .halletmişsin. 

TURtZM VE TANITMA BAKAM ORHAN 
BİRGrÎT (İstanibul) — Yuh eşek oğlu eşek. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
[O zaman bu fikirleri... (O. H, P. sııralarınidan 
ş'ilddetö i .gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 

(TURHAN FEYZİOĞLU (Defamla) — Sa
vunuyordum, sınır koyuyordum. Yeni Halk 
•Partisi, yemi. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sözünüzü kes-
ımeik zorunda kailacağım. Rica ederini; efendimi, 
rica ederim. (O. H. I*, sıralarından «Yuh» ses
leri, şiddetli gürültüler) 

Rica ederim efendim, rica ederim. (C. II. P. 
sıralarm'dan gürültüler) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGÎT (istan'bul) — Eşek oğlu eşek, bu adanı 
namussuzdur, hayasızdır. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. Yerinize 
•oturun lütfen, 

(C. II. P. Grupundan bir kusımı milletvekili 
Kayseri Millet vekili Turhan Feyzioğilu kür'sü-
'den indiği an'da üzerine hücum ederek kavga 
etmeye baş]anuşlardır.) 

BAŞKAN — Lütfen oturun, İdareci arka
daşlardan rica ediyorum efendim, idareci ve 
.grup idarecilerinden rica ediyorum, oturunuz, 
oturun efendim, (Şiddetli gürültüler) 

(Başkanın çan çalması) 
(Celseye ara vereceğim efendim, rica ede-

Tİm. Parti yöneticileri raca ediyorum. Celseye 
ara vermeye mecbur kalacağım., Rica ediyorum-
efendim, (Şiddetli gürültüler.) 

((Başkanın tekrar çan çalması) 
Paıiti yöneticileri rica ediyorum efendim, 

ayırınız. (ŞiddetllA gürültüler, yıımruklaşma-
ılar.) 

Birleşime yarıım saat ara veriyorum efen
dim. 

Kap'aintooia staMİ : 11,40 

İKİNCİ OTURUM 

Açılıma (Saatli : 12,17 

BAŞKAN ı: İBaşfeaJnvefeil A t a e t ÇaiktmıaJk 

DİVAN ÜYELERİ : (Tufan IDoğan Av§aiîgiil\(Ka(yserii),'Zekâi Yaylalıf(Erzurum) 

(BAŞKAN — 78 nci Birleşimin ikinci oturu-
ımunu açıyoınuım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Balşikan, söz istiyorum. 

[BAŞKAN — Bir şey mi var? Bir dakika 
efendim.' 

HASAN KORKMAZÖAN (Denizli) — Sayın 
Başlkamim, saıbahleykı Sayın Cııimıhuniıyeıt Halk 
Partilsi sözcüsünün yaptığı konuşmada, Grııpu-
muza ve Partimize vaiki sataşmaları vardır. Bu 

sataşlnıaiları cevaplandı rmaik üzere söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ALI NAİLİ ERDEM (tamir) — Sayın Baş-

ıkan, söz Mfynoırum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Biraz evvel 

'vukua gelen elim hadiseler münaisejbetiyle Ada
let Partisi Grupu olarak, telinine mütedair ko-
ıiJUşJmaık istiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Som cümlenizi iyi anlayamadım, 
Sayın Erdetm. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (Lamir) — Sö«z istiyo
rum. eıfıeınıdim. Adalet Partisi Grupu adıma, biraz 
evveli .olan. olaylar ınıümaseib atiyle söz istiyorum. 

>NlElODEiT UĞUR (İJstadbul) — Sayım B a ş t a , 
[biraz evvel Cumhuriyetçi Güvem Partisi Lilderi-
ımim, Cumlhuriyet Halik Partisi için «Kmifgreılerim-
de İstiklâli Marşı yerine Emteırmaısiyomal söylü
yorlar» diye iftirada bulunduğu için, sö'z istiyo
rum. (C. H. P. .sıralarımdan «Bravo» sesleri). 

iMEHMET ALİ ARISAN (Çankırı) — S a y ı n 
Baişjkam, bağılmisız üye olarak ban de olaylar' hak-
kımlda etiz dısltiyioruım. 

[BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 1974 yılı Malî Bütçe

sini konuşuyoruz, ^görüşüyoruz. Hepinizin tak-
'diır buyuracağı .gaibi; bu Bütçemin müzakeresi ve 
.müddeti içerisinde kabulü, memleket bakımım
dan fevkalâde ömeımüliıdir. 

ISEYEl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bundan. dalha önelmli olam ıbu olaylar konusu 
var. 

IBAŞiKjAN — Efendim, daha sözlümü bitirme-
diım. 

ıBu baıkımdan, sayın üyelerin, İçtüzüğe, Mec
lis adabıma ve - demlin arz etltiğim - memleket .ger-
çıekflerd ve gereklerime uygun şekilde davrana
rak, müzakereleri hep birlikte bitlbiriruizie kar
şılıklı yardımcı olarak yürütmek mecıburilyeti
miz varıdır. 

(Eğier ıSaıyın Endıem,, görüşımıemdız bu yöımde ya
pıcı, MîeclMn daha. verimli çakışmasına katkıda 
ibufllumaıcafc şekilde olacaksa ve diğer adkaıdaşları-
ımıızııı da, bumdan evvelki hatıriadığıım tatbikata 
(göre, müessif hadiselerim akaibiimde gruplar (bu 
hadiselerim bir daha cereyan eltımemesi bakılmım-
dam ge.r'eıkien hissiyatımı burada ifade ederlerdi; 
(bu cümleden eğer göııüşJm'eiler yapılacaksa.. 

,NElCDiET UĞUR (fatanlbul) — Sayın Başkan, 
(bir dakika,; 

[REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
/Halk Partisine sataşma var.. 

ıNECDET UĞUR (İstanbul) — Sözlerimizi 
[bağlanmadan bir hususu arz etm-cimc müsaade 
rica edeceğim. 

Arkadaşla/rrmıın, diğer siyalsî parti temsilei-
isi arkadaşlarımın bu konudaki söz taleplerine 
fcatılıyoırulm; aıma müsaade buyurursanız ilk söz 
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hakkı Cumhuriyet Halik Partisimimdir. Çümikü. 
(A. P. sınalanndaın gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.. 
ıNEODET UĞUR (İstanbul) — Günkü kür-

südıeuı imem hatip em som cümlesini Gumkurdyet 
Halk Partisine çdk ağır bir ithaımla bitirmiştir. 
Usule göre, bu ithaim dolayısıyile söız istiyorum; 
ama Parlamentioınun itibarı ve saygılılığı için di
ğer başkanların, diğer parti temsile ilerim im pa
ralelinde dle komuşacağüm, ayın zamanda. 

Hiç şüphe yok ki, ilik söz halikı bizi'mdir, usu
le «göre. 

(BAŞKAN — Sayın Uğur, som cümleyi de-
•minlki karışıklıklar ve gürültüler selbebiyle ben
demiz tam tespit edemedim. 

NECDET UĞUR (İıstamlbul) — Zabıt var. 
BAŞKAN — Zalbıjtları getdrttireceğiım, efen

dilim.. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Gelmiştir, ben

de var efendim. 
REŞİT ÜLKER (İıstamlbul) — O zaman üze

rimde arikadaişlar malsıl konuşacaklar; bu tak
dirde neyim üzerimde konuşacakla/r. 

BAŞKAN — Aynı celse içerisinde.. 
ıNEGDET UĞUR (lata.mlıul) — Zalbıtlar var, 

ıgelmdştdr Sayım Bakkam. 
[BAŞKAN — Rica ederim, orada sureti var

ıdır. Aynı oturumun sonunda, geldiğimde bumu 
halledeıbiliriz; müsaade buyurulursa demiai; arz 
elttiğim gabi Mieolisin daha. verimli çalışması 'ba
kımımdan, bu gifbi haıddlseılerin bir daha, tekerrür 
eitlmlemeisi balkıımından, böyle bir tatbikatı yaptır
ılmayı uyigun buluyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz bilmeden 
nasıl siöz vereceksiniz ? 

NECDET UĞUR (tstanlbul) — Sayım Başkam, 
endişe eitaıeyimiz efemd'ilm. 

Burada kürsüye çukmailvitaki maksadMiıız Mec
liste yeni başta-m aırzıı edilmeyen, hadiseleri teş-
vilk iç'iım olmıayaeall-dtır; diğer arkadaşlarım gibi 
lolaıcalktır. Ama müsaade buyurursanız, ilik defa 
Ibu sö'zü de söyHeme, çeşitli ba'kımlardam bizim 
ıhaıklkımizidir. Bu bıalkıımdam da bu bizim hakjkı-
mızldifr. 

BAŞKAN — Bu şekilde yapıcı iüaıde buyuru-
yorsıımuz. O zaıımam onu, buraya geldiğimiz de 
taomuşma, içeriisimde, yime bu üslûp iiçerisdımde ifa
de ederseniz .mesele ıkalmaız Sayım Uğur. 
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NEGDEiT UĞUR (İstanlbul) — Ama ilik söz 
hakkı ıbiziımldir, ibramı söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Ama müsaade ederseniz isteni-
lıen sunaya gıöre vereyim... 

REŞİT ÜLKER (ıfofcamlbul) — Neyi komuşa-
ca/klaır Sayım Başkan ? 

BAŞKAN — Niçin Sayın Ülker, niçin hid
det buyuruyonsunıuz efendim ? 

ıNEGDBT UĞUR (İsitanjbnil) — Sayın Başkan, 
(bizim, partimizin, bizim .grupumuzun içinde bu
lunduğu bir olay üzieırimdıe saygı değer panti 
sözcüleri 'konuşacaklar. Müsaade (buyurum da, 
feen bir şeyler söyieyeiyim de omdan sonra ko-
(nuişısıınlair. 

IBAŞKAjN — Yalnız şartlımı peşinen arz et
tim. Bendemizin de şu, oturumun Başkanı ola-
ra!k müzakerelerin selametle devamı ve bitiril-
mıesi en başlta gelen görevidir, İçtüzüğü de tat
bik ıglörervıklir. 

Omun için yardımcı olmanızı ve yapıcı olma
nızı rica edlerek buyurun Sayın Neödeit Uğur. 

HASAN KORKMAZDAN (Demizli) — Sayın 
Başikam, ilk ,sözü Demiolkraıtik Pa.rti Grupu adına 
'bana verınnelk zorundasınız. Çünkü.., 

(BAŞKAN — Sataşma olarak istemiştiniz. 
ıBen deimin söylediğim usul içerisinde söz veri
yorum. Riea ediyorum, efenldim.. Lütfediniz. 

ıHASAN KORKMAZGAN (Denizli) — De-
mdkrialtıik Parti Gırupuna vaki olan sat aşıma Cum
huriyet Halk Partisine olan sataşmadan daha 
öneedir. 

BAŞKAN — Sataşma üzerinde söz venme-
dim, effîendiim. Saltasına üzerinde söz vermiyorum, 
Meclisimizin bumdan böyle daha verimli çalışa-
'bilmesi ve demin vukua gelen.. 

-HASAN KORKMAZGAN (Demkli) — Niye 
Cumlhuriyet Halik Partisine söz verdiniz ? Bizim 
ısöz talebimiz dalha önce olmuştu. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. Deminki 
Ibir söz üzterine bir açıklama fırsattı vermeyi de 
liçıirue a'lan bir söz verdim, rica ediyorum. Lüt
fediliniz.. 

'EKREM DİKMEN (Tralbzon) — Bu sataş-
ımajdan dıolayı söz istiyor; Sayın Uğur son cümle 
ıdiyie (tasrih, "ediyor. 

BAŞKAN — Golk rica ediyorum Sayın Dik
men. 

Buyurun Sayın Uğur. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(İstanibul) — Saygı değer Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Burada çeşitli düşünceleri, Türk Halkının 
(mutluluğu için çeşitli programları bemim&eyip 
Türk Halikına bunları açıkladıktan sonra, onlar
dan aldıkları güç oranımda temsil edilen millet
vekilleri var. 

Bir başka deyimle, biz burada Türk topfl.ii-
ımumıun çeşitli eğilimlerini temsil eden siyasal 
partileriz. 

Bir Ibaşka deyimle, biz burada Türk Halkı
nın özlemlerini, omların -gedecek için umutlarını 
(temsil eden siyaisaıl partiler ve milletvekillıeri-
yiz. 

Bizi buraya gönderenler, biribirileriımizle kar
şılıklı saygı içimde, karşılıklı sevgi içinde; aıma 
kendilerine söz verdiğimiz fikirleri savunarak 

' koınuşsumlarr diye gönderdiler. 

Hiç şüpihJe yıolk ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde üyelerin b'iiribirilerine saygı içinde oima-
ıları baş aımaeimizdir, temlelidir Türkiye Panla-
mlentoısunun ,her parlameııltonun olduğu giibi. 

Yine hiç şüpdıe yolk ki, kürsü özgürlüğü do-
lkunulma>zdır. Buraya çıkan her milletvekilli kar
şı fikirleri de olsa bütün gönlünce söyleyelbikne-
lidirler. Her (birimiz, hepimiz, kürsüdeki konu
şan kişiye, vie kürislüde söylemen düşüncellere say-
Igı borçluyuz, dinleriz; ama biz de geliriz kendi 
partimizin, kendi düşüncelerimizi söyleriz. 

Neden? 
Değerli aılkadaşlarım, partimin buna gönül-

ıdlen bağlandığını, partiimin bunlara sonuna ka
dar saygılı (kalacağını, burada düşünce özgürlü
ğüne inandığını ve bıinun gereğini yapacağımı 
peşinen söylüyorum; aıma değerli arkadaşlarım, 
yalnız bizler, milletvekilleri Ve parlbiler düşüm
ce ölgünlüğüme ve kürsü masuniyetine uylmala-
ırı yeterli midir? Parti liderlerinin de kendileri
me düşen, gnupun arkalarında olduklarını dü-
şüneriek kendilerime düşen birtakım .görevleri 
yok mudur? 

Yine arkadaşlarımı, bu kürsüden söylemeni 
sözler bir partinin fikirlerinin dışına çıkar da, 
ıbir başka partiyi -gönülden yaralayıcı ve gerçek 
dışı sözler olursa, onun tepki göisıtermeisimi ön
lemek mümkün müdür? Tepki. 
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ıHALtL KARAAjTLI (Bursa) — Siz yaptı
nız? (A. P sıralarından (gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim.. Müsaade 
buyurum lütifem. 

NEıODET UĞUR ('Devamla) — Arkadaşlar, 
ıbir dakika müsaade buyurunuz. 

Bundan sonra.. 

ARİF TOlSYALIOĞLU (Çankırı) — örnek 
mi verelim ? 

ıNEGDET UĞUR (ıDevamla) — Arkadaşlar, 
tartışma acımak istemiyorum. Hepinizle karşı... 
(A. P. sıralarından «Açlsan nle olur» «Öırnlek mi 
lâzıma sesleri). Hepin'ize karşı, bilirim, hepimiz 
a|yi ilişkiler içindeyiz. Kimlseyle didişmek için de 
çılkjmadılk; ama Parlamıente için çıktık. Müsaade 
ederseniz, doğru teşlbis koyduğumuz ölçüde' bun
dan 'böyle bu .g'ilbi hareketler olmaz. 

Alma burada, yine duygularımıza kapılır da 
ıgOTçıelkledi tam gömmezsek, değerli arkadaşla-
ırım Parlamnentıoda benzier olayların ömlemmieisiini 
sağlayamayız. Biz değil, siz sağlayamaızisımız... 
(A. P. sıralarından gürültüler) Siz sağlayamaz
ısınız; eğer bu kürisüjye çıkan bir kişi sizin hay-
isiiyetinizle oynarsa, izzetinefsinizle oynansa, bü
yük iftiralar eldertse nasıl siz kendinize hâkim 
olunsunuz? Yöneitlcıileıriiniz size hâkim ollur? 
(A. P. sıralarından «Olunur» sesleri, gıürültü-
ler). Geçilmişte olaimialdılar. Bilmezisiniz siz, geç-
/mişıtie olunmadı, olunmaz yinie. Bir akımız da.. 
(«A. P. sıralarından» Oy hâlkim olur» seısleıri). 
Bıralkınız da <e:femdiım.. Oy kâfi değildir, insanlar 
duygu içinde olduklarında olunamaz, yönetici
leriniz iyi bilirler. 

iŞimdi ne oldu? Bir siyasî parti- yanımızda, 
fbetlinli bir düşümcie felsiefeısiyle gelmiş, Türk Hal
kına anlaltkmş, oylarını almış. Başka bir siyasî 
parlti var /burada ve diğer siyasî partiler var. Bu 
ıslyalsî parttiljerdem bu anda gördüğünüz iki tanesi, 
Cnmlhuriyet Haılik Partisi ve Millî Selâmıet Partisi 
Hülkümıelt olmuşlar, 'gelmişler buraya. 

iNe yapıyorlar aırfcadaşlar? Türk Halkına slöy-
ılledilkleırini, pnopalgamda olarak, bildirge olarak, 
düşünce olarak, felsefe olarak söylediklerimi, 
üstelik bir süneden bieri de Hüküm'ettie icraat ola
rak da uyguluyorlar. 

Simidi bir partinin - ıben bu iarada Cumhuri
yet Halk Parti bahis konusu lOİduğu için kendi 
partimi alıyorum - Türk Halkına söyledikleri ke-
llimeısi kelimesine meydanda. Şu öulmkuriyet 

Halk Partisi, biır süneden beri iktidarda. Yap
tıkları güm ve gün ortada. Şimdi şu grupun hali 
lortada. Tartışmalarda en çdk tepkiyi ne zaman, 
Ihangi sözle gösterdiği oltada. Bütün bunlar, 
-Türle Halkına biültün sıöylennıelk istenileni sözler 
ısleçim zaımanınida f aızlaısiyle söylenmiş; Türk Hal
kının yangısı, değerlenldiraneisi ortada. 

Şimdi bütün bunlar varken, bütün (bu ger
çeklen' varken mütemadiyen dönüp dolaşıp kiım-
lenlmlelsini uygun görür müsünüz ? Eğer bu söyle-
durlsun dilime alamayacağı birtakımı sözleri, sırf 
liçimdeki bir hırisı boşaltimalk için, sırf tahkir edi
yorum diyle, taNkir eidiei kelimle saydığı için söy-
İGninneisini uygu njgöırür müsünüz ? Eğeır bu söyle-
niriso büyük tepki, bir ölçüde ve büyük ölçüde 
o tepkiyi gösterenlerin, o şiefcilde olmadığını gös
termez mi? Bunu bilirlsünliz. Bir partimin Genel 
Başkanlık noktasına gelmiş bir kimseye biraz ev
vel yapılan muamelenin yapılmasını tasvip et
miyorum ; ama bir partinin GreUeil Başkanı olmuş 
ıbir kişiye, bir partinin bİldirigeisiıyle, halita ver-
ıdiği sözle, HÜkümıeltteki ioraaltı ile ne yaptığı 
Igün ışığında iken açılkca iftira etmıeisini, hakkını 
almaşımı da yalkıştıraımıyoırnm. Bumdan. korklmu-
yoıruz, bundan zerrie kaidar peırvaimız yoktur, alma 
kendisinle yakışjmaz. Bu noktalara gelirfız, yakış
maz., 

Bir hırçın tabiatın, kendini kontrol edetme-
nılelsinin sonucunda Parlamento çileden çıkima-
ımalıdır. CumJhurıiıyelt Halk Partisinin kongrele
rimde şu slöy ileniyor muş. Kargalar güleır buma, 
Ibu söyleyeni küçük düşürür. 

löuimlhuriyelt Halk Partililer milyonlarca, 
Cumhuriyet Halk Partililer Hükümiette. Sefviyfeli 
Ibir konuşmada, tartışmada yapılacak şudur: 
«ıSİz marksist fikirlere salhip bir teşıakkülsünüz. 
İşte .geldiniz Hükümete, balkınız marksist olanak 
İsiz Lenin'isıt ideolojinin uygulaması olarak şu ik
tisadî tedbiri aldınız, şunu yaptınız, bumu yap
ıtınız» delmek lâzımıdır. 

Bir başkası olsa bunu dememesini hoş göre-
Ibiliriz, aîma bir prjofelsör; Marksizmin, Lemiıniz-
ımin, sloisyal demokrasimin., demlokratik solun, M-
Ibıeıralizmin, kapitalizlmin ne okluğunu bilen ve 
Ibunu da bir zamanlar talleibelerine öğretmiş olan 
ve meydanlarda da bunu ayrıntılaırı ile açıkla
mış olan bir profesör; iktidaıra gelmiş Ve ay
lardan beri icraat yapan bir partide bunu çok 
İyi bildiği halde hiçbir uygulama, hiçbir davra-
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niş bulup gösteremez de, sadece dedikoduları ge-
ttirir ve üstelik kesim olarak varit olmayan bir 
lâfı sadece o cümleden bir e'tki umarak veya
hut da buradaki arkadaşlarımdan kimsenin etki
leneceğini de umımoyorum Adalet Partililerle biz 
yan yana, Demıokraıtik Partililerle 'biz yan yana 
(heralber olduk, kendi paritismin içindekilerin de 
Ibir Ikıls'mı kendisi de bizim içimizde idi, bizi en 
iyi bilenlerdendir. 

(Böyle bir marış, ne Cumihuriyeıt Halk Parti
sinde söylenmiştir, ne söylenir, ne de söyleneceği 
vardır. Bunu bilmez mi? Bilir. Burada neden 
söyler? Sizi ilkha etmek için mi söyler? Hayır. 
Bizin ikna olmayacağınızı da bilir. Beki kime 
Isöyler !bu lâfı? Buralara mı söylüyor? Yeter ar
tık. Sizden büyük irade yok, Türlk halkından 
daha bülylük egemenliği temsil eden kimse yok. 
Bir telk şilkâytet yeriniz vardı bunlar için, Türk 
Halikı. Yaptınız şikâyetinizi, inanmadı sizıe ve 
(biz geldik (buraya. 

Bu lâfları bir tek şekilde söylemle hakkınız 
Varadır; 'değerli arkadaşlar, Hükümet icraatında 
Igödürisümoz böyle bir şıey, gelirsiniz, söylersiniz. 
Meralk etmeyin biz inançlarına bağlı adamlarız. 
Böyle birşey yapitıysak çıkar burada size de 
isöyleriz. Korkmayız bâz, korktuğuımoız şeyi yap-
ımayız, koırkttuğumuz şjeyi söylemeyiz. İnanma
dığımız şeyi söylemeyiz, ama inandığımız şeyi 
de hem yaparız, hem yaptığımız zaman da geli
riz burada sıöyleriz. Sizin ihbarınıza lüzum yok-
(tur. Biz bu kaldar inanç ve kenldimizıe güven sa
hibi imkanlarız; ama herkesin bildiği bir şeyi 
son dakikada, biritakılm talihsiz olayiar oldu 
diye konulmasını bitirirken, Saym Adalet Par
tililer, çok rica edebim siz de liderlik yapıyor-
Sfuouz, parti yöneticiliği yapıyorsunuz; Sayın 
DeımiolkraJtik Partililer, par*ti yöneticiliği yapıyor
dunuz, liderlik yapıyorsunuz, ,size talihsizlikler 
yapıldı diye, tam kürisüıylü terk ederken yüzde 
yüz yalan olan bir şjeyi, bu grup hassasiyet gös
teriyor diye söylerseniz eğer ve bunlar da çile
den çıkarlarsa kabahat buranın mıdır, yokısa 
(bu hâle geltirenin de bir günahı var mıdır? 

Diyorum ki, bunlar söylemişle bilie yapılıma-
ısm; kürsü malsaımiyeti korunsun, ama yine diyo-
ırum M, (unutmayın bu sıöızümü, öteki siyasî par
tilerin gen'el kurulları) bu kürisıüde böyle sözler 
ısöylenirise hiç biriniz :gruıpunuza hâkim olamaız-
sınız. Hiç biriniz bu müessif olayları önleye-
ınezsin'iz; önleyemediniz ve önleyemezsiniz. 

O hailde yapılacak şey iki taraflıdır. Birbi-
mize sıevıgi içinde ollaciağız, saygı içinde olacağız, 
ama künsfüde de birjbirilmizîe karşı iftira yapma
yacağız. Hırsımız tajtmin olısun diye, sofcak-
ta kavıga eder gibi biribirimizi birtakım gerçek 
dışı beyanlarla aklımızca hırpalamak; ama ger
çekte içimizdeki hıncı ifade etmekten başka hiç
bir anlamı olmayan çocuksu kırgınlık lâflarını 
da etmeyeceğiz. Bu yakışmaz. 

ISaygı değer milletvekilleri, Sayım Başkanım; 
umuyorum ki, sözlerimde gerçek maksadımın; 
Parlalmlemıtloya saygı, siyasî partilere saygı, si
yasî parüi liderlerine «saygı olduğunu ifade etme
ye çalıştım. Bu aradajki hırçın üsiulbumıu, bir 
sıüre önce bu kürstüde konuşan ve G-enel Başkan
lık sıfatını taşıyan insanın haksız üslubuna ve
riniz, yaralayıcı üslulbuna veriniz. 

Kelirnlelerimi çok esirlgeldim, yoksa bu kür-
ısüde Iböylelsime bir talihsiz, gervek dışı, yalan 
konuşmaya verdlecek cıevap bu değildir. Sırf 
Parlamentoya olan sayigımjdam. yapıyorum, sırf 
Iböyile şeyler olmasın diye yapıyorum. Sanıyor 
musunuz ki, biz bu talihsiz cümleyi yüz misli ile 
kendisiinin yüzıüne ataimaızdılk ? Saygımızdan yap-
mıylortuz. 

ÛBAŞKjAN" — Sayın Uğur, yardımcı olacak
ısınız ? 

NECDET UĞUR (Devamla)— Yapıcılığımı
zı lütfen burada görünüz, aıma suçlamanızı ken-
d'i kendinizi özleşttiri yaparak; bir parti liderin
den beklediğimiz valsıflar niedir, çok iyi düşüne
cek yapmanızı rica eder; hiçlbir parti farkı gözet-
ımedeın Türk halikını ttemısü edem milletıyekillleri-
ne pamtim adına saygılarımı sunarım. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar). 

IBAŞKjAN — Teşekkür öderim Sayın Uğur. 
ALİ NAİLİ ERDEM (tamir) — Bu konuda 

sö<z istemiştim Sayın (Başkan? 
BAŞKİAİN — G-rup adına mı Sayım Erdem? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Evet efen
dim. 

HAİSİAN KORKMAZGAN (Denizli) — Bâz 
ısöz talebimizi datha önce istftemdiştâk Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Sayın Korfkmazcan, zatıâliniz 
ısâtaışlma dolalyılsıyle söz istediniz. Saıyın Erdem; 
)«(Bu konu ile ilıgliıl yapıcı katlkılda 'bulunacağıma 
diye ^öz Medi. Sizıe de söz vereceğim efendim. 
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iHAıSiAıN KORKMAZCAN (Denizli) — Peki, 
•Sayın Necdet Uğur hanigi konuda söz istedi? 

İBjAŞKAN — Necdet Uğrar son cümleden bah-
ısederelk, söz iısteldi. Ben de takdir hakikimi kul-
ilanldKm. Meclis dalha iyi bir çalışına düzenine gir
işin diye ben. de Başkanınız olarak, eğer bağışlar
sanız, takdir hakikimi kullandım. 

Beş dakika evvel, beş dakika sonra büyük 
fark eder mi Sayın Korkmazcan? Rica ediyorum. 

Buyurun jSaym Erdem. 
A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 

(tzımir) — .Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütçenin mıüzalkeresi sırasında bir nahoş ha
dise oılidu. Nalhiş hadisle, sokak aralarında gördü
ğümüz vakayı adiyeden, o ölçüde, o cinsten bir 
hadise değil. Böylesine bir hadisenin bir taklbih 
anlayışı içerisinde dile getirileceğini, bir vesile 
münalslelbetiyle söz alan Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Başkanvekıili Necdet Uğur'dan bekli
yordum. 

iKonuşımalsını yaıpaıfken, hiç değilse konuşima-
ısının bir yerinide, bu Meclisin bir atfen a olmadı
ğını, bur alda fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür 
oılan insanların geç/erli ve. tutarlı fikirleri dile
dikleri gibi konuşma .imkânının mevcut olabile
ceğini, dile ,gieitirlsinie.r. Aksine konuşması, suça 
•gerek arayan bir insanın konuşması v'e tecavüze 
licaızıelt yeren bir insanın konuşması... (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri; alkışlar). 

/Felvkalâde önemli olan b'ir hadiseyi bu yön
leri ile hiç ıgö.rm eksizin geç iştir i vermenin, bilmi
yorum evvelâ konuşlmacıya, sonra mensubu bu-
llunıduğra gruba ne yararı vardır? 

Değerli arkadaşlarım. 1961'den bu yana bu 
Parlamento çatısının altında, yerini bulamamış, 
yanlış adreslere gelmiş olan insanların varlık
larını görürüz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
»eslerdi). 

Kelimeleri ararken, şu kürsüye çıkarken; 
bu kürsünün, fikri hür, ama bir mehabeti de 
olduğunu düşünerek, bu tarz konuşmaları bek
lerken; bu yanlış adreslerden çıkmış ve yanlış 
yere gelmiş olan insanların, arenalarda:, glad
yatörlerin isteri nöbetleri içerisinde oldukları 
gibi dövmenin, küfretmenin, el-fazı galizeniıı 
tahtında yaşamanın inhisarını bünyelerinde 
yaşadıklarını mükerreren görmüşüzdür. (A. P. 
Si rai arı n da n «B ra vo » s esleri.) 
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Ama hiçbir zaman, 1961'den bu yana, ba
kanlık mevkiine gelmiş olan insanların elfaizı 
galizeyi kullandığını, dile getirdiğıini gönmede-
dik. (A. P., D. P. ve C. G. P. sıralarındıan «Bra
vo» sesleri, alkışlar. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlık, «/Sizi -ba
kan atadım,» demekle olmuyor. Bakanlık mev
kilerinde, oraya tayin edilen şahsın bakanlığın 
vakarını bünyesinde mezcedip ıgösterebilmesi 
için hazır dikilmiş elbiseler de yok. Balkan olan 
arkadaş bazı itiyatlara. saihip olabıiıld'r, el fazı ga
lizeyi itiyat haline getirmiş olabilir, hakareti, 
küfrü kendine yakıştırabilir; aıma bakan oldu
ğu tarihten itibaren Devletin1 ve milletin şah
ısında temsil edildiğini unutmamaya mecburdur. 
(A. P., D. P. ve 0. G. P. sıralaraından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Sayın Birgıit'e hiıtabediyorum : 
İSayın Birgit. Üstelik Turizm ve Tanıtma 

Bakamsınız. Gönlü bütün insanlığa açık, terbi
yenin en yüksek noktasında, Türk'ün gerçek 
ite «biyesini en iyi haliyle belirtmeye mecbur bir 
mevkidesiniz ve siz burada, çok kere çocukluk 
günlerinde duyduğumuz, zaman zaman da göl
geli sokaklarda işittiğimiz bir kelimeyi, bir 
kere değil, beş kere -değil, belki elli kere söyle
diniz. 

'Sayın Birgit! Hükümet mevkiinde bulun
duğunuzu düşünmeye mecbursunuz. Bakanlık 
sıfatını bir noktada bırakıp, hususî hayatınızın 
içinde o kelimeyi kullanınız; ama bu çatının al
tında kullanamazsınız; buna hakkınız yok. 

Bu Parlamento içerisinde «Eşşeıkoğlu eşşek» 
denilecek bir kiımse yoktur. (A. P., D. P. ve 
0. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar; C. H. P. .sıralarından «Komünist, dene
cek var mı?» sesleri). 

Sayın Uğur konıışimasının bir yerinde, çile
den çıkaracak bir konuşma temposunun... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Daha üç 
gün evvel... 

BAŞKAN — Sayın Tabak, rica, ediyorum 
efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Benim 
konuşmamı iyi takilbederseniz, benim konuş
mamda sizin sual tevdi ettiğiniz husus var. 

Sayın Uğur konuşmasının bir yerinde çile
den çıkaracak beyanların yapılmaması lâzım gel
diğini söyledi: Doğrudur, buna saygı duyarım. 
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Ama Sayın Uğur, uzun zamandır bu çatının al
tonda beraberiz Aynı grup içerisinde yine Sayın 
Birigit'in, burada tempo tutmak suretiyle; o ta
rihte Başbakan olan sayın Genel Başkanımıza 
hangi hakaretleri yağdırdığını ve hangi tarz el-
fazı galizeyi münasip görerek dile getirdiğini 
zannediyorum ki, unutmadınız. Bizim bakan ola
rak reaksiyonumuz ne oklu, söyler misinizi 

Bakan olarak hadisenin içine girip, o tarz el-
fazı galizeyi kendimize yakıştırıp cevap mı ver
dik? Yoksa, «Kem söz sahibine aittir» mi dedik? 

' Bakanlık mevkiinde bulunan insanların bu anla
yış içinde olmalarını bekleriz Sayın Uğur'un da 
bu tarz cümleler yapaıiken, mazi içerisindeki ha
diseleri unutmaması lâzım geldiğini, unutmayan 
bir hafızaya sahip okluğunu ıhilereik 'kendi
sine hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan bir yön 
var? Bu bir tesadüf müdür, yoksa kavgayı itiyat 
edinmiş olan insanların ikinci bir hareketi mi
dir?.. Daha bir hafta evvel, Senatoda hakarete ve 
müessir fiile muhatap kılınan Eskişehir Senatö
rü Ömer Ucuzal'ı dövmeye teşebbüs edenler, 
yumruklayanlar bugün de aynı hadisenin ieinde 
idiler. Bu bir tesadüf mü, bu bir benzerlik mi?.. 

(C. H. P. sıralarından «Hayır» sesleri) 
Ha, güzeeel... Ne güzel itiraf: «Hayır!» 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Er

dem, karşılıklı yaparsak sonunu getirenleyiz, 
başka usuller bulalım. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bir şeyi belirtmek 
istiyorum : Söylenen sözleri beğenmeyebiliriz, 
birbirimize antipatik de gelebiliriz. Ortya koy
muş olduğumuz görüşleri yaplaşmayıabiliri'z; ama 
he'le bunlar söylemiş itiıbamıyle, parti genel baş
kanı mevkiinde olan insanlar tarafından sadır 
olursa; o parti genel başkanlarının şahıslarında, 
demokratik nizamın vazgeçilmez unsuru olan si
yasî partilere hürmet, bir esaslı terbiye sistemi 
'halinde herkesin ayrı ayrı bünyesinde var olması 
gerekir. 

Sayın Feyzioğlu'nun yaptığı konuşmayı be
ğenmeyebilirsiniz; itiraz da edebilirsiniz... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — İftira... 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 

Uğur'un ifade buyurduğu gibi, bu bir ifitra da 
olabilir; ama bugüne kadar hatırlamıyorum ki, 
bir parti genel başkanı çoğunluğun üzerine yü

rümesi suretiyle bir köşeye sıkıştırılıp dövülmüş 
olsun. Bunun anlaşılır tarafı yoktur. 

HASAN CERİT (Adana) — Bakan dövdü
nüz, bakan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, rica ediyo
rum. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir şeyi daha hatırlatmak istiyo
rum; meseleyi uzatmadan belirtmeye mecbu
rum. Sizin kullandığınız kelimeleri kullanarak 
ifade edeyim. 

Düşün özgürlüğünü yaygın ve sınırsız bir 
şekilde Türkiye'de gerçekleştirme yolunda ol
duklarını ifade edenler ve daha dünkü konuş
masında, düşün özgürlüğünün sınırsız olarak 
gerçekleştirilmesini, demokrasinin sıhhati için 
şart ve zaruret olduğunu ifade eden Sayın Ge
nel Başkanınız, Sayın Başbakan; siz bu kürsü
den ifade edilen, şu mehabeti, kutsallığı olan 
kürsüden ifade edilen bir beyana rıza göstere
miyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz; nasıl 
düşün özgürlüğünün Türkiye'de sınırsız olarak 
uygulanmasını gerçekleştirmeyi kendinize dava 
ediniyorsunuz?... (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Uğur konuşmasının bir yerinde bir şey 
belirtti; «Kargalar güler C. H. P.'nin kongre
sinde eüternasyonel marşının söylenmesi ifade
sine» dedi. Kargaların gülmesi keyfiyeti, Mark 
Twain'in ifadesiyle zekânın parıltısı olur. Ya 
kızmanın ifadesi ne olur? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — İftira... 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Eğer 

kargaların güldüğü bir keyfiyete, sosyal varlık 
diye ifade edilen insanlar kızarsa, o kızan arka
daşlarınızı hangi seviyeye indirdiğinizin idraki 
içindesiniz zannediyorum Sayın Uğur. (A. P.,, 
D. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve sürekli alkışlar) 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 

Buyurun Sayın Korknıazcan. Size de olay
lar nedeniyle ve katkıda bulunmak üzere söz 
veriyorum; lütfedeceksiniz. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CA AN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Biraz önce Yüce Meclisin huzurunda, şimdiye 
kadar alışık olduğumuz müessif hâdiselerin öl
çüsünü aşan bir olayla karşılaştık. Bu olayın 
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üzüntü verici yönünü artıran hadise, hadisenin 
tarafından birisinin bir değerli muhalefet par
tisinin lideri ollmialsı, ikinci üzüntü verici yö
nlünü artıran olay da, hadiseyi1 meydana getiren 
iktidar grupunun sözcüsünün bu kürsüden ha-
(disıeyi tel'iu edici, bundan sonra meydana ge
lecek olayları önleyici hiçbir beyanda bulunma-
ımış olmasıdır. 

Aslında bugürikü olayların başlıajıgıçtan iti
baren çıkmasına ytoî açan da Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun, bütçe üzerinde yaptığı ko
nuşmadaki ölçüsüz ve köksüz sataşmalardır, bi-
üalhare hadisenin meydana gelişinden sonra da 
tkendıi tahrikleri ile ilgili en ufalk bir suçu üzer
lerine aimamalk suretiyle, bundan sonra da ay
nı yola devam edeceklerinin işaretini yermiş 
oluyiorlar. Ancak, değerli arkadaşllarım, bura-
ısı Milletin kürsüsüdür, bu çatı Milletin Mec
lisidir. Burada 'kaba kuvvetle başvurmaya mü
saade etmeyeceğimiz açıkça ve kesinlilkle bilih-
ımelidir. (D. P. sıralarmdan, «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Halk ParStisi Grupunun Sayın 
ıSözcüsü, saJbalhleyin konuşmasında, muhalefet 
partilerinin dün burada söylediklerini cevap
landıracağı yerde, birtakım köksüz sataşma
ların arkasına sığınlmaJk lüzumunu hissetımiş-
!tir. Nitekim, Sayın Başkan dıa bu konuşmada
ki sat ağmaları vaki gördüğü için Sayın Fey-
znioğlu'na söz vermiştir. Omdan sonra, Sayın 
Feyzi'oğltu'num konuşması boyunca Cumhuriyet 
(Halik Partisi Grupunun üyeleri devamlı suret
te saJtaşjmıaya, hatibin sözünü kesmeye devam 
'etmişlerdir. 

Bütün bunları görmezÜkten gelerek bir 
son cümlenin pieşine ta/kılıp, bize bu söz sıöy-
üenldiğıi için hissiyatımıza mağlûp olduk de
lmek, yeterli bir mazenet (değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun sabaMeyin konuşan sayın söz
cüsü, Dâmıokratik Parti1 Grupuına da sataşma
larda bulunmuştur. Demdkraltiık Partinin, se-
ıçim sathı mailine girildiği günlerde, ölülerden 
iistimdatıta bulunduğunu, birtakımı es/ki siyaset
çileri meydan meydan dolaştırdığını iddia et
miştir. 

Demoikratik Parti, mil'eite hizmeti geçmiş, 
yaşayan ve ölmüş bütün memleket çoculklarınm, 
im/illet büyüklerinin karşısında saygı duyar. 
Biz büyük ölülerimizin ruhlarından da menılte-

Iketin iyiliği için istimdat edebiliriz, onların 
hatıralarını yaşatmayı görev biliriz. (D. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Bir milletin dünyada vufkulbullan milletıler-
. arası yarışta önde olabilmesi, ayakta kala
bilmesi, kendisine hizmet ieden büyük insan-
llara saygılı ve sahip çıkabilmesi ile olur. Biz, 
sizin eslki bir siyasetçi ollarak tavsif lettiğiniz 
Sayın Celâl Bayar'ın, 91 yaşından sonra yürüt
tüğü çabşmıalarla kendi şıevfeimizi ve azmimizi 
artmdılk. «İnsan hanigi yaşta olursa olsun, 
(memlekete karşılıksız hizmet için yollara düşe
bilir, meydanlara çıkabilir.» diye bir örnek1 

veren Sayın B ayar'm karşısında saygılı bir dil 
Ikulanimak ve Sayın Bayar'ın yaptığı hizmeti 
ıbüyük görmek Cumhuriyet Halik Partisi Gru-
puna da bir şeyler kazandırırdı; ama bize bu 
yoldan sataşan Cumhuriyet Halk Partisi, ken
di yaşayan velinimetime sağlığında şovenlerin 
Ibulunduğu bir partidir... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş
kan, bu söz şiimdi tansiyonu indiren söz müdür? 
(O. H. P. sıralarından, «Ne alâkası var» ses
leri, gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
İsmet Paşaya, hayatının son günlerinde.. 

BAŞKAN — Sayın Korfemaizcan, çolk rica 
ediyorum. (D. P. sıralarından aftkışllar, C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN . (Devamla) — 
İsmet Paşaya hayatının son günlerinde yönelt
tiğiniz ithamlar ortadadır. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, «Sayın Başkan, üste kendisi 
bize sataşıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Ben burada İkazda bulunuyo
rum sayın arkadaşıım, ikazda bulunuyorum:. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Sayiın mil'letvefcillleri, ben burada tansiyonu 
indirmek, tansiyonu durdurmak... ('C. H. P. 
ve D. P. sıralarından karşılıklı ve anlaşılma
yan müdahaleler, biribirlerinin üzerine yürü
meler, bağrışmaliar) 

BAŞKAN — Sayın milletvefeillferi rica ede
rim, çok rica «derim efendim, oturunuz. (Gü
rültüler) Sayın İdareci üyeiler rica ediyorum 
sizden efendim. Sayın grup yöneticilerinden 
de rica ediyorum. Arteadaşlar lütfen oturalım. 

Sayın Korıkmazcan, eotk rica ediyorum efen
dim, size yapıcı kaıtikıda bulunmanız ricası ile; 
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söz verdim. (C. H. P. ve D. P. milletvekilleri 
(arasında, karşılıklı ve anlaşılmayan müdahale-
iler) Efendim, lütfen oturalım. 

Çok istirham ediyorum Sayın Korkmazcan, 
devam buyurun efendim. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yapacağını 
yaptın değil mi Korkmazcan... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sataşma
ya cevap veriyor Korkmazcan, sataşmaya.. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, oluyor mu oluyor m u t . 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Değerli milletvekili arkadaşilarım, bu kürsü
den konuşurken, karşımda muhalefeti ile, ik
tidarı ile Millet Meclisinin bulunduğunu göz 
önünde tutarak hiitalbediyioram. Burada bir 
kısım tansiyonunu ayarlayamayan insanların 
bulunduğunu he&ap ederek söyleyeceklerimiz
den vazgeçmeyiz. Biz, hepinizi milletin tem-
Bsöjlotisi olarak kabul eden ve bu sıfatlarınızla, 
bu 'kürsüden söylenecek olan fikirleri saygı ite 
karşılayacak seviyede gördüğümüz için düşün
düklerimizi açık seçik ortaya koyuyoruz; ama 
arada tansiyonunu ayarlayamayan insanlar çı-
(karsa, bu bizim sorumluluğumuz dışında olan 
bir hâdisedir. 

Aziz arkadaşlarım, iktidar gruplarına, fi
kirlerin karşısında, onları cevaplandırma yolla
rından istifade etmekten başka, hiçbir yol fay
da getirmez. İktidar grupları çoğunluklarına 
dayanarak, kaba kuvvetten yardım umacak 
nlolktaya gelirlerse, iflâs etme noktasında ol
duklarının işaretli olur. İktidar grupları, Mee-
llıisin en sorumDu, .en ağır bağlı ve Meclis çalış
malarının düzenli yürümesinde en titiz grupu 
olmak mecburiyetindedirler. Biz, biraz önce 
iSayın Uğur'un konuşmasında bu sorumluluk 
duygusruna ve bu anlayışa uygun hiçbir işaret 
göremedik. 

Sayın Uğur burada, âdeta, bundan sonraki 
hâdiseler için de grupuna fcaiba kuvvet kullan-
ımanın mazeretini hazırlamak, zeminini hazır
lamak yolunu seçti. Bugünkü tutumunuzla 
adeta sokağa da işaret veriyorsunuz: «Büz Mec
liste anarşiyi, filkir özgüllüğünden ne anladı
ğımızı yumruklarımızla gösteriyoruz, siz de 
sotkakta, üniversitede, okulda aynı yolu ta
kip edin» diye işaret ediyorsunuz. (C. H. P. 
isıralarmdan, gürültüler, D. P. sıralarından, 
alkışlar) 
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TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Oluyor 
ımıu oluyor mu! 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean rica «de
rim, lütfediniz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Ama bu yolun çıkar yol olmadığını, milletin 
hütün bu olayları, Mecliste ve Meölis dışın
da cereyan eden siyasî hâdiseleri yakımdan ta
kip ettiğini unutmamanızı tatvsdye ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork
mazcan. 

Sayın arkadaşlarım saat 13.00te çalışma 
süremiz bitiyor. Ancak, önemli gördüğüm bu 
konuyu ikmal için, iki grup sözcüsü daha söz 
istemiştir, konu bitinceye kadar oturumun 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Nelbil Oktay, buyurun efendim. 

Sayın Oktay, sizden de bilhassa yardımcı 
olmanızı rica ediyorum. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel Grupumuz açık ve fiilî bir te
cavüze mâruz kalmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partili bir kısım üyeler, Part i Genel Başkanı
nın sarf ettiği bir söz üzerine Meclisin tâ arka 
sıralarından gelerek Parti Genel Başkanına 
açıkça, bu kutsî çatının altında ağıza alınma
ması gereken küfürler ederek yumruk atmış
lardır ve bu fiillerini defaatle tekrar etmiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım bu, teessüf edilecek bir 
olaydır, teessür duyulacak bir oilaydır. Öyle sanı
yorum ki, C.H.P. içindeki sağduyu sahibi arka
daşlarımız da bundan büyük teessür duymuşlar
dır, teessür duymamak mümkün değildir. Hele 
hele Devlet yönetiminde yer almış, bakanlık 
Seviyesine gelmiş bir kimsenin! sokak ağzından 
öte lâflarla tecavüzde bulunması, sokak ağzı
nı bu ku'tsî çatı altına taşıması teessür duyula
cak bir olaydır, Millet Meclisi adına teessüf 
duyulacak bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, sokağı Meclise taşı
maya, anarşiyi Meclise taşımaya hiçbir va
tandaşın, mesuliyet içinde bunun şuuruna sa-
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3ıip olan hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur. 
Buradan her söz sarf edilebilir, burada hak
sız ithamlar yapılabilir, burada haikükate uy
gun olmayan beyanlar ifade edilebilir. Bunun 
'karşılığı yumruk değildir, bunun -karşılığı so
pa değildir. 

Değerli arkadaşlarım, vicdanlarınıza ses
lenerek hitabediyorum; dün sayın arkadaşımız 
Metin Tüzün, hu kürsüde şu ifadeyi kullıan-
Imıştır. «Enternasyonal marşı söyleyerek kong
re basanlar sizin partiniziın, içindedir.» Dik
kat buyurunuz, buna Feyzioğlu'nun cevabı ne 
olmuştur? «Bizim partimizin içinde enternas
yonal marşını söyleyenler yofetur, İstiklâl 
Marşı söylenir.» İkisini mukayese ediniz, ağır
lık itibariyle bu ilki cümle arasımda büyük bir 
farlk var mıdır? 'Biz Metin Tüzün'ün üzeriine 
yumrukla mı tecavüz ettik, biz Metin Tü-
zün'e küfür ımü ettik, biz Metin Tüzün'e haka
ret mi ettik? İşte iki anlayış arasındaJki fark. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin, 
•ik'oıigre havasından, sokak havasından kurtul
ması lâzımdır. Aksi halde rahatlıkla, tam bir 
irade serbestisi ile teşriî vazifemizi yapamayız 
ye yarın bunun mesuliyeti bu harefcetliere te
şebbüs edenlere ait olur. 

Hemen şunu da ifade edeyim muhterem 
arkadaşlarım, bu kutsî çatı altında ve bu 
'kürsüde fikirler söylenir, fikirler savunulur, 
bu savunma sırasında haksız birtakım beyan
lar da olabilir. Bumun karşılığı hiçbir zaman 
İcaba kuvvet olmamalıdır. Açılklikla ifade 
«diyoruz; bugün yumruk atanlar, bugün fiilî 
tecavüzde bulunanlar yama değil yııimrulkları-
nızla, silâhlarınızı da belinize /takıp buraya 
gelseniz, bizim teşriî vazifemizi yapmamıza 
(mani alamazsınız, bizim inandığımızı bu kür
süden söylememlizte mani olamazsınız. 

ISaygılar sunarım. (A. P., D. P., C. G. P. 
sıralarından alkışlar ve «Bravioı» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok
tay. 

M. ;S. P. Grupu adına Sayın, Gumalıoğlu, 
buyurunuz efendim. 

ıSaym Cumalıoğlu, sizden de Başkanlığa 
yardımcı olacak şekilde konuşmanızı rica edi
yorum efendim. 

M.S.P. GRUBU ADINA İ. FEHMİ GUMALI
OĞLU (İstanbul) —• Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bir saat evvel bu mukaddes çatı altında 
cereyan eden müessif hadiseden zannetmiyorum 
ki, aramızda üzülmemiş bir tek arkadaşımız bu
lunsun. Biz muhtelif parti grupları olarak ayrı 
fikir, düşünce ve kanaatlere sahip olarak buraya 
gelmiş bulunuyoruz. Fakat şuna inanıyoruz ki, 
hepimiz Türk Milletinin bekası, saadeti ve se
lâmeti için gönül vermiş insanlarız ve partileriz. 
Bir kardeşlik havasını ve şuurunu aramızda can
lı olarak tııtamazsak, bu milletin bu mukaddes 
meclise bağladığı ümitlerini söndürürüz aziz kar
deşlerim. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» de
yince, milletin gerçek temsilcileri olarak burada 
o hakkı temsil ediyoruz. Şu halde konuşmaları
mızda yapıcı olmakla, yükümlüyüz, karşılıklı 
olarak birbirimizin düşüncelerine saygı duymak 
mecburiyetindeyiz. Bu kürsünün masuniyet ve 
hürriyetini diğer grupun veya grupların haysi
yet ve şerefini lekelemek veya o grupları tahrik 
etmek suretiyle bir hürriyet manasında istimal. 
edemeyiz. 

M.S.P. olarak biz, birleştirici bir itidal unsu
ru olarak vazife görmek istiyoruz ve kardaşleri-
mizi bu birliğe davet ediyoruz. Eğer Türk Mille
tini 40 milyon kardeş haline getirmek idealine 
sahip çıkamaz ve burada Türk Milletinin muh
telif fikirlerini temsil eden gruplar olarak biz bu 
beraberliği ve birbirimize karşı hürmet ve tole
ransı gösteremezsek, aziz kardeşlerim demokra
simizin geleceği hakkında da bu milletin şüphe
leri artabilir. 

Unutmayalım ki, düşmanlarımız, aramızda ni
fak çıkmasını ve Türk Parlamentosunun kaynaş
mış bir birlik olarak çalışır değil de, birbirine 
girmiş bir unsur olmasını ve Türkiye'nin demok
rasi hayatının son bulmasını elbetteki arzu et
mektedirler. Bunu unutmayalım aziz kardeşle
rim. (M.S.P., D.P. ve A.P. sıralarından alkışlar.) 

Tenkitlerimizde objektif, ölçülü kalmaya 
mecburuz. Bu kürsüden, bu mukaddes kürsünün 
hürriyetini başka bir partinin veya grupun hay
siyetini rencide etmek, ona iftira ve tezvir vası
tası kılmak şeklinde kullanamayız. (C.H.P. sırlı
larından alkışlar ve «Bravo» sesleri) Her sözü
müze objektif ölçüler içinde, edep ve terbiye 
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içinde müracaat etmeye, seçeceğimiz kelimelerin 
kırıcı, tahrik edici olmamasına dikkat etmeye, 
bu şekilde cümleler terkip etmeye ve "kullanmaya 
mecburuz aziz arkadaşlarım. 

Bu mukaddes çatı altında kaba kuvveti ne 
kadar takbih edersek, ama o nisbette de iftira ve 
tezviri de suçlamaya mecburuz aziz kardeşlerim. 
(C.H.P. ve M.S.P. sıralarından alkışlar.) 

Hepinizi ve bu Yüce Meclisi, demokrasimizin 
devamını arzu eden muhterem kardeşlerimizi, 
M.S.P. Grupu olarak birleştirici, yapıcı ve kar
deşçe bir havaya girilmesi temennisiyle saygılar
la selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (C. 
H.P. ve M.S.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimin Üçüncü oturu 
munu açıyorum. 

Bütçe taslarısı üzerindeki görüşmelerimize 
devam lediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adınıa Sayın Süleyman 
Demirel, buyurunuz efendim. (A. P. Sina'ların
dan şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMt-
REL (İsparta) — Sayın Başkan, Sayın millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

1974 malî yılı bütçesini eleştirmek, düşün
celerimizi Adalet Partisi Grupu adına ifade et-
mek için huzurunuzda bulunuyorum. Sözleri
me, birkaç saat evvel cereyan ıeden müessif bir 
hadiseye temas letmeden başlamak istemiyorum. 

Sayın ımilletviekilleri, bu hadisle üzerinde ar
kadaşlarımız durdular. Ben meselenin başka 
bir tarafına temas etmek istiyorum. 

Huzur parlamentoda başlar. Parlamento ime 
kadar huzur içinde ise, Türkiye için o kadar iyi 
emsal teşkil eder. Parlamentoda, uzun tartışma-

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cumalı-
oğlu. 

Sayın Arsan, müstakil milletvekili olarak söz 
istemişsiniz; ama böyle bir tatbikatımız yok, 
özür dilerim. 

Sayın Birgit, «Sayın Erdem, bana sataştı» 
diyorsunuz. Zabıtları getirttim, maalesef bah
sedilen o galiz cümleleri kullanmışsınız; gürültü 
arasında ben farkedemedim, yoksa içtüzüğü tat
bik ederdim. O bakımdan da kendi hesabıma 
üzülüyorum. Onun için size söz veremiyeceğim, 
hele bu konuşmaların arkasından mümkün değil. 

Saat 14.30 'da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma saati 13.10 

lar sonunda asapların gerildiği zamanlar olmuş
tur. Parlamento içerisinde hakikaten hiç is
tenilmeyen, arzu edilmeyen hadiseler 'olmuş
tur; ama bugünkü gibi bir hadise, bu ma
mana kadar hiç cereyan etmemiştir. Ana-
muha'lefet partisi veya başka bir muhalefet 
partisi, ne olursa olsun, muhalefet partile
rinden hangisi olursa olsun, muhalefet par
tisi liderlerine veya mensuplarına ve bilhassa 
kürsüde söz söyleyip indikten sonra muhalefet 
partisi liderleri üzerime hücumla geçmeyi hiçbir 
şekilde anlamak mümkün değildir. Bu hadisenin 
bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyo
rum. Aslında hiç kimse yanlış bir şey anlama
sın. Muhalefet partilerinin liderlerini şu veya 
bu şekilde muameleye tabi tutsanız, çoğunluğıa 
dayanarak tutsanız, onları yıldırmak: mümkün 
değildir. Çünkü, bu yola çıkanların, bu şekilde
ki taarruzlara maruz kalmaktan yılmaları müm
kün değildir. O itibarla bu müessif hadisenin 
tekrarlanmamasını temenni ederek huzurunuz
da zikretmiş oluyorum. 

>• mm^ • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14.80 

BAŞKAN : BaişkamvekÜtâ Ahmet Çakmak 
DİVAN ÜYELERÎ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Tufan Doğan Avşargü (Kayseri) 

* 
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Bu vesileyle bir noktaya daha temas edece
ğim. Hükümete vücut veren, partilere, iktidar 
partilerine, Meclisleri çalıştırmakta önemli igö-
revler düşer. Meclisleri çalıştırmakta diğer par
tilere görev düşmıez md? Onlara da düşer; ama 
iktidar partilerinin Ikendli programlarını 'gerçek
leştirebilmek için, gerekli yasaları Meclislerden 
çıkarmaları lâzımdır. Daha doğrusu, o gayretin 
içinde olmaları lâzımdır. O gayretin içinde olun
ca, Meclisleri yönlendirmede, mutlak mânada 
iktidarı teşkil eden, Hükümeti teşkil. eden par
tilere hem sorumluluk hem de önemli görevler 
düşer. .0 itibarla Meclisler ne kadar çalışamaz 
hale gelirse, bunun sebebi hiç kimse olmamalı
dır ama; iktidarı teşlkil eden partiler hiç olma
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de Parlamen
to üzerindeki 'münakaşalar bitmiş değildir, Par
lamentoyu çeşitli şekillerde tenkit edenler ha
len 'mevcuttur. Hatta yalnız Türkiye'de değil, 
parlamenter rejimle idare edilen bütün ülkeler
de parlamenter rejim en zor günlerini yaşamak
tadır ; parlamenter rejimle idare edilen bütün 
ülkelerde bir dağınıklık mevcuttur. Demokratik 
rejim, hürriyetçi demokratik rejim bu dağınık
lığın içerisinden çıkmasını başaracaktır; ama 
ülkemizde Parlamento üzerinde yapılan spekü-
'lasyoriların ne kadar çabuk, yaygın tepkilere 
ve çeşitli tezahürlere sebep olduğunu hep bili
yoruz. Onun içindir M, Parlamentoyu mutlak 
manada itibarlı tutmada ,yanş halinde olmaya 
mecburuz. Fikirler söylenir, karşı fikirler söy
lenir. Barıştan bahsediyoruz, ülke çapında ba
rış. Parlamentoda döğüşürsek ülke çapında ba
rışı nasıl sağlarız? Vatandaşa ne diyelim «Ba
rış içinde ol.:» dediğimiz vatandaş bize döner 
dersle M, «Siz döğüşmeye devam ederseniz biz 
nasıl barış içinde olacağız?:» Bunları kimseye 
nasihat için tavsiye için falan söylemiyorum. 
Bir görev telakki ediyorum. Onun için bu hu
susları ifade ettim. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime başlamadan 
önce bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
Bütçe bir memleketin en önemli işidir. Çünkü, 
bir memleketin bütün gelirleri orada toplanır, 
bütün giderleri orada toplanır. Aslında ne ya
pacaksanız? Paraya, projeye ve politikaya da
yanacağına göre, «Şunu yapacağız, bunu yapa
cağız.:»; ne yapacaksanız onların hepsi gelir, 

bütçede-düğümlenir. Vergi veren vatandaş ne 
kadar vergi vereceğini ve bu verginin nereye 
gideceğini bilmek mecburiyetindedir. Zaten büt
çe de buradan doğmuştur. 

Bütçe üzerinde Millet Meclisinde yapılan 
genel tartışmaların, parti grupları adına ikişer 
saate sığdırılmış ıolmasını tenkit ediyorum. Bu 

- konuşmaları iki saat içerisine sığdırmamak lâ
zımdı, daha çok zaman olmalıydı. Meclis bir 
gün daha fazla çalışırdı. Ne olurdu? Bir gün 
daha faz'la çalışırdı. Onun içindir ki, huzurunuz
da 80 milyar lira gibi bir büyük bütçenin ve 
çeşitli problemleri bulunan 1974 Türkiye'sinin 
tüm meselelerini ayrıntılarıyle dile getirerek 
bir genel tenkit yapmanın güçlüğünü ifade et
mek istiyorum. Söyleyemediğimiz bir çok şey 
kalacaktır. Bunları, bütçenin ortasında, sonun
da yeni baştan söyleme imkânlarını araştıraca
ğız. 

Aslında denebilir ki, komisyonda bütçe ko
nuşuluyor; tümü konuşuluyor, Bakanlıklar ko
nuşuluyor, arkasından tekrar tümü konuşulu
yor. Cumhuriyet Senatosunda bütçe konuşulu
yor; tümü (konuşuluyor, Bakanlıklar konuşulu
yor, arkasından yine tümü konuşuluyor. Millet 
Meclisinde bütçe konuşuluyor; tümü konuşulu
yor, Bakanlıklar konuşuluyor, sonunda yine tü
mü konuşuluyor. Dokuz defa bütçe konuşulu
yor, niçin saat, zaman şikâyetinde bulunuyor
sunuz, diye bana sorabilirsiniz. Şunun içlin bu
lunuyorum : O başka iştir, bu başka iştir. Onun 
başka çareleri vardır, o çarelerin aranması ge
rektiğini bundan evvelki yıllarda Söyledik. Onun 
için de, genellikle bütçe müzakerelerine 'Genel 
Kurullarda ıgereken alâkanın gösterilmediği şi
kâyeti yaygındır. Genel Kurullardaki alâkasız
lık şikâyetlerinin ise yine Parlamentoya yönel
tilmiş tenkitlerde önemli bir unsur olduğunu hep 
biliyoruz. 

Biz, nisap 'meselesini, her iki Meclisin çalış
malarındaki nisap meselesini bir esasa bağla
maya mecburuz. Dünya parlamentolarının beşi
ği olan İngiliz Parlamentosunun yarı çoğunlu
ğu, müzakere için hiçbir zaman istemiyor. Kırk 
kişi ile konuşmaya başlıyor, karar alacağı za
man, o kararın gerektirdiği nisabı arııyor. Biz, 
nisabı hep şart koşuyoruz, şeklen bunu şart ko-. 
şuyoruz; ama. fiilen bu nisabı devamlı bir şekil-

• de bulduğumuz çok kere vaki değildir. 
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Bu müzakereler yapılırken, bunların da, 
parlamento müessesesinin bizim ülkemizde bir
takım tenkitlere maruz kalmasında önemli ro
lü oluyor. 

Değerli milletvekilleri, ikinci söylemek iste
diğim; şey; Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 
94 ncü maddesine göne, bu konuştuğumuz büt
çeyi reddetmiştir. 'Dünkü müzakerelerin başın
da bir usul müzakeresi açılıp, bunun ne anla
ma (geldiğinin tartışılmamış >olım,aısını da üzüntü 
ile karşılıyorum. Tartışılırdı, andan sonra ne 
yapılırsa o yapılırdı; memleket hütçesiz kala-
calk değildi gayet tabiî. Ama, bunun bir anla
mı olması lâzımdır, hiçbir anlama gelmediğini 
söylemek mümkün değildir. Bunu da üzüntü 
ile karşiliyorum. 

ıŞimdi, konuşmanı esnasında üzerinde dura
cağım çeşitli konular olacaktır. Sadece Hükü-
ımete, bu koııuşım,alara cevap vermelerinde yar
dımcı olmak için, hemen konuşmalarımi'iı ba
şında bir hususu açıklığa kavuşturacağım, Tür-
fcîyeldeki 1971 - 1973 dönemi için «Ara rejim» 
adımı kullananlar var. Biz bu tâbiri kullanma
dık; ama bizim dişıim^da- kullananlar var. 
«Olağanüstü dönem», «Olağan dışı dönem» tabirle
rini hep kullanarak geldik, 1971 -1973 döneminin 
adına ne demeniz deyin, her had'e «normal re
jim» diyemiyorsunuz. Beğenen; «Ara rejim» 
diyor, ıbeğenen; «Olağanüstü dönem,» diyor, 
beğenen; «olağan dışı dönem» diyor. Ama hiç 
kiimise «olağan dönem» demiyor. 

Bu ara rejim esnasındaki icraatın hatasın
dan, sevabından sorumlu kim? O zaman Millet 
Meclisinde çoğunluğa yakın sayıya sahibolduğu 
için Adalet Partisi mi? Partilerüısıtü bir Hükü
met... Fartilerüstü bir Hükümette, bilhassa 1973 
yılı başına kadar partilerüstü Hükümette her 
partiden üye var. 

İHSAN TOMBUŞ (Corum) — Her parti
den yok. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Her 
partiden hakikaten yok, bir tek partiden yok, 

.doğrudur. Ben daha çok Hükümet sözcülerinin 
(bazı hususlarına temas için bunu söyledim. «Üye 
verin» denmiş, üç parti bu Hükümete üye ver
miş, kâfi gelmiş ve dördüncü bir partinin üye 
vermesine hacet kalmamış. Her partiden olma
yışının sebebi de hu zaten. (A. P. Grupundan 
gülüşmeler.) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum,) — O halde me
suliyetini de kabul edin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ede
rim ederim. Ganim, mesuliyet meselesi gayet 
kolay, onun münakaşasını da gayet kolay ya
pacağız. Ne kadar düşüyorsa, kabul ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ara .rejim denen 
dönemin icraatından kim sorumlu1? Çok kere 
bu karışılk oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
'bu ara rejimin neresindedir1? Cumhuriyet Halk 
Partisinin sözcüleri, ara rejim icraatını tenkid 
ederken ne kadar bu tenkitlerinde serbesttir
ler veya ne kadar bağlıdırlar, bizden ne kadar 
faıMarı vardır, meselesi üzerinde durmak isti
yorum. 

Ara rejim, hemen hemen 1973 senesi başına 
kadar, yani 1972 Kasım ayında, Cumhuriyet 
Halk Parltisi bakanlarını çekmeye karar verdi
ği zamana kadar, ki onun da ne netice ile kar
şılaştığını biliyorsunuz, bu zamana kadar ara 
rejimide icra varsa, partilerüistü Hükümetin 
sorumluluğu herkese ne kadar düşüyorsa bize 
de o kadar düşer. 

Partilerüistü Hükümet demek, zaten parti
ler yok demektir. 

Partiler varken, partilerüstü Hükümet olur 
mu? Partiler yok demek, yani (A) partisi, (B) 
partisi, (C) partisi yok demek değil, tümü yok 
demektir. Parlamentonun açık kalmış olabilme
si, partilerin kendi gayretleri sayesinde değil, 
partilerin, Parlamentonun kapatdmaısmın Tür
kiye'deki dış görüntüyü bozmasından ileri gel
miştir bir süre. Gelin Türkiye meselelerini ga
yet açılk konuşalım. Söz söylemek, birbirimizi 
itham etmek falan kolay. Konuşalım da yine it
ham etmeye devam eden etsin, ama bu kürsü
den konusalımı bunları. 

Sayın milletvekilleri, bu ara rejim mesele
sinde, yani 1971 senesinin 26 Martımdan, Hü
kümettin ilân edildiği günden başlayarak 1973 
senesinin 14 Ekimine kadar devam eden dö
nemin sorumluluğu Adalet Partisinin üzerin
de mi? Adalet Partisi hem mağdur, hem maz
nun nasıl olabilir? Onun içindir ki bu, kendi 
şahsına münhasır, suijeneris bir hadisedir. Ha
diseyi kemdi şartları içerisinde mütalâa edelim. 

Bunları ifade ettikten sonra, bu münakaşa
mı biraz sonra başka bir vesile ile devam etti
receğim; ıama bunları şu vesile ile söylüyorum:1 
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1971 öncesi normal rejim, 14 Ekim 1973 sonra-
sı yine normal rejim, ikisinin araısma da sdız 
«ara rejim» diyorsunuz, biz «olağan dışı işler» 
listesine dalh.il ediyoruz veya bu listeye dahil 
edenler var. Ama bütün bunlara rağmen, 14 
Ekim 1973 tarihine gelinebilmiş ve millet san
dığa 'gidebilmiştir. 

Cumhuriyet Haılk Partisi sözcülerinin, sayın 
iBükümet Başkanı dâhil, yeni bir slogan kullan
dığını görüyorum üç - dört gündür. Evvelâ 
şunu ifade edeyim: 15 Nisan 1973 tarihinde Sa
yım Talû başkanlığında Ikurulan Hükümet 
ıgiöreve başlamıştır, yani kabinesM ilân -etmiş-
Itir; daha sonra da güvenoyu almaştır. Bu Hükü
met, Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin bir tarafsız Başbakan altında teşkil 
•ettikleri bir koalisyon hükümetidir. Bu lıükü-
mjetin soıinımluluğundan kaçmıyoruz, bu hükü
metin hatasından, sevabından böyle bir kombi
nezonda ve o şartlar içerisinde, o şartlar içeri
sinde bize, Adalet Partisine düşecek sorumlulu
ğundan kaçmıyoruz. Bsunu ifade ettikten sonra, 
ne kadar sorumluluğu varsa, bu sorumluluktan 
Ihize nie kadar düşüyorsa bunu üstümüze alıyo
ruz. 

Şimdi bunu kaydettikten sonra, şeker ve un 
kıtlığı veya 'Türkiye'nin ekmek meselesi, şeker 
kıtlığı «kara ekmek, aik ekmek» münakaşası 
dolayısıyle son günlerde; «Adalet Partisi ile 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin teşkil ettiği 
koalisyon hükümeti buğdayı ve şekeri sattı da, 
Türkiye ondan buğdaysız ve şekersiz kaldı» 
diyenler© sesleniyorum. Şimdi, benim burada 
daha aşağı yukarı 1,5 saatten fazla 'zamanım 
var, bu zaman içerisinde böyle diyenlerin bel
gelerini getirmelerini davet ediyorum buraya. 
Ben bu konuyu (açıklığa kavuşturacağım biraz 
Sonra. Ben diyorum ki, Adalet Partisi ve Cum-
huriyeitçü Güven Partisinin Sayın Nai'm Talû 
başkanlığında kurdukları Hükümet zamanında 
Türkiye\3)en dışarıya 1 kilo buğday satı'lmamış-
tıır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Satıl-
mamaıştır, 1 kilo buğday satılmaımıştır. Sayın 
Talû başkanlığında kurulmuş bulunan Adalet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin teşkil 
elttiği koalisyon hükümeti dışarıya 1 kilo buğ
day satmaımıştır, «sattı» diyenler var; Sayın 
Hükümet Başkanı diyor, Cumhuriyet Senato
sunda ve Cumhuriyet Halk Partisinin sayın» 

I grup sözcüsü sabahleyin diyor. Bu sloganı size 
deldirteeeğim; siz icadettiniz, kendiniz dele
ceksiniz. Ya ben mahcubolacağım, ya siz mah-
cubolacaiksınız, Başka çaresi yoktur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Vesikası
nı istiyoruz, iştle satış belgesi, işte Hükümet ka-

I narı... Bunu işitiyoruz. 
j •İkinci husus şekerdir. 
I ıSaym Hükümet Başkanı, zaten «Şeker kıt

lığı- yok diyor. Ondan sonra da «Şeker kıttur» 
diye lâflıa.ı* icadedlyousunuz ve «şekeri sat/tmızi 
da ondan şeker kıtlığı var» diyorsunuz. Gene 
söylüyorum, 15 Nisan 1973 tarihinde işbaşına 

I gelmiş 'bulunan ÎSayın Talû Hükümetinin dışa-
I riya sattığı 1 kilo şeker yoktur. Yalnız «İşte biz 
I onu kastediyorduk» demeyesiniz diye bir şeyi 

açıklayayım; 400 ton şeker Kıbrıs'a gönderaıl-
I mistir bu dönemde, 3 000 ton şeker de İran'a 
I verilmüşitir. 

•KADİR ÖZPAK (Uşak) — 3 000 ton... 
ıSÜUEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ama 

I iştle öyle demeyesiniz diye arz ediyorum. 3 400 
I ton şekerden dolayı Türkiye şekersiz kalmaz. 
I 3 400 ton şekeri vermek eğer günıah, ise, bunun 

400 tonu Kıibns'a, 3 000 tonu da Dışişleri! Ba-
I kanlığının tavassutu ile İran'a verilmiştir. Çün-
I kü, biz Kıbrıs meselesinde sıkıntıya girdiğimiz 
I zaman: «Gönderin, istediğiniz kadar tayyarele

rinizi - Bizim depolarımızda bülunımayan - tay-
I yare yağlarını size verelim» dediler. (A. P. sıra

larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu bir dost-
I luğun gereğidir. Bunun dışında Türkiye'nin şe

ker ihtiyacı 900 bin tondur, 1974 yılında 400 
I ton biz zaten Kıbrıs'a bütçemizden yardım et-

meıktleyiz. Kıbrıs'ta;ki idareci soydaşlarımız bize 
I gelip «Para vermeyin biz bu para ile orada mal 

alıyoruz, bize verdiğiniz paralar Rumların eli-
I ne geçiyor, bize mal verin.» dediler. Evet 3 400 

ton şekerin dışında kimseye şeker de saıtılma-
mıştır. İran'a verilmiş buluan bu 3 000 ton §©-> 
ikeriin ele bedeli 317,5 dolardan İran tarafından 
ödenmiştir, o tarihte Paris borsasındaki şekerin 

I bedeli 310 dolardır. Şimdi bunun da belgesini 
istiyorum.. Eğer buysa kusur, bunun münakaşa-

I sini yaparız. (Bunun dışında; «Şekeri sattınız da, 
buğdayı sattınız da, ondan Türkiye şekersiz ve 

I Ibuğdaysız kaldı» diyorsunuz. 
I Üçüncü bir şeyi daha. istiyorum : 

«Sayın Talû Başkanlığındaki Hükümet zam 
I yapacaktı da yapmadı, onun yapacağı zamları 
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İbiz yapmak mecburiyetinde kalıyonız.» diyoır-
snımız. Kendi icraatınızı kendi gerekçelerıinizle 
savunun. Bu gerekçe olmaz. Bunun da delilini 
dıstdyoruım, Hükümet siyasî bir organdır. Siyasî 
organı bağlayan; doküman, iktisadî kurul, 
planlama kurulu vesaire değil, siyasî organı 
Ibağlayan; Sayın Cumlhuriyet Halik Partisinin 
sayın sıözcüsü buradan «'Kararname vardır» de
di. İmzasız kararname olur mu? Bakanlar Ku
rulu Kararnaırmeisâ bakanların imzasını taşır. 
(Getirin, Aidalet Partisinin 13 tane sayın üyesi
nin bakan olanak işltirak ettiği bu Hükümet şu 
(kararname ite şu zamları yapmaya kaırar ver-
ımıişti... Finansniıan açığı başka iştir. Nitekim 
siz finansman açığı için mevduat alıyorsunuz. 
Biraz sonra geleceğim oraya. Yani zam yapmak 
finansman açığını karşılamanın tek yolu mu? 
Bunu da istiyorum ki, Hükümete kolaylık ol
sun. 

Konuşmamın sonunda bunları söylesem do
küman aramaya giderler ve onun içindir ki, bu 
üç konuda Hükümeti doküman bulmaya davet 
ediyorum, doküman göstermeye davet ediyorum. 
Buğday ve şeker meselesi üzerinde söyleyeceğim 
şeyler vardır, onları biraz sonra söyleyeceğim. 

Say/a milletv ekilileri, bütçe bir memleketin 
en önemli işidir dedik. Bütçe üzerinde düşüncel
lerimizi, fikirlerimizi söylemek için huzurunuza 
geldik; fakat görüyoruz ki, bilhassa iktidarın 
Cumhuriyet Halk Partisi kanadı, kendi icraatını 
savunmak yerine^ daha çok bize, Adalet Partisi
ne çatmayı tercih etmiştir. Bizimle beraber diğer 
muhalefet partilerine de he/rkesin nasibi kadar 
birtakım şeyler söylemiştir. Herkes kendini sa
vunur, ben de kendimi savunacağım veya savun
ma ihtiyacını duymasam bile bazı hususlarda 
aydınlatma ihtiyacını duyacağım. Çünkü, siz 
Hükümeti teşkil eden partilersiniz, söylediğiniz 
şeyler doğru değilse zihinlerde yanlış tesirler 
yapar, sonra sizi de itibarsız hale ıgetirir, inanıl
maz hale getirir. Onun içindir ki Hükümete, 
Hükümeti teşkil eden siyasî organa müessese 
olarak yardımınıza ihtiyacımız yoktur diyebilir
siniz, yoktur da hakikaten, zaten sizi savunacak 
değilim, kendimizi savunacağım, bunlar bizi bazı 
şeyleri söylemeye mecbur ediyor. Eğer. siz mu
tasavver icraatınızı bizim icraat yapmadığımız 
sekilinde savunmaya kalkmasaydınız, şunları ya
pacağız deseydiniz, biz o zaman bu aydınlatma

lara lüzum görmezdik. Mamafih bu bir siyasî 
takttır. Bu çeşit işlere müracaat edildiği zaman 
zaman vakidir. Böylece karşısındakini müdafaa 
vaziyetine sokmak ve kendisine söylenecek lâf
lar için zaman bırakmamak gibi bir taktın, bir 
inceliğin kullanıldığı zaman zaman olmuştur. O 
itibari i bazı aydınlatmaları yapmayı kaçınıl-
maz buluyorum. 

Türkiye ekonomik ve sosyal kalkınmasının 
en önemli noktasında bulunuyor. 500 dolar mil
lî gelir seviyesinde bulunan bir ülkenin demok
raside çeşitli ızdıraplana, telemlere, çeşitli sıkın
tılara rağmen 28 senelik bir mesafeyi alabilmiş 
bir Türkiye'nin, her §eye rağmen demokrasi fik
rini v\3 düşüncesini yaşatabilmiş olan (bir Türki
ye'nin, çoklu idareye, açık topluma, açık ekono
miye gitmek mecburiyetinde bulunan bir Türki
ye'nin 500 dolar seviyesinde çok problemleri 
vardır. Refat arttıkça, «konomi büyüdükçe bu 
prcbleınl el in azalmayacağını da sözlerimize ilâ
ve edelim. 

100 dolar seviyesindeki bir Türkiye'yi idare 
etmek, 1 O00 dollar seviyesindeki bir Türkiye' 
yi idare etmekten çok daha kolaydır, bunları da 
biliyoruz. Onun içindir ki, bu dönemde Türkiye' 
nin tutacağı yolun fevkalâde önemli rolü var
dır. Türkiye zaman kaybetmemeye mecburdur, 
b i ı ; esasen kıt olan kaynaklarını israf etmeme
ye mecburdur, iki. işte, 1974 bütçesine bakar
ken ba iki sna kıstası, fevkalâde hassasiyetİ3 
göKöniuıde tutuyoruz. 

Sistem münakaşaları ülkemizde yapılıyor. 
Sistem münakaşalarının Ibdzi nereye (götüreceği* 
ni bilemiyorum. Sistem münakaşalarından kas-
tim §udr.r : 

İki, üç türlü münakaşa yapmıyor Türkiyede; 
açık münakaşalar yapılıyor, yarı açık münaka
şalar yapıl-yor, kapalı münakaşalar yapılıyor. 
Açık ınünkaışalar, karma ekonomi sistemini üçlü 
vey.ı döıtlii ekonomi sistemi haline getirme mü
nakaşalarıdır. Böyle bir sistem yok dünyada. 
Bir Yugoslavya'da olduğundan bahsediliyor, 
Yugoslavya'daki tatbikatın da bizimde hiçbir il
gisi olamaz, başka türlü bir iştir o. Karma ekono
mi sistemi var dünyanın çeşitli memleketlerin
de, kapalı ekonomi sistemi var ve bir de pazar 
ekonomisi, tamamen pazar ekonomisi sistemi 
var. Bu pazar ekonomisinde dahi, artık adam 
Smith'in liberalliğini bulmak dünyanın hiçbir 
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yerinde mümkün değil. Pazar ekonomisinde de 
tröst ve antıtröste karşı mücadele var. Pazar 
(ekonomisinde de, (gerektiği zaman çok müdaha
leci olmamak şartiyle, memleketten memlekete 
göre değişerek birtakım devletin üstüne aldığı 
görevler var. Türkiye'nin kabul ettiği sistem bu
dur, karma ekonomi sistemidir. 

Aslında sistem sadece bizim sistemimiz de
ğil, bütün hür dünyanın kabul ettiği bir sistem
dir ; ama bunun yanında kârı sömürü sayan^ ya
ni teşebbüs hakkı tanımayan ve kârı sömürü sa
yınca da vatandaşın iş tutma serbestisini ka
bul etmeyen başka bir sistem var; kollektivist 
sistem. îşte zaten siyasî düzenle iktisadî düzeni 
birbirinden ayırmak burada başlıyor. Şayet, hem 
özgürlükçü demokrasiden bahsederseniz, hem de 
vatandaşın istediği işi tutma hakkını tanımaz
sanız vatandaş nerede özigür, neyin özgürü? 

Binaenaleyh, özgürlükçü düzen, özgürlükçü 
demokrasi, hürriyetçi demokrasi dediğimiz sis
temde Türk Anayasasının getirdiği însan Hakla
rı Beyannamesindeki esaslar dahilinde, 'Türk 
vatandaşı 'istediği işi tutmakta serbest. Bu ih
lâli edildiği takdirde ve bunu, istediği işi tutma 
hakkının neticelerini, sömürü düzeninin netice
leri gibi mütalaa ettiğiniz takdirde, o zaman bu 
düzen münakaşasının içinden çıkamayız, çıka
mıyoruz da zaten. Onun içindir ki, Türk Ana
yasasının kabul 'ettiği sistemi Adalet Partisi, 
((herkes benimsemeye mecburdur) canı gönül
den. benimsemiştir. 

Karma ekonomi: Karma ekonomi içersinde şa
hıs var, şahısların beraberce kurduğu teşekkül
ler var, şirket var, kooperatif var, devletin ikti
sadî teşebbüsleri var. Devletin iktisadî teşebbüs
lerinin bir kısmı, iktisadî sayılamayacak kadar 
devlet tarafından yapılması mecburi işler, ulaş
tırma tesisleri gibi, vesaire gibi başka birisinin 
yapmayıp devletin yapmaya mecbur olduğu iş
ler; ama bir kısmını başka birisi de yapabilir. 
Bu çeşit işlerle Türk ekonomisi karakterize edi
liyor. 

Hükümet, 100 gününü yeni doldurdu, güven
oyu almış olmasının üzerinden henüz 100 gün 
geçti; 7 Şubattır, işte 100 gün. 100 gün zarfın
da bir hükümetin neyi yapacağı, neyi yapamaya
cağı intiba halinde meydana çıkar. Gerçi, 100 
ıgün zarfında herşeyi yapmadınız diye bir hü
kümetin üstüne varmak kolay olabilir; ama ne-

I yi yapıp neyi yapamayacağı ortaya çıkar, ta
savvurları görünür ve harmonisi görünür, ahen
gi görünür, iş tutuş tarzı görünür, zihniyeti gö
rünür. Aslında, sorumluluk deruhte ettikten 
sonra, o pencereden bakıldığı zaman meselele
rin bir kısmı değişik görünüp görünmediği de 

I farkcdilir. Bütün bunlara bakarak Hükümetin 
100 günlük icraatını değerlendirmekten sarfma-

I zar edecek değiliz. 100 günlük hükümetin bir 
hayli icraatı var aslında; ama bize göre müs-

I pet icraatı üç günlük bir hükümetin yapacağı 
kadar az, bize göre kusurlu icraatı sön senelik 
bir hükümetin yapacağı kadar çok. Hal böyle 
olunca, bunları değerlendireceğiz. 

I Esasen bizim, Hükümet Programı tenkidi 
sırasında da söyledik, bugünkü Hükümetin ik
tisadî politikasıyla da büyük ayrılıklarımız var. 
Biz, iktisadî büyümeyi her şey için temel şart 

I sayıyoruz. İktisadî büyüme olmadıkça bir ül-
I kenin kalkınmasını ileriye götürmek .mümkün 

değildir. Bunu söylediğimiz zaman herkes bir 
köşeden çıkıp bize hücum ediyor. Acele ediyor
lar hücum etmekte. Peki, sosyal kalkınmayı dü-

I sunmuyor musunuz? İktisadî büyümenin hedefi 
sosyal kalkınmadır. Yani evvelâ iktisaden bü-
yüyelim de sonra sosyal meseleleri hallederiz 
demiyoruz, iktisaden büyüyemezseniz sosyal me
selelerin hiç birisini halledemezsiniz. 

İktisadî kalkınmanın hedefi, bir ülkeyi fu
karalıktan, bir ülkeyi cehaletten, bir ülkeyi iş
sizlikten ve bir ülkeyi çaresizlikten kurtarmak
tır. Fukaralıktan kurtulma ancak zenginlikle 
olur, işsizlikten kurtulma ancak iş imkânları aç
makla olur, cahillikten kurtulma ancak okullar 
açacak takatta olmakla olur, çaresizlikten kur-

I tulma, yani her Türk vatandaşına insanca ya
şama şartlarını sağlama ise bir masrafla olur. 
Bunların hepsi masraf, bunların hepsi kaynak 
ister. Bu kaynakları yaratamazsanız sosyal kal
kınma mümkün değildir, daha çok fukara olur
sunuz. Çünkü, Türkiye gibi nüfusu 1 milyon ar
tan ve 40 milyon nüfusu bulunan, bugün 40 mil
yon nüfusu bulunan bir ülkede daha çok fuka
ra olmak kaçınılmazdır ve gittikçe daha çok sos
yal problemleriniz olur. Onun içindir ki, iktisa
dî büyümeyi biz fevkalâde önemli telâkki edi
yoruz. 

İktisadî büyüme nasıl yapılacak? Zaman za-
I man bizim karşımızdaki partilerin, daha doğru-
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avim bilhassa Gumihuriyet.Halk. Partisinin iktisa
dî büyümeden evvel sosyal kalkınmayı ele al
dığı düşüncelerinli ortaya attığını gördük. Sos
yal kalkınmaya kim ne der? Sosyal kalkınma
yı yapabilmek lâzım. Nasıl yapacaksınız, ne ile 
yapacaksınız? Mesele oraya gelir. Onun içindir 
ki, biz iktisadî büyümenin meydana getireceği 
karma değerin bir parçasını, iktisadî büyüme
yi daha ileri götürmek ve vitalite dediğimiz 
kendi gücüyle ayakta tutmak, kendi gücüyle 
ekonomiyi devam ettirmek ve daha çok ekono
mik faydalar sağlamak ve büyükçe bir kısmını 
ise devletin sosyal masraflarını karşılamak için 
ayırmanın tek çıkar yol olduğu kanaatindeyiz. 
Hal böyle olunca, devletin masrafçı bir devlet 
olmaktan kurtulması ve bu suretle kaynak ta
sarrufu ve milletin kaynaklarının devlet tara
fından kullanılmasında ve yönlendirilmesinde 
takip edilecek olan yolun yanlış olmaması, bun
ların israfa gitmemesi lâzımdır. Onun içindir 
ki, biz bu bütçeye bakarken, iktisadî büyüme
ye bu-bütçe ne kadar hizmet ediyor; o bakım
dan çok önemle üzerinde durmuşıızdur. İktisadî 
büyümenin istikrar ile fevkalâde yakından ilgisi 
olduğunu hep biliyoruz. 

İktisadî büyümenin alet ve vasıtaları nedir? 
Sadece para değil ki. İktisat dışı şartlar var, ya
ni siyasî ortam var, güven ve huzur ortamı var. 
Kaldı ki, iktisadî büyümeyi sağlayacak kaynak
ların tümünden üstün fayda sağlayacak şekilde 
istifade etmek lâzım. 

İktisadî büyümeyii sağlayacak olanlar neler
dir? Üretim iktisadî büyümenin en belli başlı 
hedefidir. Üretimi meydana getirmede ise bu
günkü unsurlar dünkü unsurlardan farklıdır. 
Modern dünya, pragmatizmin eriştiği en son 
nokta, iktisadî büyümede her kaynaktan fayda
lanmaktır. «Sermaye + emek + tabiat =z üre
tim» formülüne üç tane daha yeni eleman ek
lenmiştir. Bunlar; teşebbüs, sevkü idare ve tek
nolojidir. 

Bir memleketin en önemli kaynağı teşebbüs
tür. İnsan gücünü sadece işçi olarak düşünen; 
fakat insan gücünün almterinden faydalandığı 
gibi, zihin gücünden ve onunla beraJber almterin
den. faydalanmayı düşünmeyen bir sistem düşü
nülemez. Binaenaleyh, teşebbüs gücü'her ülke
nin en değerli varlığıdır; insan gücünün fev
kalâde değerli bir bölümüdür ve bundan değe-
rince.istifade etmek lâzımdır. 
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Teknoloji ve sevkü idare ise, modern dünyâ-
nün. en önemli iki unsurunu teşkil etmektedir
ler. 

Onun içindir ki, biz bugünkü Hükümetin üre
tim meselesine bizim baktığımız gibi baktığı ka-
naatında değiliz. O itibarla da farklılıklarımız 
var. 

Üretimin bu unsurlarından bazılarına lâzım 
geldiği değeri vermediği, lâzım geldiği ağırlığı 
vermediği (onu demek daha doğru) lâzım gel
diği ağırlığı vermediği kanaatındayız. Müteşeb
bisi biz, sistemin bir parçası olduğu içm savunu
yoruz. «Şu kişi için, bu kişi için savunuyorsu
nuz» şekline getirmek mugalatadan ibarettir. 
Müteşebbisi biz, Türkiye'nin üretimine katkıda 
bulunmak, üstün faydayı sağlamak, Türkiye'de 
ekonomik büyümeyi çabuklaştırmakta görevli 
saydığımız için savunuyoruz. 

Türkiye'nin, teşebbüs gücünden, tabiî kay
naklarından sarfınazar edebileceği, bunlardan 
müstağni kalabileceği kanaatmda değiliz, hiç
bir zaman da olmadık. Meselelere bu gözle ba
kıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bu bütçeden 
neler beklerdi? Ekonomi ve kalkınma politika
sı ile mutabık olmadığımız Hükümetin, evvelâ 
devleti daha az masrafla idare etmesini bekler
di. Devleti daha az masrafla idare etmek, devlet 
görevlilerinin Personel Kanunundaki katsayıla
rını 7'den 8'e-çıkarıp daha yukarıya çıkarmamak 
değildir. Çünkü, onun daha az masraf mı tevlit 
ettiği, daha çok masraf mı tevlit ettiği tartışı
labilir, münakaşa götürür. 

Bu itibarla, bu bütçeyi biz bir masraf bütçesi 
sayıyoruz. Devleti daha çok masrafa boğmuş bir 
bütçedir. 

Hükümet bir istikrar politikası takip etmek 
istemiyor. Yüksek düzeyde fiyatları dengeye 
getirme politikasıdır. Hükümetin takip etmek is
tediği politika. Yüksek düzeyde fiyatlar ne za
man dengeye gelir Allah bilir. Nasıl dengeye 
gelir, o da ayrı meseledir; Batılıların «Helezon» 
dedikleri, «Spiral» dedikleri nesnenin içine gi
rilir. Onun sonu yoktur, bir yerde bitmez o, onun 
tepesi yoktur. Ne kadar hızlı gidersen o kadar 
(gidilebilecek yol vardır; ama bundan memleket 
zarar görür. 

Neyi yaparsanız istikrar bozulur, neyi ya
parsanız istikrar sağlanır?.. Bu bütçe ile istik-
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rara hiç dikkat edilmediği, anti-enflasyonist bir 
politikanın alet ve vasıtalarına müracaat edil
mediğini görüyoruz. Daha doğrusu istikrar, 100 
güne yakın devam eden münakaşalar esnasında 
Hükümetin kaygısı değildir. 

«Ücretleri fiyatların önünde götürme.» Ki, 
ibunu bu zamana kadar dünyanın hiç bir mem
leketi başaramadı, hep fiyatlar ücretlerin önün
de gitti ve ezilen yine hep iktisaden güçsüz, 
fakir zümreler oldu. Ücretleri fiyatların önünde 
götürme politikası ile Güney Amerika'ya döne
riz. Yani senede % 100 fiyat farklılıkları, çok 
kısa zamanda birkaç, defa devalüasyon... Tabiî 
ki Hükümet bu politikasına devam ederse va
racağımız yer orasıdır; bu kaçınılmazdır. Bir süre 
sonra Türkiye dışarıya mal satamaz hale gele
bilir. Fiyatların bu kadar çabuk arttığı ve art
ması için âdeta gayret sarfedildiği Türkiye'de; 
Hükümetin, artması için bir özel politika takip 
ettiği bir Türkiye'de revalüasyona gidilmesini 
de anlamak mümkün değildir. Eevalüasyon Tür
kiye'ye hiejbir şey kazandırmaz. 50 kuruş ka
zandık zannedersiniz; 50 kuruş günlük kazanç
tır. 50 kuruşu az falan saymıyorum ben. Şimdi 
bana; «Efendim, biz şu kadar mal satıyoruz, 
bu kadar milyon eder» diye cevap verileceğini 
ıbiliyorum. Yani Hükümet Başkanı yapsın, öyle 
cevap verecek. Başka yolu yoktur onun. Yap
mıştır bir defa çünkü; ama biraz uzun vadeli 
düşünün. Hükümetler günlük kasa kapatmak 
mecburiyetinde değildir; yıllık ve yıllara sirayet 
eden kasalar kapatacaksınız. Yıllara sirayet 
eden kasa kapatmaya gittiğiniz zaman ihracat 
Türkiye'nin belkemiğidir. 

«Dışarıya muhtaç olmayalım...» Nasıl olma
yacağız dışarıya muhtaç? Satacak malın yok, 
yaptığını satamıyorsun; dünya piyasalarına uy
muyor. RekaJbet gücü olmayan bir ekonomiyi 
sürdüremezsiniz, öyleyse?.. Burada para politi
kasının fevkalâde önemli rolü vardır. Birleşik 
Amerika Dolarını revalüe ettik. Biz Birleşik 
Amerika'ya zaten az mal satıyorduk, daha çok 
anal satarız... 

Hemen açıklıkla söyleyeyim ki ben, Doların 
1İ5 liradan 14 liraya indirilmesine de karşıy
dım. Yani bundan evvel yapılmış bulunan re
valüasyona da karşıydım'. 

Dua etmek lâzımdı ki, 'Türkiye gibi bir ül
kede ara rejimde böyle fiyatlar (ki bugün iki, 

I üç misli daha fazla artmaya gidiyor) % 15, on
dan sonra % 18, ondan sonra % 29 gibi artma
lar kaydederken, bunların mecmuu üç senede 
% 50 gibi bir miktarı bulurken ve 1974 yılında 
bu politika ile buna bir % 50 daha eklenmesi 
melhuz iken, Türkiye gibi bir ülkenin malları
nı dışarı satabilmesi ancak dünyada enflasyo
nun mevcudiyeti ile mümkündür. Eğer dünya
da enflasyon olmasa, Türkiye şimdiye kadar 
çoktan mallarını dışarıya satamaz hale gelirdi. 

I Değerli milletvekilleri, para politikasında 
para değeri bir ekonominin candamarıdır. Sa
tamayan bir ülkenin yeni yeni işyerleri açması 
mümkün değildir. Satamayan bir ülkenin yeni 

I yeni üretim sahalarına kavuşması mümkün de-
I ğildir. 

Türkiye'nin ekonomik politikasında kapalı 
I 'bir ekonomiyi kimse düşünemez. Satacaksınız, 
I alacaksınız... Almak için ne yapacaksınız?.. Sa-
I tacaksınız. 

Esasen kur politikasında böyle değişik kur
lar tatbikatının da yanlışlığına işaret etmek is
tiyorum. Tek kur tatbik edilmelidir. Hal böyle 

I olunca, bunun yarın Marka, öbür gün başka pa
ralara da teşmil edilmesinde Türkiye için za
rarlar görürüz. 

2,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bu 
neyi ifade eder? Dün bir şeyi ifade ediyordu, 

I bugün bir şey ifade etmez hale gelmek üzere
dir. Türkiye bu sene de dışarıdan 4 milyar do
larlık mal alacak. Türkiye'nin 6 aylık ihtiyacına 

1 inmiştir. Dün Türkiye'nin bu bir senelik ihtiyacı 
I idi ve 2,15 milyar dolar gibi bir rezerv dünya 

bankaları arasında Türkiye'yi 4 ncü sıraya ge
tiriyordu; ama biz öyle günlerden geliyoruz ki, 

I dış memleketlerde planımızı finanse için çok do
laştık. Plan için para aradık, büyük projeleri
mizi finanse için para aradık ve 19i64 senesinde 
Türkiye 411 milyon dolar ihracat seviyesini 
bulduğu zaman, Türkiye'de ses duvarının aşıldı
ğını resmî ağızlar beyan etti. Bu sene 1 milyar 
750 milyon dolarlık bir ihracat öngörülüyor. 
Ama bu istihsal politikasıyla, bu para politika
sıyla (gerçi bu planda 1 milyon 400 bindir ama 

I bir istikrar politikası takip edilirse 1 milyar 
750 milyona çıkar.) bu gerçekleşemiyecektir. 

Aslında bu seneki politika sadece bu seneye 
zararlı olsa, bundan sonraki senelere de zararlı 

I olur. önümüzdeki yıllarda yine Türkiye'nin bir 
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dış tediye dar boğazına gireceğinden korkuyo
rum. Ve devalüasyon gibi fevkalâde zor, fevka
lâde riskli operasyonlara, (yani siyasetçiler için 
söylüyorum, idareciler için) fevkalâde hoşnut
suzluk uyandıran operasyonlara, Türkiye kısa 
kısa zamanlar içerisinde gitmek mecburiyetinde 
kalabilir. 

«Bu bütçe kendisinden beklenen fonksiyon
lara cevap veremeyen bir bütçedir.» dedim. Ken
disinden beklenen birinci fonksiyon istikrardır. 
Bu bütçenin istikrara hizmet etmediği kanaatm-
dayız. «E, bunu söylüyorsunuz, hüküm tesis edi
yorsunuz, nedir, sebeplerini söyleyin, niye et
miyor?» N 

Bu hütç&de bir defa 6 milyar istikraz var, 
denk (bütçe değildir. 6 milyarlık (istikrazın yapıla
bileceği kanaatinde değilim. Geçen sene ancak 3 
milyar güç M â gerçeMeşebilmiş, (bu 3 milyarın 
bu sene % 100 fazlasıyle gerçeMeştirilebileceği 
kanaatinde değiniz. Gelir 'tahminlerinin istenilen 
seviyeye ulaşacağı kanaatinde de değiliz. Bir de 
memleketteki iş hacminde duraklaıma meydana ge
lirse, (ki, o duraklamanın izleri görülmüştür.) bu
nun bütçe üzerinde, gelirler üzerinde çok menfî 
tesirleri olacağına kaniim. 

«Duraklama yoktur» denecektir, duraklama 
vardır. Bunun emarelerini açıklıkla söylemek 
mümkün. Duraklamanın en güzel emarelerinden 
birisi, (bilhassa temel malların satışında meydana 
gelen 'azalmalardır. Bakıldığı zaman, bu azal
maların (bir hayli manidar hale geldiğini görüyo
ruz. 

Bilhassa demir - çelik fabrikalarındaki )bu se-
neki «satışlar geçen seneki satışlardan çok aız. Ge
çen sene bu mevsimde stok olmadığı halde, hu 
mevsimde büyük stoklar teessüs etmiştir. Bunla
rın miktarları elimizde mevcuttur. Çimento satış
larında geçen sene % 14 gifbi, bu dönemde bir 
evvelki seneye (bir ilâve varken, yani biir artma 
varken, (bu sene (bu, % 2 civarındadır. Binaena
leyh, (bilhassa ekonominin inşaat ve yatırım sek
törü oılan, sektörün iki tane anamaddesinde mey
dana gelen ıbu önemli meseleyi Yüce Meclisin dik
kat nazarına arz ediyoruz, fikrimizi tespit için. 

Bunun dışında (birçok işyerleri kapasitelerini 
daraltmaktadır. Halibuki Türkiye'nin yeni kapa-
si/teka' öraromya, mevcut kapasiteleri tam çalıştır
maya ilâveten yeni kapasiteler kurmaya ihtiyaç 
vardır. Gün olmuyor ki, iş kapasitesini, üretim 

'̂ kapasitesini daraltanların sayısı artmasın. İstik
rar üzerine daha söylenecek çok şeyler var; ama 
istikrar, (bir ekonomıik kalkınmanın sıhhat içinde 
yürümesinin en önemli şartıdır. Bu 'bütçenin is
tikrar getireceğine kani değiliz. Esasen bütçe
nin mükemmel olması da "bir şey ifade ötmez. Ama 
(bütçeyi tatbik edecek zihniyet ve o Hükümetin 
tutum ve tavrı önemlidir. Hükümet, istikrar po
litikasının Hükümeti değildir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Parti
sinin sayın grup sözcüsü, «Sizlin Hükümetinizin 
hazırladığı, daha doğrusu sizlin de dahil olduğu
nuz Hükümetin hazırladığı bütçeyi» getirdik, 
dediler. Bu 'beyanı kabullenmek mümkün değil
dir. Bu beyanı Hükümetin de kabullendiğini san
mıyorum. Çünkü resmî ağızlar yerlerinde, yani 
mercilerinde, zeminlerinde bütçenin kendi bütçe
leri olduğunu savundular. Bütçeyi tekalbbül ettik
ten sonra «Benim ıbütçemdi, benim 'bütçem değil
di» diyemezsin. Bu bütçe siziin «bütçenizdir. Bu 
(bütçeyi ister .'bir yerden bulun alın, ister kendi
niz hazırlayın, ister birine 'hazırlatın, altındaki 
'imzalar sizin değil mi? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Binaenaleyh, «Bu bütçe ibizim değildi, zaten 
sizin Hükümetiniz (bunu hazırlamıştı» giibi 'bir sa
vunmaya gidiiyorsanız, yaptığınızı, (daha doğru
su ister yapın, ister kabullenin) yaptığınızı ve
ya kabullendiğinizi savunamamanızdan ileri ge
liyor. Binaenaleyh, zaaf içinde olursunuz. Şakır 
şakır; «ibu (bütçeibizim (bütçemizdir, (bizim mührü
müzü, damgamızı taşır, ne söylüyorsanız bizim 
buna karşılığında cevabımız var» demeniz gere
kir. Yani şunun ,bir sahibi aslisini tayin ede
lim. Sahibi aslisi, hâlâ bitmez tükenmez 6 aylık 
Koalisyon Hükümeti mi, her şeyin sahibi aslisi? 
E, siz her şeyi (başkasına atacaksanız, Hükümet 
olmanın hikmeti vücudu nerede kalıyor? (A. P. 
sıralarından «Bravo» Sesleri, alkışlar.) 

'Sayın m'Metvekilleni, bu bütçe gelişme ve bü
yüme de getirmiyor. Gelişme ve büyüme, yani 
ekonomik büyüme 'getirmiyor. Onun için biraz ev
velki izahatı yaptıım. Neden getirmiyor? «Getir
miyor» deyip çefcHip gidecek değiliz. Neden ge
tirmediğini söyleyelim. 

Türkiye'nin bir 3 ncü 5 Yıllık Planı var. Plan
la hütçenin gayet sıkı ilişkileri var. Planı Hü
kümet değiştirmediğine göre veya değiştirme tale-
Ibi'yle gelmediğine göre, o plana uyma meebu-
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riyeltinde-, • Ne ölçüde uyduğu, ne ölçüde uy
madığı da yine fasıllar, bakanlıklar müzakere-
>edilirikeaı ayrı ayrı komışıılacak. Ama yatırım
lara bakıyorsunuz; 3 mcü 5 Yıllık Planın bir 
diliminde., yani 1974 .diliminde 1970 fiyatlarıyle 
(yanılırnıjyorsam) 49 milyar bir yatırım öngö
rülüyor. Bu 49 milyar yatırımın % 58'ini kamu 
yapacak, % 42'sini özel teşebbüs yapacak. 

O günlden bu yana zincirleme1 endeksi tat
bik ettlinaız zaman, bugün 1974 yılının bapn-
ıda bu fizikî gerçelkleşjmeye tekabül ©decek ra
kamını 75 milyar olması lâzım. 75 milyara mu
kabil, 67 .milyarlık bir yatırım öngörülüyor ve 
yatırımın önemli bir kısmı özel sektöre veril
miş bulunuyor. 30 milyarını özel sıektür gerçek
leştirecek, 37 milyarını kamu gerçefcleşt&rile-
oek. Diyoruz ki, «evvelâ bu 67 milyar azdır.» 
Niye? Bu (sene % 40 - % 50 gibi bir fiyat ar
tışı meydana glelirse (helezonun içine girdiğli-
imize göre) bu 75 milyarı bir katsayıyla dalha 
içoğalltmak lâzımdır. Çoğaltığmız zaman mey-
ıdana gelen netice şu : Fiilî gerçekleşmeyi na
zarı itibare alırsanız, 3 ncü 5 Yıllık Balanın 
1974 yılı diliminde bu bütçe yatırımları ancak 
% 60 - 70 civarında gerçekleşıtilebillr, o da 
şayet tatbik edilirse, yani uygulanabilirse. Uy
gulama da ayrı bir iştir. UygulanabilÜırse, 1974 
yılının 3 ncü 5 Yıllık Plandaki kalkınma için 
gerekli yatırımlamn ancak % 60 - 70'i fiziksel 
/olarak gerçiekleşeıbilir. Para değeri ayrı iştlir. 

Uygulanmasında bir defa bu sebeple İde 
yatırımlara ayrılmış bulunanı melblâğ, 1974 pla
nının gerektirdiği meblâğın bir hayli altında
dır. 

İkinci seibiep; 30 milyar lira'lılk bir yatırını 
(hacmi özel sektöre ayrılmıştır. Hükümet, özel 
ısektör süzünü telâffuz etmekten kaçınıyor. Hü
kümet programında özel sektör sadeıce bir yer
de geçer, o da bilvesile. Başka hiçbir yerde 
özel sektör sözü yoktur; bilvesile geçer. Kim 
yapacak bu 30 milyar liralık yatırımı? Halk 
ı&ekitörünün henüz adı kondu; (çocuğun ajdı 
kondu, kendisi yok meydanda), kooperatifler... 
Türlkiyelcle güçlü kooperatifler var. Bu güçlü 
kooperatiflerin yapacağı işler de kamu slelktlö-
ırünün içine dahil. Bunların yapacağı işler 
yalhut bir yere dahil. O itibarla, tereddüt içine 
ısokulmuş, huzursuzluk içine sokulmuş bir özel 
sektörden 30 milyar liralık yatırımı nasıl 

ıbeklliyorisunuz ? Yani adeta kendisiini _ suçlu 
igibi gördüğünüz ;.'bozuik düzenin aracı, vası
tası gibi gördüğünüz ıbir özel sektörden 30 
'milyar liralık yatırımı yapacağını nasıl bekli
yorsunuz? 

'.Denilecektir iki, efendim, 3 ay zarfında 18 
ımil'yar liralık teşvik belgesi verdik. Tetşvilk bel
gesinin işe dönüşmesi kolay iş değildir. Bir 
ikincisi; bu 18 milyar liralık teşvik belgesinin 
'((beklediğim kadarı ile) 10 milyar lirası za
itten 1971 programında mevcut olan Aliağa 
Petro - Kimya tesıMıerlnin teşvik belgesidir, 
yani kamuya ait bir kuruluş sayılır. Onun 
ligindir ki, biz bu yatırımların gerçelkleş/eceğij 
kanaatinide değiliz. 

Bu bütçede üç tane fon görüyoruz. Hükümet 
sözcüleri şunu da diyecektir: Siz neden bah
sediyorsunuz? Değil ekonominin büyülmesdnıi 
engelleyici bütçe, hızlandırıcı bir bütçedir. Çün
kü üç tane fon var: 1 milyar liralık yatırımları 
hızlandırma fonu, 400 milyon liralık tasarrufları 
yönlendirme fonu, 700 milyon liralık da pahalı
lığı karşılayacak fon. 

Şimdi bu üç fonun üzerinde duralım. 700 
milyon liralık pahalılığı karşılama fonu; hangi 
pahalılığı karşılayacaktır? Devlet teşekküllerine 
bugün rayiçlerle verilmiş bulunan tahsLatlarm 
yetmediği ahvalde, (ki yetmeyecektir) onlara mı 
verilecek? Hal öyle ise; zaten 1.5 milyar lira Mil
lî Savunmanın.. Millî Savunmanın masrafları ta
mamen piyasa ile yakından ilgilidir; yiyecektir, 
giyecektir, şudur budur. 1.5 milyar lira, Millî 
Savunmanın fiyat artışlarından doğan bir farkı 
var; bu bütçenin içinde mevcut değil. Binaena
leyh, ,700 milyon liralık bu pahalılığa karşı koy
duğunuz, konulmuş dediğiniz fon daha 800 mil
yon ilâvesi ile ancak bunu karşılayabilir. 

Yatırımları hızlandırma fonu ise 1 milyar lira 
olarak konmuş. Bu fon nerede ve nasıl kullanıla
cak? Bu bütçe içerisinde henüz toplu sözleşme
lerin reperküsyonları yoktur. Olamaz çünkü. 
Çünkü toplu sözleşmelerin reperküsyonlarını bu
raya koyduğunuz zaman rakam olarak, pazarlı
ğa lüzum yok, onu kabul etmiş sayılırsınız. Öy-

' le ise bu toplu sözleşmelerin getireceği yük ne 
tutacaktır? Bu yatırımları hızlandırma fonunu 
birkaç defa götürecek durumdadır. Tasarrufları 
yönlendirme fonu ile, 400 milyon lira ile de böyle 
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60 milyarlık," 65 milyar liralık bir yatırımın ek- I 
siklerini kapatmak mümkün değildir, ne kadar I 
başarıya uğrasa. 

Bu yatırım hacmi gerçekleşemez ve ekonomik 
büyüme istenildiği biçimde, planın öngördüğü 
biçimde sağlanamaz diyoruz. Çünkülerden birini 
söyledik, birkaçını/söyledik, birkaç tane daha 
söyleyelim. Gayet tabii ki, bu Hükümetin kusuru I 
değildir şimdi söyleyeceğimiz şey, geçici 
bütçe ile zaman kaybolmuştur. Bu, hükümet ku
rulamayışının ve neticede bütçenin gecikmesinin j 
neticesidir; ama bu zaman kaybını telâfi edecek 
çarelere baş vurmak lâzımdır. Biz bu zaman kay
bım, Hükümetin telâfi edebileceği kanaatinde de- I 

« ğiliz. 
Diğer bir konu; Hükümet bir kaynak bulma 

gayreti içinde değildir. Bula bula kaynağı, Mer
kez Bankasına yatmış munzam mevduatların 
%50'sini Devlete aktarma olarak • bulmuştur. E, 
bunlar zaten ekonominin içinde faal, başka türlü I 
faal hale getirilebilir ve bunların bir dinamik 
sektörde çok daha faydalı olacağı yerde, Dev
let İktisadî Teşebbüslerine aktarılmasıyle ekono
miye ne kazandıracağı meçhul! 

Binaenaleyh, bu bir kaynak sayılmaz. Hü
kümetin yabancı sermayeye karşı olan tutumu ise I 
henüz bir vuzuha kavuşmuş değil ve yabancı ser
mayeden de Hükümetin faydalanacağını sanmı
yoruz. Çünkü, yabancı sermaye aleyhinde çok 
bulunulmuştur. Bugün ülkeler o hale gelmiştir 
ki, bir kimse yabancı sermayeden faydalanmaya 
kalkarsa, memleketini satıyor diye itham edilmi
yor; ama Türkiye'de maalesef senelerce, yabancı 
sermaye lafını ettiğiniz takdirde, hemen üzerini- I 
ze her türlü damgayı vurmaktan çekinmeyenler 
olmuştur. Bu sebeple de Türkiye'de yabancı ser
maye falan yoktur. 500 - 600 milyon dolardan 
ibarettir, Bunun mecmuu, bunun çoğu da petrol 
sahasındadır ve gayet tabii ki, Hükümet bir ek 
kaynak bulmak gayreti içinde olunca, nereden 
alacak? Burası da tıkalı görünüyor, onu söyle- I 
mek istiyorum. I 

Sayın milletvekilleri, enterasan olan cihet 
sudur ki; bizim Türkiye'de yabancı sermaye ye 
karşı hassasiyet gösterdiğimiz bir dönemde, reji
mi komünist olan Romanya bir kanun çıkarmış
tır: Diş ticaret, ekonomi, teknik ve bilimsel iş- I 
birliği rejimi hakkında kanun. Bu kanunun 58 
nci maddesi şöyle diyor? daha doğrusu 55 nci | 

I maddesinin (a) fıkrası şöyle diyor: «Politik ve 
sosyal rejimleri ne olursa olsun, dünyanın bütün 

I memleketleriyle ekonomik, teknik ve bilimsel iş
birliği yapılacağını öngörüyor. 58 nci maddede 
ise; «Romen iktisadî kuruluşları endüstriyel üre
tim, tarım, inşaat, ulaştırma, ticaret, bilimsel ve 
teknik araştırma ve hizmet sektörlerinde iş göre-

I cek karma ortaklıklar kurabileceklerdir» 60 nci 
I maddede; «Romen Devleti yabancı ortakların 
I amortisman paylarını, kârlarını ve öteki hakla-
I rını, vergilerini ödedikten ve öteki mükelleflerini 

(statüde öngörülen) yerine getirdikten sonra 
I transfer garantisi sağlar» ve başka bir maddede; 
I «Bakanlar Kurulu yabancılarla kuulan ortak 

şirketlerin vergilerinden ilk kâra geçtiği yıl için 
muafiyet, ikinci ve üçüncü yıllar için % 50'ye 

I kadar vergi indirimi yapmaya yetkilidir» diyor. 

I Biz yabancı sermaye derken, yabancı serma-
I ye diyenlerin, yabancıların menfaatlerini değil, 

kaynak bulmak için Türkiye'nin menfaatleri
ni 'koruduğu kanatatinideyiz. Onun içindir ki, 
ıbiz, Hükümetin iktisadî politikasını ekstansi-
yoııist politika, yani büyüme politikası olarak 

I görmüyoruz. Hazırlanmış olan bütçeyi de bir 
I büyüme politikasının bütçesi saymıyoruz. 

I Orta vedeli kredi müessesesi, aslında tara
fımızdan Türk ekonomisine getirilmiştir. Orta 
vadeli kredi nıüesseisesii yatırım için fevkalâde 
önemli bir müessesedir. Bu müessese buigün 
İşlemiyor. Bu müessesenin işletilebileceğine1 de 
kani değiliz. Hal'îihazırda Merkez Bankasının 
orta vadeli krediye koyduğu şartlar, bu mües
seseyi işlemez hale getirmiştir. Halibuıki, bu-

I gün Türkiye'de 156 milyar liralık yatırım yü-
I rürlükteidir. Bu 156 mlilyar liralık yatırımın 

bir.kısmı Devlet yatırımıdır, bir kısmı özel 
yatırımdır. Bu .yatırımların 40 mıillyaır liralığı 
1974 yılında tamamlanıp işletmeye girecek
tir. 1974 yılında tamamlananı bu yatırımlardan 
ısonra 116 milyar liralığı da 1975 - 1976 ve 
1977 yıllarında işletmeye girecektir. Yarım kal
mış birçok tesisleri bitirmek, Türk ekonomi 
isine yeni üretim kapasiteleri ilâve etmek ba
kımından fevkalâde önemlidir. Merkez Ban
kasının çıkarmış bulunduğu orta vadeli kredi
ler ile ilgüii sirkülerde veyahut tamimde veya 

I talimatta, bunun aksine neticeler doğacaktır, 
prdyoriteler vierilmiştir; bu çeşit işlerin tamam-

| lanmasma dair hiçbir priyorite Man 'yok tur . 
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Bunlar olsa olsa, en Sonunda düşünülebiıfeeek 
şeyler olarak mütalaa olunur. Buncan da mem
leket zarar görür. 

Değerli milletvekilleri; memleketin önemli 
kaynaklarınıdan birisi de turizmdir. Bugünkü 
Hükümetin turizm meselesindeki tutumunu da 
anlamak mümkün değildir. Yani hakikaten 
turizmin ülkeye zararlı olduğuna kani mi
ldir? Yoksa, şeiklen kanMir de, fiilen karşı 
imidir? Bunlar meçhuldür. 

Sayın milletvekilıleri; 1964 semesfiınde Türkd^ 
yetoıin turizm gelirleri 2,5 milyon dolardı. 1974 
senesinde hunun 200 milyon dolara çıfcıması 
lâzımdır. 2,5 milyon dolardan Türlkiye 200 mil
yon dolarlık bir yabancı kaynak, daiha doğ
rusu tediye muvazenesini düzeltecek btiır kay
nak bulaiblilmelk haline gelmiştir. Türkiye'fde tu-
ırizm gelirle rinli en kusa zaiman iğimde 500 mil
yon dolara çıkartmak, hedef alınmalıdır. 

'Tediye muvazene'sini ihracatta daha uzun 
süre kapatamazsınız. Gerçi, 500 ımilyoa dolar
lık ihracatı Türkiye yapar hale gelmiştir; 
ama, sanayi mamullerlinde daha uzun süre 4 
ımdlyar dolarlık bir ithalât hacmini bu sene 
vîe gelecek sene dalha fazla karşılayacak bi
çimde paranız ve imkânınız yoik. 

Dış ülkelerdeki işçiler meselesi : Dış ülke
lere bu sene hiç işçi gitmeyecek veya ço!k az 
işçâ. gidecektir. Dış (Ülkelerdeki ekonomik dur-
Igunluk veya dış ülkelerdeki başka. selbepler, 
dış ülkelerdeki gelirimizi çok azaltabilir. 10 
seneyi uzun zaman saymayınız. 10 sene içeri
sinde Tünküye dış tediye muvazenesini, dış ül
kelerdeki işçisine güvenmeden sağlayalbilhıieli-
dir. Ne ile sağlayacaksınız? «Tuniizıme kargı
yız...» Bunu anlamak mümlkün değil. Turizmi 
teşvik et!me!k lâzımdır. Turizm, ülkemizden bifr-
şey götürmez. Ahlatımızdan 'bu kaıdar şüp
heye düşmeye hacet yoktur ve netice itiba
riyle bizden 'başkaismı ahlâksız saymak da 
doğru değildir. Burada kimseyi savunmaya 
çalışmıyorum. Onun için, doğrusunu isterse
niz bu çeşit düşünceler Türkiye 'ye yakışmaz. 
Onun içindir ki, kendimize güvenmeliyiz. Batı 
ile temasta bulununca 'bozulacağız, şeklinde bir 
fcanaaitten kendimizi kurtarmalıyız. 1 milyon 
vatandaşımız, çocuklarryle, eşleriyle beraber 
1,5 milyon vatandaşımız zaten yurt dışında ya

şıyor. O zaman onların tümünü geriye çejfcmelk 
lâzım. 

Onun içindir ki ; hu bütçenin, yani daha 
doğrusu bu bütçe değil, bütçe ile beraiber tat
bik edilen politikalardan bahsediyorum. Bu 
bütçenin dalha çok söylenecek şeyi var. Ama 
biz bu bütçenin bir ekspanısiyon bütçesi oldu
ğuna kani değiliz, bu bütçenin bir istikrar büt
çesi olduğuna kani değiliz, bu bütçenin tabana 
refah götürme bakımından, alt gelir 'grupları
na bir şey götürme bakımından da bir mana 
taşımadığı kanaatindeyiz. 

Katsayıyı 7'den 8'e çıkardınız. Memurun1 

(günlük ihtiyaçlarındaki artmalar onları aMı 
götürdü zaten. Köylüye şunu vereceğiz, diyor
sunuz. Biraz sonra ona da geleceğim; köylüye 
şunu veüeceğiz, bunu vereceğiz... Köylünün sat
tığı 1, aldığı ise 10 dur. Sattığı l 'e 2 ilâve, et-
tîysieniz, aldığı 10'a bunu ilâve ettiniz, 'köylü 
yine 8 açıkttadıa*. 

İşçiye, daha toplu sözleşmesi. gelecek de 
vereceksiniz. O gelinceye kadar zaten Türki
ye'de işçi olsun, köylü olsun, istihsal ettiğinin 
tüketicisi kendisidir. Pamuk istihsal eden köy
lünün, bizzat kendisi pamuklu dokumanın, be
zin, basmanın tüketidiisidir. Çay istihsal eden 
köylü, çayın tüketiciisidir. Salkın, ola ki, köy
lüye yüksek fiyatla verilmesinin karşısında fa
lan olduğumuz gibi bir şeye kimise kaıpılma-
Ism. Köylüye alınterinı'ın Ikarşılığı verilmelidir. 
Ben istikrar politikasının öneminden bahsediyo
rum. Kaldı ki, verdiğiniz şeyin ne olduğunu 
da biraz sonra tartışa cağımı. 

Aslında bu bütçenin, plana göre 305 00ü ki
şilik istihdam yaratması lâzıım. Bu haliyle an
cak yarasını yaratır. Yeni okuma imkânları 
çıkarmak lâzım. Türkiye'de yeniden 5 üniver
sitenin kurulmasına geçilmiştir, bunlar yarıda 
kalmamalıdır; bunlara bir şey eklemez. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin kaynak ola
rak biır şey yaratmadığı da bir gerçektir. Kal
kınmamış bölgelere ve bilhassa Doğu Bölig-e-
sine çok fazla bir şey götürmüyor, konut ve 
şehirleşme meselesine bir şey getirmiyor. Çevre 
(sorunu, dilim ve teknoloji1, atomdan faydalanma 
gibi, çağın büyük memleketlerindi işgal eden ve 
Ihizi de iişıgal etmeye başlamış bulunan mestcle-
lere bu hütçe bir şey getirmiyor. Bunların te-
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ıker teker izahına girmıek istemiyorum, vaktim 
ydkj 

Sayın milletvelMllerri; bu bütçenin Türkân 
ye'de milletim atisinde altyapıya da uzun boylu 
hizmeti yok. Nedenlerini söyleyeyim : 

altyapı, bir ekonomimin en önemli melsele-
ısiddir. Yol, ihtiyaç halime geldiktlen sonra ya
pılmaz, çok geç olur. Bulgun ihtiyaç haline 
geldiği halde, yapamadığımız işler var, me
selâ bir Edirne . İskenderun sürat yolu. İz
mir'de henüz hava limana yok, Antalya'da 
hava limanı yolk. Var ama, yani böyle her 
türüü ihtiyacı karşılayacak biçimde değil. İz
mir ile Antalya arasında turizm sahasında bir 
hava limanı yok. Turisti 7 saat yollarda götü-
remıeizsdnliz. İzmir ile Antalya araismıda yol 
yök. «Efendim, 6 sene iktidarda bulundunuz; 
bunları yapsaydınız» derseniz; 6 seme memleke
tin imkânları ne ilse, memleketin en önemli ih
tiyaçları ne ise işte o kadar yapabildik. Ya
pabildiğimiz bir hayli iştir. «Bunlar yapılsın» 
demek bunları neden yapmadınız, manasınla 
gelmez. Zaten 6 sene içerisinde Türkiye'nin her 
ımeseleSinii de biıtimneik mümlkün değildi. Alt
yapıda, bilhassa enerji sahasında, demir - çe
lik sahasında, gübre sahasında büyük açıklar 
göırülüyor. 

Bu sene 1974 yılında elektrik sahasına 3,3 
milyarlık yatırım yapılıyor. Halbuki Türki
ye toin 1975'teki ihtiyacımın 22 milyon (kilovat 
olması lâzım, her sene 1 milyon kilovat yap
mak lâzım; bu da 6 milyar lira eder. Ancak 
yarısı kadar para konmuştur ve taibiî ki, bu 
paranın da paranın 'eskimesiyle, enflâsyonla sa-
tınalma gücünün ne olacağı meçhuldür. 

4 nıeü bir demir - çelik fabrikasına Türkiye'
nin hemen başlaımıası lâzımdır. 1995'te 20 milyon 
tona çıkacaktır ve bunun için 145 milyar liraya 
ihtiyaç, vardır. Bunun karşılığında konan ise 
3,4 milyar liradır. Bu da aşağı - yukarı, olması 
lâzımgelenin yarısından azdır. 

•Gübremin keza, 12;5 milyon tona çıkması lâ
zımdır. 500 milyon lira 'bu seneki yatılıma kon
muştur ve bu da aşağı - yukarı olması lâizumge-
lienin yarım m,esıabe!siimdedir; bunu çoğaltmak 
mümkün. 

Köye götürülen hizmetlere gelince; «Türki
ye taırijhinin en çok hizmet getiren bütçesi» de

niyor. Bu doğru değildir, şu bakımdan doğru 
değildir : 

Aslında rakamlara baktığınız zaman, toprak 
reformumun gerektirdiği (M, tamamen Türki
ye'nin birkaç yerine götürülen birtazmettir) 
meblâğı düştüğünüz ve geri kalanını fiyatlarda
ki artma ile mukayese ettiğiniz zaman, geçen 
sene konmuş meblâğ ile yanyana geliyor. Diye
ceksiniz İdi, «Hesap yaparak küçültüyorsun» 
ama bir de hizmetlerin ünitelerine bakalım. Me
selâ köy yollarımda 1973 programında 10 335 
kilometre yol var, 1974 yılında ise, 9 460 kilo
metre yol var. Yani köy yollarında daha aşağı 
bir hizmet var. Köy sularında ünite sayısı fazla 
görünüyor; ama o üniite kaç nüfusa su götürü
yor1? Bu ayrı meseledir. 

Kjeza elektrik aynı şekildedir ve (bizim hesap-
larıımtza göre, bu bütçenin ıgöçen seneM bütçe 
seviyesinde hizmet götürebilmesi için bir milyar 
lira daha fazla olması lâzımdır. 

Binaenaleyh, Sayın Hükümet Başkam huzu
runuzda bulunan bütçe içim: «Tarihimizin köye 
en çok dönük, kaimu kaynakları bakımımdan en 
yüksek oranda ve en verimli, en üretken biçim
de köye, köylünün kalkınmasına, kısa zamanda 
kalkınmasına yönelten bir bütçedir» derken; 
kanaatimizce, hesap yapıldığı zaman gerçeği 
aşan bir beyanda bulumuyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet zaman zaman 
«Çok kötü şartlar devraldık» diyor. Baha doğ
rusu «Çok kötü koşullar devraldık» diyor. On
dan sonra dönüyor yine aynı ağızlar diyor ki: 
«iO kadar da fena değil aldığımız koşullar.» 
•«Niye o kadar da fena değil?» diye soruyoruz. 
Çünkü bakıyorsunuz, Sayın Hükümet Başkanı
mın Cumhuriyet Senatosunda yapmış bulunduğu 
sion ilci beyanı var. Bu beyanlardan birisinde, 
fevkalâde kötü koşullar devraldık» diyor. İkin
cisinde, «Kaygılammıaya lüzum yoktur, ekono
mi diğer memleketlerin ekonomilerinden o ka
dar kötü değil» diyor ve misal veriyor. Diyor 
ki, «Son 3 ay zarfında ihracatta meydana gelen 
artma, geçen seneye nazaıran çok fazladır» Ta
ibiî ki, «iSon 3 ay zarfında Hükümet olarak ban-
ıgi tedbirleri aldınız da bu artma meydana gel
di» diye sorulduğu zaman bunun eetvabı yoktur. 
öyle olumca, devraldığınız ekonomiyi kötüledi-
ğdmiz takdirde, yanlış bir noktaya varılır. 
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Sayın nmietiviekİlleri, 1974 Türkiye'sinde, 
Türkiye güçlü bir ekonomiye sıahiptâr. Yeter ki, 
bunun istikrarım muhafaza edin, yeter ki, bunu 
iköitüleştinnıeyin, yani bu ekonomiyi bozmayın, 
tahribetmeyin. Bu bir güçlü ekonomidir ve sanı
yoruz ki, ülkeye çok faydalar sağlayabilecek bir 
altyapı, uzun gayretler donunda getirtmiştir, 
(Bunun kâfi olmadığına kaniiz; ama daha fazla
sını yapmak durumundayız. 

1950 yılındaki Türkiye'nin ekonomik gücüne 
bakalım. 1950'yi alışımızın sebebi ııastgeledir, 
yani çok partili hayaltın başlangıcı gibi... Tür-
kÜiye'nin gayrisâfi millî hâsılası 33 milyardır.; 
1964te 69 milyara çıkmıştır; 1971'de 111 milya
ra, 1974'te ise 145 imil'yaıra çıkmıştır. Yani 1964' 
ün 69 milyarı katlanmıştır. Aıyııı paralarla bun
lar, 1965 fiyaıtlarıyle. Bina'enaleyh, 10 sene için
de millî gelinini katlayabilmiş ve Türkiye ve 
195ö'yenazaran 5 defa ekonomisini büyütebâl-
m'iş bir Türkiye, '.millî gelir zaviyesinden. 

bakalım. Buğday, Türkiye şartlarında bazen sı
fır verir, hiç bir şey vermez. Bizim tohumlarla, 
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tohumla-
rıv-'C 80 ilâ 120 kilo verir. Devlet çiftliklerinde^ 
çocuktan daha iyi bakıldığı yerde de azamî 150 
kilo verir. Yani, memleketin insanından daha iyi 
bakarsanız 150 kilo verir bizim tohumla ve 'Tür
kiye ekebileceği kadar buğday sahasını ekmiş
tir. Binaenaleyh, buğdaydan para çıkarırız, bu 
i etrolün yerini alır gibi bir düşünceyi hayal sa
yıyorum, hayal. Hükümet Başkanının kafasında 
I.KAde bir fikir var; bu hayaldir. Türkiye keş
ke kendisine yetecek kadar buğdayı kaldırabil-
se. Türk.; e her 3 senede bir defa dışarıdan buğ
day a; m ak mecburiyetinde olan bir ülke. Türki
ye nüfusunun '% 75'i toprak üzerinde yaşıyor. 
Buna rağmen Türkiye'nin fukaralığının zaten 
yeri burası. Türkiye'nin tarımdaki verimi dü
şük. Buniı '••'. - 4 misli artırabilirseniz ancak dü-
y.t-lm-'i mümkün olur. 

•Arkadaşlar, sulama götürdüğünüz her yere 
emtansif tarım götüreceksiniz, yoğun tarım. 
Buğday için sulama götürülımez; daha doğrusu 
çok; zaruret hali olmadıkça buğday için sulama 
götürülmez. Türkiye'de buğday mıntıkasına se
nede 20 santim yağmur yağar. Bu 20 santim yağ
mur yağan yerde başka hiçbir şey yetiştiremez
siniz. Nie yapıp yapıp Türkiye, bu 20 santim yağ
mur yağan yerde buğdayı yetiştirebilmelidir. İş
te Türkiye'nin problemi budur. Türkiye'nin yeni 
tohumlara ihtiyacı vardır, yend teknolojiye ihti
yacı vardır. Buğday yetiştiren Anadolu köylüsü 
bereketsizlikten şikâyetçidir, bereketsizlikten 
fakirdir, toprağının darlığından fakirdir. Yüz
lerce dönüm ekip, makine ile ekip, Birleşik Ame
rika ve diğer yerlerde olduğu ıgibi binlerce dö
nüm ekip ondan bir şey alacak hali yok. Binlen 
şik Amerika nüfusunun % 5'i tarımla uğraşıyor, 
bütün Amerika'yı besliyecek istihsal çıkarıyor. 
Birleşik Amerika geçen sene 20 milyar dolarlık 
tarım ürünü satmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki 18 sene 
zarfında dünya, gıda maddelerini iki misline çı
karmazsa aç kalır. Bu açlık bugün Afrika'nın 
birçok bölgelerinde hüküm sürmeye başlamış
tır bile. 75 milyonluk bir Türkiye düşünümüz ve 
Türkiye dünyada en çok buğday yiyeni memle
ketlerden bir tanesidir: Türkiye'de adam hasma 
buğday istihlâki 100 kiloyu aşar. Nasıl dalgala-

Elektrik üretimine; halkama mz, 790 ımjilyon 
ıkilovat/ısaalt elektrik; 1964te 4,5 milyara, 1971' 
de 10 milyar fiilî istihsal, 10 milyar inşa halin
de tesise; yani 20 milyara yaklaşan bir istihsal 
kapasitesine çıkmıştır. Binaenaleyh, 1974 yılın
da Türkiye'nin ekonomik işgücünde çok büyük 
•artmalar meydana gelmiştir. 

1974 yılında Hükümet bir ekonomi devralı
yor. Dış borçlarını karşılayacak durumda, ticıa-
ret hacimiııi rahatça karşılayacak durumda. 
Devlet borcu, yani Devlet Hazinesinin borcu 
yok; Hazânıe muntaziam bançlaırını ödeyebiliyoır, 
ve Türk ekonomisi 'tarihimde ilk defa olarak 
ıkendi (kaynaklarından «Fanıtom» tayyaresi- ala
biliyor. 400 milyon dolarlık «Fahtom» tayyare
si alabiliyor. Türk ekonomisi tarihinde ilk de
fa kenldi kaynaklarından büyük çapta silâh ala
biliyor. Bu ekonomiyi (kınamaya kimsenin hakkı 
yok, daha iyisini yapın, buyurun. Ama fena bir 
ekonomi devraldık diye, sanıyorum ki yas tut
maya mahal yoktur. 

Sayın milletvekilleri, sayın Hükümet Baş
kanı bizi itham ediyor. «Bizden önceki Hükü
metler sulama meselelerine gereMi gayreti ıgös-
terselerdi, bugün çok daha fazıla satacak buğda
yımız olurdu.» şeklinde, buna benzer bir şey, 
söylüyor. Evvelâ, buğdayı sulayarak istihsal et
mek ekonomik değildir. (AP sıralarından .gülüş
meler) mümkündür. Çüntkü buğday ne verir, ona 
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nır? Türkiyenin 1950'deki buğday istihsali 3,5 
milyon tondu, bu 1955'de 6 milyon tona çıktı. 
Türkiye'nin buğday istihsali 8 milyon tonla 10 -
12,5 milyon ton, 13 milyon ton arasında değişir. 
Ekim ve Kasımda iyi yağmur olur; şayet ©kimin 
son haftası zarfında yağmur olur toprağa buğ
day atabilirseniz, Mayısda da Ibir parça yağmur 
alırsa, Türkiye'de buğday mahsulünü, bir kaza
ya uğramazsa bol alabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, «Adalet Partisi ikti
darda bulunduğu dönemde sulama sahalarını 
genişletmemiş» ithamına cevap veriyorum: 
Türkiye'nin sulanan iarazisi 1964'de 2 700 000 
dönüm; 1972 de 10 milyon dönüm. Yani 3 mil
yon dönümden 10 milyon dönüme çıkmış. Üçün
cü Beş Yıllık Plan, sayfa 222; yani rakamı ora
dan .aldım. Sulama vesaire üzerimde burada kon
ferans vermeye gitmiyorum; ama bir itham var 
onun için söylüyorum. Adalet Partisi 1965 -1971 
döneminde sulamaya 7,5 "milyar lira para ayır
mış, 17 milyarlık şebeke inşaatına girmiş. 1950' 
nin Çubuk, Gölbaşı ve 'Gebere gibi üç barajın-
na karşı Türkiye 48 barajı 24 sene zarfında 
yapabilmiş ve 25 tanesi de hali inşaadadı. Bina
enaleyh ; bu 1950'nin üç barajının arkasında top
lanan su 10 - 15 milyon metre mikâptır. Bu te
sisler, yani geçen 20 - 25 sene zarfında girişilen 
tesisler, (ki bunlardan aşağı - yukarı yüzde 50' 
sine yakını Adalet Partisi dönemindedir) 55 mil
yarlık. bir su toplamayı sağlayacak. Suyu topla
yıp ne yapacaksınız? Sulama yapacaksınız. Su
yu toplamazdanız sulama yapamazsınız zaten; 
sulamayı ne ile yapacaksınız?. 

Sayın Hükümet Başkanı Fırat havzasından 
bahsediyor. «Harran'ın altı su dolu, bu suyu çı
karıp kullanmadınız..» Harran'ın altında su ol
duğunu dahi ortaya çıkaran biziz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri; alkışlar) Onu çıkaran bi
ziz. 

. Harran ismini Türk Devletinin arşivlerine 
getiren biziz. Fırat nehrinin Elâzığ'dan Birecik'e 
kadar plan kesiminde 20 milyar kilowat saatlik 
elektrik.çıkarmak mümkün. Bunun 9 milyar ki-
lowat saati ile aşağı ovada 10 milyon dönüm ara
ziyi sulamak mümkün. Yerin altındaki su ile 
sulayacağınız kısım 500 - 600 bin dönümdür. 
Onu çakaran da biziz; 1955'de başlamıştır o iş
ler ve yüzlerce kuyu açılmıştır, bahçeler bile var-
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dır. Bizatihi Harran kasabasının içerisinde ayak
l ı su deposu vardır. Ayaklı su deposundan kö
ye su verilir, kuyudan alınır. Yalnız şimdi ayak* 
lı su deposu işletilmiyorsa 75 kilometre ileride 
Hanat tünelinden yahut Edene membalarından 
oraya su (getirmiştir Adalet Partisi iktidarı.. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onun için orada bir şey yapılmadığı şeklindeki 
ifadeye katılmıyoruz. 

Enerji meselesinde ise Hükümetle hiç aynı 
şekilde düşünmüyoruz. Türkiyenin 1950'de 790 
milyon kilowat saat 'elektriği var, 1965'de 4,5 - 5 
milyar kilowat saate yakın elektriği var, 1970' 
de bu 10 milyar civarına yükselmiş, ama hali 
inşada bulunanlarla bu 20 milyar. 

«Efendim, petrolden elektrik ürettik de on
dan oldu.» Hayır «öyle de değil. Kömürden 
elektrik üreteceksiniz. Afşin ve Elbistan sant
rali.. Biz bulduk kömürü, daha doğrusu bizim dö
nemimizde bulundu kömür; 1,5 milyar ton.. 

Balkınız, 1965'ten önce Afşin ve Elbistan'da 
kömür var diye kimse söylüyor muydu? Dü
şük kaliteli bir kömürdür, senede 20 milyar 
ton. Kömür işletmesinin projelerini biz yap
tırdık ve 1972 programında bu projeler kuv
veden fiile geçme durumuna gelmiştir. Ama 
bunlar 1980'e kadar ancak yapılır, biter; 1980'e 
kadar Türkiye'yi nasıl leüektriiksiz bırakacaksı
nız? 

1 kilovat saat elektrik Türkiye'ye 10 lira 
Ikazandırıyor. «Efendim, sularımız akıp gidi
yor...» Suya fiş takmak suretiyle, sudan elek
tr ik alrmak mümkün değil1 ki. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

KarabL'ha, Karakaya barajlarından bahse
diyorsunuz, çok memnun oldum buna. Aman 
ısahip çıkın bu işlere, fevkalâde ımenınun ol
dum. Karalbaba ve Karakaya barajlarının' 
her birisi beşjer milyar lira sarfını gerektiri
yor ve 1978 - 1980'den evvel işletmeye girmesi 
mümkün değil. 

«Çukurova ve Ege yaratacağız» diyorsu
nuz. Bunlardan fevkalâde memnun oldum, haz 
duydum bunların size mal olmuş olmasından. 
Ama 1982'den evvel Urfa tünelini açmak müm
kün değil planlarınıza, programlarınıza - göre, 
21 kilometre boyunda, 10 metre çapında tü
nel açılacak. Suyu oradan getireceksiniz. 400 
ikilomietre uzunluğunda kanallar yapılacak 1 
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metremikâplık. Projeleri tarafımızdan yap
tırılmıştır ve projesinin özetti faunadadır, cilt
lerle dolu özetlerinden çıkarıltaııştır. Proje 
1970 tarihini taşır. (A. P. sıralarımdan alkış
lar) 

Sayın milıltetveMBeri'; Tünk tarımının mese
lelerinden uzun uzun bahsetmek istiyoırdum, fa-
ıkat vaktim çolk az kaldı, kısaca bahsedeceğini. 

Buğday meselesi : 
Anıldıkla ifade ediyorum, Sayın Nalım Talû 

başkanlığındaki Hüıkülmet bir kilo buğdayı dı
şarıya Batmamıştır. î ran ve Kıbrıs'a verdiği1 

3 400 ton sökerin dışında bir kilo şekeri dışa
rıya «atmamıştır. Buna rağmen buraya gıeile-
eeksiniz, «Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi G-ü-
ven Partisiniin dahil olduğu kloallilsyon şekerle 
buğdayı sattı da, ondan dolayı Türkiye şeker
siz ve buğdaysız kaldı» diyeceksiniz, sonra 
(döneceksiniz ve diyeceksiniz k i : «Zaten Tür-
ikiyie'de bir şeker kıtlığı yiolk». Hangisi doğru 
ibunun ? 

Sayın Başbakanın birkaç gün evvel Sena
toda yaptığı konuşma aynen bu, filan sayfasın
da bu var, başka sayfasında bu var. Şimdi şu
nu ifade ediyorum : Bu bilgileri size kim veri
yor? Bunların sizin bilemiyeceğinizi sanıyorum, 
'bilmeyebilirsiniz, ama lâzım bilmeniz. Bilmeniz 
lazımsa bunları size kim veriyor? Devletin ar
şivleri elinizde. 

Bakınız, buğday ihracı nasıl olmuş Türkiye' 
de? 

1971 Kasımında buğday ihraç etmeye karar 
vermiş Hükümet. Çünkü... 

ÂDİL ALÎ ÖİNEL (Tralbzon) — Hangi Hü
kümet? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Efendim, 1971 senesinde sizin de dahil olduğu
nuz Hükümet, beyin kalbinesinin Hükümeti... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu, 197İ3 yılı Ocak ayma kadar devam et
miş, Ocak ayında bitmiş. Şunu ifade edelim : 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bölge müdürleri 23 
Nisan 1973 tarihinde toplanmış ve daha evvel
ki aylarda girişilmiş bulunan taalhhütlerin artık 
yerine getirilmemesine karar almışlar. 1978 se
nesi Nisan ayından sonra buğday ihracı yoktur 
Türkiye'de. Sayın Talû Hükümeti bir tek kilo 
taahhüde girmiş değildir. Bir milyon ton buğ
day ihracına karar vermiş Hükümet, 56 dolar 

ile 105 dolar arasında; dünya piyasalarından 
açık artırma ile. Ne yapacak, gelecek sene iyi 
bir malhsul olursa ne yapacak buğdayı? 

Değerli arkadaşlarım, şekere gelince : 
Şeker iki sene, üç sene saklanmaz, şeker sa

rarır. Şeker sarardığı zaman da piyasada sata
mazsınız. İki seneyi aşan bir süre şeker sak
lanmaz. Binaenaleyh; şeker stoklaması ona gö
re yapılmıştır. 

Şekerin hikâyesi de şudur : 1969 senesinde 
500 bin ton üretim yapmışız, 5$3 bin ton tü
ketimimiz var, ama 347 bin ton stok var. Yani, 
11969 senesinin 31 Ağustos kampanyasının ba
şında 347 bin ton stok, artı, 500 bin ton üre
tim; 583 bin ton tüketim. Yani elinizde takri
ben 300 bin ton şeker kalıyor 1970 yılına girer
ken. 1970 yılının Ağustosunda 1'51 bin ton stok, 
5911 bin ton üretim, 609 bin ton tüketim. 1971 
yılına girerken 82 bin ton stok, 857 bin ton üre
tim,, 649 bin ton tüketim. Binaenaleyh rezervimiz 
büyüyor. 1972 yılı 31 Ağustosunda 135 bin ton 
stok, 746 bin ton üretim, 723 bin ton tüketim. 

Arkadaşlar, şeker Türkiye'nin bir problemi 
idi bir ara. Kamıştan üretilen şeker 4 cent idi, 
pancardan üretilen şeker ise 2,6 lira idi. 4 cent 
'60 kuruş; 2,5 lira... Büyük bir problem idi. Ba
kınız, 1972 yılına 135 bin ton rezerv ile giriyor
sunuz ; 1973 yılına ise 74 bin ton rezerv, 677 bin 
ton üretim, 840 bin ton tüketim. 

,1974 yılı 31 Ağustosuna, henüz neyiniz var 
ambarlarınızda belli değil ama, 900 bin ton üre
tim tahmin ediliyor. Bu rakamlar Devletin res
mî rakamlarıdır. 940 bin ton tüketim tahmin 
ediliyor, 900 bin ton... İki tane yeni falbrikanm 
yapılmasına karar verilmiş, Muş ve Afyon fabri
kaları. Yarın bunları biz yaptık falan derken, 
(başkalarının hakkını da teslim ediniz. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Programlara girmiş, ondan sonra üç tane 
faibrikanııı tevsiine gidilmiş, 900 bin ton şeker... 
1950 yıllarının 100 bin ton şeker üreten Tür-
kiyesi 1974'ün 900 bin ton şeker üreten Tür-
kiyesi haline gelmiş ve Türkiye şeker ilhraç et
miş; 1 milyon 400 bin ton şeker ihraç etmiş 
1956 ile 1973 yılları arasında, 1973 yılında değil... 
140 milyon dolar da para almış Türkiye bu şe
kerden. 

Sayın milletvekilleri, çaya geline e : Çay 
için söyledikleriniz doğru değil. Yani, çay köy-
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İüsünü çok perişan ettiniz. «625 kuruş para ve
riyoruz kilosuna» diyorsunuz. Tamam. Kaç ki
lo alıyorsunuz dönümden? 450 kilo. Peki 600 ki
lo çıkaran vatandaş 150 kiloyu nereye koyacak? 
Denize... Denize götürecek. Gayet basit bir he
sap yapalım. Şimdi 10 ton cay yetiştiren bir va
tandaş (vasati dönümünden 1 000 kilo aldığı
na göre, 1 500 kiloya kadar çıkıyor bu.) eskiden 
45 bin lira para alırdı, bugün 10 dönümde bu 
meblağ 31 .250 liraya iner. Binaenaleyh, 10 dö
nüm iyi bakımlı çay yetiştiren Türk köylüsüne, 
«Çaya 625 kuruş verdik, 175 kuruş fazla ver
dik.» diye verdiğiniz kümülatif para, geçen se
nenin düşük parasıyle 45 bin lira, bu senenin 
yüksek parasıyle 31 250 lira. 

Şimdi bir de yaprak meselesi vardır çayda, 
Senelerdir, sekiz senedir biz bunun münakaşa
sını yaparız : Tomurcuk, altındaki küçük yap
rak, onun altındaki iki yaprak... ^2,5 yaprak 
denir buna.) Şimdi tomurcuğu siz<f^prak sayı
yorsunuz, küçük yaprakla altırfdan bir yaprak 
alıyorsunuz... 

Diyeceksiniz ki, bu kadar detaya niye ini
yorsunuz? Nasıl göstereyim çayda ne yaptığını
zı? Çay köylüsü perişan... (A. P. sıralarından al
kışlar.) Yani, geliyorsunuz buraya, iyi olursa, 
«Sesleri çıkmaz bunların» diyorsunuz. Kötü 
lolursa... Gelirler üstümüze. 

«Tütün, tütün, tütün» ddye öğünüyorsunuz. 
7 Şubat günü güvenoyu aldınız, 9 Şubat günü 
tütün piyasası açıldı. İki gün zarfında tütünü 
bu kadar güzel hallettiğinize göre, her şeyi böy
le güzel güzel halletseriize. E, demek marifet sa
dece sizde değil. Gayet tabiî, hanıgi hükümet gel
se Türk köylüsüne para verecek. Her sene de
polarında 150 milyon kilo tütün; ama Merkez 
Bankasına 2;5 milyar lira borçlu Tekel İdare
sinin yerine, depolarında sıfır kilo tütün, fa
kat Merkez Bankasına da borcu olmayan Tekel 
İdaresi size teslim edilmiş; bunu niye söylemi
yorsunuz?.. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

'Bir dolar olan, 95 sent olan, 1 dolar 20 sent 
olan (A) grat tütününün yerine dünya piyasa
sı çıkmış 2,5 dolara. Bunu niye söylemiyorsu
nuz? 

«Ak ekmek - kara ekmek» meselesinde bir 
söyleyeceğimiz var : Deniyor ki : «Biz ekmek 
meselesini hallettik.» Nasıl hallettiniz? Buğda-
va üç liradan aşağı para veremezsiniz; pancara 

elli kuruştan aşağı para veremezsiniz, köylünün 
canına tak demiştir. Köylü 25 Şubat 1974ten 
itibaren 136 kuruşa aldığı gazyağmı 2!69 kuru
şa alıyor. 

Değerli milletvekilleri, ekmeği nasıl halleder
siniz? Randıman % 80'den % 86'ya çıkmış. Ek
mek yapılan unun randımanı zaten % 80. Bu
nu % 86'ya çıkarırsanız, yani ak ekmeği kara 
ekmeğe çevirirseniz % 6 fark eder. Bu % 6 ile 
Türkiye'nin buğday meselesini halletmezsiniz. 
Nasıl halletmezsiniz? Tasarrufunuzun % 6 oldu
ğunu kabul ediyoruz. 10 milyon ton buğday 
kullanacaksınız. Peki, neden bu tasarrufa daha 
evvel müracaat etmemişler? Yani, milletin ak 
ekmeğe hevesinden dolayı veya kara ekmeğin 
lezzetsiz olduğundan dolayı değil. Çünkü, % 86 
randımanlı undan ekmek yaptığın zaman israf 
oluyor; çok çabuk kuruyor, yenmez hale ge
liyor. Türk köylüsünün ve Türk vatandaşının 
gıdası olan ekmek kuruyor, yenmez hale geli
yor veya çöp tenekesine gidiyor veya hayvan
lara veriliyor. İsraf olduğu için % 80 randıman
lıda durulmuş. Yüzde 90'a çıkın daha çok tasar
ruf yaparsınız; yüzde 915'e çıkın dalha ç'ok tasar
ruf yaparsınız; biraz daha kararır; hepsi olur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, şimdi zamlar yapıl
dı. «Efendim, zaten kim gelse yapacaktı» dedi
niz, ama Siz ahaliye öyle demediniz ki... Aha
liye, «Pahalılık geniş ölçüde kasıtlı olarak ya
ratılmaktadır.» dediniz. Ak Günlere bildirge
nizde. E, kim kasıtlıysa kaldırın kasıtlıları, şim
di Hükümetsiniz, ucuzluk olsun... Bildirgenizde 
bunu dediniz mi? «Pahalılığın sorumluluğu se
nin üzerindedir Sayın Demirel. Pahalılığı han
gi parti, gelirse önleyemez diyorlar; biz gelir
sek pahalılığı önleriz.» dediniz. (Sayın Ecevit' 
in 1 Ekim 1973 Bursa mitingi konuşması.) E, ön
leyin... Seçim öncesinde, «önleyemez» diyenlere; 
«Hayır, biz gelsek önleriz» diyorsunuz. 

Bununla da kalmıyor, «Pahalılığı ancak biz 
önleriz» diyor Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Lüle'burgaz ve Edirne'de 10 Ekim, 
1973'cle. «C. H. P. iktidarı pahalılığı önleyecek
tir» diyor İstaribul Taksim mitinginde 1'2 Ekim' 
de. Ondan sonra?.. «215 liraya ayakkabı, 100 li
raya elbise vaat ettiniz» diyoruz; «Etmedik» 
diyorsunuz. 25 lira ucuzsa 45 liraya çıkaralım. 
Bunu vatandaş söylüyor, «Bize vaadettiler,» di-
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yor. Ondan sonra vatandaşla hesaplaşırsınız. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi geliyoruz 16 Ekim 1973 tarihine. Se
çimden iki gün sonra bugünkü Hükümet Baş
kanı Sayın Ecevit, karşısına, Devletin televiz
yon idaresinden bir değerli zatı alıyor ve kendi
sine şöyle diyor : «Pahalılık sun'idir.» E, sun'iy-
se kaldır. 

Devam ediyor : «İdareyi maslahatıçı olmayan 
bir hükümet köklü tedbirlerle işin üzerine gi
derse pahalılığı önler.» Buyurun... İdare-i mas-
lahatçı değilsiniz... (Kendinize göre tabiî.. Öyle 
olmamanız lâzım. Yani, biz «tdare-i maslahat-
çısmız» deriz de siz kendiniz bunu kabul etmez
siniz. İdare-i maslathatçı olmanız için biz sebep 
değiliz.) İdare-i ma'slalhatçı olmayan bir hükü
met bunun üstüne giderse bunu önlermiş; önle
yin pahalılığı... Türkiye'yi % 30 kadar daha pa-
halılandırdmız. Ve, ondan sonra da, vatandaş 
25 kuruşa ne zaman domates satılacağını da me
rak ediyor. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Radyo üzerinde yaptığınız tasarruf fevkalâ
de yanlıştır. Bir defa kanunlara uygun bir ta
sarruf değildir. İkincisi, ki bu münakaşa edile
cek, radyoyu tarafsız olmaktan çıkardınız. Bu 
size fayda getirmez. (C. H. P. sıralarından «Si
ze ge-tirmediği gibi» sesleri.) 

Biz radyonun başında kimi bulduysak altı 
sene onu çalıştırdık. Bize ne getirecek radyo. 
Biz, radyodan falan medet ummadık ama, rad
yonun haiber veriş tarzına bakın, radyonun prog
ramlarına bakın, âdeta parti radyosu haline 
geldi. Devlet radyo'su, Hükümet radyosu bile 
değil... (A. P. sıralarından «ıBravo» sesleri, al
kışlar.) 

Kâğıt üzerindeki icraatınız ise hiç anlaşılır 
cinsten değildir. Kararname 11 Nisan 1974 ta
rihli. Şöyle diyor : «Ayda 66 tona kadar kâğıt 
kullanan gazetelere % 10, 65 tondan fazla kâ
ğıt kullanan gazetelere % 25'lik kısım için altı 
aylık ödeme süresi tanınır.» 

Bu % 25 ve % 10 tenzilât mı? Tenzilâtsa 
«tenzilât» deyin. Altı ay sonra bu parayı iste
yecek misiniz kâğıt verdiğiniz bu kimselerden? 
Niye altı ay da bir sene değil? Kendinize altı 
ay ömür mü biçtiniz yoksa? (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

40 ton değil de, 100 ton değil de niye 65 ton? 
Böyle kararname olmaz beyler. Türkiye'de 

kâğıt kaç para? Tek kâğıt satan müessese dev
let? Kaç para Türkiye'de kâğıt?.. Tonu 4 500 
lira mı? Bundan % 25 noksan mı, % 10 nok
san mı? Neden 65 tona kadar alanlara % 10? 65 
ton alan adamın ta'katı o kadar. O kadar çok kâ
ğıdınız var da satmak mı istiyorsunuz kâğıdı 
çok alanlara teşvik olsun, çok verelim diye?.. 
Bu kararnameniz Anayasaya aykırıdır. Bu ka
rarnameniz zaten hiçbir şey ifade etmiyor; ucuz
luk mu, değil mi? 

Diyorsunuz ki : «Biz bunu altı ay sonra in
diririz; siz şimdilik işlerinize bakın.» İşte, rad
yo ve basın üzerine getirdiğiniz baskı budur. 

Af için sayın sözcüye göre biz 1973 önce-
siıüde demişiz ki : «Güçleri yeterse çıkarsınlar 
affı.» Dedik tabiî, gayet ta'biî dedik. Yani sizin 
getirdiğiniz af teklifini biz neden destekleye
lim, sdbep iî^*Siz ayrı partisiniz biz ayrı parti
yiz. Biz af teklifini yazmasını bilmez miyiz ? 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Haa, gelelim neden demişiz? 
«.Ellerinde iktidar olduğu sürece af çıkarmaz

lar..,» 
Biz af mı vaat etmişiz, 1969 senesinde iktidar 

olursak size af çıkaracağız diye?.. 196ı6 da biz 
af çıkardık; 19169 senesinde bir daha af mı vaat 
edecektik? Biz 1969 senesinde bir af vaadinde 
bulunmadık ki. Türkiye'de her dört senede bir 
af çıkarırsanız, her mahkeme Türkiye'de 6 - 8 
sene devam ediyor, mağdur ne olacak? Ve on
dan sonra mahkemeye ne lüzum var, emniyet 
kuvvetine ne lüzum var? Herkes kendi hakkı
nı kendi alır, geçer gider. E, geliniz, hukuk dev
letinin basındasınız, yasa yapan sizsiniz, yaptığı
nız yasayı kim dinleyecek, kendi kendinizi fu
zulî hale getirirsiniz. 

Biz 1969 öncesinde af vaat etmedik, 1905 ön
cesinde ettik ve 1966'da 780 sayılı Kanunu çı
kardık... 

REŞAT AıKlSOY (Konya) — Siyasî af ne 
oldu, 163'ten ne haber? Bu milleti aldatamazsın. 

SÜLEYMAN DEıM'İRıEL (Devamla) — Ne 
siyasal affı?.. 

REŞAT AKSOY (Konya) — 168 ne oldu?.. 
SÜLEYMAN D E M J İ R E L (Devamla) — Efen

dim, 163'ü de çıkardık biz 780 sayılı Kanunla.. 
ıSadece devleti yıkmak için dernek kuranlar 
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hariç, hepsini çıkardık ve kimse de yoktu, o 
zaman kimse de yoktu.. 

•BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Dev

leti yıkmak için dernek kuranlar hariç ve kim
se de yoktu hapisanelerde... 

Şimdi geliyorum 1973'e... 
1973'e kadar, 16 Nisan 1973 tarihinde ku

rulmuş bulunan Hükümetin programında «af çı
karacağım» vaadi var da çıkarmamış mıyız? 
Yok böyle bir vaadi. 1973 seçimlerine giderken, 
herkes gibi biz de af çıkaracağız vaadinde bu
lunduk, çünkü aradan sekiz yıl geçmişti. Ancak, 
seçim sonrasında baktık ki, kimin hükümet ku
racağı belli değil. Eğer Cumhuriyet Halk Par
tisi ile Millî Selâmet Partisi birleşip Hüküme
ti kuramasa ve başka bir kombinezon olsaydı o 
hükümet getirirdi affı.. Tek başına affı çıkara
cak bir güce sahip olarak kimse gelmedi bu 
Meclise. E, o zaman ne yaptık, gayet ta'biî ki bu 
af teklifini getirdik. (M. S. P. faklarından, an
laşılamayan müdaihaleler.) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi
niz. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, üzüntü ile ifade edeyim, yeniden 
başlayacağım bir münakaşayı tamamlamaya 
vaktim yok, yalnız bazı şeyleri söyleyeceğim : 

Cumihuriyet Senatosunda Sayın Maliye Ba
kanı ve daha sonra Sayın Başbakan, «Siz 226' 
ya ihtiyaç olmadan gittiniz, 2126 dediniz ama ona 
lüzum bile kalmadı» gibi 12 Mart'ı ima eden bir 
beyanda bulunmuşlardır; yalnız ima ile kalma
mışlar, açıkça söylemişlerdir. 226'nm içinde sa
dece biz mi varız? 226 size de lâzım. Yani, siz 
Hükümette olduğunuz zaman 226'yı bulmadan 
eğer Türkiye'de hükümetler değişöbiliyorsa, kuv
vetin kaynağı değişmiyor mu? Siz kendi kuv
vet aldığınız kaynağı inkâr ediyorsunuz o za
man. 

Sayın Uğur, «Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir.» diyor, «Millet her şeyin üstünde
dir.» diyor. E, nasıl olacak millet her şeyin üs
tünde?.. Türk demokrasisi şartlı mı? Ben 2126'yi 
müdafaa ederken Türk Anayasasını ve onun 
içinde bulunan teker teker sizi müdafaa ettim, 
orada sizi savundum ben... (A. P. «ıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Evet, eğer 226'yı bulmadan, da şu sebeple 
veya bu sebeple hükümetler gidebiliyorsa, o 
memlekette hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin 
değil, hâkimiyet taksim edilmiştir, ölçüler bilin
meden taksim edilmiştir. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

12 Martta muhtıra ile bizim elimizden alı
nan ne idi? Bize mi aitti alman şey? Size aitti 
size, hepinize aitti. Müspeti ile menfisi ile size 
aitti.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen 
savunmadın onu. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Siz, 
bizim elimizden alındığı için «oh olsun» dedi
niz.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Siıiop) — Biz 
sahip çıktık. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Or
dunun siyasete girmesinden biz yakındık, şimdi 
siz yakmıyorsunuz.. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Neden 
kaçtın?.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kılıçoğlu, 
çok rica ederim. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Gel 
buradan konuş, gel de karşılıklı konuşalım. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Kızılay 
Meydanında devleti bırakıp kaçan sen değil 
miydin ? 

BAŞKAN —• Rica ederim yerinizden müdaha
le etmeyin efendim; lütfen, eski bir parlamenter
siniz. 

OEVAT ÖNDER (Ankara) — Meclise sor
madan kaçtın. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. (Gürültü
ler.) 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Sen 
ne yapacaktın? Ben Parlamentoyu korudum, işte 
bugüne geldiniz... 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Belli, 
onun için mi kaçtın Meclisten ? 

BAŞKAN —• Sayın Kılı'çoğlu, rica ederim 
müdaihale etmeyin. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Mec
lisi kim dinliyordu? Sizler çıkıp da, «Parlamen
to ve hükümet süregelen tutum ve davranışı ile 
böyledir, şöyledir şöyledir» denirken neden ce
vap vermediniz?.. Nerede idiniz o zaman.., 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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HASAN KORK'MAZOAiN (Denizli) — Biz I 
sahip çıktık.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Korkmaz
ean, oturun lütfen.. Rica ederim müdahale etme
yiniz. Sayın Korkmazean lütfen oturun, size 
söz vermedim, efendim. (D. P. ve A. P. sırala
rından gürültüler ve karşılıklı sataşmalar.) 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Ben 
bir kişi olarak 1İ2 Mart Muhtırasını burada ce
vaplandırdım. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (Gü
rültüler.) 

HASAN KORIKMAZOAN (Denizli) — Ben 
cevap verdim, hakkımı teslim etsin hiç olmazsa.. 

BAiŞKAN —• Hem yerinden sataşıyor arka
daşlarınız, hem ondan sonra müzakereyi sekte- I 
ye uğratıyorsunuz. Rica ederim oturun efendim. 
Lütfen oturun efendim, grup başkanvekilisiniz 
siz efendim. 

.SAADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — 12 
Marta Demokratik Parti mulhalefet etti, hakikat- I 
lan tahrif etmeden konuksun, dinleyelim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, müdahale etme- I 
yinliz efendim. I 

Devam buyurun Sayın Demirel. I 
(SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sa

yın Hükümet Başkanı, «Şunları, şunları, şunları 
yapmazsanız 600 bile kâfi gelmez» diyor, «De- I 
ğil 226'yi 600 bile kâfi gelmez» dliyor. Öyle ise I 
neden oturuyoruz burada kâfi gelmiyorsa? Ne I 
zaman kâfi geleceğini kimden öğreneceğiz? I 
(C. H. P. sıralarından, «Milletten» sesleri) I 

Türkiye'de iktidara gelmemin ve gitmenin r 
kaç tane şartı var?.. Kaç tane şartı.. I 

NECCAR TÜRKÇAN (İzmir) — Millet de
ğiştirecek... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. I 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Mil
let değiştirecek... E, bırakmıyorsunuz ki millete 
güdelim. (C. II. P. sıralarından, anlaşılmayan 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Arıza nüksetti gene beyefendi
ler, niçin yerinizden müdahale ediyorsunuz?... 

ISÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sayın 
millet vekilleri, bir hususu daha huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
bu kürsüye geldi vei benim grupuma dönerek, | 

«Bakın ne hale geldiniz?» dedi.... Ne hale gel
mişiz? Adalet Partisi bugün Türkiye'nin en 
büyük partisi.. (A. P. ve C. H. P. sıralarından, 
«karşılıklı müdahaleler») Ne hale gelmişiz? 
Eğer siz bununla Adalet Partisinin 1973 seçim
lerinde iktidara gelemeyişini, «Ne hale geldi
niz?» olarak. • kullanıyorsanız, kendin/izin bir 
kombinezon Hükümeti olabilmenizi yardırgıyor-
sunuz. Çünkü, «Ne hale geldiniz ?»derken, siz 
bizi beğenmiyor değilsinüz, kendi durumunuzu 
yadırgıyorsunuz. Kendinize kader mi biçtiniz? 
Hep Adalet Partisi iktidar olacak, hep Cumhu-
lüyet Halk Partisi muhalefet olacak; bunu mu 
kader olarak kendinize biçtiniz de şimdi . bize 
dönüp, «Ne hale geldiniz?» diyorsunuz? (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, efendim bu Hükümete 
ömür biçmişiz ve... (C. H. P. sıralarından, an
laşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen söz atmayı
nız. ^ 

Devam bu^S^ın lütfen. 
ISÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — As

lında 12 Mart'ın ne olduğunu Sayın Genel Baş
kanınız ve1 bugünkü Başbakanın lisanından din
leyiniz : 

«Yunanistan'daki askerî darbeye benzeyen 
bu müdahale aslında Hükümete karşı yapılmış 
değildir» diyor. (21 Mart 1971) 

21 Marta kadar beklenmiştir. Neden beklen
diği başka sebepten.. Önce demokratik rejime 
karşı yapılan müdahale konusundaki kişisel gö
rüşünü belirteyim: «Bu hareket aslında Hükü
mete karşı yapılmış bir darbe değildir.» Öyle 
ise nedir, kime karşı yapılmıştır ? 

«Bence bu müdahale, bazı komutanların .'ira
deleri dışında bir saptırma ile C. H. P/ye, or
tanın jsolundaki C. H. P.'ye yönelen bir darbe 
sonucunu vermiştir.» 

Devam ediyor: «Türkiye'deki müdahale hiç 
değilse vermeye • başladığı sonuçlar yönünden 
Yunanistan'daki modele uygundur, bizdeki daha 
ustaeasıdır, ikisi de iktidara seçimle geleceği 
anlaşılmış bulunan ortanın solundaki muhalefet 
partilerine karşı yapılan darbelerdir.» 

Devam ediyor: «Son günlerde partlilerüstü 
anlayıştan fiilen bahsediliyordu, oysa müdahale 
öyle saptırılmıştır ki, değil partilerüstü, hizip-
lerüstü bile olamamıştır. Demokrasiyle ön-
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lenemeyen, kurultaylarla önlenemeyen, seçimle 
önlenemeyeceği görülen liir hareket bir darbe 
ile önlenmiştir. Ortanın solu ve bellim demok
rasi kurallarıyle yenilmemiz sağlanamayınca, 
demokrasi kuralları dışına çıkılarak sağlanmış
tır. Böylece müdahale belirli bir merkeze yö
nelmiş, oyun bitmiştir» diyor Sayın Genel Baş
kanınız. (A. P. sıralarından alkışlar.) Kime 
yönelmiş bu 'müdahale bize mi, size mi? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, C. H. P.'nin Sayın Söz
cüsü burada, kendilerime ömür biçtiğimizden 
bahsetti. 100 gün oldu henüz; biz altı sene 
dayandık bu işe. Siz 100 günün içindesiniz, ken
di ömrünüzü kendiniz biçersiniz, hakikaten 
226'yı bulursak biz sizi durdurmayız ve gider
siniz diye yas mas da tutmayız. Yani, gayet 
açıktır bu, oyunun kaidesli budur, ama 226'yı 
buluncaya kadar da durabilirsiniz durursunuz, 
o sizin iç meselenizdir. Biz sizin iç meseleleri
nize falan da karışmayız, ama duramazsanız o 
ayrı. 

Hem niçin bundan bu kadar gocunuyorsu
nuz? İki şeyden çok gocunduğunuzu görüyo
rum. Binincisi, «yokluk» psikozu bu yokluk 
pteilkozu, «C. H. P. iktidara getirişe her şey yok 
olur» şeklindedir. Sizin gocunmanız bu lâftan 
değildir, aslında C. H. P. sinin hakikatten ikti
dar olduğu dönemlıerde Türkiye'yi yokluk için
de idare etmiş olmasını hâlâ bir kusur gibi ken
dinize alıyorsunuz, ondan gocunuyonsunuz bizim 
lâfımızdan değil. 

İkincisi: «Bu hükümet ayakta duramaz.» 
Iı9i6(l - 1964 dönemlinde clörjt tane koalisyon 

dıenenıdl. «Koalisyonların ömrü 'kısadır» dediği
miz zaman niye üstlünüze alıyorsunuz siz bunu"? 
Uzun yiaıpuı da kailde değişisin, niye üstünüze 
alıyorsunuz bumu? He(m biz size giemkçe hazır
lıyoruz, şayet koalisyonunuz 'tozulur da, daha 
eıvvel .«Uyum halindıeyiz, ahenk halindeyiz, fev
kalâde iyi aramız» filan dediğiniz koalisyon bo-
zuLur da koalisyonu bıralkmak mıeclburiyetinde 
kalırdanız, koalilsyönlar zaten uzun sıürmüiyor-
muş diye kendinize bir .gerelkçe olur. 

(Hepinize saygılar soınuyorum. (A. P. sırala-
rındaın «Bravo» şasileri, şüddeitli alkışlaır). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Delmirel. 
ISADEITTİN BİUGİÇ (Mantoul) — Sayın 

Baışkan, Sayın Demirci 12 Mart 1971 günü muh

tırayı aklıktan sonra buraya .gelmediği iıein Mee-
ÜBitic cıcreyan eden hadiselerden haJberdar değil
dir. Tahımin ederim ki, zalbıltlatrı teıtlkik elmıdişller-
dir, ona da gitmiştir. O gün yine Başkanlık klüır--
isüsünde A. P.'li Sayın Filkreit Turhangiıl bn'lunu--
yorlardı. D. P. den gerek Kadrıi. Eröğan, gerek 
Hasan Korklmazıcan buradan bağırdılar; «Bu 
muhtırayı burada okuyamazsınız» diye. Devam 
ıederek dediler ki; «tMMııtıırayı okuyac aksanız, 
Hükümıelti de davet edin müzakere açalım, aıkısd: 
takdirde muhtırayı okuyamazısınıız» Atma, buna 
'rağmen Başkanıvıekilli arkaldaşıımız hem muhtırayı 
oikudu, hem de mlüzaikereye imkân vermedi. 

BAŞKAN — Bunlar zalbıtlarda var Sayın Bil-

SADETTİN BtUöıİÇ (itetoanlbıü) — Ama bu
rada bütün parltilteriın gelen muhtıra karşılsında 
ıniio&lkuJt 'geçtiklerini, herhangi bir şey söyleyeme-
diıkleninıi ifade buyuıldu'lar, onun için söylüyo
rum. Eğer burada müzakere açılsaydı, eğer ema
net Mjecliıse tevdi ediLsıeydi Mieclis mutlaka buna 
ibir çare .bulundu. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Peki Sayın Biljgiç. 
' iMaliye Balkanı Sayın Deniz Bayikaİ, buyuru

nuz efendim. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya) — Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 

'1974 yılı Bütçe taısarıısının tümü hakkındaki 
ıgörüşmelerin somuna gelmiş bulunuyoruz. Si
yasî partilerimizin değerli siö zelilleri 1974 yılında. 
!Tiürik ekonomisinin karşı karşıya 'bnlunduğu me-
ıselıeflerlle iüjgılli olarak görüşlerini ifade elttiler. 
1974 yılı Bütçesinin 1074 yılı ekonomisine yak
laşım tarzı halklkmidalki düşüncelerini ifaıde etti
ler ve Hükümetimizin üç aylık icraatı .hakkın
daki düşüncelerini ve eleştirilenini burada ifade 
'eittiler. 

Burada eleştiri, değeriendirıme ve temenni 
şeklinde ifade edilımÜş olan bütün düşüncelere 
önce tcşelklkür ötmek isterim. Gerçekten 1974 
yıllının sıkınltılarana 1974 yılı büteeisiyle yaklaşır
ken (biz, çeşitli Siyasî partilere menısaıp arkadaş
larımızın eleşStiri Ve görüşlerime şiddetle ihtiyaç 
duyuyoıruz. Belki üzüntümüz, yeter derlecede 
ibizıe ekonıoimik plandaki güçlülklerle ilgili olarak 
eleştiri ve ıg'öriüşlerin burada ifade' edilmemiş ol
ması nofotalsında ortaya çılkalbilir. 

ılsteıdik .ki, 1:974 yılı Bütçesi vesilesiyle dün
yanın içinde bulunduğu dkonomik bunalllim bü-
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ftlün yönleriyle burada taritışılism;' Türkiye'nin 
(karışı 'karşıya bulunduğu ekonoımilk güçlüMer olb-
j;c,k'tdf bir êfeilJdıe teıspıilt edilsin ve bu mmekeleve 
yaklaşırken Hükümetin izlelmîelslni istedikleri 
politikayı muhaliflerimiz açıkça ortaya koy-
isunlar, her konuda karışı partilerin hangi görüş
lerle sahip olduklarını biz bilelim ve bu güçlük
lere daiba iyi Ibir şekilde hazırlanmak imkânımı 
fbuiliduktam sanıra yaklaşabilenim. 

Üzüntümüz sadece, dkonıoımiik .meselelerim, büt
çe imıeıselclleriuin 1974 yıllı Bütçıesi vıeısilelsiyle 
ydter der ecelde burada tartışılmamış oltmalsıdur. 

iSaldeıce bundan da değil, salbalhfci celsede oer,e-< 
yan eden olaylardan da duyduğum üzüntüyü ifa
de eltımıelden geçiemieyleicıeğilm. 

IBıU, bıir yandan 'böyle bir bütçıe tarltışması 
içinde hiç birtimlizin işıitmıeik, karşı karşıya gel-
ımefc aııızuısunlda olmadığımız birtakım siöızlerim 
âıfiade edilmiş olmasiyle ilgilidir. Küsmen de, 
Pariliamenltiolda hiçbir zaman zor kullanılmaimalsı 
hakkımdaki temıel hükmün bütün arkadaşları-
mıızıea bem!iimfsenmıelmliş, olmasiyle ilgilidir. Bu 
konularldaki üzüntümü de açıklıkla ifade eltmıek 
Üstlerim. 

IBütıçje tartıişımalsı yapılırken, biz, nıe gıenekls<k 
ısiyalsı mübadeleye imkân ve fırsat sahibi saya-
(bilıiriz kemldimizi, ne de 'bu siyasî mücadelede ar-
fz'u eldilımeyecıek bir üsluba ibu kürsüde dökme 
bajklkmı taşırız, ne de bu şiekilde bu üsluba dök-
ımüış olanlara karşı zor kullanma imkânını eliımiz-
dıe bulundururuz. Bunlarım hiç birisi oftenaımateı 
Ig-oreken söyleridir. Bulgiün Türkiye'de biz ikti
sadî mıeseleleri tarftıişımak nnedbııriyeltiııldeyıiz. 
Diünlyamm her yenimde şu sıralarda bu sorunlar 
İtaritıişılıyor. Paıiamıemltıolar 'bu 'konu ile meşigul-
ller. Geçmiş yılların heisalbı, sen - ben k'avjgaısı, 
ısliyaJsî mlücaldeleyi İbu vesile ile yürütmek anla
yışı onlara hâkim değil, niçin bizim Parlaınıen-
ıtlolmUza hâikim olsun? Nicdaı burada yeter dere
cede iktisadî meseleleri konuşmak imkânını bu-
flalmayfalım ? 

Dünya büyük bir iktisadî değişikliğin içinde. 
19i2]9 bunalımından ibu yana en büyük iktisadî 
kilizini yaşıyor dünya.. Milkrar ıçjinjde yaşama
ya alışlmış olan ekonlolmiler *% 0, % 1 fiyat artışı 
üçlinldıe yıllarca yaşamış olan ekomoimiler % 18 
ilik, % 20 l'ilk bir fiyat antuşı olayı ile karşı kar
şıya bulunuyor. Bir tanesi değil, iki tanesi değil, 
Iheplsıi birden bu olayın içinde. Fabrikalar işleri

ne son veriyöııiar, işçiler faJbrikaİarınida çalışa-
ımaz hale geliyor. AET liberal bir ekonomik 
lünlite teşkil etmıe yolunda illeri adıımlar atmışken 
İltalya birdemlbiine ortaya çıkıyor, «İthalât prog
ramımı yeniden düşümec'eğilm, seıfbeısıt ithalât 
yoktur» diyor ve prioıgrama bağlıyor, «Her ülke
den herkes bana yellen malı satmak iırnfcâmıma sa
h/ip değildir» diyöır. Diğer ülkeler bunu tafklilt 
ediyor. Niçin burular ortaya çıkıyor ? Nedir bun
ların aılltmida yatan olay ? Fiyat artışı; «Sen yap
tın, ben yaptıan; yapmış mıydım, yapmamış mıy
dım?!» Ömcıe bumu amlayalıım, dünya niçin böyle 
Ibıir iktisadî bunatnmım içinde? Dünyada niçin 
şu anda 65 milyarın üzerindeki doları, o para
yı ıka-zammaik içim hiçlbir şöy yapmamış olan in
sanlar, sadede salhip oldukları hammadde kay
nağını İbiraız daiha iyi değerlend'irmıe yolunu fcuıt-
ıtulkları için el'letrdınde ibulunlduruyorlıar ve böyle
ce dünyanın malî demlgeısi Kuzey ile GMiniey ara-
isundia, Aıvrupa ve Kuzey Amerika ile Orta - Do
ğu arasımda yer değiştirir hale geliyor? Nedir 
bunun altımda yatan olay? Bunları toput etnıe-
mıiz lâzım, bunları konuşjmamız lâzım. Bunları 
ikonuişaıcağımız yerde, biribirimize küf'rediyıo-
ruz, '«eınitoeirmasyıoneli ısiöyledin» diyıoruz, «kioımü-
nisltisıinı» diyıoıruz, «anıa.rşıistsin» elliyoruz, «Sen şöy
le yapnııışitıın, ben böyle yapmıştım» diyoruz. De
ğerli arkadaşlarım, 

TiüBHAN FEYZt'OĞLU (Kayseri) — 20 yıl
lık yazıyı 'kim getirdi tabrif ederek ? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Değerıli arkadaşlarımı, biz bu şartlar 
alltımda, dünyamın bu .sılkınltılı ortamımda, bu 
Parlameııltıoidıa bize en ciddî eleşıtlMleri ifade et-
ımeye dıöıniülk cüımileleri de dinleım,eye meimnuni-
yeltle raziyuz; yeter ki buıular taırtıışıllsın; ye
ter ki bize, «Yanlıiş politika izliyorsunuz, düıı-
yamun bu şaırtları alltımda ihracatı arStırmanız lâ
zım» denjilsıin. «Eimisiyom politiıkanızı şu şeikİlde 
taımziim letmetoliz lâzım, krediyi bu şekilde tanzim 
ietimjenıiz lıâzıim; şöyle bir an/tieniflaisyonislt pro'g-
:ralm çıerlçıe^eisi iç'inde politikanızı yürütımıenûız 
lâfzım» diıyle bunları siöylelsinller. Bunları burada 
lişleımledlilk. Bir yerde enflalsyon telhlilkelsinie dik
kat çekillür, öbür taraıfltan kredilerin darlığımdan 
ş'iklâyiet ıddilir, kredÜilieri arttırmak ihtiyaıcı oıta-
lya konulur. Açıkça bunları gö'rmdk işitiyoruz. 
Her parftimıiızin enflasyon kanşı'sındaki tutulmu-
nu neldlir? «Yatırımlar için kaynak aızdır» deni-
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liyor, hanigi kaynakla naısıl artıralım, ifade bu-
ynrlsunlar; bu ortalımda ifade buyursunlar. 

CDıeğeıllİ! arkadaşlarıım, bu baışlanigıç ifaidetmin 
helmem arkalsmdaıı, 1974 yılı Türk ekonomisinin 
ıgienel çerce velsini, dıeivraldığımıız mirais hakkın
da yapılan tartıışimaılara fazıla itibar etmeden ifa
de etmeyle -gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, dünya gerçekten 1929 
(bunalımlından beri en ciıdıdî iktisadî sıkıntısını 
yaşıyor. Bütün dünya bunu yaşıyor. Fiyat artış
ları şeklinde ortaya çıkııyoır, isıtihdaım nioktsanı 
şekliınidie orltaya çıkıyor, yatırım düşmeleri ikti
sadî büyüme temposunda sıfıra, halita Inıgiltıere' 
nuı durumunda olduğu ıgdbi eksi ikibuçuğıa doğ
ru büyük düşüşler şeklinde ortaya çıikıyor ve 
'kredi kısıtlamaları, dar para politikaları, bu
nun sonucu olanak da özel kesimlin, teşebbüs Ike-
siiminin bir sıkıntı içine düşmesi gibi olaylar bü
tün dünyada aynı zamanda kendisini gösteri
yor. Bu olayın altında çeşitli sebepler elbette 
cardır. Belki şu anda bunları tespit etmek im
kânı »mevcut değildir; fakat dünyanın bir yeni 
iktisadî dengeye doğru .gitmekte olduğu, enerji 
bunalımının (bu dönüşümü .hızlandıran temel un
surlardan birisi olduğu da her türlü şüphenin 
üzerindedir. 

Enerji bunalımı dünyanın mıalî dengesini de
ğiştiren bir olay şeklinde ortaya çıkmıştır. Bü
yük dövüz kaynakları, büyük rezervler Orta 
Doğu ülkelerinin teline aniden 'geçmiştir. Bu 
ülkeler, bu parayı kazanmak için iktisadî faa
liyet tabip etmiş ülkeler değildir. Bu faaliyet
lerinin dışında 'kendiliğinden bu paraya sahip 
olmuşlardır. Bu parayı nasıl harcayacakları da 
henüz belli değildir. Çeşitli istikâmetlerde bu 
paranın harcanması •ihtimali vardır ve .her ihti
malin gerçekleşmesinin doğurabileceği birbirin
den farildi çeşitli problemler vardır. Dünya ham-
•madde bakımından bir yenli duruma (girmeye 
başlamıştır. Japonya'nın 1970 başlarına kadar 
sünen hızlı iktisadî kalkınması, 'ellerinde biriken 
kaynakları, güvenilir bir rezerv 'kaynağı olmak
tan çıban dolara değil, altınla değil, hammad
deye yöneltmeleri ile dünyada bir hammadde 
buhranı, bunalımı da ortaya çıkmaya başlamış
tır. 1970 yıllarının başından bu yana dünyada 
hammaddeye büyük bir saldırı vardır. 

Ekonomi bir anlamda paranın, sıervtetlin önem 
kaybettiği, maddenin üretimin önem kazandığı 

bir yeni tip ekonomiye doğru dönüşmeye başla
mıştır. Neredeyse eski takas sisteminde olduğu 
gibi mallar mıal alarak önıem. taşır hale gelme
ye başlamışlardır. Değerin sembolü olan para 
artık önem taşımaktan çıkmaya başlamıştır. Pa
ranın temsil ettiği malın bizatihi kendisi önıem 
kazanmaya başlamıştır, hammadde planında öy
le olmuştur. Bunun sonucu olarak da dünyada 
iktisadî, malî ilişkiler büyük bir barışıklık ge
çirmeye başlamıştır. Hammadde fiyatlarında 
büyük yükselişler ve üretimde dünyanın yeni 
malî dengesinin sonucu olarak ortaya çıkan tı
kanıklıklar. 

Bu zam meseleleri, burada bir siyasî pole
mik üslubu içinde ortaya konulan zam mesele
leri ; «buğday ihraç ettin, şeber ihraç lettdn» me
seleleri aslında böyle bir enternasyonal perspek
tifin içine oturur. Dünya 1970 lerden beri ham
maddenin önem kazandığı, tarım mallarının 
önem kazanmaya başladığı bir konjonktürle gir-
'miştir. Artık ihraç başlı başına önem taşır ol
maktan, döviz başlı başına bir değer olmaktan 
çıkmaya başlamış; s'tob, ebonomilerin sırtında 
kamburken, Amerika Birleşik Devletleri eski
den siyasal sebepler dolayısiyle, güvenlik sebep
leri dolayısiyle büyük buğday stokları muhafa
za etmeye mecbur bir ülke olduğu için büyük 
iktisadî kayıpları göze alırken, artık ekonomi
nin sırtında bir kambur olmaktan çıban stoklar 
.ekonomiye güç katacak, iticilik verecek bir un
sur haline ıgelmcye başlamıştır. Dünyanın böy
le bir konjonktüre girişiyle birlikte 1970 yılla
rından beri Türkiye'de (Hangi partiyle mensup 
olursa olsun, Adalet Partisi destekledi mi, des
teklemedi mi, hiç meşgul değilim), işbaşında bu
lunan yönetimin bu olayı yeter derecede de
ğerlendirmemesi sonucu olarak Türkiye bugün
kü sıkıntılara doğru yol almaya başlamıştır. 
Bir stok politikası korumayı zorunlu kılan ulus
lararası bir konjonktürün ortaya çıktığını 1970 
yıllarının yöneticileri anlayamamışlardır, yeter 
derecede kavrayamamışlardır; gereğini yapma
yı ihmal etmişlerdir. Dövizi döviz olarak birik
tirecek, parayı para olarak biriktirerek bu bü
yük değişikliğıin yeni sorunlarına eevap verebi
leceklerini düşünmüşlerdir. Hatalı olmuştur. 
Bunun hatası şimdi kendisini göstermeye baş
lamıştır. Buğday ithali 1970 yıllarından beri 
yanlış bir politikadır, şeker ithali yanlış bir po-
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litıikadır. Tıaım tersime, buğday stoklarımızı ge-
llştirıeiöek, şeker 'stok'iarrrmzı :geliştiriöoeık, bakır 
stoklarımızı ıgeliştir'ecıe'k ve tam tersime dışarı
dan demir - çelik bağlantıları yapıp, 3 yıllık, 4 
yıllık, 5 yıllık demıir - çelik bağlantıları yapıp 
Merkez Bankasındalki rezervleri oraya bağla
mamızla imkân verecek bir politikayı izlemek 
m-oeburiyetimin ortaya çıktığı bir dönemde bu
nun tam tersi yapılmıştır. Şikâyetimiz bundan
dır. 

Sayın Demirel «İhraç edildi mi, edilmedi 
mi?» diyor. Elimde belgeler var. 1972 ve 1973 
yıllarında buğday ihraç edilmiştir'. (O. II. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

1973 yılma iait aylık istatistik bülteni var 
ellimde. 

20 Ekim - 20 Basım. Yurıyun Ekuti : Buğ
day 24 000 ton. FOB J 35,25 dolardan. Akredi
tif numarasını okuyorum : 16 893. Akreditif tu
tarı 5 381 250 lira. İthal müslaadesi numarası : 
1 497;ye ıeik 1 594. 

15 Ekim - 20 Kasım : Kontirıantal firmasına 
arpa, Kontak firımasına... (A. P. sıralarından 
«ithal mi?» sesleri) Evet ithal... Tannanı (elen
dim, takdim lediyoruım, lıir dakika... Kornak fiir-
masına, buğday 10 000 ton. 

Şimdi 11973 yılında yapılan ithalât bu. 
Aynı sırada U973 yılında Timns Eksport, 

buğday; Bremiar Ticaret, buğday 60 000 ton. 
104,71 ton dolardan 27 . 1 . 1973 tarihinde, 
26 . 1 . 1073 tarihinde, 30 . 1 . 1973 tarihinde ih
raç edilmiş buğdaylar. Hemen ondan önde... 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — 15 Ni
san 1973 tarihinden sonrayı söyleyin. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Sayın Domirel '112 Martta başlayan 
düzenin sorumluluğunu anlaşılan Sayın TalıV 
nun işbaşına geçtiği tarihten itibaren, devam <ct-
tirmeiktedir. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Gayet 
tabiî. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ediyorum. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De-
. vaımla) — Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Be
rim için, Sayın Taiû'nun mu ihraç ettiği, Sayın 
Demire! ̂ n ani ihraç ettiği, Saym Demirerin des
tek olduğu Sayın Erim Kaibinesinin imi ihraç et
tiği. zerrece önemli değildir. Ben, bütçe komışma-
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sı vesilesiyle Büyük Millet Meclisine karşı bir 
görev yapmaya çalışıyorum, Türk kamuoyuna, 
'karşı (bir görev yapmaya çalışıyorum. İçinde !bu-
lunduğrıımuz... (€. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) İçinde bulunduğumuz uluslar
arası ekonomik ortamım bizi lıaııgi sorunlarla 
karşı karşıya gebirdiğmi, 'bu ortamda Uıangi po
litikaları izlemek mceburiyçitinde olduğumuzu, bu 
politikaların izlenmesi gerektiği halde, Ibir süre
den 'beri nasıl (izlenmediğini ortaya koymaya ça
lışıyorum. Bunu ortaya koymaya çalışırken de ne 
Talû'nıın günah dıanesıine ibir puan daha 'eklemek 
gayreiti içindeyim, no Sayın Erim'in, ne de De
mirerin. Beni Kerece onlar ilgilendirmiyor. On
lar hakkında, vatandaş gerektiği 'zaman konuşa
caktır, hükmünü verecektir. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) ©on sadece ibir olayı kamuoyunun 
dikkatine sunuyorum. 

İhraç politikasının zararlı olmaya başladığı, 
stok politikasının gerekli olduğu dönem içinde 
Türkiye 'bu politikayı izleme imkânını bulamamış, 
tamı itersin! izlemiştir. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Sayın 
Bakan, iddiaları, Adalet Partisiyle Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin ortak Hükümeti idi. Bu Hükü
met... ((•. H. P. sıralarından gürültüfer, «Böyle 
İjir usul. var mı Başkan?» sesleri.) 

BAŞKAN —• Saym Demirel, zatı âliniz; «Ni-
pan 1973''t!en sonra» dediniz. Sayın Baykal da 
1973'ün ilk aylarından, zannediyorum (birinci ve 
ikinci 'aydan ibaihsediyorlar. Rica ederim efendim, 
'müdahale etmeyin lütfen. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Biz 
yokuz arada-... 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Nereden çıkarıyorsunuz bunları?.. 

'Sayın Ecevit'in bu 'konudaki sözlerini 'aynen 
•okuyorum : 

«Stoklama (bakımından da yeteni kadar dik
katli davranılmamıştır. Akıllıca, ibir alım ve des
tekleme politikası izlenmemi iştir. Buna. bir iki ör
nek ver'eyim. 1971 yılında, stok yapına, olanağının 
yetersizliği - nedeniyle Türkiye'de hububat ekimi 
teşviki ıbüyük ölçüde durdurulmuştur. 1972 yılın
da 'hububat okimi ve üretimi azaldığı halde, tonu 
60 dolardan 500 'bin ton buğday ihraç edilmiştir. 
Fakat, 1973 yılında ton 200 doların üzerinde 
750 (bin ton 'buğday ithal edilmiştir*. Bu, geçmiş 
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yılların hububat politikasının ne kadar basiret
siz ve tedbirsiz yönetildiğinin bir-örneğidir.» 

Sayın I>e<mirel, Sayın Talûya -gösterdiği des
teğin Iböyle (bir yanlış politikayı ihtiva etmediğini 
ispat etm'eJkle 'meşguldür. Bu davasını taikip ede-
'bi-Mr, ıbu (bizi ilgilendirmez. Biz de bir başka şeyi 
ispat etmleye 'çalışıyoruz: Geçmiş dönemde sıhhat
li 'bir ihracat politikası, sıhhatli .'bir stok politi
kası izlenmemiştir. Bunun, bundan önce İzlenme
miş olması, sadece 'bu olay kendi başına önemli ol
mayabilir ama 'bundan sonra, izlenecek politika 
'bakiiinındaıı, şu sırada karşı karşıya bulunduğu
muz 'güçlüklerin kaynağının anlaşılması (bakımın
dan ve aynı yanlışlıklara bundan sonra düşütme-
•mesi ibakımından Ibir önem taşıdığı için bunun 
üzerinde duruyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bir de, gene bir siyasî iddialaşma üslûbu 
içerisinde ortaya atılmış bir mesele: «Zammı 
Ibiız yaptık, yapmiadık; kararnıaımede imza var 
mı yok mu?» 

Değerli arkadaşlarını, önce kararnameye 
geçmeden 1974 yılının Ocak ayında, 4 Ocak 
1974'fce, 'Ticaret Bakanı olan Sayın TürkePin. 
bir dengecini dikkatinize sunuyorum. Türkel di
yor ki:'«1974 sıkıntılı bir yıl olacak.» Ya>zı de
vam ediyor; Bakana göre, ne kadar bol mal it
hal ?itse/k, fiyatlar yine de artacak.» Ve deme
cinde anlatıyor. 

Bu, 1974 yılının başlangıcında bir Ticaret 
Balkanının, meseleleri yakından bilinen bir ikti
sadî uzmanın 1974 yılına bakışı; «Sıkıntılı bir 
yıl geliyor» diyor. 1973 bir sıkıntılı yıl 1973'ün 
sıkıntılı noktasından bakarak diyor ki; «1974 
yılı, sıikıntılı bir yıl olacak -aısıl ve hangi gay
ret gösterilirtse gösterilsin, yeter derecede itha
lât yapılsa dahi fiyatların artışı önlenemeyecek, 
büyük fiyat artışları olacak.» 

Bunu Türkel, 1974î|ün 4 Ocağında söylemiş. 
O sıralarda acaba bu zam kararı bakımından 
Hükümıetin durumu ne ? 

Gazetelerden hatırlayacaksınız, «Zamlar ya
pıldı, yapılıyor, niye yapılmadı, hazırlanıyor, 
yapılıyor, yaıpılmıyor...» tartışmaları sürüp gi
diyor. Elimizde bir kararname var, Sayın Er-
vet'di daiha evvel gösterdi. Bu kararnamede zam
ların yapılması öngörülnuiş, liste eklenmiş; Sü-
nıeııbanlk, Etibank, TKİ, Demir - Çelik, Çimento,' 
Azot falan hepsi için ayrı ayrı'kararlar var; bu-
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nu gösterdi. Sayın Demirel soruyor; «İmzaları 
var mı?» Eğer bunların imzaları olmuş olsaydı 
bu tartışmaya ihtiyaç yoktu, zam kararı alın
mış olurdu. 

Biz,. «Bizden önceki hükümet, Adalet Parti
si Cumhuriyetçi Güven. Partisi hükümeti zam 
kararını aldı» demiyoruz. Zam kararını almış 
olsaydı, o zaman mesele yoktu. Zam kararının 
•alınmaisı gerekliğini tespit etti. Zam kararını al
mak mecburiyetini idrak etti, zamları, emir ver
di hazırlattı, listesi geldi. Ama dedi ki; «Hükü-
mjeti kimin kuracağı belli olmaz. Belki benim 
siyasî telsanüt içinde 'bulunmadığım bir ekip 
hükümeti kuralbilir. Şimdi, memleket ekonomi
sinin dünyaya hâkim olan şartların zorunlu 
kıldığı zam kararını ben alırsam siyasî yönden 
hata yapmış olurum, onların sırtına yıkma im-
ıkâmnı .bulundu rmiaım, zammı biraz daiha gecik
tirin.» Ne olacak: geciktiriıısen?.. Devlet biraz 
daiha açık vermeye devam edecek, ekonominin 
kanamaisı biraz daha sürecek, dışarıya dah'a 
yüksek paralarla dövizler ödeyeceğiz. «Bu mai
linim değildir» dedi. Neyin karşılığında nıühlm, 
değildir? Zammı kendisinin yapmamış olduğu
nu bir gün 'gelip bu seki ide' bu kürsülerde iddia, 
edebilme imkânını, bize karşı iddia edebilme 
imkânını bulundurmak için. (€. H. P. sual arın
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Donrirel, bu çok palıalı bir iddiadır ve 
'Türk halkının ödediği bir iddiadır. «Zammı ben 
yapmadım» demek nün, bu zammı h.er türlü 
hazırlığını yaptırdıkları halde, bir teknik mec
buriyet olarak kabul ettikleri halde, imza et
mekten içtinaıbetmişlerdit. 

Bir başka vesika, Yüksek Planlama Kurulu 
kaırarı. 

TSMiET SEZGİN (Aydın) — Gene imzasız 
m ı ' 

•MALİYE BAKANİ DENİZ ZBAYKAL (De
vamla) —• Şimdi, «imzasız» diyorlar. Yüksek 
Planlama Kurulu kararı, 1974 yılı programının 
finansmanı ile ilgili tedbirler hakkında. Diyor 
ki; «20 Kaisım 1973 tarihinde toplanan Yüksek 
'Pl a nl anı a Kurul ıı...» 

İmzayı falan bırakalım, Yüksek Plan!a:m.a 
Kurulu 20 Kasım 1973 tarihinde toplanmış. 

«... 1974 programının finansmanı ile ilgili 
olarak, dünya fiyatlarının ve yurt içi fiyat lan-

I nın arttığı gö^önünde tutularak gerekli fiyat 
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laıyarlaımalaırı yapılmadığı takdirde ekonomiye 
uzun dönemde •olumsuz etkileri olacak bazı •mad
delerin fiyatlarının artırılması gerekli görül-
ra.üştür. Burada amaç kaynak yaratmak değil, 
ortaya sıkacak zararları önleyecek tedbirleri 
almak olmuştur. Bu amaçla, başta Sümerbank, 
Demir - Çeldik, gübre ve petool mamulleri olmak 
üzere 'bazı mallarda gerekli fiyat ayarlamaları
mın yapılmasına, 13 neü maddesi gereğince ka
rar verilmiştir.» 

ÜBBAHİM BEHRİAM EKER ('Balıkesir) ^ 
İınza var mı? 

MALİYE BAKAM DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Dört tane imza var buma da, üç tane
si noksan. 

Yüksek Planlaıma Kurulunun teknik eleman
ları bunun altını imzalamışlardır, kendi karar
ları olacak değil, Yüksek Planlama Kurulunun 
siyaset adamları da dahil olmak üzere, o top-
kntısında alınmış olan kararın bu olduğunu 
iddia etmek için imzalaımış] ardır. O toplantıda 
'bu kanar alınmış mıdır, alınmamış mıdır? İm
zayı bırakınız. Karar alınmıştır, listeler halzıır-
lanmıştır bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 
için. İmza yok, gayet 'tabiî yok. İmza olsa me
sele yok, zaten zaım kararı a'lınnrrş olacak, bizim, 
Kam kararı almamıza gerek olmayacak. 

Değerli arkadaşlarını, bu, fiya|t artışı mese
lesi ön emli di r. Fiyat artışının çeşitli sebepleri 
»olabilir, çok karmaşık bir olaydır. Bazı mallar
da ithal mecburiyeti vardır, dış ekonomilere 
'bağlıdır ülke, yapılacak ithalâtı devlet özel ola
rak destekleme imkânına sahip değilse veya bu
nu uygun görmüyorsa, dünya fiyatları içinden 
raiemlek'eitte intikal ettirmek mecbuıniyetindedir. 
Dış piyasadaki fiyat artışı aynen iç piyasaya 
intikal eder. 

Bu, hükümetleri aşan siebeplere bağlı teknik 
mecburiyetlerin ortaya çıkardığı bir durumdnr 
ve bundan dolayı doğrudan dğonuya Hükümeti 
fiyat artmasınidan dolayı suçlamak Arnikanı yok
tur. Fakat şunu söylelm,ek imıkânı vardır; 
«O fiyat artışını orada yapmayaıbiliirdin, gerek
li açığı başka yerden şu şu fedakârlıklarda bu
lunarak kapatabilirdin» denilebilir. Bu bir' 
©yat artışı tarzı. 

Başika fiyat artışları; meselâ kâr marjının 
ıgenJiişlemesinden dolayı ortaya çıkabilir, spe
külatif sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

] Hükümetlerin özellikle bu noktada müdahale 
imkânı ve mecburiyeti vardır. Kâr marjlarını 
ürün fiyatlarının artmasına yol açacak bir şe
kilde yükseltmemin sorumluluğu doğrudan doğ
ruya hükümetlere aittir. Spekülatif fiyat ar
tışları karşısında etkili tedıbirlleri almak imkâ
nı Hükümete ve Meclise müştereken aittir. 
Bazı mallar vardır ki, fiyatı doğrudan doğru
ya Hükümet tarafından tespit edilr. Bu mal
larda Hükümetin verdiği fiyat, eğer gerçekten 
verilebilecek fiyatın üzerinde ise; o, hayat pa
halılığının Hükümet eliyle yaratılması delmek
tir. Biz hay ait pahalılı ğmdan şikâyetçiiyiz, bü
tün Türk halkı şikâyetçi. Hayat pahalılığını, 
fiyat artışlarını yenebilmeyi arzu ediyoruz, 
bunun imkânını arıyoruz, bu konuda yapıla
cak her türlü teklifi memnuniyetle dinlemeye 
hazırız. Bunu bir siyasî münakaşa havası için
de söylemiyorum. 

«Demiri ithal ediniz, daha ucuza gelir» di
yorsanız, demiri ithal edelim daha ucuza sata
lım, eğer varsa böyle bir iımikân. Biz seçim' 
isıralsında (Saym Eeeivit'in Bursa konuşmasına 
işaret edildi), . özellikle bu noktalar üzerinde 

I 'duruyorduk. Fiyatı dış piyasalarda daha ueuzi 
iolduğu halde, yeter miktarda ithal edillmediği 
halde, içeride mal darlığından veyahut da, içe
rideki imalâtın fiyatının yüksek oluşundan do
layı, yani Hükümettin sorumluluğu altındaki 
iseibepler dolayısiyle bazı malların fiyatlarının 
yükselişinden şikâyet ediyorduk. Demir - çe
lik bunlardan birisiydi. Mal darlığı vardı, ye-

I ter derecede ithalât yapılmamıştı, Merkezi 
Bankasıında dövizler duruyordu. Mal darlığı 
olduğu için, spekülâsyon vardır ve fiyatlar 
yükseliyordu. Hükümetle ilgili bir mesele idi. 

Başka meseleler vardı. Meselâ meşhur bir 
I ilâç meselesi vardır; Sayın Demirel'in 12 Mart 

öncesi Başbakan olduğu dönemlere alit bir me
sele. Hükümet, (Billiyorsunuz ilâç fiyatları 
.hükümetler tarafından tespit edilir) bir karar
name yayınlandı Saym D emir el Hükümeti ve 
ilâçlara fiyat verdi. Bu ilâç fiyatlarının 
haksız ve yanlış iolduğuıntı iddia ettik; Mec
liste iddia ettik, basında iddia ettik, büyük 
tartışmalarını yaptık, fakat anlatamadık. Ar
kadaşlarımız Meclis araştınması önergesi verdi
ler sonuç alınmadı. Yıllarca bu mücadele de-

I va'm etti, Adalet Partisi hükümetlerinle ilâç fi-

142 -
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yatlarının yüksek olduğunu kabul ettiremedik. | 
Ayrıldı Adalet Partisi Hükümeti 12 Marttan 
sonra, yerine Erim Hükümeti geldi, Bir de 
baktık ki, o arada yeni bir ilâç kararnamesi or
taya çıktı ve ilâç fiyatları çok büyük ölçü
lerde düşürüldü. Çok büyük ölçülerde, % 70'e 
ikadar varan ölçülerde. Meselâ bir dopasol 
vardır 200 küsur liralık, 450 liraya satılır haile 
geldi. 450 liraya, satılıyordu, 200: küsur liraya 
indirildi fiyatı. 

Simidi, ;nıedir bu hayat pahalılığı, fiyat ar
tışı meselesi 

iSayın Demıirel'in o ilâç kararnamesi ile 
yüksek fiyatları ilân ettirdiği dıömeım ile daha 
sonraki Erim Hükümetinin ilân ettiği karar
name arasında geçen süre içimde ilâç fiyatları 
düşmüştür; bütün fiyatlarda artma kendisini 
gösterdiği halde düşünüştür. Bütün fiyatlar 
artarken Türkiye'de ilâç fiyatlarıma indirmek' 
imkânı bulunmuştur, o dönemde. Biz bundan 
şikâyetçiyiz. Demeik ki, 2 yıl sonra daha ucuza 
«satılabilecek bir malı, 2 yıl önce siz kendi ka
rarımızla Hükümet olarak verdiğimiz karamla yük-

. 'seğe sattıırıyorsumııız. Bu yanlıştır. Eğer şu anda, 
fiyat artışı olayı karşısında, hayat pahalılığı 
karşısında buna benzer bir duruını varsa, söyle- | 
isini arkadaşlar imiz, üzerine yürüyelim. Ano
nim olarak; sisli, bulutlu bir şelkülde bu mese
le tartışılmaz; gösterilir tartışılır. Bunu söyle-
d'ilk seçim kampanyasında, ilâç meselesinden 
Şikâyet ettik, «Daha ucuza satılabileceği bir sü
re sonra alınmış olan kararla tespit edilen ilâç
lar, daha önce Hükümetin vermiş olduğu ka
rarla yükseğe satıldı»! dedik ve bunun da so
rumluluğunu Adalet Partisi Hükümetine tevdi 
et'tük. 

•Değerli arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu 
enflasyon tekerleğimin daha hızlı olarak dön
meye başladığını söyledi; falkat artışının daha 
büyük bu- hız kazanımış olmasından dolayı. 
Kendisinden şunu rica edeceğim; 1974 Ocak 
ayı ile 1974 Nisan ayı arasındaki fiyat hare-
İketlerinlin hangi şartlar altımda ortaya çıktı
ğını birıaım için. düşünsün. Demin ifade etti
ğim kararnameler yürürlüğe konmamış; datha 
yükseğe satılması gereken demiri, petrolü, bezi 
suni olarak Devletin zararına düşük tutulmuş 
ve fiyat endelksleri o sunî fiyatlara göre orta
ya çıkmış. Biz gelmişiz, «iSiyasî mesuliyeti, i 

j siyasî riski ne olursa olsun, meımleiket ekono
misinin gerektirdiği bir şeydir» delmişiz cesa
retle üzerine yürümüşüz kararı almışız, bunun 
sonucu olarak fiyat endelksleri yükselmiş. 

Baştea?.. Seçimlerden, hemen önce 5 Ekim 
tarihinde, bir Fiyat Kontrol Komitesi kurmuş
lar. Fiyat Kontrol Komitesi, aylarca bir fi
yat dondurma mekanizması olarak işlemiş. Ken
disime yapılan fiyat artışı taleplerini duyma-
ımazliktan gelmiş. Etkili bir şıeikilde işleyeme-
.mıiş, piyasa şartlarının zorunlu kıldığı gerekli 
fiyat yükselişlerini vermıemiş. Bir fiyat don
durma mekanizması gibi işlemiş ve yavaş ya
vaş ekonomide tıkanmalar oluşmaya başlamış. 
Mal darlıklarımın, ilk işaretleri kendisini verme
ye başlamış. Fabrikalar faaliyetlerini tatil et
meye, üretimlerini düşürmeye başlamışlar, 
hammadde bulamaz olmuşlar. Hammadde ve 
maliyeti, Devletlin 5 E'kim öncesinde haklı bul
duğu fiyatı aşar hale gelmeye başlamış; ikti
sadî faaliyet imkânı hacmi daralmaya başla
mış. Onun da üzerini yürümüşüz. «Ne olursa 
olsun siyasî mesuliyeti, siyasî risiki» demişiz; 
ekonomiiyi iştetme'k mecburiyetindeyiz ilk he
def ilk amaç budur, her şey ondam sionıra dü-

l şünülür.» demişiz; Fiyat Kontrol Komitesini 
Ikaldırmışız. Bumaın sonucu olarak, birden bi
re tıkanmış olan malların fiyatlarında piyasa 
şartlarının zorunlu kıldığı yükselişler ortaya 
ıçıikmış, kendisini göstermiş. % 10,1'litk fiyat 
artışının içinde bu unsurlar vardır. Yani, biz 

I iktidara gelmeden önce kapının önüme yığılmış, 
birikmiş olan baskılar biz iktidara geldikten 
sonra kendisini fiyat endekslerinde göstermiş
tir, onun sonucu olarak bunlar ortaya çık
mıştır. Fiyat artışını sunî bir şıeikilde, 1973 yı
lında olduğu gibi kredileri % 40'a yaklaşan! 
bir oranda genişleterek, mevduatın haklı kıl
dığı ölçünün ötesinde emisyonu genişleterek 
fiyat artışlarına yol açacalk bir para - kredi po
litikası uıygüladığıımız için d'eğil; bizden ön
ceki dönemin zorunlu kıldığı şeyleri tescil et
mek mecburiyeti ortaya çıktığından dolayı, 
1974 yılının ilk üç ayımda fiyat artışları % 6 
yerine % 10 olmuş; bu kararlara rağmen ol
muş, bu kararlardan dolayı olmuş. O bakım
dan, bizim yılın ilk üç ayında izlemiş olduğu
muz para - kredi politikasının, üretim poliitika-

I sının, yatırım politikasının bu fiyat artıslann-
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da doğrudan doğruya etlkisi -okluğunu haki] bir 
iddia olarak 'kabul edemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe hakkında da 
çeşitli iddialar ortaya atıllmıştır; onlar üzerin
de de görüş]erimi ifade -etmek istiyorum. 

Önce, bu bütçenin gelir taihmilnleriyl'e ilgili 
olarak bazı iddialar söylenmiştir. Bazen;, Sa
yın Bozbeyli'nin durumunda okluğu gibi, «Açık
ça kalem oynatılmıştır, şişirilmiştir:» sıfatları 
reva görülerek bu suçlamalar yıapılımıştır; 'ba
zen de daha münasip formüler kinde bütçe
nin gelir tahminlerinin •gerçekçi olmadığı ifa
de edillmiştir. 

Önce şunu ifade etmek isterim : Anlayışıma; 
göre, bütçe bir Maliye Bakanının haysiyeti-
dir. Bütçenin gelir kalemi özellikle, bu hay
siyetin kendisini en iyi şekilde gösterdiği1 ke
simdir. Gelir tahminleri üzerinde kalem oy-
natılımaisi'nı kalbul 'eden bir Maliye Balkanı, ge
lirlerin siyasî sebeplerle şişirilmesine müsaade 
eden bir Maliye Bakanı mesleğinin gereğini 
yerine getiren bir insan değildir. 

Şunu Maliye Bakanlığı mensuplarının ya
nında açıkça ifade ediyorum:' Hiçbir zamanı 
kendilerine şu gelir 'kaleminde, bu gelir kale
minde şu sebeple, bu sebeple en ufak bir artış 
yapmalarını teklif etmemiş imdir. Ben zaten 
böyle bir teklifte ele bulunsam; onu kabul ede
cek, uygulayacak insanlar orada yoktur. 

Bu bütçedeki gelir talimini eri, tamamen bi
limsel ve teknik verilere dayanarak kendi yön
temleri içinde tespit edilmiştir. Hata olabilir, 
Mite aleyhte hata olabilir; fakat biliniz ki, pe
şin bir siyasî kararın dikte ettiği bir teknik 
maniıpülâsyan orada icra. edilmemiştir, icra edi
lemez. Değerli arkadaşlarımın bunu 'bu şekilde 
kalbul etmderini özellikle rica ediyorum. 

Teknik bakımdan bir halta var mı? Bu konu
da. ç'dk somut bir şey söylenemedi; sadece Sayın 
Bozlbeyli 1 milyar 300 mjilyon civarında bir faz
lalığın, Kasım bütçesi ile Mart bütçesi arasında 
bir fazlalığın, Sayın Talû Hükümetinin Mecli
se sunmuş olduğu bütçe ile 'bizini takdim etmiş 
olduğumuz bütçe arasındaki 1 milyar 300 mil
yon civarındaki bir fazlalığın nereden geldiğini 
soHdu. 

ÖEVAT ÖNDÜR (Ankara) — 7 kalem faz
la. 
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MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — O fazlalığı takdim ediyorum. 

Bunlardan en önemlisi «Fonlar'» kaleminde-
ki 720 milyon liradır, 1 .milyar 300 milyon lira
nın 720 milyon lirası. Bu, petroldeki fiyat fark
larından ileri gelmektedir. Petroldeki fiyat ar
tışları, fonlarda, istikrar fonunda toplanacak 
olan para miktarımı daha yükseltmiştir, bunun 
sonucu olarak gelir kalemimize 720 milyon lira 
daıba fazla para kaydetmek imkânını bulmu-
ş uzdur. 

İkinci önemli kalem, 472 milyon liralık Güm
rük Vergisi faizi alığıdır. Bu da komisyonda uzun 
uzun açıklanmıştır, Gümrükteki malların tasfi
yesinden elde cdiiecok para karşılığıdır. Kasım 
bütçesi hasırlanırken yıllardan beri gümrükler
de .birikmiş oları malların tasfiyesi ihtimali ön
görülmemiştir, bu karar .alınmamıştır. Biz bu 
arada. ıbu kararı da, almış bulunuyoruz, bu kara
rın gerektirdiği 472 milyon lirayı da koymuş 
ölüyoruz. 

Önemli bir diğer- fark, 150 .milyon lira ile ku
rumlar hasılatı ve Devlet payları kalemindcdir. 
Bu, çeşitli devlet kuruluşlarının bütçeye bu yıl. 
•getirecekleri ek kaynakla ilgili talbmini ihtiva. 
etmektedir; 150 milyon lira bunu artırdık. Ar
tındık ; çünkü, Merkez Bankasının kesinleşmiş 
'bilançosuna, göre kârı bu yıl 150 milyon lira da
ha faızıla olmuSşjtur. Kalsım bütçesi hazırlanırken 
söz 'konusu -olmayan, öngörülmeyen bir durum
du (bu, onun sonucu olarak 150 milyon lirayı 
Kasım ile bütçenin takdim edildiği Mart ayı 
arasındaki geçen döne'mde Merkez Bankasının 
Ikesinleşen bilançosunda 150 milyon liralık Ibir 
gelir artışı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu ola
rak da, gelir kalemimize bunu intikal ettirmek 
imkânım bulmuşuzdur. Bu bakımdan, bütçemi
zin 1973 Kasım ıbütçesüyle 1974 Mart bütçesi 
arasındaki 1 milyar 300 milyon liralık fark ta
mamen hesabı verilebilecek, dayanakları belli 
fa rkl a rdan iba rettir. 

Gene Sayın Bozlbeyli, dahilde alınan İstihsal 
Vergisinde % 37'lik .bir artışın öngörülmüş ol
masını şikâyet .konusu yaptı, bunu gerçekçi bul
madı. Bunun gerçekçi olup olmadığı 'hakkında 
kendisine yai'dıimcı olur ümidiyle 1970 ve 1972 
yi 1ları nın •gerçekleş m e rakamlarını vereyim. 

1970 yılı. % 47.5 ;gerçekleş'mişltir. 
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•1972 .yılı % 43,5 gerçekleşmiştir. 
Bizini bu yıl öngördüğümüz % 37,7'lik bir 

artıştır,. Bu balamdan bu hayalî bir artış sayı
lamaz. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — 1973 ne ka
dar ıSayın Bakan? 

MALİYF İMKAN I DENİZ BAYKAL (De
vamla.). — 1973 dalha düşüktür; fakat peryodi-
vtösi olan bir -durum vardır, bir düşük bir dalha 
fazladır. Daha önceki yıllar için de bu paraleli 
burmak im!kânı vardır. 

Biı- başka nokta: «Ortak Pazarda dahi ver
gi yükü •% 22\Tir» diyor Sayın Bozlbeyli. Tür
kiye'de bu balkımdan vergi yükünün .%' 17,9 ol
masını bir şikâyet konusu yapıyor. «G-elir ora
da yüksek olduğu için 22'dir, o bakımdan 
% 17,9Uuk vergi miktarı fazladır» diyor. 

Fazla mıdır değil midir, bu bir takdir ko
nusudur. .İktisadî hayatı telâkki ediş tarziyle il
gilidir, siyasî kadronun Devlete ve gelir kay
nağı olarak verıgiyc hangi misyona hangi gö
revi Verdiği ile ilgili bir konudur. O bakımdan 
bunun -tartışmasını: elbette haklı olarak yapabi-
lir ve kendisi im'kân bulduğu takdirde vengi 
oranını azaltacak bir politikayı izlemek hakkı
na elbette sahiptir. Fakat, bir vakıayı düzelt
mek mecburiyetindeyim; o da Ortak Pazarda 
vergi yü^ii '% 22 değildir. Örneklerini vereyim: 

Fransa'da vergi yükü 1968 yılı için dahi, 
(Bu 1968'den bu yana artmıştır) % 37,62'dir; 
Almanya'da % 34,93'tür; Yunanistan'da % 21,92' 
dir; İtalya'da % 31,47Vlir; Hollanda'da % 33,3' 
tür; Norveçtte % 34,30'dur; Danimaıkada % 36,-
Oöıtir; Finlandiya'da c/c 35,98'dir. Bu bakımdan 
Ortak Pazarda vergi yükü % 22 değildir. 

Yine Sayın Bozibeyli'nin üzerinde durduğu bir 
konu: «Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıktı; 
fakat Ibir de Müsteşarlık kuruldu; toprak refor
munu uygulamak için gerekli malî olanaklar ya
ratılmadı, gerekli idarî kuruluşa geçilmedi.» de
diler ve «Urfa Ovasının sulanması 'bir başka ba
hara nıı kaldı?» diye sordular. 

Toprak ive Tarım Reformu Müsteşarlığın m 
1974 yılı bütçesi 951 milyon liradır; 15 "milyon li
rası cari harcamalara, 281 milyon lirası yatı mm-
lara, 654 milyon lirası da transferlere olmak üze
re 951 milyon 'liradır. Bu (bakımdan Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun uygulanabilmesi için 
gerekli 'malî olanaklar bu bütçe içinde yaratılmış

tır, hazırlanmıştır, gerekli idarî kuruluşa da ge
çilmiştir. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
201 nci maddesi, bir Toprak ve Tarım Reformu 
Fonu teşkil •etmiştir. Bu Fona ayrılan para. top
rak reformu 'bölgesi olarak ilân edilen yurt kö
şesinde yapılacak yatırımlara ve istimlâklere 
ödenmek imkânını taşımaktadır. Bu 'bakımdan 
hem 'sulama projeleri bu imkânla yürütülebilir, 
hem de toprak satın almaları ve toprak dağıtımı 
başlatılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılı bütçesinin ya
tırımcı 'bir bütçe olup olmadığı üzerinde çok du
ruldu, Sayın Demirci bu nokta üzerinde de dur
du. Yeter derecede yatrımcı, inşacı bir bütçe ola
rak görmediğini ifade etti. 

Önce, izin verirseniz rakamları sunayi'iıı. 
1974 konsolide bütçe ödenekleri, 1973 yılına 

göre c/b 31,5 artmıştır, genel olarak % 31,5 ola
ra]-: artmıştır; fakat yatırımlardaki artış oranı 
c/c 36,7'dir. Azdır, çoktur; bilemiyorum ama, 
'bütçe, kendi içinde 1973 yılına göre yatırımlara 
daılıa 'büyük önem veren, dalha. büyük ağırlık ve
ren Ibir 'bütçe olma durumuna gelmiştir. Büyüme
nin çek büyük bir kısmı, çok önemli bir kısmı 
yatırım kesimindeki artışlardan ileri gelmekte
dir. Bütçe yüzde 31,5 büyüdüğü halde, genel ola
rak yaStırumlar yüzde 36,7 (büyümüştür. Bu sene 
yatırımlara, 'konsolide Ibütçe içinde, yani bu 36,7' 
İrk artışı haklı kılan kesim içinde 18 milyar 284 
milyon para ayrılmıştır. 18 milyar 284 milyon 
liraya göre biz, «Bütçe % 36,7 yatırımları artır
dı» diyoruz. Buna 6 milyarlık transferleri, 1 'mil
yarlık fonu eklemek lâzım; böylece 25,796 yahut 
26 milyar civarında bir yatırım gücü bu ibütçe-
n'in kendi imkânları çerçevesi içinde seferber 
edilmiştir. Bu çek 'ileri ıbir adımdır. Bu, gerçek
leşir 'gerçekleşmez, 'hiçbir şey söylemiyorum; ama 
'bu Ibütçe hakkında, bu bütçenin yatırımlara tah
sis 'ettiği rakamlar hakkında hüküm verinken 'bi
raz 'dalha dikkatlıi olmak 'mecburiyeti varır, biraz 
daha insaflı olmak mecburiyeti vardır. Bu bütçe, 
yatırımlara mümkün olduğu kadar çok kaynak 
ayırma 'endişesiyle Oluşturulmuş, hasırlanmış (bir 
(bütçedir, 26 milyar eivarmda bir parayı yatırım -
bira ta'bsis etmiş bir bütçedir. 

Bunun 'dışında, Kamu İktisadı Teşebüsleri 
vai*. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine bu yıl 20 mil
yar civarında, 19 'milyar 970 'milyon lira para 
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'ayırdık. 1973'ite ne katlar ayrılmıştı 1 11 milyar 
300 milyon. 11 milyar 300 milyon ayrılmıştı 
(geçen yıl, bu yıl 20 milyar ayındık. Bu 11 mil
yar 300 milyon 'da geçen yıl tamamen gerçek
leşmiş değildi, geçen yıl ancak küçük bir kısmı 
tgerçdMeştirildbilmlışlti. 1974 yatırımlarının bü
yümesi 1973 yılının iıııiısıiyal bütçeisime göre 
%40,5 daha fazladır-; 1973 yılının gerçekleşme-
sıine göre isse % 77 daha fazladır. 

Bu, bizim sağlayalbildliğimiz, yaratabildiği-
imiz malî imkânlardır. Bu malî imkânlarım ger
çekleşmesi halinde, bunun gerektirdiği idarî 
personel t'eldbilrlerinıin ide alınıp uygulamaya klo-
mülalbiimıesi halinde zammediyorum ki, 1974 yı
lını büyülk bir hamle yılı, büyük bir yatırım 
kalkınima ve büyümle yılınım başlanigıeı olarak 
oluşturmamak içlin hiçbir sebep yoktur. Bir 
imali tıkamıklılk bu seme1 kendisini göstermeye
cektir. 

$a.ym Feyzlioğlu, bu bütçenin geçen bütçe
den farkı üzerinde küçümseyici ifadeler kullan
dılar. 

Bıiliyorsıuınuz, bütçeler büyülk ölçüde1 kanun-
'lar gereği dondurulmuş kaynaklara dayanır. 
Bütçelerim çok önemli kısmı, % 80 civarındaki 
kısmı personel ödeneklerine gider, kişisel hak
lara gider. Bu balkımdan büyük hareket imkân
ları mevcut değildir. Gelir bakımımdan da, ver-
<gi kanunları ve diğer Devlet gelirleri zaten bü
yük ölçüde dondurmuştur ve bütçeler birbirle
riyle irtibatlıdır; geıçmişteın tarmaımem kopuk 
yepyeni bir bütçeye geçmek imkânı hiçbir za
man mevcut değildir. 

Bütün bu duruma rağmen, daha önceden 
bütçemin önemli bir knsımımıın donmuş bulunması 
vakıasına rağmen ımüımlkıün olan her türlü elas
tikiyeti gösterdik, kemdi anlayışlımızı yamsıt-
tmıaya çalıştık. 

Bir defa, yeni bir bütçe anlayışı ile harekete 
geçtik. Bütçeyi bîr bilanço, bir gelir - ıgider 
ıdengeisi olmanın ötesinde telâkki ettik. Bir işlet
ilmenin geliri bu kadar, ıgiiideri bu kadar ; bilanço 
vaziyeti budur demek imkânın verecek bir kâ
ğıt parçası olmaktan bütçeyi çıkarmak istedik. 
Bütçeyi, iktisadî bayatın değişen şartlarıma in
tibak edebilecek, esnekliği olan bir iktisat ve 
ımaliye aracı haline dönüştürmek istedik. 

Düşündüğümüz fonlar bu yaklaşımın bir so
nucudur. Çeşitli fonlar oluşjturamaya gayret et

tik. Bu fonlar, bütçenin meırikeızî bir şekilde 
kullanılabilir harcama kaynaklar ıdır. Diğer 
fonların önemli bir kısmı bütçe çıktığı anda 
kendi kendine harcamaya, işlenmeye başlar. Bir 
merkezî kontrol tesis etmek imkânı yoktur; 
ama bu fonlar merkezî kontrole tabiidir, Maliye 
Balkaaılıği'na tabiidir. Hükümet seviyesinde alı
nacak kararlara ıgöre ve ölçüde artırılabilir, 
azaltılabilir, harcanabilir, tutulabilir. Bu ba
kımlıdan esnek bir ibütçe ortaya çıkar. 

Harcıaımaların hızlandırılması gerekiyor; ik
tisadî durgunluk ilşareltleııi var, işte o zaımıan bu 
fonları harekete geçirip piyasayı kontrol altına 
alabilirsiniz. 

Enflâsyomist baskılar hızlanmış; Devlet har
camalarının kısılması mecburiyeti var, üste o 
zaman bumu .çok otomatik olarak, «% 5 kesıtıiım, 
% 10 kesitim» mekanizmalarıma başvuruma yeri
ne veya omlara ilâve olarak .bu merkezî komtfriol 
altındaki fonları o ihtiyaca uygum .olarak kul
lanıma yoluma girerek iktisadî ve mıalî hayatı 
kontrol altıma almak imlkâmı bulunabilir. 

Bu bakımdan bu, ümit edıiyoruım bumdan 
sonraki yıllarda dalha da geliştirilecek, yeni bir 
bütçe anlayışına doğru, bilr bilanço - bütçeden 
bir iktisat - maliye aracı bütçe anlayışıma doğ
ru geçişe yardımcı olabilecek bir ilk adım ola
rak görülmelidir. Bu bakıımıdıan yeltereıizilliikleri 
.olabilir; ama böyle bir yapısal değişikliği, böy
le bir yemi bir bütçe anlayışını, yemi bir büt'çe 
'politikasını uygulamak imkânımı verecek araç
ları, aletleri bünyesinde bulunduran bir bütçe
dir. 

Yatırımları gerçekleştirme konusunda bir 
büyülk sıkıntımız var. Tetkik ettik, baktık 
% 50'ye, % 40'a kadar düşen yatınım gerçekleş-
<meleri var. Yılbaşında tahminler yapılmış, yıl 
sonunda % 50, % 40'ı fiyat artışlarına rağmen 
iancıak gerçekleştirilebilimiiş. Üızıüntiü verecek bir 
itablo. Böyle olmıamaisı lâzım. Çeşitli sebepleri 
var; aıma. bir kısım sebebi, bir ölçüde sebebi de 
malî tıkanıklık. Personelle ilgili sebebi var, tek
nik personelim bulunmaması, idarî yönetim, or
ganizasyon sorunları var, anlayış sorunları var, 
meseleyi takibetme, ithalâtla ilgili sorumlar var 
parça bulma ve saire... Binbir türlü meselesi 
var ; ama bir kışımı finansman silkintisi, para 
.sıkıntısı, malî sıkıntı. Hiç olmazsa bütçelimizle 
buna yardımcı olacak yeni bir esmek anlayışı 
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getirelim dedik ve «Yatırımları hızlandırma 
fonu» diye bir fon koyduk. Bdktık bir yatırum 
hızla gidiyor, para tıkanıklığı içine düşmüş, bi
raz dalha omuz verilirse, gayret edilirse daha 
iyi sonuç almak imkânı var, oraya. tahsis yap-
ımaJk imkânımız olacak. Bu hareketliliği, bu es
nekliği de bu bütçe ile sağlamış bulunuyoruz. 

Bu yapısal değişikliklerin ötesinde bütçenin 
rakamlarında ve takdislerimde, hedeflerinde, ge
liştirmeyi öngördüğü hedeflerde de !büyüik de
ğişiklikler vardır. 

Yeni bütıçomiz 83 milyardır. Halbuki Mecli
se takdim efdilmlis olan daha önceiki bütçe 80 
milyar idi. 2 milyar 922 (milyon dalıa fazla, 3 
ımillyar >öivarında biir fazlalık var. Bunlar, büyük 
ölçüde demin önermiş olduğum bu fonlardan 
geliyor. 

1 milyarlık «Yatırımları hızlandırana» fonu; 
400 milyonluk, «Küçük tasarrufları yatırıma 
tıeşvik etmie» fonu. 

Bu, 'küçük tasarruflarım yatırım haline dö
nüşmesi için ona ek katkıyı yapacak olan fon
dur, yoksa kendi başına bir yatırım kaynağı de
ğildir. 400 milyon biz ayırdık, o 400' milyon 
'belki de 4 milyarın harekete geçmesine yardım
cı olacaktır. 

Büyük kooperatifler, halk şirketleri, bölge
sel kalkınma ortakları tasarrufunu yapacaktır; 
-ek krediye ihtiyacı olacaktır, ek kaynağa ihti
yacı olacaktır; o kaynak için 400 milyondan 
bir »miktar vereceğiz. Verdiğimiz 10 milyonla, 
15 milyonla; 50 milyonun, 80 milyonun yatırı
nla dönüşmesine yardımcı olacağız. Bu bakım
dan ifade ettiği ra'kam ile değerlendirilmesi 
haklı oümayan bir kalem durumundadır. 

.Fiyat artışlarını karşılamak için de 700' mil
yon liralık bin fon koymuş bulunuyoruz.. 

Ayrıca, sianayi ve kooperatifler bankasının 
kuruluşu ile ve Personel Kanununun getirdiği 
ek giderlerin karşılanması ile ilgili fonllarıımız 
da: vardır. 

Ayrıca, 1(973 Bütçesine göre, çeşitli vesile-
ılerle ifade ettik, köye dönük yatırımllarda % 
97'lik bir artışı sağladık. Bu yıl köyün ve köy
lünün ihtiyacı için bu bütçe % 97 daha, fazla 
•harcamak imkânını öngörüyor. 

Bu, sadece 1973 Kasımımda sunulmuş olan 
bütçedeki rakamüardan ibaret değildir; büyük 
ölçüde ona yapılacak eklemelerle siağlanmrştır. 

Hem eğitim bakımından, hem de köye dönük 
hizmetler bakımından yarımı milyarın civanında 
'bir ek kaynağı tahsis etmiş durumdayız. 

Ayrıca, cari har damalarda 325 milyon civa
rında bir tasarrufu gerçekleştirdik ve .transfer* 
harcaması İademle rimclen de yine önenıM ta
sarrufları sağladık. 

Bu bakımdan bu bütçe geçmiş yıllılarım uy-
gulaumaısı ile karşılaştırıldığı takdirde, geçmiş 
yılların hedefleriyle karşılaştırıl'dığı takdirde 
büyük ve bu büyüklüğü içinde yatırımlara da
ha da büyük pay ayırmış bir 'bütçe durumunda
dır. 

ISayın Demire!, bu bütçeyi «'Küçük bir büt
çe, yatüiımeı olmayan bir 'bütçe» telâkki etme
ye gayret ediyor ve bunun dayanağı olarak da 
ifiyat artışlarının z'incirleme endeksinin dikka
te almımıaısı halinide bu bütçenin ne ifade cıde-
ceğiıııi ortaya koyuyor. 

Ona şunu söylemek isterim : Bütç.el>er de
ğerlendirilirken hiıcjbir zaman bir önceki yılın 
fiyat artışlarıyle o bütçenıin iş hacımıi hakkında; 
'hüküm! verme yoluna gidilmemiştir. Nereden 
çıktı; ilik defa şimdi 19174 Bütçesinde bu usuilü 
iSaym Demire1! bize önermeye kalkıyor? 1973 
(Bütçesine o şekilde bakmış olsaydık, haıngi tab
lo ortaya çıkardı? % 29-,'2'lik bir fiyat artışı o 
yıl gerçekleşmiş, da'ha önce yine o'puanda, o öl
çüde bir fiyat artışı gerçekleşmiş. 

iSton yıllarda Türkiye'de daima yüksek fiyat 
'artışları ortaya çıkıyor, o fiyat artışlarına rağ
men o bütçenin değerlendiriilmeşinde dahia kü
çük rakamlara doğru bizi götürecek bir gayre
tin içine kimse girmiyor; ama 1974 yılında biz 
'bütçe takdim ediyoruz; geçen yıl'lamn fiyat ar
tışları önümüze çıkarıilıyor, «Bu bütçenin is 
haemi şudur, budur.»1 deniliyor. Peki, geçen yıil-
ki uygulama ne? Geçen yıl fiyatlar % 30 civa
rında arttı. Onun gerçekleşme duruımunu bu 
belirlemı'edi mi? Üstelik fiyatlar arttığı halde o 
bütçemin önigördüğü harcamaların tamamı ya-
.pılamradı. 

Bu bakımıdıan biz bu bütçe içinde fiyat ant ıs
larını öngören mekanizmalar geliştirme yoluna 
ıgirerek, fiyat artışlarımı karşılarma fonu g!ibi ye
ni mekanizmaları geliştirme yoluna girerek bu 
dk'tdınıale karşı tedbirli oOmıaıya da gayret etimi-
ış'iz. «Fiyat artışları dolayısıyle gerçekleşmek 
imkânı o'lmayabilir; bundan birtakım fonları 



M. Meclisi B : 78 18 . 5 . 1974 Ö : S 

acaıba kaydırabilir miyiz'?» diye düşünmeye 
başlamışız. 

Bir bütçe içinde il'k defa düşünülüyor ve bu 
(bütçe hakkında hüküm verirken Sayın Demirci, 
«Fiyat artışları karşısında bu, yatırımcı bir büt
çe değildir», buyuruyorlar. 

Bu arada Yüce Meclisin, fiyat artış İlamım 
İm bütçenin öngördüğü hedefleri gerç ekleştir-
ün'dkto gerçekten büyük bir sıkıntı yaratıp ya> 
i atı n ay ac ağı k o ı IU s u n d ak i düş üne esi n e yardiim<-
<cı olur umudu ile elimdeki ilk ihale listesini 
'takdim, ediyorum. Üniversite ve yüksek okullar 
ıcğitimi alanında Kayseri'de, Beytepe'de, Hacet
tepe Üniversitesinde bütçe ödeneği olarak 404 
milyon liralık bir tahsis yapılmıştır. Bu tah
mislerin ihalesi tamamlanmıştır. Bunların tama
mı 92 milyon 900 bin liraya ihale edilmiştir. 14 
'kalem yatırım, 10O milyon civarındaki yatırım, 
bütçenin öngördüğü harcama hedefinin altında 
ftVir harcanıa ile gerçiekeşitirme durumuna şimdi
den girilmiştir. Bunun, bundan sonraki yatırım 
'kesimleri bakımlarından da aynı şekilde ger
çekleştirilmesini temenni ediyorum. Ümidede-
rim, bu gerçeldeştirilebilirfSıe1 bütçenin öngördü
ğü harcama hedefleri fizikî hedefler olarak da 
uygulama, imkânına salhibotunabileceıktir. 

Değerli arkadaşlarım, çeşitli küçük konu
lar üzerinde de birtakım görüşler ifade edildi, 
'Meselâ bir çay meselesi var, üzerinde çok duru
lan bir konu. 

Sayın Demire!, bu yıl çay alımı dolayısıyle 
Rizieldefci çay üreticisine daha az para ödenece
ğini iddia etmiştir. Bu, doğru değildir. Geçen 
yıl Çay Kurumu tarafından 410 bin dekar çay
lıktan 492 milyon kilo çay alınmıştır, 450 ku
ruştan alınmıştır.. Bunun tutarı 864 milyon 
Türk Ilır asıdır. 410 bin dekar çaylık varıdır ve 
dekar başına 2 bin 'Türk lirası ödenmiştir. Bu 
yıl dekardan 450 kilogram çay almıyor ve 625 
kuruştan alınıyor. (Bunun slonucu olarak her de
kar için 2 802 lira '50 kuruş olarak ödenecek
tir. 802 lira 50 kuruş dekar başına bu yıl 'daiha 
fazla para ödemek anlamına gelir. O bakımdan 
Sayın Denıirel'in biHgileri yanlış 'olmalıdır. Bu 
yıl dekar başına, çay üreticisine 802 lira 50 ku
ruş daha fazla paira ödemeyi başaracak vazi
yetteyiz. (C. H. İP. sıralarından alkışlar) 

Bu arada Sayın Demirel, çay üreticisine da
ha az para ödeneceği için söyledi, bir İki, 450 

I kiloluk alım tahdidinden şikâyet etmek için söy
ledi. Ne demektir 450 kiloluk alım tahdidi? 
Böyle bîr tahdidin bulunm.asıyle bulunmaması 
arasında ne giıbi bir fark vardır? İzin v'criris'e-
niz onun üzerinde bir miktar durimak istenim. 

Çay, Türkiye'niıı önemli konularından biri
sidir-. (Mailî bakımdan 'önemli, iktisadî bakımdan 
önemli, kaynak taihısisi bakımından önemli, bir 
bölgemin büyük ölçüde gelinini bağladığı üretim 
tarzı oluşu dolayısıyle .sosyal bakımdan önemli. 
Biz, dünyadan çok daiha yüksek fiyatla çay 
imal ediyoruz. Maliyetimiz çok yüksek, çayı 
yükseğe satıyoruz. 

(Ayrıca çayımızın kalitesi de arzu ettiğimiz 
seviyede .değil, oldukça düşük seviyede my 
imal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Oeşitli sebepleri vaır, çok karmaşık bir ikonu; 
fakat bir ölçüde de sebebi, çay diye alınan şeyin 
•aslında çay olup olnıamasıylc ilgilidir. Çay, ya
rımlık tomurcuğu ile. hemıen onun altındaki iki 
yaprağı çay olarak sayılabilecek bir bitki. 10nun 
dışındakilerin cay olarak kabul edilmesi halin
de siyasî baskılarla çeşitli taviz politikalarının 
sonucunda, onun çay olarak satmalın ması ha
linde, çay kalitesinin düşmesi, çayın maliyeti
nin yükselmesi ve ekonominin daha büyük bir 
yaraya, daiha büyük ölçüde kanayan bir yaraya 
salhibolması anlamına, geliyor. 

Bu balkımdan, asıl önemli konu, Türkiye'de 
çayın fiyatından da önemli olan konu, çayın ta
rifi meşe leşidir. 2,5 yaprağa «çay» demeyi başa
racak bir iktidarı ortaya çikarıma meselesi yıl
lardan beri yapılmamıştır. Yıllardaın beri son 
yaprağına, kadar alınjmıştır çay diye. Bunun 
'çaycıya hizmet olduğu düşünülmüştür, aslında 
çaya ihanet olmuştur. Çaya ihalet olan her şe
yin en sonucunda gelip çaycıya ihanet olaicağı 
gürülmıek istenmiemiştir. Bugün çaycı da bun
dan; mustariptir. Yetiştirdiği ürünün haySiiyelti-
ni kaybedişinden, sanki kendisine Sadaka veri
lir gibi bir iktisadî değeri olmayan bir bitkiye 
para veriliyor durumuna devletin girişinden 
mustariptir, şikâyetçidir. Ama daima, baskılar 
sonucunda, 2,5 yaprağın ötesinde çay alma po
litikası yürütülmüştür, sürdürülmüştür. 

Biz ne yaptık? Bu çay teknik .olarak nedir? 
2,5 yaprak. Bir dekarda 2,5 yaprak çay olmak 
üz'ere ııle kadar çay çıkar? «450 kilo» dediler. 
«450 kilosunu alırız» dedik. Bir dekar 2,5 yap-
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ra!k üzerinden 450 kilo veriyorsa, bunu çay ka
fimi ederiz ve onu alırız ve aldığımızın da bak
lanı veririz. Demirci altı yıl işbaşında kaldı, 
çaya tek kuruış zam yapmadı. Biz geldik, çaya 
haysiyetini verecek bir şeklide tarif ettik, ger
çek çayın ne olduğunu ifade ettik ve ondan 
sonra da o gerçek çaya yüksek fiyat verme yo
lunu tuttuk, 625 kuruş dedik. (C. H. P. sırala-
rındaın «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Altı yıl çay meselesine sırtını döneceksin, 
önüne geleni çay diye satın alacaksın, bunu 
çaycıya hizmet diye düşüneceksin, fakat çayın 
fiyatına tek kuruş zam yapmayacaksın. «Niye 
zam, yapmıyorsun?» dediklerinde; «İşte. çayınız 
çay değil, maliyet fazla» diyeceksin ve ondan 
sonra biz gelip «450 kilodan fazlası çay değil
dir, bir dekarda 2,5 yapraktan ancak 450 kilo 
çay çıkaır» diyeceğiz ve onun gerçek fiyatını 
'ödeyeceğiz, 625 kuruş; ondan sonra, «Bu sene 
çaycıya gereken ilgiyi göstermediniz» diyecek-
sindız. Bu sene hem çaycıya gereken ilgiyi gös
terdik, hem çaya gereken ilgiyi gösterdik, hem 
de ekonomimizin ic ab ettirdiği, cay konusunda 
icalbettirdiği ciddî, disiplinli bir politikanın içi
ne girdik. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Yaprak alımında 2,5 yaprak değil. «1,5 yap
rak alındı» diyor. Bu, yanlıştır. Böyle uygula-
mıalar mevzii olarak kendisini göstermiştir. Ba
zı çay alını memurları, bazı eksperler böyle bir 
anlayış içine girmeye teşelbibüs etmişlerdir, 
amaçiları bizce belli değildir, böyle bir uygula
maya girmeleri için kendilerine hiçbir talimat 
verilmemiştir. Hangi amaçla olduğunu siyasî yönü 
var mıdır, yok mudur bilemiyorum, bu konuda çe
şitli şeyler söyleniyor; 1,5 yaprağın ötesinde çay 
almama yoluna girmişlerdir. Bunu öğrendiği
miz anda Sayın Gümrük ve Tekel Bakamımız 
olayın üzerine yürümüştür; 2,5 yaprağı çay ola
rak alma politikasını sonuna kadar götürmüş
tür. 

'Değerli arkadaşlarım, bu bütçe vesilesiyle 
aslında Parlamento olarak, Hükümet olarak 
dünyanın karışı karşıya bulunduğu meselelere, 
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meselele
re .bir ortak teşhis yapabilmeyi isterdik. Bu ya
pacağımız teşhisin bizim için sakınca yarata
cak, sıkıntı yaratacak yönleri bulunabilirdi, bu, 
o kadar önemli değil. Önemli olan, hangi olay

larla karşı karşıya olduğumuzu, bu olayları gö
ğüslemek için ne yapmamız gerektiğini müşte
reken tespit etmekti. Çeşitli sebeplerle, özelik
le tartışmaların iktisadî mihverinden kaydırı
lıp, dar anlamda siyasal bir çekişme biçimine 
döndürülmesi sonucunda böyle bir şansı maale
sef IbulaJbilmiş değiliz. Fakat bu konuda çeşitli. 
gayretler gösteren değerli arkadaşlaramızın tu
tumlarına gene de teşekkür etmek isterim. 

Aislında iktisadı meseleler ile siyasî mesele
ler 'biribirinden kolayca ayrılabilir durumda da 
değildir. Dünya iktisadî bakımından da siyasî 
hakımından da yeni oluşumların eşiğindedir. 
Biz, iktistdî bakımdan da, siyasî bakımdan da 
bu yeni oluşumlara ayak uydurmak mecburiye
tiyle karşı karşıya bulunur durumdayız. Siyasal 
bakımdan büyük suçlamalar dinledik, Özellikle 
af kanunu çerçevesinde. 141 ve 142'nin af kap
ışanıma alınıp almimaması, Türkiye'de komünizm 
tehlikesi, anarşi... Haltta bazen böyle noktalara 
varildi ki, hu Hükümetin muhalefetsiz bir ikti
dar ümidi içinde olduğu, bunun hazırlığı için
de olduğu dahi, üzüntü ile ifade edeyim, bura
da zikredildi. 

Aislında biz, sayın parti sözcülerimizin her 
közlerini ciddiye alıyoruz, her sözlerini büyük 
ibir dikkatle izliyorum. Onun için bize yaptık
ları sitemleri, eleştirileri de aynı dikkatle de
ğerlendirmeye gayret ediyoruz. Fakat bazen, 
meselâ bir değerli partimizin başkanı çıkıyor, 
«ıBıı Hükümet tek parti özlemi içimdedir, mu
halefetsiz iktidar özlemi içindedir» diyor. Bu
nu anlayışla karşılamak mümkün değildir. Bun
lar haksız suçlamalardır, ıbunilar yanlış suçla
malardır, faydasız suçlamalardır; siyasî müca
deleyi yanlış bir zemine oturtturma sonucu ve-
röbilecek, amacı ibu olmasa dahi; birtakım si
yasî mücadele üslûplarıdır. Bunlardan şikâyet
çi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Özellikle 141, 142 konusunda yapılan suçla-
ımalar ve saldırılar, haksızlığı ibir tarafa, top
lum için zannediyorulm ki büyük ölçüde zarar
lıdır. Biz Türkiye olarak son üç - dört yıldan 
Iberi büyük bir bunalımlın içindeyiz, büyük bir 
'değer kargaşasının içimdeyi'z. Son dört yıldan 
ıberi Türkiye, neye doğru, neye yanlış diyeceği
ni bir türlü kararlaştırabilmi'ş vaziyette değil
dir. 12 Mart öncesinde «kahraman» diye kabul edi
len insanlar, 12 Martın hemen sonrasında hain 

— 149 — 
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olmulşslardur, daha sonra şartlar değişjmiştir ve 
'biz buıgün bunları normal insan yapalım .diyo
ruz; bu birbiri ile çelişen ölçüsüz suçlamalar
dan toplumu ve onları kurtaralım diyoruz, hor 
şeyi gerçek ölçüsü içine, gerçek ağırlığı içine 
oturtalım diyoruz. Fakat bu girişimlerimiz, bu 
arzularımıız anlayışla karşılanmıyor, geme ona 
Ibenzier suçlamalara yal açıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız, 12 Mart 
öncesinde Türkiye radyolarında, «Tutuklandı, 
tutuklanacak» diye ilân edilen parti genel baş
kanları varidi; «Kapatıldı, kapatılacak» deni
len partiler vardı. Bunlar reismî ağızların ifa
deleri idi; ıbunlar işbaşında bulunan yönetimin 
anlayışı idi; toplumun anlayışı değildi. Toplum 
o anlayışı kalbul etmediğini ilk fırsatta ortaya 
koydu ve -12 Marttan sonra suçlu denilen in
sanlar, 12 Marttan sonra hain denilen insanlar 
buıgün işbaşına geçtiler, Hükümeti kurdular; 
[Meclisin içinde önemli kesimleri .sağladılar. 

Değerli arkadaşlarım, nedir bu olayın altın
daki anlam? Neden böyle oluyor? Kim nakli
dir? Dört gün önce verilen hüküm mü haklıdır, 
6 ay sonra yerilen hüküm mü haklıdır, 'bugün 
verilen hüküm mü halklıdır, yarın verilecek hü-
ıküm mü halklıdır? 

Ne yapacağız, hangisine göre faaliyet göste
receğiz? Nasıl (bakacağız? Birtakım insanlar 
çıktı, dört yıl ünce çeşitli müesseselere, çeşitli 
kişilere, çeşitli kuruluşlara damjgalar bastılar, 
ihükülm,ler verdiler ve ıO hükümlerin, o damga
ların doğru olmadığı, yanlış olduğu, gerçeği 
yansıtmadığı son üç yılın içinde ortaya çıktı. 
Şimdi bir ölçüde ortaya çıktı; eğer imkân bu
lursak, toplum olarak imkân bulursak daha 
büyük ölçüde ortaya çıkacak. Birbirimizden 
'korkmamız için selbep olmadığı ortaya çıkacak. 
Korkulacak, kuşlku duyulacak fazla bir şeyin de 
olmadığı ortaya çıkacak. Ama bununla beraber, 
bu ortaya çıktığı anda, üç yıl önce, dört yıl 
önce verilmiş olan hükümlerin gerçek -olmadığı, 
yanlış olduğu da ortaya çıkacak. Birtakım in
samlar !bu kürsülerde kendi verdikleri hük
mün, üç yıl önce, dört yıl önce verdikleri hük-
imıün yanlışlığı ortaya çıkmasın diye bir kav-
ıgaiyı, artık gereksiz failr kavgayı, artık haksız 
fair kavgayı, hâlâ sürdürmekte inat ediyorlar. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri', alkışlar.) 

Böyle bir kavgayı sürdürmekte mıeımlekeıtin 
menfaati yoktur. Böyle bir kavgayı sürdünmek-
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te belki o hükümleri dört yıl önce vermilş olan 
insanların kendi şahsî faydaları vardır. Belki 
onlar verdikleri hükmün yanlışlığı artık ortaya 
çıkmasın diye, Türkiye fair cadı kazanı içilnde 
yaşamaya 'mahkûm bir ülke durumunda olma
dığını ortaya koymasın diye bu kavgayı götü
rebilirler; ama biz buna alet olmak niyetinde 
değiliz. Biz Türkiye 1de kimsenin kimseden 
korkmak mecburiyetinde olmadığı günlerin ge
leceğine inanıyoruz. Korkmak için bugünden 
bir sebep olmadığına inanıyoruz. Bu son üç yıl 
içinde ortaya çıkmaya başladı. Fırsat verirse
niz dalha da çok ortaya çıkacak, daha da çok or
taya çıkarmaya çalışacağız. Bu gayretimizi ni
çin, «Türkiye'yi parçalamak, bölmek, konıüniz-
ni'i getirmek, anarşizmi hâkim kılmak» diye 
takdim ediyorsunuz. Bir politika izlediniz, 12 
Mart öncesinde bir politika izlediniz; barışı ya
ratmadınız, toplumun huzurunu koruyamadı-
nız. 12 Mart''tan sonra bir başka politika izlen
di ; ama onu bâlâ sürdürmek, başarıya götür
mekte imkânı olmadığı ortaya cılktı. Bırakınız 
faiz de bir yeni politika deneyelim, biz de ken
di anlayışımızla bu olayın üzerine yürüyelim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Engel olan 
IMlm ? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Tanınacak halklar, verilecek özgür
lükler bu toplumu karıştırmayacaktır. Bu top
lumu karıştırmak kimsenin niyeti değildir. İna
nıyorum ki, biziim önerdiğiimilz politikanın tam 
karşıtı politikayı öneren arkadaşlarımın da 
amacı Türkiye'yi bir cadı kazanı olarak tutmak 
ıdeğildiır; ama. sonuç o oluyor, ona ımeclbur ka
lıyoruz. Sanki Türkiye'yi bir cadı kaaanı olarak 

tutmanın dışında birbirimizin gözüne utanma
dan bakmanın şartlarını yaratmak imkânı yok
muş gilbi ^düşünüyoruz. Türkiye'yi bir cadı kaza
nı haline getirmeden; birbirimizi suçlamaya 
mecibur kalmadan, ensemizde Devletin nefesini 
duymak zorunda kalmadan, özgür bir ülkenin 
insanları olarak da barış içinde yaşamanın şart
larını, yollarını biz bulacağımıza inanıyoruz. 

Bu konuda .kendi politikamız var, kendi an
layışımız var, bunu götürmek istilyoruz. Sizin 
de amacınız o; ama o amacınızda Türkiye'yi o 
hale götüremiyorsunuz, götüremediin'k; olaylar-
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la ortada. 12 Mart öncesiyle 12 Mart sonrası ile 
•ortada. Biz yeni bir poltilka götürelm diyoruz. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sk götü
rün., 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Tartışma budur. Eğer Yüce Meclis bu 
anlayışın içerisine girerse eğer Yüce Meclis Türki
ye'de bir barış dönemilndn, bir özgürlük döne
minin, birbirimizi suçlamadan, birbirimizi severek, 
birbirimizi affederek, birlbirilm'ize iyi gözle baka-
raJk bunu sağlamanın mümkün olduğu anlayışı 
iSçine gelirse, bunu kesinliikle başaracağımıza 
inanıyorum. 

Ufaık tefek olaylar çılkıyor sağda solda. De
ğerli arkadaşlarımiız geliyorlar bunları anlatı
yorlar. Elbette haklarıdır, elbette anlatacaklar, 
elbette dıikfeaitlerimizi çekeeelkler. Ama bu olay
lar, Hükümetin ve Meclisin dikkatimi çekmenin 
ötesinde, bundan zevk alır gibi, bunu bir siyasî 
ıtatışma ikomusu haline getirir gibi bir üslup 
içinde takdim ediliyor ve hemen işlemediği, yan
lış olduğu ortaya çıkmış bir politikanın mesnedi 
olarak takdim ediliyor. Bunu yapmayalım. Ne 
suçlamalar yapıldı burada birbiriimiteıe... 

Değerli arkadaşlarım, barış içinde ve özgür
lük içinde yaşamayı başaracağız. Bunu hapisha
nelere insanları doldurarak değil, insanlara gü
venerek, insanlara haklarını tanıyarak, insanla
ra iyi muamele ederek başarmaya çalışacağız. 
Zorla değil, inandırarak bunu sağlamayı başara
cağız. Fiilî çatışmalar yaratarak değil, barışı ve 
.huzura topluma hâkim kılmak için üzerimize dü
şen görevi yapmaya çalışarak bunu gerçekleştire
ceğiz. 

Arkadaşlarımız daha şimdiden, bizim bu 
ıgen'çlik çatışmaları içinde bir kanadı tuttuğumuz 
ithamını yapmaya çalışıyorlar. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Doğru, doğru. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer bu doğru 
değilse bunu yapmak çok tehlikelidir, çok yanlış
tır, çok zararlıdır. Eğer doğru değilse, eğer doğru 
olmaması için küçük bir ihtimal varsa ve o ih
timalin altına sığınarak biz gerçekten o düşündü
ğünüzden farklı bir politika içinde isek, siz bu 
suçlamayı bize yapınca çok şeyi değiştiriyorsu
nuz! Sanki bizim öyle olmamızı istiyormuşsunuz 
gibi oluyor, sanki bizim gençlik kanatlarından 

birisinin arkasında olmamızı, arkasında olmaya 
mecbur kalmamızı istiyormuşsunuz gibi oluyor. 
Böyle olmaması lâzımdır bunun. Bize bu hakkı 
tanıyınız. 

HASAN ÖZ ÇELİK (Ankara) — Sayın Ba
kan bunların bütçeyle ilgisi yok. (O. H. P. sıra
larından «Otur yerine, sus be» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özçelik rica ederim, lüt
fen efendim, lütfen. 

Devam buyurun sayım Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) Değerli arkadaşımı, eğer bunları burada 
konuşmak imkânını bulamazsak, nasıl, hepimizi 
ikna edecek, hepimizin üzerinde anlaşacağı bir 
politikayı yürütmek imkânını buluruz. 

Değerli arkadaşlarım; gençlik kanatlarından 
birisinin arkasında, sokakta çatışan kanatlardan 
birisinin arkasında olduğumuz söyleniyor. Bu, 
çok tehlikeli bir suçlamadır, çok haksız bir suç
lamadır. Bunu söyleyen insan, buraya gelip ispat 
etmek mecburiyetindedir. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Ba
kan, bunların lüzumu yok. (O. H. P. sıralarından 
«Sen sus, otur yerine» sesleri.) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bunları 
başka zaman konuşuruz. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Kiim kimin arkasındadır, nasıl arka
sındadır? (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Böylesine ispat edilemeyecelk... 
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — «İleri 

uçlar» dan anlayışınız nedir! «İleri çevreler, 
geri çevreler» ne demektir? 

BAŞKAN — Saıyın Bilgiç, rica ediyorum 
efendim lütfen. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Sakakta vuruşan gençlerden bahse
diyoruz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — «İleri çevre
ler/ geri çevreleri nedir, Sayın Bakan? (C. H. P. 
sıralarından «Sus da dinle» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyiniz. Karşılıklı müzakere usulü yok sayın 
arkadaşlar, rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; önce şu an
layışım altını çizmek isterim -
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Biz «Toplumda barış, toplumda kardeşlik, 
özgürlük» diyorsalk, ilerioililk, gericilik orttadan 
kalkacak demek istemiyoruz. İlericilik, gericilik 
(olacaktır, olmalıdır, vardır; bundan sonra da 
'oiaıeaiktır ve biz ilerici kesimin yanındayız; 
bundan kuşkunuz olmasın. (C H. P. sıraların-
ıdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım... (D. P. sıralarından 
gürültüler.)' 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Hayır 
yoik senide. Suçluyu suçsuzu ayır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — »ebelen hayır 
ıgıelfm ẑ. 

(<C. H. P. sıralarından «Meelisi basandan 
Ihayır gelmeız» sesleri, gürültüler.) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer ilericıi-
liik - gericilik tartışanası... 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — İlerici, 
gerici -kim ? 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç rica ediyorum 
eifendim, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

ıSAMİ ARSLAN (Denizli) — Gericiler kim? 
BAŞKAN — Sayın Arslaın, rica ediyorum, 

efendim. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Ortağınız mı 

gericiler? 
'BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan ikmal et

sin ıkonuşmaisını, rica ederim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Gerici dinci 

değil, din istisimarı yapanlarıdır gerici; yani 
senim gibiler gericilerin, ortağıdır. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tüzün, lüt
fen efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De-
vam'la) — Değerli ark'adaşalrım; eğer ilerici
lik - gericilik tartışmasını yasaklamak işitiyor
sanız, bu bambaşka bir anlayıştır, bizi bu
mun içinde göremezsiniz; bu apayrı bir mese
lledir. Bu tartışma olur, olacaiktır. Biz, tartış-
ınalar sokakta yumrukla, tabanca ile olmasın, 
diyoruz. (A. P. sıralarınidan «Biz de bunu is
tiyoruz» sesleri.) Karşı karşıya geçelim, biri-
aniz'le konuşalım, tartışalım; görüşlerimizi söy
leyelim. İktisadî politikanızı siz söyleyiniz, biz 
(Söyleyelim. Sosyal politiikanızı siz söyleyiniz, 
•biz söyleyelim. Bu apayrı bir meseledir ve bu 
tartışına 'elbette olacalkftır, buna (kuşku yok. 

Bu tartışmadan hiçbir zaman fedalkârlık yap-
ımayız. Bu tartışmamızı harış içinde sürdürece
ğiz; sokakta sürdürmeyeceğiz sokakta sür
dürmek isteyenlerle-, bu tartışmayı bizim 
adımıza soıkakta sürdürmek isteyen insanlara 
ıkanat germeyeceğiz, yardımcı olmayacağız. 
Mesele budur. (C. H. P. sıraJlaırındaın «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; bu politikanın yürü
tülebilmesi için, iiktirarıyle muhaleıfetayile' Tür-
ıkiyie Büyük Millet Meel'islndelki bütün partile
rin her şeyi objektif ölçüler içinde değerlen
dirmesi mecburiyeti vardır. «Bu Hükümet, 
sokakta vuruşan kanatlardan harisinin arka
sındadır» demeye kimsenin hakkı yoktur, hiç-
Ibirinlzin hakiki yoktur. İçişleri Bakanı Sayın 
Oğuzhan Asiltürk... O, kimin arkasında? Ayıp
tır, ayıptır. (C. H, P. sıralarından «Gericiler 
'bu lâfı çıkarıyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bu, ciddî bir siyasî tartışmanın için-

' -de alet edilebilecek: bir konu değildir; bir te
mel politika meselesidir, bir temel tespit mese
lesidir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Kim bun
ları söylüyor, Sayın Balkan ? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Kim söyle-
diyste bunları, siz söyleyin, açıklayın Sayın Ba
lkan. (A. P. sıra'larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özeelik rica ederim 
efendim, lütfen. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Sayım Başikan, sayın milletvekilleri; 
'biz, ifade ettiğim bu anlayışı imlkân bulduğu
muz ölçüde yürütmeye çalışacağız. Anayasa 
'ölçüleri içindeki fikir tartışmalarına klimsenin 
müdahale etmek hakikini görmüyoruz. Ana
yasa içimdeki bütün siyasî farlklılaşımalafr, el
bette kendisini geliştirmekte, yürütmekite ser
best olacaklardır. [Fakat,' anarşiye, sokağm si
yasî tartışmaya hâkim olmasına hiç bir zaman 
yardı ite olmayacağız; bmnm daima karşısın
da olr:af JZ. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerinin bu Hükümeti bu şekilde değer-
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dendirmelerinin gerektiğini ifade etmek istiyo
rum. Bu konuda yapılacak bir hata, Türkiye' 
deki siyasî mücadeleyi sokağa dökme konusun
da atılmış 'en büyük adımın kendisi olacaktır. 
Ger çok o olmadığı ve Hükümet bir kanat teşkil 
etmediği halde onu, sokaktaki olayların içinde 
bir kanatmış gibi göstermek; sokağı, Türkiye' 
de tekrar hâkim kılma konusunda atılabilecek 
en tehlikeli bir adımdır. Buna kimsenin alet ol
mamasını özellikle rica lediyorum. 

Dönerli arkadaşlarım, bu tartışmalar sürecek
tir, bir yıl, iki veya üç yıl sürecektir ve bir gün 
gelecektir; Türkiye'de barışın da, özgürlüğün de 
bir arada yürüyebileceği, kimsenin kimseyi hak
sız y-ite suçlamak imkânına sahip olamayacağı, 
haksız yere suçlayarak siyasî fayda temin etmek 
imkânına sahip olamayacağı (bir dönem elbette 
gelecektir. Hepimiz bu son 3 - 4 yıl içinde bü
yük bir bunalımı yaşıyoruz. Bir toplumun bu ka
dar büyük dönüşümleri, bu kadar büyük virajla
rı bu kadar kısa süre içinde yapması kolay de
ğildir. 4 yıl, 3 yıl önceki tabloyu bir düşününüz 
ve bir de bugünkü tabloyu düşününüz. N» hale 
gelmiştir Türkiye? Bu dönüşüm elbette kolay ol
mamıştır. Bu dönüşümün pekçok faturası öden
miştir, herkes tarafından ödenmiştir, önemli 
olan, bu dönüşüme yardımcı olalım ımı, olmaya
lım mı? önemli olan, üç yıl önceki şartlar de
vam «tsin mi, etmesin mi? Halâ kuşku ortamı de
vam tetsin mi, etmesin mi? Suçlama, yararlı bir 
siyasî mücadele yöntemi olarak ortaya çıksın 
mı, çıkmasın mı? Mesele budur. Toplum bu bü
yük dönüşümü yapmıştır. Bu büyük dönüşüme 
yardım edenler olmuştur, enlgellemek isteyenler 
olmuştur. Ona rağmen, toplum bugün çok bü
yük bir dönüşümü yapmıştır. Bugün toplum, 3 -
4 yıl önceki havasında, değer ölçüleni içinde de
ğildir. İnsanlar birbiriyle daha rahat ıgörüşür, 
konuşur haldedir; birbirini suçlama mecburiyeti
ni daha az hisseder haldedir. İnanıyorum ki, 
bizim görevimiz bu dönüşüme yardımcı olmaktır, 
onu engellemek değildir; onu (gerçekleştirmek
tir. Onu gerçekleştirirken, ne barıştan, ne de öz
gürlükten fedakârlık etmemektir. Her ikisini de 
len iyi denge içtinde tutacak bir biçimde, ikisini 
de birlikte gerçekleştirecek bir anlayışı, önce bu 
Parlamentoya, sonra Türkiye'ye hâkim kılmak
tır. 

Suçlamalara devam ederek, artıik bir önem 
ağırlık taşımayan alayları Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kürsüsünde coşkun bir üslup ile 
saatlerce anlatarak bu dönüşüme yardımcı ola
mayız. Bizim görevimiz bunu yapmaktır, Ibuna 
yardımcı olmaktır; yeni bir ortamı oluşturmak
tır ; bir kuşıku ortamım değil, bir barış ortamını 
oluşturmaktır. Birbirimizi daha rahat anlar hale 
gelmektir; birbirimizden daha az kuşku duyar 
hale gelmektir ve buna yardımcı olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bu nok
taya gelmesi kaçınılmazdır ve Türkiye bunu ya
şayacaktır. Bir süre sonra, birbirimizin gözleri 
nin içine daha rahat bakar hale geleceğiz. Bugün 
Türk yöneticileri, sağcısiyle solcusuyla gençle
rinin gözüne daha rahat bakabiliyorlar; yarın 
da rahat bakacağız; aramızdaki duvarlar kal
kacak. Aynı anlayışta olsak da, olmasak da on
lar bilecekler ki, bir Hükümet vardır. Anayasa 
vardır, kanunlar vardır, hukuk devleti vardır ; 
o çerçeve içerisinde herkes her istediğini düşü
nür; herkes kanunların elverdiği siyasî eylem
lerin içinde olur ve bundan dolayı şikâyetçi olan 
birtakım insanlar gelip, Meclis kürsülerinde 
«Cadı kazanları» kaynatamazlar, suçlama kam
panyaları açmaızlar. Bunların sonucu korkudur, 
kuşkudur ve barış değildir, özjgürlük değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu {görüşlerimi ifadje 
ettikten sonra, siyasî bakımdan önemli saydığını 
bir nokta ile ilgili olarak da birkaç cümle söyle
mek istiyorum: 

Sajiiı Feyzioğlu, «Dış politikada bu Hükü
metin daima yanında olduğunu, ona yardımcı ol
mak kararında olduğunu» ifade ettiler. Bunu 
şükranla karşılıyorum. Gerçekten çok önemli 
bir noktada, çok yararlı olacak bir biçimde or
taya konulmuştur. 

Hükümetimiz, çeşitli dış politika alanlarında, 
ulusal çıkarımız doğrultusunda birtakım müca
delelerin içindedir. Bu mücadeleleri bir siyasî 
istismar konusu yapma anlayışı içine girmemiş 
olmasını; tam tersine, vatanseverce bir jest için
de, «Hükümeti bu girişimlörinde desteklediğini» 
ifade etmiş olmasını büyük bir memnuniyetle 
ve şükranla karşılıyorum. Bu, dış politika nok
tasında kalmamalıdır; bu iç politika da da ol
malıdır. Bu, iktisadî politika konusunda da bir 
müşterek anlayışla, hepimizin girmesine yar
dımcı olacak bir anlayışa yönelmelidir. Zanne-
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diyorum, böyle bir anlayışı oluşturalbilirsek bü
tün güçlüklerin altından kalkmak için gerekli 
ortamı da yaratmış oluruz. 

Ba Bütçe tartışması oldukça hareketli geçti, 
üzüntümüze yol açacak, sevincimize yol açacak 
çeşitli olaylar yaşadık. Fakat, zannediyorum ki, 
Bütçe Komisyonuna, bütçenin takdim edilmiş ol
duğu ilk andan şu ana kadar geçen zaman için
de birbirimizi daha yakından anlama imkânını 
bulduk, birbirimizi daha iyi değerlendirme imkâ
nını bulduk ve memleketin karşı karşıya bulun
duğu meseleleri bir ortak teşhis içine oturttur
mak için, gerekli gayreti müştereken gösterme 
mecburiyetini zannediyorum ki, biraz daha iyi 
hisseder hale geldik. Bunu önemli bir kazanç 
sayıyorum ve bundan sonra da devam ettirilme
si gereken istikamet olarak görüyorum. 

Bu bütçe vesilesiyle tenkit, temenni mahiye
tinde çeşitli görüşler ileri süren bütün arkadaş
larıma yürekten teşekkür ederim ve bütçemizin 
öniümüzdeki günlerde yapılacak tartışmalardan 
sonra Türk ekonomisinin hizmetine bir yeni güç 
katacak, yemi bir hız katacak ibir biçimde gire
bilmesine olanak vermenizi temenni \ederek he
pinize saygılar isunarım. (CHP. sıralarından sü
rekli ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sualler var sayın Bakan, ayrılmayın. 
Sayın Orhan Oğuz, sualinizi lütfen ifade 

«din efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bundan bir dki ay öncıe, Avrupa Ekonomik Top
luluğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı 
ülkelerin buğday açığını kapatmak amacıyla 
yardımda bulunabileceğini ifade etti ve yanıl
mıyorsam Mısır 170 dolardan, buğday açığını 
kapattı. 

Biz 'Türkiye alarak başka piyasalardan bir 
hafta sonra 2;20 dolardan 200 000 ton civarında 
buğday aldık. Bu suretle hazine 150 milyon lira 
civarında bir zarara uğradı. 

Bu ızararın nasıl karşılanması düşünülüyor 
Sayın Başkan, bunu istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Buyurun ıSaym Bakan. 
MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Efendim, Sayın Oğuz'un lütfettiği bil
giye teşekkür ederim; fakat ortada, karşılan
ması gereken bir zarar söz konusu değildir. 

Çünkü biz bütçelerimizdeki hesaplarıimızda, Av
rupa Ekonomik Topluluğundan, dünya fiyatla
rının şu kadar altında bir buğday alımı yapaca
ğımıza göre kendimizi ayarlamış durumda olma
dığımız için, daha önceki hesaplarımıza ıgöre bir 
ek harcama söz konusu olmadığı için^ kapatıl
ması gereken bir zarar elbette söz konusu değil
dir. 

Bu bakımdan, sorunun bu kısmını, kapatıl
ması gereken bir zararın söz konusu lolmadığı 
şekliyle cevaplandırmış oluyorum. 

Yalnız, lütfetmiş olduğu bilgiye (gerçekten 
teşekkür ederim. Böyle bir imkânın Türkiye için 
hangi ölçüde gerçekleştirilebileceği, bakanlıkla
rımız tarafından elbette üzerinde durularak, 
bundan sonraki ihtiyaçlar için kullanılmaya gay
ret edilecektir. 

Kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cevat önder yazılı dört sual (gönder

mişler. Onları da okuyorum: «7 adet vergi, Ece-
vit Hükümetinin gelir bütçesinde, Tıalû Hükü
metinin teklifinden daha fazla tahmin edilmiş
tir. Her iki tahmin de 1974 yılma ait olduğuna 
göre, bu fazla vergi tahmini hangi ilmî veriler
le izah edilebilir. ?»» 

Sorunun biri bu. 
MALİYE BAKANI DENÎZ BAYKAL (De

vamla) — Kim sormuştu Sayın Başkan1? 
BAŞKAN — Sayın Cevat Önder sordular. 

İsterseniz her sualin arkasından, cevabınızı lüt
fedin.. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Demin Sayın 
Bozbeyli'ye verdikleri cevapta vergilerden bah
setmediler. Buyurdular ki «Vergiler, gelir bütçe
si Maliye Bakanlığının haysiyetidir.» 

Bu duygusuna teşekkür ediyoruz. Yalnız, 7 
vergi Talû Hükümetinden daha fazla tahmin 
edilmiştir. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum; 
hangi verilerle olduğunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Zannederim sual anlaşıldı, 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI DENÎZ BAYKAL (De

vamla) — Teşekkür ederim. 
Ortada yine bir yanlış anlaşılma var. 30 (Ka

sımda .Meclislere sunulan bütçedeki vergi gelir
leriyle, önümüzdeki bütçenin vergi ıgelirlerinin 7 
kalemi arasında fark vardır; 7 ayrı vergide de-
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ğil. Vergi gelirlerinin 7 kalemi arasında fark 
vardır ve demin vermiş olduğum, bunlardır za
ten. Efendim, bunları size ayrıca yazılı olarak da 
takdim edebilirim. 

Fonlar: Petrol İstikrar Fonu'ndaki fiyat 
farkından doğan 720 milyon, bunlardan birisi
dir ; bu yedi taneden birisi budur; meselâ, 720 
milyon odur. Kurumlar thasil'atı vıe Devlet pay
ları, 150 milyon. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasının, 1973 yıl sonu bilançosunda fiilen 150 
milyon fazlalık vermesi üzerine, bu fazlalık ay
nen 1974'ün ikinci bütçesine, Mart Bütçesine in
tikal 'ettirilmiştir. Birinci bütçe hazırlanırken 
böyle bir durum söz konusu değildi; 150 mil
yon tamamen buradan.. İkinci Ikalem budur. 

Gümrük vergisi.. Üçüncü kalem budur. Ko
misyonda açıklandığı üzere, gümrüklerde bek
leyen malların tasfiyesinden doğacak gelirin 
oraya intikal ettirilmesi söz konusudur. Akarya
kıt gümrük vergisi 30 milyon artacaktır; budur. 
Bunların dışında bir §ey söz konusu değildir. 

Gerçekten, üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
bir konudur. Bir kalem oynatma kesinlikle söz 
konusu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Cevat önder'in diğer su
alini ifade ediyorum. «Ortak Pazarda ortalama 
vergi yükü nedir?» 

Bunu görüşmemizle ilgili (görüyor musunuz 
Sayın önder? 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De-
vamla) — Efendim, yine biraz önce takdim et
meye ıgayret etmiştim: Elimde, 1968 yılına göre, 
Danimarkadan Venezzuella'ya kadar çeşitli ülke
lerin vergi yükü hakkında rakamlar var. Sıra
sıyla okuyayım teker teker, siz değerlendiriniz: 
% 22 denilmiştir; % 22 değildir, kesinlikle de
ğildir 1968 yılma göre; ki, bu artmıştır daha 
sonra. Rakamları okuyorum: Danimarka % 
36.05'dir; Finlandiya % 35.98'dir; Fransa % 
37.62'dir. Yani, bu listede sadece Venezüella'da 
'% 17.92'dir. 

Sayın Bozbeyli'nin vermiş olduğu !% 22'life 
rakamın alında tek bir rakam yardır, o da Ve
nezüella'ya ait vergi yüküdür ki, o da Ortak 
Pazar'a dahil değildir. Onun dışındaki bütün ül
keler, % 36'dan % 31'e kadar çeşitli seviyelerde 

dağılmış vaziyettedir; % 21.92 ile Yunanistan 
da var. 

BAŞKAN —• Bir başka sual Sayın Bakan. 
«Türkiye'de 1974'ıde fert başına düşen vengi 

miktarı nedir?» 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — İzin verirseniz yazılı olarak takdim 
edeyim. Çünkü, yıl içindeki değişikliklere göre 
farklı bir rakama ulaşmak imkânı olacaktır. 

BAŞKAN — ıSayin önder ' in son suali: «6 
milyarlık iç istikraz tahvilleri nerelere satılacak
tır ?» 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Şimdiye kadar olduğu gibi, ihtiyaç' 
duyan, parasını değerlendirmek isteyen, kısa 
dönemde % 9 faizle değerlendirmek isteyen çe
şitli özel ve tüzeli kişilere satılacaktır, banka
lara satılacaktır. Yani, her zaman olduğu gibi 
özel ve tüzel kişiler bunu alma yoluna gide
ceklerdi]', 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.: 

(Sayın Tuiigut, sualinizi lütfedin. 
•MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş

kan, ben Sayın Bakandan rica edeceğimi, ben 
finallerimi çok kusa soracağımı kendileri de çok 
kısa cevap verirlerse memnun olurunu. 

Birinci sualim şudur : Siayrn Bakarı, bu büt
çemin yatırım1 kısmının ağır bastığım ve bu büt
çeyi, memleketlimizde bir yatırım hamle'sinin 
başlangıcı olarak ifade ettiler". 

Kendileri biiliirlıer ki, yatırımlar iki istika
mete yönelir : Birincisi, dinamik ve istihsale 
yönelmiş yatırımlardır. İkincisi, sosyal tesislere 
yötı-elen yıatınımlardır. 

Bu yatırımlarda böyle bir analiz yapılmış 
anıdır? Yapılmışsa, bu yatırımların yüzde ne ka
darı dinamik yatırımlardır; yüzde ne kadarı 
da sosyal tesislere ayrılmış yatırıımlarcbr? 

Bunun eeva'bını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Elimizde 'böyle bir rakam söz konu
su değildir. Yatırımların dinamik ve sosyal 
yatnrım olarak ayrıldığını: ilk defa duyuyorum:. 
Üretken amaçlı yatırıımlar vardır, sosyal laımaç-
lı yatırıımlar vardır. Değişik yatırım tipleri 
va:dır, Tabiî, ara mıallı üretmıeye dönük yatırım
la r ; yatırım m alları üretmıeye dönük yatınm-
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•lar j tüketim .matları üretmeye dönük yatırım-
11ar; amaca göre yapılabilecek çeşitli tanımlar 
vardır. Ben, Sayın. Turgut'un, dinamik yatınım-
dan ne anladığını taım biletmiyorum. 

MEEGMET TURGUT (Bursa) — İstihsâle 
yönelmiş yatırımlardır, siz, «prodükt'if yatırım» 
diyorsunuz: 

MALİYE BAKAM DENİZ BAYÎKAL (De
vamda) — Evet, üretken yatırımıllar. 

Böyle bir analiz her zaman yapıllabiliır. Bu 
'bütçenin özel olarak, ürerken yatırımllarım aley
hine bir kompozisyon oluşturduğunu söylemek 
(için, başlangıçta hiçbir işarete sahip değiliz. 
Yani, daitoa önceki yıllarda ortaya çıkmış yatı
nım kompozisyonunu, üretken yatıranlar aley-
ıhine değiştirme gilbi bir amaç söz konusu değil
dir. Daha geniş bir hacim içimde yatırım yapı
lacağı içıin; sosyal amaçlı yatırımlara da, üret
ken aımaçllı yatırumlara da hezimet etmek imkânı 
vardır. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim : 
Kaldı ki, bu ayrımlarda kesin sayılamaz hangi 
yatımım üretken yatırımdır, hanigi yatırım sos
yal amaçlı yatırımdır? Meselâ eğitim, sosyal 
amaçlı bir yatırım sayılabilir; ama, üretim ille 
doğrudan doğruya ilgili olan bir yatırımdır. 
Köye g-ötürülecek hizmet, ssoyal .amaçlı1 bir ya
tırım sayılabilir : Doğrudan doğruya, belirli 
bir malim üretimine yoi açıyor değildir; ama 
daha uygun bir üretim ortamı oluşturmaya dö
nük bir yatırımdır; bu bakımdan, üretken sayı
labilir. Bütün mesele tanım meselesidir» neyi 
nasıl anladınız ?»' meselesidir. 

ISayın Turgut bu sorusu ille eğer, «Bu büt
çenin yatıınımcılığı, mal .üretmeye, yatırıma dö
nük olmayan bir yatırıımıcıiık» demek istiyor 
dse; bunu kanıtlamak için bir işarete sahip ol-
maidığıımı ifade etmek Merim'. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kam. 

ıSayım Turgut devam buyurun. 
MEHMET TURGUT (Buma) — İkinci sua

lim Sayın Başkan. 
Yiffıe, bütçeyi getiren arkadaşlarımız müte

addit defalar bu bütç.e ile, yatırımların sosyal 
adalet öllçlM>ermde memleket dahiline yayılaca
ğını iddia etmişlerdir. 

Bu .iiddialannı ispatlayacak şöyle bir rakamı 
var miıdır? Biliyorsunuz, iktisaden geri kalmış 

vilâyetlerimiz vardır, zannediyorum 17 vilâyet
tir. Bu 17 vilâyette nüfus başına yatırım nis
peti nedir? Bunun dışında kalan vilâyetlerde 
nüfus başına düşen yatırım mdfctan nedir? Böy
le bir hesaplan var mıdır? Bunu rica ediyo-
ruını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Hayır, yoktur. Ellimde yapılmış böy
le bir hesap mevcut değildir. 

BAŞKAN — Yalnız, gerek suallerim, gerek 
cevapların kısa olmasını rica edeyim. Görüşece
ğimiz, daha dört madde var. 

[MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Sayın Başkan daha da kısaltmamı 
mı arzu ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız daha kısa so
rarlarsa sizin de cevabınız öyle olursa, memnun 
olacağını. Anlayışınıza teşekkür 'öderim'. 

Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Mümkün 

olduğu kadar kısa soracağım Sayın Başkan. 
Üçüncü sualim şudur : Sayın Bakan konuş

malarında, «Dünya fiyatları bütün memllekejt-
l'erde % 20 ilâ 30 arasımda artıyor», dediler. 

İMALÜYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — % 18 ilâ 20. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Tur-
ıhan Feyziıoğlu, konuşmasında, «Türkiye'de ilk 
üç ayda % 10,1 arttı» dediler., 

Bu durum karşısında, yatırımılarımızın bü
yük bir kısmı (bilhassa dinamik yatırımların 
büyük bir kışımı) dışarıdan gelen maddelerden 
yapılacağına göre, acaba bu bütçede yatırımla
ra konımuş olan paraların fizikî miktarı, geçen 
işemenin karşılığı fizikî bir mukayesesi yapılmış 
mıdır ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Efendim, konuşmamda bütün bu ko
nular üzerinde durdum. Kısa olmasını arzu 
ediyorsunuz; fakat tekrar etmek mecburiyetin
deyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) —• Önümde, yapılmış ihaleler var. Bu 
ihaleler, bütçenin öngördüğü rakamların altım
da yapılmıştır. Bu bütçede, geçmiş bütçelere ek 
olarak özel mekanizma var : Fiyat Artışlarını 
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Karşılama Fonu; Yatırımdan Hızlandırana Fo
nu. 

Bu iki mekanizma ille, şimdiye kadar söz 
konusu olmayan, fiyat artılarımı karşılamak 
için yeni âletler getirdik. Yani,, sadece rakam 
(hedeflerimi, .moneter hedefleri değil; fizik ~he-
(defleri de ondanda tutuyoruz. Fizik hedefleri 
^gerçekleştirmemize im'kân verecek fonları, da
ha başlangıçta bütçeye koymaya çalıştık.. Fi
yat .artış hızının, bunu aşacak bir tempo> iile or
taya çıkması halinde, ellimizde iki tane ayrı 'me
kanizma tutuyoruz. Bu ımekaniamalatia o ger-
•çeMeştirımeyıi de sağlayabilecek vaziyette oldu
ğumuza inanıyorum ve konuşmamda bunları 
hep anlattım zaten. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Ba-
ikan. 

Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Ba

lkan, Urfa pilot bölge olarak seçilmiştir. 90O 
milyon lira konulmuştur. Yatırım için ise 2180' 
milyon lira konuilmuştur. 

Acaba bu pilot bölgede lüzumlu yatırımlar 
için bir proje var mı? Bu projenin malî değeri 
nedir 

İ28Ö milyon lira kaç projeye ayrılacaktır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Bİr defa, £550 milyon lira değil, 960 
,milyon. Doğrudan doğruya yatıırımılara ayrılan 
250 milyondur, ,geriisi transferlere ayrılmıştır. 
Onlar da bir anlamda yatırım demek olacaktır. 

Bu (bakımdan, 9İ52 milyonun sadece 15 mil
yonu cari harcamalara ayrıillmıştır. Bütçe ile 
birlikte projeleri de takdim etmek imkânınıız 
dlmadığı için, huzurunuza bu 9!50 miryonun 
hangi projelerle harcanacağını ifade edecek 
gerekli vesikalarla eıikmamış' durumdayım. , 

Bu görev Toprak Reformu Müsteşarlığına 
aittir. Toprak Reformu Müsteşarlığı, Toprak 
ve Tanım Reformu Kanununun kendisine ver
miş olduğu yetkiye göre, bu 950 milyon lira
nın harcanması ile ilgili projeleri hazırlamış 
vaziyettedir veya hazırlamaktadır., Bundan da
ha tabiî bir durum söz konusu olamaz. 

{BAŞKAN — Evet Sayın Turgut, son suaili-
nizi sorunuz lütfen. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Son sua
lim şudur Sayın Başkan. 

Sayın Bakan konuşurken «Türkiye'de ileri
ci güçler, gerici güçler vardır. Biz ilerici güç
leri temsil ederiz»' dediler. 

Bizim inaneıımız şudur : Sayın Bakan, Tür
kiye Cumhuriyetimin Malilye Bakanıdır. Sayın 
Bakan ancak bazı hadiseılerde haklıyı, haksı
zı; suçluyu, suçsuzu ayırdetmekle vazifelidir. 
«İlerici güç» diye bir ayırım yaparsa ve kendi
sini bunun yanına koyarsa, o zaman Cumhuri
yet Hükümetinin Bakanı olarak bitaraflıktan 
bahsedemez, kanaatimce, 

Bu husustaki fikirlerini öğrenmek İstiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun İSayın Bakan. 
MAHİYE BAKANI DEıMZ BAYKAL (De

vamla) — Efendim, çok önemıli bir konuya, işa
ret ediyor Sayın Turgut. 

i Aslında buradan, Sayın Turgut'un siyaset 
anlayışı, •demokrasi anlayışı, Devlet yönetimi 
anlayışı hakkında uzun uzun konuşmak mecbu
riyeti ortaya çıkacaktır. 

Ben bir siyaset a'damıyıım ve bu sıfatla Hü
kümette bulunuyorum. Bir memur değilim, bir 
Devlet memuru değilim:. Siyasî kanaate sahibim 
ve siyasî kanaate sahip olduğum için buraya 
getirildim. Bu Meclîse bu siyasî kanaatilmlle gir
dim, Türk halkı bu siyasî kanaate sahip olan 
bir insanın hükümete girmesi gerektiğini ifade 
etti ve ben de o sıfatla burada bulunuyorum. 

Bu siyasî kanaatlere sahip oluşum, kanunla
rın uygulanmasında, siyasî kanaatlerine göre 
çeşitli insanlara farklı muamele yapmak anla
mına, kesinlikle gelmez. Birtakım ayırımları pe
şin olarak yapmak mecburiyeti vardır. Ben, 
icredi için karşıma gelen, çeşitli bütçe mekaniz
malarından istifade etmek içıin karşıma gelen 
insanların siyasî kanaatlerine zerrece itibar et
mem, iltifat etmem. Beralber çalıştığım memur-
'ların siyasî kanaatlerine itibar etmemi, iltifat 
etmem. Bakanlığımda, «Kim. hangi partiden; 
hangi tarihte seçime girmiştir?» onunla da meş
gul olmam; ama ben bir siyaset adamıyım, Tür-
Ikiye hak/kında görüşjlerim var; Türkiye'nin 
geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında görüşle
rim var. Türkiye hakkında ididam var benim; 
ö iddiamı gerçekleştirmeye çalışıyorum:. Beflili 
Ibıir yönüm var benim, o yönümü Türkiye'ye 
hâkim kılmaya çalışıyorum.. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) o yönümün, memleketin menfaa-
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itine olduğuna inanmışımı'. Benimde beraber 
inanmış, binlerce, onlbiınlerce, yüzbirilerce in
san var. Onlarla el ele bir mücadelenin ilçindej-
yim; tıpkı, sizin bir mücadelenin içimde oldu
ğunuz gilbi Sizin de biır siyasî kanaatiniz var. 
IBuraSı korperatif 'bir Meclis değil. Her birimliz, 
kanunlarım bize verdiği (belli halkları kullanırız; 
amıa o çerçeve içinde kendi siyasî kanaatimizi, 
-meımlefceltıim menfaatimin gerçekleşeceğine imam-
dığımıız doğrultuda eülbette mücadele! içimde gö
türürüz. Bundan tabiî ne var? Ellbette bcm ile-
'rici bir insanımı. 

(SADETTİN BİLGİÇ (-İstanbul) — Sualin 
cevabı bu değil Sayın Başkan? 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederini Sayını Bakan. 
Rica ederim, yani cevaibı beğenmek duru

mu... 
MALİYE BAKANI DENİZ SAYKAL (De

vamla) — Cevalbı değil ise, cevahırnı vermeyi 
ç/ok arzu ediyorum. Lütfen, hangi noktada ce
vap olmadığını ifade buyursunlar, bu tartış-
ımayı devam ettirelim. 

BAŞKAN — Rlica ederim., şu andaki duru
mumuz İçtüzük muvacehesinde, müsait değil. 

ISADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Taraf 
Ituituyorsunuz Sayın Bakan. 

tBAŞIKAN — Rica ederim, yeniden müdahale 
etmeyin. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Değerli arkadaşla mm1, Sayın Bilgiç 
yeni bir sual tevcih ediyorlar : «Taraf tutuyor 
musun, tutmuyor .mu'sun; olaylar karşısında na
sılsın ?l» 

BADETTtlN BİLGİÇ (İstanbul) — Hangile
ri ilerici güç 1 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bitireme
yeceğiz bu şekilde. 

İMALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —• Sayın arkadaşlarım,, (ben ilericiyim;: 
Maliye Bakanı olarak, elilmde çeşitli mekaniz
malar var; benim elimde çeşitli mekanizmalar 
var., 

TANİKUT AKALIN (Kırklareli) — Soru, 
cevap olmaktan çıktı Sayın Başkan? 

BAŞKAN .— Lütfen efendim, Sayım Bakan 
müsaade eder milsiniz? 

Bu soru da cevaplandıırıldı. 
(Bir '.başka soru var, onu alacağım. Sayın Ar

san, huyurun efendim. 

MiEHMET ALİ ARİSAN (Çamları) — (Sayım 
Başkan, bugün piyasada 'bazı ithal mallarınım 
fiyatlarımım pahalı olması soheibiyle, bazı büyük1 

ithalâtçı Akmalarım dışarıya gayrî .kanunî yol
larla para transfer elttikieri iddia edilmektedir. 

Acalba, Maliye Balkanı olarak buna bir ted-
•bir düşünüyor musunuz 1 

Meselâ, Arşiımidis FkmaLsınım gerçek •sahibi
min vefatından sonra, ailesinin Yunanistan'da 
ikamet etmesi ve buradaki kazancının bazı kıs
mının Yunanistan'u transferi gilbi... Bu 'misal
ler çoğailtılahilir. 

Hükümet olarak bunlara bir tedbir getirme
yi düşünüyor mu'sunuz 1 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMALİYE BAKANI DENİZ BAYHAL (An

talya) — Türkiye'de, para kaçırılmayla ilgili 
çeşitli tedlbirler zaten öngörülmüş vaziyettedir. 
önemli olan; müşahhas olayı tespit etmek, bu 
olayı delili emdi'rım-ck, bu olayı yargılamak ve 
«Sonucunu istihsal etmektir. O bakımdan, sizin 
bu ifadenizi bir ihbar telâkki: ediyoruz; şu an
da elimizde bulunan kanunî imkânlar, bizim bu 
'Olayın üzerine yürümemize olanak verecek du
rumdadır. Sizin bu uyarımuz üzerime, bu olayın 
üzerine yürüyeceğiz. 

Teşekkür ederim, 

'MEHMET ALİ ARİSAN (Çankırı) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
JSayın Hasan Değer, «Gümrükteki 450 mil

yon lirayı aşkın mallar nelerdir. Bu mallar ne 
zaman satışa -çıkarılalbilir? Satış hangi usûller
le yapılacaktır? Açıklanmasını dilerimi» demiş. 

Ancak, bunu, Sayım Bakanı ilgilendiren bir 
sual olarak görmüyorum. İleride Gümrük ve 
(Tekel Bakanlığının bütçesi de gelecektir. Bunu 
yazılı sualle de öğrenebilirsiniz. 

Onun için bu suali sormuyorum efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) _ Sayın 
Başkan, konuşmasında, 450 .milyon liranın, büt
çenin bünyesi içerisinde «olduğunu söyledi. 

BAŞKAN — Sorunun sorulmasının takdiri 
Başkana aittir. Ben bu sorunum sorulmasını uy
gun bulmuyorum. Bu detaylı bir sorudur iSayın 
Değer, şu anda cevap verme imkânı- olmayaibi-
lir. 

ıSaym Buldanlı'nın bir suali var «Bugün 
Devlet Hazinesinden para alan İktisadî Devlet 
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Teşebbüsleri ve kamu kesimi menmırftarmın 
adedi nedir? Yani, Devle/tin (Ordu ve mahallî 
idareler .memurları hariç) bugünkü fiilî kadro
su nedir?;»' demiş. , 

Buyurun iSayıın Bakan. 
MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Şimdi mi cevapTandırmamı istiyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim!, takdir sizin; 
yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka soru yok. (O. H. P. sıralarından «Bra-

ro» sesleri, .alkışlar) 
İSıradaki Sayın Hasan Oelâlettin Ezıman, 

sırasını İSayın Kemal Ataman'a verimişlerdir., 
Buyurun Sayın Ataman; süreniz yirmi da

kikadır. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Ülkemiz 14 Ekim seçimleriyle yeni bir siya
sal aşamaya ulaşmıştır. Bu aşamadan sonra, 
uzun süren Hükümet buhranı, ulusumuza ekıo-
nomlik ve sosyal yönden büyük etki yapmıştır. 
Türk ekonomisi yıllardır, sosyal adalet ilkele
rine sırt çevirmiş, toplumumuzun büyük bir 
çoğunluğunu teşkil eden halk kitlelerinin sefa
leti pahasına dar bir çevrenin çıkarlarına yönel
miş bulunuyordu. Bunun liçindir ki, çağımızda 
ekonomik ve sosyal kriz tüm dünya uluslarında 
olduğu gibi ülkemizde de, artan bir hızla tehli
keli bir gelişime doğru gitmiştir. Bunun sonu
cudur kli, toplumumuzda uçurum gitikçe büyü
müş ve ekonomimiz bir türlü dar boğazlardan 
kurtulamaz hale gelmiştir. 

İşte, Cumhuriyet Halk Partisi, yıllarca ezi
len ve sömürülen toplumumuzun büyük bir ke
simlini bu ağır yük ve etkilerden kurtarmak, 
ekonomik ve sosyal yönden insanca yaşayabile
ceği bir düzeye ulaştırabilmek için halkımızdan 
oy alarak Hükümet olmuştur. Şimdi, bu anla
yıştaki Hükümetin 1974 yılı bütçesini görüşü
yoruz. 

Meclisimize sunulmuş bulunan 1974 malî yılı 
konsollide bütçesi, 83 milyar lira tutarında öde
nekleri ihtiva etmektedir. Hükümet, genel ve 
katma bütçe tasarılarının Bütçe Karma Komis
yonunda yapılan (müzakereleri sırasında yapılan 

yeni ödenek ilaveleriyle, «denklik» prensibini 
korumaya çalışmıştır. Ancak, bütçe uygulama
larında; başlangıç ödenekleriyle, malî yıl so
nunda ulaşılan kesin harcama düzeyi, gerek 
ekonominin kon j oktur durumu, gerek yıl 
içinde alman ek ödenekler nedeniyle, genel
likle aynı olmamaktadır. 

Bu nedenle, halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmekte bulunan 1974 yılı büt
çesinin fazla, ya da açık vereceği hakkında bu
günden bir kesin beyanda bulunma olanağı esa
sen mevcut değildir. Bu görünümüyle, ilk kez 
köye yönelik, halka yönelik, esnafa ve çiftçiye 
yönelik bir bütçeyle karşı karşıya bulunmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, 1973 bütçesinde, köye 
götürülecek hizmetler için öngörülen 2 000 000 290 
lira yerine K974 bütçesinde 3 938 000 000 li
ra gibi % 71 oranında artış gösteren, kıvanç 
duyduğumuz bir ödenekle ilk kez köye yönelik 
bir iktidarın örneğini vermiş oluyoruz. 

Bütçe, bir evvelki yıla oranla, köye ve köy
lüye daha büyük hizmetler götürücü bir nitelik 
taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, eğitim sektörüne 
1974 malî yılı bütçesinde özel bir ağırlık veril
miş bulunmaktadır. Bu sektör için ayrılmış 
bulunan 16 211 000 000 lira ödenkle Hükümet, 
eğitime ve gençlik sorunlarına ne denli önem 
verdiğini bir kez daha saptamış bulunmakta
dır. 

1974 malî yılı bütçesinde eğitim sektörüne 
verilen ağırlığa paralel bir şekilde, Yüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Maliye Ba
kanlığı Bütçesinden yapılmakta olan yardımın 
miktarı, bir önceki yıldan otuz milyon fazla-
siyle, 190 milyon liraya çıkarılmış bulunmakta
dır. Böylece, eğer kredi miktarında bir deği
şiklik yapmazsak, mevcut 14 200 öğrenciye ilâ
veten, 16 400 yeni öğrencinin daha krediden ya
rarlanma olanağı sağlanabilecektir. Bu kredi 
miktarını 500 liraya çıkardığımız takdirde (ki 
buna inanıyorum, çıkması gereklidir) 7 828 ye
ni öğrenci daha krediden yararlabilecek hale 
gelmiş olacaktır. Böylece ülkemizde, ekonomik 
ve sosyal bozuklukların yarattığı patlamalar so
nucu sokağa dökülen gençlerimizi, çağın gerek
lerine uygun okuma ve yaşama düzeyine çıkar
tabiliriz. Gençlerimiz, (az da olsa) insanca ve 
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hakça yaşamını sürdürme olanağına kavuşacak
tır. Değerli milletvekilleri, işte o zaman ne 
anarşik olaylar, ne de ideolojik grup çarpışma
ları Türkiye için şikâyet edilir ortama gelir. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe eleştirileri 
sırasında özellikle muhalefet partilerine mensup 
milletvekili arkadaşlarımız ve sayın sözcüler, 
âdeta birbirleriyle yarışarak C. H. P. içerisinde 
komünist araıma çabasına girdiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu boşuna bir telâş ve 
boşuna bir uğraşı. Bütçe eleştirilerini! fırsat 
bilip bu gibi suçlamalara girersek, bundan hiç
bir parti kârlı çıkmaz. Hele hele, Cumhuriyet
çi, devrimdi, Atatürkçü ve bildirgesiyle ken
dini Türk halkına kabul ettiren ve demokratik 
düzene sonuna kadar inanan ve ona bağlı ve 
onu savunan C. H. P. içerisine, boşuna çaba sarf 
edilmesin; bir tek komüniste rastlayamazsınız, 
bulamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu çaba boşunadır ve 
bugün Türkiye'de bu denli kısır çatışmaların 
meydana getirdiği huzursuzluğu görmekteyiz. 
Bunun için, muhalefet partisi sözcüleri; eliniz
deki aynaları kendinize doğru çevirin; o ayna
lardan size gülecek kişilere rastlayacaksınız. 
Komünistlik, IMarksistlik, Denin edebiyatı ya
panlar; bütçe leleştirileri devammca bekledim, 
en az bunlar Ikadar zararlı olan; en azından, 
toplumumuzu uçunumun kenarına doğru götü
ren, «Komando leğıitlimi ve kampları» hakkında 
ıtiek kelime dahi söylemediler. (C. H. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri). 

Milliyetçilik yarışını ıbirbirine 'kaptırmayan
lar, her nedense bu gerçekleri görmezlikten gel
diler. Tüm bu sorunlar, yerden mantar biter gi
bi, kendi kendine oluşmadı. Nedenleri var, se
bepleri vlar; bunları, yeri geldiği zaman (konu
şacağız, eleştireceğiz; ama, lütfen, Türkiye'min 
kaderini ilgilendirecek bu bütçe görüşmelerin
de bu gibi kısır çatışmalardan kaçınalım. 

Değerli milletvekilleri, bunlar seçim mey
danlarında çak söylendi. Altımı çizerek, bir kez 
de ben sizse tekrarlayayım : Radyolardan gün
lerce söylendi bu suçlamalar Cumhuriyet Halk 
Partisine.. Televizyondan saatlerce söylendi; 
ama Sayın Demiinel'in deyimi ile, bütün bn suç
lamaların ötesinde, sandıktan bu Ikez biz çıktık. 
(C. H. P. smalarından, «Bravo» sesleri). Demek 

I ki, halk bu suçlamalara artık kanmıyor, inan-
I mıyor. 
I Değerli milletvekilleri, bütçe eleştirileri sı-
I ıasında yeni bir suçlama türüne daha rastladık. 
I Bazı yöneticiler hem de bu kürsülerden kendi

lerini savununa olanağına sahip olamayan kişii-
I 1er, birtakım iftiralar ve gerçek dışı suçlamala-
j m uğradılar. Devrimci ve ilerici bir genel mü

dürü, TRT Genel Müdürünü, radyo ve televiz
yonu bir partinin tekelinden kurtarıp, tarafsız 

I olma gayretini, hatta başarılı elama çabıasını gös-
teren bir kişiyi marksist olarak suçlamak doğ-

I ru değildir ve 'en azından insafsızlıktır. 

Değerli .arkadaşlarım, bu memlekette birta
kım noktalara gelmek için, bu memlekette bir
takım yerlerde genel müdürlük yapmak için, 
özellikle bir partiye bağlı olmak gerekmez; 
özellikle kendilerinle yakın ailelerin çocukları 
olmak da gerekmez. Bu memlekette bu görevle-

I ri başarı ile yürütebilecek kişiler vardır. Onun 
I için, bu gibi noktalarda, kendisini burada mü-
I dafaa edemeyecek kişilere (birtakım, suç'la'malar-

da bulunmayalım. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında 
yer alan ve Maliye Bakanlığı Bütçıesi ile 500 

I milyona yafan bir ödenek konulan halk sektö
rü çalışmalarına hız verilmelidir. Halkın ken
disinin oluşturacağı bir sektör olmalıdır bu. Ba
zı özel sektör ıtemsileilerinin bu çok önemli ku-

I rııluşa yönelik menfî ve kıskanç davranışlarınla 
cesaretle mâni olunmalıdır. Ayraca, yurt dışın
da çalışan işçilerin oluşturdukları dev potansi
yel öncelikle halk sektörüne dahil edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuma 
gelirken, Sayın Hükümetten bir ricam var, özel-

I İlkle dikkatlice takip edecekleri bir politikanın 
Türk halkına yarar sağlayacağına 'inanıyorum. 
Bu da, Devlet (kesimindeki israftır. 

İkincisi; İktisadî Devlet Kuruluşlarındaki 
aşırı lüks israf, >en önemlisi, özellikle içerisinde 
bulunduğumuz petrol bunalımının meydana ge
tirdiği, askerî ve sivil kesimdeki benzin israfı
dır. Bugün halen birtaikım yönietieiler çoluk ço
cukla nnı yanlarına almak suretiyle, resmî ara
balarla pikniklere gitmektedirler, gece yanları 
düğünlere gitmektedirler, berberlere gitmidkte-

I dirler. Sayın Hükümetin bu noktaya özellikle 
I dikkat etmesini rica ediyorum. 
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Konuşmamı bitirirken, cidden üzüntü duy
duğum bugünkü olaya da feısıaca değinmek işiti
yorum. Öğle vakti, hiç de arzu etmediğimiz bir 
olay oldu. Ben bunu tasvip ıeden (kişilerden de
ğilim. Yalnız, olay yalnızca ıbu devrede olmuş 
gibi, 1973 seçiminden sonra bu Meclislerimizde 
olmuş gibi, muhalefet partisi sözcüleri, (kürsü
ye gelip bir avuç suda fırtına kopardılar. 

Değerli arkadaşlaıını, (özellikle geçen dev
re milletvekili olan değerli iarkadaslarama ateş
leniyorum) hafızanızı tazeleyin : Çok eski de
ğil, düne bakarsanız, bu kürsülerden Adalet 
Partili .milletvekilleri kürsünün altındaki bod
rumla atılmak sureti ile kafalarında sandalya 
p ar çalanmıştır. 

SAADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Amıa, 
parti genel başkanlannı değil. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Onun 
için, bu gibi olaylar, istemezsek de olacaktır; 
ama bunu, gereğinin ötesinde büyütmek de, o 
kişilere fayda sağlamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 1974 malî yılı bütçe
sinin Türk ulusuma Türk milletine hayırlı olma
sı dileği ile; Hükümetimizle, halkçı politikasın
dan dolayı bir milletvekili olarak basanlar di
ler, Yüce Meclise saygılar sunanım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Bayın Ata
man. 

Bu suretle, bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunda açık oy ta
lebi gelmiştir; önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin maddelere geçilmesi oylamasının 

açılk ve ad okunmak sureti ile yapılmasını arz ede
riz. 

Adana 
Hasan Aksay 

Zonguldak 
Zeki Okur 

Amasya 
Hüsnü Koçkar 

Diyarbakır 
Halit Kahraman 

Elâzığ 
Hasan Buz 

Konya 
Şener Battal 

Bolu 
Harun Aytaç 

Trabzon 
Lütf i Köfotaş 

İstanbul 
, Fehmi Cumalıoğlıı 

Bingöl 
Abdullah Bazeneir 

Konya 
Reşat Aksoy 
K. Maraş 

A. Tevfik Paksu 
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Kayseri Tokat 
Cemal Cebeci Hüseyin Atobas 

Malatya 
Turan Akyol 

BAŞKAN — Açık oylamanın 'ad okunmak su
reti ile yapılması istemi vardır. 

İçtüzüğün 115 nci maddesine göre, oylamanın 
ad okunmak suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

Oylauna, ad okunmak sureti ile yapılacaktır. 
Sayın üyeler, «kabul», «ret»,. «çekinser» olarak 
yerlerinden ifade buyuracaklardır. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın 
Başkan iki yaralı arkadaşımız var, lütfen onlan 
önco okuyun efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum 'efendim. İçtüzüğü
müze 'göre, evvelâ, açık oy isteminde bulunan ar-
kadaşlanmızın reylerini istihsal 'edeceğim. An
cak, rahatsız bulunan 'ar'kadasilarımın reylerini de 
(açık oy isteyen 'arkadaşlarımın reylerini öne al
mak İçtüzük emri olduğu için) hemen onun aka
binde yapacağım; özür dilerim. 

(Önerge sahiplerinden başlanarak Çorum .mil
letvekillerine kadar oylar tespit edildi.) 

BAŞKAN — Sayın Arif Tosyalıoğlu? 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankın) — Meclis 

içinde küfreden bir bakanın, içerisinde bulundu
ğu Hükümetin bütçesine rey vermiyorum. Onun 
için, ret... 

('Çorum mnletvekülerinden itibaren oylann 
tespitine devam olundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?. Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 152 oya karşı 231 oyla, madde

lere 'geçilmiesd hususu kabul edilmiştir. (C. H. P. 
vo M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın arkadaşlannı, maddeler üzerindeki mü
zakereye geçmeden evvel bir hususu arz edece
ğim : 

Bütçenin maddelerinde ve maddelere bağlı 'bö
lümde, daha önce Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan ve Bütçe Karma Komisyonunca aynen veya 
değiştiroilerek kabul 'edilen tadillerle, katma büt
çelere ait değişiklikler •ayrı ayrı raporlar halinde 
basılmış ve sayın milletvekillerine dağıtılmış bu
lunmaktadır. Buna göre, bakanlık ve daire büt-
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^çelerinin 'bölümlerinde, gerek Komisyonca yapı
lan ve gerekse Cumhuriyet Senatosunca yapılıp 
Bütçe Karma Komisyonunca da benimsenen deği
şiklikler ıbu cetvellere imlenmiş ve düzeltilmiş olup, 
'tashihli şekliyle Okunup oylarınıza arz oluna cak-
tli*. 

Bu hususu Genel Kurulun 'bilgilerine 'sunuyo
rum. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1974 YILI 'BÜTÇE KANUNU TASARISI 
Birinci Bölüm : Genel hükümler 
Birinci Kısanı : Gider, gelir ve denge 
Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için, 'bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 2 nci fıkrada 'belirtilen kesinti ya-

BAŞKAN — Millelt .Meclisinin 78 nci Birle
şiminin 4 nciü otfurumunn açıyoruım. 

A) TiüıiMlyie IBüytüJk 3VEiIat flYTecülteli Bütçesi 
a) Cumhuriyet Senatosu, 
b) Millet Meclisi, 
BAŞKAN — Tıürkiiye Büyük Millet Meclisi 

Büıtçıeısini görüişımeye (haşlıyoruz. 
Bm 'büitçe üzierinde, gurupları adına söz alan 

sayım arkaldaışjlarımın adlarını okuyorum : 

lOufmJhuıriiyeîtıçi Güven Partisi Grupoı aldına Sa
yın ıSaliilh Yıldız, Adalet Partisi Grupu aidına 
Sayın İlham Aytekin, Demokratik Farttdı Grupu 
adıma Sayın Nilüfer Gürsıoy, Millî Selâmet Par
tisi Grapu adıma Sayın Meihmez Bo/zigeyilk, Cu'm-
hudiiyeit Hafllk Partisi Grupm adıma Sayın Mefhmeit 
Eımdkli. 

İıllk olarak, Cuimlhmıriıyeltiçi Güven Partisi Gru-
pu aidına Sayım 'Salah Yıldız. 

Buyurun Sayın YıiHız. 

püdiktan sonra (81 657 576 903) liralık ödenek 
verilmiştir. 

Genel ibütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvellerde mevcut ödeneklerin ('Devlet 
'borçları hariç) yüzde l'i kesilmiş'tir. 

Bu (hüküm katma 'bütçeler hakkında da uygu
lanıl'. 

BAŞKAN — Genel 'bütçeye dahil dairelerin 
'bütçelerine geçiyoruz. Ancak, bölümler üzerinde
ki konuşma süresi 20 'dakikadır; Sa&ıt de 19,15'e 
gelmiştir; 'bugün programımızla gör'e, görüşeceği
miz dört madde vardır. Bu selbeple, devam etmek 
mecburiyetindeyiz; gece mesaisi yapacağız. 

Saat 21,ÖO'de toplanmak üzere hirle'şim'e ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

ıC. G. P. GEUPU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (ıVan) — Sayım Başkam, değerli miıllet-
veikilleri; 

iGuımhurilydt Sıemaltioisu ve Mıillleıt Meclisi Büt
çeleri üz'eırimlde Gumlhuıriyeıtçi Güven Partisinin 
ığû-rüş vıe dileklerini dile ıgetiranek içim söz almış 
Ibullunuyıoıruim.. 

Türlkiye Bıüyülk Milet Meclisi Bütçesi, Cum-
ihuriyöt iSematosu ve Millet MedüM olarak ayrı 
ayrı hazırlanmış ve fakat gündem giereğinee gö-
ırüışmolleri bir araıda yapılacaktır. 

Bıı îblültıçıe vesilesiyle, Anayasamızın, parla-
ımenfter rejüım ile ilgili hükümlerimden de bah-
ısetımek :görevini yerime geltıirmielk istiyorumı. 

Anayasamız 1 nci malddesiyile; «Türkiye Dıetv-
ieti bir Cumhuriyettir» eğişımez ilkesini koytmuş-
tur ve bunu mjüteaMlben, 2 ndi nıaiddesiyle de, 
'bu Cumhuriyetin nilteilıiiklerini saymıştır: 

/«Türkiye Ouimhurtyeti, insan haklarıma ve 
Başılamigıçta bielirtilem temel ilkelere dayanan, 
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milli, demokratik, lâyık ve sosyal bir hukuk dev
letidir.» 

Anayasamız 4 nöü maddesiyle de; «Eıgemenldk 
kayıtsız şartsız Tıürlk Miılletinindir. Millet, ege
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organlar eliyle kullanır. 

lEıgemenliğin kullaaıılması, hiçlbir surette belli 
Ibiır 'kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılaımaz. Hiç
lbir kimse veya ongan, kaynağını Anayasaldan 
almayan ıbir devlet yetkisini kullanamazı» sek
ilinde bu. ilkemin özelliklerini ortaya koymuştur. 

ıMulhltereım arkadaşllanım, bu temıel maddeler, 
^Örüldüğü üzere, hiçbir izaha lüzum 'gösterme
yecek'derecede açık ve seçiktir. Anayasa madde
leri dahil, bütün yasaların, gerçek inanç unsu
runa ihitdyabları vardır. Türk Milleti, inançlı 
şekilde, kayıtsız şartsız, egemlenliğinin bilinçli 
bekçisidir. Bunda biç kimseniin şüplhesi olmasın. 

Başta siyasî partilerimiz oilımak üzere, diğer 
Anayaısa kuruluşlarımız da inançlı şekilde, bu 
ülkeleri savunmak mıecıburiyeltimdedirler. 

Türk Devletinin b:ekâısı, Anayasamızın, bahsi 
geçıen temel ilkelerinin her şart altında (açık 
ve kapalı) tâviz verilmeksizin, sonuna kadar sa
vunulmasına bağlıdır. Türk Milleti, çok partili 
demiokmtik rejime; yüridkten inanarak, birçok 
tecrübe, mücadele ve acılardan ;geçıerefc erişelbil-
ımiştür. Bunun paha biçilmez değenini hep bera
ber bdlm/eye ve anlamaya meclburuz. 

'Cumhuriyetçi Gülven Partisi olacak, 1961 
Anayasasına yürekten bağlı, parlamenter rejimi 
Türk Milletinin vazjgeçilmez bir idare tarzı ola
rak, bütün varlığımızla korumaya kararlıyız:. 
Mücadelemizin tieımielinde yatan ilke doğrultu
sunda verdiğıimiz sınavdan gurur duymaktayız. 

Karanlık emicilerine ullaşabilımeık için Türkiye 
(Büyük Miilett Meclisini küçük düşürmek ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine Tarik Milleitiinin gü
venini sarsmak içlin, sıon yıllarda birçok kesif 
faaliyetlere hep beraber şahit olduk. 

(Bu nloktada, siyasî partilerimize ve topyekün 
Barlamienıtomuza Ve Anayasal kuruluşlara düşen 
görevler vardır. Ezoümile, milletimizin her saha
da muhtaç olduğu kanunları en iyi şekilde çıkar
mak içlin (ihtisas köırnıisyonları dahil) Genel Ku
rul toplantılarının aksatılmaması geneklidir. Hü
kümetlerin ve iktidar gruplarının eleştirilene ta
hammül gösterip, değer venme alışkanlığına ka
vuşmaları lâzımdır. 

ıKlürsü hürriydtinin, her hürriyetin üstünde 
onulkaddes bir hürriyet olarak korunması lâzım
dır. Bu 'noktada, buıgün cıereyan eden son derıeee-
de müessif hadiseye de kısaca .temas etmek isti-
yoıruım. 

(Hepinizin huturunda bugün, yüee çatı altın
da çıok çirkin bir tecavüz ve kalba kuvvet dene
mesine şahit olduk. Kalba kuvvetle başvuranların 
aıslıâ bir pişmanlık içinde olmadıklarını da maale
sef müşahede etmekteyiz. Bunların Ibir denemesi 
İde, bu kalba kuivivetin bir denemesi de birkaç gün 
evvel Cumhuriyet Senatosunda bütçe müzakere
leri sırasında zulhur etmiştir. 

(Bulgun, bu çirkin olaydan sonra hadiseyi izah 
ve ondan slonra da takbih malksadiyle söz alan 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sa
yın Uğur hadiseyi takbih edeceğine, tasvip ve 
geleceğe de bu giibi hadiselerin tekerrürü için 
gerekçe hazırlayıcı bir konuşma yapmıştır. 

Kalba kuvvete başvuranların hareketlerinin, 
Hükümelt sıralarında oturan bazı bakanların da 
sevinçlerine veisiıle olduğunu maalesef müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Fikir özgürlüğünden bahse-
ıdenler, anlaşılan, bunu yalnız kendileri için is
tiyorlar. İsmi burada açıklanan ve Sayın Millet 
Meclisi Başkanı tarafından zabıtlar geltürtiknek 
suretiyle, ne söylediği Genel Kurula büyük bir 
üzüntü ile ulaştırılan sözlerini dinlediğimiz bir 
Ibakanın sarfetltiği sözler, bir külhanda dahi söy
lenemeyecek derecede ağır, yakışıksız sö'zleırdir. 
(O. H. P. sıralarından «Nasıl konuşuyor bu Sa
yın Başkan ?» sesleri). 

(BAŞKAN — Rica ederim, çok rica ederim. 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 

YILDIZ ('Devamla) — O sözleri zabıtlardan oku
duğunuz zaman, benim bu konuşmamın çıok hafif 
kalacağını kaibui 'edeceksiniz. (C. H. P. sıraların
dan «Neye derler külhan diye?» sesleri). 

MEHMIET SALİH YILDIZ (Devamla) — 
Lütfen, demin .gösterdiğiniz kaba kuvveti bir ~ 
daha igöısterin. 

'(C. H. P. sıralarından «'Geri aldırın boı ada
ma lâfını» sesleri). 

(BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

MEHMET SALİH YILDIZ (Devamla) — 
Lütfen ıgöisıterin, yine aynı kuvveti bir daha gös
terin. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — İdare'c&lıerden rica ediyorum. 
Lütıfem oturun, lütfen oturum efendim. Bura

da öael muamıeile yapılmaz beyefendi. Rica ede
rim dturunuz. 

iSAjBRit TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başka
nım, bütçe üzerinde konuşsun lütfen. 

BAŞKAN — Bütçe üzerimde konuşuyor. Mec
lisle ilgili konuşuyor. Rica ederim Sayın Tığlı. 

iSizin sözcünüz de çıkacak, o da kendi fikrini 
«söyler. 

C. G. P. GRUBU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (Devamla) — Kalba kuvvete başvuran
lar büümelidMien' ki, bu metodun hiçfbir zaman 
ısıonu yoktur. Bizzat 'kalba kuvvete başvuranilaır, 
Ibu kalba kuıvveit eylemlerine iştirak edenlerin 
Ibingun kendilerine karşı da yöneldiklerini göre-
eeıklerd'ir. Tarih böyle tekerrür etmiştir. Ve her
kes bilmelidir M, Meclisi bir eylem ve kaba kuv
vet alanı haline .getinmelk, kendi bindiğimiz datti 
ikeısımelktir. 

Muhterem arkadaşlarım. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Baş
kan, .burası meyhane değil. Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Rioa eideriım Sayın Özçelik, rica 
ederim. Çak rica ederim efendim, oturunuz. 

Bir şleyü söylerken, size de bazı hususların 
şu mânada .geldiğini kabul edin: Hepimizin üze
rimde titremesi genelken toiır müessese burası. He
pimiz buradayız; rica ederim. 

O. G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Ibütıçemiin diğer hususlarına geçmek istiyorum: 

Her İki bütçenin de büyük bir tasarrufa 
riayet edilerek hazırlandığımı müşahede eitımıefc-
ıteyiz. Bu huısista eleştiriye hedef oılacak bir ta
raf gıöirtmtütyioıtuz. 

Ancalk, birtakım tömiennilerimiz olacakltır: 
EvveflJâ, Anayaalsımızın 78 nc'i maddesi gereğince:, 
çılkaniiması gerefoen vte 11 yıldan beri biir türlü 
çııkarıllamayan kanuna işaret etmek istiyoruz. 
Anayasamızın 78 nci maddesinin som fıkrasında 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile fcağ-
daşamayan diğer göırev ve işler kamunla göste
rilir.:» dendiği halde, İli seneden beri, her ne hik-
ımetise ıbu kanun çıikanlamamaktadır. Bu kanu
nun bliran evvel çıkarılması ile, Yüksek Barlaımem-
Itonun itibarına büyük katkıda bulunacağımızı 
kalbul etmdk lâzımıdır. 

Her geçen gün mahzurları biraz daha anla
şılan bir İçtüzük tatbikatı ile kaırşı karşryayız. 
İçtüzüğümüzün, zamıaın içimde ihtiyaca cevap 
verir !bir hale geltirillmeslini elbette temenni edi
yoruz. 

Bir diğer noktaya da temas etmek istiyo
rum sayın arkadaşlarım. Meclis Başkanı ile Baş-
kanıvekilîieıri, malûm olduğu üzere, yüksek oy
larınızla seçilmleiktedir ve bu seçimden sonra 
Meclis Başkanı dahil, Baışjkanvelkilleri miensup 
ıcMuklaTi partinin başkanı olmaktan çıkıp, Tür-
Ikiye Büyük Milliet Meclisinin, mensup oldukları 
Meclis Başıkamı durumuna gelmektedirler. Binar 
enaleyih, her bakımdan bitaraf hareket etmeye 
ımeclburdurlar. Zaman zalman bazı başkanların, 
ımenısup oldukları partiye hoş görünmek için çaba 
sarf et'tilklierim'i müşahede etmekteyiz. Bu, geç-
ıiıiiştie de olmuştur, hıeır zaman da görülmüştür. 
Bumun aksine, son derecede bitaraf ve objektif 
Iharelkelt eden, bütün Meclisin kalbini fetheden, 
unutulmaz hatıralar bırakan çok değerli başkan
lara da raslanmııştır. 

Bazı sayın başkanlar geçici bir süre için de 
olsa, bu tarz hareketleriyle partileriinim geçici bir 
sempaltiisini kazanabilirler; ama çek kısa süne
de Ikendi partileri dalhil, bütün Parlamentomun 
itimadını ilelebet kaybederitar. 

IMülOlet Meclisi hizmetleriyle ilgili birkaç hu
susa da teımas etmek işitiyorum. Hiç şüphesiz bu-
ıgünkü hali ile ikinci bir lokantaya ihtiyaç his
sedildiği ileri sürülecektir. Binanın yapılışı ve 
ımimarîsi, bilebildiğimiz kadariyle ikinci bir lo
kantaya asla müsait değildir; ama sayın .görev
li arkadaşlarımız ikinci bir lolkamta imkânını ya-
raltalbiliirleıise elbette bundan memnun olacağız. 

Keza ziyaretçi, telefon, misafir kabulü hu
susunda sayın üyelerin büyük güçlükleırlie kar
şılaştıkları yıllar yılı söylenmektedir. Bumun 
kusurumu idareci arkadaşlarda aramak beyhu
dedir. Bugünkü hali ile Yönetmeliği bumdan 
dalha faz/la tatbik edebilmek imkânları yoktur. 

197(0 - 1971 yılları içinde bu meseleyi temel
den halledebilmek için baihçıe kısanında ve: ana-
binaya ıbir koridorla bağlı olmak üzere elk bir 
Ibina düşünülmüş idi. Bunun keşfini Bayımdırlliik 
Bakanlığına yaptırmışlardı. Bayımdırlıfk Ba
kanlığı tahmini ve basit bir paıoje ile, o günkü 
birim fiyatlariyle bu ihtiyacın 1,8 - 20 milyon 
lira arasımda bir para sarfı ile yerime getirile-
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(biteceğini planlamış idi. Bu teklif Millet Meclisi 
.görevlileri tarafından bütçe müzakereleri sıra
sında Bütçe Karma Komisyonuna götürülmüş, 
•müdafaası yapılmış; maalesef çok aiz bir oy far
kı ile redde uğramıştı. 

ıBu şekilde bir teşelbbüsün önümüzdeki bütçe 
yıllarında sayın görevliler taraflından gütürül-
mlesini ve üzıcrinde durulmasını faydalı mülâ
haza; etmekteyiz. Aksi takdirde, meseleye temel
den bir çözüm yolu bulmanın imkânsızlığını be-
ılüritmelk işitiyorum. 

Keza, bazı sayın arkadaşlarım her devrede 
lolduğu .gibi, belki bu seferki konuşmalarında da 
'Millî Saraylar üzerinde duraealklardır. Millî 
(Sarayların başına (bulunalbilir ise) saray mima
rîsinden de anlayan, son derecede obliyetili bir 
ımiımarın getirilmesi lâzımdır. Aksi halde, gö
revlilerin (çok iyi niyetlerle de olsa) zaman za-
man kontrolleri hiç bir sonuç vermemis ve ver-
ımeyec ektir. 

Böylece temennilerimizi de ifade etmiş olu
yorum. Sözlerimi bitirirken, Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu bütçelerinin milletimize, Par-
lamenitiomuza ve ilgili görevlilerle hayııiı ve 
uğurlu olmasını diler, Grupuım adına Yüec Mec
lise en derin saygılarımı arz ederim. (O. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhan Ay-

itekin; buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İLHAN AYTEKİN 

(Balıkesir) — Muhterem Başkan, değerli mil-
ıletvdkilleri; 

Cumhuriyet ıSenatioSu ve Millet Meclisinin 
1974 yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu-
ııun görüşlerini takdim eitmıek üzıere huzurları
mıza çıkmış bulunuıyorum. Bu vesile ile, Grupum. 
ve şahısım adına saygılarımı sunarım. 

iMulhJteriem milletvdkiMeri, 1973 yılından beri 
siyasî yönetimi Cumhuriyete bağlanmış bulunan 
Tiüılkiyemizde, önce demıolkratük bir rejimin hu-
Ikulkî kalılbı ve biçimi teessüs etmiş ve ilk yirmi 
yıl siyasî, iktisadî ve içtimaî muhteva itibariyle 
demokrasiye intikal ve intibak devresi olmuştur. 
1945'tc çok partili sistemle geçilerelk Cumhuriyet 
rejiminin batı örmeğinle göre ele alınması ile, 
demioferatik muhtevasında siyasî demokrasi saf
ihası tamamlanmıştır. Bugün yurdumuzda de
mokratik düzenin bütün müesseseleri kuruimuş-
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ımuştur. Bu cümleden olarak, Anayaasmıızın 63 
ııcıü maddesi çift mieclis esasını getirmiş, deva
mındaki maddeleriyle de meclislerimizin vazife 
ve salâhiyetlerime işaret 'etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktaya kolay 
ulaşıldığını 'kimse iddia edemez. Tarilh boyun
ca gelmiş, ya ferdî, ya içtimaî veyahut 'da züm
reyi irade hâkimiyetine bağlı şekillerden ye
gân yegân 'her ıbirinin zararlarım 'ortadan kal
dırdığı kadar, teker teker her biirinlin 'erdemle
rini cem edici nihaî ve faik buluş, deıııoikratik 
parlâmaınter rejimdir. Bu yokla gerek insan
lığın ve gerekse Türk -Milletinin çektiği ıstı
rap, akıtılan İkan ve verilen kurbanlar, gerc.dk 
demokrasinin cüretlidir. Halkın kemdi kendini 
ıklare ka'bıi'iyteti ve yeteneği, milletçe büyük iş
ler başarmamın ve medeniyete varan yolun te
minatını teşkil ettiği, münakaşa kabul etmez 
Ibıir husustur. 

Bugün aziz vatanımız, yıllardır bu yolda 
çektiği çile ve gayretin neticesi olarak, ulaştı
ğı müesses devlet nizamımızda yer alan, insan 
haysiyetiyle yaşama yi, hürriy'eti ve kişi güve
nini muhafaza etmenin ehemmiyetine dmanımış 
insanların ülkesi haline gelmiştir. Bu hususu 
'büyük 'bir memnuniyetle ifade ©deniz. Ancak, 
genç demokrasimizin geçmişte 'Oİduğu gibi, bu
gün de düşmanları olduğunu söylemek mıuba-
lâlalı bir iddia .değildir. Biz Adalet Partilsi ola
rak, demokratik rejimin kendi kendini ıslah ve 
'korumaya mıılktedir bir rejimi olduğuna inanı
yoruz. Hüsnüniyet gözlüklerini takarak, bulun
duğumuz yenden geriye doğru insafla bakacak 
'olursak, Adalet Partisinin demokrasi uğrunda 
büyük, feda'kârane ve başarılı bir •mücadele ver
miş eıkluğu gerçeğini kristaUeşmiş olarak gö
rürüz. Bu, bizim inancımızın ve milletimize 
•olan saygıımızın sonucudur. Dünden böyle geb 
mıdkteyiz, imanla böyle devam edeceğiz. 

Muhterem nılilletvelkiİleri, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi bütçelerinin nıüzake-
ratında 'birtakım rakamların azbğı veya çok
luğumdan bahsetmenin ötesinde, kendimizi her 
noktada nefis mubaisdbesine çekmemizdir ki, biz
ce mühim olan tarafı burasıdır. Herhalde, in
sanlığın ulaştığı en ileri merhalelerıden 'biri
si de, kendi kendini tenkit keyfiyetidir. 

Değerli milldt vekilleri, 14 Ekim seçimilerıin-
den sonra hiçbir partinin iktidar olabilecek bir 
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'sayı ile Parlalmıentoya gelememiş olması ne- j 
deıiıiyle, memlek'etimiz uzun süre lıtikümetisiz 
Ikaldığı, gübi, malumunuz oOiduğu üzere, Başkan
lık Divanı teşekkülü de gecikmiştir. Bu husu
lsün Meclis aritmetiği ile alâkası varsa da, bi
zim anlatmak istediğimiz taraf, bunun ötesin
de, Parlamentomun telâkki ve değer ölçüleri 
itibariyle geçmiş dönemlere nazaran değişik 
karakter arz ettiğidir 

Kemiyet ve keyfiyet bakımından birçok ay
rıntılarla meydauıa gelen Dördüncü Dönem Par-
liânıentosıu, yanına birjotk müşkülleri de kata
rak gelmiştik. O itibarla, hâdiiseleı'e ayni' za
manda bu açıdan bakmak zarureti de vardır. 
Üumhuriyet 'tarihinde ilk defa Yüce Mbcl'iisi-
mizün bu devre yuhalanmış bulunması, işaret 
etmeik istediğimiz hususlarda baklıilığıımazi! bel
geleme Ibakvmaından şâyâm übret bir vakıa/dır. 
Tarafsızlığı mıutlâk lolımaisı lâzımıgclen, tutum I 
ve dıavranışüarıyle de Parlamienterlere numu- I 
ne:i misail teşkil edecelk, bütün ibunlanuı tovlkin1-
de, Riyaset ettiği Heyeti Ceili'len/izi pür dikkat 
ve hassasıyetTe her türlü tecavüz, iftira ve tas- I 
niden 'mâsun kılma memtır'iyetin'i tefkaibbüli et- I 
mü'iş bir zatın, Divandaki diğer görevliler ta-

. rafından ikaz edilimiiş ollnıaısıına rağmten, .ma
hut, müessif hâdisenin vukuunda sebeibl-ly'et ver- I 
melsi kayıt ve hafızalardan silinmeyecek, ağıır I 
ve o nispette de üzücü bir olaydır. Sayın Baş-
'kani'mızan, müteaiklip gümllerde baısı/nda çılkaıı I 
fbeyanliarı da, 'hatada ısrar -ve yaraya kezzap dök- I 
mile ameiiyesidr'fr. I 

iDeğerlıi milletvekilleri, Yüce Meclisiniz 
bir hususun, kimsenin yerinden ıramayacağı ve 
'kimseniin, ine kafasında ve ne ide ölçüsünde zer- I 
reil vahit yer vermeyeceği tarzda tespit/ini yap-
malk 'mlechuniyeitiıdir .ki, <o da Parl'amenitonuo 
'bütünlüğü ve üstünlüğüdür. Müesses devlet nü- I 
zamımızım anıaunlsuru Parilamerito; Cumhuriyet 
(Senatosu ve Mllefc Meclisi, bu iki Mecliste bu
lunanı gerek muhalefet ve gerekse muvafık »e- I 
natör ve milletVekilleridiir. I 

Hür seçim imbiğinden süzülerek, vatanda-
şımızıın itimat ve teveccühünün neticesi tensip I 
edilip buraya gelmiş arkadaşlarımızın veya siyasî 
heyetlerin hiç birisinin diğerinden rüçhanlı ol
duğunu iddia etmenin ne imkânı vardır, ne de 
bu husus müsamaha götürecek bir noktadır. I 
Parlamentonun bütünlüğünü bu şekilde tarif j 
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ediyor ve kabulleniyorsak, bu akdcs müessesenin 
haysiyet ve mehabetini muhafazada Saym Reisi
mizin şecaat, dirayet, kifayet, ve adaletini görme 
arzumuz, en tabiî hakkımızdır. Adalet Partisi 
(îrupu olarak, bu kabil üzücü olayların tevali 
etmesine Sayın Reisimizin fırsat vermemesini te
menni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, partilerimizin, şa
hıslarımızın izzet ve ikbalimizin fevkinde mües
sese ve mefhumlar vardır. Bunlara itibar etmek 
mecburiyetindeyiz. Büyük Türk milletinin ema
netini taşıyoruz. Kimsenin zoruyla buraya gel
medik. Vatandaşlarımıza kendimizi takdim ettik, 
onlar da bize inandı ve değerlendirdi. Türkiye'
yi bizden sonra geleceklere, teslim aldığımız nok
talardan gerilerde teslim hakkımız yok. «Şahıs
ları ve partileri yıpratıyorum» diye, devlet ve 
bazı müesseseleri yıpratmaya da hakkımız yok. 
Bunları birbirinden ayırmadığımız zaman, tah
ribat başladı demektir. Sayın Ecevit'in, en ağır 
olması lâzım gelen bir günde hükümet eleştirisi
ne bu küsüden cevap verirken takındığı tavır ve 
beyan tarzı hafızalarda tazeliğini muhafaza et
mektedir. 1969 yılı bütçe konuşmasında Ada
let Partisi sözcüsü, «İktidarın, aynı zamanda 
muhalefeti muhafazası mecburiyeti'»nden bah
sederken; beş yıl sonra, 1974 Türkiye'sinin Baş
bakanı Sayın Ecevit'in muhalefete dönerek «siz 
kimin muhalefetini yapacaksınız!» gibi, Parla
mentonun dik yarısını ortadan kaldırım mahiye
tindeki beyanı, teessürlerimizi mucip olmuştur. 

Dünyanın hiç bir parlamentosunda, milletin 
meşru temsilciliğiyle muvazzaf olan bir muhale
fete karşı söylenmiş böyle bir beyana rastlamak 
kabil değildir. Meşru muhalefeti emperyalist bir 
heyet veya sığıntı; kendilerini, halkı kurtaran 
halaskar hüviyetinde ortaya koyan cümledeki 
ağırlığı ibretle ve ınülıimseyerek Meclisimizin 
takdirlerine sunarını. 

Sayın Ecevit, hangi milletin meşru iktidarı 
ise; biz de aynı milletin meşru muhalefetiyiz. 

Bu gibi beyan ve daivranışlar iktidar - mu
halefet münasebetlerinde ahengin kurulmasına 
engel teşkil edeceği gibi, Parlamento haysiyeti
ne ve bütünlüğüne inanmış insanların tarzı be
yanı da olmaması gerekir. Unutulmamalıdır ki, 
bu ifade ancak, demokrasi düşmanlarını sevin
dirir. 
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Muhterem milletvekilleri, bir şeyin şirazesi 
bozuldu mu, dengesizliğin devam etmesi tabiî
dir. Bu cümleden olarak, affın Senatoda deği
şikliğe uğraması üzerine Sayın Eeevit'in, «Af 
tanınmaz hale geldi» beyanı, Cumhuriyet Sena
tosuna itale-i lisan değil de nedir? 19611'den bu 
yana teşriî hayatımızda büyük bir boşluğu dol
duran, kanunların çıkışında imlbik görevi yapan 
meşru müessese Senato, tasdik mercii değil, 
müzakere meclisidir. Vazife, yetki ve selâhiyet-
leri Anayasamızda mukayyettir. Meşruluk ve 
makbuliyetini şunun veya bunun keyfine uygun 
hareketinden değil, Anayasadan alır. Böylesine 
münakaşa götürmez bir sarahata rağmen, Cum
huriyet Hükümetinin Sayın Başkanı Cumhuri
yet Senatosunu böylesine muhatap almamalı idi 
ve bu beyanların etkileriyle de meclislerimizde 
birtakım kargaşalık ve buna benzer üzücü olay
lar vukua gelmemeliydi. Yoksa, sükût ettikçe 
ağır basan siyaset, bir kargaşalık mı intizar et
mektedir? 

Böylece, Türk Milletinin yegâne ümit kay
nağı meclislerimizde, beğenmeme, dehşet sal
ma, terör saçarak devamlı huzursuzluk mu ar
zu edilmektedir? Bu metot ile, memleket ve re
jime verilmek istenilen istikamet nedir? Hangi 
şartlara doğru mesafe aldırtılmaktâdır? Bugün 
halkımız; devlet ve hükümet ağzıyle, aracı, te
feci, vurguncu ve hırsızdır. Hiçjbir millet, «.Sen 
korkaksın, cahilsin, hırsızsın» diye terbiye edile
meyeceği gibi, öz milletini birbiri arasında ve 
dünya muvacehesinde hırsız ilan eden bir tek 
hükümet de görülmemiştir. Bir millet ne kadar 
şerefli, haysiyetli, ahlâklı ve namuslu ise, o,ııun 
temsilcileri de o nispette onur ve şeref sahibi
dirler. 

Bozuk düzen edebiyatı, Parlamentoda hâlâ 
devam ettirilmektedir. Vatandaşlarımız, bozuk 
düzenin ne zaman sona ereceğini merak etmek ve 
sormaktadır. «Bozuk düzeni değiştireceğiz» di
yenler iktidardadır; acaba, şikâyet kimden? 
Dünyanın her yerinde iktidarlar, müzakereler 
esnasında daha sakin ve daha mütehazzımdırlar; 
ama görülüyor ki, bizim meclislerimizde aksi 
cereyan etmektedir. Bunun sandalye sayısı ile 
de alâkası yoktur; bunun iktidar veya muha
lefet olmak ile de ilgisi olmadığı görülmüştür. O 
itibarla, bu keyfiyet Cumhuriyet Halk Parti
sinin tabiatmdandır. 

Adalet Partisi olarak, iktidarda iken göster
diğimiz sabır ve tahammül devam ettirilmekte
dir. Bu da bizim tabiatımız, rejim ve Parlamen
to haysiyeti anlayışımızdır. İfade etmek istedi
ğimiz hususu tespit bakımından, her iki meclis 
sandalye sayısı ile müzakeratma bakmak kâfi
dir. 

Muhterem milletvekilleri, demokratik nizam 
hüsnüniyet, dürütslük ve edep ile beslenmelidir 
ki, bu rejimin anaunsuru olan Parlamentonun 
itibarını haysiyet çizgisinde tutabilelim. Milleti
miz, müesseselerini ve temsilcilerini, hitaplanyle, 
tavırlarıyle devamlı murakabe etmekte; inanç
ları, arzuları ve ihtiyaçları istikametinde mesai 
beklemektedirler. Bu ölçülere sadık kalan Par
lamentomuz, ne'cip milletimizin vatanperver ve 
imanlı sesine kulak vererek, sahibinin arzula
rı ve ölçüleri içerisinde Af Kanunu çıkaraJbilmiş 
ve böylece bir defa daha büyümüş ve yücelmiş-
tir. Keza, siyasî hakların iadesi de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin müspet icraatıdır. Esa
sen, alınmış; fakat aziz milletimiz tarafından 
çoktan verilmiş olan siyasî hakların iadesi, ka
nunla, sadece resmileştirilmiştir. Mezkûr Ka
nunun çıkarılmış olması, maşerî vicdanda beraet 
etmiş olanlara getirilen imkân değil; Türk de
mokrasisi üzerinde duran bir eşitsizliğin kaldı
rılma olayıdır. 

Gerek, Adalet Partisinin 12 yılı geçkin bir 
zamandır mücadelesini yaptığı siyasî affın sene
ler sonra da olsa çıkmış bulunması; gerekse ge
nel affın malum neticesi, Adalet Partisi politika
sının değer ölçülerine senet ve hadiselere hangi 
açıdan baktığını belirleyen fevkalâde hadiseler
dir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 8 aylık muhasalası bu, diyebi
liriz. Vatandaşımız zam furyası altında inle
mektedir. Sayın Maliye Bakanı zamların, fiyat
ları Ankara'da bile % 3, İstanbul'da % 3,1 nis
petinde etkileyeceğini bu kürsüden söylerken, 
Sayın Eeevit'in 9 .5 .1974 günlü gazetelerde, 
«Kendimizi aldatmayalım, fiyat artışları % 15'i 
bulacaktır.» beyanı; Adalet Bakanının 3 milyon 
işsiz yurttaş varken, «hapisten çıkanlara iş te
mim edilecektir» ifadesi karşısında Millet; Par-
'lamentoısundan, bu dengesiz gidişin murakabe
sini istemıekjtedir. Defvlet adamlarıında vakar 
ve ciddiyet, aynı zamanda sözüne güven duy
mak: istiyor. 
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O itibarla, her »şeyden evvel Milletimizin 
•dert ve meselelerinin dile getirilmesi lâzımge-
len Meclis ve kürsülerimizin, i§e yaramaz, öz-
süz, tutarsız meşguliyetten biran evvel sıyrıl
ması lâzım geldiğinle inanıyoruz. 

Değerli milletvekillerli, toplumun olduğu 
yerde nizam ve disipline mutlak manada ihti
yaç olduğuna kaniiz. Aynı zamanda, Parla
mentomun mehabetine mütevafık tavır ve dav
ranışları istemek ve görmek arzumuz ve hak
kımızdır. 

Meclislerimizin rahat çalışmalarışnı temin ba
kımından, gerekli yönıeltnıellik yapılmış, icabeden 
eminler de verilmiştir. Bu hususta görevlilere 
yardımcı olmak samimî inancımızdır. Ancak, 
muhterem İdare Amirlerimizin, her kesimdeki 
(Senato ve Meclis görevlilerine de, Parlamenter
lere karşı saygılı ve Meclis içi laubali hareket
lerden kaçınılması lâzımigeldiği hususunu, hem 
zatî ve hem de içinde bulunduğu Yüce Par-
lameıutomın mehabeti icabı olduğunu zaman 
zaman telkin etmieleri gerektiği kanısındayız. 
Burada, gayet müeddep ve bulunduğu yerin 
manasını müdrik, başta polislerimiz olmak 
üzere diğer mensuibine teşekkürlerimizi sunmak 
üsteniz. 

Öte yandan, (müracaat memurlarının ziya
rete/ilene daha yumuşak davranmalarının sağ-
ilanması, İdare Amlir'lerimizden hassaten rica. 
edilmektedir. Aslımda, binibir dert ile malûl, 
resmiyetten ürlkmüş, Anadolu'dan gelen bağrı 
yanık ziyaretçimle yapılan sert muamele, -bizi 
ziyadesiyle ımüteessür etmektedir. Kırıcı, öf-
Ikeli ve Meclis memuru çalımı içinde yapılan 
davranış, o kapıya gelmiş biçare ziyareltçiye 
değil, ziyaretine gelinen senatör ve milletve
kili arkadaşlarımızadır. Binaenaleyh, meise-
leyi bu ağırlık içerisinde değerli İdare Amir
lerimizin takdirlerine arz ederim. 

Muhterem bir zat, «Halk ile bürokrasi ara
sına politikacı girmezse, bürokrasi dişlisi hal
ikı ezer» buyuruyorlar. Bu. fevkalâde isabetli 
değerlendirme Türkiye'de var olduğu müddet
çe; parlamenter, teşriî hayatının yanında bu 
devreye ele girmek zorundadır. O bakımdan, 
ziyaretçimiz gelecektir. Buraya dertli gelenle
rin dertlerimi artınmamalıyız. O itibarla, han
gi Meclis görevlisine muhatap .atarsa, alâka, ve 
Msnü kabul görmelidir, Huzurunuza müşah

has hâdiseler getirmiiyor, genel manada duru
mu intikal ettiriyorum. 

Teşkilât ve Meclis Kitaplığı Kanununun' 
bugüne kadar tedvin edllmıemiiş olması eksiklik
tir. Bundan ötürü doğan müşküller vardır. 

Bu arada bir diğer noktaya geçmek istiyo
rum : Meclislerde çalışmakta, olan müstahdem 
arasında farklı işlemler yapılımiası da doğru 
değildir. Filhakika, Cumhuriyet Senatosunda 
çalışanlara yazlık elbise ve mesai ücretleri ve
rildiği halde, Meclis müstahdeminden bu im
kânlar esirgenmiştir. Başkanlık Divanının bu 
koın'uya süratle eğilmesini ve farklılığı orta
dan kaldırmasını temenni ederiz. Aynı zaman
da, fazla çalışanlara, verilmekte olan nııesai 
ücretlerinin de yine farklı bir görüşle tabi tu
tulduğu üzüntü ile müşahede edilmiştir. Eşit
sizliğin mutlaka kaldırılmasını beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Müslüman Türk 
Milletinin Parlamentosuna yakışacak ve hem 
de büyük bir ihtiyaca cevap verecek ollaın ca-
ımi yapımı için bir tahsisat konmamış olması, 
gerçekten büyük eksikliktir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bugün senatörü, millet
vekili, memur, .müstahdem, ve diğer ilgilileriyle 
2 005 mevcuduna varan Türkiye Büyük Mil
let Meclisiinin cami ihtiyacı açıktır. 

(ite yandan, «yurdumuzun tapusu» dediği
miz cami ve minarelerin, Müslüman Türk Mil
letinin tecelligâhı olaın Parlamentosunun he
men yanında, mimarimize uygun terziyle sem
bolize edilmesi, ulusumuzun 50 yıllık hasretini 
de giderecektir. 

Gerek Amerikan ve gerekse örnek aldığı
mız Batı ülkeleri parlamentolarının dibinde, 
'bütün ihtişamı ile kiliseler semavata yükselir-
ıkien; ulviyet ve kudsiyetine rağmen, bizim mah
zun mescidimizin durumu, Milletimizin bağrın
da hicrandır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Allah'a ubudiyet ve maneviyata kıymet 
verdiklerine samimiyetle inandıkliarımızım bu 
husustaki ihmalleri, gerçekten teessürlerimizi 
mucip -olmuştur. 

' BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın 
Aytekin. 

A. P. (IRUPU ADİNA İLHAN AYTEKİN 
(ıDevanvla) — Peki Sayın Başkanım. 

Muhterem milletvekilleri, komisyon çalışnıa-
ları da hiç iç açıcı değildir. Filvaki, muhalefete 
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/mensup milletvekili ve senatörler tarafından, 
yapılan kanun teklifleri, «Hükümet buna ilişkin 
bir tasarı da hazırlamaktadır» diyerek geçişti
rilmektedir. Bunun gibi, muhalefetin getirdiği 
teklifler, iktidara mensup komisyon başkanlık 
divanınca 'gündeme vaktinde alınmamakta ve 
vatandaşın Limitle beklediği çözüm yolları bir 
•manâd.a;, iktidarca tıkanmaktadır. Komisyon-
ılarm mutlaka her hafta toplanması, bu toplan-
tıilara Hükümetin de gerekli itinayı göstermesi 
lâzımdır. 

Cuım'huriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını ve Cenabı 
Haıktan Parlamentomuza, aziz milletimizin dert
leri ve meseleleri is tiklim et inde görev yapmayı 
nasip •e'tmlesıİTii niyaz eder, saygıları mı sunarım. 

- (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayte-
kin. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Meh
met Altınsoy, buyurunuz efendim. 

İD. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTIN-
ıSiOY (Niğde).— Muhterem Başkan, Yüce Meh
ilisin değerli üyeleri; 

Demokratik Parti Grupu adına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 'bütçesi hakkında görüşleri
mizi Yüce Meclisinize arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, çok partili parlamen
ter demokrasilerim karakteri gereği, meclisler 
ayrı kanaat ve prensiplerine sahip topluluklar
dan oluşuyor. «Millet» denen bütün, çeşitli gö
rüş ve kanaat ayrıcalığının meclisi e rinde tem
sili için seçim zamanı oy vermek suretiyle İçen
di mümessillerini seçer. Millet bütünlüğünün 
ıgiörüş ve kanaat gruplarını temsil eden kuruluş
ların aldına da «siyasî parti» denir. Anayasanın 
ifa.de ve iradesine göne, «siyasî partiler, demok
ratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 
Ayrı zihniyet, görüş ve kanaatin temsilcilerin
den oluşan meclislerin ımiMeit yararına iş görme
lerinin birinci şartı, görüşü ayrı olan unsurla
rın birbirlerine tahammül gösterin esidir. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi bir tahanı-
imıüller rejimedir. Karşı kanaate tahammül ede-
ın,eyen kişi, demokrat -olamaz. Karşı görüşün 
.temsilcilerine tahammül edemeyen meclislerde 
de demokrasiden bahseıdilemez. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Küfür, bir fikir ifadesi 
değil, bir hakaret vasıtasıdır. Dayak, fikrin mu

hataba kaibul ettirilm'esi için bir alet değildir. 
O halde, fikirden başka şeyin istimali caiz olma
yan Millet Meclisinin çatısı altında, küfre ve 
kavgaya itibar edilmemek gerekir. (D. P. sıra
tlarından «Bravo» sesleri) Ama, esefle kaydede
lim ki, (bu mukaddes çatının altında zaman za
man bu istenmeyen şeyler oluyor. Meclislerin 
üstümde, onları murakabe edecek bir makam 
yoktur. Meclislerin .murakabesi yine Meclislere, 
ıbir de milletin vicdanına mevdudur. 

Milletin reyi ile bu^sandalyelere oturanı her 
.muhterem üye, kendisine verilen oyun,- yani 
milletin şeref ve itibarını taşımaktadır, onu ko
rumakla yükümlüdür. Bu şeref ve itibarlarım 
muıhasısalasından, Meclisin manevi şahsiyeti do
ğar. İşte bu nedenle, «Türkiye Büyük Millet 
'Meclisinin manevi şahsiyeti» denince, her üye
nin kendi ve her üyeye tevdi ve emanet edilmiş 
•olan millet haysiyetinin m-ecrnun anlaşılır. O 
halde, Parlamentonun itibarını korumalk, bir 
diğer deyimle «'Milletin itibarını kıoruma.k» de
mektir. 

'Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir husu
su (altını çizerek) arz etmek istiyorum1: Bu 
kürsü, buraya çokça çıfkmış olan, kürsünün pro
fesyonelliğinle alışmış olan kişiler için fazlaca 
-mühim telâkki edilmez. Ancak, Parlamentoya 
yeni gelmiş, sin itibariyle genç olan arkadaşla
ra, ilk defa bu 'kürsüye çıktıkları zaman bura
sı kendilerine «Eyfel Kulesi» gibi görünür. Si
yaku sibakını zarzor temin eden, kendi yazdığı-
nı ib urada olcum ay a başlayan arkadaşlara, bir 
de yerinden sataşma vaki olursa., burada arka
daşlar (büsbütün siyaku sibaklarını kaybeder
ler. Ama, hangi partiden olursa olsun, genç ar-
ikadaşlarımıza bu hareketin reva görülmemesiini 
hassaten is'tirlıam ederim. (A. P. ve D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Bir defa buraya çıkın
ca, karşıdan sataşmalarla, söz atmalarla siyaku 
sibakını kaybeder ve kürsüden bir defa ürpe-
rirse, bir daha buraya çıkması zor olur. Bir 
müstakjbel kıymetli hatibi, bu şekilde kaybet
mek de nıümlkündür; bundan tevakki edilmesi
ni arkadaşlarımdan hassaten rica edeceğim.. 
(D. P. sıralarından «iBravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir husu
sa daha işaret etmek istiyorum. Bazı cümleleri 
ve isimleri tam ve doğru olarak söylemek zaru
reti vardır. Bu Meclisin adı «Millet Meclisi» dir. 
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Diğer Mealisin, adı, «Cumhuriyet Senantosu» 
d!ur; ikilsinm. birleşmesinden doğan hükmî Şıaıh-
ısiyetin adı, «'Tür'kiye Büyük Millet Meclisi» 
ıdir. Bu 'kürsüden bazı genç hatiplerin, bazı kıy-
.mjotl'i üyelerin, «Ululsal Meclisin saygı değer 
üyeleri» gibi elfaz kullandığına şahit olduk. Ba
zı terimlerin ve bazı isimlerin değiştirilmemesin-
de zaruret vardır. Anayasanın kabulüne göre, 
bu Meclisin adı «Millet Meclisi» dir; buna 
«Ulusal» demeye kimsenin hakkı yoktur, bir 
nevi isim değiştirmek olur; bu ancak Anayasa 
hükmü ile olur. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile Meclis 
görüşmelerinde, Meclis konuşmalarında «dil» e 
de asgari manada riayet edilmesi lâzım geldiği 
kanaatindeyiz. Bazı kıymetli hatipler çok me
raklı oldukları öztürkçeyi, bazı kıymetli hatip
ler del alışkın oldukları için eski lisana kaçan 
elfazı çokça kullanıyorlar. Belki bendeniz de 
eski lisanı kullananlardan birisiyim. Ancak, 
bunun bir orta yolunu bulmakta fayda vardır: 
Asgari «Anayasa Türkçesi» nde, «Anayasa 
Dili» nde birleşmekte fayda mülâhaza ediyorum. 
Anayasa «kanun» diyor; Anayasa «hüküm» 
diyor; Anayasa «savcı1» diyor; Anayasa, «Ana
yasa» isminden başka diğer kanunları «yasa» 
olarak söylemiyor; orada da «kanun» olarak 
geçiyor. Bu gibi hususlara dikkat edilirse, zan
nediyorum ki, görüşmede bir lisan birliğine var
mak imkânına sahip oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin itibarını 
korumak, Meclisin muhterem üyelerinin vazife
sidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerin
de bütün memleıketin gözü vardır; sadece bütün 
memleketin değil, bütün dünyanın da gözü var
dır. Burada cereyan eden hadisatı, burada ce-* 
reyan eden müzakeratı sadece dört duvar ara
sında geçiyor kabul etmek mümkün değildir. 
Burada cereyan eden müzakeratm seviyesine 
göre dışarıda da itibarımız olacağını unutma
mamız lâzımgelir. Burada kanun müzakereleri 
oluyor, gayet az sayıda muhterem üye içeride 
hazır bulunuyor. İşte, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yani kendimizin bütçesi mevzuubahis 
his oluyor, ne kadar mevcut olduğumuz orta
da. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Toptan olursak ne olur? Sanki tesiri oluyor 
mu? 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTIN-
SOY (Devamla) — Toptan olup olmamanın 
zatiâlinize tesiri olmayabilir; ama tesir ettiği 
yerler var. Bunu nazarı itibara almaya mecbu
ruz. Bendeniz de bunu anlatmaya çalışıyorum; 
zatiâliniz giibi aksi kanaatte olanlar mevcut 
olduğunu kabul ettiğim için... Demek ki yanıl
mamışım. 

Muhterem arkadaşlar, kanunların burada az 
veya çok muhterem üyeyle müzakere edilmesi 
belki sizin için mühim telâkki edilmez; ama gö
zünü buraya dikmiş 35 milyon insanı da düşün
mek mecburiyetindesiniz. Ayda yılda bir defa 
çıkıp geliyor; «Benim seçtiğim milletvekille
rini, benim Meclisimde ne yapıyor?» diye me
rak edip şu sandalyelere gelip oturuyor. Ken
disi için çok hayatî telâkki ettiği; ama bazı 
üyeler için belki de kıymet ifade etmeyen bir 
bir kanun müzakeresinde, orada burada 40 - 50 
kişiyi veya 30 - 40 kişiyi gördükten sonra, gi
dip memleketinde öyle anlatıyor: «Galiba kulis 
denen bir yer var, her halde daha mühim mese
leler orada görüşülüyor ki, milletvekillerinin 
ekseriyeti kulis denen yerdeymiş» diyor; kuli
sin de nere olduğunu bilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarını, kanunların müza
keresi, görüşülmesi, komisyonlarda da lâyiki 
veçhile takip edilemiyor. Her dönemde, gerek 
teklif, gerek tasarı olarak, yüzlerce kanun ka-
dük olur. Ya Hükümet, yahut da Millet 
Meclisini meydana getiren siyasî partilerin tama
mını ilgilendiren bir kanun teklif veya tasarısı 
olursa, hemen peşine düşülür; çabukça komis
yonlardan geçirilir, derhal Meclise sevkedilir. 
Ama böyle bir gereksinme yok ise, komisyon
larda aylarca, hattâ senelerce kalır ve devre 
sonu gelir, kadük olur. Bunların içerisinde çok 
hayatî ehemmiyette olanları da var. Bir misal 
olarak arz etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 64 ncü 
maddesiyle, kanun hükmünde kararname çıkar
ması yetkisi Hükümete verilmiştir. Bu yetkiye 
istinaden, 1589 sayılı bir Yetki Kanunu ile de, 
devlet memurlarının maaş, terfi ve emeklilikle
rini tanzim etmek üzere Hükümete, kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisini verdik: Bu 
yetkiye dayanarak şimdiye kadar hükümetler 
(yalnız bu Hükümet değil) 11 adet (O. H. P. sı
ralarından «12 adet» sesleri.) kanun hükmün-

~ 170 — 



M. İVMisi B : 78 18 . 5 . 1974 Ö : 4 

de kararname çıkardı. Anayasanın 64 ncü mad
desi mealen; «kanun hükmünde kararnameler, 
Resmî Gazetede neşrddildiği gün Meclislere sev-
kedilir; Meclislerde de diğer kanunlara terci-
fhan öncelik ve ivedilikle görüşülür, neticeye bağ
lanır; kaibul veya reddedilir.» diyor. 

Anayasanın bu sarih hükmüne rağmen, bu
güne kadar çıkarılmış olan 11 adet kanun hük
mündeki kararnamenin hiç birisi yüce Meclise 
gelmemiştir. Gerçi Hükümet vazifesini yapmış
tır ; kararnameleri, neşrettiği gün Büyük Millet 
Meclisi Başkanına göndermiştir. Ancak, Millet 
Meclisi Sayın Başkanı bu kararnameleri Plan 
Komisyonuna havale etmiştir; Plan Komisyonu 
da bir altkomisyon kurmuştur. Bu altkomisyon-
da, iki seneden beri üst üste yığılmış kanun kuv
vetindeki kararnameler beklemektedir. 

Bunu niçin söylüyorum arkadaşlar? Kanun 
hükmündeki kararnameler, bir nevi kanundur. 
Bu kararnameyi çıkarmakla hükümet, hem teş
riî, hem de icra vazifesini beratoer yapmaktadır. 
Bu kanun hükmündeki kararnamelerin tatbika
tı derhal meclislerden geçmezse; Meclis mura
kabesinin dışında, Meclisten geçmeyen, Meclisin 
tasvibi alınmamış bir teşriî vazife ifa edilmiş 
olur. Bu, bugüne kadar ifa edilmiştir. Hem öy
lesine ifa edilmiştir k i ; bir kanun hükmünde 
kararname çıkmış, bir uygulama yapılmış, mu
ayyen bir müddet geçtikten sonra yapılan uygu
lamanın hatalı olduğu, yanlış olduğu, ters iş
lediği anlaşılmış, yeni bir kanun hükmünde ka
rarnameyle bu iptal edilmiş; yeni bir uygulama 
getirilmiştir. O uygulama da bir müddet devam 
etmiş, sonunda hataları, terslikleri, yanlışlık
ları anlaşılmış, üçüncü bir kanun kuvvetinde 
kararnameyle o da iptal edilmiştir. İş o hale 
•gelmiştir ki, iki defa iptal edilen kanun hük
mündeki kararnamenin icraatının bir daiha, 
Meclisçe murak'afbe için gelme imkânı da kal
mamıştır. Şu hale göre hükümetler teşriî vazi
feyi, kendileri kanun koyucu olarak yapmışlar; 
tekrar, hükümet olarak icraî vazife ifa etmiş
ler ve bunu da ortadan kaldırmışlar. Yani hükü
metler, hem hükümet, hem Meclis, hem de bir 
manada Anayasa Mahkemesi vazifesi görmüş
ler ve bunun muraka/besi Meclisçe yapılmamış
tır. Kanımızca bu, Anayasanın 64 ncü madde
sini alenen ihlâldir. 

İkide bir her meselede, Anayasanın ihlâl 
edildiğinden bahsediyoruz. Bu ihlâl, kanaatimiz

ce Mecliste bu kanunların, kanun kuvvetindeki 
kararnamelerin prosedürünü takip etmekle mü
kellef olan Başkanlık Divanının ihmali suretiy
le bir ihlâldir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi maalesef çok pahalı çalışan, ga
yet müsrifane hareket eden bir müessesedir. 
Çok muhteşem bir binaya sahiptir. Yüce Türk 
Devletinin, Büyük Türk Milletinin yegane Mec
lisi olması bakımından binasının ihtişamı ne 
kadar büyük olursa bizim şerefimizi o kadar 
artırır; ancak, Yüce Türk Milletinin her kuru
şunun da ne kadar hesaplı hatfcanması müm
künse, o kadar dikkat edilirse, millete o kadar 
büyük hizmet edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, salonlar, salonlar; ko
ridorlar, koridorlar; halılar, halılar; lambriler, 
masalar, incili masalar, boncuklu masalar, cın-
cıkh, masalar, sandalyeler, koltuklar; cilâlısı, 
boyalısı, cincif'irlisi ve bütün bunların tamiratı 
için aşağıda atelyeler, atelyeler, atelyeler... Ne
dir burası arkadaşlar? Bu masraf niye? 

Beri taraftan, 1974 Bütçesinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri için tedavi, seya
hat, doğum, ölüm vesaire yardım bedeli olarak 
7 milyon lira para konmuştur. 1964'de 40 bin 
lira olan bu me'blağ büyüye büyüye 7 milyona 
baliğ olmuş milletvekillerinin tedavi, ilâç vesa
ire masrafları; âmenna... Ama, 7 milyonu glo
bal olarak 700 kişiye taksim ederseniz, ben pek 
hesap bilmem; ama zannedersiniz şahıs başına 
10 bin lira falan düşüyor. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Al
tı nsoy. 

D. P. GtfttJPU ADINA MEHMET ALTIN-
SOY (Devamla) — Hay hay efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bunun sarfının da bir 
acayip durumu var. Bunun sarfı yetkisi, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanlarına verilmiş, onların takdirine göre 
sarfediletaekmiş. Bu gerçi program bütçenin ica
bı böyle oluyor; ama şimdiye kadar alışabildiği
miz bütçe tekniğine de, bendeniz.pek uygun gör
medim. 

Sayın Başkan, ihtarınıza uymaya çalışaca
ğını; ibir küçük hususa da değinerek (bitirmeye 
çalışayım : Meclisimizin İçtüzüğünden, muhale
fet, iktidar olarak ibütün siyasî partiler şikâyet
çi. Demek ki, 'bizi tatmin edecek fair İçtüzük de-
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ğil. Vaktiyle bu İçtüzüğü yapmakla mükellef olan 
Parlamentonun tarzı teşekkülü icabı, 'muhterem 
Adalet Partisi kendisinin iktidarda (kalacağını 
düşünerek, kendine göre bir tüzük yapmaya gay
ret etmiş; ama dünya yuvarlaktır, t e raine dön
müş; ne yapalım? Adalet Partisi iktidara, gelme
miş, şimdi kendi yaptığı tüzüğün sıkıntısını ken
disi çekiyor. Bundan ders alıp, ımuhteı'em ik
tidarın da (bir gün kendi başına da aynı şeyin ge
leceğini düşünerek, elbirliği yapıp şu Tüzüğün 
aksayan taraflarını düzeltirsek faydalı bir iş gör
müş oluruz kanaatindeyim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarını, bir hususa daha işa
ret etmek istiyorum. Meclisin dinleyicileri ve zi
yaretçileri bir problem olarak duruyor. Muhte
rem idareci arkadaşlarım ellerinden gelen gayreti 
gösteriyorlar, bu İşi (bir nizama sokmaya çalışıyor
lar. Zaman zaman muhterem parlamenterlere ba
zı ikazlarda, bazı ricalarda, bulunuyorlar; ama 
bir türlü bu işin tanzimine imkân hasıl olmuyor. 

.'Bazı-günler oluyor, Mecliste çok ilgili müza
kereler devam ettiği zaman, şurada bu salonun 
mütemmim cüz'ü olan karşıda muhterem parla
menterlerin sigara içmeleri ve aynı zamanda nıü-
zafceratı dinlemeleri için ayrılan camlı odalarda, 
parlamenter olmayan arkadaşlar, hemen ele par
lamenterlerin girmesine imkân bırakmayacak se
kilide doluyorlar. Şu kapılara, merdivenlere ka
dar geliyorlar. Bu gelen kişilerin, vatandaşların 
buraya lâyık olmadıklarını söylemek istemiyorum, 
elbette onlar da lâyık; ama belli seleksiyondan 
geçmedikleri için bu 'salona girme hakkına, şim
dilik sahip değiller. Bunun bir nizama, başlan
masında, 'zannediyorum fayda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Al'tm-
tınsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Bozgeyik. 

Buyurun Sayın Bozgeyik. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET BOZ

GEYİK (Gaziantep) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu 1974 yılı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet 

Partisi Meclis Grupunun görüş ve temennilerini 
arz etmek için huzurlarınızda, bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 1974 yılı bütçesi üzerinde yapıl
makta olan müzakerelerin her 'zamankinden daha 
önemli bir mahiyet taşıdığı yüksek malumunuz
dur. Bütçesini 'görüşmekte olduğumuz kuruluş, 
içerisinde vazife görmekte olduğumuz Büyük 
Millet Meclisidir. 

Geride bıraktığımız buhranlı dönemlerden 
sonra yeni (bir 'döneme başlamış bulunuyoruz, 
Milletimiz ve memleketimizin maddî ve manevî 
korunması ve kalkınması yönünden sorumlulu
ğun yalnız Hükümet, siyasî partiler ve Parlamen
toya 'ait olmayıp; bütün millî müesseselerin, hat
tâ fertlerim dahi millet ve tarih önünde sorum
lu oldukları gerçeğinden hareketle; Millî Selâmet 
Partisi Grupu olarak; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu 1974 yılı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi kısaca, izaha çalışaca
ğım. ' 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
dikkatle incelendiğinde, tasarrufa mümkün ola
bilecek derecede dikkat edildiğini müşahede 
etmekle, mesuliyet mevkiinde vazife gören ar
kadaşlarımıza bu, ciddî davranışlardan dolayı 
teşekkür ederim. 

Meclislerimize ilgili temennilerimizi müsaa-
deiTİzle dile getirmeye çalışayım. Şöyle ki, Mec
lisin çalışma düzenini sağlamak içlin, günün 
şartları dikkate alınarak yeni bir İçtüzüğün ya
pılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. An-
eak, «iyinin rakibi daha iyiisidir» sözünden ha
reket ederek, İçtüzüğün Meclis müzakerelerin
de d alna ela rahatlık verecek bir mJahiye'tte ta
dili temennimizdir. 

Bilhassa konuşmaların tahdidi hem demok
rasinin esasına uymamakta, hem de müzakere 
konuşunum istenildiği kadar olgunlaştırılmasma 
'engel olmaktadır. Bilindiği gibi, gruplar iadına 
ilk konuşma (aksine bir karar alınmıamışsa) 20 
dakika, ikinci konuşma 10 dakika; şahıslar adı
na konuşma ise 5 dakika ile sınırlıdır. Ne ga
riptir ki, Hükümet de bu tıaJİıdide tabidir. Tak-
dir buyurulur ki, bazı mevzuların yuıkarielâki 
süreler içerisinde ifadesi mümkün olabilir, öy
le mevzular da var ki, ifade edilebilmesi için 
uzunca zamana ihtiyaç hasıl olur. 
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Bu hususta; Hükümet, grup ve şahıs farkı 
gözetilemez. Binaenaleyh, içtüzükteki bu tah
ditler kaldırılmalı veya hiç olmazsa, istenilen 
'mevzuu yeteri kadar anlatma imkânı verecek 
genişlik getirilmelidir. 

Bir de, gruplar .adına yapılan konuşmadan 
sonra aynı celsede şahıslar adına ancak iki mil
letvekilinin konuşacağı tahdidi ele, «müzakere 
mevzuunun istenilen mahiyette olgunlaşmasına 
engel olabilecek bir mahzur sayılabilir. Bu du
rumda da bir genişliğe ihtiyaç vardır. 

içtüzüğün 114 ncü maddesinde, parlamen
terlerin Yüce Meclise devamım sağlamak için 
beyan edilen müeyyide, devamsızlığı 'önleyici 
güçte değildir. Bu hususta da<ha 'kesin ve zecrî 
tedbirlerin alınması ve müeyyidelerin artırılma
sı yerinde olur kanaatindeyiz. 

Ayrıca, senatör ve milletvekillerinin yapa
cakları ve yapamayacakları işler; yani senatör 
ve milletvekillerinin sıfatının «bağda şlamaya cağı 
işler gösterir bir kanun süratle çıkarılmalıdır. 
Keza, senatör ve im/illetvekillerinin tedavi mas
rafları ve ilâç konusu ele alınmalı, üyelerin şah
siyeti ile mütenasip ve israfa meydan vermeye
cek âdil bir şekilde düzenlenmelidir. 

Maddî değeri milyarları aşan, manevî değer
leri bakımından paha biçilemeyen ve millî me
fahirimiz olan mililî saraylarımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bağlı olmasına rağmen, ha
li hazır durumda Yüce Meclislin kontrolü dışın
da kalmıştır; bazı film şirketlerinin zaman za
man, Türk millî ahlâk, örf Ve inanışlarına ay
kırı sahneler haline getirilmesinde vasıta edil
mektedir. 

Bu ecdat yadigârı saraylarımızın muhafaza 
ve bakımı yönünden azamî gayret sarf edilip, 
Meclis bütçemizden gereken ödenek esirgenme-
melidir. Ayrıca, bu saraylarımızın yönıetim ve 
muhafazası ile görevli kişilerin, ecdat yadigârı 
bu, müesseselerin yangın, sabotaj ve harap ol
maktan kurtarmak için bu müessıes'eye saygı 
duyan, esirgeyen, ehliyetli, politik mülâhazalar 
dışında kalabilen kimseler olmasında zaruret ol
duğu kanaatindeyiz. 

Bütün bunlarla beraber, bu saraylarda gö
revli ad'edinin azlığı gözden kaçmamalıdır-. Mil
lî saraylarımız için 1974 yılı bütçesinden ayrı
lan miktar daha evvelki yıllara nazaran sevin

dirici ve ümit verici olmakla beraber yine de kâfi 
değildir. 

Millî saraylarımızı ve ecdat yadigârlarını ih
mal edip, Yunan harabelerinin ihyaya çalışıl
dığı günlerin geride kaldığını ve o zihniyetin de 
aziz Türk milleti nazarında iflâs ettiği kanaatin
deyiz. 

Parlamenterlerimiz, parlamento binasında ça
lışabilecekleri yeteri kadar kısım ve odaların tah
sis edilemeyişinden ciddî çalışma yapma ortamı 
bulamamaktadırlar. Bu durumun halli için her
hangi bir çalışmada göze çarpmamaktadır. Bu 
hususun mutlaka hallinin gerektiğine kaniiz. 

Eskiden olduğu gibi ziyaretçi salonunun tek
rar hizmete açılması lâzım. Ayrıca vekilini bu
labilmek endişesi içerisinde olan seçmenler; ba-
zan sabahın 9 'unda bekleme salonuna alınmakta 
ve orada saatlerce, hatta 12,00ye, 13,00'e kadar 
aç beklemektedirler. Bir yerde gerçek böyle iken 
palamenterlerin hemen bekleme salonunun ya
nındaki lokantaya geçmeleri, insan olarak he
pimizi üzmektedir. 

Binaenaleyh, ziyaretçilerin ihtiyacını karşı
layacak ve izdihamı önleyecek bir lokantanın 
açılması,, bu tedbirin de ihtiyacı karşılamayaca
ğı düşünülerek, yurdun muhtelif köşelerinden 
parlamenterlerini ziyarete gelen vatandaşların, 
ziyaretlerini mutlaka yapabilmeleri imkânının 
hazırlanması için geniş çapta gerekli tedbirin 
alınması zarurîdir. 

Muhterem milletvekilleri, fikir, inanç ve iba
det hürriyetlerinden sık sık bahsedildiği şu or
tamda, arzu edilen bu hürriyetin tatbiki için. 
ne acıdır ki, ıhâlâ Türkiye Parlamentosunda, aziz 
Türk milletinin geçmişine ve şanına lâyık bir 
ibadethane, j^ani cami yoktur. 

Hepinizin bildiği gibi, bodrum katta, tuva
let koridoruna bitişik izbe bir dehlizin, güya iba
det yeri olarak lütfen ayrılmış olduğunu görü
yoruz. Bu durum millî iradenin temsil edildiği, 
Yüce Meclisimizin muhterem temsilcileri için 
üzüntü kaynağı olmaktadır. Hür, lâik Avrupa 
milletlerinin parlamentolarında, belki parlamen
to binalarından daha lüks ve bakımlı İçilişe ve 
ibadethaneler mevcuttur. 

Meseleyi bu noktadan ele alınca da Türk Par
lamentosunun bir Camiinin olmayışı, dışta itibar 
zedeleyicidir. Binaenaleyh, mümkün olan en 
kısa zamanda Parlamento hudutları içerisinde 
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planlı, modern, aziz milletimizin şan ve şerefine 
lâyık bir camiin yapılmasına başlanması gerek
mektedir. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, lâiklik prensibi de buna engel değil
dir. Hiçbir parlam.ente.rin bu isteğe1 karşı 
çıkacağını da tahmin etmiyoruz. Geçmiş sene
lerde bu kanun defaatle Mecllis kürsüsüne geti
rilmiş ; fakat müspet bir netice elde edilememiş
tir. Yeni Meclisimizin bu ihtiyaca eğileceğimi 
ümit etmekteyiz. 

(Parlamenterlerimizin zinde ve tam (iradeyle 
çalışabilmesini engelleyecek - ortam ve vasıtala
rın kaldırılması, meselâ: şu Genel Kurulumuz, 
kulis ve Meclisin bütün diğer kısımlarının za
man zaman bolca havalandırılması, lokantada 
alkollü içkilerin bulundurulmanla sı ve benzeri 
tedbirlerin alınması şayanı arzumuzdur. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Bizler, Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, 
çift Meclis sisteminin yararlı olacağı kanaatin
de de değiliz. Batılı hukukçulardan bir çoğu 
da çift Meclis sisteminin aleyhindedir. 

Muhterem milletvekilleri, millet bizden çok 
büyük hizmetler istiyordu. Geceli gündüzlü ça
lışın, şu memleketin işlerini biran evvel halledin, 
dertlerine deva getirin diyordu. Ama biz sadece 
Senatoda iki gün, Mecliste de üç gün toplanıyo
ruz. Millî Selâmet Partisi lolarak bu çalışma 
günlerimin de artırılmasını istiyoruz. Neden 
derseniz; bu milletin, ayağı yalın ayak olan 
fertleri var; hastasına İlâç bulamayan insanları 
var da ondan; millî dertlere ve ihtiyaçlara bir 
an önce deva bulmakla mükellefiz de ondan. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi 
olarak biz, Meclislerde yapılan israfın aleyhin-
deyiz. Bütçelerde tasarrufa riayet etmenin şart 
olduğuna inanıyoruz. Bu milletin bir kuruşunun 
israfına tahammülümüz olmaması gerekir. Arz 
ettiğimiz gibi, bu milletin, ayağı yalın, ayağına 
bir ayakkabı bulamayan fakir insanı var; ço
cuğuna ilâç bulamayan insanı var; akşam evi
ne bir kilo ekmek parasını götürememenin ıstı
rabını çeken insanlar var. Altı ay içerisinde 
Yüce Senatonun Sayın Başkanı, üyelerini iki 
defa ziyafete, çağırmıştır. Istırabından bahsetti
ğimiz aziz milletimizin bütçesinden 100 bini bu
lan ziyafetleri çekmeye hakkımız yoktur. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir de şu hususu be
lirtmek istiyorum; Yüce Metisimizde öğleyin, 
güneşli zamanlarda, bazan Meclisin kulislerinde 
dahi alabildiğine elektrikler yanmaktadır. Ener
ji sıkıntısından bu millet şikâyet ederken, mil
letin temsilcileri ve milletin mukadderatı tecel
lisine vasıta olan bu Parlamento çatısı altında 
öğleyin elektriklerin yanmasına, enerji israfı 
diyorum. Değerli idare âmirlerinin bu israfı ön
leyeceklerini ve gereken titizliği gösterecekle
rinden emin bulunmakla beraber, bütün Devlet 
adamlarımıza; devlet işlerinde, devlet bütçe
sinden temin edilen muımun, şahsî işlerde şahsî 
bütçeden temin edilen mumun yakılması düstu
runu hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclisimizin 
çatısı altında hizmet gören fedakâr görevlilerin 
de dertlerinin biran evvel hallinde zaruret his
sediyoruz. Yüce Meclisimizde hizmet gören 
memurlarımızın intibaklarının, âdil ölçüler içeri
sinde, yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatin
deyiz. Bu neviden olarak, ehliyetli kimselerden 
bir kısmına yüksek dereceler verilirken, aynı 
ehliyeti haiz diğerlerine? verilmemesinin adalet
sizlik olduğu inancındayız. 

Ayrıca, gecenin geç saatlerine kadar hizmet 
gören ve birçoğu gecekondu semtlerinde oturan 
memur ve müstahdemlerin servis ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için bütçeye ödenek konması 
bizleri memnun etmiştir. Bu hususun biran ev
vel tahakkuku arzumuzdur. Bütün bunlarla bc-
rabeir, memurlarımızın yemek mevzuundan da 
azamî derecede istifade etmeleri yine temenni
mizdir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
üzerindeki dilek ve temennilerimizi arz ederken 
mezkûr bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan niyaz eder, Yüce Meclise saygıla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozge-
yik. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Emekli, 
buyurunuz. (Alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET EMEK
Lİ (Bursa) — Sayım Ba^ikan, sıayın mill'etve1-
kiılleri arkadaşlarım; 

Tüıikiye Büyük Milleit Meclisi 1974 malî 
yılı bütçesi üzerinde CumJhurlyet Halik Pıaırtfei 
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sözcüsü olarak grupumun görüşlerini arza baş
larken, sizleri grupum adına sayıgı ile selâmla
rım. 

Yüfesek 'bilgilerinize sunulan 1974 malî yılı 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu foültçesi 
194 154 074 lira olarak tespit edilmiştir; sarf 
şieklıi ile ödenek cetvelle rinde 'gösterilmiştir. 
Sayın raportör arkadaşların raporlarında sap
tamış oldu/klan önerilerim Yüce Divanca ti
tizlikle takilbediieeeği kani'sındayız. Bunun için 
ıbu rapordaki önerileri huzurunuzda tekrarla-
ımayacağum. 

Sayın milletvekili arkadaşla ram, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin içinde ve; dışında, va
tandaş ile münasebetlerimizin şekli, hepimizce 
malumudur. Milletvekillerinin büyük zamanı ve 
enerjisi yollarda geçmektı'edir. Seçim. bölge'le-
rinden gelen vatandaşların dert ve dileklerini, 
(kahve ve otel köşelerinde tespit etmekte ve; 
dinlemeiktteyi'z. Vatandaşla 'belli bir görüşme, 
buluşma yerinden mahrumuz. Sayın Meclis 
üyelerinin huzur içinde çalışmalarımı sağla
mak, kahve ve otlel köşelerinden imlan kurtar-
ımafc Yüce Divanın aslî görevidir. Müşterek 
Divan, bugünkü Meclis binasında her ilin 
milletvekillerine (bir oda tahsis etmeli; Meclis 
ibinaısı buna imkân vermiyorsa, birkaç ilin mil
letvekillerine, müşterek kullanmak üzere, oda
lar tahsis edilmesi imkânlarını sağlamalıdır. 

Meclis zalbılt'larından öğrendiğime göre, bun
dan önceki dönemlerde de milletvekili arka
daşlar Meclis binasının bahçesinden! istifade 
etmek suretiyle, bu ihtiyacı gidenecek bir bi-
ının Meclis bahçesine yapılmalsmı önermişler
dir. Yüce Divanın, önümüzdeki yıl bütçeye 
ıkonulm alsını sağlaması için, şimdiden Mecli
sin bahçesinde münasip görecekleri yeri tespit 
•ederek ciddî hazırlıklara girişmesini yürekten 
temenni ediyoruz. Sayın parlamaniterlere bir 
çalışma odası yenildiği gün komisyon ve Mec
lis çalışmaları daha etkin, daha verimli olacak-
Itıır. 

ıSaym arkadaşlarım, buigüne kadar çıkması 
ıgerelken bazı yasa ve yönetmeliklere de de-
ğinimleik istiyorum. Biliyorsunuz Anayasamızın 
78 nei maddesi, senatörlük ve milletvekilliği 
ile 'bağdaşmayan işler konusunda önemli hu-
ısuısları kapsamaktadır. Son fıkrasında da; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
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bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla 
gösterilir.» dendiği halde, bugüne kadar bu 
yasa elıe alınmamıştır. Bu yasanın da biran 
evvel çıkarılması gerekmektedir. 

•Millî saray ve müzelerimizde, bugüne 
kadar yönetim usulünün bir yönetmelikle 
saptanmamış olması büyük bir eksiklik
tir. Yasa ve yönetmelikle yönetim usulü sap
tanmamış kurumlar şahsî yeteneğe, şaihsî ida
reye terk edilmiş demelktir. Paha biçilme!z 
Imaddî ve manevî kıymet olan millî saray ve 
'müzakerelerimizin hukukî yönelimini sağlaya
cak yönetmeliği de biran evvel çıkarmalıyız. 

ISaym arkadaşlamm, Türküye Büyük Millet 
Meclisi kütüphanesi, 'Türkiye ölçüsünde en 
zeın'gin kütüphanelerden biriislidir. Kütüphane
de .görev gören personel de yararlı olmaya ça
lışanı iyi niyetli, çalışkan miemurl arıdır. Ne 
var M, kütüphane ile parlamıantcrler arasında 
verimli bir işhirlllğii kurulamamıştır. Bunun için 
ıkütüphaınenin, buıgün olduğu gi/bd kitapilarm 
saklandığı yer 'Oİmalktan çıkarılıp, 'bir araştır
ıma kütüphanesi haline gelmesinde büyük ya
rar vardır. 

Paıianıant erlerin ve Parlamento komisyon 
üyelerinin herhatngi bir 'konuyu incelerken, bu 
konuda uzmanlaşmış elemanlar tarafından, ih
tiyaç duydulkla.ru billgilerin «ağılanması gerek
lidir. Bunun liçiin kütüphanede yalnız kütüpha
ne uzmanları değüfl, aynı zamanda ekonomi, ma
lîye, işletme, uluslararası ilişkiler ve buna ben
zer konularda, yabancı dil bilen, uzmanlaşmış 
eilemaınlarm çalıştırılması yoluna gldilmeûiidür. 
Bu uzmanlar kendilerinden talep edildiği za-
ıman, koımisyon üyeleri, ya da paıiamanlterlerİn 
lınceleyecelkleri konuda mevcut billgilerin yer-
İemnii ve özetini kendilerine bildirim eki e görev
li olmiaîlıdıırlaır. 

Ayrıca, yeni çıkacak kitap, dergi ve gazete-
lerdelki önemli yorumlar ve bilgiler düzenli 
İbir şekilde çıkarılacak ve ibir bültenle parla-
manterlerle bildirilmelidir. Böylece yerli ve ya
bancı yayınlara izlemek olanağı kazanı;1 a çak
tır. Aynı zamanda, kütüphaneye m un! ta zam. o'la-
ırak gelmekte olan Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Konseyi, FAO, UNESCO ve Ortak Pazar gibi 
kuruluşların yayın ve tutanakları ile, ingilte
re, Fransa, Amerika parlamentolarının tuta
naklarında ki, bunlar kütüphanemize ge'lmek-
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tedir, önemli yorum, görüşüne ve tartışmaların 
özeti 'Mlgİ olarak kitaplık tiaırafındam parlaman-
terleıimize hikl irilmelidir. Ayrıca ; .kütüphane 
için çıkarılacak 'kanuna konulaeaik bir madde 
ile, Türkiye dte 'basila.ca.lk .bütün kitap ve ben
zerlerimden., 'Mİecllis lditiüphanesine de bir adet 
gönde ri! m es i yas alaşt ı r ı İm a İldi r. 

'Parlam'a.utcıderi.n . yalbamcı .dil bilgilerinin 
geliştirdim esi, için, kita.plılkıta gerekli düzen
leme vakit geçir/ilmeden yıapılmalıdır. Kitap
lığın f-o tok o pi kesimi acele geliştirilımeli ve 
par1 aman teri e re arzu ettikleri kiitap, ya. da. 
d eriğimin ilgi duydukları 'böMimüiiiiün fotoko
pilerini verehsilmelidir. Bütün bun lam gerçek
leştirmek üzere gerekli çakışmaların biran önce 
yapdhıası nı dileriz. 

Sayın arkadaşlarım, toplumda sorunların 
çözüm sekli, yani yasallar ile toplum ve toplum 
kesimi e i-imin düzenlenmesinde taikip edilecek 
usul, o ülkenin yönetim şeiklini, rejimimi tayin 
eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 50 yılı 
aşan biır zamandur büyük bir Kurtuluş Savası 
vermiş, Cumhuriyeti kurmuş, daima millî ira
deye sadık ve saygılı olarak her geçen gün 
daha ileti atılımlarla Atatür'k devrimlerini 
gerçekleştirmiş ve nihayet 19B1 Anayasamızla 
da, Türkiye Cumhuriyeti, insan İnaklarına da
yanan millî, demcikraitik, lâyiık ve sosyal hu
kuk devletini gerçekleş'tirmıişitir. 

.1961 Anayasamız, yasaima ve denetim gö
revini Türkiye Büyük .Millet Meclisine vermiş
t i r ; hiçbir kişiye, organa devredilemez di
yerek, millî iradenin tek temsilcisi olduğunu 
saptamıştın'. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Senato ve Mil
let 'Meclisi olmak üzere ilci meclisten meydana 
gelmiştir. Türkiye' Büyük Millet Meclilsinin bi
rinci görevi; 1961. Anayasasında saptadığı gi
bi, halkımızın dert ve pimi)! emlerini, toplumun 
korunlarım çözümleyecek, sosyali vicdanda tas
vip görecek, böylelikle toplumda sosyal adale
t i gerçekleştirecek yasaları yapmaktır. 

İkinci görevi ise; kendi bünyesinden çıkar
dığı, güvenoyu verdiği Hükümeti denetlemek
tir. 

Muhterem, arkadaşlarım, Iragüu cağımız, . 
teknik ve teknolojinin hızla geîjiş'tiği bir dö
nemdedir. Teknik ve teknolojinin bu hıizlı ge
lişmesi, hütün 'dünyada olduğu gibi, üDkemiiz-
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de de toplum ve toplum kesimleriıne biırçıok so
runlar getirmektedir. Cumhuriyet Halk Pa.riti-
siınin dün muhalefette ilken nasıl demokrasi ve 
özgürlük anlayışı açık ve seçik ise, buigün de 
iktidar olarak, özgürlük anlayışı aeıfk ve seçik
tir, 

Biz iktidar olarak toplumumuzun sorunla
rı ne kadar güç. o kursla olsun insan halklarına 
dayalı, demokratik hukuk kuralları içinde lâ-
yik ve demokratik Cumhuriyet, esaslarımı ih
lâl etmeden eleştiriyle ve öz eleştiriyi kısıtla
madan, fikir ve düşünce özgürlüğü içinde top
lumumuzun korunlarının çözümlenmesini sağ-
layaeağız. Demokratik ülkelerde, anayasaların 
ve demokratik hukuik 'kurallarının içerisinde 
ayrı fikir, ayrı siyasî kanaatte vatandaşların 
bulanması demokrasimin icabıdır. Bu demofc-
rafük yaşanlüiiuı tabiatı icabıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin özgünlük ve 
demokrasi anlayışı, Avrupa Konseyi, Ortak Pa
zar ve birçok mümaisehetlerimizde 'anlaşınalaır-
la hağh olduğumuz Aivrupa ül'kef erinim ve Ana
yasamızın da öngördüğü özgürlük ve demokra
si anlayışıdır, iliz bu demokratik aıdayısı, bu 
özgürlükleri çok görmek ş'6y]o dursun, Türk 
.milletinin, bu hak ve özgürlüklerin daha da faz
lasına lâyıilk. olduğuna inanıyoruz. Büyük Ata
türk de Kurtuluş Savaşını, Devletin kuruluşu-
ııu birlikte gerçekleştirdiği milletine Garp uy-
garl iğim l.âyl'k görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet' Haıllk Par-
•t'-Ilsi, yurt ve yurttaş soranlarını, ne kada.r güç 
olursa olsun, özgürlükleri ki'saralk değil, daha 
da genişleterek çözüm'lenm esinden yanadıır. 
İktidar rdara'k, halkın sorunlarını, 'bugünkün
den daha geniş fikir ve düşünce özgürlüfeler'i 
iiçimde çözümlemeye 'kararlayız. Ülkemizde her 
vatandaş siyasî görüşlerini, fikir ve düşün çe
lenini özgürlük içinde savunabilecektar. Alyrr 
fikir ve ayrı düşünceldeki vatandaşlar, arala
rında diyalog kura'biİleceklerdir. 

Dem'oıkratıik ve sosyal hukuik d'evllctinde her
kes fikir ve düşüncelerini serbestçe söylieyelbiıl-
meli ve tartışabilmelddir. Anc-aîk, .siyasî görüş 
ve kanaatlerini kaba kuvvetle, zorbalığa baş
vurarak başkalarıma ka'bul ettirmeye teşeıb-
büs edenler. karşılarında bütün, gücü ile Devle
ti bulacaklardır. 

' Ülkemizde anarşi yaratmaya, huzuru 'boz-
mı aya İkim »enin hakkı yoktur. 
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Sayın arkadaşlarım, demokratik parlaman-
ter •sistemin işleyişi ile sıkı sıkıya bağlı bir ko
nu da seçim sistemlileridir. Halen uygulamakta 
eiduğumuz seçim sistemimizin iyi ve 'mahzurlu 
yönleri üzerimde şimdi durmak istemiyorum. An
cak, seçmen yaşının .18'e indirilmesinde g-en;ç-
letiJiiıizin fonet/ik görüşlerini ^belirtmenin, millî 
•iradon'on meydana gelmesinde oylarıyla onla
rın !da kat'kıda bulunmasını sağlamanın mem
leket yararıma olduğu inancındayız. Bm kısa 
zamanda 18 yaşıındaki gençlerimize bu 'hukukî 
imikânı tanıyacağız. Seçim sistemlerinde, de-
•mokratik hukuk kurallarına daha yatkın, 'millî 
iradenin tevekkülünde daha yaygın halik işti
rakimi 'sağlayacalk, halikın siyasî görüşlerini 'da-
lıa iyi belli edecek, seçimenleri siyasî ve ekono'-
mik 'baskılardan kurtaracak her öneri ve giri
şimi yürekten 'destekleyeceğimizi de belirtmek 
isterim. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, konuşma
mla son verilken 19,74 malî yılı bütçesinin mem
leketimize milletimize Ih ayırtı olmasını temenni 
eder, saygılar sunanım. (O. H. P. ve M. S. P. sr-
ralarındam alkışlar.) 

İBAŞ'KAN — Teşekkür ederim sayın Emeik-
fli. 

Şimdi şahısları adına söz alam sayın arka
daşlarıma söz veneceğim. 

İ lk söz sayın Tosyalı'nmdır. 
Buyurunuz sayın Tosyalı. 
•HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkam, değerli arkadaşlarım; 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk mille-
(tinin istiklâl ve hürriyetimin yüceliğinin, hür 
demokrasiye sahip oluşunun semıbolü, Yüce 
Atatürk'ümüzün Türk 'milletine en büyük ar
mağanadır. Bu 'kutsal çatı altında yüce mili eti
mize 'hizmet ede İken; sevginin, -saygımın karşr-
lılklı hoşgörünün, fikirlere miayet edişin men-
•baı burası olmalıdır. 

Aziz milletimize hizmet içim, 'burada her 
partiye mensup çeşitli fikir]erdeki •arkadaşla
rımız, Yüc'e Millet Meclisinim kürsüsünü mil
let adına hür ve serbest olarak kullanmak duru-
ni'Undadır. Burada söylenen sözler su partinin 
veya Ibu iktidarım, şu şahsın veya bu şahsın işi
ne, düşünce tarzıma, menfaatine uygun düşme
yebilir. Demokraside bu kural lesastır. Zıaten 
•ayın fikirde olısa herkes çok partili demokrasi 
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olamaz. Asıl olan, bu kürsüden söylenenleri hoş
görü ile, sevgi ve saygı ile dinlemeyi 'bilmek, 
bu kürsünün masumiyetine riayet etmekti;'. Mil
let Meclisinim bütçesinin görüşül meyinde, bun
dan böyle aziz milletimize hep birlikle hürmet 
•ederken, Meclisin mehalbetime, ''küı'sümüm dolku--
nuimvazhğma herkesin saygı göstermesinde bü-

' yük menfaat okluğunu, bunun da demokra
tik rejimin bir icabı olduğunu belirtmek isti
yorum. 

iSayııı arkadaşlarımı, 'mille'timize daha çok, 
(îaıha iyi hizmet ede'bilmemiz için, her şeyden 
evvel, sayın arkadaşlarımızın, hangi şartlar al
tında olursa 'olsun, Meclise ınuntazalm devam 
etmesi, komisyon çalışmalarına iştirak etımesi 
lâzımdın'. Bu iştiraki temim için Meclis Tüzü
ğümüzde zorlayıcı müeyyideler olmamıaiklla be
raber, en büyük zorlayıcı müeyyide; vatan ve 
mill'et'ilmize sionsıız hizmet yapacağımıza, lonun 
refah ve saadeti için çok çalışacağımıza Ibu kür
süden yemin etmiş olmamızdır; en'büyük müey
yide bu olmalıdır. Hal böyle iken, maalesef, 
jbazı zamamİar Meclisin 'ekseriyeti olmadığı için, 
Meclis tatil lolma durumunda, komıiısy omlar ça
lışamaz durumda kalmakta milletlin 'hayrına 
•olan pek çok kanun tdklif ve tasarlıları ko
misyonlarda, Yüce 'Meclislimizde zaman allmak-
ta veya gecikmeye ıığramaktadır. Bu hususa 
bütün partilerimizin ve 'değerli arkadaşlarıimı-
zım r'iıayetkâr otmasımı temenni ediyorum. 

Üçüncü konumuz; sayın arkadaşlarım, yasa
ma yetkisi Türkiye Büyük Mjillet Meclisinindir, 
devredilemez. Kanun kuvvetinde karannlaıme 
yetkisi sınırlıdır. Meclisin oın'ayıma bağlıdır. 
Bütün işlere ta'kdimen görüşülmesi Anayasa
mın bir emridir. Buna rağmen, kanun kuvvetin
de kara imameler yürürlüğe giriyor ve uygula
mıyor. Kumıisyonilarda, Meclli'ate onaylama işle
mi yapılıyor,'böylece Anaty'asa emri ihmal edil-
mıiş oluyor. Meclfe Başlkanlıığıma mu konuda çok 
önemli görev düşmektedir. 

•Meclis kürsüsünün masuniyeti .ve (hürriyeti, 
sıralardan ağzft. alımmıayacaik galiz sözlerle ve
ya kaba kuvvetle yaralanmaya teşoblbüs edi
lirse, 'bu yola başvuranlar bindikleri dalı kes
miş olurlar; demokrasi inançlarımı kendi ken
dilerine sarsmış olurlar. 

Bugün, es'efle kaydedeyim, 'bir bakanım za
bıtlara geçen sözlerini okuldum. Bu sözleır sa-
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dece o sözleri söyleyenin 'kişiliğini ortaya 'koy
an aktadır, takdir Yüce M1'!!]etindir, Yüce Mec
lisindir. 

Dün bu kürsüde partizan tutumunu esefle 
anlattığım bu balkanınım bugünkü bu tora, ha
reketi onun, İşgal ettiği mcvkiye lâyık olima'-
dığmı ortaya ''koymuştur kanaatindeyim. Milli-
yeıtiçi Atatürkçüler hiçbir tehditten yılmaz, her 
ikalba (kuvvet denemesi bizim azmimizi 'biler ve bi
zi güçlenldirir. Hayatiımıızı bi:e seve seve inan
dığımız fikirler uğruna verebiliriz. Saldırigan!-
lar er geç. yaptıklarının kendilerinie neye mal 
solduğunu ıgörürier. Biz, inandığımız fikirler uğ
runda mücadeleye ve Türkiye Büyüik Millet, 
Meclisinde Anayasamızı 'korumaya devam ede
de ğiz, Anayasa dışı her akım, Amaiyasa dışı 
her deivranrş bizi daima karşısında 'bulacaktır, 
yıldırımaya çaktır. Bunun biölyle bilıiınm esini Yü
ce Mülleıt Meclisinin bütçesi münasebetiyle di
le getirmekten de şeref duyuyorum, 

'Sayın ark adaşlarım, diğer bir konu; bundan 
•sonra Meclisimizde daha iyi bir ahenk içinde 
çalışmamızı temin için, Sayın Meclis Divanın-
•dan ibür istirhamda bulunacağım. O da şudur1; 
tetkik ettiğime göre ilki sieneye ya'kıın bir za
ğlandır bu Meclisin umuımî salonunun havailan-
'dırma tertibatı bozuk ve çalışmaınalktadır. Bu 
sebeple dışarıya penceresi olmayan, güneş gör
meyen umumî çalışma salonumuzun havası kir-
1'enım.ekte, pek çok arkadaşımız, haildi olarak, 
bu salon içerisinde Meclis müzakerelerini, saat
lerce oturduğu yerden, bu boz.uk havanın içeri
sinde takip edememekte ve kendilerini kulis
lere, açık havaya atmaktadırlar. Hepimıiz de 
•billiyoruz iki, şu 'salonda devamlı oferak bir saat 
veya yarım, saat oturamıyorıız. Meclis Başkan
lık Divanının hiç vakit geçirmeden Meclisin 
havalandırma tertibatını düzeltti rmeisini te
menni ediyorum. 

4-5 sene evvel hu Parlanıenltoya gelidiğiımliz 
zaman 'Meclisin içindeki ihava, Ağustos ayında 
en serin yerdeki gibiydi. Senenin en 'soğuk za-
manınida ida ılık bir ilkbahar havaisi gijbiiydi. 
M(aaleisef son zamanlarda bu hava 'bozulmuştur. 
(Bravo» sesleri.) Bunun düzeltillmesJihi temen
ni ediyorum. 

!BA$KA,N — Sözünüzü tamamlayınız Sayın 
Tosyalı, süreniz doldu.* 

| B4ASAN TOSYALI (Devamla) — Sayımı 
arkadaşlarım, Millet Mecllisi bütçesi hakkında^ 
ki sözlerim (bundan ibarettir. Saygılarımı su
nar, teşekkür ederim. («Bravo» sesleri, a'kıiş-
lar.) 

BÂlŞKIAN — 'Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
'Sayın Kemal Ataman sırasını Sayın 'Süleyman 

Mutlu'ya vermişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Türkiye'de (her vatandaşın gözü üzerimizde1-

dir. Mutlaka Millet Meclisini tahrip edebilmek 
için, Millet Meclisinin her oturumu 1 (milyon li
raya geliyor, 500 bin liraya geliyor diye dediko
dular çıkarmaktayız. 

Şimdi bu Millet Meclisine 'gider olarak ayrı
lan 194 milyon liranın nasıl, hangi yollardan tah
rip edildiğini size saymak istiyorum. 

Aziz arkadaşlar, Millelt Meclisinin bir Divan 
Sistemi vardır. Divan üyelerinden tutun, diğer 
üyelerine kadar oturdukları odalar birer propa
ganda yuvası gibi, gelen 'giden hemşehrilerine, 
sadece Divan Üyelerinin hemşehrilerine açık ve 
bedava meyva suyundan tutun, her türlü içeceğe 
kadar açılmış ibirer kahvehane gibidir. Telefonla
rı bedavadır, şehirlerarası da dahil. Geçen sene-
ki ve daha evvelki yılların İdareci Üyelerine ve 
Sayın Millet Meclisi Başkanına yazılı olarak bir 
soru sordum: Divan üyelerinin şehirlerarası tele
fon konuşmalarını isim isim; «Kaçar bin liralık 
konuşmalar yapmıştır?» diye sordum. İşte, .Cum
huriyetçi Güven Partisinin geçen yılki Divan 
Üyesi arkadaşım Sayın Salih Yıldız Bey burada
lar. Bana cevap hazırlandığını ve cevabın gele-

I öeğini söylediler. Bekliyorum, hâlâ gelmedi. 

Aziz arkadaşlarını, yüz kızartıcı bir masraf. 
Bir Divan Üyesi şehirlerarası telefon 'açıyor, hem 
de acele olmak üzere saatlerce konuşma yapıyor... 
Taıbiî ki 'bunun tutarı Millet Meclisi (bütçesinden 
çıkıyor. Bunu sıkıştırdım ve bazı İdare Âmiri ar
kadaşlarım bana şifahî olarak şunu söylediler. 
Divan Kâtipleri bir yılda ortalaıma 50 (bin lira
lık konuşma yapmışlar. Bana söylediklerinin ne 
derece doğru olduğunu bilmiyorum; muhakkak 
ki, doğrudur. Bunu da İdare Âmirleri toplanarak 
affetmişler. Bana öyle geliyor ki, Millelt Mecli
sinin adına, Millelt Meclisinin Hesaplarının Tet-

| kik Komisyonu vardır ve Ibu Komisyon ısöz söy-
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lemeye yeterli ve sahiptir. Çünkü, Mıillet Meclisi 
adına 'iş yapacak 'tek komisyon Millet Meclisi He
saplarını Tetkik Komisyonudur. 

Aziz arkadaşlarım, ayrıca Millet Meclisimizde 
•bir de müdürler cuntası vardır, memurlar arasın
da. Binbirlerinin ayağına ip takmak, birbirlerinin 
ayağının altına karpuz kabuğu koymak, kendi 
hısım, akraba, ikan ve can yakınlıklarına 'güre 
kadro yaratmak ve bunları yerleştirme sistemi 
uygulanmaktadır. Bu arkadaşlarımız istedikleri 
saf, iyi niyetli milletvdrillerine önergeler ver
dirtmek, onların 'arkasına düşmek suretiyle, zorla 
Millet Meclisi bütçesinin verimli olmayan şekilde 
kabarmasına fırsat vermektedirler. 

Muhterem 'arkadaşlarım, hesapları önümüz
dedir. Taihsil durumuna güre, meselâ 10 ncu de
receden işe giren kişi, ihir sene sonra 5 nei, 4 ncü, 
3 ncü dereceye alınmaktadır. Türkiye'nin nere
sinde görülmüştür bu?... 

İBRAHİM ©EHRAM EKER (-Balıkesir) — 
TRT'de, 'Genel Müdürde. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım, yemekhane ayrı bir derttir. Yemek
hanede, 'biliyor musunuz sayın milletvekilleri, her 
gün her birimiz <bir memur beslediğinizi biliyor 
musunuz? İşte bunu bilmiş olun. Müfettişler bu 
hususta çalıştığı için, detaylarına girmek iste
miyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Millet Meclisinde bir de, 
bizleri seçen ziyaretçilerin kabul salonu vardır. 
Elhak onu da elimizden aldılar. Yani bu vatan
daşa «gelme» demektir. «Millet Meclisi senin 
'Meclisin değil. Temsilcini 4 Seneden 4 seneye 
görürsün. Haydi bakalım köyüne» demekten 
başka medir bu fiilî hal! Cumhuriyet Senatosu 
(stenograflarına verilmiş olan o odayı ve salo
nu niçin boşaltmaızlar? Kaç defa bu arkadaşla
rımıza söyledik. İdareci üyelik vazifesi, eşini 
dostunu toplayıp da odasında bedava kahve ve 
çay mı içmektir! Yoksa böyle şeylerle mi uğ-
raişmakitır ! 

Telefonların halini görüyorsunuz; artık on
lara diyeceğim yok. (Koltuklarım halini görüyor
sunuz; yırtık pırtık... 

Aziiz arkadaşlaırım, bunları burada kesiyo
rum. B'ir de Millet Meclisinin tetkikine bırakıl
mış millî saraylarımız var. Çankaya Köşkümüz 
var, Dolmalbahçe, Küoüksu, Beylerbeyi, Şale 
iköşkleri, Ihlamur, Aynabkavak, Florya'mız var. 

iSiz bunların n,e alemde olduğunu biliyor musu
nuz! Muhterem arkadaşlarım, bunu size anlat
mak benim millî vazifemdir. 

Komisyon olarak İ5 kişi gittik. Dolmabahçıe 
iSaraymda 15 gün konakladık. 270 küsur kadro
su ve memuru var. 6 kişiden fazlasını bulama
dık. .Bize hesap verecek kimseyi bulamadık. iSa-
rayların müdürü denen bir arkadaşımız; '«'Kimi 
oluyormuş onlar!» dedi. Yanımıza bile uğrama
dı. İşte burada bulunan ve komisyonun üyesi 
olan her partiden arkadaşlarım var. («Kim o!» 
sesleri) Rapor, sayın başkanın elindedir. Kim 
olduğunu öğrenmek isteyen başvurur, alır. Mil
let Meclisi Sayın Başkanına bu raporlar veril-
ımiştir; 40 sayfalık rapor. 1924 yılından beri 
millî Saray'larımızda sayım yapılmamış. Kam
yonlarla kurşun çalmıyor; ihbar ediliyor, el 
koyan yok. Sarhoşlar, gece yolunu şaşıran ay
yaşlar saraya girip sabaha kadar yatıyor; ama 
her memurun odasında .en az 9 telefon var. Ta
biî ondan sonra bu durumda vatandaşa, Mecli
sin günlük oturumu 1 milyon lira, demeye ne 
hakkımız var? Kendimiz kontrol edemiyoruz. 
(«(Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarını, saraylarımız öyle soyul
makta, öyle saihipsiz bırakılmakta ki, Avrupalı 
beynelmilel hırsız çeteleri bunu bilseler, bu sa
rayları bir günde götürürler. Milyarlar yatıyor. 
Altın odaları, gümüş odaları .açık arkadaşlarım. 
iGıiren belirsiz, çıkan hesapsız. Dolmalbahçe Sara
yına. Eğer milliyetçilik ruhu varsa bir arkadaş
ta ki, vardır. İstanbul'a gittiklerinde uğrasın, 
5 milyar liraya yapılamayacak tarihî mermer 
ıhavuzun içinde dört yıldır söndürülmüş kireç 
doludur, onu görsün. 

Florya'ya gidin arkadaşlarım, bir evvelki 
Sayın Reisicumhurumuz, bugün Tabiî Senatör 
olan arkadaşımız, Dolmababçe Sarayından, de
niz banyosundan çıkınca betona basar ve üşür-
[sem hasita olurum Ağustos ayı sıcağında diye, 
'metresi 170 bin lira olan tarihî halıları .getirt-
m'iş. İşte komisyon başkanı ve komisyon üyeleri 
buradadır. Halılar 'gelmiş, gümüş 'takımlar gel
miş, altın takımlar gelmiş; numaraları var, ka
yıtları var. Ama gitmiş; geldiği yer Dolmalbah
çe Sarayı, gittiği yer belirsiz (arkadaşlarım; yok, 
adresi kayıp. 

Aziz arkadaşlarım, en üzücü bir hususu da
ha size izah etmek istiyorum. Milyarları tutan 
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ve bizim ecdadımızın gücünü satvetini, kudreti-1 

•ııi buigün .anıtlaştıran bu sarayların, ne bir si-
'gorta sisstcmi, ne bir yangın alarmı, ne de Mır 
bekçisi vardır. Bunlara, bu Büyük Millet Mecli
si ya tedbir alır, yahut da kimseye bir şey söy
lemeye hakkımız yoktur arkadaşlarım. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Millet MeelM Divan üyesi Sa
yın Kumlbaisar, buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDAREOİ ÜYESİ SAMİ 
ıKUMİBASAB (Rize) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Muhtelif parti grupları ve § akışları adına ko
nuşan .arkadaşlarımın tenkkl ve temennilerine 
teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımın hepsine cevap arz edeceğim, 

'Gumjhuriyeılçi Güven Partisi Clrupu adına ko
nuşan, eski İdare 'Amirlerimizden Sayın Salih. 
Yıldız arkadaşımız, konuşmasının bir yeninde 
Anayasanın 78 nci maddesine göre senatörlük 
ve milletvekilliği ile bağdaşmayan işler hakkın-
ıdafci konuyu Yüce Heyete getirdi. Geçen devrıe 
ı'bu hususta yanılm(ıyor|sa.m Sakarya Milletvekili 
Hayretjtln Uysal ve arkadaşları tarafından bir 
kamun teklifi verilmişti. Bu teklif kadük olmuş
tur. Arkadaşla,nmiz, bu s'ene hiçbir parlömıan-
ter arkadaşımız bu kanunu yenilemedi. Hep be-
raiber el ele verelim, bir arkadaşımız kanunu 
ister eski şekliyle teklif etsin, isterce yeni İçtü
züğümüze göre tetkik etmek suretiyle Meclisıe 
versin; el ele verelim, divan olarak yardımcı 
olalım, kep beraber çıkartalım. Milletvekilleri 
ve senatörler hangi işlerle uğraşmaısın; hepimiz 
Ibcrafbeırce bu hususu halledelim, yardımcı ola
lım. 

/Sayın Salih Yıldız arkadaşımız ve hemen he
men tüm, arkadaşlarımız iki t aile çözümü güç 
.mevzua dokundular. Bunlardan binisi lokanta 
ntevzuudur, diğeri de ziyaretçiler mevzuudur. 

Lokanta mevzuu için, ikinci bir lokanta açıl
ması balbınlda bütün divan üyeleri, başta Meclis 
iBaşkanımız olmak üzere, Meclisin bütün gere
ken yerlerini gezdik, araştırınca yaptık, yeni bir 
lokantanın ihdaısını düşündük. Fakat, teknik 
imkanlar, binanın durumu buna müsaidolmaclı-
ğı için, yeni bir lokanta yapımına girişemedik. 

Misafir kaibul yeri bakımından Meclisimiz 
kifayetsizidir. Meclis binamızın 1936 senesinde 
yapımına başlanmış, 1-960'da bitmiş. Tek Mec

lis ulsulüne göre yapımıma başlanmış; Senato 
hesapta yoktu, 1936'da başlanırken. 1960 Aım-
yasaisı çift Meclis sistemini getirdi. Onun için 
Meclis, Senato ile beraber, müşterek olarak kul
lanılıyor ve odaları kifayet etmiyor. 

Bizden evvelki Divan zamanında, zannedi
yorum iki - üc sene eıvVel, Meclisin bahçesinde 
ziyaretçiler için bir bina yapılması için uğraşı
lar olmuş; Bütçe Komıislyionunda reddedilmiş, 
şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Biz de arzu ederiz, seçmenler de arzu eder; 
milletvekili, senatör ve seçmenlerin birbiri ile 
temaislarıncla insanca bir durum olsun; insanca 
kahvesini, çayını içeceği bir yer olsun; insan
ca milletvekilini bekleyeceği bir yer olsun veya 
ımilletvdkilinin, seçmenini insanca kaibul edece
ği bir yer bulunsun. 

Arkadaşlar, hep beraber elele verelim, ziya-
rietçi durumunu halledelim. Meclisimizin büyük 
bir balhçesi varıdır; bir dahaki sene için elele 
verip Meclis hütçesine bu ödeneği koyduralım. 
Zannediyorum bundan evvelki senelerde T8 - 20 
milyon lira arası bir keşif bedeli tutmuştu bu 
yapılacak bina; şimdi belki biraız daha artmış
t ı r ; ama nerelere 'bu kadar parayı vermiyoruz. 
Gelin baştan bu işi halledelim, ziyaretçi kalbujl 
yerini muhakkak bir dahaki sene halledelim, bir 
dahaki senenin bütçesine koyalım;. Sizler Diva
na yardımcı olmak şartiyle, sizler Divan üyele
rini sıkıştırmak şartiyle, şimdiden buna adını 
atılmış olduğunu kaibul edelim ve bir dahaki se
ne bütçeye bu ödeneği koyalım. 

Sayın İlhan Aytekin arkadaşımız kütüpha
ne koııuisuna dokundu. Kitaplık Kanununun, 
belki bilmeyenler de vardır, çıkması için yapı
lan teklif Anayasa Komisyonundadır. Tam b'in-
buçük aydır Anayasa Komisyon, Kitaplık Kanu
nunun çıkarılması için devamlı tekliflerle bizi 
çağırır; fakat hiçbirinde toplanamamıştır. Zam-
neıdiyoruim önümüzdeki günlerde toplanır, bu 
kanunu çıkartır. Bunun komisyondan geçtikten 
sonra, gündeme gelip Meclisıten geçmeisi için, yi
ne arkadaşlar elele, hep birlikte çalışalım, bu 
kanunu 'çıkaralım,. 

Arkadaşımız kışlık ve yaızlik elbiselere do
kundular. Her sene bir elbise verilmektedir; 
Ibir slene yazlık, bir sene kışlık elbise verilmek
tedir; yönetmeliğin gereği de budur. 

Yine Sayın Aytekin Teşkilât Kanunundan 
ıbaibsetlti. Dört sene evvel Teşkilât Kanununun 
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çıkması için Âmme İdaresi Enstitüsü ile müş-
Iterıeös çaihışmıalar olmuştur, Bütçe Komisyonuna 
kadar gelmiştir. Senato ile müşterek müdür
lükler ve diğer münasebetler bakımımdan gıeri 
kalmıştır. Bu konu üzerinde de durulmaktadır. 

iSayın arkadaşımız cami mevzuuna da do
kundular. 1972 bütçesine, proje için tahsisat 
konmuştur. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer yet
kililer yerinin tespitinde anlaşmaya varamamış
lardır ve projenin de ihalesi m,ülmkün olama
mıştır. 

iSayın Altınsoy arkadaşımız, yine, dinleyici, 
ziyaretçiler mevzuuna dokundular. Kulislerde, 
İçtüzüğün tanıdığı halklar kendisinde olmayan 
kişilerin dolaştığını, hatta kapılardan içeri gi
rerek camlı odalarda, milletvekillerinin sigara 
içime yerlerinde oturduklarını söylediler. 

Arkadaşlar, bunun kabahati Divanda değil
dir. Divan olarak gereken şekilde yönetmelik çı
karmışındır. Kimlerin kulislerde dolaşacağını 
fbu yönetmelikte beUrtmişizdir. Yalnız gelen ar
kadaşları nöbetçi polisler geri çeviriyorlar; ama 
yanımda milletvekili ile gelen arkadaşları
mız, - polis arkadaşlarımız ihtar ettiği hal
de - maalesef «Karişma deyip eliyle itmek sure
tiyle .o kulislere arkadaşlarımızı bizler getiriyo
ruz. Yoksa bendi başına, yalnız kimse geçemez, 
bütün, vazifeli memur arkadaşlarımız kendileri
ne -gereken ikazı yaparlar. 

Yürne tedavi için konulan 7 milyonduk bir 
ödeneği fazla buldular; geçen sene 3 milyon li
ra konımıuşitu ve ıgeçen semeki ödemekte (şimdi 
kamunu da Meclisten geçti, sağlık yönetmeliği 
de yapılacaktır) İçtüzüğün 143 n'eü maddesi 
yoktu, bazı memurların eşlerine teşmili edilme
mişti ve bu vaziyette dahi ödenek yetmemişti. 
Biz koruyoruz-konulan bu 7 müyonluk Ödenek eğer, 
İçtüzüğün 143 ncü maddesi de tattibik edilirse, 
ki edilecektir de, çünkü kanunu da geçmiştir, 
7 milyon kâfi gelmeyecektir. Aktarmalar yap
mak mecburiyetinde kalacağız. 2 500'den daha 
fazla eski milletvekili vardır. Nasıl bir yöneıtme-
lik çıkacağı da belli değildir. Eşlerine, çocuk
larına da teşmil edilirse, zannediyorum 7 değil, 
14 milyon da kâfi 'gelmeyecektir. 

Yine aı&adaşiarımızdan Gaziantep Milletve
kilimiz Sayın Mehmet Bozgeyik tedavi mevzuu
na dokundu. Tedavi Yönetmeliği hazırlanmakta
dır. 

Bir de Millî saraylarda film çekildiğinden 
bahsettiler. Hatta ahlâka mugayir bazı filmlerin 
çekildiğinden bahsettiler. Millî sarayların, bah
çesinde resim çekilmiştir; ama 1963 yılından be
ri film çekilmemiştir. İlk defa Beylerbeyi Sara
yında bu sene, tahmin ediyorum ocak aylarında, 
«Nene Hatun» diye bir film çevrilmeye başlan
mıştır. Bu, meşhur Aziziye Tabyası Kahramanı 
Nene Hatun'u canlandıran bir film diye senar
yosu bizden evvelki idareci üyelere tevdi edil
miş ; fakat senaryoda filmin tümü olmadığı için, 
diğer sahnelerinin nasıl olacağı bilinmediğinden 
izin verilmiştir. Biâhara basındaki neşriyat bize 
ışık tutmuştur. İtalya'da Sofia Loren'in çevir
diği ve ondan adapte edilen bir film olduğu ve 
Nene Hatun'un isminin bazı hadiselere karıştı
ğını tespit ettik, film çekimi yarıda iken verilen 
bir emirle film çekimini durdurduk. Onun hari
cinde millî saraylarda şimdiye kadar film çekil
memiştir. Topkapı Sarayı kastediliyorsa, bu sa
ray, millî saray olarak Meclise bağlı olmayan bi± 
saraydır; Kültür Müsteşarlığına bağlıdır, onun 
için bizi ilgilendirmez. 

Cami mevzuuna az evvel temas etmiştim, o 
mevzuu geçiyorum. 

Meclis lokantasmdaki içki durumundan, içki
nin verilişinden bahsettiler, doğrudur. Meclis lo
kantasında içki verilmekte idi; fakat af yasası 
'görüşülürken ve bütçe görüşmelerinin 1 Haai-
ırana kadar devam .edeceği düşüncesiyle, bundan 
1 hafta evvel içki içilmıesini yasakladık. (M.S.P. 
sıralarından alkışlar) Sayın İçişleri Bakanımı
zın birayı alkollü içki mevadı saymasından son
ra, birayı da yasakladık efendim. (MJS.P. sıra
larından alkışlar). 

Sayın Mehmet Emeldi arkadaşımız yine zi
yaretçi mevzuuna, Anayasanın 78 nci madde
sine ve kütüphane mevzullarına dokumdular. Bun
ları az evvel izah etmiştim; hep elele verelim, 
ziyaretçi' mevzuunu, parlamenterlerin hangi iş
lerle iştigal edeceği mevzuunu ve kitaplık ka
nununu beraberce çıkartalım. 

iSayın Tosyalı arkadaşımız Divandan bir is
tekte bulundular. İki seneden beri salonun ha-
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valandıııma -tertibatının' bozulk olduğunu söyle
diler. 

Arkadaşlar, klima sistemi dediğimiz bu sis
tem toplantı anında devamlı çalışır, şu anıda da 
çalışmaktadır. Bozukluk yoktur, arıza da yok
tur. Yalnız salon değil bütün Mec'llisteki tesisler 
arızasız olarak çalışır vıe balkımı da devamlı ola
rak yapılmaktadır. Şu anda klima tesislerimiz 
çalışır vaziyettedir. 

ÜNAT DEMİR ('Muğla) — İki seneden beri 
çalışmıyormuş, bozulkmuş bu. Herikesin başı 
ağrıyor, dar atıyor bahçeye kendini. Hava de-
ğiştinmıiıyormuş bu klima cihazı. 

(MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Efendim, Teknik 
İşler Müdüründen aldığım malûmat budur. İs
rar ediyorsanız, dışarıdan veyahut da yeniden 
(arkadaşlarımıza tetkik ettirmek sur eltiyle bir 
çaresine elbette ki bakılır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Lütfedersiniz. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Bevamle) — Estağfurullah, hay 
haıy Sayın Demir. 

Saıym Mutlu arkadaşımız belli mevzuları ce
saretle dile getirdiler; (kendisime ^müteşekkirim. 
Hep elele verip devaım eden bu işleri muhak
kak düzeltmek mecburiyetindeyiz. 

Alman yeni elemanlar mievzuuna gelince. 
Bizim zamanımızda teknik elemanlar hariç 
ikimse eleman almamuşltır, yalnız Meclis Başka
nının salâhiyetindedİr; nıe İdareci üyelerinde, 
ine Başkanvekillerinde, ne de Divan üyelerinde 
bu selâhiyet varıdır. Biz, kimseyi Meclis Başka
nının ımıalûımatı haricinde, herhangi bir işe al-' 
ımamışızdır. Meclis Başkanı da, telkniilk bazı işler 
hariç, onun haricinde tek elaman, bütçe müza
kerelerinin bitimine kadar, almayacağını söy
lemiştir ve kimseyi de almamıştır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Size sülale listelsiini1 çılkarıvereyilm. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ 
SAMİ KUMBASAR (Devamla) — Efendim, 
Sayın Mutlu, bendim zamanımda benim veya
hut da diğer idare amirlerinin, divan üyeleri
nin ve Meclis başlkanvekillerinin aldığı telk bir 
adam yoktur. 657 sayılı Kanuna göre Meclis 
Başkanının yetkisindedir. Eğver yetki1 verirse 
biz de alabiliriz. Biize Meclis Başkanının ne 
yazılı ne şifahî böyle bir emri olmaımıştır. Ben 

4 aydır İdare Amiriyim, Sayın Görentaş 4 ay
dır İdare Amiridir, Sayın Mustafa Karaman 4 
aydır İdare Amiridir; tek bir kişi bu Mec
lise almamışızdır; ama sizin bildiğiniz (başka 
'birisi) varsa, onu elbetteki gösterin. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Ben mevcutları söylüyorum; alacak yer yok 
zaten. (O. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ 
SAMİ KUMBASAR (Devamla) — Yemekhane 
mevzuu ve kabul salonu durumuna dokunmuş
tum. 

Kadro mevzuları için arkadaşlarımız hak
lıdır. Belli arkadaşlarımız mağdur durumda-

' dır. Bunu önlemek için yeni bir yönetmelik 
yapıp, bültün çalışanların halklarını kendile
rine tevdi etmek için Sayın Meclis Başkanı ve 
idare amirleri merteibesiınde bir çalışma vardır. 
Yalnız ben de rica edeyim; zannediyorum Sa
yın Başkan da, divan üyeleri de bundan müş
tekidirler, 'kadro işlerini bize bırakmıyorlar. 
Bütün arkaclaş'laırımız gelip, «Aman bunun 
kadrosunu düzeltelim, aman şunun kadrosu
nu düzeltelim» diye milletvekilli arkadaşları
mız bizleri sıikıştırıyorlar. Bırakalım, bıraka
lım bunu. Bırakın Divana; Divan gereğini 
yapar. Tahmin ediyorum her partiden' eleman
lar vardır, her partiden Divanda şahıslar var
dır, bunlar gereğini yaparlar zanai'ediyorum. 

ıSaraylardaki telefon mevzuuna dokundu
lar Sayın Mutlu arkadaşımız. Sarayları ben de 
gezdim, 9 telefonlu odaya ben hiç Taslama
dım; bilmiyorum her halde biraz fazla oldu
ğunu belirtmek için 9 adedini mi Söyledi, yoksa 
acalba hakikaten 9 telefonlu oda var mıdır? 
Bıileim'lyorıım. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
ISen 5'lisine Taslamışsın. 

.MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ 
SAMİ KUMBASAR (Devaml'a) — Bizim Di
van üyeliği zamanında, saraylara tek bir tele
fon verilmiemişltir. 

İBRAHİM BEHREM EKER (Balıkesir) — 
Mecliste kaç tane var ? 

(MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ 
SAMİ KUMBASAR (Devamla) — 1200.. Sual 
zamana vardır, Sayın Eker. 

BAŞKAN — Sayın Elker, sonunda sorun 
lütfen. 
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İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Mahzuru yoksa. 

MÎLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Beyefendi, Mecli
sin görüşme usulleri vardır, konuşmalarımı bi
tirdikten sonra soru sorma hakkınız vardır, o 
zaman tabiî İki sorarsınız. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
1 200 deyiver. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Kumba-
saı\ 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Yine sarayların, ta
rihi halılarının alındığını, Sayın eski Reisicum
hur Cevdet Sunay zamanında Florya Köşkünde 
denizden çıkarken ayağının altına konduğunu, 
kuma basmasın diye kullanıldığını söylediler. 
Bu, bizim zamanımızda değildi. Bunu duyduğu
muz anda Dolmabahçje Sarayından Florya Köş
küne giden ne kadar malzeme varsa, Saray Mü
dürlüğüme vekillik yapan Behzat Beye, sayın 
Meclis Başkanvekilimiz, şimdi yönetimi yapan 
arkadaşımız Sayın Ahmet Çakmak, Divan Üyesi 
arkadaşımız Enver Akova ve ben vazifeli ola
rak gittiğimiz zaman, gerekli .emri zamanında 
verdik ve halıları hemen lertesi gün aldırttığını 
bize Behzat Bey söylediler. 

Yine Sayın Mutlu arkadaşımız, sarayların 
sigorta 'edilmesini istedi. Arkadaşlar, bu mevzu
at harici bir iştir. Devlet emvali sigorta ledile-
mez, Devlet emvalini sigorta .etmeye kanunları
mız müsaade 'etmez, onun için bu temennisi ka
nunlar ımuvacehesmde 'mesnetsiz kalır. 

Zannediyorum arkadaşlarımın tenkitlerine 
kısa, öz cevaplar verdim, değerli vakitlerinizi 
almamak için. 

Meclis bütçesinin milletimize hayırlı olması
nı temenni 'eder, hepinize saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kumbasar 
size sualler var, bunlara da kısa kısa cevap lüt
federseniz memnun olurum. 

MÎLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Tabiî, hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan özçelik, Ankara 
Milletvekili arkadaşımız sual soruyorlar : 

1. — «Cumhuriyet Senatosunda olduğu gibi, 
hizmetlilerin istifade lettirilmıelieri için servis 
arabası alınması düşünülmekte midir?:» 

MÎLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Millet Meclisi per-
EoneM için 2 adet mini otobüs .alınmasına dair-
1974 bütçesine ıgerekli ödeneği koyduk, Bütçe 
Komisyonundan geçti, eğer parmaklarımız leh
te kalkarsa, Sayın Hasan özçelik arkadaşımız 
idini kaldıırırsa, bütçeye evet derse tabiî ki bu 
da olacaktır. 

BAŞKAN — «2. — Elbise parasının bütçe
ye dahi konulmadığı söylenmektedir. Bu doğru 
mudur?» 

MÎLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Hayır efendim, ©1-
bise parası bütçeye konmuştur. 

BAŞKAN — «3. — Mesai karşılığı ikramiye 
verilmesi haksızlık olacaktır. Kanun, mesai ça
lışana verilir der. Mesai dışında ayrıca bir ikra
miye verilmesi hakkında herhangi bir çalışma 
mevcut mudur ?;» 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYEıSİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Mesai, çalışanlara 
verilecektir. Ayrıca, bir ikramiye verilmesi ba
his konusu değildir. 

BAŞKAN — «Eski Mecliste Genel Kurul 
teşrifatçılarına, maaşları haricinde bir tazmi
nat verilmekte idi. Simidi1, böyle bir hak ol
madığı gibi, normal işlerinin dışında görevi ol
madığı halde sağa sola da koşturulmaktadır
lar. Bu haksızlığı önleyecek ve eskiden oldu
ğu gibi, bu personele bir yan ödeme yapılması 
'düşünülmekte midir?» 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Meclis kadrosunda 
çalışan (D) cetveli personeline, Personel Kanu
nundan evvel 231 sayılı Kanuna göre 50 lira 
tazminat verilirdi. 1327 sayılı Kanun çıktık
tan sonra bu durum ortadan kalktı, ödeme ya
pılamıyor. Yalnız, buna karşılık fazla mesai 
ücreti verilir. 

BAŞKAN — «Bunlar için sadece aslî görev
leri olan bir teşrifat memurluğu kadrosu tah
sisi yapılacak mıdır?» 

(MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Hayır yapılmaya-
-caktır, böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cinisli suali
nizi soruınıuz. 
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BASIM CİNİSLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli İdareci arkadaşımız Bol!mabahç© 
Sarayından Florya Köşküne eşyaların gittiği
ni doğruladılar. Kendilerinin ve diğer arka-
idaşlarmuzın verdiği emirle de eşyaların aslî ye
line iade edildiğini söylediler. Bu eşyaları 
Dolmabahçe Sarayından Florya Köşküne gön
deren işgüzaıUlar hakkında bir işlem yapılmış 
mıdır? 

MİLLET MECLİSİ İDAEECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Sayın Oinfeli, bil
diğiniz gibi Florya Köşkü Meclislere aittir ve 
Millet Meclisine bağlı bir köşktür. Yazın Sa
yın Reisicumhurumuz mesafelini orada sürdürür, 
dinlenmesini ortada yapar; bütün Köşk, hemen 
hemen bütün teşkilâtı ile beraber oraya gider. 
Bazı ihtiyaçlarını yine saraylardan ister; fa
kat verilen eşyaların bazen geri gelmediği şi
kâyeti olmuştur. Biz, neler verilmiş ise aynen 
geri gelmesi için, aynen istenmesi için Saray
lar Müdürü Behzat Sezen Beye gereken emıri ver
dik; verdiğimiz emrin ertesi günü aldıracağını 
Söyledi ve aldırdı. Fakat bizim idareciliğimiz 
zamanında verilmiş herhangi bir eşya yoktur. 
Bizden evvel verilenleri biz geri istedik. 

BASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Sayın İda
reci arkadaşımızın son beyanı ile bir durum or
taya çıkıyor: Verilmesi, eşyaların gönderilmesi 
ya usul dışıdır, yahut hakkıdır. Sayın Reisi
cumhurumuzun eşya isteme hakkı var ise, on
ları tekrar eski yerine iadesi gilbi bir emrin 
verilmesi yersiz olur. Değil ise, haksız ise, o za
man onu usul dışı gönderen insanlar hakkın
da işlem yapılması gerekir. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Efendim, usul dı
şı değildir. Teamül olarak, şimdiye kadar ya
zın Reisicumhur Florya Köşküne gittiği zaman 
Ibazı eşyalar ister; fakat Florya Köşkü muhafa
zalı bir köşk olmadığından, tahta, baraka tar
zında bir köşk olduğundan,. eşyaların orada 
muhafazasının mümkün olmama durumunu na
zarı itibare alarak tekrar eski yerine iadesini 
Slstemişizdir efendim. 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Sayın İdareci 
arkadaşımız, saraylarda buigüınıe kadar bir 
başka film çekilmediğini buyurdular. Ve hattâ 
değerli konuşmacı arkadaşımızın ifade buyur
duğu gibi ahlâka mugayir sahnelerin de Millî 

(Saraylarımızda çevrildiğine ait iddiaları orta-
iya koydular ve bunun varit olmadığım söylü
yor Sayın İdareci arkadaşımız. Acalba kendi 
mesuliyet devirlerinde mi varit değiMdr, yoksa 
bundan öncelere de şâmil midir bu cevap? Şu
nu da ilâve etmek istiyorum, zaman zaman 
gazetelerde foto modellerin, hattâ ahlâka mu
gayir tarzda poz verip mecmua kapağına resim 
yaptıklarını gördük. Bunun da Millî Saraylar
da çekildiğine dair fotoğrafını gördük. Bu id
diayı değerli arkadaşımız nasıl karşılayacak
tır? Buna müsaade verilmiş midir? Verilmiş
se bunun mesulü kimlerdir? 

Bir üçüncü sualim, Nene Hatun filminin 
çevrilmesiyle ilgilddr. Nene Hatun filminin, 
hangi senede çekimi müsaadesi verilmiştir? Bu 
müsaade verilirken senaryo tetkik edilmemiş 
imidir? Basının ikazı olmasaydı film böylece 
'bitecek mi idi ve bunun sorumluluğunu kim 
üzerine almıştı? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumlbasar. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — ıSayın Cinisli, 
l>izim zamanımızda verilmiş bir izin yoktur. 
Bizden evvelki dönemde, (Millet Meclisi Baş
kanı, Başkanvekilleri, yani Mecltiıs Divanı seçil
meden evvelki devrede) Neme Hatun filmi İçin 
izin verilmiştir ve tarafımızdan iptal edilmiş
t ir verilen izin. Bu ikinci sorunuz efendim, 
ıben birinci sorunuza cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder mMniz Sayın 
Kumibasar ? 

Arkadaşımız deminki konuşmasında da ifa
de etti; Nene Hatun filmi için alınan izni ilgili 
film şirketi kötüye kullandığı için mesele tes
pit edilmiş ve izni iptal edilmiş; değil ma efen
dim? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun kinci suale cevabı
nızı lütfedin. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — İkinci sualin ceva
bı idi bu zaten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim; üçüncü sual
leri vardı, bitti mi? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Bizim zarananımız-

— 184 - — 



M. Meclisi B : 78 18 . 5 . 1974 O : 4 

da «analarda film edilmemiştir. Eski arka
daşlarımızdan aldığım malûmata göre, bizdenı 
«vvelki idare zamanında da saraylarda film çe-
Ikilmeımiştir. Yalnız resim çekilmiştir; o da 
Sarayların bahçesinde. 
Sayın Cinisli, zannediyorum zaten sormak 

üstediğiniz de bu idi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Orhan Yılmaz, buyurun efendim. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş-

İkan, biz, burada Sayın İdare Âmirimizin 
bir soruya verdiği cevaptan tatmin olmadığı
mızdan kendilerinle bir soru yönelteceğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanlarının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yönetiminde ve deneti-
ıminde olan Millî Saraylardan eşya istemeleri, 
eşya almaları, emirleriyle mi oluyor, yoksa bu
na dair bir yönetmelik, kanun, tüzük mü var
dır? 

Acaba bu konuda ne bilgi vereceklerdir? 
BAŞKAN — Buyurun Saym Kumbasar. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Evet, Sayın Reisi-
eumlhurluk makamının veyahut da Genel Sek-
neterMn emri ile oluyor. Biz Divan olarak 
vazifeyi deruhte ettikten sonra, az evvel söyle
diğim gibi, vazifeli Sayın Çakmak, Sayın 
Akova ve ben gezilerimizde bunları tespit et
tik. Bundan sonra bizden habersiz hiçbir eş
yanın dışarı verilmemesini Saray Müdürüne 
emrettik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, Sayın SüHeyman Mutlu'nun Yüce Mec
lislin kürsüsünden dile getirdiği hâdiseler eğer 
gerçek ise, ki gerçek olduğuna inanıyoruz; 
çünkü yaptıkları incelemenin, araştırmanın 
bir raporunu Yüce Meclise sunmuşlardır. 

İlk karşılaştıkları güçlük; Dolmabahçe Sa
rayını yöneten zatın, «Onlar da' kim oluyor?» 
şeklinde bir cevabına muhatap olmuşlardır. 

İkincisi; 270 kadar personelin o sarayda 
görevli olduğu beyanı ve yine yaptıkları tet-
Ikik sonucunda ancak 6 kişiye rastladıkları; yi
ne sarayın birçok kıymetli eşyalarımın başjkıa 
ferlere taşındığı ve bunların birçoklarının kay-
(bolduğu açık açık burada dile getirildi. 

Geçiştirmeli bir - iki basit cümle ile yetini-
lemez. Tatmin edici bir cevap değildir bu. 

Biz bunu cevaplandıracak kişiden; «Duruma 
muttali olduk. Haklarında gereken tahkikat 
yapılmak üzere işleme konmuştur.» şeklinde 
bir beyan isterdik. Bu olmadığına göre demek 
ki, tetkiki yapılan bu konunun sonucunun üze
rinde ehemmiyetle durulmamıştır. Bunu esef
le karşıladık. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, sualinizi 
lütfediniz. Konuşma şeklinde oluyor. O bah
settiğiniz hususu bir soru şeklinde de tevcih 
edebilirsiniz. 

MUİSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bunu soru şekline dönüştürüyorum. 

BAŞKAN — Hayır, sözlü soru şeklinde de 
yapabilirsiniz, teferruatlı cevap alabilirsiniz. 
O bakımdan söylüyorum. 

Sual lütfedin. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Acaba 

Sayın Mutlu'nun yöneltmiş olduğu bu tahkika
tın sonuçları, bir tahkikat olarak yeniden 
ele alınmış mıdır? 

Üçüncüsü; yine Süleyman Mutlu arkadaşı-
ımız, Divan üyelerinin Meclis telefonlarıyla 
şehirlerarası konuşmalar yaptığı ve bu konuş
maların paralarının kendi'feri tarafından öden-
meyip Meclis tarafından ödendiğini dile getir
di. Bu doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Kumibasar. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Sayın Süleyman 
Mutlu arkadaşımın, bahsettiği ve zannediyorum 
Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkanlığının 
bir inceleme neticesinde sunmuş olduğu rapor
dan Sayın Güneş arkadaşımız da bahsettiler. 

Bu naporu Divana getirdik, Divanda görüş
tük. Temenni mahiyetinde bir rapordu. Gere
ken şekilde bunu kaale alacağımızı, bundan 
sonraki tatbikatımızda onun bize ışık tutacağı
nı arkadaşlara zaten ilettik. Hattâ bazı müs
pet şikâyetleri değerlendirdik. Meselâ emni
yet kadrosuna mensup vazife mahallinde bu
lunmayan, -Hesapları İnceleme Komisyonun
dan sonra Divandan üç arkadaşla biz de saray
lara gittik - arkadaşlarımızın, emniyet teşki
lâtına hemen iadesini Divanda karara bağla
dık; 'kendileri emniyet teşkilâtına iade edilmiş
lerdir. 
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Suç işlediği söylemen veyahut da nöbeti sı- I 
rasında saraylara bela kimselerdin, toelli kişinin 
sızmasına sebep olan polisin kini olduğunu 
araştırdık; nöbetçi polisin disiplin kuruluna 
şevkini Divanda karara bağladık. Fakat biz 
arzu ederdik ki, Hesapları İnceleme Komisyo-
(nundaki arkadaşlar bu güzel, müspet rapor- I 
darının yanında belli rakamlarla bize gelseler
di de, rakamlara daha fazla önem verselerdi 
de; gereken işlemi, gereken muameleyi onlar 
hakkında yapmış olsaydık. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bu hususta bir tartışma açalım. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Mutlu. Siz 
,geçen devre de milletvekili1 idiniz. İçtüzükte 
bunun başka yolları var. Bunu bilirsiniz. 

Buyurun Sayın Erçelik. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Efendim, 

Sayın Mutlu'nun işaret buyurdukları gibi, An
kara ile diğer vilâyetler arasında her şahıs ka
çar bin liralık telefon konuşması yapmıştır? 
Bu hususu öğrenmek istiyorum. Meselâ Mec
listeki bir odadan kaç bin liralık şehirlerarası 
telefon konuşması yapılmıştır?' Bunu teker te
ker öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumbasar. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYEİSt SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Bunları tetkik etti
rip yazılı olarak sizlere arz ederiz. 

Yalnız şunu ifade edeyim; bizim zamanl
ınızda, resmî olan yerler haricinde herhangi 
bir şehirlerarası konuşma olduğu takdirde, te
lefon ücreti, konuşmayı yapan arkadaşları
mızdan kesilmektedir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Acaba 
hakkı olmadığı halde konuştuğu için kendisine 
ödettirme yolu tutulabilir mi? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Anlayamadım efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Eğer bu 
İdare Âmiri veya bir kimse, diyelim ki (A), 
'(B), (O), (D) her kim ise, kendi memleketi ile 
Ihaikkı olmadığı halde... 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Affedersiniz Sa
yın Erçelik; «İdare Âmiri» derken isim zikre
din. Yoksa «Divan üyesi» mi demek istiyorsu
nuz? Anlayamadım. ,1 

HÜSEYİN (ERÇELİK (Denizli) — Sayın 
Mutlu'nun ifadesine göne tebarüz ettirmek üs-
tiiyorum. Diyor ki, «Ankara ile diğer vilâyet
lerimiz arasında, hakları olmadığı halde, bu 
telef onlarla konuşuluyor.» 

Ne kadar konuşma olmuş ve ayrıca özel iş
leri için şehirlerarası konuşma yapanlara bu 
paralar ödettirilecek mi? • 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumbasar. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Az ©vvel arz et
tim. Meclisten yapılan resmî konuşmalar üc
rete tabi değildir; fakat onun haricinde yapı
lan özel konuşmalar faturaya göre o kimsenin 
maaşından. kesilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eker. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

İSayın Başkan, yeni milletvekili oilduk geldik; 
Köy İşleri Komisyonu odasında toplantı yap
tık, bir hanım bir reçeteye birkaç ilâç ismi yaz
dı ve «Beyefendi1, şunun altını imzalayın.» de
di. Ben de, «Ne olacak?» diye sordum. «Ben' 
(kendime alıyorum.» dedi. 

İSayın Başkan, tetkik ettim; milyonlarca li
ra ilâç parası veriyormuşuz. Nıe alan belli, ne: 
ısatan belli, ne de reçetesi var. Büyük Millet 
Meclisinde yapılan ilâç masrafı 11 bakanlıkta 
harcanandan fazla. Hesapladım, insan başına 
20 bin ıliira düşüyor. 

iSöylemesi ayıp, geçen gün benim de ailtame 
bir ilâç lâzım oldu. Evvelâ Ankara Hastane
sinden reçetesini aldım. Bir pusula yazdım 
hemen geldi... 

BAŞKAN — Sualiniz?.. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Reçetesi yok, bir ş/eyi yok, bu nasıl oluyor Sa
yın Başkan? 

Kulağımıza gelenler var: Buradan, delege
leri için, seçmenleri için ilâç alanlar varmış. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Vallahi kulağımıza gelenler böyle. 
BAŞKAN — Bu şekildeki fconuşmalarımız-

ıdan şu anda Başkanınız olarak üzüntü duyuyo
rum. Sualinizi güzelce sorunuz, cevabınızı alı
nız. Çok rica ederim. Şuradaki konuşmaları
mızın, her şeyden evvel bu çatının altında olan 
hepimizi ilgilendirdiğini idrak etmenizi rica 
'ederini. 
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İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, doğruyu söylemek suç mu? 

BAŞKAN — Ama müsaade ederseniz Sayın 
Eker, pusulayı imzalayıp gönderdiğinizi söylü
yorsunuz, suçunuzu ikrar ediyorsunuz. Her-
Ikes kendisi, aynı şekilde tedbirini alırsa, dik-
Ikatli davranırsa bu bahsettiğiniz hususlar ol
maz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
{Doğru olmak günah mı ? 

BAŞKAN — Ama kendi şeyinizi söylüyor
sunuz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Efendim beni nasıl iğfali iettiler, onu izah edi
yorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun oturun, size cevap 
verecekler. Evvelâ bu parlamentonun itibarını 
kendimiz korumaya mecburuz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Hayır efendim öyle değil. Bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Cevap verecekler efendim. 
Buyurun oturun. Bu sualin cevaibını bitirsin, 
ondan sonra sorarsınız. 

;Sayın Kumlbasar, buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KTJMBAlSAR (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
hiiçjbir zaıman bir kâğıdın üzerine yazılan ilâcın 
altına imza atılmadan bu Meclisten kimse ilâç 
alamaz. Ama sen doktora rica etmişsen ki, bu 
ilâçları yaz bana gönder diye imzanı da atanış-
satn o başka; milletvekilisin diye doktum icbar 
ediip mecburen ilâç alıyorsunuz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Daha önce ben istemiştim, bilâhare gönderiyor
lar, ilâç geliyor. Ben bunu söylüyorum. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Doktor onu Millet 
Meclisinin reçetesine geliniyor ve ilâcı size 
gönderiyor. 

Arkadaşlar, hassaten rica edelim bu tip iş
leri önlemek içlin ddkttorunuza muhakkak ken
diniz gidin, ilâcı muayene olduktan sonra yaz
dırınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, millî sarayliammıza ait bazı 
vazolar ve kıymetli eşyaları, (Türkçe1 olduğu 
için* söylüyorum, çok özür dilerim) haralarda 
ıgördüm. Çok affedersiniz, haralarda olması lâ

zım gelen besi danalarını tartmaya matuf fean-
tarlarıda Florya'da gördüm. Aeaiba bunların 
yerleri değiştirilecek imidir1? Lâzım gelen işletme 
ne zaman tevessül edilecektir . 

(BAŞKAN — Sayın Kumlbaisar, devam edin 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — İhbar telâkki edi
yorum, gereken şekilde bu iş üzerinde durula
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Eker, 2 nei sorunuzu da 
sorun efendim. 

İBRİHAM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, ben imzaladım ilâcı aldık, tet
kik ettik doğrudur. Ben, işin acemisi idim. 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu sorun 'efendim. 
İBRİHAM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Ben ilâcı aldım, keyfiyeti... 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
rica edelim bundan sonra imzalı kâğıt gönder-
ımeyin, kendiniz bizzat doktora gidin. 

İBRİHAM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Ben, yapılan hatayı ortaya kaymak istiyorum. 
Sizin yaptığınız muarneelyi ortaya koymak isti
yorum. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Ben de sizin yan
lışınızı söylüyorum. Doktora bizzat gitmeniz lâ
zım Sayın Eker, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ekinci sualinizi sorunuz Sayın 
Eker. Buyurun. 

İBRİHAM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
İkinci sualim Sayın Başlkan; Mecliste kaç tane 
memur vardır, senede ne kadar maaş ödenmek
tedir? Bendeniz bunu öğrenmek istiyorum, eğer 
mıalhzuru yoksa. Bir de her memurun ne kadar 
ücret aldığım öğrenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın İdareci Üye. 
İMİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMBASAR (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
Mecliste 1974 yılında 1 229 memur arkadaşımız 
vardır. Bunun 260 tanesi Mil î Saraylardadır. 
Diğerle»ri 16 daire .müdürlüğüne, görevli olarak 
dağılmıştır. Arzu ederseniz onları da söyleyebi
liriz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Bir milletvekiline 4 memur düşüyor. 

— 187 — 



M. MedıM B : 78 18 . 6 . 1974 O : 4 

BAŞKAN — Ne kadar ücret aldıklarını da 
sordular; mümkün mü cervap varmak, yoksa 
tetkik mi gerekiyor? Mecliste çalışan memurla
rın ııe kadar ücret alldılklarını sormuştular. 

'MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Şu anda elimde 
doküman yok. Gerektiği zaman muhasebeden 
çıkartıp ısdze bu kadar memurun ne kadar maaş 
aldığını takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — Zaten bütçede de bu hususta 
fasıl vardır Sayın Eker. 

Sayın Kar.su, buyurun sorun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın 

Başkan, demin bir arkadaşımız da sönmüştü. 
Eski sayın Cumıhurbaşlk.anı için, denizden Flor
ya Köşküne kadar, ayakları kuma değmesin 
diye halı serilmiş. Bu, doğru .mudur? Doğru ise 
bu halıların değeri ne kadardır? Evvıelâ bunun 
doğruluğu ve toplam değerinin ne kadar oldu
ğunu öğrenilmek İşitiyorum. 

İMİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Efendim, Hesapları 
İnceleme Kofmıilsyonundaki arkadaşlarımın tes
pit ettiğine göre doğru. Bizim zamanımızda ol-
ımuş bir durum değildir bu. Bizden evvelki Di
van zamanında olmuştur. Hesapları İnceleme 
Komisyonunun söylemesidir, doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim bir hususu daha sor
muştular. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Efendim, halının 
değerini ben bilemem, ben halı sarrafı değilim. 

BAŞKAN — Sayın Kumıhasar, bir daikilkamı-
zı rica .edeyim. 

Bir hususu daha arkadaşlarılmın bilgisine 
sunayım. Gelecek bütçede Florya Köşkü, Millî 
ısaraylardan sayılımaidığı için, Millî Saraylar 
bütçesinden ve Meclis bütçesinden tefrik edile
cektir. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Efendim, gereken 
şekilde çalışmalar yapılmıştır. Genel Sekreter
lik .mertebesinde ve Başkanlık mertebesinde gö
rüşmeler olmuştur. Bir dahalki seme millî saray
lar bünyesinden Florya Köşkünü çıkaracağız. 

BAŞKAN — Teşekkür .edenim Sayın Kum-
basar. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, be
nim de bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksu, buyu
rum «fendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Kumba-
ısar'ı çok terlettik sanıyorum. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBASAR (Devamla) — Estağfurullah efen
dim. Bizim vazifemiz. 

DAVUT AKSU (Kars) — ZatıâliniLzden sor-
ımıaik .istediğimiz ımesele şudur : Bu Divan henüz 
göreve başladığı zamanlarda, kulağımıza geldi
ğine göre, eski bazı balkanların Mecliste, daiha 
doğrusu Dışişleri Bakanlığına Meclisteki özel 
yerinden başka, ayrıca özel odalar ayrıldığı ve 
bunlar içinde memurlar çalıştırıldığını öğren-
nıişjtilk. Acaba bu memurlar hâlâ çalışıyorlar 
mı? Mecliste sıkışık bir durum olduğuna göre, 
parlaanenıterler dahi grup odalarında herhangi 
bir şey yapamadığına göre, hatta komisyonların 
çalışamaz bale geldiği bir Mecliste bu özel oda
lar boşaltıldı mı? Yani fuzulî .işgallere son ve
rildi mi? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUMıSABAR (Devamla) — Zannediyorum tö
ren salonunun üzerindeki Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sayın Çağlaiyanğil'e aıilt odayı söylenmek 
'iıstliiyorsunuz. Omdaki memurlar zaiten memur
dur, dışarı atılma diye bir şey yoktur. Çalışma
larına devam ediyorlar, adası ıgene duruyor. Ko
misyon değişmedi, biziim zamanlımızda olmamış
tır. Bizden evvelki idare zamanımda, zannediyo
rum Sayın Sabit Osman Avcı'mm zamanında 
kendisine verilen odadlr. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüöeler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efendim, 

şu hususları, sizden ve doilayısıyle Meclis idare-
ıs'inden, Meclis Başlkanından öğrenmek işitiyorum. 
Odaların tevziatı yeniden ele abnaıraik bir dü
zenlemeye konulacalktı. Bu konu ele aÜınmış 
imidir? Bu söz konusu olan konu ne zaman ele 
alınacaktır? Bu bir, 

İki, haragi komisyon başkanlarının odaları 
varldur; hangilerinin yolktur? Bu hususlarda ar
kadaşlarımızdan bilgi öğrenmek istiyorum etüten-
d&n. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumibaısar. 
(MİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYE^t SAMİ 

KUMBAJSAR (ıDevamla) — MUat Meclisi Ko-
ımlisyonlannm hiiçlbinisinde başkan odası yokltur. 
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Yani ödel bir (başkan odası yoktur. Hepsi komis-
ytan salonunda toplanmaktadır. Toplantı salonu 
ve baskaokk salonu ayan odadır. Hatta bir sa-
llonda, birden fazila komisyon da çalışmaktadır. 
•iki veya üç komisyonun çalıştığı da varittir. 

Meclis yerleşme planının yapılması için gere
ken uğraşılarda bulunuyoruz; fakat, maalesef 
arkadaşlarımızdan (gerekli anlayışı bulaımıyıo-
<ruz, göremiyoruz. Rica 'ötmek suretiyle, birbirini 
ıkınmamak suretiyle bu işi halletmek cihetinle gi
diyoruz. Ama görlüyoruız ki, muvaffak olama
yacağız. Onun için, bu yer tevzii için, (belki de 
Danışma Kuruluna kadar gidip, Danışma Ku
rulu ve Divan üyelerinin elele vertmesi suretiyle 
yerleşme planını yapmaya çalışacağız. 

(BAŞKAN — -Sayın Kumlbasar, İlhan Aytte-
ıkin arkadaşımızın iki sorusu var. 

Birisi; «Senatoda çalışan müstahdemler fazla 
ımiesailerini devamlı olarak aJldıkları halde, Mil
let Meclisi mıüstaihdemleri fazla mesaî üeretüerini 
üç aydır alamamaktadırlar. Bunun için ne düşü-
oüülmıeifetedâr?» diyor. 

MÎLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ S A M 
KUMBASAR (Devamla) — Böyle bir durum, 
sayın müstahdemler tarafından bize intikal et-
tirilmeımişjtir. Onlar da normal olarak fazfl'a ça
lışıma ücretini, mesailerini almaktadırlar. Böyle 
bir durum bize şimdiye kaldar intikal etmemiştir. 

(BAŞKAN — Bir faılklı duruma dalha işaret 
leıbmişleır; «Senalto - müsltalhdemleri 45 gün izin. 
kullandığı halde, MjecıliislteMler 30 gün izin kul
lanıyorlar» diyorlar sayın arkadaşıimız. 

MfcLÜET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAUVIît 
KUMÎBASAR (Devamla) — Efendim, bu kanunî 
zorunluluktur. Kanunda 30 gündür izinleri. Se
nato kendisi divan kararı almışsa o bizi ilgilen
dirmez, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tığlı. 
(SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, Meclis bir yoğun çalışma içinde; bu yo
ğun çalışmanın da tahımin ediyorum M, büyük 
yüklerinden biri stenografların üzerinde. Acaba 
Ibu stenografların kadrosu tamam mıdır? Kad-
srıoda boşluk var mı? Varsa bütçede bir tedbir 
Igetiıriyorlar mı, kadro için? 

ıÇeşMi şeMLde duyduklarımıza göre, yeni ele-
ıman yetişmiyor, bulunamıyor ve kadroda boş-
lulk var. Bunu öğrenmek işitiyorum. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 

KUıMJBAiSAR( Devamla) — Efendim, müsaade 
'ederseniz, tetkike mulhtaç bir durumdur; he
men, aniden cevap verebilecek durumda deği
lim. 

(SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Bütçede ted-
(bir var mı? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUMBAİSAR (Devamla) — Tetkik edip, gere
ken cevalbı Sayın Tığktya arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Nihat 
Saltık. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Bugün efkârı 
umumiyede, Büyük Millet Meclsi sigaralarının, 
tamamen piyasaya karalbonsa olarak sürüldüğü 
söylenti halinde. Sayın Sami Kumlba&ar'ın, İda
re Amiri olarak, acaba bu hususta bir bilgisi 
var mı ve bize bir bilgi verebilecek durumda mı
dır? 

* MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYEIS1 SAMİ 
KjIMBAJSAR (Devamla) — Eveit Sayın Saltık, 
Millet Meclisi sigaralarının bazı bakkallarda, bayi
lerde satıldığını duyuyoruz, görüyoruz. Bazı ga
zinolarda da satıldığını duyuyoruz; haltta bir ku
marhaneye yapılan bir baskın sırasında tutulan 
aalbitta Amerikan sigaraları yanında Mecilüs si
garalarının da çaktığını .görmüşüzdür. Yalnız 
sayın arkadaşlarını, biz tedbir almak istediğimiz 
zaman, tedlbire tevessül ettiğimiz zaman ilk defa 
yine millefcveikiilii arkadaşlarımız karşımıza çıkı
yor. Razı milsiniz her milletvekiline ayda iki' kilo
dan f aızla sigara vermeyelim ? 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Razıyız, istis
mar edilmesin. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
KUÛVDBASAR (Devamla) — Bunu söylediğimiz 
zaman, hıem Meclis Başkanına hem idareci üye
lere kızıyor arkadaşlarımız. «Bize, miHett 80 
ımilyarlık büitçıeyi teisilüm etti, iki ldlo sigarayı 
bizdlen esirgiyorsunuz.» diye karşımıza çıkanlar 
var arkadaşlar. Tekeffül edin biz de rahat ede
lim siz de rahat edin. Seçmeni geldiği zaman, 
sigara vermiyorsun diye bize gelen arkadaşla
rımız çüğuniutatadır. O-ellün̂  elele verelim, Millet 
MJeolisi sigarasını ortadan kaldıralım; niye ayrı
lık gayrdık olsun, halkla beralber aynı sigarayı 
içelim. (C H. P. sıralarından alkışlar). 
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Aslı Sam&un Sigaraisıldıa*; idışınıda bir beyaz 
kâğıft olımalk surieitiyıie bize taikdion eıdiLmıekitediır. 
iSaıınısutn sigarası satılıyor, Hisar sigarası satılı-
ytor; gelin kaılldırallum bu Mil'leit Meclisi siıgara&ını, 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, Sayın Kumlba-
ısar. B,aşka sual yiolk. 

IMİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ 
tKUIMBASlAR (Dievaimla) — Yüce Meclise sayıgı-
lar sunarımı arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teişeikkür ederim efemdim, 
ISayın Ürna/t Dıeımir, Sayın Meomduh Erdemir'e 

ısiö'zfötnîü. devretmiştir. 
ISon mz olarak buyurun Sayın Memıduh Erd'e-

ımir. Süreniz ljO dalkilkadır, riayetinizi rica ede-
mm. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millet Meclisi bütçesinin tümü üzerindeki 
görüşmeler sona ermek üzeredir. Millet Mec
lisi yönünden, sayın milletvekilli arkadaşlarımız 
yönünden, Türk milleti yönünden son derece 
önem verdiğim ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
lisinde cereyan eden iki olay üzerinde durmak 
(istiyorum. 

14 Mayıs tarihli Hürriyet Gazetesinden oku
duk ve olaya tanıklık eden bazı arkadaşlarımızın 
ağzından da bizzat dinledim. Af Kanununun 
görüşüldüğü sırada, görüşmeleri izlemek üzere 
Yüce Meclise gelmiş olan Sevil Avcuoğlu ismin
deki bir bayan, Af Kanununun 5 maddesini Yü
ce Meclisin bilindiği şekilde kanunlaştırmasın
dan sonra, bulunduğu dinleyici locasından Ada
let Partisi tarafındaki kulise 'inmek suretiyle bu 
kanuna rey vermek ve onu kanunlaştırmak için 
çaba göstermiş arkadaşlarımıza, milletvekilleri
ne, «Katiller» diye bağırmıştır. 

Yüce Meclisin... (C. H. P. sıralarından «Ya
lan mı söylüyor?» sesi) 

Yalan mı söylüyor diyen arkadaşımıza ifade 
edeyim ki, Yüce Meclisin bünyesinde kendisi 
dahil katil olan bir arkadaşımız yoktur. Herkes 
bu Mecliste Türk milletinin menfaatleri yönün
den, kendi sağduyusuna, partilerinin gösterdiği 
istikamette, gruplarının kararları istikametinde 
rey verir. Bundan dolayı milletvekillerini suç
lamak ne kimsenin hakkı, ne de haddiclir. Bu 
her şeyden evvel Yüce Meclisli tanımamak, Yüce 
Meclisin üyelerinin iradelerine saygı duymamak
tır, Türk milletinin tecelTigâhma inanmamak

tır. Bu sayın bayan, öğrendiğimize göre, 
12 Mar t t an sonra örfî idare sırasında, Millî 
İstihbarat Teşkilâtı tarafından tehlikeli bir ör
gütün mensubu olması nedeniyle, bir uyarı üze
rine, görevine son verilmiş bir bayandır. Hari
ciye Bakanlığı gibi memurlarında özellik iste
nen bir bakanlıkta çalıştığı için görevine son 
verilmiş bir bayan olduğu söylenmektedir. Ne 
hazindir ki, bu mevcut karma Hükümetin Hari
ciye Bakanı Saym Turan Güneş'in bu bayanı, 
sicilini araştırmadan, hakkındaki tahkikatları 
tetkik etmeden yeniden göreve aldığı iddia edil
mektedir. Bu yönden.. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, görüştüğümüz 
bütçe ile bunun ilgisi yok, rica ederim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Siz kaç 
tane aldınız? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Müsa
ade ederseniz ilgisi var. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin iiradesine saygı duymayan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında Türk 
milletini, millet ve killerini tanımayan, onlara ha
karet eden bu bayan hakkında, Meclis Başkan
lığına, (olayın Mecliste cereyan etmesi sebe
biyle) bir önerge verilmiş, yazılı soru tevcih edil
miştir. Şimdi temennim şudur ki, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı, konuyu Hükümete inti
kal ettirmeli, Türk milletinin temsilcilerine, 
şerefli temsilcilerine hakareti reva gören, had
dini bilmeyen bir kimse hakkında kanunî işleme 
tevessül edilmelidir. Bugün bu olayı benim
seyen arkadaşlar çıkabilir; ama yanıldıklarını 
zaman gösterir. Bugün bu tarafta olan bir olay, 
yarın bu tarafta olabilir ve hepimizi yaralar. 

Millet Meclisinin manevî şahsiyeti üzerinde, 
milletvekillerinin görevleri ile ilgili konularda; 
muhalif, muvafık bütün milletvekilleri hassasi
yetle durmaya mecburuz. Bu çatının mehabe
tini, kudsiyetini, görevin önemini korumak ve 
böyle saldırganların karşısında durmak mecbu
riyetindeyiz. Bunu, Yüce Meclisin bütçesi 
vesilesiyle söylemeyip de, hangi vesile ile söyle
yeceğiz? Elbetteki zamanı budur, yeri budur, 
şimdi söylenecektir ve görevimizi yapıyoruz. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Pe
ki, Sadi Pehlivanoğlu'nun işi ne idi Mecliste o 
gün ? Ne işi vardı ? 
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MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, var (ise onu da siz getirirsiniz 
arkadaşım. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Onu 
da söyleyin, tek taraflı olmayın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, diğer bir husus... Sadi Pehlivan-
oğlu, mesuliyetini, sorumluluğunu bilen bir ar
kadaştır. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — O 
belli deığil. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bura
da bu çatı altında Yüce Milletimize millî cep
hede hizmet etmiş, şerefli bir arkadaşımızdır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Türk 
Milletinin her ferdi şereflidir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Hiç
bir milletvekilini, iradesinden dolayı telin ede
cek kadar görevini bilmeyecek bir arkadaşımız 
değildir. Varsa bildiğiniz bir şey getirirsiniz. 

CELÂL ÜN VER (Malatya) — Yahu senin 
nene lâzım bunlar, Meclis bütçesinden bahset-
sene. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, dıiğer taraftan, bugün cereyan 
eden, burada fikrini söylemekten dolayı taar
ruza, hücuma uğrayan arkadaşımızla ilgili olayı 
da takbih etmek lüzumunu hissediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Şimdi 
sırası mı bunun? 

BAŞKAN — Bu meseleyi hallettik Sayın Er-
deimıir, rica ediyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Müsa
ade ederseniz Sayın Başkanım, iki kelime ile 
bağlayacağım. 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde sürdürün konuş
manızı (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Bölükbaşı' 
nın çantasını taşıdıktan sonra Adalet Partisine 
nasıl geçtin? 

MALİK YILMAN (Hatay) — Ne konuştu
ğunu bilmiyorsun Erdemir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, müsaade buyurunuz arkadaşlarım. 
Siz de fikre tahammül ediniz lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, beyefendi
ler rica edeirim, siz yerinizden müdahale etme

yin. Ben hatibi takip ediyorum, sadede davet 
ediyorum. Rica ederim, bu vazifeyi ben yapı
yorum, lütfen. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Büt
çeler, hangi bütçe konuşulursa konuşunsun, ko
nuşulduğu müessesenin bütün politikası, bütün 
tutumuyle tüm olarak ele alınır, her meselesi 
görüşülür. Bu itibarla, Parlamentoya yeni gel
miş arkadaşlarımızın acele etmesine bu konu
da... 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Parla
mentoya eski gelmiş, yeni gelmiş; ne olacak? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Müsa
ade buyurun arkadaşlar. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Eski 
gelmiş de ne yapmışsın ? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim. Fikrini söylüyor. Niçin tahammül göster-
miyorsunuz beyefendiler? Lütfen efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ben 
burada görevimi yapıyorum. Sizin de fikriniz 
varsa, gelir söylersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bu benim va
zifem, müdahale etmeyin, bırakayım yerimi, ge
lin buyurun, siz idare edin. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Beyefendiler, 14 saattir müza
kere yapıyoruz. Çok rica ediyorum. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Baş
kan, hep ayni şekilde konuşuyor. 

BAŞKAN —• Rica ediyorum, ben kendisine 
gereken ikazda bulundum. Ama siz bırakmı
yorsunuz, niçin bu kadar tahammülsüzsünüz be
yefendiler? Rica ediyorum efendim, oturun. 
Benim de bir tahammülüm olduğunu kabul edin 
lütfen. Rica ediyorum Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) —Aziz 
arkadaşlarım, şimdi ben aşağıda benim sözlerim 
karşısında reaksiyon gösteren sayın arkadaşla
rıma rica ediyorum; ıherkeıs fikrini, kendi üs
lubu içinde ifade etmekte serbesttir. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Bu fikir 
variit mıi yahni? 

BAŞKAN — Beyefendi müsaade edecek mi
siniz ? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bu şe
kildeki... 

BAŞKAN — Bir dalkika Sayın Erdemir. 
Burada bütçe görüşülüyor, öğleden sonra 

da arz ettim: Bütçe memlefcetin çıoik mühim bir 
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konusudur ve siz iktidar mebususunuz; evvelâ 
dizin, kaygınızdır. Çok rica ediyorum, 13 senedir 
(buradan bütçeler geçer. Siz, muhalefetten da
ha fazla üzerine titremeye mecbursunuz ve şu 
müzakerelerin daha salim şekilde cereyan etme
sine dikkait edeceksiniz. Anlıyorum ki, herhiri-
niz her konuşana, - tarih düşürür gibi - mutla
ka bir lâf atmaya kendinizi vazifeli hissediyor
sunuz. Çok rica ediyorum efendim. Biraz ta
hammül buyuran. Sataşma yapıyorsunuz, vakit 
geçiyor, vakitlere zam mecburiyeti hâsıl olu
yor. Arkadaşıma ben gereken ikazı yapıyorum 
efendim. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Anla
mayana nasıl yapabm Sayın Başkan ? 

BAŞKAN —' Beyefendi, anlayıp anlayama
yacağını, siz takdir edemezsiniz. Şu haliniz de 
sizin anlamadığınızı gösteriyor. Karşılıklı bir
birimize tahammül edeceğiz. Rica ederim efen
dim. Şu günün sıonuna geldik. 

Buyurun iSaym Eridemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, ben burada, sadece objektif 
olarak bir olay üzerinde durmak ve arkadaşla
rımızı uyarmak için birkaç söz söylemek iste
dim. Hiç kimseyi tahrik 'etmek, arkadaşlarımızı 
(tezyif 'ötmek düşüncesinde değilim, öyle bir a r t 
niyetin içerisinde de değilim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önce bendi
ni savun Endemir. 

BAŞKAN — Sayın Ayfcul... 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sade

ce (burada, kürsüde fikrini söyleyen arkadaşla
ra ve fikirlerine tahammül etmek lüzum ve ka-
naajtini ifade etmek istiyorum. Sayın Feyzioğ-
lu'nun, buradan indikten sonra tecavüze uğra
mış olmasını, onun şahsında Türk Milletline vaki 
ıbir tecavüz sayıyorum ben bunu. (O. H. P. sıra
larından gürültüler; «Bu mesele bitti», «Büt
çe ile ne ilgisi var?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Eğer 

Türk Milletinin bir temsilcisine burada taham
mül edemiyıorisanız, bu demektir ki, siz, onun 
iradesine saygı göstermiyorsunuz. 

- MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — İkaz yap-
mııy omunuz gereği kadar, Başkan. 

BAŞKAN — Siz bana hatibi ihtar için, ikaz 
için vakit bırakmıyorsunuz. 

Ben onu tam söyleyecektim, «Sayın Erde-
mir» diyecektim,, « Artık bu konu halloldu» 
diyecektim. Tekrar ihtar edecöktim ve icabını 
yapacaktım. İlâ maşallah, siz fırsat vertmliyor-
sunuz. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, Parlamento tarihinde görülmüştür 
ki, bakanların fiilî tecavüze uğramaları, ancak 
A. P. G-rupu tarafından yapılmıştır. Onları ne
ye dile getirmiyor? Nereye tahrik ediyor? Türk 
siyasî tarihinde bakanlara yalnız bu derecede 
fiilî tecavüz yapılmıştır, deyip neden o hadise
lerden de bahsetmiyor? 

BAŞKAN — O halde oradan bir kâğıt gön
derin. Hatip ne konuşacak, verin öline okusun 
size. Yani söyleyeceğini de siz mi tayin edecek
siniz ? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi Türk Milletinin en 
büyük... 

BAŞKAN — Rica ediyorum,, siz de halM-
rnııış bir mesele üzerimde devam etmeyin. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) alkış
lar. İstirham ediyorum efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bir di
ğer konu, ben açmak istemiyordum, arkadaşı
mız açtı. Bu Mecliste Hükümetler, her zaman 
hesap vermiştir, bütçeler geçirmiştir. Bakanlar 
'gelip konularını müdafaa etmiştir. Ama hiçbir 
bakan, burada Turizm Bakanı arkadaşımız Sa
yın Orhan Birgiıt'in yaptığı gibi, milletvekille
rine tecavüz etmemiştir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Sizin gibi yapmadık» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayını Erdemir, Sayın Eride
mir... 

MEMDUH ERDEMİR (Devamda) — Müda
faa edilmeyecek olayları müdafaa etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bakar mısınız 
lütfen? Rica ejttim; «Bu konu kapandı» dedim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bağla
yacağım, bir - iki cümle ile bağlayacağım. 

BAŞKAN — Rica ederim, şu bütçe üzerin
deki görüşmenizin son cümlesini, vaktiniz de 
dolduğu için, söyleyin ve lütfen bitirin. 

NİHAT SALTHC (Tunceli) — Sayın Baş
kan, lütfen geçmiş hadiseleri ileri sürmesin. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, lütfen efendim. 
Yani biliniz kalkıyor, biriniz oturuyor; yani 
hep harököt halindesiniz. 
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MJEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Şimdi 
muihterem arkadaşlar, bu olaya, bu önemli ola
ya «geçmiş olay» nazariyle hakamazsınız. Bu-
na «geçmiş olay» nazariyle baktığınız takdirde, 
ıtakbih ötmezseniz vicdanınızda bu konuyu... 

BAŞKAN —• Beyefendi, bu hususta gruplar 
fiıkirlerimi söyledi Saym Erdemir, müddetiniz 
doldu. Sözünüzü kesiyorum Saym Erdemir. Ar
tık şu olaya demeyiniz; şu bütçe üzerinde son 
cümlenizi söyleyiniz he hepimiz kurtulalım. 

MtHAT SALTIK (Tunceli) — Meclis büt
çesini tenkit edin 'beyefendi, bütçenin üzeninde 
(konuşun. 

IMEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Mü
saade edin, bitireyim kardeşim. Müsaade buyu
run arkadaşlarım; niçin sözümü kesiyorsunuz 
arkadaşlar?1 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz 
Saym Saltık; neye .müdahale ediyorsunuz1? 

iMEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; biz burada, milletvekilleri ola
rak, karşılıklı tahammüle mecburuz. Burada 
muhalefet ımilletvekilleri konuşurken, iktidar 
milletvekillerinin sükunet ilerisinde hareket et-
ımeyip, her konuyu, her sözü bir problem hali
ne getirmesinde fayda görmüyorum. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Başkan da sana söylüyor bunu. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Biz 
Ikanaatlerimizi serbestçe söyleyeceğiz. Bugün 
sizin yumruğunuz kuvvetli görünebilir. Ama 
yarın, bu tutumunuzla, bir başka, kuvvetli yumu 
ruğu buraya davet edersiniz. O itibarla, tutu
munuza dikkat etmelisiniz. 

BAŞKAN — Saym Erdemir, süreniz bitti 
efendim. 

İMEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Millet 
Meclisi bütçesinin milletimize hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iCumıhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bö-
llümlere geçilmesi hususunu .oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesine geçiyoruz. 
Bölümleri 'okultuyorum. 

a) Cumhuriyet Senatosu 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 7 704 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 8 810 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11111 Yasama hizmetleri 38 548 480 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 24İ1 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesine geçi
yoruz. 
Bölümleri okutuyorum. 

1)) Millet Meclisi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 62 !D13 920 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili iki önerge 

vardır, sırasıyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1974 yılı Millet Meclisi Bütçesinin 8 nci say

fasında kayıtlı «Dış Münasebetler ve Protokol 
'Müdürlüğü» için öngörülen kadroların karşısı
na «İngilizce veya Fransızca veya Almanca bil
gisini gösterir Devlet Lisan İmtihanı Belgesi ara
nır.» kaydının konulmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Rize 
Cevat Yalçın 

Ankara 

İzmir 
Yılmaz Ergenekon 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketenoğlu İsmail Köylüoğlu 

Ankara Muğla 
Orhan Alp Ahmet Buldanlı 

Ankara Samsun 
H. Turgut Toker Ilyas Kılıç 
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BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1974 malî yılı Millet Mec
lisi Bütçesinin, Millî Saraylar Müdürlüğü kad
ro cetvelinin Genel İdare Hizmetler sınıfına ait 
cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, mev
cut (Sicil ve tahakkuk memuru) kadrosuna 
(Şeflik) unvanı verilmek suretiyle (Sicil ve Ta
hakkuk Şefliği) kadrosu yeniden ihdas edilmiş 
bulunmaktadır. 

Hizmetin yürütülmesi bakımından, şefliğe 
lüzum olmadığı gibi, ileride, yeni kadrolar ih
das edilmek suretiyle bütçeye külfet ta/hmil 
edileceği aşikârdır. 

Gerek hizmetin selâmetle yürütülmesi ve ge
rekse ileride bütçeye tahmil edilecek külfetin 
önlenmesi mülahazasıyle, bahis konusu kadroya 
verilmiş bulunan (Şeflik) unvanını kaldırarak, 
eskiden olduğu gibi (Sicil ve Tahakkuk Memu
ru) şeklinde düzeltilmesi icabetmektedir. 

Bütçede artış ve eksiltmeyi tazammun etme
yen ve sadece unvan değişikliğine inhisar eden 
ve Anayasanın 94 ncü maddesine uygun olarak 
hazırlanan önergemizin kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

İçel K. Maraş 
Çetin Yılmaz Mehmet özdal 

Bilecik Amasya 
Mehmet Ergül Vehbi Meşhur 
Afyonkarahisar Antalya 
Süleyman Mutlu İhsan Ataöv 

Çankırı Zonguldak 
Arif Tosyalıoğlu Fevzi Fırat 

Erzincan Kars 
Hasan Çetinkaya Cemil Ünal. 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

(BAŞKAN —• Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efen
dim, gider artırıcı değildir. Ancak bu öneri, 
Komisyonumuza bdır önletige halinde aksetmiş, 
yapılan müzakere sonunda reddohınmuştıır. 
Bu sebeple, 'katılamıyoruz. 

[BAŞKAN — Sayın Divan üyesi ? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ 
SAMİ KUMBASAR (Rize) — Katılmıyoruz. 

•BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Di
van Üyesi arkadaşımız, belirttikleri sebeplerle 
önergeye 'katılmıyorlar. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edeo-
ler... Kabul 'etmeyenler... Önerge kaibul edil-
lmıiştdr.1 

!Bu önergelerle birilikte, kabul 'ettiğimiz şte-
fcilde, bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm (kabul 
'edilmiştir. 

Bölüm Lira 

7 094 562 102 Güvelik hizmetleri 
ıBAŞKAN — Kaibul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edil-
'iriiışıtir. 

111 Yasama hizmetken 93 536 800 
BAŞKAN — Kabul edemler... 
.Etmeyenler'... Kabul edil
miştir. 

112 Millî sarayla rai idare ve 
korunması 27 337 352 
ıBAŞKAN — Kaibul «demler... 
Etmeyenler... Kabul edil-
müştir.: 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 597 400 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çesi Meclisimizce kaibul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

Değerli •arkadaşlarım, programımızda daha 
Cumhurbaşkanlığı,- Sayıştay Başkanlığı ve 
Anayalsa Mahkemesi Başkanlığı bütçeler1! var
ıdır. Ancak, sizlerin de bildiği 'gibi saat 10,00rdam 
itibaren, aralar hariiiç, devamlı melsai halinde1-
yiiz. Yarın da saat 10,00'da toplanacağız. 

Bu balomdan daha sonra bu eksiklikleri te
lâfi etmek ve bütçe 'görüşmelerine devaim et
mek üzere, 19 . 5 . 1974 Pazar günü saat 
10,00'da toplanmak üzıere Birleişimi kapatıyo
rum!. 

Kapanma saati : 00,05 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın {Milletvekili Nahit Menteşeyim, 
Aydm'ın Söke ilçesinde yapılmakta olan stadyu-
tna ilişkin sorusu t>e Gençlik ve Spor Bakanı 
Muslihittin Yılmaz Mete'nin yazılı cevabı (7/108) 

28 . 3 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somıımnn Gençlik ve Spor Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılması için aracı 
'olmanızı rica ederini. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

-Nahit Menteşe 

Aydın ili - Söke ilçesinde, tamamı 1 milyon 
650 bin liraya mal edilecek olan şehir stadının 
inşaatı Ihıizla devam etmektedir. 

Ancak, ayrılan taJh.sis.at, tribün ve zemin ka
tı için kullanılacak; stadyumun yan duvarları 
yapılamayacaktır. Önümüzdeki futbol sezonuna 
yetişecek olan Söke Stadının duvarlarının da 
yüksdltiilelbilmesd için 1974 bütçesinden ödenek 
ayrılması düşünülmjekte midir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor 

'Bakanlığı 
Tesis ve İşletme D. Bşk. 

Sayı : 74/7 

17 . 5 . 1974 

Komi : Söke Stadı in
şaatı Hiç. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 1 . 4 . 1974 tarih ve 7/108^663/ 

6484 sayılı yazınız. 
b) 26 . 4 . 1974 tarih ve 7/108-663/6484 sa

yılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin 

yazılı soru önergesi üzerime, konunun takipçisi 
Reden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzce gerek
li inceleme yapılmış ve aşağıdaki neticeye va
rılmıştır. 

İnşaaısı devam etmekte olan Söke Stadının 
yapım işi, Bayındırlık Bakanlığınca yürütül
mektedir. 1973 yılında fiyat .artışı nedeniyle bir-
gok inşaatta olduğu gibi, bu inşaatta da durma 
görülmüştür. Noksan kalan işlerin tamamlana-
(bilmıeısi için gerekli paranın bir sonraki yılın 

yatırım programına konması, Bayındırlık Ba
kanlığınca hazırlanacak ihtiyaç listesine göre 
yapılmakta idi. 

1974 yılı için yarım kalan bu işlerle ilgili 
miktarlar, adı geçen Bakanlık tarafından Plan
lamaya bildirilmediği için yatırım programımız
da gerekli ödenek ayrılamamıştır. 

Bu husus Karma Komisyonda belirtilerek 
ıgerekli ilâve temin edilmiş, ancak bütçenin yü
rürlüğe girmesini müteakip hazırlanacak ek 
liste Yüksek Planlamaya sunulmak üzere Dev
let Planlama Teşkilâtına gönderilecektir. 

Durumu bilgilerinize saygıyle arz olunur. 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Muslihittin Yılmaz Mete 

2. •— Aydın Milletvekili Nakit Menteşe'nin, 
Aydın - Söke ilçesinin Sarıkemer kasabasında 
ortaokul açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Mustafa 'Üstündağ'ın yazdı cevabı. 
(7/131) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sıoırumıııı Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletleriniızi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Nahit Menteşe 
iS'oru : 
Aydın ili Söke ilçesi Sarıkemer kasabasın

da ortaokul açılmasını düşünüyor musunuiz? 
Kasaba etrafı itibariyle büyük bir köylü 

zümresine hita'betmektedir. 
Fakir köy çocuklarının Söke'ye gidip gel

melerinin güçlüğü ortadadır. 
1974 - 1975 ders yılında Sa:rakem;er'in orta

okula kavuşturulması için 'bir inceleme yaptırıl
mış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17 . 5 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-491 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 4 . 1974 tarih ve 7/131-803/7371 
sayılı yazılarınız. 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin, 
Aydın - Söke ilçesi, Sarıkemer kasabasında or-
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taoteul açılmasına dair verdikleri yazılı sora 
önergesine ilişkin eevalbiımız ekte sunulmuşta", 

Bilgilerinize saygı ile arz •ederim. 
(Mustafa Üstündağ 

'Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Saym Nahit Menteşe'nin, Ay
dın - Söke ilçesi, Sarıkemer kasabasında ortaokul 
açılmasına dair verdikleri yazılı soru önergesine 

ilişkin cevabımız 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, dik ve 
ortaöğretimin 3 yıllık (birinci devresini içine ala-
oalk şekilde temel eğitim okulları açmayı öngör-
müşltÜT. Bu itibarla ortaokul ihtiyacı, temel eği-
'tinıti uygulaması içinde yer alacaktır. 

Ancak, temel eğitim okullarının yurt düzeyin
de uygulama ve yayılma alanı olanağı sağlanın
caya kadar, her yıl olduğu gibi bu yıl da valilik
lerden, 2 . 4 . 1974 gün ve 615.0/7750 sayılı 
genelgeyle, 30 . 5 . 1974 tarihine kadar teklifte 
(bulunmaları istenmişti r. 

'Bu durumda, adı geçen kasaba için, valilik 
teklifte (bulunduğu takdirde öğretmen ve ödenek 
olanakları ölçüsünde ortaokul açılabilecektir. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

3. —• Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde İmam - Hatip 
Okulu açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'm yazılı cevabı (7/135) 

25 . 4 .1974 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Millî Eğitim Ba

kanı .tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ©derim. 

Nevşehir Milletvekili 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir iline 'bağlı Hacıbektaş ilçesinde 
İmam - Hatip Okulu açılması için yıllardan beri 

P t H ^ l 

ilgili Bakanlığa müracaatlar yapılmıştır. İlçede 
mevcut İmam - Hatip Olculu Yaptırma Demeği, 
(büyük hir arsa satınalarak 5 siene evvel okulun te
melini atmıştır. 

1974 yılında Bakanlıkça bu konuda çalışma 
var mıdır? 

Durumun (bildirilmesini rica eder, saygılarımı 
sunarım. 

T. (J. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17.5.1974 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm: Parlamento - İrtibat 

Sayı : 031.2 - 490 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3 . 5 . 1974 gün ve 7/135 - 831/7856 sa
yılı yazınız. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in 
Nevşehir Hacıbektaş ilçesine (bir ~ İmaım - Hatip 
Okulu açılması ile ilgili yazılı sorusuna ilişkin ce
vabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunanın. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitini Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in, Nev
şehir Hacıbektaş ilçesine bir İmaım- Hatip Okulu 

açılmasına dair, yazılı soru önergesine ilişkin 
cevalbımız 

Halkın kendi olanafclarıyle yaptığı ve bugüne 
kadar öğretime açılmamış (binaların amaçlarına 
uygun bir şekilde (biran önce hizmete açılması, 
Hükümet programında öngörülmüştür. 

Bu amaçla, (bu durumdaki binaların tespiti 
için, 4 . 3 . 1974 gün ve 1780 saydı genelge ile 
valiliklerden (bilgi 'istenmişti. 

İlgili Valilikten sözü edilen genelgemize kar
şılık alınan cevalbî yazıda, Hacıbektaş ilçesinde 
bir İmam - Hatip Okulu binasının mevcudiyetin
den söz edilmemiştir. 

Bilgilerinize saygı ite sunarım. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

• • 
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1974 malî yılı (bütçe Kanununum maidldelerine geçilmesine verilen oylarını sonucu 

(Kabul ledlilmiştar.) 

Üye sayısı : 450 , 
Oy verenler : 383 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 152 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 65 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıûl edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdıırrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcıı 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Cer an 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 

Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akoeıell 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bezeııcir 
Hasan Cclâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Et e m Eken 
Yasin Hatiiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai İskcndcroğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk E'rveırdlii 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhvaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Oııal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmcn 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyımlu 
ETOİİ Tuiıcör 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basrd Akıkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Oriham Birıgit 
İ. Fehmi Cımıalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
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A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Koksal-. 
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztıınç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüyc Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Kesit Ülker 
Halûk ÜLman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur, 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkeıtim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
11 »rahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

Sabri Tığlı 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tan kut Akalın 
Mehmet Dedooğlu 

KIRŞEHİR 
Muştala Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celfü Ün ver 

• MANİSA 
Voli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz -Se vd'l gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Nurettin Ydmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Aznui Yavuza! p 

ORDU 
Memdııh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda, Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kum basar 
Sûdi Reşat Sa ruh art 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

1 Hayrettin Uysal 

j SAMSUN 
İ Ali Acar 
İ Fahri Birer 

İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abclülbaki Cartı 
Abdülkerim Zihin 

srNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arşları 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN AĞRI 
Halil Ağar j Rıza Polat 
AFYON KARAHİSAR | Korom Şahin 
Mete Tan ANKARA 
Ali İhsan Ulubahşi g Orhan Alp 

Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cin el 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yjlmaz 

YOZGAT 
İl lı a mi Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadil 
Bülent E c ov it 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Kctcnoğiu 
İsmail Hakkı Köylüoğlıı 
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Covat Önder 
Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan A-taöv 
Abdurrahim Erdcın 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Ab idin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
3 Lehnıet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

DENİZLÎ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kcpolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkaıı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasinı Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Eteın Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizanıettiu Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
xV]i İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepc 
Rasinı Gürsoy 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İhsan Toksan 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zült'ikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil üzsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Nccmi Özgür 
Öııol Sakar 
Süleyman Tııncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıvık 

ORDU 
Kemal Şeıısoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SHRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İl gün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
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[Oya Katılmayanlar] 

iADANA 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Alparslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çereel 
İbrahim Elmalı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
M. Kemal Erkovan 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Bchiç Tozkoparan 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

Kemal Demir 
BURSA 

Kasını Önadım 
ÇORUM. 

Yakup Çağlayan 
İhsan Tombus 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

GAZİANTEP 
İmanı Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
İbrahim Etem. Kılıcoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Fcrruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Maııkut 
Hüseyin Özdenin*' 
Osman üzer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin • Tiyanşan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir ' 
Yücel Dirile 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

[Açık wt 

Amasya 
Bursa 

İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KARS 
Kemal Güven (iBıaşkau) 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mustafa, Ku/bdiây İİjmıer 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Özer Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

M ÜŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

/elikler'] 

1 
1 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
İsmail Müftüoğiu 

SAMSUN ' 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Mustafa Timisi 

URFA 

Mehmet Aksoy 

VAN 
Muslih G örentaş 
(i- ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğiu 

Yekûn 

)>m<i 
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BAŞKANLIĞIN GîENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜLMELER 
6 

(SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEEXİFLERİYIJE 
'KaMtMSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X I . — 1974 yılı Bütçe Kamımı tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kamımı tasarısının reddedildiğine dair 
Ckımlhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Kanma Kolmisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senaltıosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ıma tarihi : 115 . 5,1974) 

X 2. — Tıopralk ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kamımı tasarısı ve Bütçe 
Karma Kolmisyonu raporuna dair Cumlhur'iyet 
ISenatosu ve Bütçe Karma Koimiilsyonu Başjkan-
İMar ı tezkereleri (M. Mjecılisd : 1/67; C. Sena-
toısu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 3. — Vaflofflar Geneli Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu taısarıisı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
BültJçıe Karlına Komisyonu haşlkaımlıklan tezkere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayı
sı : 3®3) (iDağıftma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bültiçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karama Ko-
<misyionu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bıüftçe Karma Komisyonu naşıkaülıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 1/254) 
(ıM. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senaitoisu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . .1974) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karıma Komisyonu raporuna dair Cusmihud;-
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş-
ıkanllMarı tezkereleri (M. Miecılisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayıısı : 43; 
C. Senaitoisu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1974) 

X 6. — Telkel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başjkanlloikları tlezikie-
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Geneli Mü
dürlüğü 1'974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karfma Komisyonu Baş-
Ikanîılküarı tezkereleri (;M. Meclisi : 1/70; C. 
Senatosu : 1/257) (ıM. Meclisi S. Sayısı : 45; 
O. Senatosu S. Sayılsı : 346) (Dağıtma tarihi •: 
1:5 . 5 . 1974) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürüüğü 197:4 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Koimisyıonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Kjosmis-
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senaitoisu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 9. — Anllcara'Ünilversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 



Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 11. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) .(M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 14. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu r 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 19T4) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1974 • yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meelisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 17. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkerelrei (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatossu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 18. —Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa

yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 
X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 


