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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Güney Kore Culmhurîiyteti Milî Meclis Baş
kanı Ekselans Kwon Chung ve berafberîndeki 
heyete Genel Kurulu teşrifleri) dolayısryle Baş
kanlıkça «boş geldiniz» dendi. 

İçişleri Balkanı Mukadder Öztekin Mardin 
Mıilletveikili Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi 
olayı ile ilgili gündem dışı ibir demeçte bulun
du. 

Başbakan Naibi Talû tarafından kurulan 
Balkanlar Kurulu programı okundu ve Anaya
sanın 103 ncü maddesi gereğince Hükümet 

Yazılı sorular 

1. — Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim 
ÖzJtürfk'ün, son günlerde dış ülkelerde ve meım-
leiketimizide yabancılar tarafından meydana ge
tirilen olaylara dair yazılı soru önergesi Dışiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1593) 

2. — Afyon Karahisar Millletvefeili Süleyman 
Mutlu'nun Sandıklı ilçesi Çukurca köyünün iş
lerine dair yazılı soru önergesi Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1594) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Katfa-
ca'ııın, bir şahsın İstiklâl Madalyası müracaa
tına dair yazılı soru önergesi) Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1595) 

4. — İçel Milletvekili Çeitiin Yılmaz'ıın, 1965 
- 1973 yılları arasında gümrük ambarlarında' 
biriken eşyalara dair yazdı soru önergesi Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1596) 

5. — İçel Millet vielkil i Turhan Özigüner'in, 
üniversite ve yüksek okulların yetkili kurulla-

TekUfler 
1. — Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Kara-

ca'nını, Erzurum iline bağlı Oltu ilçesinde (Ol
tu) adı ile bir il kurulması hakkında kanun 
teklifi (2/862) (İçişleri ve Plân komisyonları
na) 

2. — Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 
4 arkadaşının, Urfa ili adının «Kahraman Ur-

programı /üzerindeki görüşmelerin 24 Nisan 
1973 Salı günü saat 15,00'te yapılacağı bildi
rildi. 

24 Nisan 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,43'te «sön veril
di. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Kayseri 

Tufan, Doğan Av§argil 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

rınea izin verilen öğretini üyelerine dair yazılı 
soru önergesi Mîllî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1597) 

6. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Çukurova bölgesinde kuraklık nedeniyle alına
cak tedbirlere dair yazılı soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1598) 

7. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Erdemli ilçesinde yapılan Çanakkale şehitlerini 
anma töreni sırasında bir lise öğretmeni tara
fından meydana getirilen olaylara dair ' yazılı 
soru önergesi Milî Eğitim ve Adalet ıbakanlıtk-
llarına gönderilmiştilr. (7/1599) 

8. — Kahraman Maraş Milletvekilli İbrahim 
Özıtürk'ün, Kahraman Maraş ilinde bir Millî 
Park kurulmaısıına dair yazılı soru önergesi, Or
man Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1600.) 

9. — Kahraiman Maraş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Kahraman Maraş ve Elbistan Lise
sinden tayin edilen öğretmenlere dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1601) 

fa» olarak değiştirilm'eısi haklkında kantin tekli
fi (2/863) (İçişleri Komisyonuna) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ 
ve ilki arkadaşınım, Çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Koop'eraıtifll erine olan borç
larının ta&sütlendirirmesi hakkında kanun tek
lifi (2/864) (Tarım, Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

İSORULAK 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 46 arkadaşının, Cumhuriyetin Ellinci yılı Af 
Kanunu teklifi (2/865) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkere 
5. — Vakfıkebir ilçesi Beşİkldüzü bucağı Re-

sullu köyü hane 60, cilt 31, sayfa 72'de nüfusa 
ıkayıtlı Mehmetoğlu, Hatuncuk'dan dogma 
10.5.1950 doğumlu Şeref Dadanlı ile, G-örele il-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın ımilletvelkillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica öderim. 

1. — Başbakan Naim Talû tarafından kuru
lan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — 20 . 4 . 1973 gün ve 97 nei 
Birleşimde Genel Kurula sunulmuş bulunan 
Hükümet Programı üzerindeki müzakereye ge
çiyoruz. 

Hükümet Programı üzerinde grupları ve şa
hısları adına söz almış bulunan sayın miılletve-
killlerini arz ediyorum. Grupları adına : 

Birinci sırada CGP Grulbu adına Sayın Se
zai Otfkunt, DP Grubu adına Sayın Ferruh Boz-
(beyli. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere, Sayın 
Şemsettin Sönmez, Sayın Hasan Tosyalı, S'aym 
Hüseyin Abbas, Sayın Abdülkadir Özmen, ıSa-
yın Münir Daldal, Sayın İhsan Ataöv, Sayın 
Nuri Eroğan, Sayın Yavuz Acar, Sayın Ahmet 
Buldanlı ısöz almış bulunmaktadırlar. 

çeisi Hamzalı köyü hane 1, cilt 34, sayfa 93'te 
nüfusa kayıtlı Niyazioğlu, Ayşe'den doğma 
8.4.1951 doğumlu Murat Kırca'nm ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezlkeresi (3/1051) (Adalet Komisyonuna) 

G. Senatosundan gelen iş 
6. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

(1/540) (Plân Komisyonuna) 

'(Ydklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyorum. 

İlk söz CGP Grubu adına Sayın Sezai Or-
kunıt'da; buyurunuz efendim. 

(CGP sıralarından alkışlar.) 
CGP GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvelkil-
ıleri; 

AP - CGP karma Hükümeti şeklinde kurul1-
muş bulunan Talû Hükümetinin programı üze
rinde CGP Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bugün programını müzakere ettiğimiz Hü
kümet, Türkiye'yi normal demokratik düzenin 
eksiksiz işleyeceği bir ortama kavuşturma yo
lunda şimdiye kadar atılmış olumlu adımları ni
haî hedefe ulaştırmak üzere kurulmuştur. 

Hükümeti bir koalisyon protokolü ile kur
muş olan siyasî partiler, bu Hükümete vücut 
veren ortak inançlarını şöyle belirtmişlerdir ; 

BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Baçfca^vteikUli Pijfeneıt Turhangl1 

KÂTİPLER : M. Orhıaaı Dauit (Manisa), Vehfoi Meşhur (Amasya) 

• • • ' * 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nei Birleş iımini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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— İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı de
mokratik düzen, aziz milletimiz için vazgeçil
mez bir yaşayış tarzıdır. 

—- Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye 
Cumhuriyetinin 50 nci yıldönümünde, hür de
mokratik rejimin, bütün yurttaşlarımıza ve 
bütün millî kurakışlarimıza hu^ur ve güven ve
recek şekilde işler hale gelmesi şarttır. 

— Milî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
devletini ayakta tutmak için, her türlü aşırı 
akıimlara, yıkıcı faaliyetlere, komünizme ve 
yoksulluğa karşı cesur ve inançlı mücadele za
ruridir. 

Ülkemiz, 12 Mart öncesinde başı boş hale 
gelen yıkıcı faaliyetlerle, huzur ve güveni yok 
eden anarşik olaylarla, olağanüstü şartlara sü
rüklenmişti. Türkiye, kanun hâkimiyetinin sağ
lanamadığı, şiddetin kol gezdiği bir ülke hali
ne gelmişti. 12 Mart'tan bu yana;, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, Cumhuriyet Hükümet
lerinin ve Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinim çabalarıy-
ıle, yıkıcı faaliyetlere karşı etkili bir mücadele 
yapılmıştır. Anayasada, kanunlarda yapılan 
değişikliklerle, Cumhuriyetin ve hür demokra
tik rejimin, yıkıcı faaliyetlere karşı daha etki
li tarzda korunlması imkânlar'] sağlanmıştır. 

Şartlar normale döndükçe, Hükümet kuru
luşunda da daha çok parlâmentoya dayalı, da
ha normal usullere doğru bir gelişme olması 
taıbiiî ildi. 

Cumhurbaşkanı seçiminde, Başkanlık süresi
nin seçimsiz uzatılması yoluna gidilse idi, nör
ona! şartlara yaklaşılmış olmayacaktı. Cumhur
başkanı seçiminin mutlaka yapılması ve ku
ralları içinde yapılması lâzımdı. , 

Melen Hükümeti, demokratik inanca ve 
usullere bağlılığın güzel bir örneğini vererek, 
yeni Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez istifasını 
Sayın Cumhurbaşkanına sunacağını çok öncel
den açıklamıştı. Melen Hükümetinin kurulduğu 
ve görevden şerefle ayrıldığı günler arasında 
geçen süre, Türkiye'yi normal şartlara daha 
ıda yaklaştırmıştır. 

Bugün programımı görüştüğümüz Adalet' 
Partisi - Cumhuriyetçi Gfüven Partisi karına 
Hükümeti, Parlâmentoda yeterli çoğunluğa sa
hip olarak iki siyasî partiye dayanmaktadır. 
Hükümet, hizmet - anlayışı bakımından şüphe
siz bütün Türk milletinin hizmetindedir. Fakat, 

iki siyasî partinin desteği ile kurulmuştur. Bu 
siyasî partiler, Hükümetin koalisyon protoko
lü çerçevesinde yapacağı icraata sahip çıkacak 
ve onun siyasî sorumluluğunu yüklenecekler
dir. Protokolde ve Hükümet Programında be
lirtilen hedeflere ulaşılması içim Hükümet, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunun sa
mimî desteğine güvenebilecıektir. 

Hükümet kuruluşunun bu özelliği, demok
ratik düzenin normal işleyişini içtenlikle iste
yen herkesi sevindirecek ve Hükümet çalrşma-
larını kolaylaştıracak hayırlı bir gelişmedir. 

(Sayın lüyeler; 
Cumhuriyetçi Güvien Partisi olarak Hükü

metten beklediğimiz bâzı hususlar vardır. Bun
ları madde olarak arz edeceğim. 

1. — Hükümetin ilk görevi; ülkede huzur 
ve asayişin korunması, kanun hâkimiyeıtinin 
sağlanmasıdır. Yeni Hükümetten yıkıcı faali
yet şebekelerine, yeraltı örgütlerine, anarşist 
çetelere karşı girişilmiş olan ve bugüne kadar 
•olumdu sonuçlar vermiş bulunan mücadelenin 
- hızı kesilmeden - sürdürülmesini bekliyoruz. 

2. — 14 Ekim 1973 de, yasama meclisleri 
için genel seçimlerin yapılması Anayasa emri
dir. Yüksek Seçim Kurulu, seçim tarihini res
men ilân etmiştir. 

Seçimlerin selâmetle, dürüstlükle, serbest 
olarak yapılması; -seçim öncesinde ve seçim 
sonrasında «.millî hâkimiyet» ilkesine sahip çı
kılması, Hükümetten beklediğimiz başlıca gö
revlerden biridir. 

3. — Seçimlerde yurttaşlar diledikleri par
tiye oy vermekte serbeist olacaklardır. Ancak 
yurttaşlar, beğendikleri bir ' partinin adayları 
arasında tercih yapmak imkânının bir ölçüde 
kendilerine tanınmasını istemekte, önseçim usu
lünün bâzı aksaklıklarından şikâyet etlmektedir-
ler. Bu şikâyetleri azaltacak mâkul tedibirilerin 
seçimlerden önce alınması şarttır. 

4. — Koalisyon protokolünde ve Hükümet 
Programında yer alan Toprak ve Tarım Refor-
ımu tasarısı, Üniversite Reformu tasarısı, Te
mel Eğitim Kanunu tasarısı ve Anayasada ya
pılan değişikliklere paralel olarak belli süre 
içinde çıkarılması öngörülen başka kanunlar, 
ciddî bir takiple, sonuçlandırılmalıdır. 

5. — önümüzdeki aylarda, ziraî mahsulleri 
daha iyi değerlendirecek bir fiyat politikası iz
lenmesini de istiyoruz. Köylüye emeğinin karşı-
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lığını vermek lâzımdır. Bu yıl, iklim şartları, 
Türkiye'nin çoğu yerlerinde ziraî üretimi olum-
tsuz yönde etkilemiştir. Fiyat politikası köylü
nün geçim derdini hafifletmeli, [köylü yurttaş
larımızın yüzü güldürül melklir. 

Melen Hükümetinin, ihraç malı ziraî ürün
lere uygulanan kur farkımın kaldırılması, müs
tahsile ve köylüye hizmet yolunda atılmış bir 
adımdır. Aneıak pancar üreticisi, hubuibat üre
ticisi gibi, ihraç malı üretmeyen köylü yurt
taşlarımızın durumu da bu yıl öncelikle düşü
nülmelidir. Yalnız büyük çiftçilere yarayacak 
bir fiyat politikası yerine, dar gelirli, orta 
halli, küçük çiftçilere, küçük köylü işletmeleri
ne de yarayacak bir yol izlenmelidir. Ziraî âlet 
ve makineleri, kimyevî gübreyi, ziraî mücade
le ilâçlarını, akaryakıtı, tohumu pahalı olmak
tan çıkarmak şarttır. 

Devalüasyon ve başka sebeplerin etkisi ile 
son yıllarda köylünün kullandığı âlet ve ma
kineler, ilâçlar, akaryakıt, çeşitli istihsal un
surları pahalılaşmaktadır. Bu pahalılaşma hare
keti durdurulmalı, Devlet yardımının yalnız 
büyük üreticilere değil, dar gelirli köylülere 
ulaşması için gübre, tohum gibi çeşitli girdile
rin ucuz olması sağlanmalıdır. Bir cümle ile, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Gruibu olarak, zi
raî fiyatların köylüyü memnun etmesini, üreti
mi teşvik etmesini istiyoruz. 

Bu arada, hayvancılıktan geçinen bölgele
rin ve yurttaşlarım meselelerine de yakın bir 
ilgi bekliyoruz. 

6. — 1970'deki durgunluktan ve 1971'deki 
kararsızlıktan sonra, geçen yıl bir hayli hız ka
zanmış olan yatırımların, hızı kesilmeden deva
mı şarttır. Yıllık programda öngörülen kamu 
yatırımları, zamanında gerçeMeştirilmeli, hür 
teşöbbüse yeterli güven duygusu ve yatırım şev
ki verilmelidir. Yatırımları köstekleyen, gecik
tiren bürokratik engelleri kaldırmak, bu alan
da başlıca görevdir. 

7. —. Hükümetin, esnaf ve sanatkârlarımı
zın dertleriyle, sosyal güvenlik ve kredi ihtiyaç-
larıyle yakından ilgilenmesini de istiyoruz. Es
naf ve sanatkâr kuruluşlarımızın yıllardan be
ri üzerinde durdukları dertlerinde ele alınması
nı diliyoruz. 

8. — Hayat pahalılığının yükünü çeken dar 
gelirli yurttaşlarımızın hayat şartlarını ve ge-

| çim sıkıntılarını hafifletecek amelî tedbirlere 
de ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Hükümet programında, işçilerimizin mese
lelerine önemle yer verilmiştir. Ekonomik im-

| kânlarımızın elverdiği ölçüde, işçilerimizin re-
I fanını sağlayacak, işçilerimizi konut sahibi ya

pacak, işçi sağlığını koruyacak, sosyal sigorta 
ile ilgili şikâyetleri giderecek tedbirlere de 
önem verilmesini istiyoruz. 

9. — Yurt dışındaki işçilerimizin ve bera
berlerinde bulunan eşlerihı'in ve çocuklarının 

] bütün ihtiyaçlarıyle daha yakından ilgilenip 
gerekli tedbirleri süratle almak lâzımdır. Hü-

| kümet programında yurt dışındaki işçilerimizin 
zararlı akım ve propagandalara karşı korun
masına, anavatanla bağlarının ve millî duygu
larının güçlendirilmesinle önem verileceği belir
tilmiştir. Bu işçilerimizin hayat şartları, sos
yal hakları ile de etkili şekilde ilgilenilmesini, 

I teşkilât yetersizliğinden doğan şikâyetlerinin 
giderilmesini de beklemekteyiz. 

10. — Bundan önceki Hükümet zamanında, 
gelişmeğe muhtaç bölgelerimizi kalkındırmak, 
kalkınmada öncelik verilmesi gerekli il ve ilç-e-

I 1ere yapılacak yatırımları artırmak, bu durum
daki illerimizi yeni fabrikalara kavuşturmak' 
için başlanmış olan ciddî çalışmalara hızl de
vam edilmesi lâzımdır. 

11. — Personel Kanununun orta yere koy-
I duğu kargaşalık ve adaletsizliklere de, Cumıhu-
J riyetçi Güven Partisi Grubu olarak, bir defa 

daha dikkati çekmek isteriz. Personel Kanunu
nun hataları milletimize pahalıya mal olmuş, 

I bütçeye büyük külfetler yüklemiş; fakat kal-
I kınmamız bakımından hayatî önem taşıyan tek

nik elemanlar başta olmak üzere, çeşitli perso
nel zümrelerini huzursuzluğa sürüklemiştir. 
Melen Hükümeti zamanında düzeltme çalışma
larına girişilmiştir. Yeni Hükümet, kısa zaman
da bütün şikâyetleri gideremese bile, güçlü ve 
yetenekli bir uzmanlar ekibi'kurarak, Personel 
Kanunu keşmekeşine nasıl bir çar bulunabilece
ğini inceletmeğe önem vermelidir. Böyle bir il
mî inceleme, hiç değilse ileride alınacak kök-

I lü tedbirlere ışık tutacak ve yeni hataları ön
leyecektir. 

12. — Verimli çalışan, dürüst, vatandaşa 
güçlük çıkarma yerine, onun dertlerine şefkat-

1 le eğilen bir idare mekanizmasının devlet ha-
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yatındaikl önlemine bu vesileyle işaret etmek is
teriz. 

13. — Cumhuriyetin 50 nei yıldönümü mü
nasebetiyle çıkarılması düşünülen af konusunu 
incelerken, Hükümetin şu hususları gözönünde 
tutması lüzumuna inanıyoruz: Af insanî bir 
müessesedir. İyi kulllanıldığı zaman yararlıdır. 
Af bir siyasî istismar konusu olarak değil, ka
der kurbanlarını cemiyete yeniden kazandır
mak için kullanılmalıdır. Türk devletini içten 
yıkmak istedikleri bütün delilleriyle ortaya 
çıkmış bulunan ve hiç bir nedamet gösterme
yen yıkıcı faaliyet suçlularının, komünist fail
lerin affına Cumhuriyetçi Güvem Partisi taraf
tar değildir. Bu arada afla ilgili hazırlıkların 
tamamlanmasını da b eikleım ekteyiz; fakat af, 
suç işlemeği teşvik edecek şekilde kullanılma
malı, yeniden cürüm işleyecekleri belli olanlar 
cemiyetin içine salınmamailıdır. 

14. — Hükümetin, millî eğitim çalışmaları
na yeterli önem vermesini diliyoruz. Bir cenıi-
yeti yükselten, her şeyden önce iyi yetişmiş, ka
rakter ve bilgi gücüne sahip olan insanlardır. 
Gönülleri millet sevgisiyle, kafaları ilimle dolu, 
milletimizi tarih boyunca ayakta tutmuş olan 
ıhaısletlere ve meziyetlere sahip, hür demokratik 
rejim ülküsüne ve millî değerlere bağlı, Ata
türkçü, milliyetçi kuşaklar yetiştirmek için ge
rekli olan hiç bir tedbir ihmal edilmemelidir. 
(CGP sıralarından «Bravo» sesleri.) İrfan or
dumuzun değerli mensupları olan öğretmenleri
mizin, aşırı alkımların ve örgütlerinin etkisi dı
şında, Atatürkçü ve milliyetçi yolda, huzur ve 
Igüven içinde, maddî sıkıınltulardan uzak olarak 
görev yapmalarını sağlamak şarttır. Millî Eği
tim camiası, kökü dışarıda akımların ve yıkıcı 
faaliyetlerin etkisinden kesinlikle kurtarılma
lıdır. 

'Sayın milletvekilleri, 
Hükümet Programının Silâhlı Kuvvetleri

mizle ilgili kısa, fakat özlü bölümünde yer alan 
yapıcı kanaat ve temennilere aynen katılmak
tayız. 

12 Mart 1971 tarihinden önceki dönemde, 
Türkiye'mizde şekillenen ve kanun boşlukların
dan da yararlanarak kuvvetlenen yıkıcı akım

la r ın ve eylemlerin karşısına çıkan ve anarşiyi 
lortadan kaldıran Silâhlı Kuvvetlerimizin, millî 
vrlığımızı ve demokratik Cumhuriyetimizi ko
ruma gayretleri bertürılü övgünün üstündedir. 
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Olağanüstü ışartların etkisiyle, siyaset - or
du ilişkilerinin geçindiği bâzı zor safhalara rağ
men, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Anayasaya ve 
hür demokratik rejime bağlılığı, başarılı sınav-
ılar vermiştir. Türk Milleti, iç ve dış tehlikelere 
karşı millî varlık ve bütünlüğümüzün teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin vatanseverliği ile 
bir defa daha iftihar etmek imkânını bulmuş
tur. 

ıSayın milletvekilleri; dış politikamız üze
rinde Hükümet Programında yer verilen hu
suslarla mutabakatlımız vardır. Ancak, bu mü
nasebetle, son günlerde çevremizde oluşan bâzı 
endişe verici olaylara temas etmek lüzumunu 
da duymaktayız. 

Dış ilişkilerimizin düzenlenmesinde ahde 
vefa prensibine ve mütekabiliyet esaslarına ta
rafımızdan gösterilen titizliğin, komşularımız 
tarafından da aynen gösterilmesini beklemek 
hakkımızdır. 

Dış siyasetimizde anahedefimiziın barış ve 
güvenliğin korunması olduğu hususunda bugü
ne kadarki davranışlarımızın komşularımız için 
ciddî bir teminat olması da lâzımdır. 

Bu iyi niyetimizin ihlâl edilmemesi, karşılık
sız bırakılmaması en samimî dileğimizdir. 

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine kar
şı girişilen ve basınımızda akislerini bulan ye
ni olayların iki hükümet ve milletlerimiz ara
sında bir huzursuzluk hâsıl edecek yönlere sü
rüklenmemesi de şarttır. Yunanistan Hüküme
tinden bu konuda kendisine düşenleri yerine 
ıgetirmesini beklemekteyiz. Batı Trakya Türk
lerinin tüm haklarına riayet olunduğunu, eşit 
muameleye tabi tutudüklarını, insanca yaşama 
şart ve haklarının zedelenmediğini de bilmek 
isteriz. 

Bir savunma ittifakı içinde aynı hedefte bir
leşmiş iki devletin dostluklarının devamındaki! 
zaruret açıktır. Batı Trakya Türklerine karşı 
öteden beri girişilen baskıların durması, savun
ma ittif akımın selâmeti bakımından da zorun
ludur. 

Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin millî güvenliği
min vazgeçilmez bir parçasıdır. Kıbrıs'taki top
lumlar arasındaki ihtilâfların barışçı yoldan 
çözülmesinde Türkiye'nin gösterdiği gayretlere 
bütün tarafların yardımcı olması da gereklidir. 

Kıbrıs Devletini meydana getiren andlaşma-
lar iki toplumun birlik ve ortaklığı esasına cla-
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yalı bulunduğundan Rum toplumu yöneticileri
nin bunun aksime gösterecekleri davranışların 
.karşısında bizim de tepki göstereceğimiz tabiî
dir. 

Genişletilmiş toplumlar arasındaki görüş
melerde bugüne kadar .gösterilen iyi niyetin sa
mimiyetinden ve oyalama amacı taşımadığından 
da emin olmak isteriz. 

Adadaki Rum toplumu içinde vukua gelen 
anlaşmazlıklar, sadece Türk cemaatında bir en
dişe doğurmamakta; bu anlaşmazlıkların bü
yümesi hlinde ortaya çıkabilecek ağır sonuçları 
itibariyle bizim de müşterek endişemiz olmakta
dır. 

Dostlarımızda Türküye 'riin içinde bulundu
ğu şartların bir dış politika zaafı doğuracağı 
gibi bir kanaat hâsıl oimuş ise, bunun en kısa 
zamanda tashih edilmesi gerektiğini de hatır
latmak lüzumunu duymaktayız. 

Kibrıs'ıta Türk toplumuma anidlaşmalarla ta
nınan haklara karşı ıgirişilecek oldu - bitti te
şebbüslerime veya fiilî bir tecavüze karşı millî 
tepikilerimizin âni ve ezici olacağından hiç kim
se şüphe etmemelidir. (CGP sıralarından «Bra-
ıvo» ısesleri.) 

Sayın milıletvelkillleri; her yıl Nisan ayı bâzı 
ermeni cemiyetlerinin Türk - Ermeni ilişkileri
ne gölge düştürme çabalarının yoğunlaştığı bir 
)aydır. 

Los AnJgeles'taki cinayetle yeniden hortla
yan ve Fransa'da bir ermeni kilisesinin avlusu
nla dikilen âbidenin kifcâlbesindeki kinden ifade-
elrle körüklenen düşmanlığın durdurulması ak
lı selimin icabıdır. 

Türkiye'de en iyi şartlar içinde yaşayan er
meni vatandaşlarımızın ve dünyanın diğer ül
kelerinde bulunan ermeniler'in bu gibi olayları 
(tasvip etmediklerini görmek memnuniyet veri
cidir. 

Türk - Ermeni ilişkilerini bozmaya gayret 
gösteren ;bür avuç tahrikçi, cinayetlerimin leke
sinden başka bir şey elde edemeyeceklerini ke
sin olarak bilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin temel görüşleri bellidir. Biz, Atatürk
çü, milliyetçi, hür demokratik rejime bağlı, mil
letimizi tarih boyunca ayakta tutan bütün de
ğerlere saygılı; dengeli karma ekonomi görü
şünü benimisemiş, sosyal adalete hür düzen için-
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de ulaşılacağına inanan, Türkiye'yi yıkıcı faa
liyetlerin şerrinden de, yoksulluktan ve adalet
sizlikten de kurtarmayı amaç bilen bir siyasî 
teşekkülüz. (CGP sıralarından alkışlar.) 

Hükümete bu inançlarımızla katıldık. Bu 
inançlarla güven oyu vereceğiz. Hükümetin 
memleket yararınla çalışmalarını, bu temel gö
rüşlerden hareket ederek destekleyeceğiz. Hü
kümeti denetleme görevimizi, yapıcı ve mem
leketçi bir tutumla, bu temel görüşlerimize sâ
dık kalarak yerine getireceğiz. 

Milletimizin iç ve dış düşmanlarına, hür 
demokratik Cumhuriyetimizi çökertmek iste
yenlere, yoksulluğa, işsizliğe, pahialılığaı adalet
sizliğe karşı yapacağı mücadelede; kalkınma
mızı hızlandırmak, ülkemizi refaha doğru iler
letmek yolunda göstereceği gayretlerde, Hükü
mete başarılar diler, yüce Meclisi Grubum adı
na sevgi ve saygıyle selâmlarım. (CGP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — DP Grubu adına Sayın Ferruh 
Bozlbeylî, buyurunuz efendim. (DP sıralarından 
alkışlar.) 

DP GRUBU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 
(istanbul) — Sayın Başkan, mu/hterem millet
vekili arkadaşlarım; 

12 Marttan sonra teşekkül eden olağan dışı 
hükümetlerden bir yenisinin, Sayın Talû Hükü
metinin programını müzakere ediyoruz. 

Kuruluşlunda nuelvcudolan zaaflar ve kural 
dışı usuller 1'2 Mart hükümetlerini 'arka arka
ya tüketmiştir. Hükümetlere üye vererek iştirak 
»etmiş, güvenoyu vererek desteklemiş olan par
tiler, hükümetlere sahip çıkamamış, bu hükü
metleri gruplar, dolayıısııyle parlâmientıo deste
ğinden mahrum hale getirmişlerdir. Parlâmen
to dışı bir delsıteğe dayandığı intibaını, haltta fik
rini telkin etmeğe başlamış olan hükümetler, bu 
hal kanısında Parlâmiento hattâ politika dışı bâ
zı çevreleri politika içine çekmiş, partiler dışı 
politika, partiler politikasına yön vermeye baş
lamıştır. Böylece memleketimizde bir olağan dı
şı yönettim usulü süregelmiştir. Bu olağan dışı 
yönetim usulü, Anayasamızda yer alan olağan
üstü yönetim usullerinden tamaimyle farklı . bir 
usuldür. Anayasa esaslarına, demiokratik usul 
ive geleneklere sığmayan değişik ve nev'icat bir. 
modelidir. Gerçi bu modeli iCadedenletr, oy verip 
destekleyenler, z'aman' zaman kendi icatla/rint 
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/beğemmtediıkleıiilni söyleııııişlendir, ama hea' nledem-
ıse görünlraez veya görünür T>ir himayeyle günü
müze kadar gelmiştir. 

Olağan dışı yönetimde, partiler demokrasisi 
ihmal edilmiş, partiler Ve Parlâmento dışı ç öv
meler Devlet yönetiminde Öncelik kazanmıştır. 

Anayasaımuz, «Siyasî Partiler demjokrartik si
yasî bayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» deimiekte-
ıdir. Anayasamızın vazgeçülmez saydığı siyasî 
partilerden geıiuiş ölçüde vazge^iılmliş, hükümetler 
daha çok partiler ve Parlâmento dışımdan gelen 
şahıslardan kurıiilmuştur. Partilere sadeee gü-
venloyu verme görevi düşmüştür. Bâzı partileri-
ımiz de bu görevlerini yerine getirmişlerdir. Bü
tün bunlar da «Olağanüstü şartlar», «Olağan 
dışı şartlar» veya «Cari durum» diye isiımlenıdii-
\ralen sebeplerle izah edilmiştir. «iCarşi durum vö 
işaıjtlar» zaman zaman Anayasadan öncıe gelmiş, 
kendi emrini yürütmüştür. 

Muhterem aiiıkıaldaşlarım1; bu olağan dışı sant
iar ve cari durum ner'eldeın çıktı? Kimler ilhıdaıs 
lettıi, kimler sebebiyet verdi. Bulgun hâlâ olağan 
dışı şartlar ve sebepler deivam ediyor mu? Talû 
Hükümetinin kuruluşunda bu olağan dışı şart
ların rolü olmuş mudur? Noırm'al demokratik 
tulsullerc dönüşümüzü engel leyen, demJokraisiilmi-
zin tekerine çomak sokanlar kimileridir?. Bunlar 
bütün aeıklığıyle ortaya klonmalı, berkieıs bildi
ğini söylemeli, «Anayasanın dediği değil, benim 
sözüm geçer, bizim sözümüz - geçen, diyenler 
varsa bunları tanımalıyız. Bu mesele şu veya bu 
paıntinin iç melsıelesi olamiaz; bu mlesiele tıopyekûn 
Parlâmıeınto ve rejim meselesidir. 

Olağan dışı şartlan komünist eylemciler mi 
iıhdıais etmiştir? İşgaller, boykotlar, sabotajlar, 
adaim kaçırma ve banka sıoyma olaylarıınım fail
leri; anarşik eylemciler, Türkiye Cumhuriyetini 
yıkıp, yerinle kalk euimlburiyeti kurmak isteyen 
Ikiimöelendir? Bu husus en sağır idraki dahi uyan
dıracak bir açıklıkla ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar Parlâmento çatısı altında, bu 
(eylemcilere kanat geren, şefkat gösteren kilmlsıe-
ler çıkımışısa da, mahkeme huzurunda vendiklani 
laeık ifadeler eylemcilerle şefkat göısteirenleırii de 
!uıyiar,m:iştır kanaatindeyiz. 

Anarşik olaylar, sıkıyönetim ilânına, olağan
üstü usuller uygulanmalsına sebebolmuşrtur, ama 
Ibnrdakıi «Olağan dışı bal», «Cari durum» diye 
ifade edilen husıuıs, Hükümetlerin demokratik 
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feurallıaır içinde teşekkülüme mâni olıatn. hal, anar
şistlerden gelmiş olamaz, 

Anayasamızın 124 ncü maddesindeki ola
ğanüstü yönetim usulü Anayasanın kanunların 
'gösterdiği v<e gerektiğinde müracaat olunan hu
kukî bir yoldur. Buradaki «Olağanüstü» vıeya 
«Olağan dışı» santiar ve «Cani durum» tamameni 
hukuk dışı fiilî bir ıdmnuımldur. Nonmal deımıokrar 
tik kuralların uygulanmasını emgelliyıor ve d]e-
diğini yaptırıyor. 4 partinin teşkil ettiği parti-
lerarası komisyonda ittd'fakla kalbul «dilem ve 
parti gruplarına imzalanmak için sunulan «'Si
yasî hakların iâdelsiyle ilgili Anlayalsa değişikli
ğini durdurmadı mı ? 

Bilindiği üzere, siyaısî hakların iadesiyle ilgi
li ilki tane Anayalsıa değişiklik teklifi varldıır. İki
si de Anayasa Komisyonumda idi. Bir zamanlar 
Anajyaısa Kıomisyiomu Sayın Başkanı, bunları 
görüışimıeik üzere gündeminle aldığını ilân etmişti, 
fakat bir türlü görüşüleımıeıdi. Süreisji içlinde gö-
rüşülemeldiği için de, siyasî haklarla ilgili tek
lif, dalha sonra bir kara/rla doğrudan doğruya 
Meclis gündemine alındı ve hâlâ gündeımide sı
rasını beklemektedir; bütün partilerin ittifak 
lottiği bir teklifti bu. Bütün partiler Cuımlhurıi-
yetiımfeiın 50 mel yılına girerken, «Bu mesele hal-
ledilmielidir.,;» diye beyanda bulunmuşlardı. 01-
ımaidı, olmadı, Ortaklık protokolünde ve Hükü-, 
ımıelt programımda yer verilmıedi veıya veırlileımedi. 
Niçin? «iCanj şartlar» böyle mi emrediyoır? Bu
nu yapmayacaksınız diyen binisi mi varıdır, Par
lâmentomun iraddsine müdahale eden birisi! mi 
vandıır? Siyasî parltüDeırümliz bu konuda ne düşü
nüyorlar aıçıkça ortaya koymalıdırlar:. Cumhu
riyetimizin 50 nci yılı diolayısıyle bir gemle! af 
teklifini düşümemler hattâ anaırşiistlene bile ümıilt 
tve'Denlcr, siyasî halkların iadesi konusunda eısıki 
ıtaahhJütl erimli hatırlamalıdırlar ve bâzı vatandaş
larımız Cumhuriyetimizin. 50 nci yılıma siyasî 
haklamımldan mahrum olanak ıgirimıemlelidirler. 

Diğer taraftan bu «Cari durum ve şartlar» 
Parlâmento çoğunluğumun dediği değil, benim 
istediğim olacak diyor ve dediğini de yaptırıyor. 

Mecliste bir çoğunluk partisi vardır 435 ki
şilik Mecliste 236 üyeyle temsil olunuyor. Karşı
sındaki bütün partileriiin ve bağumsızlarım tlop-
laanı 2091duır. Buna rağmen çoğunluk partisi 
kendi müstakil Hükümetini kuramıyor ortak 
arıyor, bağımsız Başbakan arıyor. ^Oörünmez 
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veya görünür hir müessirin yani «yetkili çevre
lerin» dediği oluyor. 

Anayasamız partiler demokrasisini öngör-
müş'tür. 'Siyasî partiler demokratik siyası haya
tın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bağım sızların ve 
Parlâmento dışı çevrelerin siyası faaliyetlere 
iştiraki istisnadır. Seçim, zamanında bâzı bakan
lıklara inhisar eder, mahdut bâzı ölçülere isti
nat eder. Bütün İm Anayasa gerçekleri ihmal 
edilecek veya «Olağan dışı» tesirler henüz silin
medi diye seçimlere kadar mehil verilecek. 

Hükümet ıprögrammm bir yerinde «Dikkat 
nazarınızdan kaçmadığına emin olarak bir kere 
'daha ifade etmek isteriz ki, Hükümetimiz 12 Mart 
1971'den (bu yana kurulmuş bulunan Hükümet
lerden ayrı 'bir karakter taşımaktadır. Bu özel
liği hizmet anlayışı barkından değil, kuruluş 
tarzından ve siyasî sorumluluğuna iki partinin 
iştirakinden ileri gelmektedir.» denilmektedir. 

Böylece demokratik usûl ve teamüllere bi
raz dalha yaklaşıldığından bahsedilmektedir. 
Normale tam dönülememiş, fakat biraz ilerle
me olmuş. Anlatılmak istenen budur. Bu konu
da Önce şunu Söylemek istiyoruz. iSaym Talû bi
raz ihtiyatlı olmalıdır, belli olmaz. Sayın Erim 
de Meclisten «300 küsur oyla güvenoyu aldım, 

Benim Hükümetim en 'büyük oyla güvenoyuna 
mazhar oldu. Parlâmentoya dayalı çok güçlü 
bir Hükümet kurdum» deyip sık sık övünürdü. 
Sonunda güvenoyu veren partilerin güvensiz 
davranışlarından en çok şikâyet eden yine Sa
yın Erim olmuştur. 

Parlâmentonun seçimi desteğine ve iki par
tinin sorumluluğuna dayandığını Hükümet değil 
de, Hükümete ortak parti sözcüleri açıklıkla 
söylesin ve söylediklerini de tutsunlar; bu da
ha «önemlidir. Hükümet programının Mecliste 
müzakere edildiği 'bugün de Meclisteki çoğunluk 
durumu dikkat çekicidir. 

12 Marttan sonra kurulan diğer Hükümetler
den farklı olarak normal demokratik usul ve 
teamüllere biraz daha yaklaşılmış olduğu iddia
sına [gelince; tbu durum da tam normale gidile
mediğini, bir maniin varlığını belirtmek bakı
mından önem taşır. Niçin tam normale dönüle-
miyor? Bizi tutan, 'bağlayan ne? Parlâmento ve 
partiler dışı zevata taviz üstüne taviz niçin ve
rilir?. 

Hükümet kurulur yurt dışından insan çağrı
lır. Parlâmento içinde bakan olacak kimse yok 

fikrinden hareket edilir. Cumhurbaşkanı seçi
mine gidilir. Parlâmento dışından aday aranır. 
«Parlâmento içinde kimse yok» denir. Hattâ 
Parlâmento 'Cumhurbaşkanını seçemez. Öyleyse 
süreyi uzatalım derler. Başbakan aranır illede 
bağımsızlardan olmalıdır, hattâ kontenjan se
natörlerinden bir üyenin yeri nıünhaldir diye 
Parlâmento dışından senatörleştirme yoluyle 
Başbakan adayı arandı. Bütün bunlara sebep 
ne? Bizi 'bir zorlayan mı var? Normale dönüşü 
engelleyen veya engelleyenler kimlerdir? Açık 
konuşalım. 'Türk Silâhlı Kuvvetleri mi «Cari 
durumu» ihdas etmiştir? Normal çoğunluk Hü
kümetlerinin kurulması bu sebeple mi mümkün 
olmuyor? Böyleyse 'bu tüm Silâhlı Kuvvetlerin 
isteği midir, yoksa birkaç kumandanın isteği 
midir? Bütün 'bunlar açıklıkla konuşulmalı ve 
tedbirleri hep 'beraber alınmalıdır. Bu konu şu 
veya bu partinin iç işi olarak gösterilemez. He
pimizin, bütün üyeleriyle Parlâmentomuzun ve 
milletimizin işidir. Siyasetin içine girenler, ten
kidin dışında kalamazlar. 

Bu cari durum meselesi 'bu çevrelerden hiç
birinin eseri değil de, bâzı siyasî hesapların ge
reği olarak ortaya konuyorsa Hükümetçi par
tilerin kendi içlerinden gelen bir tereddüdün 
ve güvensizliğin ve seçimlere girerken sorum
luluktan kaçmak şeklinde plânlanmış bir işin 
gereği ise, 'bu da ya belli, meydanda bir durum
dur yahut da kısa zamanda bütün ayibiyle mey
dana çıkacaktır. (D. P . sıralarından alkışlar.) 

12 Marttan bugüne kadar süregelen bu «ola
ğandışı cari şartların» devam etmesi veya etti
rilmesi memleketimize çek pahalıya mal olmuş
tur. Hukukî ve ahlâkî değerler siistemi alıtüsıt 
olmuş, Devlet hizmetleri geniş ölçüde hukuk 
dışına kaymış, vatandaş - Devlet ilişkileri bo
zulmuş, geçim, sıkıntısı, pahalılık almış yürü
müş, arkası, aracısı, iltimasçısı (bulunmayan bü
yük vatandaş kitleleri hırpalanmış, 'ezilmiiş, 
mağdur olmuştur. Dumanlı havayı kollayanlar, 
kolay kazanç usullerini 'bilenler, almterini ser
maye yapan işçi, köylü, esnaf ve dar gelirli va
tandaşlarımızı içinden çıkılmaz sıkıntılara du
çar etmiştir. 

Pahalılıktan ve geçim derdinden habersiz, 
karnı tok, sırtı bütün, işi gümüş bâzı çevreler 
vardır. Bunlar her devirde 'bütün, Hükümetler
le iyi ilişkiler kurmanın yollarını ve usullerini 
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iyi bilirler. Sanayi Bakanlığı ve Maliye 'Bakan
lığı çevrelerinde ziyade görünürler, Devlet ni
metlerinden büyük paylar koparabirmenin ma
rifetine sahiptirler. İşte buhranlı, dumanlı ve 
sisli ;günler onların günleridir. Kökü dışarda 
gizli 'cemiyetlere azadırlar. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunların kurdukları 
menfaat çarkından halkın hakkını kurtarmak 
oldukça zordur. Halkın hakkı, fakirin ekmeği 
artık aslan ağzında değil, aslanın midesine in
miştir. Biz Parlâmento üyeleri olarak 'Sayın Ta-
lû Hükümetinin programını bugün müzakere 
ediyoruz. Müzakereleri bugün bitirebilirsek, ya
rından sonra, Perşembe ıgünü güven oylaması 
yapılacaktır. Ama dikkat 'buyurulsun, 'bâzı .çev
reler Sayın Talû Hükümetine Parlâmentodan 
evvel güvenoyu vermişlerdir. İstanbul'dan, İz
mir'den gelen beyanlara kulak verelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet programın
da bâzı konulara çok geniş yer verildiği hailde, 
ibâzı önemli memleket meselelerine hiç temas edil-
ımemiştir. Nitekim Toprak ve Tarıra Reformu kısa 
Hükümet programı içinde en geniş yeri işgal et
miştir. Toprak ve Tarım reformunun memleke
tin içinde bulunduğu 'güç şartları 'bertaraf ede-
eek sihirli bir anahtar olduğu intibaı verilmiştir. 
Ayrıca, Toprak ve tarım reformunun bütün tat
bikatının bu Hükümet tarafın dan yapılacağı fikri 
programda yer almaktadır. Programda toprak 
reformu ile ilgili olarak «Çok amaçlı toprak ve 
tarım reformu kooperatifleri halinde teşkilâtlan-
(malarını sağlayacak tedbirlere özel bir önem ver
mekteyiz» denilmekte ve ilâve olarak reform böl
geleri dışındaki kooperatifler için ise, «Krediden 
işletmeye ve işletmeden yetiştirilen ürünlerin pa-
'zarlanmasına kadar çiftçilerimizin kooperatifleş
melerini özendirici ve destekleyici tedbirleri ge
liştirerek uygulamak kararındayız» ibaresi yer aıl-
maktaidır. Bu ifadelerden reform bölgelerindeki 
kooperatifleşmenin üretimden pazarlamaya kadar 
her safhaya teşmil 'edilmek üzere mecburî oldu
ğu neticesi çıkmaktadır. Bu mecburiyetin sınırı 
son derece önemlidir. Konu açıklıkla ortaya kon
malıdır. Aksi halde, bu sınırın kolektifleştirme
ye fcad'aır gidebileceği endişesini taşıyoruz. 

Programın Millî Eğitim politikası kısmında 
Üçüncü Beş Yıllık Plâna atıf yapılmaktadır. Hal
buki Üçüncü Beş Yıllik Plân Meclislerde geniş 
tenkidlere uğramıştır. Aynı zamanda millî eği-
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t tim 'sistemini düzelterek düzenlenmek hususunda 
yeni bir fikir, yeni bir görüş ve metot getirmem'iş-
tir. Hattâ ulanın eğitim 'sektörüyle ilgili kısım bir
takım tenakuzlarla doludur. Tespit edilen teknik 
hedeflerle, bu hedeflere ulaşmak için düşünülen 
finansman İmkânları arasında ölçülü bir müna
sebet yoktur. Meselâ eğitim sektörü için ayrılan 

I miktarmnı toplam yatırım miktarına olan oranı 
en düşük olan plân, Üçüncü Beş Yıllık Plândır. 
Hükümet eğitim meselelerini Üçüncü Beş Yıllık 
Plân çerçevesinde halletmeyi düşündüğüne göre, 
Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren bu 

I çok ciddî konuda arzu edilen gelişmenin temini 
istikâmetinde bir hazırlığın ortaya konul amaya-

I dağı endişesini taşıyoruz. 
I Muhterem arkadaşlarını, memleketimizin için

de bulunduğu önemli problemlerin başında fiyat 
I istikrarı meselesi gelmektedir. Bu istikra,r bir tür

lü'temin edilememiştir. Bugün fiyatlar hızlı artış 
'temposunu devam ettirmektedir. Toplu sözleşme-

I 1er belirli bir sisteme bağlanamamıştır. Kontrol 
I mekanizması işlememektedir. Mesul şahıslar fi-
I yatların belirli bir seviyede tutulması için gerekli 

'tedbirleri getirecekleri yerde, vatandaşlarla bir
likte pahalılıktan şikâyet korosuna dahil olmuş
lardır. Hükümet programında bu meselenin ge-

I nakli ve yeterli bir önemle ele alınmadığı (görül-
mekfcedii'. 

I Nitekim programda «Hayat pahalılığı, sunî fi-
I yat artışları ve haksız kazanç •edinenlerle mücade

le için gerekli iktisadî ve hukukî tedbirleri alacak 
ve 1973 yılında memleketimiz şartlarına uygun 

I bir fiyat istikrarının 'sağlanmasına azamî .gayret 
sarfedeceğiz» denilmektedir. Bu ifadeden belirli 

I herhangi bir tedbirin alınacağı sonucunu çıkar
mak mümkün değildir. Nitekim Sayın Başbakan, 
Ticaret Bakanlığı yaptığı sırada buna benzer ifa-

1 delerle 1972- yılı için her türlü tedbirin alındığını 
I Ve fiyatların % 10 civarında artacağını iddia et

tiği halde, rakamlar 1972 de farklı olmuş ve fi-
I yatlar % 15'in üstünde artmıştır. Ayrıca., memile-
I ketimize uygun fiyat artışı ifadesinden de kaısde-
I dildlğmi de anlamak güçtür. Bu ifade, fiyat ar

tışları ne dursa olsun, «memleket şartlarına uy-
I gun artış, işte bu nispettir» diyebilmenin şiımdi-
I den bir hazırlığı anıdır'? 

Programda, fiyatları aşırı artış gösteren mal-
I larm ithali yoluna gidileceği iddiası da yer al

mıştır. İthal sistemimiz, dünya piyasa durumu 
I ve ithal süresi bilindiğine göre, fiyatları artan 
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•malların ithal ikâmesi y ahiyi e fiyatlarını düşür
mek fiilen imkânsızdır. 'Demir ve gübre fiyatların
da Türkiye şimdiden bir çıkmazın kenarına gel
miştir. Bugünkü dünya fiyatları muvacehesinde 
bu iki konuda, ya fiyatlar süratle artarak kara
borsa kanunları -cari olacak, 'Veya gümrük 'muafi
yetleri gibi .Devlete milyarlara maMacak birta
kım gayri iktisadî tedbirlere gidilecektir. Çünkü 
ihtiyaçlar zamanında 'tespit 'edilip gerekli 'tedbir
lerin 'alınması yoluna gidilmemiştir. Bundan son
ra da, âcil tedbirlere 'başvurulacağı konusunda 
programda bir sarahat yoktur. Aslında bu gibi 
geçici tedbirlerie fiyatlara istikrar getirilebilece
ğini 'de 'sanmıyoruz. 

Gerek Sayın Talû'nun Ticaret Bakanlığında
ki tutumu, !gerek Hükümet Programında yer alan 
hususlar, Türk 'dkonomlsimde görülen istikrarsız
lığa 've fiyat artışlarına 1973 yılı için bir deva 
'getirebileceği ümidini vermemektedir. . 

1978 yılının ilik üç ayında görülen fiyat artış
ları, 'geçen yılın ilk üç 'ayındaki fiyat artışları se
viyesindedir. Bu durum 1973 yılı fiyatlarının 
% 10'unun üstünde bir artış göstereceğinin işare
tidir. Devalüasyonun üçüncü yılında bıı nispet
te bir artışı, devalüasyon sonuçlarımdan ziyade, 
ekonomimizin içinde bulunduğu 'darboğazlara ve 
alman tedbirlerin kifayetsizliğime, bağlamak ge
rekil'. 

Hükümet programı, ithalât ve ihracat husu
sumda getirmiş olduğu politika bakımından da 
realist olmaktan uzaktır. Bugünkü realite şudur: 
İhracatta görülen artış, ihraç mallarının miktar 
olarak artmasından veya ihraç malları çeşidi
nin çoğalmasınidan çok, kısmen dolar devalüas-
yonumm yarattığı yükselme ve pamuk gibi bâ
zı geleneksel ihraç mallarımızın fiyatlarındaki 
geçici yükselmeden gelmektedir. 

•Nitekim ihracatta görülen artışlara rağmen, 
idrş ticaret açığı daha da büyümüştür. İhracat 
için programda mevcudolan iddiayı da hakikat
le bağdaştırmak imkânı yoktur. Buıgün traktör
den, otomobile ve otobüse, lâstikten gübreye 
kadar birçok mamullerin sıkıntısı çekİlmiekte-
dir. Yeterli kapasite mevcudolduğu halde, va
tandaş bir traktöre sahip olmak için peşin pa-
rasıyle aylarca beklemektedir. Diğer taraftan, 
sadede iş ve dış lâstiği yokluğundan yüzlerce 
traktör fabrikaların parkında yatarak, milyon
larca servetin âtıl vazi'yette kalmasına sebebiyet 
verilmektedir. 

Pirinç, kuyrukları ise günden güne uzamak
tadır. 

Huzurunuzda görüşülmekte olan programın 
mesuliyetini taşıyan Sayın Başbakan, Meclisi
mizde daha önce yapmış olduğu bir konuşma
da, fiyat artışlarını dört anasebebe bağlamış
tı. Kendi ifadeleriyle : «Bunlardan birineiisi, 
yurt dışı fiyat hareketlerinin yurt içine yansı
ması; ikincisi devamlı bütçe açıkları; üçüncüsü 
taban fiyat politikaları; dördüncüsü bunlara 
bağlı olarak ortaya çıkan ücret ve fiyat spira
lidir.» Hükümet programımda, fiyat istikrarının 
temimi için bu dört husustan hangisine müda
hale ve tesir edilebileceğini tespite imlkân yok
tur. Dış fiyatların yükselmesini kontrol altına 
almak elimizde olan bir husus değildir. 1973 yı
lı Bütçesinin de, önceki yıllar bütçeleri gibi 
açık vereceği herkes tarafından kaibul ve beyan 
edilmiştir. Ücret - fiyat münasebetleri belirli 
bir sisteme bağlanmamıştır. Bu konuda prog
ramda bir tedbir de gösterilmemiştir. Geriye, 
- geqen yıl olduğu gibi - taban fiyatlar mese
lesi kalmaktadır. 

Her ne kadar programda «Taban fiyatları, 
üreticinin emeğimin en iyi şekilde değerlendi
rilmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi ama-
eıyle düzenlenecek ve destekleme alımlarına bu 
anlayışla devam edilecektir.» denilmekte ise 
ide; hemen altında talban fiyatlarının tespitini 
birtakım şartlara bağlayan ve talban fiyatları
nın artırılmayacağı intibaını veren hükümler 
gelmektedir. Bu arada, «Tarımda girdi maliyet
lerinin artmaması için gerekli tedbirler alına
caktır» denilmektedir. Bu tedbirler şimdiye 
kadar alınamamıştır. Şimdiden sonra da alına
cağı 'Çok şüphelidir. Zira traktör fiyatları geri
de bıraktığımız iki yıl içimde % 50'deıı fazla 
artmıştır ve tespit edilen fiyatlarla da traktör 
bulma imkânı 'olmadığı gibi, ileride fiyatlar da
ha da artacaktır. 

Gübre fiyatları büyük ölçüde artmıştır ve 
•daha da artacaktır. 

Akaryakıt fiyatları da aynı şekilde artmış
t ır ve artacaktır. 

Ziraî mücadele ilâçları fiyatları aynı şekilde 
artmış ve daha da artacaktır. Bunlara ilâve ola
rak, köylünün ve çiftçinin tükettiği bütün mal
ların fiyatları yükselmiştir. Bütün bu şartlar 
muvacehesinde gitfdi fiyatlarını saibit tutacak 
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formüllerden hiç olmazsa bir kısmını Hükümet 
programında görmek isterdik - veya şimdi Sa
yın Başbakandan dinlemek istiyoruz. 

Görülüyor ki ; geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
ela ekonomimizde (sağlanacağı söylenen fiyat 
istikrarının ağır yükü, zaten güç şartlar altın
da olan köylü ve çiftçilerimizin omuzlarında 
kalacaktır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; işçi, küçük esnaf 
ve sanatkârların da meseleleri, Hükümet prog
ramında dar bir çerçeve içinde ele alınmıştır. 
'Nitekim işçi, küçük esnaf ve sanatkârların ge
rek hayat seviyelerinin yükseltilmesi, gerek ta
sarruflarının değerlendirilmesi ve gerekse sos
yal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması 
yeterince ele alınmamıştır. Bu konuda en tesir
li bir vasıta olan Sermaye Piyasası Kanunu ta
sarısı bir kenara itilmiş bulunmaktadır. 

Partilerarası protokolde ve Hükümet prog
ramında bu konuya ait bir işaret yoktur. Hal
buki ücret - fiyat münasebetlerinin istikrarlı 
bir sisteme bağlanması, küçük tasarrufların ya
tırım, sahalarına aktarılarak, kalkınmanın hız
landırılması bakımından sermaye piyasasının 
kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Ancak bu 
sayede, köylü, işçi, esnaf ve memur gibi küçük 
tasarruf sahiplerinin büyük tesislere ortak ola
rak bu tesislerin gelirlerinden istifade etmeleri, 
dolayısıyle sosyal adaletin bir ölçüde sağlanma
sı mümkün olacaktır. 

Toprak reformu, maden reformu ve petrol 
reformu gibi bir kısmı çıkan ve bir kısmı da 
çıkmak üzere <olan reform tasarıları hakkında 
gerek protokolde ve gerekse Hükümet progra
mında açık ve kesin taahhütlere girişildiği hal
de ; Sermaye Piyasası Kanunu gibi, geniş va
tandaş kitlelerinin faydasına olan ve kalkınma
mızı büyük ölçüde hızlandıracak bir kanun ta
sarısının ele alınmaması, eğer bâzı çevreleri 
küstürmemek hesabiyle ilgili değilse, bize an
laşılır bir şey görünmüyor. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Masonik çev
releri... 

D. P. OEUBÜ ADINA FERRUH BOZBEY-
Lİ (Devamla) — Artık zirve zenginlikler dev
ri kapanmıştır. ISıoyadı şirketleri yerine, köylü, 
işçi, esnaf, memur ve dar gelirli vatandaşlar 
'olarak geniş halk kitlelerinin katılacağı halka 

açık şirketler kurulmalıdıı-. Vatandaşlarımızın 
küçük tasarruflarının toplanarak büyük teşeb
büslere ve yatırımlara yöneltmek mecburiyetin
deyiz. Bu suretle hür teşebbüs, geniş halk kit
lelerinin desteğine ve sahipliğine kavuşacaktır. 
Böylece vatandaşlarımız da devamlı zarar 
halinde olan Devlet teşebbüslerinin zararını 
kapatmak için her gün artan vergi yükümden 
bir ö^'üde kurtulmuş olacaklardır. Bankalara 
para yatırma alışkanlığının, halka açık büyük 
ve emin şirketlerden hisse senedi alma alışkan
lığı \<x yönelmesi, ekonomik hayatımızda büyük 
bir gelişme sağlayacaktır. Karşısında bulunan 
gizli, ve açık mukavemet kırılarak, Sermaye 
Piyasası Kanunu Meclislerimizden geçmelidir. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu arada 
yurt dışında çalışan işçilerimizin de durumuna 
kısaca temas etmek istiyoruz. Yurt dışında bu
lunan işçilerimizi sadece bir döviz kaynağı ola
rak görmek alışkanlığından artık kurtulmalı
yız. Bu vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik, psi
kolojik ve idarî bir çok meselesi vardır. Yuna
nistan ve İspanya gibi memleketlerin dış ülke
lerde çalışan işçilerinin; gıdalarından, giyimi
ne, çalışma şartlarından, yaşama imkânlarına 
ve kazandıkları dövizin kendi memleketlerinde 
değerlendirilmesine kadar her türlü meselele
riyle meşgul olan büyük ve müessir teşkilâtla
rı vardır. 

Bizim yurt dışında çalışan işçilerimizin mik
tar olarak daha fazla, çalıştıkları memleketler
deki problemleri daha çeşitli ve Türkiye'ye sağ
ladıkları imkânlar daha geniştir. 

Hükümet programında bu vatand aşlarımızın 
problemlerine tesirli bir tarzda müdahale edi
leceğini gösterir bir açıklığa raslayamadık. Sa
dece genel mahiyette bâzı cümlelere yer veril
miştir. Hükümeitin konuya tesirli bir şekilde 
eğilmesi, bu işçilerimizin gerek yurt dışında ça
lıştıkları süre içinde, gerekse, yurda döndük
ten sonra doğacak problemlerini halledecek 
güçlü organizasyonlara gidilmesi zarureti var
dır. 

Kanaatimizce programla en eksik hattâ unu
tulmuş görünen konulardan biri de Personel 
Kanunu konusudur. Bilir diği gibi bu kanun 
bütçenin yarısına ortak olmuştur. Getirdiği 
yük de günden güne artmaktadır. Ayrıca me
mur kitleleri arasında da huzursuzluğa, adalet-
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sizliğe yol açmıştır. Meseleye en kısa zamanda 
bir çözüm bulmak zarureti ortada iken, prog
ramda «bugüne kadar yapılan çalışmalara de
vam edecektir» demekle yetinilmiştir. 

Hükümete kanun kuvvetinde kararname 
yetkisi verilmiştir. Kararname çıkmış ve uygu
lanması devam etmektedir. Bu kararname yeni 
[huzursuzluklar getirmiştir. Mecliste düzeltile
bileceği düşünülen kanun - kararname yeterli 
bir süratle ele alınmamıştır. Hükümetten kanu
nun önemine uygun bir alâka bekliyoruz. 

Hükümet programında «Kamu hizmetlerinin 
zamanında Ve nitelikli şekilde görülebilmesi 
kalkınma plânımızda öngörülen iktisadî ve sos
yal hedeflerin gerçekleştirilmesi, etkin bir Dev
let idaresini zorunlu kılmaktadır. Bugünkü 
Devlet idaremiz öznellikle hızlı kalkınmanın ge
reklerini karşılayacak dinamizme ve esnekliğe 
sahip bulunmaktadır.» denilmektedir. Bu hük
me katılmamak mümkün değildir Filhakika, 
İdarî, melkaııizıma vatandaşın işlerini süratle 
halledecek ve kalkınma hamlelerini gereği gibi 
yürütecek bir şekilde organize edilmemiştir, 
dolayiBiyle böyle bir güçten mahrumdur. Du
rum bu iken, idarî mekanizmayı işler hale ge-
tirecefe ve güçlü kılacak bir idarî reformun 
'mutlaka yapılması lâzımdır. Bu konuyu Hükü
metin ele almaması büyük bir eksikliktir. Altı 
aylık bir Hükümetten bu kadar şey istemek 
belki fazla görülebilir. İnancımız odur ki, Sa
yın Başbakan sadece idarî reformu ele alsa ve 
tahakkuk ettirse çok önemli bir konu halledil
miş olacaktır. 

Programa Hükümetin tal.ibedeceği vergi po
litikasına da bir açıklık getirmemiştir, Bütçe 
müzakereleri sırasında, yeni vergiler getirilme
yeceği zamanın Hükümet yetkililerince ifade 
edilmişti. Ancak: Mecliste Gelir, Kurumlar, İş
letme ve diğer bâzı vergi kanunları ile ilgili ta
dil tasarıları varıdır. Bu tasarılar bugünkü ver
gi yükünü daha da ağırlaştırıcı hükümler ge
tirmektedir. Hükümet programında «Altyapı
nın kurulmasından özel kesimin gücünü aşan 
•sanayi tesislerinin yapılmalına kadar çok çeşit
li alanlara yayılan bu görevleri yeterince yeri
ne getirebilmek için kamu kaynaklarının artırıl-
ımasının zorunlu olduğu ortadır.» denilmekte
dir. Kamu kaynakları hangi yoklan artırılacak
tır, Bu üstü kapalı sözler yeni vergilerin haber-
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cisi midir? Program bu konuda şöyle devam 
ediyor.» Bu kaynakların halka en az yük ola
cak, sosyal adalet ilkelerini zedelemeyecek ve 
özel müteşebbislerin yatırım imkânlarını orta
dan kaldırmayacak şekilde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.» Hem özel teşebbüsün yatırım 
imkânlarını ortadan kaldırmayacak, hem halka 
en az yük olaealk, sosyal adalet ilkelerini zedele
meyecek ve hem de kamu kaynakları artırıla
cak. Bütün bunlar bir arada nasıl olacaktır. 
Hükümeti bu konuda açıklığa davet ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart öncesinde 
ve 12 Marttan sonra cereyan eden bâzı olaylar, 
Devlet Ve millet bütünlüğümüzün korunması 
ve dömoikratik kurallar içinde devamlılığının 
sağlanması bakımından bâzı meseleler getirmiş
tir. Zaten mevcudolan bâzı meseleleri de su yü
züne çıkartmıştır. Demokratik devlet hayatımız 
dışarıdan ve kendi içinden bâzı saldırılara ve 
sarsıntılara uğramıştır. Milletimizi kendi değer
ler sisteminden kopararak, birbirinin malına, 
canına göz diken ve sadece kendi menfaatleri
ni hesabeden tedirgin bir toplum haline getir
mek isteyenlerin hesapları plânları bütün açık-
hğıyle ortaya çıkmıştır. Bunların öğreticileri, 
propagandacıları, plânları usulleri silâhlı ey
lemcileri ve hattâ şefaatçileri belli olmuştur. 

Millî ve manevî değerlerinden soyulmuş bir 
toplum, meydana ıgetirmek ve kolayca yutulur 
bir lokma halinde varlığımızı komünizme yem 
etmek isteyen bu tehlike karşısında, Sıkıyöne
tim makamlarının aldığı tedbirler dışında hu
kukî ve fikrî sahada alınmış yeterli tedbirleri
miz yoktur. Üniversitelerde ve yüksek öğretim 
kurumlarındaki sessizlik zahiridir Mesele esa
sından ele alınmalıdır. 

Bir araştırmacımızın ortaya koyduğu ra
kamlara - göre, resmî yurtlar, ihtiyacın 
% 9,64'ünü karşılayabilmekte, öğrencilerin 
% 13,78'i akraba yanında, ;% 31,96'sı özel veya 
memleket yurtlarıyle otel, pansiyon ve kiralık 
odalarda kalmaktadırlar. Halen üniversite öğ
rencisinin % 96,7'si burslardan yararlanama
maktadır. Kredi alamayanların oranı ise 
'% 98,42'dir. Okuma, barınma ve yetişme imkân
ları bakımından bu durumda bulunan gençleri
mizin, manen yetiştirilmesi, daha önemli bir 
gerçek olarak karşımızdadır. 

Bir milletin kalkınmasında ekonomi çok 
önemli bir yer tutar. Ama ekonomi de yetiş-
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miş insan iradesiyle şekillenir ve mânasını bu
lur. Yetişmiş insanın ahlâkî ve manevî cephesi 
vardır. İnsanımızın <bu ceplhesine yıllardan beri 
devam eden bir ihmalle ıhemen hiç önem, veril
memiştir. Manevî bağlarından koparılmış bir 
insanı başka yollara 'sürüklemek kolaydır. Ko
münistlerin bu hesabını 'Türkiye'de uygulayan 
ortaklar vardır. Hâlâ onlarla uğraşıyoruz. Bu 
sebeplerle okuyan yetişen nesillerin, manevî de
ğerlere saygılı nizaim fikrine sahip, milliyet
çilik ideallerine bağlı insanlar olarak yetişme
lerine 'büyük önem vermeliyiz. (D. P. sıraların
dan ««fBravo» sesleri) 

İtiraf edelim ki, millî eğitim vatan sathın
da bir müesısiriyeite kavuşmamıştır. Mahallî ve 
zümrevî eğitim mihrakları vardır. Komünist 
ayrı öğretir, faşjiist ayrı öğretir; gizli açık bâ
zı cemiyetlerin de ayrı ayrı eğitim faaliyetleri 
vardır. Aile ayrı, sokak ayrı, sinema ayrı hat
tâ turist ayrı şeyler öğretir. Cami ayrı, okul 
ayrı dilden konuşur. Hat tâ TRfFnin 12 Mar't 
öncesinde ayrı bir eğitim faaliyeti vardı. Hattâ 
bugün bile, herkesin gözü önünde televizyonda 
bir maymun programı var. Çocuklarımızın uyu
madığı erken saatlerde gösteriliyor. Şımarık 
bir Amerikan ailesinin m,acerası evin içinde en 
kıymetli varlık maymun, ondan sonra çocuklar, 
sonra anne ve en sonra ba'ba. Evin içinde ba
banın sözü geçmiyor; maymunun sözü geçiyor. 

Türk ile telâkkisine, görgü ve görenekleri
mize aykırı bir telkinat; 'bu da bir eğitim. Eği
tim millî ^ir müessiriyete kovuşmadıkça, her 
köşede bir eğitim mihrakı yetişebilir. 

Genç insan geleceği arayan insandır. Haya
tının 'büyük parçası 'önünde olan insandır. G-enç 
insana millî hedefler gösterilmelidir. Genç insa
nın eğitimine Devlet sahip çıkmazsa komünist 
sahip çıkıyor. Okulda, üniversitede neler öğre
tildiğini, duyuyor, görüyor ve biliyoruz. iSonra 
da 'kendi çocuklarımız karşımıza çıkıp bi'zîe si
lâh çekince şaşırıyoruz. 

Çocuklarımıza ve 'gençlerimize maddî ve ma
nevî ihtiyaçları ile sahip çıkmalıyız. Bu millî 
bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım; yukarda arz etti
ğim dönem içinde demokratik uygulama, millî 
hâkimiyet, seçme hakkı, sandık, parti içi de
mokrasi, önseçim, politika ve politikacı gibi ko

nularda acı tatlı, hattâ 'bazen alaylı eleştirilere 
yol açmıştır. 

Demokratik uygulama bakımından çeyrek 
asırlık bir zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ 
demokrasi mücadelesi devam ediyorsa, bu ko
nuda önemli ve ciddî meselelerimiz var demek
tir. Aksilikler, anlayışsızlıklar, tahammülsüz
lükler, fazilet dışı inançsız davranışlar, yaran 
kayırma hesapları demokrasimizin karşısm'da 
önemli pürüzler olarak bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, politikayı ıgÖzden düşürme 
politikası başlamıştır. Politikacının görev aldı
ğı Anayasa oragnları da bu tesir altında tutul
mak istenmektedir. Kısır parti çekişmeleri sözü 
sik sık ve mübalâğalı şekilde ortaya atılmak
tadır. Politik davranı klarm kalkınmamızı ve 
ilerlem,e çabalarımızı kösteklediği öne sürülmek
tedir. Demokrasiye inanmayanlar fikirlerini 
açıkça ortaya koymuşlardır. (Demokratik uygu
lama yönünden ortaya konmuş olan samimî 
tenkidlere kulak vermek mecburiyetindeyiz. 
Hukukun üstünlüğü yerine politikanın üstün
lüğü 'fikrine rağbet edilmesin. Münasip kalem 
ve yaranma ıhesabı yerine; doğru söz ve sami
mî tenkid yolu açık tutulmalıdır. Partiler için
de liyakat, çalışanlık, hizmet etme ve yetişme 
şevkini kıran usullere itibar edilmemelidir. Par
tiler demokrasisi seçme ve seçilme hesap ve te
dirginliklerinin üstüne çıkabilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Geçirdiğimiz ve 
geçirmekte olduğumuz dönem bakımından üze
rinde durmayı doğru gördüğümüz bir diğer hu
sus da şudur: Milletimiz kendi Devletini ve 
Devlet organlarını ne gözle görüyor ve onlar
dan neler bekliyor. Milletimiz kendi Meclisle
rini ne gözle (görüyor? Hükümeti, partilerimi
zi, üniversitelerimizi, yargı organlarımızı ne 
gözle görüyor ve bunlardan neler 'bekliyor? Ça
lışmalarından ve hizmetlerinden memnun mu
dur? 

Bunun yanında Anayasa or'ganları arasın
daki ilişkiler nasıldır? Onlar birbirlerini nasıl 
görüyor ve halka nasıl anlatıyorlar? Üniversite
lerde, asker - sivil. Devlet dairelerinde çalışan
lar politikacıları, politikacılar üniversitemizi ve 
ordumuzu nasıl anlıyor ve halka nasıl anlatı
yor? 

Vatandaş - Devlet ilişkileri, Devlet ve mil
let bütünlüğü ve ahengi bakımından bu ko-
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imlan da önemli konular olarak kaydetmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet prog
ramında yer verilen hususlardan biri de, se
çim kanuniarıııdaki, ıslahat konusudur. 

Vatandaş iradesini sıhhatle ve isabetle or
taya koyaoak ve bugünkü mahzurlarından 
arınmış, bir secim kanunu, seçimlerden önce 
mutlaka hazırlanmalıdır. Seçimler demokra
tik siyasî hayatta kesiti çözüm yollarıdır. Her 
türlü anlaşmazlık - ve her türlü buhran millet 
iradesiyle kesin sonuca bağlanır. Bu sebeple 
sonuçları saygı ile karşılanacak ve siyasî is
tikrarı sağlayacak bir seçimin öutedbirleri 
mutlaka alınmalıdır. Seçim sonrasına buhran 
artıkları ve pürüzlü meseleler kalmamalıdır. 

Demokrasimizi kendi içinden kemiren âfet
lere karşı,' onu koruyucu tedbirler alınma-' 
lıdır. Demokratik hayat ancak milletin lehine 
işlemeli, milletin sesini ve iradesini aksettir
melidir. Demokrasiyi kendi işine yaratma, 
millî irade bahanesiyle kendi iradesini hâkim 
kılma düşüncesi, parti içi murakabe yollarının 
tıkanması demokratik hayatı za'fa sürükle
mektedir. Devlet hayatında sık sık ve yeni
deni başlama zarureti artık bitmeli istikrar 
içinde devamlılık sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarını; hür dünya için
deki yerimiz ve dış politikamızdaki başa
rımız kendi iç düzenimizdeki istikrara, de
mokratik Devlet hayatımızın sıhhatle işlerli
ğine bağlıdır. Amerika'da, Fransa'da cereyan 
eden Türklük aleyhindeki hareketler, memleke
timizde iç sıkıntıların cereyan ettiği zamanı 
seçmiştir. Kıbrıs'ta ve Orta - Doğu'da cereyan 
eden hâdiseleri ve muhtemel gelişmeleri dik-
ıkatle takiıbetmeliyiz. 

12 Marttan bugüne kadar memleketimiz
deki siyasî gelişmeler ve demokratik yönetim 
konusunda hür dünyada bize yöneltilen ka
sıtlı hareketler dışında, dostça ve samimî ten
kitler de vardır. Bunları anlayışla karşıla-
malıyız. Türkiye'de millî iradeye dayalı, de
mokratik bir yönetim tarzının uygulanmasını 
isteyen dost ülkeler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamız her-
ıkcse bir iş, bir mesuliyet vermiştir. Herkes 
Anayasa içindeki yerini iyi bilmelidir. Her 
şahıs ve organ Anayasamızın kendisine ver

diği işe ve sorumluluğa eğilmelidir. Askerlik 
askerlerin, politika politikacıların işidir. Ana
yasa itibarını yitirirse, kimse kendi yerini 
ve itibarını muhafaza edemez. 

Beynelmilel komünizm, kendine yerli or
taklarda bularak, Devlet ve millet bütünlüğü
müze karşı giriştiği yıkıcı faaliyetler ve 
bunlar karşısında tesirsiz kalan bir yöneti
min yapamadığını yaparak 12 Martta millî 
varlığımızı koruyan Türk Silâhlı Kuvvetle
rimize şükran borcumuz vardır. Bunu her 
vesile ile tekrar 'ediyoruz, ama bundan öteye 
Parlâmento ve Hükümete siyasî reçeteler, ka
rar suretleri sunmak, Anayasa gerçekleri dı
şında kalır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Demokratik nizama inanmış ve 26 yıl
lık tecrübe ile ona sahitbolmuş bulunan mille
timiz bu durumu şayanı kabul görmemiştir. 

Nitekim Sayın Gürler'in adaylığı karşısın
da, vatandaşlarımız arasında ve Parlâmento
da duyulan reaksiyon bunun ifadesidir. Bu 
Sayın Gürler'in şahsı ile ilgili değildir. Türk 
Ordusuna baş olma şerefine mazhar olmuş bir 
zatın Devletimize baş olması niçin mümkün 
olmasın? Daha önce olmamış mıydı? Ama 
millî vicdanı inciten husus Gürler'in şahsı 
değil, geliş tarzıdır. Parlâmentodan gelen bir 
istek değil, Parlâmento dışından gelen bir 
İsrar şeklinde görülmüş ve gösterilmiştir. Bun
dan herkesin alacağı dersler vardır. Silâh 
omuzda politika yapılanmaz. Askerlere politi
ka kapısı kapailı değildir. İşte Parlâmen
tomuzda askerlikten gelme birçok üye arka
daşlarımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bunları 
normal döneme, olağan olması lâzımgelen 
döneme ulaşmanın şartları ve gerekleri ola
rak söylüyoruz. Bizim olağan dönem, olması 
lâzımgelen dönem dediğimiz husus da, söy
lenegelen olağan dönem «kavramından çok fark-
dır. 

Biz olağan dönem, olması lâzımgelen dö
nem derken, Anayasamızın ve Cumhuriyet 
kanunlarının bahşettiği imkân ve nimetlerin 
dökülüp saçılmadan, vatanım en ücra köşe
sindeki vatandaşa kadar ulaştığı dönemi kas
tediyoruz. 

Anayasamızın bahsettiği hak ve hürriyet
lerin bir huduttan bir hududa şerefle yaşan-
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dığı, okuma, yetişme, sağlık ve kazanç im
kânlarının; ona musallat olan, yol kesici, ha
rami tarifesinin tasallutundan kurtarılarak 
büyük merkezlerden, şehirlere, kasabalara, 
köylere ve mezarlara kadar ulaştığı dönemi 
kasdediyoruz. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

Mehmet Ali Paşanın, sırmalar ve nişanlarla 
süslü askerlerinin ihtişam şakırtıları arasın
da, geçişini seyreden bir fakirin : «Hey Al-
lahım bir senin kuluna bak, bir de Mehmet 
Ali Paşanın kullarına» dediğini herkes bilir. 

Seneler sonra, bugün Türkiye'mizde bir 
kendi hayat şartlarına bakıp, bir de Devlet 
•nimıetlerine büyük payla sahibolmuş, hakkın
dan kat kat fazlasını koparabilmiş, karnı tok, 
sırtı bütün, işi yolunda olan kimselerin sür
dükler saf aya bakarak : 

«Ey Cumhuriyet bir senin vatandaşlarına 
bak, bir de siyasî kudretin koltuk altını mes
ken tutmuş, Devlet kapısında işlini kolay halle
den 'sadık, 'bendegâmn hayatına bak.» dediğini 
kim inkâr edebiliri (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

'So:syal adaletin hayat damarlarını tıkayan, 
oligarşik kalıntılar ayıklanmalı, Cumhuriyeti
mizin nimetleri bir uçtan bir uca vatan sathına 
yayılmalıdıır. 

Hukukun üstünlüğüne inanan, ilme, ihtisasa, 
sanata ve fazilete itibar eden iktidarlar için bu 
hedefler hayal değildir. Yeter ki, şahsî hesapla
rımızı millet hukuku üstünde görmeyelim (D. P. 
.sıralarından «Bravo» sesleri) yeter ki millet hü
kümranlığı yerine; şahi's, aile akraba ve zümre 
saltanatı ikame etme heveslerine son verelim 
(T). P. sıralarından «Bravo» sesleıü) yeter ki, 
yalan, riya, kin, öfke, hile ve çeşitli perende-
bâzlıklara son verelim, (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) .Yeterki, kanunların verdiğin
den fazlasına göz dikmeyelim, Köylünün, işçi
nin, esnafın ve tüm vatandaşlarımızın vebalini 
boynumuzda bilelim. 

İktidar 'olmayı Devlet sofrasına yakın olma 
hesabı olarak görmeyelim. Çeşme akarken ko
vamızı dolduralım, hesabından uzak kalalım. 

Yeterki, Cumhuı'başkanı seçiyoruz diye, baş
tan yapılması gereken işi, en son güne bıraka
rak, iktisadî istikrarın ve içtimaî huzurun altüst 
olması pahasına, Başkenti, heyecanlı bi'r müsa
baka meydanı haline getirmeyelim ve tüm va

tandaşlarımızı «Ha seçildi, ha seçilecek,:» diye 
bu müsabakanın, heyecanlı seyircileri ve takipçi
leri haline düşürmeyelim. 

Bizim söyleyeceklerimiz 'bu kadar, gerisi 
millet huzurunda Hükümet ve iktidar olma 
mesuliyetini kabul etmiş kimselere aittir. Ken
dilerine millet ve memleket için hayırlı hiz
metlerinde başarılar diler, Yüce Meclise saygı
lar sunarını. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pıı adına Sayın Ahmet Durakoğlu, buyurunuz 
efendim. (C. II. P. sıralarından alkışlar) 

C. II. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OĞIJU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri. 

Bu program, genel özelliği itibariyle, görev
leri ve görev süretsi belli bir hükümet programı
dır. Hükümeti kuran iki partinin önceden an
laştıkları protokol esasları dairesinde, bir ana
yasal gereğin ifasını en kestirme yoldan yerine 
getirmeğe yönelen bir programdır. 

Genel niteliği bakımından, esastan ziyade 
şekli birinci plâna alarak, tanzim edilmiştir. 

Çok partili demokratik hayata geçtikten 
bu yana Yüce Meclislerin ilk defa tanık olduk
larına inandığımız en kısa ve bir o kadar da il
ginç bir programdır. 

Aslında Hükümet de bu hali ile, programlı
nın fazla ciddiye alınmamasını sağlayacak yo
lu tercih ettiğini göstermiştir. 

Bir bakıma bunu doğal karşılamak müm
kündür. 12 Mart'tan bu .yana kurulan Hükü
metlerin büyük iddialarla ortaya çıkışın şa
şaası. ile bağdaşmayan kısır faaliyetlerle uzak
laşmalarına, parti Lerüst ü hükümet biçimine 
ters düşen çalışmalara girişmenin başarısız so
nuçlarına rağmen, Talû Hükümetli, AYNI 
•HİZMET ANLAYIŞINA sahip çıkmak cesare
tini göstermiş ve fakat, Erim ve Melen Hükü
metlerinin Türk kamuoyunda umut ve güven 
duygusunu nasıl tükettiklerini hesalba katma
mıştır. 

İki yılı aşan siyasal deneylerin ortaya çıkar-' 
dığı bâzı gerçekler vardır. Türk halkı, kendisi
ne iktidar yetkisi vermediği hükümetlerin, sü
rekli em rivfıkilenine sessiz seyirci durumunda 
kalmıştır. Anayasanın kendisine tanıdığı hak
ların, hükümetlerce verilmesi şöyle dursun, 
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Anayasa değişiklikleriyle sahip olduklarından 
mahrum bırakılmak teşebbüsleriyle karşı kar
şıya getirtilmiştir. Bu arada sınırlama adı altın
da hür demokratik rejimin gereği olan bir çok 
özgürlükler kısıtlanmıştır. Bu türden tasarı
ların bir kısmı hâlâ Yüce Meclislerdedir. Talû 
Hükümeti bunların çıkarılmasını görev saymak
tadır. Programında ilân ettiği hizmet anlayışı
nın gereği saymaktadır. Hükümet kanatlarının, 
bugüne kadar içinde bulunduğumuz ara reji
min koşullarını fırsat sayarak, özgürlükleri kı
sıtlamada yarışmış olmalarını da yeterli temi
nat görmektedir. 

Halbuki bu sonuçlar yıllardan beri Adalet 
Partisinin, tek başına iktidarda bulunduğu za
manda daıhl yapmayı göze alamadığı hususlar
dı. 12 Mart'tan sonra sayın Erim ve Melen Hü
kümetleri sayesinde, bunlarm önemli bir kısmı 
sağlandı ve gerisini tamamlamak işti sayın Talû 
Hükümetine kalmıştır. Anlaşılıyor ki, içinde 
bulunduğumuz siyasal koşulların hizmet an
layışı Adalet Partisinin bu siyasal tercihlerini 
ikmal etmek şeklinde tecelli edecektir. Hükü
metin diğer kanadı ise, bu sonucun alınmasına 
destek olacaktır. Bu görevin karşılığı olarak 
Hükümet kurulmasında gerekli tavizler, bu par
tiye cömertçe tanınmıştır. 

C. H. P. olarak biz bunları defalarca dile ge
tirmiştik. Söylediklerimiz 12 Mart'tan sonra 
açık seçik ortaya çıkan gerçeklere dayanılarak 
söylenmiş olmaktan ibaret değildir. 

12 Mart öncesinde de bu nususların Partimi
zin yetkilileri tarafından açık bir şekilde söy
lendiği sabittir. 

Bu konuda sizlere bu kürsüden 12 Mart'tan 
bir yıl önce, 16 Nisan 19'70'de, o zaman Genel 
Sekreter olan Genel Başkanımız 'Sayın Ece-
vit'in A. P. iktidarda iken söylediklerinin bir-
kısmmı nakletmekte yarar görmekteyiz. 

,Sayın Genel Başkanımız aynen şöyle diyor
du: 

«öte yandan sayın Demi'rel'in de demokra
siyle ilgili düşünceleri bilinmektedir. 

Sayın Demirel, demokrasiye yürekten bağ
lı okluğu iddiasındadır. Ancak demokrasi ile 
ilgili bâzı koşulları vardır» 

M. SELÂHA.TTÎN KILIÇ (Adana) — De-
mirel'i bırak kardeşim; Allah, Allah... 
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ABMlET DURAKOĞLU (Devamla) — 
«—• Eğitim özgürlüğü, düşünce Ve anlatım öz
gürlüğü sınırlı bir demokrasi istemektedir. 

— Radyosu özerk olmayan bir demokrasi 
istemektedir. 

>— Yürütme gücünün sınırlanmadığı bir de
mokrasi istemektedir. 

— Adaletin tam bağımsız olmadığı bir de
mokrasi istemektedir. 

<— Kanun çıkarma işlerine Büyük Miillet 
Meclisinin pek karışamıyacağı; Hükümetin 
kanun gücünde kararnamelerle ülkeyi yönelte
bileceği bir demokrasi istemektedir.» 

iSayın Kılıç buna da Allah Allah diyebilir 
misiniz Gerçeklendi. 

M. SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — De
ğişikliğe siz de -oy verdiniz. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — «— 
Millet Meclisinin; Başbakandan nüfuz suiisti
malleri için bile hesap soramıyacağı bir demok
rasi istemektedir. 

Bu çağda, bugünkü demokrasimiz gibi bir 
rejimle iktidar olabilmenin, ülkeyi yönetebil-
mefıin kendisine çok güç geldiğini sayın Başba
kan defalarca söylemiştir. 

Yâni sayın Başbakan, demokrasiyi demok
rasi yapan bütün niteliklerden soyunmuş bir 
demokrasi, kuşa çevrilmiş bir demokrasi iste-
t emektedir. 

Bu bakımdan sağ faşistlerin ve sol faşistle
rin özledikleri rejimle, sayın Demirel'in özledi
ği rejim arasında büyük bir ayrılık yoktur. 

Yollar, rejim bakımından özlenen amaca 
kadar birdir, ancak ondan sonra ayrılmakta
dır.» 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — O 
söyledikleriniz hayallerden başka bir şey değil. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bu 
konuşmayı zabıtlardan okudum, bunlar söylen
diği zaman Adalet Partisi saflarından bir tek 
itiraz yoktur. (A. P. sıralarından «Oooo...» ses
leri) O günün şartları içerisinde gayet haklı gö-
rünüyordunuz. 

Bu hayallerin nasıl hakikat olduğunu da an
latacağım. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Çok yakında görürsünüz. 

AHMET DURAKO&LU (Devamla) — «Yol
lar rejim bakımından özlenen amaca kadar bir
dir, ancak ondan sonra ayrılmaktadır.» 
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Bundan tam üç yıl önce sayın Genel Baş
kanımız tarafından, Sayın Demirel'in sadece 
istekleri olarak, 'söylenen bu hususların, bugün 
12 Mart'tan sonra kurulan hükümetler sayesin
de nasıl gerçekleştiğini göstermek suretiyle, sa
yın Talû'nun, Erim ve Melen hükümetlerinin 
ıhizmet ani ayışın a sahip çıkmasının anlamına 
açıklık kazandırdığımmıza inanmaktayız. 

Öyle görülüyor ki, «güçlü ve etkili bir ida
re», «etkin bir devlet idaresi» zorunluğunun, 
hak ve özgürlüklerin kısıt!anması yolu ile sağ
lanacağı görüşü Hükümete hâkimdir. 

Türkiye'de demokratik rejimin geçirdiği 
bunalım, kısıtlamalara gerekçe olmaktadır. 
Aslında hunalım, yıllardır arzulanan siyasî he
deflere doğru gidilmek için belli tercihlere gö
re değerlendirilmektedir. 

12 Mart sonrası hak ve özgürlük kıısitlaıma-
ları ve ceza hükümleri, daha önceki olaylara 
tatbik edilmeden de silâhlı tethiş 'eylemlerin
de bulunanların takibi1 ve tecziyeleri mümkün 
olmuştur. 

Bütün bunların sıkıyönetimsiz Türkiye için 
yapıldığı iddiaları da; Hükümetin sıkıyöneti
min kaldırılması yolunda bir görüş getirmeme
sinden de anlaşılmaktadır ki, toplumun huzur 
ve asayişi için değil, yöneticilerin kendilerine 
özgü, «güçlü ve etkili idare» anlayışı içindir. 

1'2 Mart sonrası hükümetlerinin bu sakim 
anlayışından dolayı Türk demokrasisi, daha bir 
bunalımdan çıkmadan yarımının bunalımlarına-
aday olmaktadır. 

Yeni Hükümetin Türk ulusu ve tarih karşı
sında görevi, içinde bulunduğumuz bunalımdan 
çıkmak kadar yarının huzurlu Türkiye'sinin ya
ratılması yolunda olumlu çahalarda bulunmak
tadır 

Bunun yolu, hiç/bir zaman çoğunluk parti
sinin siyasal tercihlerine, iktidarda kalmak pa
hasına itibar etmek değildir. Hele hele, hak ve 
özgürlüklerin kısıtlanması ise hiç değildir. 

«Oysa demokrasinin önemli bir kurab da, 
hükümet yetkililerinin ve siyasal iktidarın et
kili biçimde sınırlanmasıdır. Bu sınırlar yeterli 
ölçüye varmadıkça keyfî yönetim, 'baskı, hat
t â mutlakiyet kapıları açık , 'bırakılmış olur. 
Türkiye'de de 1960 öncesiJböyle olmuştur.», 

Hükümetin, sıkıyönetim konusunda sessiz 
geliştirme yolunu tercih etmesi ve A. P. Genel 

Başkanının bu konudaki demeci bir arada de
ğerlendirildiği1 zaman, demokrasiye yürekten 
bağlı olduğu iddiasında bulunan Hükümetlin ni
yetleri yüze çıkmaktadır. 

Sayın Demir el, Talû Hükümetlinin kurulma
sı hazırlıkları sırasında verdiği bir demeçte; 
gsnel seçimlerin yapılmamasının, sıkıyönetimin 
varlığına 'bağlanması halinde, genel seçimlerin 
sıkıyönetim altında yapılması tercihine itibar 
edeceğini ifade etmiştir. 

Bununla da kalmayarak, sayın Demirel, sı
kıyönetimin devam edip etmeyeceğinin tak
dirinin, Anayasada görev ve yetkilerini çok iyi 
bildiğini sandığımız Millî Güvenlik Kuruluna 
ait olduğunu sözlerine eklemekte, günün şartla
rına göre ya zaruret, ya da yarar görmüş veya 
ummuştur. 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Yalan... 
AHMET DUSAKOĞLU (Devamla) — Ga

zeteleri tekzip edeydiniz sayın Demirel. 
SÜLEYMAN DEMlİPdEL (İsparta) — Şim

di konuşmanızı bitirin edeceğim. Tahrif ediyor
sunuz. 

AHMıET DUEAKOĞLU (Devamla) — Ede
ceksiniz... Güzel güzel.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Demirel sizin 
Partinizi ortak alsaydı bunları söylemezdiniz. 

AHMET DURiAKOĞLU (Devamla) — Za
ten daima sizin isliminiz sonra gelir. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
AHMET DUEAKOĞLU (Devamla) — Sa

yın Demirel'in bu görüşleri karşısında önce bir 
noktayı açmakta fayda vardır. O da; demokra
siye inancın asgarî şartı, onun kuralları içinde 
yürümektir. Aksi halde demokrasiyi, kendi po
litik çıkarlarına uygun düştüğü sürece, kural
ları içindeyürütülmcsini benimsemek; çıkarla
rına uygun düşmediği takdirde, kuralların dı
şına çıkarak yürütmeye çalışmak, demokratik 
tejime inançla da, taraftarlıkla da bağdaşmaz. 

Evvelâ kesinlikle 'bilinmelidir ki, genel se
çimlerin sıkıyönetim altında yapılması, huku
ka bağlı bir devlet yönetiminde düşünülemez. 
Hukuka bağlılığın en önde gelen şartı; başta 
Anayasa olmak üzere yasalara, yürütmede gö
rev almış olanların saygılı olmaları ve kendi
lerini bunlara bağlı saymalarıdır. (O. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Demokratik özgürlüklerin tam işlemediği 
bir ülkede yapılan seçimlerle ortaya çıkan so-
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nucun, millî drade ile isimiendİTİ'lemeyeceğini, 
millî hâkimiyet ilkesine uygun düşmeyeceğini 
kabul etmek gerekir. 

Sıkıyönetim altında seçim, Cumhuriyetim 50 
nci yılında yapılmak isteniyor. Hemen her alan
da sürekli olarak daima ileri gitmeyi amaçlayan 
Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna öğütledi-
ği, sıiyasal çizginin dışına çıkmak isteniyor. Bu, 
Atatürkçü görüşlere dilleriyle değil, kalpleriy
le inananların düşünemeyeceği bi'r husustur. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo;» sesleri) 

Kaldı ki, demokrasinin bir başka kuralı da 
kamuoyunu oluşturucu kurumların ve araçla
rın serbest çalışabilmesi ve bütün düşüncelere 
açık olabil mesidir. Bu serbestlik ve açıklık sağ
lanmadıkça, oy serbestliği bir anlam taşımaz. 

.Normal olan, yurttaşın, kendi dertlerini ve 
sorunlarını serbestçe ve etkili biçimde ortaya 
dökebilmesi ve bu dertler ve sorunlar için öne
rilen değişik çözümleri aynı serbestlikle öğre
nerek aralarından seçim yapabilmesidir. 

Genel seçimlerin zamanında yapılmasını 
kendisine görev sayan Hükümet, sadece seçim
lerin yapılmasını değil, millî iradenin tam ve 
kâmil anlamda tezahürüne imkân verecek bir 
ortam içinde yapılmasını sağlamak zorunluğun-
dadır. 

Bunu yapmak Türk ulusunun çıkarlarının 
gereğidir. Genel seçimlerin sıkıyönetim altında 
yapılmasını kendi siyasal çıkarlarına uygun gö
ren partiler bulunabilir. Ancak Türkiye Cum
huriyetinin Hükümeti, ulus çıkarlarına göre 
reket etmeyi, siyasal iktidar olmaktan daha kut
sal olan, tarihî ve siyasî sorumhıluğunun gerek
tirdiği, vicdanî bir mecburiyet olarak daima 
duymalıdır ve asla unutma.ma.hdir. 

Aksi halde, iki partiye dayalı bir koalisyon 
olan Talû Hükümeti, normal demokratik ko
şullar altında görev yapmaya yanaşmayan, ola
ğanüstü olmak» niteliğinde varlık nedenini gö
ren, kendisinden önceki Erim ve Melen Hükü
metlerinin durumuna düşer. 

Etkili hükümet, görev ve yetkilerini hilere-
rek zamanında kullanan hükümettir; olağan
üstü yetkilerle donanan hükümet değildir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet proıgramm-
da, özellikle affa hiç değinilmediği gözden kaç
mamaktadır. C. H. P. olarak, bunu, önemli bir 
eksiklik sayıyoruz. 

Bilindiği gibi, Melen Hükümeti, Cumhuri
yetin 50 nci yılı nedeniyle geniş (kapsamlı bir 
af kanunu hazırlığı yaptığını ilgili Bakanı va
sıtası ile açıklamış ve gelecek hükümete devre
deceğini bildirmiş ve bu suretle Hükümet ka
muoyuna angaje olmuştur. 

Ancak, hükümetlerin devamlılığı ilkesi uya
rınca Talû Hükümeti, kendisinden önceki hü
kümetlerin hazırlııklarınş tamamlamayı görev 
bildiğini kalbul ettiği halde, Melen Hükümeti
nin af konusundaki çalışmalarından söz etme
meyi tercih etmiştir. 

Halbuki, af, arzettiğimiz gibi kamuoyunda 
bir sorun haline gelmiştir. Hükümetin ortaya 
attığı ve çözüm getireceğini ifade ettiği bir so
run haline gelmiştir. Basını ile kurumu ile, ku
ruluşları ile ve ilgilileri ile kamuoyunu meşgul 
eden, önemli bir sorun olmuştur. 

Bu durumda Hükümetin bu soruna bigâne 
kalması beklenemez. Çünlkü mahiyeti itibariyle 
bu sorunun uzatılmasında değil, biran önce çö
züme bağlanmasına toplumun yararı vardır. 

Öte yandan 1973 yılı içinde tarihimiz bakı
mından son derece önemli bir yıldönümü kut
layacağız. 

Gerçekte, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldö
nümü, ulusumuzun uzun ve şerefli tarihinde, 
çok önemli ve bir o kadar da mutlu bir aşama
dır. 

Ayrıca, bu- yıldönümünün, demokratik reji
mimizin geçirdiği sarsıntı ve bunalımlardan 
kurtularak daha sağlıklı bir ortama kavuşacağı 
umulan günlere rasladığı da bir gerçektir. 

Böyle bir yıldönümü sevincinin, bütün mil
letçe, eksiksiz duyulabilmesi, bir sosyal ve si
yasal barış dönemine de başlangıç olacaktır. 
Bunu sağlayacak bir genel af kanununun çıka
rılması, bugün kamuoyu vicdanında yeretmiş-
tir. 

Kaldı ki, bu konulda tarihî bir ilham kay
nağına da sahibiz. Cumhuriyetin 10 ncu yıldö
nümünde, Devletimizin Kurucusu Büyük Ata
türk'ün, insan sevgisini ve hoşgörürlüğünü yan
sıtan, aidi suçlarla beraber, hattâ onların da üs
tünde siyasal suçları da içine alarak çıkar'dığı 
genel af kanunu, Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümünde bizler için yeterli ve geçerli bir işaret 
ve örnektir. 

Konuyu bir başka görüş açısından da 
ele almakta yarar görmekteyiz. Bilindiği gibi 
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suçların, işlenmesinde ve suçlulukta tek etken 
kişiler değildir. İçinde yaşadığımız toplumun 
da suçta ve suçluluikta müessir rolleri inkâr 
edilemez. Her toplum için doğru olan bu sonuç 
Türk toplumu için de, aynı derecede geçerli
dir. 

Ülkemizde de, giderek artan, siyasal, sosyal 
ve ekonomik gelişmeler karşısında; işlenmiş bir 
kısım suçlara verilmiş cezaların çektirilmesinde 
ve bâzı suçların, takibinde artık sosyal bir ya
rar kalmamıştır. 

Bu nedenle af, toplumumuzda huzuru ve 
barışı sağlayacak önemli bir unsur haline gel
miştir. 

Bir başka açıdan ise, af insancıl duygula
rın tezahürüne fırsat veren bir araçtır. Mezar
da yatan, rahmet diler deriz, esirgemeyiz. Ha
piste yatan merhamet diler, biliriz, esirgeme
meliyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde affetmesini 
•bilmeliyiz, nitelkim yeri ve zamanı gelince af
fettiğimizi ve bunu bildiğimizi göstermişizdir. 

Bugün bir noktaya gelmişiz. İnsan şahsiye
tine önem veren Cumhuriyet İdaresinin 50 nci 
yılını idrak ediyoruz. 49 yıl, her 29 Ekim'de 
bayram yaparak geldik bugünlere. Yıllar yılı 
bu mutluluğu paylaşamayanlar varıdır, dört 
duvar arasında.. Bugün bunlar 50 nci yılmı id
rak eden Cumhuriyetin faziletine ve Yüce Mec
lislerin atıfetine sığınmaktadırlar. 

Ayrıca, aradan gecen bu 50 yılın bir özel
liği daha vardır. Cumhuriyet idaresi altında 
geçen bu süre içinde Türk Milleti, bir savaş 
görmemiştir. Tarihinin hiçbir döneminde erişe
mediği bu mazhariyeti, Türk Ulusuna Cumhu
riyet idareleri sağlamıştır. 

Bu mazhariyeti, şerefli tarihine tescil eden 
TBM. Meclisleridir. Onu yine Yüce Meclisleri
miz koruyacaktır. Hiç kuşkusuz bu müstesna 
yıldönümünü de; yine Yüce Meclislerimiz de-
ğerlendirec ektir. İnsancıl davranışların eserle
riyle, iç barış ve huzur araçları ile duygusallık
tan, bencillikten uzalk, sosyal, yarar düşünce
siyle, bundan 40 yıl önce Büyük Atatürk'ün 
yaptığı gilbi, insan sevgisini ve hoşgörürlüğünü 
yansıtan ölçüler içinde, bir genel af kanununun 
Yüce Meelislerce çıkarılmasını biz, C. H. P. 
Grubu olarak zorunlu bulmaktayız. 

Ancak son yıllarda, Devlet bütünlüğüne ve 
hür demokratik rejime karşı işlenmiş bulunan 

ve silâhlı şiddet eylemi niteliğini taşıyan suçla
rın, toplumdaki olumsuz etkileri henüz tama
men ortadan kalkmış oluşunun, nazara alınma
sında zorunlulk bulunduğunu kabul etmek lâ-
zımdir. 

Bu nedenle, gerek Anayasanın eşitlik ilke
si, ve gerekse ceza adaleti esaslarından uzak
laşmadan, bu suçlan işleyenler hakkında af
fın, aynı ölçüler içinde uygulanamayacağı da 
hiç şüphesiz nazara alınmalıdır. 

Hükümet programında "sözü edildiği gilbi, 
huzur ve iç barış, yalnız asayiş tedbirleriyle 
sağlanamaz. Hoşgörü de, toplumda zurur ve 
iç barışı sağlayacak etken bir unsurdur. 

C. H. P. olarak bu eksikliği gideren bir ça
lışma sonucunda Millet Meclisi Sayın Başkan
lığına bir genel af teklifi sunmuş bulunuyoruz. 

Hükümete katılan partilerin aralarında tan
zim ettikleri protolkolda, affın yer almamış ol
ması, bizi bu yolda çalışmaya ve zaman geçir
meden teklif getirmeye sevk etmiştir. 

C. H. P. olarak, affın sosyal yararlarına en
gel olacak, siyasal çıkar 'hesaplarından uzak 
durmaya özellikle itina göstermekteyiz. Bu 
davranşımızca, Hükümetin ve diğer partilerin 
de katılmalarından, ulus çıkarları açısından ya
rar görmekteyiz. 

Bugün ceza ve tutuk evlerinde bulunanla
rın sayısı gayriresmî bilgilere göre 70 bine yak
laşmaktadır. ıSadece bu sayı bile bir af zorun-
luğu hakkında fikir vermeye yeterlidir kanısın
dayız. 

Arz ettiğimiz bu nedenlerle Hükümet, af 
sorununa eğilmeli ve vakit geçirmeden bu ko
nuda olumlu davranışlara girmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, halen Mil
let Meclisi gündeminde bulunan Toprak ve'Ta
rım Reformu tasarısının, Anayasada derpiş olu
nan amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlen
diğini ileri sürmektedir. 

Ayrıca, ıSaym TahVnun da dahil olduğu Hü
kümetin başı Sayın Melen, bu tasarının adı ge-
çen komisyondan yara alarak çıktığını ifade et
mişti. 

Tasarı hakkında Hükümet programında yer 
a1 an beyanlara 'bakılırsa, Hükümet, tasarının 
Birinci Erim Hükümeti zamanında çıkarılan 
Toprak Reformunun Temel İlkeleri Stratejisi
ne dair kararname esaslarına uygunluğunu ar
tık aramamaktadır. 
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Nitekim, adı geçen Bakanlar Kurulu karar
namesinde, toprak reformu, sosyal, ekonomik 
ve siyasal olmak üzere üç amacı gerçekleştir
meyi hedef tuttuğu halde, Talû Hükümeti si
yasal amaçtan hiç bahsetmemektedir. 

Oysa, Hükümet, tasarısının gerekçesinde, si
yasal amaçtan aynen şu cümlelerle bahsedilmek
tedir: «Siyasal amaç: 20 nci yüzyıl gereklerine uy
mayan. çağ dışı kalıntılara son vererek, Anaya
sanın .öngördüğü hakları özgüre kullanmayı 
kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır.» 

'Gerekçede bu zorunluğu duyan Hükümet, ta
sarı metninde bunu gerçekleştirecek bir hüküm 
getirmemekte özel itina göstermiştir. 

ıŞu hale .göre Talû Hükümeti, çiftçi ve köy
lüyü toprağa kavuşturma da, onu, 20 nci yüzyıl 
gereklerine uymayan çağ dışı kalıntılara son 
vermemek suretiyle Anayasanın öngördüğü 
hakları özgürce kullanmasını kısıtlayan engel
leri ortadan kaldırmayacaktır. 

Demek oluyor ki, Talû Hükümeti, Türk 
köylü ve çiftçini, köylerde, ekonomik güçlerin
den daha çok, aşırı siyasal güce sahibolanlarm 
emrinde ve hizmetin tutmaya devam edecek
tir. 

Aksine Türk köylü ve çiftçisi, mâruz bu
lunduğu haksız, ekonomik baskılardan kurta
rılmalıdır. 

Yine, köylümüz ve çiftçimiz, Anayasanın 
öngördüğü hakları özgürce kullanabilmelidir. 
Bunlar ancak, siyasal amacı olan bir toprak re
formu ile sağlanabilir. 

Bu nedenlerledir ki, C. H. P. olarak biz, ül
kemiz için, siyasal amaçtan mahrum bir top
rak ve tarım reformunun, Anayasal gerekleri 
yerine getirdiğine inanmamaktayız. 

Aslında bu tutuma şaşmamak lâzımdır. 
12 Mart öncesi toprak reformuna inanma

yanlar, 12 Marttan sonra reformun karşısına çı
kamayanlar, ıson çare olarak reformu, reform-
luluktan çıkarmanın yolunu bulmuşlardır. 

Toprak ve tarım reform tasarının başına ge
lenler bunun tipik bir örneğini teşkil eedr. iŞm-
di bir reformun ne hale geldiğini .bir bir saya
lım. 

1. Reformdan siyasal amaç çıkarılmış, çağ 
dışı feodal kalıntıların devamı sağlanmış, köy
lü ve çiftçi Anayasal haklarını kullanmaktan 
uzaklaştırılmıştır. 

2. Toprak işlenmesinin yeni tanımı yapıl
mış, toprağını işlemeyen, işletiyor sayılmış, top
rak rezervi azaltılmıştır. 

3. Bu da yeterli görülmemiş, modern işlet
me adı altında kavramlar, tasarıya sokularak, 
toprak rezervi bir daha azaltılmıştır. 

4. Yeni bir «Sulu arazi» tarifi yapılmış, bi
limsellikten uzaklaşılma pahasına, toprak re
zervini, önemli bir miktarda azaltan bir yol da
ha bulunmuştur. 

5. Kamulaştırma sınırları genişletilerek; 
toprak rezervine son darbe indirilmiştir. 

6. Özel hükümlerle sulu arazi ve modern 
işletme sahiplerinin hakları dikkatlice korun
muştur. 

7. Kamulaştırma karşılıklarının ödenmesine 
dair hükümlerle reformun maliyetini, takati

ni üstüne çıkarmak başarılmıştır. 
Bu suretle Talû Hükümetine, reform kalın

tılarını tedvin etmek görevi düşmüştür. Sayın 
Talû ise bu göreve hahişkâr bir şekilde talibol-
muştur. Öyle anlaşılıyor ki, bu sonuç, Sayın 
Talû'nun temsil ettiği ekonomik ve siyasal fel
sefeye de uygun düşmüştür. 

Bu nedenlerle Hükümet programında top
rak ve tarım reformu tasarısı ile Anayasanın 
emirlerinin yerine getirildiğinden bahsedilme-
sine hayret etmediğimiz^ifade etmiştik. 

Sayın Başkan, değerli mi!llefcvekillerı,; görü
nen yanı ilıe bugün toplumumuzu zorlayan soruoı-
lard'an en önemllilerii üniversiteler vie eğitiim so
ranlaradır. Toplum düzenlinin zorbalar elinde bu
lunduğu yerlerde üniversitelerin özerkliği diye 
birşey olamıyor. Gferelk bir kısım doğmaLardan 
geMn, gerek hüMimetlerden gelsin yabancı etikrile-
riiın haşladığı noktada üniversitelerin özerkliği so
na erliyor, işlemez oluyor. Son anarşik olaylar bu
nu açıkça ortaya koymuş buluımyorlıar.Bu durum
lar üniversöıtelerimdzii yaralamış, tahribetmiştiir. 
Ancak, biz ve bâzı sayasal organlar bu ortaya çıkan 
durum karşısında kendi soramluluklarından kolay
ca sıynlıabümek için kusur ve suçu münJhaısıran üni
versitelerle, gençlere yıkmayı dağru bir yol saymak
tadırlar. Bu bir bere temelinden yanlıştır. Üni-
viersitelerimıizTin kusurları olmamış mıdır? Elbette 
olmuştur. Fakat, yapılacak iş ve soruma getirile
cek çözüm yolu bir tepki davranışı olmamalıdır. 

Şiimdft Hükümet, burudan evvel Meclüıse verdl-
miiş Üniversiteler Reform Kanun taısansıouın ay-
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men çıkarılması gerektiğimi söylüyor. Gerçekte 
bu kamun tasarısı aynen kabul edildiği takdirde 
çağdaş ve bilime değer veren, çağlamızın istediği 
Ikişiileri yetiştirebilen, bilimsel öaerfcliği buluıma-
bilen bir üniversiteden. söz etmek olaaıağı kalma
yacaktır. Çünkü, tasarı, üniversiteyi ıdoğruıdıan 
idoğruya siyasal iktidarım güdümüne sokmaktadır. 

Büz, üumlhuriiyet Halk Partisi olarak, özgür 
üniversiteyi, demokratik ümiversilteyi elbetıteki 
lanarşiden uzak üniversiteyi savunuyoruz. Bunun 
yolu Anayasada mevcuttur ve bu yol mutlak bu-
'kınııııalııdır. 

Hkimci sorun, eğitim reformu olarak Meclisle
re sunulan eğitim kanunu tasarısıdır. 

Değeni arkadaşlarım, Türkiye'de yaptırılmak 
istemen, karalanmak istenilen Atatürkçü, Amaya-
sacı, Gıımhuriyete yürekten bağlı bir millî eği
ttim topluluğu vardır. Bu topluluk gerçekten bâ
zı siyasî .eylemler sonucu, doğru veya yanlış küs
türülmüştür. Türk öğretmeni, toplumumuzun ge
lecek kuşaklarını yetiştirecek özverili, biliınıçli bir 
topluluktur. Bu topluluğa değer vermeye mec
buruz, onu anlamalıyız; onu devamlı küstürme
nin yollarını aramalıyız. 

Hükümet tarafından Meclislere sunulmuş ve 
hali hazırda Bütçe Plân Komisyonunda bulumam 
Eğitim Kamumu, özgürlükçe ve çağdaş değerler
den, biırçok yönlerden elkıslilk bir tasarıdır. Bir kez 
bu tasarı, yime öğretmeni siyasal iktidarın güdü
müne sokmaktadır. Eğitim ve öğretimim demok
ratik esaslarla, yurt gerçeklerine ve toplumcu ya
pısına eğilmeyen uluslar, kendi eğitim sistemini 
yaratamazlar. Tasarıda, özellikle iş eğitimi 'esas
larımdan, üretici toplum yetiştirme yönünden bi
linerek (kaçınılmıştır. 

Düğer taraiftan öğretmemin maddî değerler ve 
manevî unsurlar yönünden çağdaş nitelikte dü
şünce ve fikirleri yönünden kalııpiaştırılması yo
luna sapılmıştır. 

Bu kanun tasarısını da Hükümet aynen be-
miımsemliş. göırümüyor. Gerçekte bu Hükümetin öğ
renmen topluluğuma gerice bir sosyal görüş içeri-
ısfinde balkımasını doğal sayıyoruz. Ancak bilmeli 
İki, Türkiye \le bu yöntemlerle, bu tutumlarla ve 
Ibu uygulamalarla eğitimde kalkınma olmaız ve 
.biz bunu sadece belirtmeyi ve olması gerekenleri 
hatırlatmayı görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hıilrümelt programımın 
10 ncu sayfasının 2 mci paragrafımda : «Altyapı

nın kurulmasından, özel kesimin gücümü asam sa
nayi tesislerinin yapılmasına kadar, çok çeşıitli 
alanlara yayılan bu görevleri yerline getirebilmek 
içlin kamu kaymalklarının artırılmasının zorunlu 
olduğu ortadadır.:» dendikten .sonra, devam edi
lerek, «Bu kaymakların halka en az yük olacak, 
ısosyall adalet ilkelerini zedelemeyecek ve özel 
ımüteşiebbılslerin yaJtırım imkânlarını ortadan kal
dıramayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmek
tedir.» sözleri yer akmaktadır. 

Bu beyanlar ile Hükümet, yeni vergi veya ver
giler getireceğimi açıklamaktadır. Yatırımlar için 
bunu zorunlu gömmektedir. Ancak, bu vergi veya 
vergilerin, halka en az yük olacaik ve sosyal ada
let ilkelerini zedelemeyecek şekilde çaıfcarılacağı-
nı ifade etımek kâfi değildir. 

Bu vergi veya vergilerim nispetlerinin artırıl-
mrası veya yenli vergiler ihdası halimde özel müte-
şeıbbiıs&erlin de korunacağı özellikle belirtıilmelklte-
diı\ 

Mulha,ta!bı, etkinlik derecesii ve muhtevası be-
V^rtildİğime göre, kamu kaymaklarımı -artırmaya 
matuf yeni vergi veya vergilerin neler olduğu hiç 
şüphesiz Hükümet tarafımdan bilinmektedir. 

Öyleyse, bu yemi vergi veya vergiler melerdir? 
Bunlarla sağlanacak kaymak artırılımıasımın 

miktarı ne olacaktır? 
Ve nlihaıyet Hükümet, bunları programımda 

'açıklamaktan niçin kaçınmaktadır? 

Bu arada Hükümet programında, yime aymı 
ısahıifede «Devletim, özel kesimin gücümü asam sa
nayi tesisleri» içim faaliyet göstereceğimden söz 
'ediimektedİL«. 

Yime Hükümet, karma ekonomi düzemi anla
yışı içimde «özel kesimim» yerini itina ile belirtir
ken «Ekonomik kalkınmaya, Devlet kesimlinin .ol
duğu kadar özel kesimin de büyük katkısı olaca
ğımdan.» bahsetimıekte ve ilâve ederek «Hüküme
tim, özel kesimin böyle bir potansiyele sahip bu-
ilumduğu imamcı» içinde olduklarımdan, bu inanç 
ile de özel müteşebbislerim kalkınma plânıda ge
liştirilmesi öıgörülien alanlarda, tedbirleri yoğun
laştırarak alaoağındaaı .baihsetmelktediır. 

Bütün bunlar, önce Adale c Partlilslimim, bÜlâhıa-
ra Sayın Tıalû'mun Ticaret Bakanlığı sırasında 
temsil ettiğime tamik olduğumuz ekonomik felsefe
cimin doğal gerekleri olarak programda yer almıış-
Itu. 
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Bizim bu arada hatırlatan ıkta yarar gördüğü
müz bir husus vardır, özellikle bunu belirtmek is
terik. 

Devlet yaıtırıımcılığı ve işletmeciliğini bir yö
nü ile ele almakta yarar bulunmamaktadır. Özel 
kesimden farklı olarak Devlet yatırımcılığının 
ekonomik amaçları yamanda sosyal amaçları da 
vardır; ekonominin badik yararına sonuçlar ver
mesini sağlar. 

Ayrıca özel sektör, çoğu kere ortaya çıkan te
kelcilik eğilimlerinin önlenmesinin etkin aracıdır. 

Yine ö'zel selktörün spekülâsyon eğilimlerini, 
Devlet ya/tırlmcılığı ve işletmeciliğinin, önleyici 
ve engelleyici faaliyetlerinin inkâr kabul etmez 
rolleri vardır. 

Hüfcümeltieree izlenen ekonomi politikasında, 
özel sektörün, tekelcilik ve spekülâsyon eğilimelri 
sürelklli uğraşı konusudur. 

Bu .nedenlerle programda sözü edilen faaliyet
lerle, adı geçen amaçlara erişilemiyeceğinin Hü
kümetçe bilinmesinde yaraır görraekıteıyiız. 

Bu arada programda sözü edilen bâzı ilginç 
noktalara da temas 'dtmek istiyoruz. 

HüMilmıet, genel seçjimjlere kaıdar geçecek kısa 
süre için görev yapacağından bahsederek, prog
ramlımda uzum vadeli luedef ve tedbirlere yer veril
mesinin kendilerinden beklenemeyeceğini açıfclıa-
lamaısına rağmen, aynı sayfanın sonuna doğru, 
büyük bir iddia ileri sürmekten kendini alaıma-
mıştiî. 

Nlilteîkim Bükümıeit, işsizliği ve yoksulluğu 
ortadan kaıldıracağını başlıca amaçlarından say
maktadır. 

En iyiiımser görüşle dahi bu iddiaya inanmak 
mümkün değildir. Hele fiyat yükselişlierli konu
sunda Hükümetin dahi inkâr edemediği başarı
sızlıklardan sonra Sayın Talû HüCcümetinden, 
iddra edilen sonucu altı ay içinde gerçekleştire
ceğini beklemek, bir mucizeye inanonak olur. 

Aslında ekonomimizin içlimde bulunduğu so
runları bilen, bir Hükümıettin değil, hiç kimsenin 
Türkiye'de altı ay içinde işsizlik ve yoksulluğu 
ortadan kaldıracağını iddia etmesine, buna inan
masına, hem mantıkî, hem ekonomik olanak bu
lunmadığını bilirler.. 

Ancak Yüce MJeelse sunduğu programının bi
rinci sahifesinde, birbiri ile açık açık çelişen be
yanları ile dikkatsizliği sabit, sorumlululk duygu
su zayıf hükümetlerin elinde, bu sonuçlar, önce
likle gerçeHeşemez. 
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Yine Hükümet, Sayın Talû'nun Ticaret Ba
kanı olarak izlediği taban fiyat politikasının 
olumsuz tepkilerinden sıyrılmak için, üreticiye; 
altında işçilerimizin gelirlerinin aritırılımiayaoağı 
gerçeği yatan beyanlara rağmen, verilmiş hakla
rının geri alınamayacağını ifade etmek suretiy
le işçiye, yine kredi faizlerindeki uygulama ak
saklıklarını gidereceğini vadetmek suretiyle kü
çük esnaf ve sanatkâra, yılan hikâyesine dönen 
Personel Kanununun uygulamasından doğan ak
saklıkları gidereceğini söylemek suretiyle memu
ra, hoş görünmek politikasını da ihmal etmemek 
zorunluğunu duyduğu görülmektedir. 

Bu konularda kısa programdan uzun izahları ge
rektiren sonuçlara gitmektense, çelişki olarak gö
rülen ve açıklamaya muhtaç bulunan bâzı husus
lara temas etmeyi daha uygun bulmaktayız. 

Programda; taban fiyatlarının tespitinde özel
likle Dünya fiyatlarının gözönünde bulundurula
cağı ifade edilmiş olmasına rağmen, sanayi mal
larının ülke içinde, daha fazla satınalımmasmı 
temin bakımından, satmalma 'gücünün 'artırılma
sı yoluna gidileceği beyan edilirken bu arada ihra
catın artırılmasının sağlanacağı da ihmal edilmez
ken, yine devletin ürettiği malların fiyatlarının 
artırılmayacağı hususunda teminat verilirken, 
özel sektörün ürettiği, dayanıklı tüketim malları
nın fiyatlarının 'artırılmayacağına dair tedbir
lerin alınacağı konusunda bir beyanda bulunulma-
masının sakıncalı sonuçlarının varidolup 'olmadı
ğını özellikle bilmek isteriz. 

Zira, Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir 
üyesi olan Türkiye'nin, Sanayi sektöründe, dün
ya fiyatlarının izlenmesinde gerekli titizliği, Hü
kümet olarak 'gösterdiğinin belirtmesi zorunluğu 
vardır. 

Özel selktörün üretiminin artırılmasının daha 
ziyade satmalıma gücü sağlanmasının arkasından 
geleceği .tabiîdir. Böyle olduğuna göre, Hükümet 
politikasının, bu 'sanayiinin gerekt'rdiğ' hammad
de için döviz tahsisinde cömert davranacağını da 
ilân 'ettiğini kabul etmek gerekir. 

İhracatını düşünmediği bir sektörde, ülkemiz. 
içinde, üretim karşılığında elde eıtmediğimiz dö
viz kaynaklarımızın - ki 'bu dövizler işçi emekle
rinin mahsulüdür - büyük ölçüde sarfedileceği 
anlaşılmaktadır. 

Sanayi 'mallarının, dünya fiyatları nazara 
alınmadan, üretiminin artırılmasından (birkaç yüz 
sanayicinin kazançlı çıkacağı sabittir. Ancak bu-
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nun yanında AET topluluğu içinddki bir Türkiye 
ekonomisinin kazancı ne olacaktır? Hüküme/tin bu 
konuda tatminkâr açıklamalarda Ibul ummasında 
2îorunluk vardır. 

Sanayiciye :bu imkânları tanıyacağını prog
ramına alan Hükümietin tarım girdi maliyetileri-
nin artmaması için alınacağından bahsettiği ted
birlerin neler olacağını açıklamaya yanaşmaması 
bir teceddüt konusu olmuştur. 

Hükümetin hangi tedbirler ile bu sonuca var
mak kanarında olduğunu açıklamasının geniş 
üretici kitlesi bakımından Ibir ferahlık yarata
cağını kaibul etmek lâzımdır. Özellikle bu ko
nuda etraflı bir açıklanmayı Hükümetten bek
lemek 'hakkımızdır. 

Bu :anada ıgenök Erim hükümetlerinin vege-
nek Melen Hükümetinin, ısrarla üzeninde dur
dukları ve ülkemizin en büyük soırunu olanak 
takdim ettikleri, âcil tedbirlerin alınması zo-
aunluğu üzeninde birleştikleri istihdam soru
nunun 'Talû Hükümetinee bir meçhul olduğu 
programın tetkikinden (anlaşılmaktadır. İhmali 
hiçjbir şekilde mazerete bağlanamayacak, ger
çekten Türkiye'nin hu 'en önemli sorunu hak
kında 'Talû Hükümeıti ıbıiır /görüşe varmış mıdır? 
Bu konuda Yüce Meclise verecekleri olması 
•genelken ibilgiler nelerdir? Bilinmesinde ziyade-
ısiyle yarar vardır. 

Hükümet, «yatırımlardaki gecikmelerin ve 
israfın önlenmesine gayret edeıce ğdn» den bah
setmektedir. 

Bu konuda bilhassa öğrenmek isteriz, hu 'ge
ciken yatırımlarda mesullerin ortaya 'çıkarılma
sında da Hükümet olarak gayret gösterecekler 
midir? Hükümetin böyllıa bir yola /girm/esinde, 
bundan böyle ide devlet yatırrmlaırmın ıge/ç'ik-
memeeâ bakımından yarar gördüğümüzü ifade 
etmek istemiz. 

iSayın milletvekilleri, 
Öyle ıgörünmektedir ki, Talû Hükümetinin 

de uğraşı konularının başında, yine hayat pa
halılığı ilie mücadele gelmektedir. Hükümetin 
bu yolda başarıya ulaşmasını candan temenni 
etmekle beraber, izlenen /ekonomik politikanın 
doğal sonucu olanak, bu konuda, iyimser ola
madığımızı söylemek zorundayız. 

Ayrıca ıSaym TıahVnun Ticaret B/akanı ola
rak fiyat yükselişle/nine engeli olamadığı gerçeği, 

bizim bu endişemizi ispatlayan yeterli ıbir kanıt 
olanak karşımızda bulunmaktadır. 

Hükümet pro/gnammda, hayat pahalılığı ile 
mücıadele için ileri sürülen şartlar, bugüne ka
dar Melen hükümetlerinin başarısızlığı sabit 
olmuş şartlarıdır. 

Bu hal de gösteriyor ki, Talû Hüküm/eti ile 
de hayat pahalılığında bir 'değişime olmayacak
tır. 

I&ayın Talû, programda açıkladığı tedbirle
re rağmen, Melen Hükümetinin başgörev say
dığı hayat pahalılığı ile başa çıkamamış, so
nunda bu başıgörevi, valilere ve belediye baş
kanlarına devrederek, hükümet yetkileri ile ba
şa çıkamadığı bu konuda, vali ve belediye baş
kanlarının 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı 
Belediye Kanununun cılız hükümleri ile ala
cakları tedbirlere sığınmayı tercih etmişti. 

Hayat pahalılığı ve fiyat /artışları ile müca
delede Hükümet, yemi ve değişik bir tedbir 
Evetirmemeiktedir. Şu hale göre fiyat /artışları 
devam edecek, dar ve mahdut gelirli çiftçi, es
naf, sanatkâr, işçi ve memur yine aynı ekono
mik çemberin kıskacı içinde seçimlere kadar 
iuvranaeıaktur. 

ıSaym milletvekilleri; 
11üküm/et programında, Avrupa EkonoimAk 

Topluluğu ile Türkiye arasındaki lanlaşmıamız-
ıda' düzeltmeler yapılması için çaba gösterilece
ğine dair hiçbir umut verilmiyor. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda, AET üyeliği için 
atılan adımın yüklediği sorumluluğun altından 
kalkabilmienin güçlüğü ve alınması gerekli ted
birler gerçekçi bir şekilde dile ıgetirilmiştir. 

Anadan geçen süre içinde, programda zikre
dilen çalışmaların bu kuşkuları bertaraf etme
ye yeterli olamayacağı bir gerçektir. 

Bu nedenlle, Hükümetin, bu konuda ıgereken 
açıklamalarda bulunmasına ve AET ile aramız
daki anlaşmanın düzeltilmesi 'görüşümde olup 
olmadıklarının Yüce Meclise bildirilmesinde 
zorunluk olduğunu kaibul etmesi gerekmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son günlerin aktüel konusu haline gelen 

büyük mağazalar tasarısı hakkında C. H. P. 
olarak görüşlerimizi açıklamakta yarar görmek
teyiz. 
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Öncelikle konuya açıklık getirmesi bakımın
dan büyük mağazalar tasarısının niçin ortaya 
atıldığı üzerinde durmak lâzımdır. 

Hükümete gözü kapalı sahip çıkan büyük 
sermaye çevrelerinin gerekçesi şudur: Büyük 
mağazalar ile Türk ticarî hayatı ıslâh edilecek
tir. 

Biz ticarî hayatın da yeni bir düzene girme
sinden yanayız. Ancak bu gerekçe ile Türk eko
nomisinin sayısı belli ve mahdut birkaç büyük 
sermayedarın tekeline girmesine şiddetle karşı
yız. 

Devletin ve toplumun malî kaynaklarının, 
muayyen ellerde toplanmasına rıza göstereme
yiz. 

Uygulanan fiyat politikası ile Türkiye'de 
ağırlığı günden güne artarak duyulan enflasyon 
baskısını ekonomik güçsüzlüğü sabit halk kit
lelerine yükleyen bir Hükümetin, muayyen züm
relerin çıkarlarına dokunmamak şöyle dursun 
o çıkarları daha da çoğaltmayı hedef alan poli
tikasının, büyük mağazaları araç yapmasına kar
şıyız. 

Küçük işletmelerin birleşerek, daha verimli 
çalışması ve ucuzluk sağlaması bizim de arzu
muzdur. 

Bu tasarının amacı büyük aracıları kaldır
mak da değildir. Aksine birkaç büyük sermaye 
sahibinin küçük işletmeleri ve esnafı yiyip bitir
mesi davasıdır. 

Aracının kaldırılması bahanesine sığınılmak
tadır. Hemen söyleyelim ki, aracının kaldırıl
ması, küçüğün yerine büyüğü koymakla değil, 
üreticiyi ve tüketiciyi iyi örgütlemekle müm
kündür. 

Bu nedenlerle Büyük Mağazalar kanunu ta
sarısının karşısına geçmeyi halk yararının gere
ği saymaktayız. 

Sajın milletvekilleri, 
Her ne kadar Hükümetin partilere dayalı bir 

koalisyon olarak kurulmuş olmasını bir aşama 
olarak kabul ediyorsak da; böyle bir Hükümetin 
normal demokratik rejime geçerken özgürlükle
rin kısıtlanmasını görev edinmesini, hür demok
ratik rejim açısından uygun göremediğimiz için; 

Normal demokratik düzene geçerken Talû 
Hükümetinin tarihimizin son derece önemli bir 
döneminde sosyal barış taraflısı olmadığı için; 

Bir Hükümet programında yazılanlardan çok, 
uygulama yapacak olanların kişilikleri önemli

dir. Onların siyasal tercihleri önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığı zaman, başında; başarısızlığı 
tecrübe ile sabit bir Başbakan ile hür demokra
tik rejimde özgürlüklerin kısıtlanması konusun
da birbiri ile yarışan demokratik inancı haklı 
tereddütleri davet eden iki partiden kurulmuş 
ve bunca deneylerden sonra aynı yolda devama 
kararlı bir Hükümet olduğu için; 

İzlediği ekonomik politika kamuoyunun tep
kisini ve sadece sermaye çevrelerinin takdirini 
toplayan Sayın Talû'nun bu defa görüşlerini 
Hükümete mal etmiş olmasından dolayı, halk 
yararına hizmet etmek olanağını görmediğimiz 
için; 

Reform tasarılarını Devlet ve büyük halk 
kitleleri aleyhine hükümler taşımasına rağmen, 
bunları Anayasa gereği olarak takdim etmesine 
rıza gösteremediğimiz için; 

12 Marttan sonra Avrupa Konseyinde ve 
hür dünyada, ülkemiz hakkında bâzı tereddüt 
ve tepkilerin doğmuş olduğunu Hükümet dile 
getirmektedir. 

Bu konuda Hükümet sadece dışa dönük gay
retlerle bu tereddüt ve tepkilerin önleneceği 
inancını yeterli görmektedir. 

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi şarttır, 
faydalıdır. Bütünleşme politikasının da gereği
dir. 

Ancak bu tereddütleri gidermenin yolu sa
dece tek taraflı dışa dönük gayretlere bağlı de
ğildir. 

Bunları gidermek için Hükümetin, içerde 
alınması gereken rejimle ilgili tedbirlerin de bü
yük önem taşıdığı inancından uzak olmaması 
gereği bir vakıadır. 

Çünkü, Cumhurbaşkanı seçimi, bu tereddüt 
sahiplerinin ülkemize karşı bir önyargı içinde 
olmadıklarını göstermiştir. Bu olay ile yaratı
lan olumlu hava dışa dönük bir gayretin eseri 
değildir. 

Bu gerçeklere rağmen Talû Hükümetinin 
kendinden önceki Hükümetlerin izledikleri yol
da ısrarlı olduğu için, 

C. H. P. si Millet Meclisi Grubu olarak; Ta
lû Hükümetinin programını, ulus çıkarları açı
sından uygun görmüyor, kırmızı oyla karşılıyor, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyoruz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın SelâJhattin Kılıç, buyurunuz efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) • 

A. P. GKUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu
nun, Hükümetin Programı hakkındaki görüş
lerini arz «tmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bu vesile ile Yüce Heyetinize saygılar 
sunar, yeni Hükümete başarılar dilerim. 

Hükümet, 12 Mart 1971'den bu yana 25 ay 
içinde kurulan beşinci Hükümettir. Adalet 
Partisi 1971 tarihiyle başlayan dönem hak
kındaki teşhisini daha ilk günden ortaya koy
muş ve tedbirlerini bulmada büyük çabalar 
harcamıştır. 

Adalet Partisinin Grup sözcüsü 5 Nisan 
1971 günü, 1 mci Erim Hükümetinin Prog
ramı görüşülürken sözlerime şöyle başlamıştır : 

«Herkesin bildiği gibi, memleketimiz ağır 
bir buhran içindedir. Buhranın sebepleri ve 
mahiyeti türlü çevrelere göre türlü şekillerde 
izah edilebilir. Ancak, bunun bir rejim buh
ranı olduğu inkâr edilemez. Kanaatimizce 
Meclislerimizin evvelemirde ele alması ve 
halletmesi gereken mesele budur.:» 

İşte bugün geldiğimiz merhale, Adalet Par
tisinin, 12 Martta hadiselere koyduğu teşhisin 
doğruluğunu ve büyük bir çaba göstererek, 
partilerüstü Hükümet modelinden, partiler 
demokrasisine çok yakın bir halkanın, 
Parlâmentonun gayretleri ve desteği ile 
elde edilmiş olduğunu en güzel bir şekilde gös
termektedir. 

Hükümet, 12 Mart 1971 tarihinden sonra 
kurulan hükümetlerden farklıdır. Bu farlı-
lık, olağanüstü şartlarla izah edilen parti
lerüstü Hükümet modelinin terk edilerek, 
Adalet Partisi ile' Cumhuriyet Güven Partisi
nin anlaşması ile kurulmuş olmasından gel
mektedir. Böylece demokratik parlomanter 
usûllere ve olağan şartlara büyük oranda dö
nülmüş olmaktadır. 

Esasen Anayasamızın tarif ettiği de bu
dur; Anayasa gereklerine ve demokratik 
geleneklere göre olması zorunlu olan da bu
dur. Meclislerde bir partinin Hükümet ku
racak çoğunluğu yoksa, takibedilecek yol; ya 
partilerin mümkün olan bir uzlaşma ile bir 
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I araya gelmeleri, yani koalisyon veya seçim
lere giderek milletin hakemliğine müracaat et
mektir. Adalet Partisi, milletin hakemliğine 
süratle gitme yolunu da denemiştir. 

Bir ara söz olarak ifade etmek istiyorum 
ki, siyasî bunalımlara çare olarak seçim
lere gitme, Batı ülkelerinde - ingiltere ve 
Almanya'da - olduğu gibi, memleketimizde de 
pratik usullere bağlanmalı ve kolaylaştırılma-

! lıdır. 
Sayın milletvekilleri,- koalisyona iştirak 

eden partiler bir süre için, Ekim 1973 se
çimlerine kadar asgarî müştereklerde anlaşa
rak yeni Hükümete vücut vermişlerdir ve so
rumluluk yüklenmişlerdir. Bu Hükümetin ya
pacağı işler bir protokolle tespit edilmiştir ve 
Hükümet Programı da bu esaslar dahilinde 
hazırlanarak Yüce Meclislere sunulmuştur. O 
itibarla, kimsenin siyasî istikrarın sağlan
ılması bakımından endişesi olmasın ki, Hükü
met, koalisyona iştirak eden partilerin de
netimi altındadır ve partiler bu koalisyondan 
sorumludur. Bu, parlomanter demokratik 
usullere dönüşün en güzel noktasını teşkil 
eder. 

Hükümet, Anayasa esaslarına ve demok
ratik parlâmanter geleneklere uygun ve bütün 
milletin ve memleketin Hükümetidir. Hüküme
tin Program ve icraatını beğenip beğenme
mekle ilgili olmaksızın, ifade ettiğim demok
ratik parlamenter vasfı dolayısıyle, bütün 
vatandaşlar ve tüm administirasyon onum ic
raatına güvenmelidirler. Böylece olağana ge
çişin, memleket ve millet hayatında sağladığı 
rahatlamayı, yine memleket ve millet yara
rına değerlendirmek mümkün olur. 

ıSayıın milletvekilleri, geçmiş olayların sa
dece ileriye yönelmiş faydalı bir tahlilini yap
mak için söylüyorum ki, eski hükümetler 
şeklen Parlâmentoya dayalı idiler. Çünkü, 
Barbakanlar, Meclislerde güvenoyu almak du
rumunda oldukları siyasî partilerle temas 
edilmeden tayin edilmişlerdi. Partiler sorum
luluk yüklenmemişlerdi ve her meselede, inan
dıkları, siyasî prensiplere göre, ayrı bir tu
tum alacaklarını ifade etmişlerdi. İşte, 
«Şeklen Parlâmentoya dayalı idiler,:» dertken 
kasdettiğim budur. 

Hiç şüphesiz, partilerin sorumluluk alma
dıkları ve her meselede hareket serbestilerini 
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korumuş oldukları ahvalde, siyasî istikrar 
sağlanamazdı. Buna olağanüstü şartların vü
cut verdiği hükümetlerin, eşyanın tabiatı 
icabı, olağana geçişteki isteksizlikleri de ek
lenince, 1971 - 1972 yıllarını bir siyasî istik
rarsızlık dönemi olarak nitelemek doğrudur 
zannındayım. 

Demokratik geleneklerden ayrılarak, yeni 
keşfedilmiş usulleri Devlet ve m/illet hayatında 
denemek pahalıya mal olmuştur. Zaman kay
bına sebelbolmuştur. Ancak, olaylardan ders 
almasını bilenler için, hataların fayda hane- -
sine kaydı da mümkündür. 

Yeni Hükümete vücut veren protokolün 
koalisyon partilerini bağlaması ve on'larm 
taahhüdü altında bulunması, büyük oranda 
sağlanmış olan siyasî istikrarın özünü teşkil 
eder. Siyasî istikrar ise, demokratik reji
mimiz, gelişmemiz ve toplum düzenimiz için 
son derece değerli bir unsurdur; yurtta kur
maya çalıştığımız huzur ve güvenin lâzım şar
tıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 12 Mart sonrası hü
kümetlerinin olağanüstü şartların Hükümeti 
oluşu, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Su-
nay'm 19 Mart 1971 tarihli ve partilere gönde
rilen mektubundan ileri gelmektedir. Biz, 
bizden evvel mütalâa serdeden parti sözcüle
rinin beyanlarına göre zannediyoruz ki, âdeta 
bu mektup bâzı partilere gitmemiş gibi mü
talâa 'beyan etmişlerdir. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Ona itibar et
medik biz sayın sözcü. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Ha
tırlanacağı üzere, bu mektupla, Cumhuriyet 
Halk Partisinden istifa eden veya ettirilen 
Sayın Erim, bağımsız farzedilerek Başbakan 
tayin edilmiştir. Partilerin hiçbir şart ileri 
sürmeden Hükümete iştiraki, güvenoyuna maz-
har kılınması ve yürütme görevinin destek
lenmesi rica ediliyordu, Sayın Reisicumhu
run partilere gönderdiği 19 Mart 1971 ta
rihli mektubunda. İşte o zamanki hükümet
lerin partilerüstü ve olağanüstü şartların hü
kümetleri olduğunu tespit eden vesika budur. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Biz güven
oyu vermemekle o mektuba itibar etmediği
mizi gösterdik. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Onu 
siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, müdahale et
meyiniz, böyle bir nizamımız yok. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Her 
partj kendi tutumuna girer. Acaba, sizi o za
manki partilerin iştirak ettiği Hükümete al
madıkları için mi itibar etmediniz, yoksa re
yinize mi ihtiyaç kalmamıştı? Orası başka bir 
mesele. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Onu çok iyi 
biliyorsunuz. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Ne alâkası 
var. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, cevap vermeyi
niz. Görüşmenize devam etmenizi rica edece
ğim efendim. Lütfen... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Böy
lece hükümetlerin Parlâmento güveni ile ayak
ta durabilme ilkesi büyük bir yara almış ve 
Parlâmentonun yetkileri kısıtlanmış oluyor
du. Diğer yandan, gensoru oylamasında bir
kaç, gün önce, Parlâmento dışı çevrelerce «Me
len Hükümetine güvenimiz vardır» beyanı, 
olağanüstü şartların devamını isteminin başka 
türlü bir ifadesi olmuştur. 

Yeni Hükümet Programına : «Yüce Mec
lisleri görev ve yetkilerin tek kaynağı, mil
letin yegâne ve hakiki temsilcisi» ifadesi ile 
başlanmış bulunmaktadır. Olması lâzımgelen 
de budur; gereken söylenmiştir. 

Böylece, Parlâmento dışından güvenoyu al
ma görüntüsü yaratan hükümetler dönemi ka
panmış, Parlâmento yetkilerine dönüş döne
mi başlamıştır. 

Geçmiş hâdiselerin ışığında, bir uyarma 
olarak ifade ediyorum ki, Parlâmentoyu ye
gâne yetkili olarak söylemek başka, yapmak 
başkadır. Bunu yapmak, demokrasiye ve Ana
yasaya inanmakla, bir gün daha fazla Hü
kümet olmayı el tersi ile itebilecek nitelik
lere sahip ve art fikirlerden uzak olmakla 
mümkündür. 

Olağan şartlara dönüşte hizmeti geçen, baş
ta Parlâmento olmak üzere, bütün müessesele
rin ve hattâ şahısların hizmetleri, millet naza
rında büyük bir değer taşımıştır. Millet naza
rında değerli olmak ise değerlerin en yücesi
dir. 
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'Sayın milletvekilleri; 
1961 Anayasası, bütün Devlet müesseseleri

nin ve organların, mütevellit organ Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile, cııun etrafında birle
şerek Devletin bütünlüğünü sağlamayı hedef 
almıştır. 

12 Mart 1971'den bu yana geçen zaman, he
pimiz için, açık rejimin değerini ortaya koy
muştur. Belki senelerce tartışsak bu sonuca 
ulaşamazdık. 

Parlamenter usullere dönüş ve Parlâmento 
üstünlüğünün kaibulü ile milletimiz ve Devleti
miz ve ıbütün 'kuruluşlar, içte ve dışta itibar 
kazanmışlardır. İstisnasız, milletimizin her fer
di itibar kazanmıştır. Bu sonuçtan sadece mil
letimizin ve Devleti :nizin düşmanlarının olma
ması, ulaşılan .merhalenin büyüklüğünü göste
ren en manalı işarettir, 

Bu merhale ile, «Cumhurbaşkanı seçimleri 
şu sonucu vermezse gökkubbe başınıza yıkılır» 
spekülâsyonları son bulmuştur. Artık, milleti
miz, hangi yürek hoplatıcı haberi verecek en
dişesiyle radyoların başına salkım - salkım 
üşüşmüyor. İşte, katedilen merhalenin değerini 
anlamak için, yeni kurulan Hükümetin demok
ratik usullerle kuruluşunun değerini anlamak 
için bunları hatırlamak kâfidir zannediyorum. 

Her zaman, milletimizin her bunalımdan 
'millî bir silkiniş ile ve bir hamle gücü kazana
rak çıkacağına inandık. Büyük Atatürk'ün mil
letimize itimadı ve «Hâkimiyet Kayıtsız Şart
sız Milletindir» düsturu bir slogan olmanın çok 
Ötesinde, büyük bir inançcır Cumhuriyeti ku
ran Ve yaşatan ibu inançtır. Atatürkçülük, kafa 
ve gönül bütünlüğü içinde bu inancın paylaşıl-
ımasidır. Son iki yıl içerisinde parlamenter de
mokrasiye dönüş, Atatürk ilkeleri doğrultusun
da atılan en büyük ve en değerli adımdır. 

14 Ekim 1973 seçimleri, rejim bunalımını 
ortadan kaldıran son halka olacaktır. Zekâ zor
lamaları, dolaylı veya ortadan sözlerle seçimle
rin şarta bağlı gibi gösterilmesi devri kapan
mıştır. 

Hatırlamakta fayda vardır değerli arkadaş
larım, Genel Başkanımız ilk seçim sözünü ettiği 
ve Anayasanın emrini en sade bir şekilde dile 
getirdiği zaman kimilerde ve ne tür tedirginlik
ler uyanmıştı. Hattâ demokrasiden ve millete 
inançtan nasilbi olmayanlar, «Adalet Partisi, ka

zanacağı için seçim istiyor» diyerek kendileri
ni ele vermişlerdir. Bu iddia, «benim istediğim 
kazanamayacağına göre, seçim yapılmasın» de
meye eşittir. Hattâ, «madem ki, Adalet Partisi 
seçimi kazanacak, seçimi yaptırmayın» mâna
sında bir tahriktir, bir jurnalciliktir. 

.14 Ekim 1973 genel seçimlerinin partiler-
arası koalisyon protokolünde ve bunun sonucu 
olarak Hükümet programında ağırlığınca yer 
almış olması milletimizin ve memleketimizin 
demokrasiye inanan dostlarını rahatlatmıştır. 

ISaym milletvekilleri; 
Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Son iki 

yılda kazanılan tecrübelerin başında, milletimi
zin, demokrasiden başka bir idare şeklini kabul 
etmeyeceğini açıklıkla ortaya koymuş olması 
gelir. Bunu millet ortaya koymuştur. 

12 Mart 1971 tarihinden bugüne kadar ka
zandığımız tecrübelerin en değerlisi, Türk Mil
letinin demokratik rejimin dışında hiçbir reji
mi kalbul etmeyeceğini, hiçbir yönetimi kabul 
etmeyeceğini ortaya koymuş olması, geçen ha
diseler içerisinde en değerli tecrübe ve milleti
miz için ebediyete kadar uzanacak bir tecrübe 
olmuştur. 

Bugün ulaştığımız merhale ile, bürokrasi
nin ve kendi fikirlerine hayran olanların değil, 
vatandaşın Hükümeti olma yolları açılmıştır. 
Meselelerimiz vuzuih kazanmıştır. 

Geçmiş hadiselerin kısa bir tahlilini, sadece 
kazanılan tecrübelerin ve bugün ulaşılan mer
halenin değerini belirtmek ve millet yararına 
müşterek sonuçlar çıkarmak ve elde edileni ko
rumak maksadıyle yapmış bulunuyorum. 

Sözlerimin başında da 'belirttiğim gibi, Ada
let Partisi, 12 Mart 1971'den önce de, sonra da 
hadiselere doğru teşhis koymuştur. Demokrasi 
inancı, millet sevgisi ve tutarlı bir politika ile 
memleketimize hizmet ettiğimize kaniiz;. Bun
dan sonra da aynı politikayı uygulamaya de
vam edeceğiz. 

Kafalarımızı dolduran dünün muhasebesi 
değildir, yarının meseleleridir. Hür demokratik 
nizam içinde kalkınmış, müreffeh ve mesut Tür
kiye'yi kurma davasının takipçileriyiz 

Saym milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi siya

sî istikrarın tamamlanmasıdır. 14 Ekim 1973 
seçimleri memleketimizi bu hedefe ulaştıracak 
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son halika olduğuna göne, «eçimlerp giden yolla- I 
rı bütün açıklığı ile işler tutmak Hükümetin 
başta gelen 'görevidir. 

İstikrar, vatandaşın bütün kanunları eksik
siz uygulayacak, her türlü kanunsuzlukları ön
leyecek, güçlü ve âdil Devletin mevcudolduğu
na inanımajsıyle başlaı\ 

Memleketimizin gelişmelinde, güven ve hu
zurun sağlanabilmesi "de istikrar, en önemli I 
önşarttır. Devletin vo fercHı bütün faaliyetleri
nin başarıya ulaşabi.mesi, hattâ her hangi bir 
faaliyetin düşünülüp plâniınalbiknesi, istikra
rın mevcudiyetine bağlıdır. Devlet düzeninde 
istikrar mevcut iken, vatandaşa bu o kadar ta
biî gelir ki, değil değerini, mevcudiyetini da
hi düşünmez. Âdeta, her an nefes alıp verdiği, 
mevcudiyetini düşünmediği hava gibi Ancak, 
toplum ve Devlet hayatında istikrar kaybolun
ca, değerinin ne «kadar büyük olduğu anlaşılır. 
Mevcudiyetini çok tabiî bulduğumuz havanın 
büyük değerinin, ancak, havasız kalmınca tü
müyle anlaşıldığı gibi... Adalet Partisi siyasî I 
hayatın neresinde bulunursa, bulunsun; «İstik- I 
rar» ı dilinden düşürmemiştir, istikrar ve ni- I 
zam anlayışının başsavunueu^u olmuştur. 

İstikrarın sağlanması için Devletim güçlen- I 
mesi ve bütün organların birbirini tamamlaya
rak, ahenk içinde ve cesaretle görev yapması I 
şarttır. Görev yapmak, her kuruluş ve şahsın j 
taşıdığı sorumluluğun gereğidir ve şerefli bir 
iştir. Kendi işini yapmak yerine başkalarının 
işine karışmak ve başkalarına suç yüklemek, 
toplumumuzda, giderilmesi gereken rahatsızlık- I 
dardan birisidir. 

Devletin güçlenmesi, özellikle kendini yık- I 
mağa cesaret edenleri, hulkuk düzeni içinde te
sirsiz hale getirmesi en önemli meselelerimiz
den birisidir. 

Sayın miUetvekileri, 

Devletimizi aşırı akımlara, özellikle hürri- I 
yetçi Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve mil
letimizin bütün değer hükümlerini tehdit eden I 
komünizmle mücadele eltmektie güçlü kılmak 
görevimizdir. I 

Bu maksatla yüce Meclislerce, güvenlik 
mahkemeleri kurulmıasını da ilcine alan bir çok 
Anayasa değişiklikleri yapılmıştır. Güvenlik I 
Mahkemelerinin kurulması ve diğer Devlet ku- I 
ruluşlarının ianarşik ve yıkıcı faaliyetlerle kar- | 
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şı mücadelede güçlü ve etkili kalınmaları, koa
lisyon protokolünde ve Hükümet' Programında 
öngörülmüştür. Bu hususun süratle ve ihtiyaç
ların gerektirdiği nitelikte yerine getirilmesini' 
Adalet Partisi bütün gücü ile destekleyecek ve 
takipçisi olacaktır. 

Komünizm ve onun tertipleyerek sahneye 
koyduğu anarşik hareketlere iyice teşhis koy
mak lâzımdır. Bu teşhisin doğruluğu, alınacak 
tedbirlerin geçerliliği ve işlerliği yönünden za
ruridir. Adalet Partisinin bugün de, 12 Mart 
1971 tarihinden (ince de, sonra da söylediği gi
bi, Türkiye'delki anarşik hareketleri plânlayan, 
icra eden beynelmilel komünizm organları, yer
li komünistler ve onların teşvikçileridir. Tür
kiye'deki anarşistler komünisttir, komünistler 
de anarşisttir. Maksatları, Devletimizi devir
mektir; Sovyet Cumhuriyetlerine bölerek ba
ğımsızlığımızı ortadan kaldırmak ve milletimi
zi komünizmin sultası altında yöneltmektir ve
ya Kızıl Çin'in, Orta Şark ta bir. ileri üssü ha
line getirmektir. Adalet Partisinin hadiselere 
koyduğu teşhis budur. Alınacak tedbirlerin bu 
teşhise dayanmadıkça etkili olamayacağı inan
cındayız ve etkili tedbirlerin alınması için de 
bütün gücümüzle gayret sarfedeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, reformlara kendi dile
diği biçimi vererek, reformların yapılmadığı 
gerekçesini sol anarşizmin sebebi saymak tü
mü ile yanlıştır. Bunca hadiselerden sonra, 
hâlâ reformları sebep olarak zikretmek iyi ni
yetle bağdaşmaz ve komünizme şemsiye açmak, 
onu himayesi altına almak demek olur. 

Hemen, 12 Mart'ı takiben Sayın Erim; 
dosyalara agâh olduktan sonra, Cumhuriyeti
mizin dışarıdan komünizmin saldırısına mâruz 
kaldığını ifade etmiştir. O halde olay çok ba
sittir, başka şekil vermeğe ihtiyaç yoktur. Tür
kiye, komünizmin saldırısına mâruz kalmıştır. 
Türkiye'de reformlar yapılınca Moskova ve 
Pekin, komünizmden veya onu yaymaktan vaz 
mı geçecekler ki, meselelere reformla ilgili ola
rak teşhis koyabiliyoruz. 

Türkiye'den yıllarca önce kalkınmasını ta
mamlamış memleketlerde, komünizm tahribat 
yapıyor mal Her şeyi istismar ederek faaliyet 
göstermiyor mu? 

Biten ve devam eden mahkemelerde, sol eli
ni havaya kaldırıp enternasyonali söyleyerek 
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«Marksist'iz, Leninistiz, Maoistis» diyorlar. Mak
satlarının, rejimi devirmek olduğunu açık açık 
söylüyorlar. Bunların reformlarla ilişkisi ne? 

12 Mart'tan sonra kurulan ve kendisine ve 
yine kendıi ağzıyle türlü vasıflar ve bu arada 
reformculuğu da izafe eden sayın Erim, Hü
kümet Başkanı iken anarşik eylemler durdu 
mu? Hayır. Sayın Erim, reform yapma iddiasıy-
le geldi. O halde anarşik hareketlerin sebebi 
reform olsaydı, ki 15 - 20 gün, 1 ay anarşik ha
reketlerin durması gerekirdi. Olan bu mu? Da
ha kesif ve daha cüretkâr eylemlere giriştiler. 

O halde komünizmle ve onun plânladığı, uy
guladığı anarşik eylemlerle memleketimizin re
form ihtiyacını ve kalkınma ihtiyacını karıştır
mamak gerekir; hele su yüzüne çıkan bunca 
gerçekler ve olaylardan sonra. Elbette -mem
leketimiz kalkınacaktır; ekonomik, sosyal ve 
kültürel meselelerini süratle halletmek için ça
ba harcıyacaktır. Adalet Partisi 6 yıllık iktida
rı süresince bu alanda çaba harcamış ve bü
yük başarılar sağlamıştır. Bu .gayret ve sonucu 
elbette komünistin uyduracağı bahaneleri elin
den almak için değil, milletimiz en yüksek bir 
hayat standardına lâyık olduğu için yapmıştır. 
ve her zaman yapacaktır. 

Esasen foir siyasî tercih olan komünizmin 
elindeki ba'haneleri tüketemezsiniz, ta ki ona 
teslim oluncaya kadar. 

Hükümet Programında; aşırı akımlarla, 
anarşizmle mücadele kısa ve özlü ifadelerle yer 
almıştır. Bunların gereği gibi ve samimiyetle 
uygulanmasını istiyoruz. 

Güvenlik mahkemelerinin kurulması, genel
likle yargı organının sıhhatli, süratli, isabetli 
karar verebilecek imkân ve usullerle teçhizi, 
•güvenlik kuvvetlerinin çağın gereklerine uy
gun seviyeye çıkarılması, üniversite ve temel 
eğitim reformlarının yapılması ve Anayasa de
ğişikliklerine paralel uygulama kanunlarının 
çıkarılması, alınması gereken tedbirler cümle-
sindedir. 

iS'ayın Milletvekilleri, 
Anaşizmle mücadelede, geçmiş hükümetler 

döneminde de belirttiğimiz gibi, hükümet ile 
Sıkıyönetim makamlarının şükranla karşıladı
ğımız uygulamaları arasındaki çelişkiyi kaldır
mak gerekir. Kanunsuzluğu teşvik için kurul
muş Direnç Komitesi üyeleri, mükâfaten daha 

yüksek makamlara getirilmiş, Komünizmle mü
cadelede uzman, inançlı emniyet-mensupları da
ğıtılmış ve rejim aleyhtarları devlete sızmıştır. 
Yeni hükümet bu noktalarda süratle gereken 
tedbirleri almalıdır. 

Özetle, yapılacak iş, verilecek mücadele; ko
münizmi bertaraf etmek, rejime yönelmiş ve 
yönelecek tecavüzleri zararsız hale getirmek, 
demokratik Cumhuriyeti kendi gücüyle meşru 
yollarla ve hukuk nizamı içinde korumak ve 
ayakta durur ihale getirmektir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup sayın Durakoğlu arkada
şımızın, sayın Genel Başkanımızın seçimlerle 
Sıkıyönetime ilişkin söylediği sözler, katiyen 
gerçeğe uymamaktadır. Şimdi sayın Genel Baş
kanımızın söylediklerinin özetini de içine alan 
ve Adalet Partisinin Sıkıyönetim - seçim iliş
kilerini huzurunuzda tafsilen anlatacağım. 

Koalisyon protokolü ve Hükümet programı, 
valmz seçimler için değil, tüm yaşantımız için, 
Türkiye'nin sıkıyönetimsiz de huzur ve güven 
;cinde yaşıyabilmesi bakımından gerekli idarî 
tedbirleri bir an önce alacağım derpiş etmiştir. 
Yani Sıkıyönetimli seçim gaye değil, Sıkıyör 

netimsiz seçim ve Sıkıyönetimsiz yaşantı gaye
dir. Hükümet de ve onun sorumluluğunu taşı
yan koalisyon partileri de bunu protokolle 
taahhüt etmişlerdir. Bunun mânası açıktır; ne 
koalisyon ortakları, ne Hükümet ve ne de sı
kıyönetim ilgilileri Sıkıyönetimin devamını is
temezler. Aksine Sıkıyönetimsiz idare şartları
nın bir an evvel tesisi için gayret göstermekte
dirler. 

Sıkıyönetim, Anayasada yazılı idare şekil-
- leri arasında olup, gerekliliği (Bilhassa Cumhu

riyet Halk Partisinin sayın Sözcüsünün dikka
tine arz ediyorum) Millî .Güvenlik Kurulu 
(Çünkü onlar bilir, Devletin emniyet kuvvetle
ri onlara bağlıdır) ve hükümetlerce tespit edi
lerek Parlâmentomuzun nihaî karar vermesine 
bağlı olan bir yönetim şeklidir. Yani Hükümet 
isterse mutlaka Sıkıyönetim olur, mânası çık
maz. Nihaî karar mercii, Yüce Meclislerdir. Bu 
iki hususun, yani ihtiyacın icradan geldiği, ni
haî karar yetkisinin de Parlâmentomuza ait ol
duğu, yapılacak tartışmalarda ve -öne sürüle
cek iddialarda gözönüne alınmalıdır. 

Gereği yokken, ne görevi yapanlar (yani Sı
kıyönetim ilgilileri), ne Millî Güvenlik Kuru-
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lu, ne Hükümet ve ne de Parlâmento Sıkıyöne
tim istemez. Meselenin hareket noktası, yani 
ihtiyacın tesbit edildiği yer Devletin güvenlik 
kuruluşlarıdır. O halde «Seçimler Sıkıyönetim 
altında yapılamaz» demek yerine, «Sıkıyöneti
me ihtiyaç yoktur» demek, konuyu mantıkî bir 
tartışma düzeyine getirir. Tabiî ki, bu ahval
de de Yüee Meclisler, Hükümetin Sıkıyönetim 
gerekçesine gerek olmadığı iddialarını karşılık
lı olarak değerlendirerek hükme varır. 

«Sıkıyönetim altında seçim olmaz» demek, 
meseleye tersten girmektir. Türkiye'de biz Sı
kıyönetimi istediğimiz için değil, Sıkıyönetim 
altında seçim olsun istediğimiz için değil; fa
kat bir gerçeği ifade için söyleyelim ki; Tür
kiye'de Sıkıyönetim altında seçim olmuş, hattâ 
Anayasa 'oylaması olmuştur. Sıkıyönetim altımda 
seçim olmaz demek, meseleye tersten girmek
tir. Meclisler, Sıkıyönetimin gereğine kani olur 
ve siz de Sıkıyönetimle seçim olmaz kaziyesiyle 
hareket ederseniz ne olacaktır? O zaman orta-
yavzarüri iki çözüm çıkıyor: 

[Bunlardan birisi; Sıkıyönetime ihtiyaç kal
mayacağı tarihe kadar seçimler yapılmasın de
mektir ve buna Adalet Partisi Dünyada razı 
olmaz... (AP sıralarından «Bravo» sesleri) veya 
Sıkıyönetim altında 'ben seçime .girmem demek
tir. Yani, iddia sahipleri ben Sıkıyönetim altın
da seçime girmem der, mesele olur biter. Tabiî 
bunu, başkasına ait bir mesele olduğu için (bu 
noktada mütalaa serdetmek bizim hakkımız de
ğildir) sırf mantıkî teselsülü tamamlamak ba
kımından söylüyorum. Ee, Meclis diyor ki Sı
kıyönetim gereklidir, siz de diyorsunuz ki, Sı
kıyönetim altında seçim olmaz; ne yapacıaıkısınız ?. 
İsterseniz (girmeyeceksiniz... Meselenin başka 
tü^û çözümü yoktur. O itibarla; Sıkıyönetim 
altında seçim olmaz sözüyle meseleye başlama
mak; Türkiye'de Sıkıyönetime .gerek yoktur 
diyerek, mucip sebeplerini ortaya koyarak yal
nız seçimi değil, bütün günlük yaşantımızı Sıkı
yönetimsiz hale getirecek şartları ortaya koy
malıdır. 

Sonuç olarak, esasen endişeye de mahal yok
tur. Hükümet, Sıkıyönetimsiz şartları yaratmak 
için gerekli gayret içinde olacağını tahaahhüt 
etmiştir ve bundan daha önemlisi, Sıkıyöneti
me ihtiyaç olması da, olmaması da Meclislerin 
yetkisinde oldukça, meseleye daima çözüm bul
mak imkânı vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
5,5 aylık bir Hükümetten, yıllar alacak eko

nomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili ta
leplerde bulunmak ve tavsiyeler yapmak yerin
de değildir. Ancak, Hükümet ve emrindeki' ad-
ministrasyon nasıl olsa geçiciyiz diyerek bir çe
kingenlik, tutukluk ve hele hele korkaklık için
de olmamalıdırlar. Bu noktayı bilhassa belirt
mek istiyorum. Çünkü, siyasî istikrarın kaybol
ması ile zaten ağır işleyen Devlet çarkının na
sıl işlemez hale geldiği, iş yapmaksızın pusuda 
hadiseleri kolladığı (tabirimi mazur görürseniz), 
yakın ve uzak mazimizin tecrübeleriyle saibiltti. 
Hiç dağılmadan Plânın ve Yıllılk Pro'gramın ön
gördüğü yatırımlar yapılmalı ve tedbirler alın
malıdır. Hem Hüküm'et ve hem adminis'trasyon, 
tenkitlerden korkmadan, cesaretle ileride yapı
lacak kalkınma hamilelerine esas teşkil edecek 
büyük yatırım projeleri hazırlamalıdır. Böylece 
zamanlarını, en iyi, memleket için en güzel bir 
şekilde değerlendirmiş olurlar. Büyük projeler
den korkmamak lâzımdır sayın milletvekilleri; 
yakın tarihimiz şahit olmuştur; televizyonu lüks 
sayanlar televizyon sevdalısı kesilmişlerdir. İs
tanbul Köprüsünü Koleraya karşı tutanlar, 
Köprünün maketi ile birlikte uyuyacak kadar 
Köprüyü benimsemişlerdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Mamafih, Adalet Par
tisi, büyük ve güzel eserlerinin bugün sahip ve 
ortaklarının çoğalmasından şikâyetçi değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Ulaşılan siyasî istikrardan yararlanarak tu

tarlı bir politika ile ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmaya müsait bir atmosferin yaratıl
ması Hükümetin hedefi olmalıdır. 

12 Mart 1971 Men sonra cereyan eden hadise
ler, yalnız siyasî yönden değil, kalkınma felse^ 
fesi yönünden de memleketimize önemli teerü-
heler kazandırmıştır. 

Son iki yılda doktrin sapmalarına dayanan 
sihirli formüllerin iflâsına hep birlikte şahit ol
duk. Ümit ediyoruz ki, komünizmin ve anarşiz
min -sebebini teşhiste hataya düşenler, çağ dışı 
fikirler ve yanlış kalkınma modeli saplantıla
rından kurtulmuş olsunlar. Kalkınma mesele
mizi, ileride daha geniş şekilde tartışma imkân
ları bulacağız. Başkaları bizden farklı düşünse
ler de, Adalet Partisinden farklı düşünseler de, 
kalkınmanın tartışmalarda baş konu olmasın
dan Adalet Partisi memnunluk: duyar. 
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ıSaym milletvekilleri; 
Anayasamızın Üçüncü Bölümlünün başlığı : 

.«Sosyal ve Siyasî Haklar ve Görevler» dir. Böy
lece, hem Devlet/6, hem fertlere sosyal ve ikti
sadî alanlarda görev vermiştir Anayasamız, 
haklar tanınmıştır. Haklarla görevler, sosyal 
meşalelerle iktisadî meseleler dengeli bir ağır
lık içinde tutulmuştur. 

Anayasamız, kamu ve özel kesimin ahenk ve 
eşitlik için'de birebirini tamamlayarak kalkınma 
hedefine karma ekonomi düzeni içinde ulaşma
yı öngörmüştür. Devlet, kendine düşen görevi 
yapacaktır ve âmme menfaatinin gerektirdiği 
yerlerde, kanun ve usullerine göre de uygun 
olarak haklarını kullanacaktır. . 

Herkes, mülkiyet ve miras hakkına, çalışma 
vo sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüs 
kurmak serbesttir. Hürriyetlerin ve hakların 
özü bunlardır ve ancak kamu yararı amacıyla 
hürriyetlerin özüne dokunulmaksızm sınırlana
bilir. Yeni Anayasamızın 40 ncı maddesi Devle
te, özel 'teşebbüsün millî iktisadın 'gereklerine, 
sosyal amaçlara uygun olarak yürümesini, gü
venlik içinde çalışmıasım sağlayacak tedbirleri 
alma görevi vermiştir. 

Çalışma hürriyetinin ve özel teşebbüs kurma 
hakkının (mevcut olduğu bir memlekette, bun
ların tabiî sonucu olan mal edinme ve kâr bor-
lanamaz. Tam aksine, vatandaşın kaynak yarat
ması, kalkınmaya istekle iştiraki ve yaratıcı 
kabiliyeti teşvik görmelidir. iSömürü düzeni, 
menfaat çevreleri gibi çirkin sözler ıterkedilme-
lidir. Vatandaşın katkısı olmadan sadece' Kamu
nun yaratacağı kaynaklarla kalkınmak hayâl
dir. 

Anayasamız XIX ncu Asır Liberal izmi'ni de 
reddetmiştir. Herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesinin 'sağlanmasını he
def almıştır. Çalı sırmayı hem hak, hem de görev 
saymıştır. S*on derece 'enteresandır; kimse, ça
lışma görevini yerine getirmeden çalışanlara ta
nınan haklardan yararlanamaz. Durduğunuz 
yerde sosyal adalet olamaz; bunun mânam -açık
ça budur. Anayasamız, özel teşebbüs kurmayı 
bir taraftan serbest bırakırken, çalışanların 
mulhtelif hak ve menfaattlerini teminat altına 
almıştır. Sosval adalet ve sosval güvenliğin sağ
lanması, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme 
ve grev hakkı bu m'eyandadır. 
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Meseleye, böylece doktriner saplantılardan 
kurtularak bakarsak, sayın (milletvekilleri hiç 
şüphe etmiyorum ki, Türkiye'nin bir mıodel ara
ma ihtiyacında mutabık kalırız, anlaşırız. İşte, 
gözlerimin bir yerinde, «12 Marttan bu yana ge
çen hadiseler yalnız siyasî meselelerde değil, 
ekonomik meselelerde de müşterek anlayışa va
rabilmemiz bakımından faydalı olmuştur» de
mekle kasdettiğim budur. Türkiye doğru yolu 
bulmuştur. 

'Sayın milletvekilleri; 
•Çağın Devleti, hürriyet ve hukuk nizaımı 

içinde ekonomik ve sosyal refah Devletidir. Re
fah Devleti, partimizin, Adalet Partisinin dam-
gasıdır. 

Bugün vatandaşın en çok şikâyet ettiği ko
nuya geliyorum,; o da fiyat artışları konuşu
dur. 

Gerçekten de, 1971 ve 1972 yıllarında fiyat
lar % 40'm üzerinde artmıştır. Hiç şüphesiz 
bundan en çok dar ve sabit gelirli çiftçi, işçi, 
esnaf, sanatkâr ve memur müteessir olmuşlar
dır. Fiyat artmaları mutlaka durdurulmalıdır. 
Bu alanda cesaretle tedbirler almak gerektir. 
Alınan tedbirlerin geçerliliğine halkımız ikna 
edilmelidir. 

İstihsâl ve yatırımların artması için teşvik 
tedbirleri şartlara uydurularak cesaretle uygu
lanmalı, ekonomik hayatın kesiksiz ve darbo
ğazlara mâruz kalmaksızın işlemesi sağlanmalı
dır. 

Fiyat artışlarının asıl sebebi, 10 Ağustos 
197l0 kararlarının bir bütün halinde ve gereğin^ 
ce uygulanmaması, hattâ ters istikam/ette ka
rarlar alınmış olmasıdır. Diğer yandan siyasî is
tikrarla bozulan ekonomik istikrar, özellikle 
Erim Hükümetleri zamanında, ber meseleyi 
Devletçilikle çözmeyi esas alan bir tutumla büs
bütün bozulmuştur. 'Serbest teşebbüs fikri bü
yük yaralar almıştır. 

Son iki yılda % 40 fiyat artması ile birlikte 
Türk ekonomisi hiç bir yeni istihsal gücü ka
zanmamıştır. 10 Ağustos 1970 kararlarının so
nucu olarak artan işçi, ihracat ve turizmi döviz 
gelirlerinin 1,2 milyara ulaşmasına rağmen, bun
lar yatırıma ve üretimle çevrilemıemiştir. Ne ga
riptir ki, Türkiye'de çok ziraî mahsul ve çok 
işçi dövizinden şikâyet edildiği bir devir olmuş
tur. 
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Fiyatları durdurma, çabasına ilâveten yeni 
bir devalüasyon ihtiyacını önleme büyük eko
nomik meselelerimizden biridir. Bu noktaya 
önemle ve ısrarla parmak basıyorum. îleriki yıl
larda yeni bir devalüasyon ihtiyacı hem 10' 
Ağustos 1970 kararlarının getirdiklerini götü
rür, hem de Türk ekonomisinin ağır bir ameli
yata tabi tutulmasını zorunlu kılar. Meseleye 
bu büyüklük ve 'hayatî önemde bakarak tedbir
ler bulunmalı ve uygulanmalıdır. 

Hükümet programında yer alan kamu sek
törümün 'ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatının 
artırılmaması taahhüdünü olumlu bir 'karar ola
rak karşılıyoruz. 

Fiyat artmalarını izahta Hükümeti bir nok
tada ikaz etmek istiyorum. Türkiye, kapalı hiv 
ekonomi içinde değildir. Serbest piyasa ekono
misi uygulayan ve diğer memleketlerle önemli 
ekonomik ilişkileri olan bir ülkedir. Meseleye 
'böyle bakınca dünyada vâki olan fiyat hare
ketlerinden müteessir olmamız mümkün değil
dir. Ancak her meseleyi âdeta tartışılamaz bir 
mâzer etmiş gibi dış ekonomilerle izaih etmek ve 
onlarla paralellik kurmak alışkanlığından da 
kurtulmak gerektir. Kalkınmasını tamamlamış, 
tüketim dönemine girmiş ekonomilerin gücüyle 
Türk ekonomisinin gücü aynı değildir. Aym 
faktörlerin etkisi farklı olabilir. Bu itibarla 
Türkiye'deki ekonomik hareketleri, kalkınmış 
dış ülkeler ekonomilerindeki hareketlerle izah 
etmek bizi yanlış sonuçlara götürebilir. 

Bayın milletvekilleri; 
Adalet Partisi olarak bundan evvelce de bir 

çok kereler Ve özellikle mevsim geçmeden Grup 
Sözcümüz Sayın Seyfi Öztürk'ün konuşması ile 
de belirttiğimiz gibi, 'bugüne kadarki Hükümet
lerin takip ettiği tarım mahsulleri fiyat politi
kasıyla mutabık değiliz ve bu politikadan m.emı-
nun değiliz. Yeni Hükümetin mümkün olanı ya
pacağına inanmakla beraber, bu meselenin en 
gerçekçi, en yakın ve iddialı bir takipçisi ola
cağız. 

Ziraî mahsul taban fiyatları ve desteklemıe 
politikası bir girdi - çıktı veya bir kasa hesabı 
değildir. Bu politikayı tespit ve uygularken hic 
kim.se Anayasanın : «Devlet, tanım ürünleri ve 
tarımla uğraşanların emeğini korumak için ge
reken tedbirleri alır.», hükmünü görmezlikten 
gelemez. Bu işle uğraşan sorumlular bu hükmü 
kafalarına ve gönüllerine yazmalıdırlar. 

23 milyon köylüyü sâtmalma gücüne kavuş
turmadan refahın tabana yayılması ve sanayi
leşme mümkün değildir. Çiftçinin sâtmalma gü
cü olmazsa, kim alır sizin tekstil mamullerini
zi Kim alır sizin dayanıklı tüketim mallarını
zı? Kim alır buzdolabınızı, otomobilinizi? Köye 
götürdüğünüz elektriği kim kullanır? Özetle, 
tarım mahsulleri taban fiyatları, ekonomik ve 
sosyal refahın tabana yayılması ve topyekûn 
kalkınma ile birleşik çok yönlü bir meseledir. 

Burada Adalet Partisinin ziraî mahsul fiyat
ları meselesini hangi açıdan ve ne önemde gör
düğünü izah eden iki hususu (hatırlatmakta fay
da görüyorum. 

10 Ağustos 1970 para ayarlaması kararı alı
nırken, zamanın Başbakanı Sayın Demirel rad
yoda yaptığı seri konuşmalarda, para ayarlama
sının en aslî faktörlerinden birisinin, çiftçi 'mal
larının değerlendirilmesi olduğunu belirtmiş
tir. 

ikinci husus, Adalet Partisi 1965 yılında İk
tidar olduktan sonra altı ziraî mahsule ilk defa 
taban fiyatı uygulamış, yeni ve eski fiyatları 
ayarlayarak ve para ayarlamasını gözönüne ala
rak 1970 yılı sonunda çiftçi emeğinin değerlen
dirilmesini en yüksek düzeyine getirmiştir. 

Hulâsa, ziraî mahsullerin taban fiyatları ve 
destekleme politikası, Adalet Partisi yönün'den 
ekonomik karakteriyle, sosyal karakteriyle, 
memleketin kalkınması ile ilgili son derece ha
yatî bir meseledir ve bu mesele üzerinde bu 
ağırlık oranında duracağımızı Hükümete tekrar 
hatırlatıyorum1. 

Sayın milletvekilleri, 
Köylü, işçi ve esnaf meseleleri, gençlik so

runları, kamu personeli, üniversite, eğitim, sağ
lık, vergilendirme, sanayi ve kredi politikası, 
tabiî kaynaklar ve enerji üretimi, ulaşım, ha
berleşme, şehirleşme, imar ve iskân ıhar ek etleri 
ve turizm politikası Adalet Partisinin çözüm 
bulma gayretlerine ve yakından denetlemeleri
ne 'konu teşkil edecek olan önemli sorunlardır. 

Her zaman olduğu gibi, Hükümetlerin yur
dumuzun Doğu ve Güneydoğu bölgeleriyle geri 
kalmnş bölgelerine Devlet hizmetlerini ve kal
kınma imkânlarını öncelikle götürmesi gereğine 
inanıyoruz. 

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 'bütün teş
kil eden memleketimizin kalkınmışlık farkları-
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nm süratle giderilmesi üzerimde titizlikle dura
cağız. Geri kalmış bölgelere altyapı, enerji, su
lama, sanayi tesisleri, eğitim ve sağlık hizmetle
ri, plân bütünlüğü içinde özel projelerle götü
rü1 m elidir. 

Hükümet programındaki : «Yurdumuzun ge
lişmesinde bölgeler arasında ekonomik, sosyal 
ve kültürel yönlerden dengeli kalkınmayı sağ
layıcı tedbirleri yoğunlaştıracağız:»' ifadesini 
memnunlukla karşılamakla beraber, cevaibı ko
nuşmalarda bu meselenin daha geniş, isimlen
dirilmiş ve boyutlandın-lımış taahhütlere bağ
lanmasını rica ediyoruz. 

iSaym milletvekilleri; 
Adalet Partisi, reformları; doktrin sapmala

rından arınmış sosyal, ekonomik ve kültürel ha
yatımızın ıslahı ve iyileştirilmesi suretiyle ve 
güçlü ham'!eler!e çağın gereklerine uydurulma
sı ve. en ileri seviyeye u1 aştın İması şeklinde an
lamaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak da 1965 
ve 1069 s°çim beyannamelerinde, millet ve Dev
let hayatımızın türlü kesimlerini içme alan ıs-
ia;h?ı.'t programlarıyla halkımızın karşısına çık
mıştı"' Esasen milletimiz, her iyi, ymi VA gü-
?M fikü kadife hazırdır. Yeter ki, sizin götür
düğünüz reform fikir1 eri iyi ve güzel olsun, 
şartlara uygun ve kabili tatbik olsun... 

Bu noktadan hareketle reformların yapıla
bilmesinin ilk ve lâzım şartı milletimizin bu fik
re inanmiasıdır. Ancak milletimizin arzusu, des
teği ve rızasıyla reform yapmak kalbİldir. Mil
leti ve onun je^nne temsilcisi olan Mec1 isleri bir 
kenara iterek ütopik ve zararlı fikirleri reform 
diye uygulamak mümkün değildir. 

Reform, ne sadece bir kanun ve ne de ak
şam dikilip sabaha meyve veren bir ağaıç değil
dir ; inanç, azim ve devamlılık ister. Esasen 
Cumhuriyet Hükümetleri reformist çalışma ve 
gayretler içinde olmuşlar ve zaman zamıan da 
bunda başarılı sonuçlar almışlardır. Reform., 
mevcudu her ne pahasına olursa olsun değiştir
me tutkusu değildir, mümkün olan nispette ile
riye ve mükemmele götürmekti!*. Bu itibarla ^e-
fo^mun 7ie g^ti^e^eği ve ne götir'ec^ği iyice dü-
sfH^Vıek ve hesap! anmak gerektir. 

Reformlar; ekonomik, sosyal ve kültürel, 
dengeli ve topyekûn kalkınmamızdan ayrı ola
rak düşünülemez. Kalkınma ayrı, reform ayrı 
bir mesele değildir. 

I Reformların şekil, muhteva, kapsam ve za-
I manma karar veren yegâne merci Meclisleri

mizdir. Meclislerin kararlarını, «(Sulandırılmış
tır, yozlaştırılmıştır» diye küçültmeye kalk
mak, sadece demokrasi inançsızlığını ifade 
eder. 

«Seçilmiş Meclislerle reform yapılmaz» fikri 
yanlıştır ve bu, Kurucu Meclis heveısli.leriyle 
sapık fikir sahiplerinin ve parlâmento düşman
larının iddiasıdır. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Meclislerimizin her zaman olduğu gibi son 
iki yılda da reform tasarıları üzerinde kesif 

j çalışmalar yapmışlardır. Bu tasarıların bir kıs
mı kanunlaşmış, bir kısmı da komisyonlarda. 
incelenmektedir. 

Son iki yılda Anayasa değişiklikleri, tçtü-
-zük, adlî konularla ilgili reform kanunları, 

I Petrol Reformu Kanunu, Toprak ve Tarım Re
formu Öntedıbirler Kanunu, esnaf ve sanatkâr
lara sosyal güvenlik sağlayan kanun, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı, anarşik ve yıkıcı 
faaliyetlerle mücadele imkânı veren ve idarî 
reform niteliğindeki kanunlar, Millî Savunma 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili muhtelif ka
nunlar kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

önümüzdeki kısa sürede de Toprak ve Ta
rım Reformu kanun tasarısı, Üniversite, Re
formu, Temel Eğitim Reformu, Maden Refor
mu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun ta
sarıları kanunlaşacaktır. Seçim ve Partiler Ka
nunu ihtiyaca göre de değiştirilecek ve Anaya-
yasa değişikliklerine paralel olarak gerekli 

I önemli kanun değişiklikleri tahakkuk ettirile
cektir. Bütün bunlar koalisyon protokolünde 

] açıklıkla tespit edilmiş olan hususlardır. 
Sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi, yukarıda tarifini verdiğimiz 

reformların yanında ve takipçisi olacaktır. Sol 
doktrinlerden ilham alan ve reform tâbirini 

| kendi maksatlarına âlet eden, iyileştirmeye 'de
ğil, memleketi adım adım komünizme götür-

j mek isteyen fikirlerin de daima karşısında ola-
j cağız. 

-Her türlü reform fikri, Anayasanın 36 ncı 
} maddesine uymak ve vatandaşın mülkiyet 
; hakkına, çalışma, mal edinme ve zenginleşme 

fikrine aykırı düş m em elidir. Reform kanunları 
özellikle mülkiyet fikrini zedeleyici gasp ma-

i niyetinde hiçbir hükmü ihtiva etmemelidirler. 
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Bilindiği gibi ,Topraık ve Tarım Reformu 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunda son şeklini almış, Umumî Heyetinize 
gelmiştir. Burada görüşülerek en son şeklini 
ide alacaktır. Adalet Partisi, komisyon çalışma
larında olduğu gibi Millet Meclisi ve Senato
muzda da Anayasamızın 37 nei. maddesine ve 
yukarıda ifade ettiğim ilkelere göre hareket 
edecektir. Bilindiği gibi Anayasamız bu konuda 
ekonomik fayda ve sosyal adalet prensiplerini 
dengeli bir şekilde öngören hükümler getirmiş
tir. ; 

Sayın Durakoğlu'nun biraz önce ifade etti
ği gibi, Anayasamızda bir siyasî amaç, bir si
yasî maksat yoktur. Bizim inandığımız Topraik 
ve Tarım "Reformu Kanunu Anayasadaki ekono
mik fayda ve sosyal adalet prensiplerini den
geleyen reformdur. 

Sayın milletvekilleri; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, bir bütün olarak 

millî maksat ve hedeflerin tahakkuku için, en 
geniş mânasııyle Türk Milletinin emrindedir ve 
onun ayrılmaz bir parçasıdır. Yurt savunması
nın yegâne dayanağı, millî varlık, Cumhuriyet 
ve Anayasa düzeninin koruyucusu Silâhlı -Kuv
vet lerimizdir. 

ıSilâhlı Kuvvetlerimiz, milletimizin ve Ana
yasanın kendine verdiği şerefli mevkide her 
zaman kanun ve nizamlar ve hukuk düzenine 
bağlı olduğunu iısbadetmiştir. 

Bu ifadeden sonra bundan sonra söyleye
ceklerim, Silâhlı Kuvvetlerimizi kendi politik 
maksatlarının desteği gibi göstermek isteyen 
politikacılara ve politika heveslilerinedir. Hiç 
kimse Silâhlı Kuvvetlerimizi kendi fikirlerinin 
takipçisi gibi gösterme hakkına sahip değildir. 

Politikacılar Ve politika heveslileri, Silâhlı 
Kuvvetlerimizi rahat bırakın!.. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Büyük Atatürk'ün 
prensiplerine sadık kalarak daima politika dı
şında kalma eğilimini korumuştur. Zaman za
man yanlış intiba vermek isteyenler olmuşsa da 
Silâhlı Kuvvetlerimiz en kısa bir zamanda bun
ların mesnetsiz olduğunu ortaya koymuştur. 
Esasen bütün milletlerin uzak, yakın tarihleri 
politikaya karışmış silâhlı kuvvetlerin savaş gü
cünü kaybederek milletlerini ve memleketleri
ni felâketli sonuçılara götüren misallerle dolu
dur. 

Bugün Türk politika hayatının sıkıntısı mil
letten kopmuş, seçmensiz siyasî ihtiras grupları 
yüzündendir. Milletimiz bunun tedbirini mutla
ka bulacaktır. (AP sıralarından «Bravo»" ses
leri.) 

Siyasî görüşlerin halika ulaştırılması yolla
rı herkese açıktır. Huzur ve refahın sihirli for
mülleri kafalarımızsa ise, millet de karşımız
dadır. İktidarın yegâne yolu ona ikna etmek
tir. Ancak milleti cahil oy çoğunluğu farzede-
rek, ne onu ilkna etmek ve ne de ona hizmet 
etmek mümkün değildir. 

ISayın milletvekilleri, 
Dış politikamız, geleneksel olarak millî aneın-

faatlere dayalı, memleketimizin güvenliğimi ar
tırıcı ittifak manzumeleri ile iyi komşuluk 
es asılarına istinat etmiştir. 

Millî davamız olan Kıbrıs meselesinin Tür
kiye'nin ve Kıbrıs Türk Cemaatinin haklarına 
ve menfaatlarma uygun bir şekilde çözümü de
ğişmez hedefimizdir. 

Hükümet programının dış politika bölü
münde Cin Halk Cumhuriyeti ile ilgili ibarenin 
maksadının, genel dış politika hedeflerimiz yö
nünden ne değer ifade ettiğini anlayamamış 
bulunuyoruz. 

Dış ülkelerde ve özellikle Avrupa'daki sol 
eğilimli basın ve politikacıların, memleketimiz 
aleyhindeki faaliyetleri üzerine Hükümetin dik
katini çekmek istiyorum. Geleneksel olarak, 
maksat ve niyeti ime olursa olsun, dış tesirler 
milletimiz tarafından hoş karşılanmaz. 

Fedakârlıkla çalışan örfî idare- makamları
nın ve güvenlik kuvvetlerimizin, solcu anar
şistlere insanlık dışı muamele yaptığı beyan ve 
yazılarına rastlanmaktadır. Bu beyan ve yazı
lar özellikle Avrupa Konseyinde, sol kanadın 
propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
Ayrı ve kapalı bfir dünyada yaşamadığımıza 
göre, bu haksız iddialara kulak tıkayamayız. 
Hükümet, bu iftiraların karşısında daha aktif 
bir yol izlemelidir. 

Sayın milletvekilleri, TRT, milletin büyük 
bir çoğunluğunu rahatsız edecek şekilde, ken
dinin ve istediğinin propagandasını yapar ha
le gelmiştir. Sayın Genel Müdür kendi iradesiy
le, kendisini problem olarak sunmağa devam 
etmektedir. Bir satırlık haberler, dakikalarca 
süren nutuk ve gereksiz merasim, tafsilâtları 

— 735 — 



M. Meclisi B : 98 24 . 4 . 1973 O : 1 

ile en pahalı bir şekilde milletimize duyurul
maktadır. 

TET, millete hizmet için kurulmuştur. Mil
let bu maksatla vergi öder ve Meclislerimiz bu 
maksatla ödenek ayırır; elbette, hiç kimsenin 
nutuk ve merasimlerini yayma aracı değildir. 

Hadiselerden ders almamış görünüyoruz. 
TRT'nin veya herhangi bir organın taraf tut
ması, ters netice verir. Türk tarihi bunun mi
salleriyle doludur. 

Hatırladığımıza göre, merasimleri kısıtla
yan, hattâ karşılamaları yasaklayan bir tamim 
de Sayın Erim zamanımda yapılmış ve yürür
lüktedir. Gelin görün ki TRT, karşılama nokta
sının km.'sini, konvoyun uzunluğunu, nutuk 
balkonunun yerini duyurmayı görev sayacak 
kadar bir umursamazlık içindedir. 

TRT, 22 Nisan 1973 Pazar günü, (bu bir 
çok kereler tekrarlandı; ama ben en çok naza
ri dikkati celbeden kısmı tekrar ediyorum) Sa
yın Millî Eğitim Bakanına ayrılan zamanın iki 
katını, Hakkâri Radyo İstasyonunun açılış me
rasiminin tafsilâtını vermeye harcamıştır; bun
dan evvelki ve sonraki yayınlar da hariç. Hak
kâri'de radyo istasyonu kurulması, hepimiz için 
(memnuniyet vericidir. Ancak, yayınlara baka
rak şaşıyorsunuz; kurulan, Hakkâri Radyo İs
tasyonu mu, yoksa Sayın Musa Ogün'ün övün
me istasyonu mu?.. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

1971 yıılı başında yurda şâmil radyo ve tele
vizyon şebekelerinin genişletilmesine imkân ve
ren radyolink tesisinin tamıamı inşa halinde ve 
bir kısmı da bitmek üzere idi. Bu husuıs, bütün 
konuşmalarda dikkatle gizlenmekte ve herşe-
yin son iki senede yapıldığı intibaı verilmek 
istenmektedir. Ama, milletimiz yapanı bilir ve 
her zaman sahip değiştirme gayretlerini de bo
şa çıkarmıştır. 700 bin liralık televizyon direk
lerini hizmete koymak için, Devletin temsilcisi 
valilerimizin ikinci plâna itildiği pahalı mera-
smler tertiplemekte ve bu merasimler, radyo ve 
televizyonlarla, en gereksiz ayrıntılarına kadar 
milletimize duyurulmaktadır. Hele, İstanbul te
levizyon direğine Sayın Cumhurbaşkanından 
başlayarak G-enel Müdür Muaviniyle biten ve 
kimlerin hizmet döneminde bu direğin dikildi
ğini gösteren bir liste asılmış ki, olsa olsa ka
rikatür mevzuu... Başka türlü ifade edemiyo

rum. Hükümetten, bu meseleye tez elden bir ça
re bulmasını rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk ilkelerine 
bağlılık, millî hâkimiyet ve cumhuriyete yü
rekten inanmakla kabildir. 50 nci Kuruluş Yıl
dönümünü kutlamağa hazırlandığımız Cumhu
riyetimizi heır türlü aşırı akımlara ve tecavüz
lere karşı korumak, hepimizin birlikte ve fert 
olarak görevidir. 

Cumhuriyet, dudaklarda bir kelime değil, 
büyük bir muhtevadır. 

Cumhuriyet kendi kendine doğmadı. Bü
yük fedakârlıklar, ıstıraplar ve tarihî tecrübe
lerle kuruldu. Böylece kurulan Cumhuriyet, 
kendi haline bırakılarak da yaşayamaz; oma 
inananların fedakârlığı ve savunması ile yaşar. 

Değerli arkadaşlarım; bulutlar dağılmış, 
ufuk .görülmüştür. Demokrasinial ve hürriyetle
rin koruyucusu olan genel seçimler, 14 Ekim 
1973 ıtarıiihinıde yapılacaktır. Milletin vereceği 
oylarla, milletin gönlündeki parti veya partiler 
m'iMiete hizmet için iktidar olacaktır. Böylece, 
ülkeyi kimin idare edeceği hususundan doğan 
bunalım, 14 Ekim 1973 tarihimde milletimizin 
hakemliği ile son bulacaktır. 

Herkes, milletin vereceği kada>rryle yetin
meye mecburdur. Biz Adalet Partisi olarak, 
sadece Türk Milletinin vereceği vazifeyi ka
bulle hazırız, kabul ederiz. Çünkü, güzel olan, 
makbul olan ve şerefli olan, milletin verdiği
dir. 

Sayın milletvekilleri, uzak ve yakın .mazinin 
siyasî hâdiseleri arkada kalmıştır; olumlu ve 
olumsuz yönleriyle tecrübe hanesine kaydedil
miştir. Adalet Partisi bunlardan, sadece mille-
timıiziin 'geleceği için yararlanmak 'gerektiğine 
kanidir. Büyük ve zengin kaynakları olan bir 
vatana sahibiz, devletler kurmuş, ikbal ve ka
hır görmüş, çalışan, fedakâr ve kabiliyetli bir 
milletin mensuplarıyız. Uzun ve acı tecrübeler
den sonra doğru yol bulunmuştur ve bu, millî 
hakimiyet yoludur. Bu yegâne yoldur, başka yol 
yoktur. Çünkü, hâkimiyetin kaynağı millettir. 
Kurumayan' göl, tükenmeyen pınar odur. Ancak 
bu yol bizi, büyük Atatürk'ün vasiyet - hedef 
olarak verdiği çağdaş biati medeniyeti seviyesi
nle ulaştırır. 

ISıözleırime burada son verirken, yeni Hükü
metin mıülliet ve memleket 'hizmetinde başarılı 
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olmasını diler, olumlu tgüvemayu vereceğimizi 
beyan ©der, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerinde 
•gruplar adına söz isteyen sayın milletvekilleri 
görüşmüş bulunuyor. Kişisel görüşlerini arz et
mek üzere söz isteyen sayın milletvekillerine 
»öz vereceğim. 

Sayın Şemsettin Sönmez, buyurunuz. 
ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çok değerli grup sözcülerinden sonra, Hü

kümet programını temkid veya .tasvip mahiye -
tindeki bir konuşmayı fazla uaatmıamıak kara
randayım. ' Yalnız, şimdiki Hükümetin .vazifesi 
(seçimlere kadar olması dolayısıyle) oldukça 
tahdit edilmiş bulunmaktadır. Böyle süresi tah
dit ^edilmiş bir Hükümetten, çok fazla teferru
atlı büyük işler beklemek her halde hatalı bir 
yol olur. Fakat, programını dikkatle dinlediği
miz Sayın Başbakanın ifadelerinde; memleketin 
amadavalarına ve memleketin gerçek ihtiyaçla
rına özet olarak çok iyi temas edildiğini mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Hükümeti, şüp
hesiz ki, Yüoe Meclisin Hükümeti olarak, mem
leket 'gerçeklerini oldukça vukufla ele almış ve 
bu gerçeklere programında, önemli prensipler 
halinde yer vermiştir. 

Nitekim, memleketimizdeki sosyal adalet 
bakımından, .milletimizin 'gerçek topluluğunu 
aynı seviyede kalkımdıralbilmıeik için, yedi asır
dan beri süregelen ihmalleri dile getirmesi dahi 
bizleri sevince ulaştıran ibir Hükümet programı 
olarak takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Mesela; taban fiyatları .konusunda, bilhassa 
hububat ve kuru ziraatla meşgul olan çiftçimi
zin elde ettiği ürünlerin taban fiyatı konu
sunda gerçekleri görebilmiş olması; bu Cumhu
riyet Hükümetinin, ı(daha evvelki hükümetlere 
nazaran) .milletimizin aşağı - yukarı 20 milyo
nunu teşkil ıeden hububat çiftçisinin hayat sevi
yesini yükseltmeye çalışma yönünde Anayasa 
doğrultusunda ıe:ı esaslı reformlardan birini 
ele allmış olması bakımından da, programı ayrı
ca bir önem taşımaktadır. 

Yalnız; Hükümet programında deniliyor 
M; «Bugün, Türkiyemizin karşı karşıya bulun
duğu (sorunlarının çoğumun, ülkenin yeterli bir 

igelişmişlik yüzeyine ulaşamamış olmasından 
ileri 'geldiği bilinen bir ıgerçektir.» 

Evet muhterem arkadaşlarım, Türk /münıev-
veri tarafından bu gerçek çoktan beri bilindiği 
halde, memleketin nüfusunun 20 milyonundan 
fazlasını teşkil ıeden (kuru- ziraatle, hububatla 
geçinen) köylümüzün hayat seviyesi son sene
lerde bilhassa, oldukça ihmal edilmiştir. Buna 
da sebep, (yine üzerine basa basa söylüyorum) 
.taban fiyatlarının vaktinde ve gerçeğe uygun 
olarak tespit edilememiş olmasıdır. 

İşte," ben asıl, buğdayın, hububatın ve pan
carın bu seneıki taban fiyatlarını tespit ederken 
Hükümetin, hayat pahalılığının en az '% 100 
arttığını da gözönünde tutarak gerçek fiyatları 
getirmesini temenni etmekteyim. Yalnız, buğ
day fiyatıma zam yapıldığı takdirde, pancara 
zam yapıldığı takdirde, şekere ve buğdayın 
mahsulü olan (fakir halkımızın yediği) ekme
ğe de çok miktarda bir zam geldiği takdirde, 
o zaman daireyi faside haline 'gelmiş olan hayat 
pahalılığıma bir kez daha girmiş olacağız ki, 
bu da, köylüye bir elden verdiğimiz paranın 
•*>Mir elden tekrar geri alınmasına müncer ola
cağından, taban fiyatları yükseltilirken, daha 
doğrusu gerçek fiyatlarına vaktimde getirilir
ken bunların mahsullerinin de fiyatlarını müs
takâr bir seviyede tutmayı unutmamak icabet
in ektedir. 

Meselâ diyeceksiniz ki, «Pancar fiyatını yük
seltirsen, şeker fiyatını nasıl eski seviyesinde 
tutabilirsin?». 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeden çok az 
bir fedakârlık yapmak ve şekerden alman ver
giyi indirmek suretiyle pekâlâ, şeker fiyatları 
normal seviyesinde tutulabilir ve bu da, pan
cara yapılacak zamdan dolayı bâzı çıkarcıların 
m>eydana getireceği suni hayat pahalılığını ön
lemek bakımından akla gelen en kısa tedbir 
olsa gerektir. 

Diğer taraftan, Hükümetimizin programın
da yine fiyat istikran konusu ele alınmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 13 Eylülde ve yine 13 
Şubatta yaptığım gündem dışı konuşmalarda, 
memleketimizde suni bir hayat pahalılığının 

olduğunu, traktör ve yedek parça fiyatlarından 
tutunuz da, bilumum emtia üzerinde size misal
ler vererek arz etmiş bulunuyorum. 

Yine 21 Nisan tarihli, günlük bir siyasî ga
zetede şu havadisi okudum : 
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«.10 milyonluk vergi kaçınan biır karı - koca 
yakalandı..,» ve .altında izah ediyor; « para
van şirketler kurmak suretiyle hem hayat pa
halılığını .getirmişler, hem ide İsrail'le de ilgili 
•olıanaık iki taraflı çalışmak suretiyle 10 milyon
luk bir verigi kaçırarak memlekete yaptıkları 
kötülük, yiinıe Oumlhuriıyıet Hükümeıtıimiın zabııtıa-
sı tarafından tespit edilmiş bulunuyor.» 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 mci 
yılıma varırken dahi memleketimizdeki haksız 
iktisapları, haksız kazançları, Anadolu'nun ve 
Trakya'nın fakir halkını sömüren haksız kazanç 
sahibi bir avuç insanı yola getirelbilecek nite
likte formülleri ve prensipleri ıgetireımeımiş ol
manın üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Bil
hassa ısıon .reform hükümetleri: zamanında bu 
ıgıiibi çıkarcılara ve haksız iktisaplara mani ola
cak formaliteler elde mevcudolmadığı için ve 
reform hükümetlerinin de aklına bu husus gel
mediği içindir ki, son iki yılda maalesef, meım-
leketiımizde sunî hir hayat pahalılığı almış yü
rümüştür. ıSaym Hükümet üyeleri <«% 30 - 40 
paihalılik var» desinler; fakat perakendeci piya
sasında son iki yılda asgarî % 100 bir hayat 
pahalılığının olduğu muhakkaktır. 

Yine Hükümet programında, 'mıemleiketteki 
montaj sanayii ile ilgili 'güzel cümleler var. 

'Montaj sanayii şüphesiz ki, 'ağır sanayie 
ıgeçişte Ibir merhalede. 'Bunu İher zaman ka/bul 
'ediyorum, yalnız, bu da Devlet tarafından ,mu-
ayyen formüllerle, .muayyen prensip İşerle ve ka
nunlarla kontrol altında tutulmadığı takdirde, 
0 memlelkete faydalı olmaktan ziyade zararlı 
hale geliyor. Netekim 13 Şubatta .yaptığım 
gündem dışı konuşmada misal olarak vermiş
tim; Türkiye'de monte edilen kamyonların 
wıesthimg»house'in tamir takımı - hattâ o za
man markasını da söylemiştim, firmayı renci
de etmemek için tekrar etmiyorum - bir lastik 
parçasından ibanetmiş, ı% 300 kârla dahi satıl
mış olsa, bu lastik parçasının 100 liradan fazla
yla satılmaması gerekiyormuş; fakat ;bu montaj 
sanayiini getiren ecnebi firma bu westhingho-
usıe'ın parçasını buradaki mümessiline Hükü
met döviz verdiği halde göndermiyor, onun 
yerime onun onun komple aparatını gönderiyor, 
1 235 liraya satılıyor. 

Şimdi, kamyonu olan şoför 10*0 liralık bir 
parça ile araıbasmı tamir edebileceği yerde, bu 
montaj sanayii ile ilgili firma dışarıya farzla 

döviz akıtmak için, onun ikomple aparatını 
yollamak suretiyle 100 lira yenine hizden 1 235 
lira almayı başarmış bulunuyor. Binaenaleyh, 
montaj sanayiinde de, sanayi kurulunken, ye
dek parçanın en ufak teferruatına kadar mem
leketimize ithalini öngören tedbirlerin pren
siplerle ve kanunlarla ele alınması iktiza etmek
tedir. Bu -bakımdan da Cumhuriyet Hüküme
tini peşinen uyarmayı bir vecibe sayıyorum. 
Çünkü, «Bu hatalar olduysa eski hükümetler 
zamanımda oilim/uştur, bu Hükümetin ne; kaba
hati var da yüzüne vuruyorsun?» diyebilirsiniz. 
Geç vakit olduğu için Nasrettin Hoca'nın hikâ
yesini nakletmekte fayda umuyorum. 

Biliyorsunuz, Nasrettin Hoca çocuğunu çeş
meye gönderinken evvelâ dövmüş, «Bu çocu
ğun ne suçu var da dövüyorsun, Hoca t» de-
mıişier. «Ya testiyi kırarsa» demiş Hoca, «Peki 
ıkındıktan sonra döv, neye kırmadan dövüyor-

• sun ?» delmişler.. «'Kırıldıktan sonra dövmüşüm 
para etmez, kırımadan döveyim ki, testiyi kır
madan getirsin» demiş. 

Ben ide onun için, eski hataları bundan ev-
- vol'ki ıhükümıeıtleri yenmek için getirmiyorum, 
iböyle Ibir niyetim de yok; fakat yeni Hüküme
tin aynı /hatalara düşmemesini sağlamak bakı
mımdan (eski hükümetlerin affını dileyerek), 
bu hataları huzununuzda dile getirmiş bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, köylünün ürettiği 
mahsulün taiban fiyatları ve hayat pahalılığı ile 
mücadele konusunda geme bir noktayı unutma
mak lâzımdır, o da gübre fiyatlarıdır. 

Gübre paihalı olarak temin edildiği takdir
de istihsal de pahalı oluyor; yani, yine fasit 
dairemin dönmesini temin ediyor. Binaenaleyh, 
Avrupa memleketlerimde ben bundan 20 sene 
evvel müşahede ettim; İngiltere'de bile gübre 
köylüye, maliyet fiyatının çok altımda bir fiyat
la veriliyor. Ben o zaman, ilgili bir zata sor
duğum zaman dedi ki, «köylünün ürettiği ürü
ne fazla bir fiyat koymak belki enflâsyon ya-
rataibilir; aımıa biz onun ihtiyacı olan gübreyi 
ve aleti;, maliyetinden de ucuza, hattâ bütçeden 
para ödemek suretiyle maliyetinden de ucuza 

. •sağlamış bulunuyoruz .ki, köylü yetiştirdiği 
malı ucuza istihsal etsin ve ucuza satsın; hem 
ıkemdisi kazansın, hem çok ürün elde etmek, 
suretiyle İngiltere, dışarıya döviz vermekten 

— 738 — 



M. Meclisi B : 98 24 . 4 . 1973 O : 1 

ikunbuLsun. İşte bunun içindir ki, biz gübreyi ve I 
ziraat aletlerini köylüye maliye;tinden de ucu- j 
zıa sağlamak politikasını bu yönden takibedi- \ 
yanız» demişti. 

Tasavvur buyurun, dünyada aşağı - yukarı 
1 milyar insanı sömüren İngiltere dahi kendi 
çiftçisini, yaıii, nispeti çok az olan çiftçisini bu 
şiekilde himaye etmeyi düşünürse, bizim Cum
huriyet hükümetleri, nüfusumuzun yarısından 
fazlasını teşkil- «den Türk çiftçisinin gübre 
ihtiyacını ve ziraat aleti ihtiyacını neden, büt
çeden ufak bir fedakârlık yapmak suretiyle 
daha ucuza temin etmek yoluna gitmesin?. İşte, 
ıbıeni hayrete düşünen nokta buradadır arkadaş- -
lar. 

Dış politikamıza da kısaca değinmek istiyo
rum. 

Değerli 'arkadaşlarım, dış politikada daha 
aktif ıbir tutum içinde olmanın şiddetle ihtiyaç 
duyulduğu günlerde yaşıyoruz. Biliyorsunuz, 
dış memleketlerde, hattâ dostumuz ve müttefi
kimiz olan memleketlerde, 'gerek dışarıdaki 
Türklere karşı ve gerekse Cumhuriyet Hükü
metinin resmî mümessillerine karşı yer yer 
suıikastiler rb&rbibedilmeikte ve Hükümetimiz, dı
şlardaki Türklerin emniyetini ilgili devletlerden 
sormak zorunda kalmaktadır. Binaenaleyh, bu 
şartlar altında Dışişleri Bakanlığımızın çok ak
tif bir politika ile, gerek dışarıda bulunan Türk
lere veya dışarıdaki temsilcilerimize yapılacak 
lıakareıtamiz jestlerin ilgili 'devletler tarafından 
önlenmesi hususunda büyük bir hassasiyet 
bir vecibe haline ıgeimiş bulunuyor. ' 

Bugünkü gazetede yine Batı Trakya Türk
lerine ait bir haberde, bir gazetecimizin kilise • 
>de hırsızlık yapan bir şahısla elleri bir arada 
kelepçeye vurulmak suretiyle adliyeye getirili
şini gösteren resini de mevcuttur. Binaenaleyh, 
ecnebi memleketler, «iSizin memleketinizde bi
zim bir çocuğumuz yatıyor, heyetler (gönderip 
/kendisini gömeceğiz» diyorlar; fakat bir Türk 
gazetecisi, Batı Trakyada kilise hırsızlığı yapan 
bir ıaidî suçlu ile aynı kelepçeye vurulmak su
retiyle adalet huzuruna çıkarılıyor da, bizim 
Hükümetimizden ses - seda çıkmıyor. İşte, be
nim. protesto etmek istediğim husus budur ar
kadaşlarım. 

Bir diğer husus olarak da, üniversite re
form konusuna değinmek istiyorum: Bu konu-

I yu, üniversite reform konusu şeklinde dıeğil, 
i millî eğitimde reform konusu şeklinde .öle al-
: mak ihtiyacında bulunuyoruz. Zira, ilkokuldan 

itibaren mekteplerde verilecek cemiyet terbi
yesinin, müspet bir cemiyet terbiyesi olimasını 
sağlamak muhakkak ki, Cumhuriyet Hüküme
tinin eğitim politikasını ilgilendiren bir husus
tur. Hükümet programımda bu konuya eğilim
miş olduğunu görmenin inşirahını duyuyoruz. 

Hükümetimizin, toprak ve .tarım reformu ko
nusundaki fikirlerine de değinmek istiyoirum. 
Yalnız, toprak ve tarım reformunu yaparken, 
bütçeye çok ağıra mal olacak hususlardan 
kaıçınılmaısını ve yeni enflâsyonisıt bur politika
ya bizi götürmek gibi bir badireye düşürmeme-
sinıi bilhassa Cumhuriyet Hükümetinden istir
ham ediyorum. Çünkü, söylentiler eğer doğ
ruysa, toprak ve tarım reformunun gerçekleşti
rilebilmesi için aşağı - yukarı 90 milyar liraya 
ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Binaenaleyh, sa
nayimize ve enerji kaynaklarımızla harcanacak 
paraların bu tarafa aktarılmak suretiyle, mem
lekette enflâsyonist bir politika yaratılmasını 
bilhassa önlemek bakımından, toprak ve tarım 
reformuna taraftar olmakla beraber, bunun 
bütçeye çok ağur bif yük teşkil etmemesi hu
susunda, tatbikat 'esnasında, Cumhuriyet Hü-
kÜmit'inin hassasiyet göstermesini de hatırlat
makta fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu temennile
rimden sonra; Cumhuriyet Hükümeti nihayet 
Yüce Meclisimizin Hükümetidir, bu 'balkımdan; 
başarılı olmasını ve milletimizin hayat seviye
sini yükseltmek hususunda alacağı tedbirlerin 
bilhassa başardı olmasını temenni eder, muhteı-
rem Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN -— Kifayeti müzakere önergelıeri 
gelmiştir. Sayın Başbakana söz verdikten son
ra, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci 
kez îSayın Durakoğlu söz istemiş olduğu cihet
le, son sözü Sayın Durakoğlu'na vereceğim, 

Sayın Başbakan Naim Talû, buyurunuz efen
dim. 

BAŞBAKAN NAİM TALÛ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Hükümetimizin programı üzerinde yapılan 
tenkitleri ve bu mevzudaki temennileri büyük 
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bir dikkatle izlemiş bulunuyorum. Bu tenkit ve 
temenniler içinde memleket menfaatlerine uy
gun ve tatbik ka'biliyeti bulunanların üzerinde 
nazarı itibara alacağımızı bilhassa ifade etmek 
isterim. 

Konuşmacılar yer yer, programımızın muh
tevası ve hacmi üzerinde durdular ve görüşle
rini ifade buyurdular. Zannediyorum, bu mese
lenin sarahate kavuşması için. Hükümetimizin 
şekli ve vazifeleri üzerinde durmakta fayda 
vardır. 

Bilindiği gibi, memleketimizin 12 Mart 1971 
Muhturasıyle olağanüstü 'diye tavsif edilen bir 
düzen., içine .girmiş 'bulunmaktadır. 12 Mart 
Muhtırasının verildiği sıralarda, bu Muhtıra 
hakkında muhtelif fikirler ileri sürülmüştür. 
Ancak, geçen zaman içinde anlaşılmıştır ki, o 
tarihlerde memleketimiz büyük bir tehlikeyle 
karşı karşıya bulunmaktaydı. Ordumuz ve ku
mandanlar, bu tehlikeyi isabetle ve zamanında 
görmüşler; fakat aynı zamanda, direkt bir Or
du müdahalesinin memlekete zarar vereceğini 
yine isa'betle teşhis ederek, böyle bir hareket 
yerine bir muhtıra vermek suretiyle memleket 
meselelerinin salâha gitmesini tercih etmişlerdir. 

Muhtıraya baktığımız zaman esasını şöyle 
görüyoruz: Memleket meselelerinin, partilerüs-
tü 'bir anlayışla ele alınması ve muayyen reform
ların çıkarılması; ana hedef bu. Bu Muhtıranın 
verilişini takip eden iki yıl zarfında muhtelif 
hükümetler kurulmuş bulunmaktadır. Hiç şüp
he etmiyorum ki, Birinci Nihat Erim Hüküme
tinden Perid Melen Hükümetine kadar bütün 
hükümetler, Muhtıranın a'nlayışma uygun ve 
memleket menfaatlerine uygun gördükleri isti
kamette kararlar almışlar ve memleketin nor
mal 'şartlara bir an evvel kavuşması için gayret 
sarfetmişlerdir. Bu hükümetlerin muvaffak 
olup olmadıkları meselesi üzerinde ben şahsen 
durmak istemiyorum; fakat inancım şudur ki, 
bütün hükümetler memlekete hizmet etmek aş-
kıyle hareket etmişler ve ellerinden gelen bü
tün gayretleri göstermişlerdir. Bu hususta esa
sen karar vermeye imkân da yoktur. Çünkü, bu 
icraatı değerlendirecek bir hakem yoktur orta
da. Demokrasinin, bilindiği üzere birtakım ak
saklıkları, güçlükleri vardır; ama inkâr kabul 
etmez bir kuvveti vardır; o da milletten destek 
almak ve milletin hakemliğine dayanmaktır. 

Böyle bir hakemden mahrum olunduğu zaman, 
ileri sürülen fikirler, gayet tabiî, kişisel fikirleri 
olmaktan ileri gidemeyecektir. 

12 Mart Muhtırasından sonra gelen hükü
metleri birtakım müşküller beklemekteydi. Bu 
müşkülât, hükümetlerin Parlâmentoya ve parti-
tilere tam olarak dayanmamasından ileri geli
yordu; daha doğrusu Parlâmentoyla, partilerle 
ilişkilerinden doğuyordu. Zannediyorum, bütün 
hükümetler bu müşkülâtı bir miktar çekmişler
dir. Birinci Nihat Erim Hükümetinin anlayışı, 
«Biz • partilerüstü bir Hükümetiz, binaenaleyh 
doğru gördüğümüz istikamette kararlar alırız 
ve aldığımız bu kararlar mutlak doğrudur» 
şeklindeydi. Bunun mânası, bir Parlâmento 
vardı; ama Parlâmentonun fikri, görüşü, kuv
veti yoktu; Parlâmento, hükümetlerden gelecek 
tekliflerin bir tescil mercii şeklindeydi. Tabiî, 
bu anlayış derhal müşkülâtını gösterdi ve bu 
anlayış içinde hükümetin devam etmesi imkânı 
olmadığı çok çabuk anlaşıldı. İkinci Nihat Erim 
ve Melen Hükümetlerinin bu anlayışı terketti-
ğini ve Parlâmentoya dayalı Hükümet şeklini 
kabul ettiklerini görüyoruz. 

Nitekim, gerek sayın Erim ve gerekse sa
yın Melen muhtelif vesilelerle yapmış oldukları 
konuşmalara da müteaddit defalar, Hükümetleri
nin Parlâmentoya dayalı olduğunu ifade etmiş
lerdir. Ta'biî hu, meseleleri biraz kolaylaştırdı; 
ama, yine de güvenoyu alınmış olmasına rağ
men, bir partiye, anlaşmış partiler grubuna da
yanmadığı için, müşkülât zaman zaman kendi
ni gösterdi. İşte bu tecrübelerden sonradır ki, 
bugün, kurulmuş olan Hükümet, daha iyi vazi
fe görebilmek ve normal rejime geçişin son hal
kasını teşkil etmek üzere anlaşan iki partimi
zin kurmuş olduğu koalisyon hükümeti şeklin
de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Hükümetler hakkındaki bu görüşlerden 
sonra, şimdi de Hükümetimizin programı üze
rinde kısaca durmak isterim. Evvelâ şu husu
su arz edeyim ki, Hükümetimizin, bizden evvel
ki hükümetlerden bâzı farkları vardır. Bunlar
dan, kanaatımca mühim olanlardan birisi; bun
dan evvelki hükümetlerin aksine, bir mânâda, 
kısa bir zaman içinde vazife görmek üzere gel
miş bulunmasıdır. Yani, çalışmalarımız takri
ben 5,5 aylık bir devreyle mahduttur. Eğer, 
Parlâmento çalışmalarını nazarı itibara alacak 
olursak,bu, 'belki de 1,5 ay ile mahdut bulun-
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maktadır. Bu bakımdan, programımızın bâzı 
hususiyetlerinin bulunmasını kabul etmek lâ
zımdır zannediyorum. 

Diğer bir hususiyeti; biraz evvel de ifade et
tiğim gibi - Hükümetin siyasî mesuliyetine iki 
partinin iştirak etmesidir ve bunun, bu iştira
kin bir protokolla tespit edilmiş bulunmasıdır. 
Bu bakımdan, biz programı hazırlarken, bu 
porgramm, yerine getirilemeyecek bir vaatler 
listesi haline gelmemesine bilhassa dikkat ettik 
ve ancak protokolda gösterilen ve bu müddet 
zarfında yapılabilecek işlere ehemmiyet verme
ye azamî gayret sarfettik. 

Programımıza baktığımız zaman, esas itiba
riyle 'bir - iki anahedefin mevcudolduğunu gö
rüyoruz. Bunlardan bir tanesi; 12 Mart Muh
tırasının öngördüğü reform kanunlarının çı
karılmasıdır. Şuna inanıyoruz ki, Meclislerimi
zin yoğun ve hızlı çalışması neticesinde bu hu
sus temin edilebilecektir ve bu hususa memle
ketimizin geleceği bakımından da büyük bir 
ehemmiyet atfediyoruz. 

Burada muhtelif arkadaşlarımız değindi
ler; - zaten basında da zaman zaman çıkmakta
dır - reformların istenilen şekilde çıkıp, çıkma
yacağı meselesi vardır. Burada zannediyorum 
bir sarahate kavuşmak icabedecektir. Gayet ta-
'bidir ki, muhtelif şahısların, muhtelif zümrele
rin, muhtelif partilerin değişik görüşleri ola
caktır. Binaenaleyh, Hükümetler kendi anla
yışlarına göre (hazırlayacakları tasarıları Parlâ
mentoya sevkedecekler ve tasarılar kanunlaş
ması halinde son şeklini Parlâmentoda alacak
tır. Bunun başka bir şekli yoktur. Demokratik 
rejimimizin icabı olarak bu yola gayet tabiî gi
dilecektir. Ama, inanıyorum ki, partilerimiz ve 
Parlâmento, memlekete hizmet etme aşkı için
de, bu reformları memleket menfaatlerine en 
uygun 'bir hale getireceklerdir. .. 

Programımızda öngörülen ikinci husus; te
sis edilmiş olan huzurun devamı ve bilhassa sı
kıyönetimin kaldırılmasından sonra bu huzu
run devam etmesi için gerekli tedbirleri almak
tır. Bu mesele üzerinde hassasiyetle durduğu
muzu programımızda ifade etmiştik. Devleti 
daha güçlü hale getirmek için her türlü aşırı 
sol ve aşırı sağ ile, yıkıcı ve bölücü faaliyetler
le mücadele edilecektir ve bu mücadeleye hiç 
hız kesilmeden devam edilecektir. Bittabi ola

ğanüstü şartlardan normal şartlara dönülürken 
asayiş ve huzurun devamını sağlayacak mevzu
at ile alınacak tedbirler, kişinin, Anayasa temi
natı altında bulunan temel hak ve hürriyetleri
ne dokunmayacak şekilde düzenlenecektir. 

Programımızda üçüncü nokta; seçimlerin za
manında ve tam bir bitaraflık içinde yapılması 
hususudur. Bu zaten, kanunların teminatı al
tındadır. Fakat biz Hükümet olarak da bu 
mevzuda elimizden gelen her türlü gayreti sar-
fedeceğiz. Seçimler zamanında ve en bitaraf 
şekilde yapılacaktır. 

Burada temas edildiği için sıkıyönetim mese
lesine ben de değinmek isterim. Çünkü, bu mev
zu ile alâkalı olarak ifade edilmiştir, daha ev
vel de ifade edildi, programımızda hakikaten, 
sıkıyönetimin kaldırılıp, kaldırılmayacağı hu
susunda bir şey söylemedik. Zannediyoruz ki, 
söylemek mümkün de değildir. Çünkü, sıkıyö
netim muayyen sebeplere dayanılmak suretiy
le getirilmiş bir sistemdir. Bu mecburiyetlerin 
önümüzdeki aylar içinde ortadan kalkıp, kalk
mayacağını bilmeden bir vaitte bulunmak, bi
zim program anlayışımızla, Hükümet vaadiyle ka
bili telif görülmemiştir. Bu bakımdan, bir şey 
getirmedik; ama temennimiz, biran evvel nor
mal rejime dönmek ve sıkıyönetimi kaldırmak
tır. Şartlar elverdiği takdirde, bittabi kaldırı
lacaktır; ama böyle bir vaa'di yapamıyoruz. 
şartların ne olacağını bilmeden. 

Bu anahedefler dışında, programımızda, Hü
kümetimizin ekonomik görüşlerine ve büyük 
halk kitlelerini alâkadar eden. muayyen mev
zulara dokunmak ihtiyacını duyduk ve dokun
duk. 

Ekonomik, politika mevzuunda şunu kısaca 
ifade etmek isterim: Hükümetimizin görüşü 
- ki, Anayasada da ifade edilmiştir - karma 
ekonomi sistemidir. Bu mevzu memleketimiz
de, kanaatimce lüzumundan fazla münakaşa 
edilmektedir. Karma ekonomi sistemi dediği
niz zaman - Anayasamız da bunu böyle kabul 
etmiştir - hem kamu kesimi olacaktır, hem özel 
kesim olacaktır ve her zaman ifade ettiğim 
gibi, memleketin tüm kaynaklarını seferber et
mek suretiyle biran evvel memleketin kalkın
masını sağlayacağız. Gaye budur. Böyle oldu
ğuna göre, zannetmiyorum ki hiçbir Hükümet; 
(bizden evvel gelmiş veya bizden sonra gelecek 
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hiçbir Hükümet) kamu kesimi için gerekli tah
sisatı vermesin (eğer imkânı varsa) ve bunu 
başka sahada kullansın.. Böyle bir şey yok. 
Memlekette olmamıştır ve bundan sonra olma
yacaktır. Hattâ o kadar olmamıştır ki, birçok 
hükümetler bütçeleri zorlamak suretiyle, açık 
finansmana gitmek suretiyle kamu kesimi ya
tırımlarını tahakkuk ettirmek için azamî gay
ret saırf etmişlerdir. 

Bu bakımdan, kamu kesiminden kesip, özel 
sektöre vermek diye bir şey mevzubahis değil
dir. Burada bellki şu olabilir : «Kamu kesimi 
içinde hangi sahalara yatırım yapmalıyız, han
gi sektörü desteklemeyiliz î» Bunun münakaşa
sı yapılabilir ve gayet tabiî partiler arasında 
belki de bu mevzuda bâzı farklar da olabilir. 
Bizim anlayışımız, (ki, bizim anlayışımız de
mek doğru da değil, plân bu anlayışı getirmiş
tir) plân, kamu yatırımlarının hangi sahaya ne 
'ölçüde yapılacağını sarahatle göstermiştir. Bu 
plân da yetkili mercilerden geçtiğine göre, bi
zim Hükümetimizin de bu plâna uyması, zanne
diyorum zaruridir. 

özel sektöre gelince; burada da bir yanlış 
anlayış var zannediyorum. Meseleyi, âdeta mu
ayyen anlayışlar içinde bir servet düşmanlığına 
kadar götürmek suretiyle başka noktalara geç
mek isteyenler oluyor zaman zaman. Ama şunu 
düşünmek lâzımdı : Özel sektör, ekonomi için
de, gereği kadar çalışma imkânı bulamadığı 
taJkdirde, gerekli yatırımları yapamadığı tak
dirde gayet tabiî, kalkınmamız aksayacaktır, 
bu birinci noktadır. 

İkinci nokta, - bu bizi otomatikman vergi 
politikasına da götürür - eğer özel kesime im
kân vermezseniz, gelirini .artırma, yatırımları 
yapma imkânını vermezseniz; derhal, belki he
men değil; ama çok kısa bir devrede sizin ge
lirleriniz düşer; kamu yatırımları yapamaz hale 
gelirsiniz ve işte, ortadan kaldırmak istediğiniz 
işsizlik tam mânasiyle o zaman çıkar. 

Binaenaleyh (tekrar ediyorum) şu anlayış 
içindeyiz: Kamu kesimine de, özel kesime de 
ehemmiyet vereceksiniz. Bütün kaynakları mem
leketin kalkınmasına hasredeceksiniz ve bu su
retle biran evvel kalkınmanın çarelerini ara
yacaksınız. Vergi mevzuunda da öyle bir vergi 
politikası takib edeceksiniz ki ; bu, verginin kay
nağını kurutmasın. Kusa devrede bunu hallet-

'mek çok kolaydır; vergileri çok artırırsınız ve 
bir sene için belki vergi gelirleriniz artmış gö
zükür. Ama, özel kesimin yatırım imkânını or
tadan kaldırdığınız zaman, artık, büyüyen eko
nomiye uygun bir vergi artışı bekleyemezsiniz 
ve neticede, himaye etmek istediğiniz sektörle
r i himayeden mahrum kalırsınız ve Türk eko
nomisinin kalkınmasına hizmet edemezsiniz. 

Onum için; her şey bir denge meselesidir. 
Ekonomi bir dengeye dayanmaktadır, her sa
hada dengeyi muhafaza edeceksiniz. Evet; sos
yal adalet yerini bulmalıdır. Yani, az kazanan
dan az, çok kazanandan çok alacaksınız. Bun
da hiç şüphe yoktur. Ama, çok kazanandan 
öyle çok alacaksınız ki, o çok kazananın tekrar 
yatırım, yapma imkânını ortadan kaldırmayacak
sınız. Aksi takdirde (arz ettiğim gibi) ilerisini 
tehlikeye sokarsınız. 

Biz programımızda, kalkınmamın* hangi yol
lardan yapılacağına da bir nelbze dokunduk; 
plânlarda olduğu için teferruatına girmedik. 
Ama iledik ki; «Hızlı kalkınmanın yolu, hızlı 
sanayileşmektir.» Binaenaleyh, bu kısa devrede 
elimizden gelen bütün imkânları kullanmak: su
retiyle sanayileşme yolunda gerekli tedbirleri 
alacağız; bize düşen vazife ne ise (plânlarda 
gösterilmiştir) bunun hepsini tam olarak yeri
ne getireceğiz. 

Bunun yanında dedik ki; «Evet; sanayileş
me memleket için çok mühimidir. Ama, tarım 
sektörünü ihmal edemezsiniz.» Ve tarım sektö
rünü niçin ihmal edemeyeceğimizi de, belki de 
şimdiye kadar hiçbir programda gözükmeyen 
bir açıklıkla ifade etmiş bulumuyoruz. Sebep
lerini saydık. Bu sebepleri ben ilk defa, Bakan 
olduğum zaman bütçe müzakereleri sırasında 
Bütçe Komisyonunda da bir nelbze ifade etmiş
tim. 

Binaenaleyh politikamız, sanayileşmek için 
gerekli tedbirleri almak; fakat ziraate de ıge-
rekli ehemmiyeti vermektir ve bu da verilecek
tir. Bu bizi, çok tenkit mevzuu yapılan ve çok 
'konuştuğumuz, taban fiyatları politikasına gö
türür. 

Yine, 1971 senesi bütçe müzakereleri sıra
sında, taban fiyatlariyle ilgili olarak şöyle söy
lemiştim : 

«Taban fiyatlarının birçok maksadı vardır. 
Bunlardan bir tanesi, büyük bir kitlenin geli-
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rini artırmaktır ve bu suretle sosyal adalete 
yardımcı olmaktır. 

İkincisi, nüfusumuz artıyor; 5 -10 sene için
de 50 milyonu bulacağız. Binaenaleyh, gıda 
maddesi ithal eden memleket haline gelmemek 
içki de ziraate ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Ayrıca, ziraî mahsûllerimizin çoğu ihraç 
ediliyor. İhracat gelirlerimizin azalmaması için, 
taban fiyatları politikasına ehemmiyet vermek 
lâzımdır. 

Ve nihayet, sanayileşmek bakımımdan en 
güzel araçtır. Çünkü, münhasıran ihracata da
yanan bir sanayi kuramazsınız. Bunu yapan bir 
iki memleket vardır, çoik enderdir. Devamlı ola
rak ihracata dayanan bir sanayi ile meseleyi 
yürütemezsiniz. Binaenaleyh, sanayi tesisleri
nin muayyen 'büyüklükte olması zarureti vardır. 
kap asit elerin muayyen seviyede bulunması lâ
zımdır. Bunun için dahilî pazarın yaratılması 
lâzımdır. Binaenaleyh, taban fiyatı politikası
nı sanayileşmenin bir aracı olarak kullanacak
sınız.» demiştim. 

Bu görüşlerimde bugüne de hiçbir değişik
lik yoktur ve bunun bir kısmını programımıza 
koymak suretiyle ifade ettik. 

Ama derhal şu sual karşıma çıkabilir: De
nir ki, «Geçen sene, sizin de dahil bulunduğu
nuz Hükümet politikası buna uygun mu idi?» 
Bir defa, bu mevzuu çok konuştum; onun için 
tekrar üzerinde uzun boylu durmak istemiyo
rum. Yalnız, şu kadar söyleyeyim ki ; yanlış 
bâzı şeyler söyleniyor. Meselâ, «Geçen seme ta
ban fiyatları hiç artırılmadı, donduruldu» lâfı, 
mütemadi tekrar edilip durmaktadır. Bu yan 
lıştır. Müteaddit defalar ifade ettim: «İki mah
sul hariç, hepsi artırılmıştır ve eski senelere 
nazaran oldukça iyi nispetlerde artırılmıştır.» 
Ama kâfidir, kâfi gelir?.. Bu, kabili münakaşa
dır; fakat artırılmıştır. (C. H. P. sıralarından 
«Artırılmayan mahsuller var» sesleri.) 

«İki mahsul hariç» dedim efendim. 
İkinci nokta; yime müteaddit defalar ifade 

öttim: Her senenin ekonomik şartları değişik
tir.» politika doğrudur, doğru politika budur. 
Ama bâzı ahvalde, memleketin umumî menfaat
leri ve tüm ekonomik meseleleri ele aldığınız 
zaman, bâzı fedakârlıklar yapmak zarureti or
taya çıkar. Geçen seneki politikamız, Hüküme
tin politikası bu idi ve 'bumda zaruret vardı. 

Yine ifade edeyim, (çünkü biraz sonra fiyatlar 
meselesine geleceğim) eğer bu ve buna benze
yen diğer tedbirleri geçen sene almamış olsay
dık, bugün şikâyet ettiğimiz fiyatların nereye 
gideceğini - zannediyorum - biraz düşünmek 
icabedecekti. 

Fakat şunu ifade edeyim ki, bu sene biraz 
daha rahat durumdayız birçok sebepler dolayı-
siyle ve taban fiyatları politikamızı daha 'rahat 
tatbik etmek imlkânı vardır. Programımızda da 
ifade ettiğimiz gibi, «Üreticinin emeğini en iyi 
şekilde değerlendirmek için gerekli tedbirler 
alınacaktır.» 

Çok temas edilen ve hakikaten, üzerinde en 
çok durulması lâzımgelen bir 'mesele olan «Fi
yat politikası» na da bir nelbze değinmek isti
yorum. 

Bu politikaya değinmeden evvel, fiyatlara 
bir göz atmakta fayda vardır. Çünkü bu mev
zuda, yine çok değişik rakamlar ortaya çıkmak-^ 
ta, bu mesele, çok değişik şekilde bir tefsire 
tabi tutulmaktadır. Daha evvel ifade etmiştim 
ve bilindiği gibi, 1971 senesinde toptan eşya 
fiyatları % 23 nispetinde artış göstermiştir. Bu, 
1972 senesinde artış nispeti olarak '% 14,9'a 
inmiştir. Bunu yıllık vasatiler şeklinde almak 
suretiyle değişik rakamlar ortaya çıkıyor, şim
di bumu yeri olmadığı için ifade etmiyorum, 
bunun münakaşası yapılabilir. Söylediğim ra
kamlar, ekonomiyi gösteren, fiyat hareketleri 
olaralk gösteren rakamlardır ve 1971 senesinde 
% 23 nispetinde artış gösteren toptan eşya fi
yatları, 1972 senesinde % 14,9 nispetinde bir 
artışla kapanmıştır. 

Daha evvelde hu.kürsüden ilân etmiştim : 
«Hedefimiz % lO'dur' demiştim. Ama bu '% 10'u 
tutamadık. Bunun muhtelif sebepleri vardır, 
yine, yeri olmadığı için teferruata girişmiyo
rum; hedefe vâsıl olamadık. Ama kabul etmek 
lâzımdır ki, o büyük artışa nazaran oldukça 
düşük hir seviyeye artış temposu getirilmiştir. 
O zaman da ifade etmiştim: «Gaye, 1973'te bu 
'memleketin şartlarına uygun bir istikrarın te
minidir.» Zaten bu sual soruldu. Onun için ne 
olduğunu ifade edeceğim. 

Bunu esasen böyle yapmak da lâzımdı. Çün
kü, yi/ne evvelce de ifade etmiştim: «Ekonomi
de olsun, 'sosyal meselelerde olsun, birbirine zıt 
ve şiddetli kararlar .aldığınız zaman, ekonomi-
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yi büyük bir sarsıntıya uğratırsınız ve bundan 
büyülk ölçüde zararlar meydana gelebilir. O 
bakımdan, yavaş tedbir almakta vardır. «Bu 
anlayış içerisinde, 1973 senesini hedef aldığımı
zı ve 1.973 senesinde mâkûl bir istikrarı temin 
etmeye gayret sarf edeceğimizi, çok daha evvel 
ifade etmiştim. 

Binaenaleyh, 1973 senesinde fiyatların mâ
kul -seviyede, mâ/kul 'ölçüler içerisinde artması 
için gerekli tedbirler alınacaktır. Bunları da 
prog-ranıamızda, yine belki de birçok program
larda olmayan bir açıklıkla ifade ettik: 

Fiyat hareketlerini tek bir şeye bağlamaya 
imkân yoktur. Fiyat hareketlerinin fevkalâde 
geniş ve değişik sebepleri vardır. Bütün bu de
ğişik sebepleri bir arada mütalâa etmek ve de
ğişik tedbirleri almak suretiyle ancak, istikrarı 
sağlamak mümkündür. Binaenaleyh, bu tedbir
lerin hepsini bir program içinde sıralamaya 
imkân olmadığı için göstermedik. Ama, esas iti
bariyle para - kredi politikamızı, maliye politi
kamızı, ithalât, ihracat politikamızı ne şekilde 
kullanacağımızı bu meselede .göstermiş olduk. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanı
zı istirham edebilir miyim; lütfen.. Hükümet 
Programlı üzerinde görüşmeler bitinceye kadar 
birleşimin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. Devam buyurun sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN iNlAlM TALÜ (Devamla) — 
Bu memleket için mâkul olan, fiat istikrarı ne
dir? Hakikaten bu meseleyi bir açıklığa kavuş
turmak lâzımdır. Bu memleketin fiat hareket
lerinde, kırk senelik konjonktürü takip ettiği
niz zaman görürsünüz ki, % 3 ilâ 4 arasında 
daimî bir artış vardır. Bizim memleketimizde, 
nasıl tedbir alırsanız alım, her sene toptan eşya 
flatlarmda, vasati olarak % 3 - 4 civarında bir 
artış görülmüştür. Zaten, dünya memleketleri
ne de baktığınız zaman, tam istikrarı temin 
eden memleket yoktur. Kaldı ki, birçok bakım
lardan, hele kalkman memleketler için bu doğ
ru da değildir.. Amerika bunu bir müddet yap
t ı ; fiatları, zannediyorum, on sene kadar aynı 
seviyede tutma imkânına sahip oldu; bunun dı
şında hemen hemen hiç yoktur denilelbir. Onlar
da da zaman zaman % 2 - 3 civarında fiat artış-. 
lan olmuştur; fakat son senelerde bu artışlar, 
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5 ilâ 9 arasında oynayan bir hale gelmiştir. 
Bizini memleketimizde, senelerden beri % 

3 - 4 civarında bir fiat artışı olduğuna ithalât 
dolayi'sı'yle dünyadaki fiatlarm da otomatik-
man tesiri altında kaldığımıza ve hızlı bir kal
kınma hamlesi içinde bulunduğumuza göre, fi
atlarm, bu biraz evvel arz etmiş olduğumu, 
normalin üzerinde bir artış göstermesini bek
lemek lâzımdır. Bu normal zamanlarda olmuş 
olsa idi, dünya konjonktüründe bir değişiklik 
olmamış olsaydı, derdim ki; bu memleket için 
ideal fiat artışı % 3 ilâ 5 arasındadır. Ama, bu
gün bu imkâna saihip değiliz; bunu bu ölçüler 
içinde tutmaya hemen hemen imkân yoktur. 
Fevkalâde aşırı tedbirler almak suretiyle belki 
tutulur; fakat ekonomiyi öyle bir durgunluk 
içine sokarsınız ki, tesirleri çok daha menfî 
olur. 

O bakımdan, şu anda benim söyleyebilece
ğim şudur; % 5 ilâ 8 arasındaki bir fiat artışı, 
memleketimiz için normal kabul edilen bir fiat 
artışı olması lâzum gelir ve gayesinin de bu ol
ması icap eder. Ama, t'am yapılabilir, tutulabi
lir mi? Onu bilmiyorum; fakat gayenin azamî 
% 8 civarında bir fiat artışı şeklinde tespit 
edilmesinde fayda vardır. Bu memleket şartla
rına uygun derken bunu kastediyoruz. Top
tan eşya fiatlarmın 1973 senesinde % 8 civarın
da bir artış göstermesi halinde bu gaye tahak
kuk etmiş olacaktır; daha aşağıda tutulabilirse 
çok daha iyidir. 

Bu mevzuu kapamadan 'evvel, bir rakamı da 
arz etmek istiyorum; bu da söylendi.. «Üç ay
lık rakamlara bakıldığı zaman, geçen seneden 
pek farkı yoktur.» dendi. Evet, doğrudur, ha
kikaten fark yoktur. Ama mühüm." olan mesele, 
bu üç aylık neticeler değildir. Mesele; Mayıs 
ayından sonra füatlarda düşmenin olup olmaya
cağıdır. Çünkü % l'lik mevsimlik hareket var
dır; bu mevsimlik harekete uyarak düşmeye 
başlayıp başlamayacağı mühimdir. Başladığı 
takdirde meseleyi rahatlıkla çözme imkânı var
dır. Eğer düşmezse o zaman tedbir almak lâ
zım gelecektir. Fakat, şu rakamlar da bana gö
re biraz mühimdir; Mart sonuna kadar olmak 
şai'tiyle, 1972 senesinde toptan eşya fiyatları ar
tışı % 21 idi; bu sene % 16'dur. Ankara geçin
me endeksi geçen sene % 21 idi, bu sene % 13,6 
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dır. îstantbul geçinme endeksi geçen sene % 
19,6 iken, bu sene % 11,4'dür. Bu rakamlar da, 
geeen senenin Kart devresine nazaran, bu sene 
çok daha iyi bir fiyat artışı temposu içine girdi
ğimizi göstermektedir. 

Programımızda işçi ve işveren meselelerine 
temas ettik ve yapacağımız bâzı hususları da 
belirttik. Bu arada bir tenkit mevzuu oldu; on
da haklıdırlar. Yâni, «Ibu kadar daraltılmış bir 
çerçeve içinde hazırlanmış bir programa, çok 
uzun vadeli gözüken ve işsizliğin ortadan kal
dırılacağı» gibi iddialı, bir kısmın da girdiğini 
ifade ettiler. Doğrudur. Yalnız, zannediyorum 
onu şöyle düşünmek lâzımdır; ekonomi devam
lılık arz eder. Bıinaenaleyh, hangi hükümet olur
sa olsun, gaye; memlekette tam istihdamın te
mini, işsizliğin, yoksulluğun kaldırılmasıdır. 
Binaenaleyh, bizim devremiz 5,5 ay olsa dahi, 
bu gayeye Mznuet edecek şekilde tertibat alma
ya mecburuz, .mecbursunuz; aksi takdirde, ak
saklıklar, boşluklar meydana gelir ve mesele
nin çözülmesinde müşkülâta uğrarsınız. Burada 
kastımız ibudur; yoksa, takdir edersiniz ki, 5,5 
ay zarfında memleketteki işsizliği, yoksulluğu 
kaldıracak bir ifadede herhalde bulunmazdık. 

Bu arada yine konuşmaların arasında çok 
mühim gördüğüm ifadeler vardır; toprak ve 
tarım reformu dolayısıyle kooperatifçilikle 
alâkalı olarak dediler ki, «reform bölgeleri 
dışındaki kooperatifler mecburî mi olacaktır?» 
Zannediyorum bu hususta programımızda kâ
fi sarahat vardır. Böyle bir düşünce mevcut de
ğildir. Ancak, toprak reformundan istifade et
meyi arzu edenler için, reform sahaları içinde 
olanlara meöburi kooperatifçilik: getirilmiş; bu
nun dışında olanlara veya bu kanundan istifa
de etmeyecek olanlar dçin bir mecburiyet yok
tur. Bizim kooperatifçilik anlayışımız tama
men demokratik sisteme uygun bir kooperatif
çiliktir. O bakımdan 'bit endişenin bulunmaması 
lâzımdır. Yalnız, bu kooperatifçilik mevzuu 
açılmışken, burada bir noktaya işaret etmek is
tiyorum; maalesef kooperatiflerimdz istenildiği 
şekilde, - umumî olarak söylüyorum- iyi çalış
mamaktadır ve zaman zaman parti meselelerine 
âlet edilmek istenilmektedir; bu hususa dikkât 
edildiği takdirde kooperatiflerimiz çek daha ra
hat gelişme imkânını bulacaklardır. 

Bir de, son zamanlarda çok konuşulan, as
lında bana göre o kadar fazla konuşmaya değ-
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meyen 'bit mevzua, tem'as edildiği için ben de 
temas etmeden geçemeyeceğim; bu da büyük 
mağazacılık hakkındaki görüşlerdir. Burada ifa
de edilmedi, ama. bu, gazetelerde, hattâ benim ta
rafımdan ortaya atılmış bir fikir olarak da söy
lendi. Eğer öyle olsa idi bundan şeref duyar
dım, ama, 'benden çok daha evvel ortaya atıl
mış bir fikirdir bu.. Ve bu plânımıza girmiş bir 
fikirdir. İkinci Beş Yıllık Plânda ve Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda yerini almıştır ve büyük ma
ğazaların geliştirilmesi konusu İkinci Beş Yıl
lık Plânda da, Üçüncü Beş Yıllık Plânda da Ti
caret Bakanlığına vazife olarak verilmiş ^bu
lunmaktadır. Binaenaleyh; (biz bunu söylediği
miz zaman sadece Ticaret Bakanlığına verilmiş 
bir vazifeyi ifa etmek için söylemiştik. Kal-
dıki esasına da indiğimiz zaman gene meselede 
bir yanlış anlayış 'olduğu kanısına varmak 
mümkün zannediyorum. 

Şöyle ifade etmek isterim; büyük mağazala
rın, - ki büyük mağaza tâbiri tam yerinde mi
dir bilmiyorum, Türkçe karşılığını belki tam 
bulmakta güçlük çekildiği dçin bu tâhir kulla
nılmıştır- ıgelişmesini önlemeye imkân yoktur. 
Daha doğrusu, ekonomi muayyen bir safhaya, 
•muayyen bir noktaya geldiği zaman bu zaten 
kendiliğinden olacaktır: Bu, bütün dünyada 
böyle olmuştur, her halükârda olacaktır. Plâ
nın öngördüğü husus »bu; faydalı 'enstrümanı 
teşvik etmek suretiyle bir an evvel meydana çık
masını teşvik etmektir, bundan kimsenin kork
ması için sebep yoktur. Bilakis, her zaman şi
kâyet edilen aracıların ortadan kaldırılması 
için belki de tek vasıtadır. Kooperatifçiliği teş
vik edecektir, Büyük mağazacılık aynı zaman
da büyük yapıcılığı teşvik edecektir, başkaca 
yürütülmesine imkân yoktur. Direkt temas ede
ceklerdir, muhtelif kooperatifler kurulacaktır 
ve herkese açıktır. 

Binaenaleyh, fevkalâde ekonomiye faydalı-
olacak ve kaçınılması imkânsız, zamanla nasıl 
olsa olacak ve şikâyet edilen birçok mevzuları 
ortadan kaldıracak kuvvette bir müesseseyi, sa
dece muayyen kimselere hizmet etmek şeklinde 
ifade etmek suretiyle tenkit etmeyi ben şah
sen doğru bulmuyorum; tabiî takdir sizlerindir. 
Ama, tekrar ediyorum ki, 'bu mesele Naim Ta-
lû'nun çıkardığı bir mesele değildir; (bunu ben 
Çıkarmış olsaydım, bundan şeref duyardım. 
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Ama, çok evvel bilinen bir meseledir ve Plânı
mıza, programlımıza çoktan girmiş bir mesele
dir. 

Bu suretle, mühim gördüğüm noktalara te
mas etmek suretiyle, Hükümetimiz ve progra
mımız hakkında gerekli gördüğüm izahatı ver
miş bulunuyorum. 

Son mesele olarak af meselesine temas et
mek isterim. Filhakika, programımızda affa de-
ğinilmemiştir. Zannetmiyorum ki, Cumhuriye
timizin 50 nci yılı gibi çok önemli bir devrede 
affın karşısına çıkmak isteyen bulunsun. Mu
inim olan nokta" affın şümulüdür; kimlere tat
bik edileceğidir; ne şekilde tatbik edileceğidir 
ve büyük tetkike ihtiyaç gösteren bir husustur. 
Ben, eminim ki, Parlâmentomuz ve Ilükürneti
ni iz bu meseleye gerekli 'önemi verecek, gerekli 
tetkikleri yapacaktır. Bıenim burada aklıma 
gelen bir husus v'ar ve daha evvel de istirha
mım, şu olacaktı i'. Birtakım vaatlerde bulunmak 
suretiyle suç işleyecekleri, yahut suç işlemıe du
rumunda olaıbi'leeek insanları tahrik ve teşvik 
etmeyelim. İtimat buyurun ki, benini hiç şüp
hem yoktur, bu Parlâmento en doğru yolu bu
lacaktır 

Son olarak şahsıma taallûk eden bâzı nokta
lar vardır; bu mevzuda konuşmak ist emiyorum. 
Her fikre hürmetim vardır, takdir sizlere ait 
bulunmaktadır. Eğer Hükümetimize güven oyu 
verecek olursanız, elimizden gelen bütün im
kânları' kullanmak suretiyle, memlekete hiz
met etmeye çalışacağımızdan şüphe etmemeni
zi bilhassa istirham eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına ikinci de
fa sayın Ahmet Durakoğlu, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) •— Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; evvelâ, Sayın Başbakana şükranlarımı 
sunmakla sözlerime başlayacağım. Kendisinin 
Hükümet programı olarak getirdiği metin üze
rinde, muhtelif partilere ait arkadaşlarımızın 
yaptıkları eleştirilere, bir Başbakandan bekle
nen ağırlık, vakar ve ciddiyet içerisinde cevap 
verdiler. Bu sözlerimizle, Sayın Başbakanın po
litik davranışına takdirlerimizi ifade etmek isti
yorum. Çünkü, biz bu kürsüden, kendisini ten
kit eden partilerin genel başkanlarını hedef tut

mak suretiyle, onların sahiboldukları fikirleri 
söyledikleri takdirde, uyguladıkları takdirde 
memlekete hizmet etmeyeceğine inandığını söy
leyen başbakanları gördük. Bütün bunları gör
dükten sonra, gerçekten Sayın Talû'nmı ortaya 
koyduğu devlet adamlığı ciddiyet ve ağırlığına 
şükranı bir görev saydık. 

Sayın Başbakan bizim sıkıyönetim konusun
daki eleştirilerimizi ele alarak, «sıkıyönetimin 
gereği hakkında yetkili organlar mütalâa ve 
karar vermeden Hükümetin bu konuda bir be
yanda bulunmasının mümkün olmadığını» ifade 
ettiler. Bu arada ülkemizin içinde bulunduğu 
durumu, asayişi izah ederken de; «sulh ve sü
kûn içerisinde, ülkemizin sükûna erdiği bir du
rumda bu hali devam ettirmenin kendileri için 
bir görev olduğunu» da ifade ettiler. Ülkemizin 
huzur ve sükûna erdiğini kabul eden bir Hükü
metin, tabiatıyle sıkıyönetimin görevinin de so
na erdiğini kabul etmesi mantıkî bir zarurettir. 
Üstelik, Millî Güvenlik Kurulunun Yüce Meclis
lere getirecek olan da gene kendi Hükümetleri
dir. Bugünden, asayiş bakımından, huzur ve 
sükûna erdiğine inandığı ülkesinde, sıkıyöneti
min devamı suretiyle lüzumsuz, bir yola gettiğini 
de kabul etmiş olmak lâzımdır. Ama, gene de, 
Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Kılıç'm, bizim sı
kıyönetim konusundaki eleştirilerimize verdiği 
cevaplara bakınca, Sayın Başbakana hak verme
meğe imkân yok. Çünkü, Sayın Kılıç hem sıkı
yönetime taraftar değil, hem sıkıyönetimsiz bir 
seçime taraftar; hem sıkıyönetimli bir seçim ola
bilir, hem sıkıyönetimsiz bir seçim olabilir. Ama, 
birini diğerine bağlamak zaruretini de mutlaka 
bir ihtiyaç olarak duyar ve ifade ederler. Dik
katle dinledim, gerçekten Sayın Kılıç sıkıyöne
time taraftar mı, değil mi; bendenizi mazur gö
rün belki anlamakta güçlük çekiyorum; kesin 
bir sonuca varamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan, 
kamu sektörü ve özel sektör konusunda, yapılan 
ayırımın, özel sektör konusu bahsedilince 
servet düşmenlığma kadar götürüldüğünden 
bahsettiler. Bunlar bulunabilir, açık ve kesin 
olarak soluyorum; C. II. P. olarak biz ortanın 
solunda bir partiyiz; ister beğenin, ister beğen
meyin, ortanın solunda bir partiyiz. Ama biz, 
Türk ekonomisinde, özel sektörün kökünün ka
zınmasını isteyen bir iktisadî felsefenin sahibi 
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değiliz. Şimdi Sayın Başbakan derler ki ; «özel 
sektörle kamu sektörünün Türk ekonomisini içe
risinde dengeli şekilde ele alınmasında zaruret 
vardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, söz olarak gayet 
doğru bir sözdür. Ama, bu denge takdire bağlı
dır ve bu uygulamayı yapacak olanların ekono
mik felsefelerine bağlıdır. Size göre denge. 
kamu sektörü için ziyadedir, bize göre azdır. 
Size göre denge, kamu sektörü için ağırlık ver
mektir, bize göre de gerçekten öyle değildir. 

Şimdi bütün mesele şurada toplanıyor. Mem
leketin iktisadî meseleleri üzerine eğilmek ka
dar bir Parlâmentonun görevi olan başka bir 
şey yoktur. Hem bu tatlı bir görevdir; ama bizde 
uzun yıllar siyasî hayatımız; «dedi ki, demiş, 
'sen kötüsün, ben iyiyim, sen yeme, ben yiyeyim» 
esasına istinat edip, kısır çekişmelere dayandığı 
için, şimdi memleketin ekonomik meseleleri üze
rine eğildiğiniz zaman, vay efendim işte komü
nist... 

Şimdi aziz arkadaşlarım, biz hüviyetimizi 
gizlemek ihtiyacını duyanlardan değiliz; ama 
Yüce Parlâmentonun içinde de, dışında da, şu
nu veya bunu, şu veya bu partiyi komünist gör
mek isteyenler çıkabilir; ama onlar istiyor diye 
biz de komünist olmaya mecbur değiliz. O mec
buriyeti duyanlar bilsin... Şimdi bunu politika 
.haline getirenler de var, ama bizim bunlara dö
nüp baktığımız yok.- Biz kendisinden şüphesi 
olan insanlar değiliz. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, fiyat artışları ko
nusunda Sayın Başbakanı dinleyince; kendileri
nin, ortaya koydukları ve Türkiye için fiyat 
artışlarının % 5 veya % 8 olmasını normal gör
düklerini, buru normal karşıladıklarını anlıyo
ruz. Ama kendi Ticaret Bakanlıkları zama
nında 1 yılda fiyat artışı % 18'dir; bu yalnız 
Devletin resmî rakamı olarak % 18'dir. Şimdi, 
bu da gösteriyor ki, Sayın Başbakan, kendi 
ölçüleri içinde dahi, ^başarısızlığını tescil edi-
yonlar. 

Şimdi, taban fiyatları konusunda Sayın 
Barbakanın ortaya koyduğu, taban fiyatla
rının iktisadî faktör olarak değerlendirilme
sini yaptığı zaman ortaya koyduğu hususlara 
katılmamaya imkân yok. Ama ortada bir ger
çek: var arkadaşlar; siz buraya iktisadın, ma
liyenin en doğru verilerini getirseniz dahi, 

vatandaş kendi geliri, alıp verdiği ile bunları 
değerlendirdiği zaman size haklı veya hak
sız der. Bugün üretici, geçen yıl 90 . 95 ku
ruşa sattığı buğdayın kepeğim 115 kuruşa 
satınalıyor. Fiyat yükselişleri ziyade olacak 
diye taban fiyatlarını esirgersiniz; fiyat yük
selişlerini önleyemezsiniz; üreticiyi, bir de, 
•esirgediğiniz taban fiyatları yüzünden uğ
rattığınız zarara ilâveten, fiyat yükselişleri
nin baskısı altında kalmaya mahkûm hale 
getirirsiniz. Ondan sonra da bu poltikanm 
başarısından bahsetmek cesaretini gösterebi
lirsiniz 

Şimdi, saym arkadaşlarım, büyük mağa
zalar konusunda Sayın Başbakanın fikre sa-
hibolmasını yadırgamıyoruz. Gerçekten İkinci 
ve Üçüncü Beş Yıllık plânlarda büyük mağa
zaların yer aldığı da bellidir. Ancak, büyük 
mağazalar hususunda bizim konuşmamız dik
katle takibedilmişse eğer, görülecektir ki, 
büyük mağaza fikrinin karşısında değiliz. 
Aracıyı ortadan kaldıracağız diye küçüklerini 
bertaraf edip, büyüğünü aracı olarak ikâme 
etme yolunun sakatlığına işaret ediyoruz. 
Kooperatifçiliğin teşvik edilmesini sağlaya
cak şekilde büyük mağazaların kurulmasın
da biz de varız. Ama, büyük sermaye sahip
lerinin inhisarına bırakılacak olan büyük ma
ğazanın biz karşısındayız. Dikkat buyuru'lursa 
büyük mağaza fikri ayrı şeydir, büyük ma
ğazayı gerçekleştirmek için kullanılacak yön
temler ayrı şeydir. 

Şimdi müsaade ederseniz, Adalet Partisi 
Sözcüsü Sayın Selâhattin Kılıç'm, konuşma
larımıza verdiği cevapları karşılamak isteriz. 

Saym Kılıç konuşmasında, Erim hükümet
lerinin kuruluşundan, tutumundan uzun uzun 
şikâyet ettiler. Erim hükümetleri sırasında 
kendileri bu Hükümetin ortağı idiler. Sorum
luluk Erim'e... 

FUAT AZMİOĞLU '(Kütahya) — Erim'e 
ha?.. Ortağı idik Erim'in ha .. Yemin et.. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Şartlarını sayıyorum Saym Azizoğıu. Biraz sa
bır buyur, göreceksin ki, öyle değil; yemini 
gerektirecek bir durum değil. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Siz de 
inanmıyorsunuz ama mızrak çuvala girmiyor. 
Siz de sığdıramıyorsunuz. 
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AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Sahibolduğu mızrağın kullanma devri çoktan 
geçti. Önün için ne mızrağımız var, ne de çu
val ihtiyacı duyuyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale mi edeyim muhak
kak efendim yani? Sayın Aznrioğlu müdahale 
etmeyiniz; meselenin müzakeresinin devamı
na Genel Kurul karar verdi; normal çalışma
nın dışına çıktık. 

Buyurun efendim devam ediniz. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 

Sayın Kılıç Erim Hükümetlerinin kuruluşun
dan tutunuz, işleyiş tarzına kadar şikâyet etti
ler. Fakat, işleyiş tarzında, bilhassa kendi 
partisi zaviyesinden, sandalyesiz bakan olarak 
zikredilen kişilerle bugün ortak halindedirler. 
İnşallah ahenk içinde çalışırlar. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu istirham 
edeyim. Genel Kuruldan rica edeceğim, muh
terem arkadaşlar lâf atmayınız, program dı
şına çıkarılıyor; hatip mecburen çıkıyor. Zatı-
âl'inizden de istirham edeceğim Hükümet 
Programı üzerinde lütfen efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan devamlı müdahale olmazsa be
nim öyle bir niyetim yok. Ama beıni söylemek 
mecburiyetinde bırakıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet kuruluşu 
değil, Hükümet Programı üzerinde görüşüyo
ruz. Devam buyurunuz efendim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Tövbe, 
tövfoe yapmayacağız. 

BAŞKAN — ıSaym Azmioğlu vadettiler, 
lâf atmayacaklar efendim. Buyurun. 

AHMET DURAKO JLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Efendim Sayın. Kılıç, konuşmasının bir ye
rinde, sömürü düzeni gibi çirkin kelimelerin 
kullanılmasından vazgeçilmesini istediler. Bu 
sözler, bu Mecliste uzun yıllardan beri söyle
nen sözlerdir ve garip bir tesadüf, 1970 bütçe
sinde bu sözler, C. H. P. sözcüsü olarak bir 
muhterem arkadaşımız tarafından da ziyade
siyle kullanılmıştır; ama bugün o muhterem 
'arkadaşımız saflarımızda değil, Hükümet saf-
larındadır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Olabilir. 
AHMET DURAKO JLU (Devamla) — 

Mühim olan bu söz değildir, bu sözü kullan
mak değildir. Çirkine çirkin denir, güzele 

güzel denir. Mühim olan bu memlekette sö
mürünün, sömürü . düzeninin olup olmadığı 
meselesidir. 

Şimdi efendim, Türkiye'deki dar gelirli 
vatandaşların elindeki, avueundakini alacak
sınız, özel teşebbüsün zirvesinde bulunan iş 
adamlarına aktaracaksınız; bunu söylediği
niz zaman, sömürü düzeni dediğiniz zaman; 
efendim bu çirkin sözü terk edin diyeceksi
niz... Aşırı teşvik tedbirleriyle yararlandır
dığınız kişilerin elde 'ettikleri imkânlar, muay
yen kişilerin sömürülmesine vesile olacak, 
bu düzene işaret ettiğiniz zaman; bu çirkin 
kelimeyi terk edin diyeceksiniz... Perakende
ciliği bile. esnafa çok göreceksiniz, demin arz 
ettiğim şekilde büyük sermaye sahiplerinin iş
tirakiyle büyük mağazalar kuracak, onları 
büyük sermayenin yiyip bitirmesine seyirci 
kalacaksınız, bu durumun sömürücülükle il
gisi olduğunu söyleyene de bu düzenin bir 
sömürü düzeni olduğunu söyleyene de, bu 
sözü terk et diyeceksiniz... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ordu Paza
rına karşılık oluyor bu. 

AHMET DURAKO J LU (Devamla) — 
Ordu Pazarı ile ıbunun uzaktan yakından il
gisi yok. MEYAK'la da ilgisi yok, eğer ku
rulursa Ö YAK'la da ilgisi yok. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Gima?.. 
AHMET DURAKO JLU (Devamla) — 

Gima da bu değildir. Gima'ya dikkat ederseniz 
ki, fiyatları ayarlanıa gayesine matuf olarak 
kurulan teşekküller ayrı şeydir, icabında bir 
araya gelip tröst kuracak, tekelcilik tesis 
•edecek ve bu suretle kendi kârım kendisi tes
pit edecek mağazalar kurmak ayrı şeydir. 
Bunu pekâlâ (biliyorsunuz, ama bana iştirak 
işinize gelmiyor. (A. P. sıralarından gülüşme
ler.. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bu 
o da değil. Nedir bu?. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Çirkin olan, sömürü düzenini devam ettirmenin 
çabasına girmektir. Mühim olan da budur. 
Eğer Adalet Partisi, dediğimiz şekilde büyük 
mağazalar kanun tasarısı gelir de bunu des
teklerse, gerçekten sömürü düzenine sahip çı
kıyor demektir. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Hadi 
be sen de.. 
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AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Şimdiden hatırlatırım. 

BAŞKAN — Sayın... 
ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karaihisar) — Lüt

fen 19 Mayıs mağazaları ne haldedir, ona ba
kın. Sömürü, sömürü... Ada'let Partisi kadar 
başınıza taş düşsün. 

BAŞKAN — Sayın Güler, Sayın Güler... 
Çok rica ederim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Sayın Güler benim taşa ihtiyacım yok. Eğer 
başınızın belâya ihtiyacı varsa duanızı iade 
«diyorum, 

BAŞKAN — Yalnız, ' Sayın Durakoğlu... 
Sayın milletvekillerinden rica edeceğim mü
dahale etmeyiniz; Sayın Durakoğlu'nun da 
Hükümet Programı üzerinde durmasını rica 
«diyorum. Umumî Mağazalar Kanun tasarısının 
müzakeresini yapmıyoruz. Kanun tasarısı gele
cek, çıkacak, faydalı mı zara./iı mı olduğu o za
man münakaşa edilir efendim. 

Bugün programı könu^uyoi-ıi?. Si* de sataş
malara imkân vermeyin Sayın hatip. 

AHMlET DURAKOĞLU ^Devamla) — An
lıyorum Sayın Başkan; s i : de, Hükümet gibi, 
«'usa kesin» diyorsunuz. 

BAŞKAN — (Bilmiyorum. nasıl keserseniz 
ikesin. 

Siz, Hükümet Başkanının beyanından mem
nun olduğunuzu ifade ettir; i/. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ama 
ne yazık ki, Sayın Demirfl Büyük Mağazalar 
İkamın tasarısına sahip çıkıyor. 

Sayın A. P. sözcüsünün, taban fiyatları ko
nuşumda olsun, hayat pahalılığı konusunda ol
sun, 'bundan önceki hükümetleri eleştirmesini 
h'em memnunlukla, hem de hayretle karşıladık. 
Hattâ, Sayın Kılıç, Hükümetleri o kadar eleş
tirdi ki, Başkan olan Sayın A. P. li arkadaşları
na karşı insafsızlık ettiğini söylemek bana dü
şüyor gibi geliyor. 

REFBT SEZGİN (Çanakkale) — Bakanla
rın politikası olmaz, Hüikametlerin politikası 
olur. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hü-
(kümetin, taban fiyatları politikası ile hayat pa
halılığına selbebioliduğuna asla katılmıyor. Hem 
Bakan vermek suretiyle Hükümete iştirak ede
ceksiniz, hem her türlü eleştiriri yapacaksınız; 

I hattâ bu konuda açılmış olan gensoruya karşı, 
I Hükümet buhranı yaratacak endişesini ileri sü-
I rerekj güvenoyu da vereceksiniz; bu Hükümet 
I geçtikten sonra da rahatlıkla kargış.'na çıkıp 
I diyecekiniz ki ; «Biz bu Hükümetin taban fi

yat politikasını beğenmiyorduk zaten.» 
Bu taban fiyat politikasının âmil ve faili 

I Sayın Ticaret Baikanı idi. Ticaret Bakanını, ya-
I ni Sayın Talû'yu Barbakan olarak isteyen kim? 

Yine siz, Adalet Partisi.,. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Siz de A. P. 

I yi toptan istiyordunuz ya? 
AIÎM5ET DÜRIAKOĞLU (Devamla) — Her 

I halde Cumhurbaşkanından sonra Başbakanı da 
siz istediniz Sayın Paksüt? 

EİMcfcN BAlKıSÜT (AnJkara) — İstediğimizi 
I yaparız; doğru. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu. maahaza 
I müzakere Qok tatlı geçiyor; fakat Hükümetin 
I Ikuruluşu meselelerini... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Be
nim burada ifade etmek istediğim şu; hem ten-

I kid edeceksiniz, hem sahip çıkaeaıksmız. Bu çe
lişki ile ve rahatlıkla çıkacaksınız; «Adalet 
Partisi, bütün meselelere, zamanında; isabetli 

I teşhisini koymuştur» diyeceksiniz. Hattâ bunu 
söylerken 12 Marta geldiğinizi de unutacaksı-

I nız. 
I iSaym A. P. sözcüsünü ti ileri sürdüğü bir 
I tenkilde katılmamaya imkân yok. Gerçekten 
I TRT konusunda yaptığı tenkidlerde yerden gö-
I ğe kadar haklıdır. Bu haklılık sizin şikâyetiniz 
I seibebiyle değil; bu haklılık uygulama nedeniy-
I ledir. Gerçekten uygulama şikâyete hak verdi-
I ği içindir, sizden geldiği için değil; ama sizden 
j gelmesinin bir özelliği vardır. Biz TRT nin 

özerkliğinin alınmasını istemediğimiz zaman, ta-
I rafsız olmasını isteyen Adalet Partisi idi; ama 
I bugün bu hâle gelmesinden şikâyet edilmesi 
I Adalet Partisinden geldiği için tenkidinize hay-
I ret ediyor, sizden geldiği için de, bizim iddiala-
I rımıza haklilik -kazandırdığınız ortaya çıktığın-
I dan da memnunluk duyuyoruz. 
I Gönül a rm eder ki, 12 Marttan bu yana ge-
I len özgürlükleri kısıtlayıcı kanunların uygu

lanmasından da aynı derecede pişman olmaya-
sınız. Tek temennimiz budur. 

I Tiopraik reformunda siyasî amacın bulunma
dığını iddia ettiğim zaman, Sayın Kılıç, «Ana-

I yasada siyasal amaç yo'ktur» dediler. 
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Anayasanın 37 nei, 41 nei ve 52 nci madde-
lerinlde ekonomik ve sosyal amaç da yoktur. 
Açı'k açık yazmaz; ama bu maddelerin Kurucu 
Meclisteki müzakerelerini eğer okursanız, göre
ceksiniz ki, orada bu amaçlar zikredilmiştir. 
Zannediyorum Sayın Paksüt beni teikzilbetımez-
ler. Bilhassa, bilâhara 52 nci madde olan 51 
nci maddenin müzakeresi sırasında bunun, de
vamlı surette bunu gerçekleştirecek şekilde for
müle edildiğinden de bahsedilmiştir. 

Diyelim ki, Anayasada siyasî amaç yoktur. 
Peki, Anayasada toprak rezervini azaltmak var 
mıdır; Anayasada modern işletme var mıdır; 
Anayasada sulu araziye yeniden tarif yapıp re
zervi azaltma var mıdır; kamulaştırmanın ma
liyetini yükseltmek suretiyle reformu baltala
mak var mıdır ve bütün bu Anayasada olma
yan şeyleri bir araya getirdikten sonra masum 
'bir siyasî amacın varlığı veya yokluğu sizi ne
den bu derece şiddetle ilgilendirdi? Çünkü, bü
tün mesele, siyasî amacın gerçekleşmesi suretiy
le 20 nci Asırda Türk köylüsünün siyasî hakla
rını özgürce kullanabilmesiri sağlamaktır; eko
nomik gücünden daha ziyade olan aşırı siyasal 
güçlerin baskısı altında tutmamaktır köylüyü. 
Ancak, bunu sağladığınız zaman toprak refor
mu siyasal amacıyle tam ve. kâmil anlama ka
vuşabilir. 

Mâruzâtım ibu kadar. Saygılar sunarım. 
(!C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere önergeleri 
gelmiştir, okutuyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

:H1ASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Mecliste şahsı adına bir tek üye ko
nuştu. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini uyguluyo
rum beyefendi. Başjka yapılacalk hiçbir şey yok. 

Kifayet önergelerini okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rdim. 

Afyon Karahisar 
Şevkli Güler 

(Sayın Başkanlığa 
Görülmekte olduğumuz Hükümet programı? 

üzerindeki görüşmelerin kâfi olduğu kanaati 
ile, kifayetini arz ile saygılar sunarım. 

İstanbul 
'Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ata-
öv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

ISayın Başlbakan konuştuktan sonra kifaye
tin 'lehinde idim; ama bir grup Sözcüsü konuş
tuktan sonra kifayetin aleyhinde olmam icap-
etti. Çünkü, daha anlatılacak bâzı konular oldu
ğuna kanaat getirdim. 

Bu kifayet kabul edilmemeli ki, bâzı husus
lar daha da açıklansın. Şimdi burada öyle şey
ler beyan edildi ki, meselâ; «Efendim, bir parti' 
TRT'nin özerkliğine şunu demiş, bunu demiş» 
... Ama arkadaşrmız demedi ki, o zaman İrfan 
Uçar ile TRT röportaj yaptı televizyonda gös
terdi; Deniz Gezmiş ile röportaj yaptı, televiz
yonda gösterdi; gazeteler yazdı. O zaman Ada
let Partisi böyle bir TRT ile miücadele ediyor
du. Arkadaşımız bunu söylemedi; «O zamanki 
kanaatinizi değiştirdiniz» gibi beyanlarda bu
lundu. 

Kifayet kabul edilmezse, bu gruba, bu gi-
ıb'i hususlarda da bâzı şeyler anlatıiabiTir, anlat
mak lâzım. 

Kifayet kabul edilmemıeli ki, daha bâzı şey
leri söyleyelim. 

Burada Hükümet programı eleştirilecek yer
de Adalet Partisi eleştiriliyor. Yani Adalet Par
tisinin karşısında olanlara, nedense mevzu, Hü
kümet de olsa, Devlet de olsa hiçjbiri görünmü
yor, yalnız Adalet Partisi görülüyor. Bu itibar
la bunlara anlatmalı Adalet Partisini. Gerçi' 
Adalet Partisini biliyorlar, bilmeseler hu kadar 
eleştirmezler zaten. Bunlara onu da anlatmalı. 

Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Demire!; 
*dem!iş ki, falan... 10 gün evvel çıkacaksın Sayın 
Demirel Başbakan olsun diyeceksin, şimdi De-
mirel'i eleştireceksin. Ondan sonra Hükümet or
taklığı sende olsaydı DemirePi övecektin, sen
de olmadığı için şimdi söveceksin. 
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Bunları açı'klamak için fırsat verin gelin şu 
k kifayeti kabul etmeyin sevgili arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müza'kere önergesini 
oylarınıza arz ediyoruim. Kabul buyuranlar... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir ef eridim. 

Bu suretle Hükümet Programı üzerindeki 
müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 

Anayasa hükmü gereğince, bir tam gün geç
tikten sonra, güvenoyuna başvurulacağı cihet
le, 

i26 Nisan 1973 Perşembe günü saat l^OKMe 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum1. 

Kapamim'a saiaitü 19.40 

mmm 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

98 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Naim Talû tarafından kuru

lan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
JI 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka-
nımuımn 79, 80, 82 wci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nei maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa vt 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

fliçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi .-
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Ta^ra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
.'•klenmesi hakkında kanun telklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 ııci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7 . 1.972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di-

(X) Açık oya su7iulacak işleri gösterir. 
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ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi halk-
kıııda kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
36 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — O. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İh t iya t Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21,12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli tdarei Umuıniyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S.. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
tçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfîkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10'hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanuoı teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972) 

• 11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 aıci maddeeanin feal-
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . .6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kamun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!ı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affma dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu rapora (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek)' 
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(Dağıtma, tarihleri-. : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1072 T 
ve27.12.1972) 

18; — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu, raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nei ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 ..6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19, — G. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 48€. nci maddesi
ne son: fıkra olarale bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanonu teklifi .ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/15S) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 37ü'e 
2, nei.ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

2& — îçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ok ve 
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378,'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971. 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'c 1 nci ek ve 4J3'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. _ Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Rsatoğlu ve 8 arkadaşı, ile t çel Milletvekili 
Cehil Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanım teklifleri ve-Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 5J2'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : ı 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporlar! | 

(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. —Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların inini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Htiseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç. 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı, ZelihaMan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 3972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729 'aLnei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 194Ü doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'danr 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur"un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S? Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarifeleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/82$) Ba^ 
çavuş Eraekli M. Fevzi GfökdenizHn (Gejsgfe) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
2 8 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle. 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'mn özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733 se 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenic&mi mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 2972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçdne'nin, Toptancı halleri kanun 
tcikMflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon rapora (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 .1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçikrek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden ve 9 arkadaşının ve An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (M. Meclisi S. Sayısı : 
781 ve 781'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihleri : 29 . 12 . 1972 ve 
11 . 4 . 1973) 

40. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtla Ali Osmaaı-
>oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 ıdoğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması haik-
ikında Başib ak arılık tezkereısi ve C. Senatosu 
{Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan 'değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi 'S. Sayısı : 78, '78'e 1 nci efe 
ve 78'e 2 inci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtıma [tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkımdaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hıaklkınida C. Se
natosu Başkanlığı tezfkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu '(M. Meclisi : 1/5912; C. Senato
su 1/148) ('M. Meclisi S. Sayısı : 701, 701 'e 1 nci 
lelk ve 701'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 219) 
(Dağıtma tarihleri : 211 . 6 . 1972, 9 . 1 .1973 ve 
14 . 4 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X .1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 



ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da 
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) . adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Soydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne-» maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma. 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142: 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 



birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet» 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . İ972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
UO'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1 .12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'« 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 21 . 6 .1971, 9 . 1 2 . 1971 
ve 1.12 . 1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve

kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, .2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu rapora (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. —1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1. 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691-e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 y.e 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında •kanun tasarısı ve. Bursa Milletvekili 
Kasını Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 



komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . İÜ72) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve "9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri, komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve'470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpınar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukeren Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 

den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm ©ezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu iSırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 v e 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ok ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa, kayıtlı Hüseykıoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyülk 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidm Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri >. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu SeJâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 



raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri .• 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şaziye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına .çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 51.1 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (8. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (iS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
2 7 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

41. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunana Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24. 1 .1973) 

I X 42. — Belediye Cezalan kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 , 1973) 

45. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

46. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 

I (S. Sayısı : 849). (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 



X 50. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 52. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. .Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — O. Senatosu İstanbul1 Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Âf kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

55. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ikomisyon-
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
ikuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık ıbağlanmıaısı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
'raporları (1/432) ('S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum1 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plânı komisyonları raporları 
(1/678) (iS. 'Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılmiası hakkındaki lı68 sayılı kanunun 5 IDCİ 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. 'Sayısı : 806) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (il/096) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki' kanunun 
(bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
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madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasınla dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân 'komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. (lu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (ıS. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

64. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1973) 

65. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973) 

66. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yım : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

67. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevlerî 
315 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penlbe Fai
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun t'aısarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtana tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 68 — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhanıi Erteım'in, Tarum Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarımdan seçilen 3'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/690) 
(S. Sayısı : 869) (Dağitma tarihi : 18.4 .1973) 

X 69. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Dalldal ile Cuımlburiyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Oamıa'nun, sayılarla müşterek" bahis «Spor - Lo-
to» terttihi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973). 

«••» 

(Millet Meclisi 98 nci Birleşim) 


