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1.1— GEÇEN 'TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kuru
lan Baıkanlar Kurulu programı okundu. 

Anayasanın 103 ve İçtüzüğün 105 nci mad
deleri gereğince Hükümet programı üzerinde
ki görüşmelerin yapılması amacıyle; 

4 Şubat 1974 Pazartesi günü saat 15,001te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 16,20'de son 
verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Erzurum 

Kemal Güven Zekâi Yaylak 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

II. — IGELEN KÂĞITLAR 

4 . 2 . 1974 

Teklif 
1. — Mil-et Meclisi tdare Âmirlerinim, 

28 . 2 . 1973 güa ve 1694 sayılı 1973 yılı Büt
çe Kanununda değişilkliık yapılması hakkında 
•kamun teklifi. (ı98) (Bütçe Karma Komisyo
nuna)' 

Yazılı sorular 
2. — Kütahya Millet vekili ilhan Eırsoy'uıı, 

Kuitalhya iline bağlı bâzı bucaık'larda ortaokul 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/44) 

3. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeik'in, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münaseıbetiyle yayın
lanan bâzı eserlere dair Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/45) 

»>>••« 
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EtRINCt OTURUM 

Açılma (saati : 15,00 

BAŞKAN : İBaşkanvökiM Ahmet Çakmaik 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akjova (JSdvais), Tufaaı Doğun 'Avşatfgül (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet.Meclisinin 36 ncı Birle
şimini açıyorum. 

Ço ğunluğumuz va rdı r ; 
yoruz. 

görüşmelere başlı-

III. — BAŞKANLIĞIN tGENEL KURULA (SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 
1. — 1974 malî yılı Genel Bütçe Kanunu ta

sarısı ile Katma Bütçeler kanunu taşanlarının, 
yeni Hükümetin programı yönünden incelen
mek üzere geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/165) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Başkanlığınızla sunuluş tarih ve sa-

VE ÖNERGELER 
yıları iliştik Listede gösterilmiş bulunan 1974 
malî yılı Genel Bütçe Kanunu tasarısı ile Kat
ma Bütçeler Kanunu tasarılarının, yeni Hükü
metin programı yönünden incelenmek üzere ge-

*ri gönderilmesine müsaade btıyurulmaısını say
gı ile arz ederim. 

LİSTE 

Kanun tasarısının adı 
, , , 1 

1 — Genel Bütçe kanunu tasarısı 
2 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
3 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
4 —Amikara Üniversitesi 
5 — Hacettepe Üniversitesi 
0 — İktisadî ve Ticarî İlimjler Akademileri 
7 —• İstanbul Üniversitesi) 
'8 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
9 — Ege Üniversitesi 

10 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
11 — Devlet Su İşleri 
12 — Hudut ve Sahiller Sağlık: Genel Md. lüğü 
13 — Tekel Genel Müdürlüğü 
14 — Orman Gen'el Müdürlüğü 
15 — Devlet Üretm,e Çiftlikleri Genel Müdür-

16 — Devlet Havıa Meydanları! İşletmesi Gn. 
Müdürlüğü 

17 — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
18 — Toprak vie Tarım Reformu Müsteşarlığı 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 

30 . 
30 . 
30 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Sunuluş yazılarımızın 
Tarihi 

. 11 
• ıı. 
. 11 
. 11 
. 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 

11 
11 . 
11 

. 1973 

. 1973 
1973 

. 1973 

. 1973 
1973 

. 1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

1973 

1973 
1973 
1973 

Sayısı 

714696/11047 
71-1697/11048 
71-1698/11049 
71-1699/11050 
71-1700/11052 
71-1701/11051 
71-1702/11053 
71-1703/11054 
71-1704/11055 
714705/11056 
714706/11057 
714707/11058 
714708/11059 
714709/11060 

71-1710/11061 

714711/11062 
714712/11063 
714714/11064 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gereği yapılacaktır, 

— 367 — 
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MEET PROGRAMI IV. — HÜKÜI 

1. i— Başbakan Bülent Ecevit tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülme
si. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeııni-
miz gereğince Cuma günü Genel Kurula sunul
muş olan Hükümet Programının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde grupları ve şahısları adına 
söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini su
nuyorum : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Süleyman 
Demirci. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Hasan 
Korkma 2c an. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Sıaıyın Turhan Feyzioğlıı. 

Şahısları adına 'söz alan milletvekilleri : 
Mustafa Timisi (Sivas), 
ATahit Bozatlı (Sivas), 
İbrahim Göktepe (İçel), 
.Mehdi Keskin (Kaıstamonu), 
Naldir Lâtif İslâm (Sakarya), 
'Mustafa Asri Ünsür (Yozigat), 
Hasan Tosyalı (Kaistamonu), 
'ihsan Ataiöv (Antalya), 
Hayrettin Uysal (Sakarya), 
Alparslan Türkeş (Adana), 
A. Fuat Eyüboğlu (Yoızgat), 
Mustalfa Kemal Erkovan (Ankara), 
Nâzım Baş (İçel). 
Sayın arkadaşlar, Hüküracıt Programı üze-

<rindeki görüşmelerin, İçtüzüğün 61 nci madde
sindeki sürelerle kayıtlı kalmaksızın siyasî par
t i grupları için süre konmanuası, kişisel konuş
maların 20'şer dakika olması; görüşmelere de
vam önergeSsi verildiği takdirde gruplara 30'ar, 
kişisel konuşmalara 10'ar dakikalık bir süre 
daiha tanınması, Hükümeltço yapılacak konuş
maların sınırlandı rılm ama sı hususlarında ka
rara varılmış'tm 

Kalbıtl olunan bu usule göre söz vereceğim. 
Şimdi ilk sözü Adalet Partisi Grubu adına 

Genel Başkan Sayın Süleyman Demirel'e veriyo
rum. 

•Buyurun Sayın Demire]. (A. I', sıralarından 
sürekli alkışlar.) 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİ-
BEL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi sayguyle selâmlıyorum. 

Hükümet Programı üzerinde Adalet Parti
si Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzda bulunuıyorum; huzurunuzu bir süre 
işgal edeceğim. 

14 Ekim 1973 seçimlerime gelinebilmesi fev
kalâde önemli bir hâdise idi. Ona takaddüm 
öden- dönemde karşılaşılmış 'bulunan bunalım 
esnasında politika, politikacı, seçim müessesesi, 
Parlâmento müessesesi ve ona dayanan Hükü-
nret müessesesi önemli eleştirilere muhatabol-
muştur. 

Bu eleştiriler bir rejim bunalımının delille
riydi. Parlamenter demokrasinin sistem olarak 
memleket ia meselelerini çözmeye yetmeyeceğini 
ve bu sdbeple; 's-eçiiimle, Parlâmentoyla bir şe
yin hail o İm ayacağı iddiaları ortaya atılmış ve 
'bu iddialar tesir sahaları bulmuştu. 

Bu itibarla, seçimin yeniden yapılabilmesi 
ve daha sonra Parlâmentonun, bütün yetkile
riyle yeniden teşekkül -etmiş olmasını sevinçle 
karşıladığımızı sözlerimin başında ifade etmek is
terim- Böylece, rejim bunalımı aşılmış ve hür
riyetçi demjokrasi yeniden işlerlik- kazanmış
tır. 

Türkiye Parlâmentosu milleıtinıizin en bü
yük esenidir; hür bir millet olmamızın en güç
lü delilli ve teminatıdır. Hür Parlâmento, hür 
kürsüleri olan Parlâmento diğer bütün hak ve 
hürriyetlerin kilit taşıdır. Üstünlüğü tartışma 
konusu olmayan hür Parlâmento her türlü bu
nalımın çaresidir. Hürriyetçi demokrasinin bü
tün müesseseleri teminatlarını yine hür Parlâ
mentoda bulurlar. Hür Parlâmento, yetkilerini 
(kullanm,a seıfoe'atiısinü haiz olan bir müessesedir. 
Hür iradesi ile yasa yapmak, Hükümetlere vü
cut venmiek v-e'ya onları değişıtinmek, Cumhur
başkanı seçmek bir Parlâmentonun en. önemli 
'hak ve ye'tikilcri arasındadır. Bu yetkilerini 
hieibir teisir altında kalmadan kullanabilecek 
şekilde yeniden vücut bulmuş olan Parlâmento
muzun itibarını yüksek tutmada herkesin bir
leşmesi gereğinle inanıyorum. Bu hususu gay-

— 368 
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risiyasî telâkki ediyorum; rejimin, bunalımla
ra mânız kalmaması için önemli çare görüyo
rum, 

Rejim, bunalımları siyasî istikrarsızlık de
mektir. Siyasî istikrarsızlık, bir ülkenin aşıl
ması zor önemli meselesidir. Siyasî istikrar, ge
lişmekte olan memleketimizin en baş ihtiyacı
dır. Rejim (bunalımları daima, getirdiklerinden 
fazlasını götürürler. Rejim bunalımlarının ya
rattığı rejim inançsızlığı, 'bundan doğan oto
rite boşluğu,; telâfisi fevkalâde zor ve netice
de memleket için büyük zararlar veren bir du
rumdur: «Bu iş'in sonu ne olacak?» diye dü
şünülmeye başlanıldığı zaman tereddüt, endi
şe ve güvensizlikler .kısa zamıanda yaygın hale 
gelebilmektedir. Kim ve neye güvenileceği bir 
kere soru konusu olunca; rejimin bütün mües
seseleri yıpranmakta, yeniden her şeyi rayına 
oturtmak ve ahenk içinde çalışır bale getirmek, 
aşınmaları restore etmek "fevkalâde önemli bir 
mesele haline .gelmektedir. 

Bir büyük rejim bunalımı n/dan henüz çık
mış olan ülkemizin, Devlet olarak önemli mese
lelerle karşı karşıya bulunduğunu kimse inkâr 
edemez. Hükümet bıınabnıı da istikrarsızlık de
mektir; ama rejim işlerse, Hükümet 'bunalımı
nı aşmak daima imkân dahilindedir. Hükümet 
bunalımının zaman zaman, kaçınılmaz olduğu 
demokratik tecrübe içinde .mevcuttur; ancak, 
rejim bunalımlarının kaçınılmazlığını kabul et
tiğimiz takdirde işin içinden çıkamayız. Buna 
rağmen zaman zaman rejim bunalımları ile 
karşılaşınca bunları, memlekete en az zararla 
aşmaya çalışmaktan başka bir çare bulunduğuna 
kani değiliz. 

Bıı, büyük müessesenin çatısı altında mille
tin oyları ile görev almış bulunan değerli üye
lerin her birinin, bu büyük müesseseyi her hal 
ve şart altında savunması lâziimjgeldiğine kaniiz. 
iSiyasî iktidarlan veya Hükümetleri eskitmek, 
yıpratmak daima mümkündür; ama onların ye-
niilenımıesi kaibildir. Parlâmentoyu müessese ola
rak yıpratmanın açacağı yaraları kapatmak 
mümkün değildir. 

Palitika ve politikacıyı itibarsız hale getir
me gayretleri yaygın hale gelirse, rejimi çürüt
menin en kestirme yolu bulunmuş demektir. 
JBu takdirde siyasî kadrolar yerine elit bürak-
rat ve teknokrat kadrolar aranmaya başlanır. 

4 . 2 . 1974 O : 1 

Şayet, Parlâmento müessese olarak mâna taşı
yor ise, ona dayanan düğer şeylerin de mânası 
olacaktır. Ancak, Hükümet müessese olarak 
mâna taşımıyorsa, yapılacak -eleştiriler zaman 
kaybından ibarettir. Bugün hem Parlâmento
nun, hem onun vücut verdiği Hükümetin mü
essese olarak mâna taşır halde olması sevini
lecek bir olaydır. Bu olay aslında bir uçtur, 
köküne inmekte zaruret görüyorum. 

İnsanlık tarihinin en önemli vasikalarmdan 
biri «lan İnsan Halkları Evrensel Beyannamesi
nin ortaya koyduğu şartlara uıyalbilen ülkeler, 
kendilerini medenî âlemin şerefli üyesi say
makla gurur ve iftihar içinde olabilirler. İn
san Haklan Evrensel Beyannamesinin 21 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası; -«Hükümet otoritesi
nin esası, halkın iradesidir.» diyor; bu irade
nin genel oy ile ifadesini bulduğunu öngörüyor. 
Böylece, bir memleketin idaresine giden yolun 
genel oydan geçmesi lâzımıgeldiği ortaya konu
luyor; meşruiyet'in temeli millet iradesi oluyor. 
«(Hâkümiıyetin kayıtsız şartsız millete ait bulun
duğu» şeklinde de ifade edilebilecek olan meş
ru otoritenin .kaynağında, yani millet iradesi 
ile ibirleşmek ile Parlâmentonun üstünlüğünde 
'birleşmek eş mânaya geliyor. Genel oyun, seçi
min v*e Parlâmentonun, Hükümet otoritesinin 
kaynağının anlamında birleşeibilme-yi, yine Tür
kiye'de rejim bunalımlarını önlemenin en önem
li vasıtası sayıyoruz. 

lEkiım 1973 seçimleri şayet bu gerçeğin daha 
çok kişi tarafından anlaşılmasını sağlamışsa 
(bundan bahtiyarlık duymak lâzımıdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Bir millet üzerinde kullanılan her iktida
rımı 'bir başlangıcı olmak gerekir. Bu iktüdar ya 
millet tarafından verilmiş, ya hodbehot alın
mış olanak icaJbeder. Başka kaynak yoktur. Mil
letin verdiği her iktidar bir emanettir. Hodbe
hot alman her iktidar bir gasptır. Zaman bun-
lann niçjbirihin maihiyetini ve vasfını da de
ğiştiremez» diyor Tıhomas Paine. (C H. P. sı-
ralanndan gülüşmeler.) 

'Milletin hür iradesi ile seçilmiş Parlâmento 
ve Parlâmentonun hür iradesi ile güvenine .m.az-
har olmuş Hükümet; müessese olarak, bir mil
letin kenldli kendisini idare hakkının 'neticeleri
dir. Bu müesseseler varsa milletin idare hakkı 
yürürlüktedir, yoksa bu hak yürürlükte değil
dir. 

— 369 — 
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Adalet Partisi olarak biz hep bu düşüncelde 
olduk, hep bu büyük fikri savunduk. Bunu 
kendimiz için değil, milletimiz iç in savunduk. 
Milletimizin hür iradesi ile verdiği karar başı
mızın tacıdır. Milletimizin ülkede son söze sa-
hiilbo'lması ve her şeyin onun kararına ve rıza
sına bağlı bulunmaısı bizim, davamızdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» .sesleri, alkışlar.) 

Bunun geçerli olması hangi şekilde tezahür 
ederse etsin bizi bahtiyar kılar. Hükümetler 
gelir, Hükümetler gider, Öneımli olan mesele 
Hükümetlerin .gelmesinin de, gitmesinin de 
[milletin rızasına dayanmasıdır. önemli olan; 
nasıl gelinip, nasıl gidileceğinin kaideye bağ
lanmış olmasıdır. Bu kaidenin fairplay prensi
bine bağlı kalınarak işlerliğidir. Başka bir de
yimle, fcaidelliğinin muhafazasıdır. Bunu ba
şarabilen ülkeler, kendilerini idareyi başarmış 
sayılırlar. Diğer meseleleri halletmek, bu me
selenin başarılmış olmasına geniş ölçüde bağ
lıdır. İktidarlar kavgasız, dövüşsüz, kansız ve 
milletin iradesi ile değiştirilebiliyorsa ve bu 
ânaıne batine gelmişse, medeniyetçilik mücadele
sinde çok öneımli bir merhale aşılmış demektir. 

En büyük arzumuz; milletimizin, ülkeyi ida
re edecekleri kendisinin tayin etmesi ve bunla
rı kendisinin değiştirmesidir. Bir kere, milleti-
<miz kendisinin çıkardığı iktidarları kendisi de-
ğişitıiretbilirse Türk demokrasisi çok önemli bir 
tecrübe kazanmış olacaktır. Rejimin işlerliğin
de, rejimin kaidelerinin asıl mânasını ve ze
minlerinin dışına çıkılmamasını kastediyoruz. Ze
minlere sadlik kalınırsa ve 'kaidelere saibırla ri
ayet olunursa, hürriyetçi demokrasinin, buna
lımları aışacalk güce sahibolduğu 'görülecektir. 

14 Ekim 1973 seçimlerinde oy dağılmasın
dan doğan Hükümet kurulamaması güçlüğünün 
ortaya koyduğu bunalımın aşılması ile de de
mokrasimiz yeni bir tecrübe daha kazanmış
tır. 

Hükümet; kurulmuş, programını okumuş bu
lunmaktadır. Hükümet, ükji partinin, koalisyo
nudur. Bu programın dleştirilrnesine başlarken 
bir hususu belirtmek istiyorum,. 

Hükümet programının tetkikinden, iki par
tinin .görüşlerinin birleştiği noktaların, birleşe-
meyerek sarfınazar eltltikleri hususlardan çok 
daha fazla Ve önemli olduğunun kaydedildiği
ni görmekteyiz. Bu dunumda;' koalisyonu teş-

' kil eden partiler, Hükümet şeklinin koalisyon 
olduğundan dolayı programlarını icra edeme
dikleri gibi bir şikâyeti sonradan yapamaya
caklardır sanırız. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) 

Esasen «Ortanın solu», «Düzen değişikliği» 
slaganiariyle başlayıp «Ak .günlere sloganına 
gelip dayanmış bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisinin ıSeçim Beyannamesi, Koalisyon Protoko
lü ve Hükümet Programiyle fcarşılaştınlırsa, 
(Biraz değişlik üslûpla yer yer örtülü ifadeler 
kullanılması suretiyle) Cumhuriyet Halk Par
tisi Seçim Beyannamesinin anahatlarınm Hü
kümet Proıgrammda hemen tümüyle yer aldığı
nı söylemek mümkündür. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Millî 'Selâmet Partisinin, «Millî görüş» slo-
ganîyle ortaya koyduğu düşüncelerinin de bu 
program içinde aksini bulduğu iddia olundu
ğuna göre; artık, koalisyon Hükümeti, prog
ramlan icra edememelim, bir mazereti olarak 
ileri sürülemeyeciefctıir. 

Dünya bir sistem, mücadelesi içindedir. Hür
riyetçi demokrasi, diktatörlük, kırallıik, komü
nist partisi, cunta idareleri belli başlı yönetim 
şekilleridir. Hürriyetçi demokrasi, ileri medenî 
'memleketlerin hayat ve idare tarzı olarak be
nimsedikleri bir sistemdir. Hürriyetçi demokra
sinin, yerini almak isteyen diğer idare şekille
riyle mücadele içinde olacağı tabiîdir. Türkiye; 
dünlyada, hürriyetçi demokrasiyi yaşatmaya ça
lışan, aynı zamanda hürriyetçi deımokratsi için
de kalkınmaya çalışan birkaç ülkeden biridir. 
Beynelmilel komünizm, bütün dünyaya hâkim, 
olma arzusu içerisinde çeşitli yollara başvur
makladır. Türkiye, beynelmilel komünizmin 
önemli hedeflerinden birisidir. Devletimizin 
bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine, 
ülkemizin bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize 
yönelmiş bulunan bu büyük tehdidin üzerinde 
hassasiyetle durmayı, yerine getirilmesi gereken 
görev sayıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Türkiye'de neler olmuştur? Bunun bize, 
Türkiyen'in hangi tehlike ile karşı karşıya kal
dığını (göstermesi bakımından önemle üzerinde 
durulması gereken hususlardan birisi olarak gö
ründüğünü ifade etmek isterim. Hiçbir şey ol
mamış farzedarek hareket edilmesi ülkemizi ka-
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ranhklara sürükleyebilir. Tehlikeleri ve düş
manları bilmeye mecburuz. 

'«Anarşik olaylar, şiddet hareketleri, yıkıcı 
faaliyetler» diye isimlendirilen, son yıllarda 
Türkiye'nin' büyük bir bunalıma girmesine se-
bdbiyet veren olay ve faaliyetlerin maksadı 
neydi? Türkiye'yi nereye ,sürüklemek istiyor
lardı ? Ekonomik ve sosyal reformların yapıl
mayışından meydana gelen, «dalha âdil bir dü
zen özleminin ifadesi miydi bunlar? Uzun yıl
lar iddia edildiği gfibi, masum taleibe hareketle
ri miydi? Gençlikte ilişkisi neydi? Hakikati 
herhalde, uzun süreden beri hazırlıkları sürdü
rülen, Devlete karşı bir Marksist - Leninist bür 
düzen kurmak mıydı? 

Bütün bu faaliyet ve hareketlerin içyüzü, 
bizzat 'Olayları organize .eden kişi ve kuruluşla
rın kendi beyan veya yazdı dokümanlarından, 
tarafsız yargı 'mercilerinin resmî vesikaların
dan, anarşik olaylara karşı Devletin savunma
sını yapmış Sıkıyönetim komutanlıklarının res
mî tespit ve bildirilerinden, 12 Mart sonrası Hü
kümetlerinin resmî ifadelerinden oltaya konu
lacaktır. Türkiye ne gibi bir te'Mike ile karşı 
karşıya kalmıştır? Yıkıcı ve anarşik faaliyet
lerde bulunan birkaç kuruluş ve bu kuruluşla
rın önde gelen idarecileri, bakınız kendilerini 
nasıl anlatıyorlar? 

Dev - Genç örgütüne ialit Kurtuluş Gazete
sinin Ocak 1971 tarihli nüshasında çıkan 
«Dev - Genç neyin kavgasını veriyor?» başlık
lı yazıda, «Devrimci cephenin en önemli eksik
liği, örgütlenme seviyesinin düşük olmasıdır. 
»Bugün elimizdeki tek militan örgüt Dev - Genç
tir. Dev - Genç, devrimci gençliğin kütlevî teş
kilâtıdır. Ne varki, bugün ülkemizde devrimci 
mücadeleyi yönlendirecek bir siyasî partinin ol
maması, Dev - Gencin bu görevi de üstlenmesi 
zıorunluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Gençlik hareketleri ve Dev - Gencin mücade
lesi, faaliyetlerin dar çerçevesiyle sınırlı değil
dir. Bugün işçilerle, köylülerle devrimci genç
ler bağlar kuruyor. Gözünü kırpmadan onlar 
ölüme gidiyor. Dev - Genç bugünkü teşkilât 
yapısiyle bu mücadeleyi nereye kadar götüre
bilir? Bugün bütün aksak ve yetersiz yanları
na rağmen proleter devrimin ideolojisinin yö
netiminde olduğu sürece devrim cephesi içinde 
ancak Dev - Genç bir toparlanma sağlayabilir.» 
Devam ediyor... 

Proleter Devrimci Aydınlık Dergisinin 23, 
29, 30 .sayılı nüshalarında şunlar yazılmıştır: 

«Yurdun muhtelif yerlerinde mitingler dü
zenlenmiş, toprak işgallerine (girişilmiş, yürü
yüşler yapılmıştır. Gençler, mahallî devrimci
lerle ve devrimci örgütlerle sıkı bağlar kura
rak geniş köy çalışımaları içine girmişlerdir. Bu 
çalışmalardan, Dev - Genç militanları yeni tec
rübeler kazanmışlardır. Proleter devrimciler 
yurdun en ücra köşelerine kadar seslerini du
yurmuşlardır, kitle hareketleri düzenlemişler
dir.» 

Türkiye Halk Kurtuluş Partisinin Tüzüğü
nün 7 nci maddesinde şöyle deniliyor: 

«Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, bizzat sa
vaşan partizanlardan oluşmaktadır. Türkiye 
Halik Kurtuluş Partisi, politik ve askerî lider-

| ligin birliği ilkesini esas almaktadır. Türkiye 
i Halk Kurtuluş Partisinin önderliğinde yürüftü-
! len gerilla savaşı halkın gerçek ordusunu doğu

racaktır. Türkiye ihtilâlinin yolu partiımizin yo
ludur.» deniliyor. 

! Aynı kuruluş -tarafından yayınlanan 1 nu-
| maralı bültende, yaptıkları ve yapacakları faa

liyetlerin muhtelif merhaleleri şöyle anlatıl
maktadır : 

«içlinde bulunduğumuz Ibu aşama, Ibaşta tiş-
çıi sınıfımız olmak üzere bütün halk kitlelerin
de var olan memnuniyetsizl'ifc ve 'başkaldırma 
duygularını güçjlend'irm'e, onları silâhlı müca
deleye aj'ite etme ve partimizin teşkilât ya
pışma sağlamlaştırma aşamasıdır. Savaşın' ikin
ci aşaması, gerillâ savaşının yurt çapında y&pııl-
maısı; şehir gerillâsı yanında kır gerillâsının 
'başlatılması aşamasıdır. Üçüncü ve dördüncü 
aşamalar, gerillâ kuvvetlerinin düzenli orldu<-
ya dönüşme aşamalarıdır.» 

Yine bu yılkıcı kuruluşlardan birli olan 'Tür
kiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi programının 
16 nci maddesinde, «Hareketimiz uluslararası 
proleteryanm büyük lideri Marx, Enıgels De
nin ve Stalkı'in yolunda mücadele vermiş 'Tür
kiye Komünist Partisinden devraldığı kızıl 
sancağı Türkiye işçi ve köylülerinin *elıinde daha 
yükseklere kaldırmak azminli 'bütün halkumı-

, za açıklar, Türkiye Komünist Partisinin .ger
çek mirasçısı otllduğunu aılân leder» diyor. 

I Aynı programın 37 nci maddesinde, «{Sos
yalizme giden esas yolda görev, demokratik 
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badik rejimtdir. Hareketimiz işçi.. - köylü ittifa
kına dayanan halkın diktatörlüğünü 'kurmak
tır.^ 

Aynı programın 39 neu maddesi faaliyet 
metotlarımı da büyük bir açıklıkla ortaya 'koy
maktadır. Şöyle diyor:. 

«Ülkemizde halk savaşı, esas olarak silâhlı 
mücadele yoluyle iktidarın parça parça kaza-
nıOlmalsı; şehirlerin büyük aHahlarııldan kuşatıv 
lııp, giericd ikıtiidarın ülke çapında yıkılması ve 
halt ın devrimci iktü&alrmın kurulmasiyle ba
şarıya ulaJşır.,» 

15, 1'6 Haziran olaylarından sonra yayıııTa-
<nan, «15 - 16 Haziran yolunda ileni»" başlıklı ki
tapta, bu olayların gerçek hedefi açıklıkla ifa
de edilmiştir. Bu kitaptan birkaç cümlleyi, hâdi
selerin bizzat faulleri tarafından nasıl ifade Ve 
Ita'kdim edildiğini belirtmek ınaiksadıyle dikkat
ler Jııize sunuyorum: «Askerler, subaylar, pa-
l'isler; zulüm eminlerini dinlemeyin, halkla bir-
legikıiz. Marksizm, Lenfatizm, Maoizim düşünce-
eirJİ'n devrimdi, ühtiıl'âloi bağrağım yükseltelim.» 

Devrim, Ibir sınıfın bir diğer sınıfı yıktığı 
bir isyan, bir şiddet eylemlidir. Şiddet eyliemıleri 
ve yıkıcı faaliyetlere karışan bâzı origanlzas-
yonlar, kendileri ve gayelerini yine kemdi li-
sanlarıyle böyle anlatmaktadırlar. Ne gaye ve 
ne ide eylemlini gizlemek lüzumunu duymamak
tadırlar, 

Şimdi biiraz da, tarafsız adlî ımlereilerin elde 
ettikleri deliller ve bunların değerlendirilme
sinden, yine bu mercilerin resmî vesikalarına 
(dayanarak misaller vereceğiz. 

226 sanıklı Dev - Genç Dâvası iddianame
sine göre; [maznunlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasınn tağyir ve tebdil ve ilga ederek, 
onun yerine Marksçiı ve Leninci 'komünist bir 
düzen kurmayı gaye olarak almışlardır. Bu 
'komünist faaliyetler Cumhuriyet rejimine kar
şı muhtelif devirlerde illegal olarak elli yıl
dan beri yürütülege'nıiştir. Bu örgütün yayın 
organlarında şu fikirler yer lalnıaktadır: «Tür
kiye'de devrimdi 'mücadelenin savaşçı örgütü 
Dev •- Geniçtir. Ülkede sosyalizm kurmlmadık-

. ça devrimdiler silâhlarım bırakmazlar ve bı-
ralkmayacaiklaıdır. .Savaşımız, işçi sınıfınım 
öncülüğünde keisinıtisiz bir şekilde. ımiillî, de
mokratik devrim yolu ile sosyalizme varmak 
içindir». 

Diğer taraftan, Dev - Genç Tüzüğünde, «'Mil
lî demokratik devrim mücadelesinde sosyalist 
gençliğin düşünce ve eylemi ve geliştirilme
si» çalışmaları amaç olarak gösterilmektedir. 

»Marksın desteklediği ve sözümü ettiği dev
rim, sosyalist devrimdir. Burada, solun kim-
lerden ve ne şekilde yardım ve destek gördüğü 
de ayrıca açıklanmaktadır. 

Türlkiye'de kolmünist hareketlenin 19/16 -19117 
yıllarımda başladığını tespit ve kısa bir özeitini 
yapıldığı Türkiye İşçi Partisi dosyasında, da
ha sonra yakın taıliihimizo ait şu tespitlere yer 
verilmektedir: 

'«Bii ara legal partiler kurmak yolunu da 
deneyen ktomıünistlen Türkiye Sosyalist Emek
çi Ve Köylü Partisibi ve ayrıca Türkiye 'Sos-
•ya'iüst Partisini kurdular. Ancak, (bunların ma
hiyeti fcolayca tespit edildi ve devrin Sıkıyö
netim Komutanlığı tarafından kapatıldılar. 
Daha sonra 1904'te Dr. Hükmet Kıvılcımlı ta
rafımda n «Vatan Partisi» 'kuruldu ve 119157'den 
'Sonra kapatıldı. T9ISO yılı başlarında kurulan 
Tüıldye Sosyalist Partisllınin bir klsum kum
cuları, enselerinde komüniizmıin soğuk nefesini 
duyduklarını beyan ederek kurdukları parti
den ayrıklılar. Böylece, bir sosyalist parltii-
nin bile komünistlerle işbirliği yapaımayajcıağı 
gerçeği1 ortaya çııktı. 

2,7 Mayıs 19/80 hareketinden sonra. Millî 
Birlik Komitesi üyelerine tesllr etmeye çalış
tılar ve 18 Şubat 19'öl'de de Türkiye İşçi Par
tisi kuruldu. Bu teşekkül, kurulduğu günden 
kapatıldığı âna kadar amacını kamufle gayre
ti içinde bulundu» diyor iddianame. Vı& devam 
ediyor: «'Gizli ve açık. yılkıcı çalı<§şmailar, siya-
ıSÎ olayların getirdiği türlü dengesizlik için
de, bâzı savcı ve hâkim biliıikişiılerin hoşgörü 
ve çekingenlikleri de inzimam edince, memle
ket, İ9'69 - 1970 yıllarının 'karışık ortamlına gel
di. Komünizm, milliyetçilikten daha fazla hür
riyete salıp olabilmiştir» diyor. (T. î. P. dos
yası iddianamesi, sayfa 22-28) 

Daha sonra Türkiye îşçl Partisi; Anayasa 
Mahkemesince, Anayasanın 57 neti maddesine 
ve Siyasî Partiler Kanunuma ayikm olaraik, ül
ke ve millet bütünlüğünü bölücü faaliyetlerin
den dolayı teımelli kapatılmıştır. Bu Paıtinin 
Genel Başkanı ve yönetici kadrosu komünist 
'bir 'düzen kurmak için cemiyeti teşkil ve pna-
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paganda yapmaktan', Anayasama tanıdığı ka
mu halklarını ırk mülâhazasıyle ortadan kal
dırmayı hedef alan millî duygulaîrı yok e'tnıeye 
matuf faaliyetleri tanzim, sevk ve idare ve 
yol gö'stermelkt'en ve aynı maksat kırla propa
ganda yapmaktan; sınıf kavgası kışkırtmacı
lığından; bir suçun işlenmesini tahrik ve teş
vik ^etmekten Sıkıyönetim mahkemesince yar
gılanmış, Türk Ceza Kanununun 141 nci mad
desine dayanılarak ağır cezalara mahkûm edil
mişlerdir. 

Anayasaya aykırı faaliyette bulunduğu ge
rekçesiyle kapatılan T. t. P. hakkımda adlî mer
cilerin vermiş oldukları bu .karardan sonra, 
şimdi de; yine bu tip faaliyetleriyle tanınan, 
Genel Başkanı, bir kısım yöneticileri haikkm-
>da; «Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar 
üzerinde tahakküm tesis etmek, sosyal 'bir sı
nıfı ortadan kaldırmak, memleket içinde mü
esses (iktisadî ve sosyal temel nizamları (devir
meye ımâJbuf cemiyet kurmak, sevk ve idare et
mek, propaganda yapmak» suçu ile takibe ıığ*-
ramış TÖS hakkında adlî m'ercileıün tespitle
rinden kısa bilgiler arz eldiyorum. 

TÖS iddianamesinin 47 nci sayfasında şöy
le deniyor: «Türkiye'nin iç huzurunu bozmak, 
iktisadî yönden kalkınmamıza engel olmak, her 
fıiddoıio|inin rahat olarak çalıştığı bir ülke ha
linde getirmek, 'birlik v<e beraberliği bozmak, 
iç vıe dış düşmanlarımızın 'başlıca hedefleri 
ve prensipleridir.»' 

nıışsa, 12 Mantt 1971 tarihlinden sonra da tu
tum ve davranışlarında hiçbir değişiklik yap
mamıştır. Muhtıradan sonra kurulan yeni Hü
kümeti kendi paralelerinde gönmedİtokri' İçin 
mücadele ve savaşa devam edecelkleıüni açık 
olarak ilân etmişlerdir. TÖ!S, bir ideolojik mü
cadeleye girişmiştir. Bu mücadelenin müşterek: 
cephesi1 TÖS, T. 1. P., DİSK ve Dev - Gençtir». 
denilmektedir.-

Şimdi aynı istikâmette çalışan; fakat hiçbir 
zaman legal 'bir kuruluş haline ıgelomeyen bir 
başka teşkilâtın durumuna g'oçlyoruim. Bu ku
ruluşun da ne 'olduğunu, İstanbul .Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askerî Savcılığı e'sas 19'7'3/1 nu
maralı dosyasında bulunan iddianameden bö
lümler vermek süratliyle açıklayacağını. 

İddianamenin 65 nci sayfasında; «Türk'.lye 
Kalk Kurtuluş Partisi ve cephesi, ülkemizde 
Marksist - Leninist bir düzenin ihtilâl yolu ila 
getirilmesi aınıaoıyle kurulmuş içlice illegal bir 
örgüttür. Bütün gizli ve silâhlı eylemlene gi-

• rlışen teşekküller, militan kadrolar itibariyle 
Dev - Genç. teşkilâtlına dayanmaktadırlar» de-
niyor. 

• İddiana m>enin 6'8 nci sayfasında şu deniyor; 
«Dev - Genc'in broşürümde, Dev - Genc'in faali
yetlerinin bir kısmı şöylece özetlenmektedir: 
Pirelli, Kartal Çelik Montaj, Montaj Sanayii, 
Java ve Skoda, İstanbul Demir Döküm, Gamak 
Elektrik Motorları fabrikalarında vukubulan 
grev ve işçi hareketlerinde D:ev - Gıenç'in; ye
rlini] aldığı; işçilere politik bilinç göstermeye, 
güçleri yettiğince deslteklelmeye çalıştığı, köy
lülerle birlikte Malatya'da antiemperyaMst mi
ting yapıldığı, 1969 Aralık ayında Türkiye Öğ
retmenler Sendikasının başlattığı genel öğ
retmen boykotunda devrimci gençlik olarak 
omuz veıiımeye çalışıldığı, istanbul ve İzmit' 
de 15 - ,16 Hazlnan olayları olarak bilinen işçi 
hareketinde işçilerle omuz omuza idüvüşüldü-
ğü, şehirlerde de -en önemli an'tlenıperyâiliJst kit
le hareketlerinin tertiplendiği bellrtllmelkte-
dir.» 

Bu iddianameden .enteresan bir ilci pasajı 
daha nakletmede yarar göıimekteyim: İddiana
menin 69 ncu sayfasında şöyle deniyor: («Ma
hir Cayan 17 Ekini günldi kurultayda yaptı
ğı konuşmada; devrimi gerçtekleştirecıelk iki 
unsurun profesyonel devrimciler ve geniş 

Aynı iddiaııemenin 98 nci sayfasında şöyle 
deniyor: «'19:68 yılında başlayan eylemdi öğren
ci olaylarınım hemen hepsi, bin kısım öğretmen
lerce desteklenmiştir. Bu, işin başlangıç safha
sıdır. Bu safhada aşağı yukarı her aydın, bun
ların iyi niyetli oldukları kanısındadır. 1909 
yılında; öğretmenlerin boykot yapmaya ka
nunî «hakları olmadığı halde, TÖS Başkanı va-
sıtasıyle öğretmen camiası boykota zorlanmış
tır. Bâzı oikulkrda da boykot, Dev - Genc'e 
mensup öğrencilerin okulları işgalleriyle baş
lamıştır. Bioykot bildirileri Dev - Genç'ti öğren
ciler tarafından dağıtılmıştır.» 

TÖS'ün hangi İstikâmette bir faaliyet için
de bulunduğunu d'a aıdlî merciler şöyle tespit 
tetmelktedir. Yine iddiaınamenin 99 ncu sayfa
sında; «Mezkûr sendika müntesiplerinin bar 
(kısmı 12 Mart 19-71 tarihine kadar neler yap-
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işçi - köyllü kitlesi, olduğumu, kitlelerle Ibaiğ 
kuruldukça örgütün sınıfsal önemi kazanaca
ğını,, kurulacak öngüjtün düzen* öng'ütü olma
yıp, 'bir savaş örgütü olacağını)..:» devamı edıi-
yior. Ertuğrul Kürkçü, Ege Üniversitesimde 6 Ni
san 1971 günü yaptığı konuşmada.. ('Böyle
ce, parti bir mücadele için kurulacaktır. Bu
günkü buhranı deriml'eştirımek için elimizden 
gelemi yapmalı ve en eltkili 'eylemlere ıgirımelii-
yiz. Teori ile pratiğimizi 'birieştirerek Mark
sist - Leniinist mücadele yolunda, sapmadan 
ilerlemeliyiz.) diyor.» Bu kaibîl irade ve dav
ranışların 12 Mart öncesi ve sıomralsı olarak 
herhangi lbir farklılık gösltetfmediği ve esas 
gayenin ne olduğunun gözden kaçırılmaması 
(bakımından dikkate değer bir husustur. 

İddianamenin 72 nci sayısında, yapılmış 
olan tespitlerin sonucu şöyle ifade edilmıek/te-
dlir: «Ortaya (konan bu teorimin üşığı .altımda, 
Türküye Halk Kurtuluş Partisi eylemlerinin ye
ri 'belli ollmuiştur. Dev - Genç ieğitlim ve öğre

ttim çabşmala/rıyle (İki bu çalışmalar eylemlerin 
'içinde yetişmıeyi de önlgörmektedir) devrim aşa
masını! yapmış, devrim aşaımaısına geçiş devre
si de ülkemizde 1970 yılı sonlarında ve 1971 yı
lı başlarında meydana gelen grevler, nümayiş
ler, 'boykotlarla sağlanmıştır. Sanıkların ey
lemleri taktik 'taarruz devresinde mütalâa edi
lebilir.», 

Yılkıcı faaliyetlerde bulluınam rbir 'başka ka
nunsuz teşekkül ide; Türkiye İhtilâlci İşçii Köy
lü Partisidir. Bu teşekkül hakkımda açılan 
dâva ile ilgili iddiamıanıelden örnekler verece
ğim: İddiamalmenan 4'3 ncü sayfasında: «'Tür
kiye İhtilâlci İşçi Köylü ParitiM programımda 
Türk İstiklâl Haribiniin maMyelti ve nıetlibeleıri 
'bakımından işçilerin ve köylülerin teşkilâtsız 
olduğu için millî ihtilâlin önderliğini ele 'geçil-
tfenıedfikleri, devrimi sonuna kadar ilerletem©-
dükleri, Kurtuluş Savaşının burjuva önderliğinin 
işçi ve köylülerin omuzları üzerinde kurduğu 
takı zaferleri geçerek sağlamca yerleşmek im
kânı Ibulur bulmaz işçi ve köylüleri baskı altı
na aldığı 'bir diktatörlük kurulduğu..» iddia 
olunuyordu. 

Ydee «Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Parltisi 
hareketimin, uluslar arası komünist haırekıeiifin'im 
Türkiye'deki öncü müfrezesi olduğu..:» (belirti
liyor. 

İddianamenin 48 nci. sayfasımda: 
Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi 1971 yi-, 

linin Şuibalt ayında aldığı kararda; «Halk sava
şının gelişmesi için elverişli şartlar yaratıla
caktır. Mao düşüncesinin halk yığınları elimde 
devrimci bir silâh olması için bütün teşkilât 
ve partiler mücadeleye davet edilımekltedir..:» 
deniyor. 

Bu kanunsuz teşekkülün orduya sızırmak 
gayretleri hakkında da iddianamede kayıtlar 
vardır. İddianamemin 97 nci sayf alsımda: «Tür
kiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin Ordu ile 
imünas'eb'et 'teslis ve Ordu içilmde yuvalanıp faa
liyet göstermek istemesinin sebepleri, mümde-
recaitı zikredilen çeşitli 'belgelerden ide anla
şılacağı üzıere, ıMarksist - Lemıimisit fikirleri 
Ondu içimde subaylar ve askerler arasında 
yaymak, askerî şahıslara bu fikirleri bemiim-
setnıefc, kemdi saflarına çdkip ihtilâlci müca
deleye pariti saflarında katmaktır». 

Adlî mercilerde, hep (birilikte yaşadığıımiiz 
olayların, münhasıran zor kullanarak Türki
ye'de mevcut anayasal düzeni değiştirmek ve 
yerine bir komünist rejim getlirmelk müca
delesi oillduğuna dair yapılmış o'lam 'bu kesin 
tespitleri daha çok uzatmak mümkündür. 

«Devleti ve rejimi koruma görevimi yapan 
örfî idare makamlarının da hâdiselere nasıl bir 
teşhis koyduğunu belirtmekte fayda vardır: 

Ankara Sıkıyölmetim Komutanlığınım 3 Tem'-
muz 1971 tarih ve 36 sayılı 'bildirişimde : 

«.. Maalesef bâzı'bilim adamları ve örgütlerin 
de kendilerini desteklemıesiyle kuvvetlenen bu 
drijanlar 'eylemlerimi tahakkuk elttirecıelk mli-
İtamları da temin etmekte güçlük çekmeyerek 
'b'iMnı yuvalarımı harp meydanları hallinle ge-
tirmıişllerdir». 

Ankara iSıkıyönıeitim Komutanlığımın 72 nu
maralı tebliğinde ise: 

ı«12 Mart Mumtıraisımdan eıvvel illeıgal ör
gütler halimde gelerek anayasal delmdkraltli'k 
düzeni yıkıp, Marksist - Lemimist ve Maolilst bir 
düzen kurma çalbasında bulunan şahılslar..:» 

Yine Ankara iSıkıyöoetim Klomutamlığınııı 
77 numaralı 'bildirisinde; 

«Jandarma Genel Komutanı Orgıeauemal 
Eken'e suiilkasitte buluııımak, uçak kaçınmak 
füillleriyle, ayrıca demokratik anayasa! düze
mi bir halk ihtilâli ile yıkarak bumun yerine 
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'Marksist - Leıninist hır düzıen kurma amacı ile 
illegal şekilde Türkiye sathında faaliyet göste
ren (İhtilâldi işçi Köylü Partisi) adı altında. 
faaliyet gösteren örgüt mensuplarından şim
dilik '68 kişi1 yakalanmıştıır,» denilmektedir. 

Yine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 
8-9 numaralı bildirisinde: 

1961 Anayafsasının öngördüğü kişisel halk 
ve özgünlüklerden faydalanan bir kısıım va-
tandaşlarımızıın, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasını -t'elb.d.i.1 ve tağyir ederek yine "bu Anaya
samın öngördüğü demokratik düzeni ortadan 
kaldırıp, bunun yerinle Marksist - Lenimilst 'bir 
düzen meydana gelirine amacuyle örgütlendik-
leri.. Kanun dışı örgütlerle sonradan fiilî du-
ruımlan yaratılmış, umuma mahsus binalarda 
patlaıma, adamı kaldırma, adam öldürme, 'ban
ka soyma olayları ile tethiş havası yaratılarak 
(komünist taktiklerine uygun şehir gerillâcılı
ğı ibaşlatılmııştıır. Şuhu da (belirtmek iistteriiz ki, 
elde edilen bütün silâh ve mühimmat idış ülke
lerden temin edilmekte..» deniler'eik Ibu teşek
küllerin nerelerden destek gördüğü belirtil
mektedir. 

Bu kuruluşlar hakllonda benzer tespitleri 
diğer komutanlıkların 'bildirilerinde de gör
mekteyiz. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 
44 numaralı bildirisinde; 

ı«Biılinıdiği üzere geçen birkaç yıl içinde 
kendilerine Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk 
Halik Kurtuluş Partisi ve buma 'bağlı Türk 
Halk Kurtuluş öephesıi adını veren örgütler 
Türkiye'de ikinci bir kurtuluş savaşı vermek 
ve buna göne Türk halikını emperyalizmin pen
çesinden kurtarmak gibi sahte 'bir sloganla bir
takım eylemlere girişmişlerdir. 

'«Bu eylemlerin, kendilerinin halk savaşı adı
nı, verdikleri, gerçekte azjiz yurdumuzu kana 
'boğacak 'bir kardeş kavgasının ilk aşaması ol-
Iduğu, ele geçirilen vesikalarda açıkça beyan 
edilmektedir..»1 

12 Mart 19'71'den sonra devam ettirilen 
'anarşik hareketler ve eylemler hakkında, ku
rulmuş olan hükümetlerin . görüşlerine de kı
saca temas etmek istiyorum. 26 Mart 1971 ta
rihinde ilân edileni Erim. Hükümetinin Hükü
met Proıgraımnnda; «Cumhuriyet kanunlarını 
hiçe sayarcasına ve eylem yapıyoruz, devr'ilm-
ciyiz».. GM sözlerle Devlet düzenine karşı 

Zorlama davranışlarını sürdürenler, Devleti 
Ibütün h'eybetiyle karşılarında bulacaklarından 
ve Cumhuriyet kanunflarıuın pençesine verile*-
cdklerinden bir an 'bile şüphe «derlerse, çok 
yanılmış olacaklardır. 

Ayını Programın görüşülmesi sırasında, 5 Ni
san 1971 tarih Ve Millet Meclisi 81 nci Birle
şiminde söz alan günün Başibakanı, anarşik 
hareketler karşısında hükümetinin tavrını; 
«Birinci vazifemizin, ımıemlefcette huzuru ve sü
kûnu temin 'ötmek o>Muğun/u -gayet iyi (biliyo
ruz. Böyle Devlet olmaz. Böyle üniversite muh
tariyeti olmaz. Medenî bir memlekette kürsü
ye çıklsm, azamî kürsü hürriyeti ile Mîao'yu, 
Öhe Guevera'yı methet'sin, kimi istense met
hetsin ama, mukabilinde kapitalizm de methe-
'dillir&e edilecek, ona zorla mâni olmak yok. 
Sokağa çıkıp, «Eylem yapıyorum» diye cam 
kırmak yok, kurşunlamak yok. Bunu yapan, 
Devleti karşısında 'bulacaktır. Bunun yanın
da öğrencilerin meseleleri olabilir; o mesele
ler üzerine eğiliriz, çarelerini ararız. Ama il
lâ ben devrim, yani şu mânada devrim, ihtilâl 
yapacağım diyene 'ben Devletin iboynunu uza
tırım. Seni öldüreceğim diyeni 'ben evvelâ öl-
^dürürüm.» diyerek ifade etmiştir. 

Aynı Hükümet Başkanı .aradan. 15 gün geç
tikten sonra şunları söyleyecektir. «Ben IbekliJ-
yordum ki, bu anarşi, tethiş, zorla rejimi de
virme teşebbüsleri dursun. Niçin? Çünkü on
lar 'başlıca sıebep olarak diyorlardı k i ; - «Efen
dim hu Anayasa uygulansa idi, Anayasanın 
öngördüğü reformlar yapılsaydı, memlekette 
(bu ortam hâsıl olmazdı. Peki beni geldim Hü
kümet kurdum, bekleyin iki üç ay. halkalım ne 
yapacağız, beklemediler.. Niçin? Onun da teş
hisini koydum: Çünlkü Ibu örgütler gerç'ekte, 
Türkiye'de ıdemokratilk düzen yaşasın ve hür
riyetleri devam 'ötsin 'bunu istemiyorlar. Açık»-
ça söylüyorlar. «Biz diyorlar, - bunu devireee-
ğiz. Yerine Marksist - Deininist - Maioist bir dü
zen. gelmedikçe..;» faaliyetlerimize devam ede
ceğiz. 

Aralık 1971 tarihinde kurulan İkinci Hükü
metin Programında da «Dikta heveslilerine, 
Türk Milletini parçalamak isteyenlerin, d'c-
ni'okratik hukuk devletini zorla devirmek pe
şinde koşan anarşistlerin, tethişçlilerin 1961 
Anayasasının getirdiği hak ve hürriyetleri 
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kötüye, kulianmıalarını önleyecek Anayasa de
ğişiklikleri .bu dönemde gerçeMeşıtirülimişjtir» 
.denilerek, tethişçl ve anarşistlerin hangi ga
yenin peşinde oldukları böylece sarahaten ifa
deye kavuşmuş oluyor. 

Mayıs 1'972'de kurulan Üçüncü Hükümetim 
Programında da: «Komüniam. ve her türlü bö
lücü ve aşın faalJyeitler öncelikle üzerinde du
racağımız -kandılar olacaktır» denildikten son
ra, .«Türkiye'yi içinden yıkmak, parçalamak, 
demokratik rej:imi ortadan kaldiılmak ister-
yenlene ve bu amaçla sllâhllı saldırılara giriş-
ımiiş .olanlara... Almaçları Türkiye'yi /karanlık 
(bir zulüm rejimine götürmek olan 'bu unsur
larım» diyerek ve bunlara karşı mücadelede
ki azimKliik ifade edilerek kendisimden önce
ki partilerüstü iki Hükümetin bu işlerin ko
münist saldırısı olduğu şeklindeki teşhisi e rî'.ne 
aynen iştirak edilmektedir. 

Partilerüstü üç Hükümetten sonra, Nisan 
1973'te kurulan Koalisyon Hükümet Progra
mında da aynı (teşhislere, varılarak ve «Ana
yasalar, hürriyetlerin kötüye kullanılması sü
ratliyle Devletin temel düzenine, yurt bütün
lüğüne, lâik ve dem'ofcratıifc CiUmburiyete kas
tedenlere karşı ciddî tedbirler alınmasını ön
görmekteyiz. Anarşik ve yıkıcı faaliyetlerle 
mücadelenin ışığı altında Devletin bekası, hu
zurun, aısayişihı 'sağlanması için güçlü ve et
kili idarenin mevcudiyetini sorunlu salmak
tayız» denilerek anarşjîlk ve yıkıcı faaliyetlerin 
amacının, Devletin temel düzenine ve Cıım-
Ihuriyote karşı olduğu bir defe daha lbelirti!> 
miştir. 

(Sıkıyönetimin (ilânı ile .ilgili müzakerelerin 
yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisimin 28 
/Nisan 1971 tarihli 7 nci Birleşimimde söz alan 
günün Başbakanı, «Arkadaşlar, bu.aşırı uçlar
daki anarşistler, zorbalık hareketline başvu
ranlar, biz o reformları yaptığımız gün dahi 
tatmin edilmiş .olmayacaklardır' Çünkü onlar 
doğmajlAk bir tarzda, meselâ, Türkiye demokra
tlık rejim içinde kalkınamaz .inancındadırlar. 
Bu inançta olanları', 'biz, reformları yapmakla 
bu inancından çeviremeyiz. Onlar öyle bir dog
matik Mr saplantı içine girmişlerdir ki, me
selâ «Türkiye'de* Maoist, Leninist, Marksist bir 
rejim olmadıkça rahat edemeyeceklerdir» di
yerek reformlarla, anarşi hâdiselerinin bir il-

gÜsi bulunmadığım; bu teşebbüslerden maksa
dın Türkiye'ye komünist bir rejim getirmek ol
duğunu açukça ifade eitmliştir. 

Sıkıyönetülmi'n uzatılması mıüzakerele ilinin 
yapıldığı Tüıikiy'e Büyük Millet Meiclibinin 25 
Mayıs .1971 /tai'ilı v'e 8 nci Birleşimimde söz 
alan devrin Adalet Bakanı; «Bu olayların hep
si gözlei'imizin önünde cereyan etmekte, Tür-
ikiye'yi parçalamak, bölmek, ya da Türküye 1de 
Marksist bir rejim kurmak isteyenlerin sünege-
len faaliyetleiü, 'saldırıları, banka soyıma, adam 
'kaçırma, hattâ son günlerde esefle .gördüğü
müz adam öldürme gibi suçları'..:» diyerek amar-
şjiık faaliyetler hakkında Hükümıetin teşlıisi'-
ni bir defa daha ifade ediyor. 

(Sıikıyöınet'imin uzatılması müzakerelerinin 
yapıldığı Türkiye Büyük MÜiet Meclisinin 
23 . 7 . 1971 taılih ve 10 ncu Birleşimin/de söz 
alan zamanın İçişleri Bakanı, «Aşırı solcuların, 
aziz vatanımızın bütünlüğüne Ikaa'dettikleri, duş
ta ve içte ko'ordiheli bir merkezden idare olun
dukları, elimize geçen gizli belgelerle de sa
bit olmuştur» diyerek aşırı solcuların kastının 
ne olduğu ve nasıl idare edildiğini resmî bel-
'gelere dayanarak ifade etmiştir. 

.Sıkıyönetimin uzatılması müzakerelerinin 
yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
'25 . II . 1973 tarih ve 3 neü iBli'ıieşiminde söz 
olan zamanın İçişleri Bakanı «.. Olaylarım aşı
rı sol talktıiklerine uygun olarak özellikle §u 
istikâlmetlerde gelişitirilmek istendiği görül-
mı ektedir..» 

«Komünist rejimi, anarşisti eıdn kişiliği ve 
bunların yarattığı tethiş olayları methedilmek 
suretiyle, özellikle öğrenciler aşın akımlarını 
tesiri altında bırakılmakta ve genç dimağların 
Ibirer komümist sempatizanı olarak yetişmesi 
için gayret sarfediilmektedir..» 

'«Çeşitli illerimizde cadde ve sokaklara atı
lan, ya da yapıştırılan afişlerde yazılı aşırı sol 
sloganlarla işçi, köylü ve öğrenciler tahrik edil-
ımeikte, Hükümet ve Ordu yerilmekte, mütte
fiki ve dostu bulunduğumuz devieltlere 'hücum 
edilerek, Marksist - Leninist düzen methedile
rek, halk bir yönde bir ihtilâle teşvik edilmek
tedir..»' 

«Buraya kadar açıkladığıma bütün 'olay
lar. Marksist - Leninist ve Maodstlerin yurdu
muzda örgütlenme çabaları, taktkileri ve bu-
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na uygun davranışlariyle birlikte ele alındığı 
zaman, ''bunlarım asıl mahiyeti har ilkisinin ge
nel amaç-arı, yani Türk; Devletini ve Anaya
sa nizamını yıkmak ve* yerine Marksist bir dü
zen getirmek 'düşüncesiyle ilişkisi ve bağlan-
ıtısı ortaya çîkmaktadır.» deniyor. 

Grörülüyor kıi, 1'2 Mart Muhtırasından son
ra kurulan bütün hükümetler, anarşik hare-
ketleı'ln gayesinin; •devleti yıkmak ve yerine 
komünist bir rejim kurmak olduğunda ve bu 
hareketlerin, cemiyetin içinde 'bulunduğu eko-
njoınik veya sosyal sıkıntılar ve reformlarla. 
Jbir .ilişkisi 'bulunnıadıığmda ve İhtilâl yoluyle 
Devleti ele geçirme gayesine matuf olduğun
da ittifak etmişlerd'i'r. 

Mc-rmleketLİmizde anarşi ve şiddet haroket-
leılne girişenlerin ve onları teşvik edenlerin 
gayesinin ne olduğu sarahatle ortaya çıkmış
tır. Demokratik rejime vâki bu saldırınınım 
tesiraiz hale getirilmesi için önemli gayretler 
sarfodilmüştir. Buna rağmen bütün bu işlerin 
yöneticisi olan beyin ele geçirilememiş ve mih
rakları tümü ile tehlike olmaktan çıkarılanıa'inış;-
tır. Halen birçok mahkeme devam etmektedir. 

Millî demokratik devrim stratejisi namı al
tında yeni beyin yıkamalar ve yeni aldatma
lar devam edecektir. Nitekim bu stratejinin li
derleri yeni direktifler ve taktikler vermekte
dir. Bu direktif Mihri Belii'nin «Devrimci Ha
reketimizin Eleştirisi» adlı kitabının 103 ncü 
sayfasında şöylece ifade olunmaktadır : 

«Faşist terörün aracı olan sıkıyönetim kal
dırılmalıdır. Hap İran ed eki devrimciler derhal 
serbest bırakıl inalı, bunlar hakkında kovuştur
malar durdurulmalıdır. Devrimci kanma giren 
kiralık katiller, bunları kiralayanlar, siyasî ci
nayetlerin, işkencelerin tüm sorumluları yaka
lanarak yargılanmalı, cezalandırılmalıdır. Basın 
TUT ve bütün kültür alanlarında faşist zihni
yetle uygulanan millî sansüre son verilmelidir. 
Düşünce özgürlüğü ve Anayasada yazılı tüm 
demokratik hak ve özgürlükler eksiksiz uygu
lanmalıdır.» 

Bu pasaj Mihri Belii'nin demokratik revrim 
stratejisi olarak verdiği direktiftir. 

Devleti kendi gücü ile ve meşru kuvvetle
riyle, kendi güvenliğini sağlamasını, bütün olup 
bitenlerden sonra fevkalâde önemli bir mesele 
saymamak mümikün değildir. Tekrarlayacağım; 
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Devletin kendi gücü ile ve meşru kuvvetleriyle 
kaildi güvenliğini sağlaması, bütün bu olup bi
tenlerden sonra, bu hususu fevkalâde Önemli 
bir mesele saymamak mümkün değildir. 

Adalet Partisi olarak, aşırı cereyanlar kar
şısında Devlet güvenliğinin sağlanmasını en 
önemli mesele telâkki ediyoruz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gerek koalisyon protokolünde, gerekse Hü
kümet programında aşırı cereyanlara hiç yer 
verilmemiş ve bunlarla mücadele için hiç bir 
tedbir öngörülmemiştir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, .alkışlar) 

Çıkan ve reddedilmesi mümkün olmayan so
nuç, Türk Devletinin beynelmilel komünizm sal
dırısına mâruz bulunduğudur. Şimdi Hükümet
ten sormak istiyorum: İfade ettiğimiz bu delil
ler muvacehesinde ki, bunları siz de biliyorsu
nuz; Türkiye'nin beynelmilel bir komünist sal
dırısına hedef olduğunu kaimi ediyor musu
nuz, etmiyorsunuz! -Bu komünist saldırısının 
amaç edindiği hedefi, kendileri ve devletin res
mî makamları tarafından açıkça ve ısrarla ifa
de edilmiş olması karşısında, Tüıkiyen'in halen 
böyle bir tehlikeye mâruz bulunduğunu ve bu 
tehdidin henüz kalkmamış olduğunu kabul edi
yor musunuz ,etmiyor musunuz? Bu iki asgarî 
müşterekte bütün Parlâmento olarak ittifak ha
linde bulunmamız hayatî önemde görülmekte
dir. (A. P. sıralarından «'Bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

TiirkiycVıe Marksist bir rejimi kurmayı ga
ye edinip bunu ihtilâl yoluyle gerçekleştirmeyi 
hedef aldıklarını, açıkça ifade edenler ve bu 
durumları Devletin resmî belgeleriyle tevsik 
olunanların Türkiye'de iç barışı istediklerini 
iddia etmek mümkün müdür? Yurt dışından 
idare edildikleri ve beslendikleri sabit olan bu 
kuruluş mensuplarının aynı eylemlere devam 
etmemelerini imkân dahilinde görüyor musu
nuz? Vatanın bütünlüğüne ve Devletin varlığı
na bilerek, isteyerek, yabancı bir ideolojinin 
emirleriyle kastedenlerin faaliyetlerini masum, 
haklı ve olağan sayıyor musunuz? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Devleti yıkma ve ülkeyi bölme faaliyetlerini 
fikir özgürlüğü sayıyor musunuz? (A. P. sıra
larından şiddetli alkışlar) 
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Yine Hükümetten, şu hususların cevaplandı
rılmasını rica ediyoruz1: 

Acaba Hükümet, rejime ve Devlete yönelmiş 
yılkıcı faaliyetlerin, mücadele edilmesi gereken. 
değerce bir ciddiyet taşımadığı kanaatinde mi
dir? Başka bir deyimle, Türkiye'nin komünizm; 
tehlikesi karşısında bulunmadığına mı kanidir? 

(Hürriyetçi demokrasinin, yıkıcı cereyanlar 
karşısında savunma ihtiyacı içinde olmadığına 
mı kanidir? 

ıBu hususların açıklığa kavuşmasında zaru
ret görüyoruz. Peik çok konuda en küçük ay
rıntıya kadar inilmesine rağmen, bu hususa hiç 
temas edilmemesini hayretle karşılıyoruz. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar) 

Hükümetin, Türkiye'de rejimin mâruz kaldı
ğı tasallutların teşvikçileri, takipçileri, eylemci
leri fikir özgürlüğü içinde mütalâa edeceğini 
sanmıyoruz. Düşünce ve fikir özgürlüğü konu
sunu bir vuzuha kavuşturmak bu bakımdan 'ge
rekecektir. Bundan kimin ne anladığını kamu
oyu iyi bilmelidir. Komünizm propagandası 
yapmanın, düşünce hürriyetine 'giritp girmeye
ceği hususunda Hükümetin nıe düşündüğünü bil
mek mecburiyetindeyiz. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

[Düşüncenin, en büyük insan varlığı olduğu
na şüphe yoktur. İnsanın insanlığı ancak dü
şünce ile kabildir. Bilimde, sanatta, teknikte en 
büyük güç, düşüncenindir. Topyekûn medeni
yet, düşüncenin eiseridir. 

(Bununla beralber, medeniyetleri alt üst eden 
hareketin yine düşünce olduğunu görüyoruz, 
Bir zafer sahnesinin arkasında, kazanan ve kay
beden taraflarda düşünceyi bulursunuz. Millet- '-
lerin birbiriyle mücadeleisinde, bir milletin di
ğerini içimden bozmak için başvurduğu yollar 
da düşüncenin mahsulüdür. Yapıcı olduğu ka
dar yıkıcı, yaratıcı olduğu kadar öldürücü, iyi
liğin olduğu kadar kötülüğün âleti haline geti
rilebilen yine düşüncedir. 

Var olmak, güçlenmek, huzur, refah ve gü
ven sağlamak için lehimizde ve aleyhimizde! 
olan düşünceyi, ayırdetmelk mecburiyetindeyiz. 
Casuslar, beşinci kollar, iç kundakçılar fikir ve -
düşünceden faydalanacaklardır. Büyük veya 
küçük, zengin veya fakir her devlet, kendisi 
için yıkıcı faaliyetlerin esası olan düşünce ve 

fikri ayırmak zorunda kalmış ve ceza kanunla
rı da bunları önleyici müeyyideler getirmiştir. 
Zira, Devletin hayat hakkını koruması kadar ta
biî bir şey olamaz. Bir insanın zihninin içine 
kimse karışamaz. Söz, yazı, resim gibi vasıtalar
la yıkıcılık ve bozgunculuk yapmak, her halde 
filkir ve düşünce özgürlüğü içimde addolunama.z. 
Yıkıcılık, bozgunculuk ve bölücülüğün ne oldu
ğunu ayırdetımek de o kadar zor bir şey değildir. 

Son zamanlarda, «Düşünce suçu olamayaca
ğı» şeklinde bir fikir işlenmektedir ve bu iddia
da bulunanlar, Anayasamızın 20 nci maddesine 
sığınmaktadırlar. Anayasamızın 20 nci maddesi.. 
Hep biliyoruz; ama Anayasa sadece 20 nci mad
deden ibaret değildir; başka maddeleri de var
dır. Anayasanın 20 nci maddesinin, «Herkesin 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya baş
ka yollarla tek başına veya toplu olarak açıkla
yabilir» hükmüne bakarak, Anayasanın bu yolla 
yapılacak açıklamaları sınırlamadığını kabul et-
emdk, Anayasanın) diğer maddelerindeki hükümle
ri görmemeziıikten gelmektir. Evet, herkes dü
şünce ve kanaatlerini açıklayabilir, yayabilir; 
ama bu düşünce ve kanaatler Anayasanın diğer 
maddelerinde vazedilmiş bulunan hükümlere ay
kırı düşmeyen düşünce ve kanaatlerdir. 

Anayasamız, başlangıç bölümünde ve 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü maddelerinde Türkiye Cumhu
riyetinin temel ilkelerini ortaya koymuştur. 
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkesi, Türk 
Milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta, 
tasada ortalk, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülkü etrafında toplanan bir millet ol
masını âmirdir. 

Anayasanın 20 nci maddesinde sınır kon
madı diye, milleti sınıf sınıf ayıran, millî şu
uru şovenlik, millî ülküyü gericilik sayan bir 
görüşle bunları yok etmeye kalkmak, bölücülük, 
kışkırtıcılık yapmak mümkün değildir. 

Anayasanın 20 nci maddesi diğer maddele
rin koyduğu ve koruduğu ilkeleri tahrip hak
kını kimseye1 vermez. Böyle yapmaya kalkan
lar tabiî ki, suç işlemiş olurlar. Anayasanın 21 
nci maddesi; «Eğitim ve öğretim, Devletin gö
zetim ve denetimi altında serbesttir» diyor. 
Anayasanın 22 nci maddesi; «Basın ve haber 
alma hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünü, kamu düzenin, millî güven
liği ve millî güvenliğin gerektirdiği gizliliği ve-

— 378 — 



M. Medisi B : 36 4 . 2 . 1974 0 : 1 

ya genel aihlâkı korumak, kişilerin haysiyet, 
şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kış
kırtmayı -önlemek veya yangı görevinin ardacı
na uyigun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
için kanunla sınırlanabilir» ölçüsünü getiriyor. 
Anayasanın 23 ncü maddesi ise; «ıCrazete ve 
dergilerin çıkarılması, yayımı, mâlî kaynakları 
ve gazetecilik mesleği ile ilgili şartlar kanunla 
'düzenlenir» şeklindeki hükmüyle düşünce hür
riyetimi sınırlıyor. 

(Ayrıca, Anayasa Mahkemesi 8 . 4 . 1963 ta-
aTlh ve 1963/83 sayılı kararıyle 20 nci maddede
ki düşünce hürriyetinin sınırlı olduğunu kajbul 
etmiş ve ancak, «Kişinin iç âleminde kaldığı 
sürece mutlak ve sınırsız olan düşünce ve kana
at hürriyeti, toplum hayatını ilgilendirdiği an
dan itibaren hukukun, kanunun sahasına girer 
ve toplumsal yaşayışın gerektirdiği bâzı kayıt
lamalara bağlanabilir. Toplumsal yaşayışın sü
rekliliği sağlanmak için belli esaslara ve kural
lara bağlanmak suretiyle kayıtlanmasını zorun
lu .kılar. Zira, toplum hayatına zarar veren dü
şünce ve kanaati erin açığa vurulması, toplumu 
huzursuzluğa sevk ederek toplumsal yaşayışı 
ve Devletin güvenliğini sarsar. 

Bu bakımdan, diğer hak ve hürriyetler gi
bi düşünce hak ve hürriyeti de her türlü sorum
suzluklara cevaz veren mutlak ve sınırsız hür
riyet olarak telâkki ve kalbul edilemez» denmiş
tir. 

(Maddenin Temsilciler Meclisinde görüşüldü
ğü sırada, maddenin ters anlaşılabileceği ve me
selâ komünizme, nasyonal sosyalizme veya irtd-
eaa kayan düşünceleri veyahut ahlâksızlığı teş
vik eden fikirleri de açıklamak ve yaymak hu
susunda seribest bırakılmış oldukları gölbi bir 
mâna taşıdığı öne sürülünce; Anayasa Komis
yonu. Sözcüsü söz almış ve «Maddeyi yalnız ba
şına alarak, yani diğer hükümlerden tecridede-
rek manalandırmanm eadz bulunmadığını, hu
kukta doğru olan tefsirin gai tefsir olduğunu; 
Anayasıanın esas itibariyle hürriyetleri imha 
edici faaliyetleri yasak ettiğini, herkese düşün
ce hürriyetinin, Anayasa ile tespit olunan Dev
let nizamını ve demokratik nizama uygun kana
atlerini belirtmek için sağlandığını, bu sebep
le lâik ve demokratik nizamı yıkmak, Devletin 
ve milletin bütünlüğünü parçalanmak isteyen 
düşüncelerin açıklanmasının düşünce hürriye

tinden dahi sayılamayacağını, bilâkis suç teşkil 
edeceğini» ifade etmiştir. 

©öylece, Anayasa hükümleri Temsilciler Ko
misyonunda görüşülürken bu Anayasa esprisi
ni dile getiren Anayasa Komisyonu sözcüsü,, 
Anayasa Mahkemesinin kararı, salim akıl ve 
manitık, fikir suçlarının olabileceğini bütün 
açıklığı ile belirtmiş ve bu icabın bir sonucu 
olanak ceza kanunlarımızda bu biçim suçların 
cezaları gösterilmiştir. 

Anayasamızın birçok maddelerinde, özel 
ve tüzel kişilere, siyasî partilere, kamu kuru
luşlarına birçok haklar, hürriyetler, görev ve 
sorumluluklar verilmiş bulunmaktadır. Bunla
rın içerisinde düşünce ve inanç hak ve hürriyet
leri; vicdan ve din hürriyeti, bilim ve sanat 
hürriyeti, basın hürriyeti, gazete ve dergi çı
karma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hak
kı, dernek kurma hakkı, sendika kurma hakkı, 
seyalbat hürriyeti, haberleşme hürriyeti, öğre
nim ve Öğretim hürriyeti gibi maddelerde bir
çok haklar ve hürriyetler tarif ve tespit edil
miştir. 

Çıkarılacak kanunların bu tespitler çerçeve
sinde Anayasaya uygun biçimde yürürlükte ol
ması tabiîdir. Esasen, Anayasaya aykırı ka
nunların Anayasa Mahkemesi tarafından ipta
li yolu her zaman açık bulunmaktadır. 

Burada kaydetmek istediğimiz husus şudur: 
Bütün bu maddelerin bir şapka maddesi var
dır. Bu madde, geçen dönemde, yani 1971 - 1973 
döneminde Pantilerarası Komisyon tarafından 
verilen mutabakat çerçevesinde hazırlanmış ve 
MeclislerinTİz tarafından kabul edilmiş bulunan 
Anayasanın 11 nci maddesidir. * Anayasanın 
11 nci maddesinin ilgili fıkrasını zikretmekte 
fayda görüyoruz. Bu fılkra aynen şöyledir : «Bu 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç
birisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ay
rımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belir
tilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile 
kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışla
rın cezası kanunda gösterilir.» Anayasanın; 
hem eylemi, hem davranışı, yukarıdaki hükmü 
içinde değerlendirmiş bulunduğu açıktır. 20 nci 
madde ve diğer maddeler dahil hepsi bu te
mel görüşün ve çerçevenin içerisindedir. 

— 379 — 



M. JMlacJM B : 36 

Yine bu maddeden mülhem olarak, Anaya-
Kamuzın 136 ncı maddesi değiştirilmiş, Devlet 
güvenliğini ilgilendiren ve belli suçlara bak
makla görevli Devlet Güvenlik Mahkemesi ku
rulmuştur. 

Hükümet, bu Anayasanın emredici hüküm
lerini ve getirdiği müesseseleri bir tarafa bıra
karak, kendi anlayışına göre mi icraat yapa
caktır? Çıkacak kanunlar Anayasaya aykırı ola
mayacağınla göre, fikir özgürlüğünü tarif eden 
Anayasanın dışımda nasıl bir özgürlükten yana
dır? Bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerine, kapatılan Türkiye İşçi Partisinin ve 
daha birçok zevatın karşı olduğunu Türk ka
muoyu çok iyi bilmektedir. Bu maddeleri ya
salardan çıkardığınız takdirde komünizmi yay
ma imkânları sınırsız hale getirilmiş olunacak
tır ki, bu, devlet için ve rejim için en büyük 
tehlikedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
.alkışlar) 

1930 yılından bu tarafa, illegal faaliyet- gös
teren Cumhuriyet düşmanı yıkıcı cereyanlar 
hep bu maddelerden şikâyetçi olmuşlardır. Bu 
maddelerin iptali için Türkiye İşçi Partisi tara
fından Anayasa Mahkemesine açılmış ve sonuç
lanmış bir dava da mevcuttur. Anayasamıza ta
mamen uygun olan bu maddelerin kaldırılması
nı düşünmek dahi toplum huzura bakımından 
endişe vericidir. 

Diğer taraftan, devletin varlığına yönelen 
bir kıısım suçlan tarifle cezalandıran kanun 
maddelerini fikir suçu diye vasıflandırıp yü
rürlükten kaldırmak, hukuk ' devletini kendi 
korama gücünden mahrum etmek olur. 

Büyük Atatürk'ün hâtırasını tezyif maksa-
dıyle her türlü neşriyat ve davranış fikir suçu 
sayılır. Kanun yürürlükten kaldırılırsa, üzerin
de hassasiyet gösterdiğimiz bir mânevi varlığı 
saygıylc korumak inancımızda zaafa uğrarız. 

Diğer taraftan, meselâ; Türk Ceza Kanunu
nun 174 ncü maddesinin son fıkrasında, din ve 
mezhepleri tezyif serbest hale gelecektir. Din 
ve vicdan hürriyetinin korunmasından yana 
görünmek, sonra da böyle bir tezyif yolunu 
başka bir biçimde açmak, hiçbir şekilde sami
miyetle bağdaştırılamaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Denilecektir ki, «Bunları kaldırmaya falan 
kalkan yok». Biz burada, fikir sucundan ne an
laşılması lâzımgeldiği hususunu, şayet fikir su
çundan bunlar anlaşılacakla, daha doğrusu bun
ların hepsi serbest olsun denecekse, bunların 
doğuracağı birtakım mahzurları ortaya koy
maya çalışıyoruz. Yani. «JHerşey serbest olsun» 
derseniz, bunların da serbest olması lâzım. Bun
lar da serbest olumca Devleti nasıl ayafkta tu
tarız? Bunu soruyoruz. 

'Suça azmettirme, suça teşvik ve suçu işle
me kararını takviye, Türk Ceza Kanununa göre 

I suçtur. Birçok maddelerde bu suçlar için ayrı 
ayrı cezalar tertibolunmuşjtur. Devlet şahsiyeti
ne karşı işlenen cürümlerde, meselâ Türk Ceza 
Kanununun 127 nci maddesine göre; Türk Dev
letini bitaraflık alanına, veya bitaraflığı mu
hafazasına veya harp ilânına mecbur kılmak 
için yabancı ile anlaşan kimse cezalandırılacağı 
giıbi, bu anlaşmanın basın yoluyla propaganda
sı ayrıca suç sayılmıştır. Propaganda ve tel
kin, suçu teşvikte en tesirli vasıtadır. Propa
ganda ve telkin suçunu, maddelerden, «fikir 
suçu» diye çıkardınız mı, Türkiye'de komünizm 
propagandasını yapmak serbest olur; Devlet 
aleyhine işlenen bir çek cürümlerin işlemesine 
ve yayılmasına imkân verilir. 

Ceza Kanunumuzun 311 nci maddesi, bir su
çun işlenmesini alenî olarak tahrik eden kim
seyi cezalandırdığı gibi, 312 nci maddesinde de, 
kanunun cürüm saydığı bir fiili övmeyi veya 
halkı kanuna itaatsizliğe tahrik eylemeyi de 
cezalandırmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi, 
müstehcen ve hayasızca yazılmış her nevi kitap, 
gazete, risale, mecmua, varaka gibi neşriyatı 

I basıp dağıtan, nakleden, bu kabil hitabeleri 
söyleyenleri cezalandırmıştır. Fikir özgürlüğü 
adı altında bu madde kaldırılırsa, genel ahlâ
kın kısa zamanda bozulmasına seibeh'Oİunur. 

I Gerçi, programda çocukların ahlâkını bozma-
I mak için bu çeşit kitapların karşısına çıkılaca

ğı yazılı; ama bu sadece çocuklarla bitmiyor, 
I onu ifade etmek istedik. 

Gerek Anayasamızın hazırlanmasında ve ge
rekse bu Anayasaya uygun kanunların çıkarıl
masında bize nazaran demokratik rejimde çok 
daha ileri tecrübeye sahip devletlerin anayasa-

I larından ve hukukî tecrübelerinden daima ya-
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rarlanılmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 30 nen maddesi 
«İşbu beyannamenin hiç bir hükmü, içimde ilân 
olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet, zümre 
veya fert tarafından yok edilmesini güden bir 
faaliyete girişmeye veya bilfiil bunu işlemeye 
her hangi bir hak gerektirir mahiyette yorum
lanamaz.» diyor. 

Demek oluyor ki, hürriyetleri yok etme hür
riyeti kimseye verilmemiştir. İnsan Haklarını 
ve Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 
17 nci maddesinde de, ki, biz bunların hepsine 
tarafız, «Bu Sözleşme hükümlerinden hiç biri, 
bir devlete, topluluğa veya ferde, işbu sözleş
mede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilme
sini veya mezkûr sözleşmede derpiş edildiğin
den daiba geniş ölçüde tahditlere taıbi tutulma
sını istihdaf öden bir faaliyete girişmeye veya 
harekette bulunmaya matuf her hangi bir halk 
(sağladığı şdklinde tefsir olunamaz.» demekte 
ve 10 ncu maddesi de; «Kullanılması vazife ve 
mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, de
mokratik bir toplulukta zarurî tedbirler mahi
yetinde olursa, millî güvenliğin, toprak bütün
lüğünün veya âmme emniyetinin hizamı muha
fazasının, suçun önlenmesinin, sağlığın veya 
ahlâkın, başkalarının şöhret ve haklarının ko
runması, gizli halberlerin ifşasına mani olunma
sı veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve ta
rafsızlığın sağlanması için ancak ve kanunla 
muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya 
müeyyidelere tabi tutulabilir.» diyor. 

'Federal Almanya Cumhuriyetinin Anayasa
nın 5 nci maddesinde, fikri serbestçe açıklama 
hakkını teminat altına aldıktan sonra sanatla 
ilim, araştırma ve öğretim serhestisdnin yanısı-
ra, öğretim hürriyetinin Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldurmayacağını kesin şekil
de tespit etmiştir. 

Ayrıca Alman Anayasa Mahkemesi, Komü
nist Partisinin kapatılmasına karar vermiş, 
İkinci Cihan Harbi felâketine selbeholan naziz
min her türlü faaliyetini kanun dışı saymıştır. 

tttalyan Anayasasının 21 nci maddesi de bi
zim Anayaisiamızm 20 nci maddesine uygun bir 
hüküm getirmiştir. İtalyan Anayasa Mahkeme
si de fikir suçunun var olaeağı görüşünü benim
semiştir. 

Amerikan Anayasasına zeyl olan bir kanun
la, düşünce hürriyetinin sınırlanamayacağı tes
pit edilmiş olmasına rağmen, Federal Mahke
me, düşünce hürriyetini sınırlayan kanunların 
belirli gerekçelerle Anayasaya aykırı düşmeye
ceği göriişünü savunmuş ve karara bağlamıştır. 

Fransız Cumhuriyet ve Birlik Anayasası, 
ıbir taraftan özgürlüklerin sınırını geniş tutar
ken, 16 nci maddesiyle Cumhurbaşkanının millî 
hâkimiyeti belli selbepler tahtında ve bütün mü
esseselerin üstünde, şahsında toplama ve kul
lanma yetkisini vermiştir. 

Her devlet, kendi ihtiyaçlarından esinlene
rek kurduğu rejimi koruma tedbirlerini almış
tır. Bizim Anayasamız ve Anayasamıza uygun 
•olarak yürürlükte bulunan yasalarımız, tarihî 
gelişim içerisinde, ülkemizin jeopolitik duru
munu nazara alarak ülke ve millet bütünlüğünü 
korumayı, başta gelen güvenlik meselesi olarak 
mütalâa etmiştir. «Yeni bir devir açıyoruz» di
yerek devletin devamlılığını bir tarafa bırak
mak ve toplumumuzun tarihî misyonunu inkâr 
ötmek, yakın gelecekte anarşinin tekrar boy at
masına ve ülkenin huzursuz ortama itilmesine 
imkân ve fırsat verecektir. 

Adalet Partisi olarak, taşıdığımız sorumlu
luğun idrak ve şuuru içinde bu tarihî görevi 
yaptığımız şu anda Türk Milletine, devlet ve 
rejim güvenliği açısından düşündüklerimizi in
tikal ettirmek ve sizlerin takdirinize sunma fır
satını bu suretle kullanmış bulunuyoruz. Bun
dan sonraki icraatı, her safhasında millî menfa
atten mülhem bir anlayışla, yakından takibede-
eeğimizi belirtmek isteriz. 

Hükümet pragramınlda «Düşünce, inanç ve 
ifade hürriyetlerini sınırlayan bütün kısıntılar 
kanunlarımızdan çıkartılacaktır» denilmekte
dir. Hanıgi kanunlarımızdan neler çıkartılacak
tır? Bunu soruyoruz. Türk Ceza Kanununun 
hangi maddeleri değişttirileceiktir ? 

Devletlin arsıulusal şahsiyetine karşı, alelû-
mum devletin şahsiyetine karşı cürümler fikir 
suçu mu sayılacaktır? Bunları soruyoruz, öyle 
olacaksa şayet, o takdirde devlet güvenliği na
sıl sağlanacaktır; Devlet, kendi gücüyle ken
disini nasıl ayakta tutacaktır? Bunları soru
yoruz. 

G-enel af haklkındaki Hükümet görüşü üze
rinde durmakta fayda varıdır. Henüz genel af
fın tam şümulünü bilmiyoruz, Hükümet tam 
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şümul olarak ne getirecektir, tam kapsam nedir 
bilmiyoruz; ama yapılan münakaşalardan edin
diğimiz intihaa göre fikirlerimizi arz edeceğiz. 

Hükümet programında; «Geniş kapsamlı bir 
af çıkarılacaktır; 'böylece kırgınlıklar, dargın
lıklar kaldırılacaktır.» deniyor. Bn «geniş» in 
ne kadar geniş olacağını bilmediğimiz için, ken
diliğimizden bir geniş farz edip, ona göre bâzı 
mülâhazalar serdedeceğiz. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler; C. II. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar, A. P. sıralarından alkışlar) 

Adalet Partisi oılaralk iktidarda bulunduğu
muz zaman zarfında, sınırı ve şümulü memle
ket gerçeklerine uygun af kanunları çıkaranı-
sızdır. 14 Ekim seçimlerinden sonra da hazırla
dığımız af teklifimizi Meclis Başkanlığına tak
dim ettik. Burada, devlete karşı girişilmiş olan 
suçlarla, diğer suçları ayırmışızdır. Devlete 
karşı girişilmiş suçlar, devleti yıkma teşebbüs
leridir. Bu suçların dışında kalan birtakım suç
lar var ki, hakikaten bunlar ibreti müessire teş
kil ettiyse, artık cezanın çekilmesinin toplum 
için yararı kalmamıştır, Cezanın çekilmesinin 
toplum için yararı kalmadığı ahvalde af bir atı
fettir, toplum yeni fertler kazanacaktır; ama 
şayet ceza, ibreti müessire fonksiyonunu ifa 
etmemişse, o zıaman mütemadiyen af çıkarma, 
kanunları tatbik edilemez hale getirir. Çünkü 
kanunların müeyyidesi, af müessesesi suretiyle 
işletilemez hale getirilmiştir. Öyle olur... (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) O zaman, hukuk 
devletini yürütmelk imkânsızlığı ile veya asga
riden zorluğu ile karşıikarşıya kalırız. Mahke
meler işlemeyecektir. Çünkü her gelen suç, 
mahkeme bitinceye kadar nasıl olsa affa uğra
yacağından dolayı... Eh o zaman mağdur ne 
olacaktır? Mağdur ne olacaktır? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bravo.. 
SÜLEYMAN DEMlErEL (Devamla) — 

Onun içindir ki, bu, gayrisiyasî bir beyandır. 
Ceza,, ne zaman ibretli müessire fonksiyonunu 
yapmış, ne zaman artık bunun çekilmesinde top
lum için fayda kalmamıştır; gayet tabiî ki,' o 
gibi ahvalde affa gidilir. Ve biz hakikaten bu 
'düşünce ile, buıgün cezaevlerinde yatmakta olan 
ve bu şekilde mütalâa edilebilecek pelk çok va
tandaşımızın oralardan kurtulmasını düşüne
rek af teklifi yapmışızdır. Ama devlete karşı 
girişilmiş, devleti yıkmak için girişilmiş ve ka

nunların suç saydığı birtakım hususlar var ki, 
bunları konuşmamın başında ariz amik izah 
ettim. Bunlar hakkındaki mütalâalarımızı da 
arz ve izah edeceğiz. 

Bugüne kadar çıkarılan af kanunları, affın 
şartlı çılkması, kademeli çıkması, sınırlı çıkma
sı ğiibi birtakım vasıfları haizdir. Bunlar da 
hep memleket, gerçeklerinden ilham alınaraik 
yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde çı
karıl aeaik bir affın, (yani bilhassa devlete kar
şı girişilmiş suçlar için söylüyorum) bir atıfet 
duygusunun tezahürü olmaktan öteye istismaır 
konusu yapıldığı, hatta istismarın ötesinde bir-
talkım hedefleri kapsadığı gözden kaçmamakta
dır. 

Devleti ve rejimi yıkmak için anarşik olay 
lam fiilen girenlerle, bu olayları tahrik ve teş
vik edenler, suçların işlenmesinde her türlü 
manevî ortamı telkin ve propaganda yoluyle 
hazırlayarak fikren yürütenler, birbirlerinden 
ayrılarak genel b"r af .kapsamı içinde düşünül
düğü takdirde, devlet güvenliği bakımından 
böyle bir affın yarar ve zararı üzerinde hassa
siyetle durmamız gerekecektir. Fiilleri işleyen
ler var, fiilleri işi ötenler var. Hükümetin ile
ri sürdüğü genel af kavramı ile yapılan açık-
lamıakırdan anlaşılan, genel affın mahiyet ve 
şümulü özellik taşımaktadır. 

Genel af konusu, ülkeımizin bugün içinde 
bulunduğu noktada cefanın muayyen miktarı
nın belli suçlar için indirilmesi, ceza mahiyeti
nin değişti r-ilmesi veya suçluların salıverilmesi 
gibi işlemlerin çdk öt esinde bir anlam kazan
maktadır. Geçirdiğimiz bunalımlı dönemde, 
özellikle sıkıyönetim tatbikatı içinde verilmiş 
olan yargı kararlarını hükümsüz sayma, yapı
lan tahkikatları işkenceye dayandırma, işlenen 
suçları mevcut düzene yükleni'e ve devlete kar
şı işlenmiş suçlarda suçu işleyeni haklı ve mağ
dur sayma düşünce ve inancı içinde devlet ve 
rejim düşmanlarını genel af kapsamı içine al
ma ve böylesine şümullü bir af çıkarma kamu 
düzeni bakımından telâfisi imkânsız zararlar 
doğuracaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Af, kanunlarla tayin edilmiş cezaların, ibre
ti müessire olma ve müeyyide olma vasfını or
tadan kaldıracak mahiyette olmamalıdır. Dev
lete ve rejime karşı işlenen suçlarda bu kabîl 
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çıkarılan afların tekerrürü, cezanın caydırıcı 
tesinini ortadan kaldırmaktadır. Devlet ve re
jime karşı suç işlemeyi âdeta teşvik etmekte; 
memlekete huzur değil huzursuzluk getirmekte
dir. 

Suçlusunda en ufak nedamet hissi bulun -
mıayan fanatik ve kararlı suçlular için af çıkar
manın, hem kendileri! için, hem toplum için bir 
yaran yoktur. Çıkarılacak af, görev yapan yar
gı orgıanlai'inın müeyyide tatlbilk etme sorumlu
luğu ve vazife şuurunu zaafa uğratacak anlam 
ve muhteva taşımamalıdır. Bir başlka deyimle, 
millî müesseseleri yamalayacak, onları yıprata
cak bir zorlama sonucu ve böyle bir gerekçeye 
dayanarak geniş kapsamlı bir af çıkarmanın 
devlet güvenliğine ve kişilerin şahıs, mal gü
venliğine yarar değil zarar vereceği dikkate 
alınmalıdır. 

(Anayasamızın geçidi 21 nci maddesi özel bir 
hukulkî durum ihdas etmiştir. Anayasa ile ih
das olunan bu durumun kabulünden bu tarafa 
geçen* kısa süre içinde, hangi olay ve sebeple^ 
rin belli suçların affını gerektirdiğini anlamak 
güçtür. Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte, sıkı
yönetim mahkemelerinde görülmekte bulunan 
davalar sonuçlandırılıncaya kadar, bu mahke
melerin görev ve yetkilerinin de devam edeceği 
kabul olunmuş ve bu hükümler sıkıyönetim 
kalktıktan sonra dahi devlet emniyetinin en 
sağlam şekilde ve her sarsıntıdan uzak İncimde 
sağlanabilmesi için böyle bir anayasal tedbire 
başvurulmuştur. Şimdi ise, iç barışın şümullü 
bir afla sağlanacağı kabul ve beyan edilmekte
dir. Barış kimler arasında ne şekilde olacaktır? 
Başlka bir deyimle, kim kiminle barışacaktır? 
(A. P. sıralarından alkışlar) Türk toplumu bü
tünüyle demokratik hukuk devleti içinde ve 
Anayasa teminatı altında kanım hâkimiyetine 
talbi olarak baırış içıinde yaşamaktadır. Devlete 
karşı, rejimi yıkıp yerine başka bir rejimi ge
tirmek maksadıyle saldıranlar ile devlet bakış
ıma zorunluğunu hangi scibepten duymaktadır? 
(A. P. .sınalarından «Bravo) seslem, alkışlar) Bu 
anlayış temelinden saikattır. Hukuk devletimde, 
devleti koruyaealk hu/kulkî tedbirleri işlemez ha
le getirmek veya işlemiş olanları tesirsiz bıra
karak, devletin kendi kendisini koruma imkân
larım oırtadan kaldırmak demek olur bu. 

Devlet düzenine karşı çıkmış; komünist, 
Maoist ve Leninist bir rejim kuracaklarını hay
kırmış bulunanların Dev - Genç Türk Halk 
Kurtuluş Ordusu, Tütlkiye İhtilâlci İşçi Köylü 
Partisi, Tünk Kurtuluş Partisi, Türk Halk Kur
tuluş Cephesi gilbi ve sair namlar altında dev
lete karşı teşkilâtlanmış, silâhlanmış, cinayet
ler işlemiş şebekelerin mensupları affedilince, 
devletin güvenlik kuvvetleri, mahkemeleri bun
dan sonra .acaba nasıl görev ifa edecek ve Dev
let güvenliği kiminle ve nasıl sağlanacaktır? 
A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Devlete karşı ayaklanmış bulunan bu örgüt
lerin mensuplarının suç işlediği kabul edilme
mekte midir? Şayet bunların suç islemediği ka
naati varsa, o zaman üç senedir Meclisler, hü
kümetler, sukıyönetiım, mahkemeleri neyle ve 
'kiminle uğraşmışlardır ve niçin uğraşmışlardır? 
Yoksa, Cumhuriyeti korumak suç, yıkmaya 
kalkmak suçsuzlulk mudur? (A, P. sıralarından 
«B:\avo» sesleri, alkışlar) Bu hususların vuzuha 
kavuşması lâzımdır. 

Devlet; güvenliğini, devletin meşru kuvvet
leriyle sağlayadaktır. Devletin meşru kuvvet
leri zaman zaman töhmet altında bırakılmıştır. 
Bu hususlar açıklığa kavuşmadıkça devlet gö
revlilerinin görev yapması fevkalâde zordur. 

Dı'ğer taraftan, millî müesseselerimiz zaman 
zaman suçlanmıştır. Bu suçlamaların da açıklı
ğa kavuşması lâzımıdır. 

Şu anda, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Genel Başlfeanı Eceviıt'le, Sayın Başbakan Ece-
vit karşııkarşıyadır. Şöyle karşıkarşıyadır : 

Cumhuriyet Halik Partisi Sayın Genel Baş
kanı, «Aıkgünlere» adlı seçim bildirgesinin 146 
ncı sayfasında ve daha sonra 7, 8, 9, 10 ve 12 
Ekim 1973 tarihli seçim konuşmalarında şöyle 
diyor : «12 Mart öncesi iktidarın, gençlik çatış
malarını teşvik edici tutumu ve kışkırtıcı dev
let ajanlarının gençlik arasındaki kışkırtmala
rı da bunlara eklenince, gençlik olayları rejimi 
tehdidedici, toplumda huzursuzluk* ve tepki 
uyandırıcı boyutlara erişti. 12 Mart öncesi ikti
darın da istediği de bu idi zaten. Çünlkü, o ik
tidarın yöneticileri, 1961 Anayasası ile bu Ana
yasanın sağladığı Batı demokrasi örneğine uy
gun özgürlükçü demokrasiyle Türkiye'nin yö-
netilemeyeceğini, Türkiye^de huzur sağlanama
yacağını göısteirm'ek istiyorlardı..» Sayın Ecevit, 
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Cumhuriyet Halk Partisi Başkamı olaraik böyle 
diyor. (C H. P. sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri) Ben de böyle demenizi bekliyordum za-
ıten, ben de böyle demenizi bekliyordum, (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından «Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar) «Doğru» diyene beyyihe külfeti yük
lenir; yani, «Doğru» dediğinizi ispatla mükel
lefsiniz. (C H. P. sıralarından gürültüler, 
«Programın her tarafını oku! Demagoji yapı
yorsun» sesleri) Simidi oraya geliyorum zaten, 
(onu taleibedeeeğim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Onu talebedeceğim; şimdi oraya geli
yorum, onu taleibedeeeğim; yazılı zaten, siz söy
lediniz diye aiklınııa geldi değil; onu talebede-
eeğim açıkça. 

ilimdi Sayın Ecevit, Devletin arşivine ve 
bütün belge ve bilgilere sahiptir, Hükümet Baş
kanı olaraik büyük yetlkilere saihiptir. Aynı za
manda bir Anayasa kuruluşu olan Millî Gü
venlik Kurulunun da üyesidir. Bu iddiasını is
patlamakla mükelleftir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 
Bunu istemek bizim hakkımızdır. Neyi istiyo
ruz? Bakınız neyi işitiyoruz, ispatlanması gere
ken iddia ne, bizim anladığımız kadarıyla : 
Hangi kışkırtıcı devlet ajanlarının gençler ara

sıma girip onları anarşiye ittiğini ve kışkırttığı
nı... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Mahir 
Kaynak, Mahir Kaynak... 

BAŞKAN — Müdahale ötmeyin Üültfen. 
SÜLEYMAN DEMÜtEL (Devamla) — Ha

ni özgürlük olaeaikltı, hani bir özgürlük ola
caktı?.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli ve şiddetli alkışlar, C. H. P. sıralarından 
«Demagoji yok, demagoji yapma» sesleri, gü
rültüler.) Siz de kısılıyorsunuz o zaman, öz
gürlüğü kısıtlıyorsunuz. Bunu istemek bizim 
hakkımızdır. Hangi kışkırtıcı Devlet ajanları
nın, hangi gençler arasına nerede girip onları 
anarşiye nasıl ittiğini ve kışkırttığını delilleriy
le ortaya koymasını işitiyoruz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesileri) Burada da kalmıyoruz, 
bir şey daha istiyoruz: Mademki iddia, birtakım 
Devlet ajanları gençlerin arasına sokulmuş, kış-
kırtıHmıştır, bunu bir yaptıran olması lâzım
dır; yaptıranın da ortaya konulmıasını istiyo
ruz; kim yaptırmıştır bunu? (A. P. sıralarından 
.«Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

4 . 2 . 1974 0 : 1 

I 12 Mart sonrası Anayasa değiş l ik ler in in 
I büyük bir kısmımda Cumhuriyet Halk Partisi-
I nin oyları da mevcuttur, çok büyük bir kıs-
I ımmda; yüzde 95'inde, 9i81inde. Aynı zamanda 
I partilerarası bir komisyon teşekkül etmiş ve 
I Partilerarası Komisyonda Cumhuriyet Halk Par-
I tisinin sayın üyeleri de bulunmuş ve bunlar 
[ partilerin mutabakatıyla yapılmıştır. Kendile

rinin de iştirakiyle yapılan Anayasa değiişiklak-
I ierini sonradan, özgürlüMleri kısıtlama olarak 
I halika takdim letımiş olanların aynı kanaati mu-
I hafaza edip etmediklerini de bilmek istiyoruz. 
I Yani, meselâ Anayasanın 11 nci maddesi özgür-
I lükleri kısıltilayan bir madde midir? Sizin reyle-
I riniz vardır, öyle takdim ettiniz; bizi özıgür-
I lükleri boğmakla, ^boğazlamakla suçlandırdı-
I nız. Acaba (siizin reylerinizle de) değilsen bu 
I Anayasa maddelerinden hangisi (Bizi suçla-
I diniz topyelkûn) özgürlükleri kısıtlamaktadır ? 
I Siizin de oylarınız vardır onların içerisinde, Aca-
I ba, meydanlardaki fikirleritolizi muhafaza ediyor' 
I imıusunuz? Onu bilmek işitiyoruz. (A. P. sıraların-
| dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Yine, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 
I Başkanının seçim konuşmalarında belirttiği bir 
I husus var. Ayrıca bu konu; «Akgünılere» adlı 
I steçim bildirgesinin 173 ve 174 ~ncü sıayfalarun-
i da şu şekilde yer almıştır: «..İmzasız, asılsız ter-
I (tüplere, kasıtlı, sahte jurnallere itibar edilmesi, 
I bir Devlet politikası haline getirilerek, birçok 
I suçsuz kimseler gözaltına alınmıştır. Birçok 
I devlet memurlarıyle öğretmenler, uzmanlar üze-
I rindeki baskılar, Devlet yönetiminde ciddî ra-
I hatsızlıfclara yol açacak ölçülere varmıştır. Bir 

resmî Devlet örgütü olan Milî İstihbarat Teşki-
I lâtmın bütün bu giilbi işlemlerdeki rolü inkâr 

edilemeyecek kadar ortaya çıkmıştır. Bu ara-
I da artıik gözden salklanamayacak hale gelen iş-
I toenceler, dünyada Türkiye'nin itibarını sars-
I imaya başlamıştır. 

I Sıkıyönetim kanadı altında faaliyet göstter-
I diğfi anilaşılan «Koutrgerilla» diye bir örgütün 

faaliyeti, bütün dünyada duyulduğu haldte, 
r resmî makamlarca üzerinde bile durulmamış

tır...» Beyan hu. (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru, doğru» sesleri) Buna da «Doğru» diyorsu
nuz?.. Peki... Şimdi talebimize geliyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın (remel Baş
kanı Ecevit'in bu ithamlarına, Başbakan Sayın 

[ Ecevilt eevap vermedikçe ve itibariyle oynanan 
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ımıiıllî müesseselerin görev yapma hevesime ve 
şevkine gölge düşüren bu isnatlar aydınlığa, 
kavuşmadıkça, Devlet güvenliğimin korunma
sında gerçekten sıkıntılı »bir dönanne giriilıeeeği-
ni belirtmıek îistteniz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

iSılkıyönetim idaresi, hükümet soramluluğu 
altında yürüyen bir Anayasa ve hukuk raüesee-
sesdıddr. Ve otoritesini, Türikiiye Büyüfe MüHLet 
Meclisinden almaktadır, Anayasadan almakta
dır. Sıkıyönetimde görev yapanı Silâhlı Kuv
vetlerimizin şerefli mensupları, tam bir vatan
severlik ve vazife şuuru iğinde millî görevle
rini yapmışlardır: Bu görev de, Cumhuriyeti 
(koruma görevidir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri şiddetli ve sürekli alkışlar) Onların 
yapitığı bu görevleri şu veya bu şekilde çürüft-
ımeye ve tahribe kalkışmak, bizatihi müessese
nin kendisini tahrip etmek olur. 

Millî İstihbarat Teşkilâtının, iddia edildiği 
şekilde olaylarla ilgdüi .kanunsuz bir tutumu 
varsa, bunlar nelerdir? Şimdi, Millî İstiihbarat 
Teşkilâtı Başbakana bağlıdır. Binaenaleyh, 
«Bunları ıbilemüyoruz» demek mümikün değil. 

Bunlar kimlilerden eımfiır almaşlardır? İşken
ceyi kimler, ne zaman, ne suretle yapmışlardır? 
Ülke dışında başlatılıp, paralelinde ülibe içinde 
yürütülen bu tahrip kampanyasının, şu anda 
muhatap olan Sayın Eeevit'in Sıkıyönetim ka
nadı altında kontrgeriılla örgütünün 'kimler ta
rafından kurulup faaliyete geçirildiğini de Yü
ce Meclisa ve kamuoyuna açıklaması lâzımdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Keza, işkence iddiaları hakkında da aynı 
açıklılktaklı bilgiyi Yüce Meclise vermek sorum
luluğu vardır. Ya vardır, yahut da «Böyle 
şeyler yoktur» demek durumundadır; ya bunlar 
vardır ortaya konacaktır, ya bun&ar yoktur, 
«Yoktur» denecektir. 

Bir zamanlar, Türlk Devletinin itibarını kü
çültücü mahiyette ve fakat meşru sâ^asI ilkftk 
darları tahrip etmek için ortaya atılmış olan 
bu ve benzeri ithamların mesnedi olup olmadı
ğını öğrenmek mevkiinde buüunan Başbakanın 
bu konuları vuzuha kavuşturmasını, sorumlu 
olduğu millî ımüessesellerle çelişikil durumsanı 
tashih etmesi gerekir. Bunlar vuzuba kavuş
mazsa, sorumlu olduğu ımiMî mraieaaeeeferle çe-
lişfciM durum tashiih eıdilimıemiiş olur. 

Kattıran ve nizam anlayışı üzerinde duraca
ğız. Ülkede kanunları dera etmek, hükümetle
rin görevidir. Kanun ve nizam anlayışının 
programlarda yer alması beklenemez, Ancak, 
bugünkü Hükmetti tenkil eden partilerin Sa
yın Gemel Baştanlarının mazide kanun ve ni
zam anlayışları vardır. Şayet bu anlayışların
da devanı ediyorlarsa, Türkiye'de kanunların 
tatbfito»de asayiş, güven ve huzurun sağlanma
sında büyüde zorluklarla karşılaşılacağından 
endişe ederiz. Bu sebeple suç ve ceza kavram-
larınan üzeriade durmak mmburiyetandıeyiiZ. 

Bilindiği gibi, suçu kanunlar tarif eder ve 
cezayı kanunlar tespit eder: Mahkemefllef tak
dir eder. Kanunları hükümetler, idare ve yar
gı organı tatbik eder, böylece kanun düzeni 
korunur; böylece hukulk devleti ilkesi1 gerçek
leşir. 

Gayet tabiî M, her suçun bir sebebi vardır. 
Buna rağmen bu sebep, suçluluğu ortadan kal
dırmaz. Şayet, sebep sueüuluğu ortadan kal-
dırsa, suç ve suçlu bullmak mumJkün değildir. 
Kanunların suç saydığı bir fiilî bizzat ve bilfiil' 
tefen işlemişse, asıl suçlu odur. İşlenen suçlara 
daima özel mazeret butaaral: Mşi sorumlıullju-
ğunu sorugammluğa çmîrmefk, Chımhuriyet 
Haîk Partfiistoje hâfoim olan Mr düşünce tarzı
dır mazide... Bir yerde suç mu işlendi? Kusur, 
düzen bozukluğundadır. Bu düşüncede olan 
Cumtariyet Balk Partisi, şilrndi kanunları tat
bik etme mievfciliınıdedir. Acaba, kanunların suç 
saydığı fiSderi işleyenflıerin yakasına yapışacak 
mıdır, yoksa düzen bozukluğuna hamledip ya-
pışmayaealk mada*? (A. P. saralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu hususun da vuzuha ka
vuşmalımda fayda mülâhaza erttoefeteyiz. Anaya-
sanm, herlsesi bağladığı ve Anayasanın üstün
de bir yasa bulunmadığı düşüncesinde mildir 
Hükümet? Meselâ, kanunsuz toprak işgallerini 
devrİ!m.€i eylem saymaya devam edıeeek mrâajînıfc ? 
(A. P. »ralaraadan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
«TopmksAz köyM olnmz» diye kendi yazdıMa-
n dövizi alîp yürüyüşe geçen köylülere «Du
ran» m» diyeeefcsiniız, «Yürüyün» mu dâjyeceık-
slaftz? Bunu tekaefk işitiyoruz. (A. P. sıraların
dan aikışiar) 

Bta çıefit harefceitlerin önlenemeyeceği ka
naatim muhafaza etmekte miamıiz? Bu gibi hal
lerde, esas şuraya geliyorum, 5917 sayılı Kanu-
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nun biiribci maddesine göre tecavüzün defi ille 
mükellef olan idareciler ne yapacaklardır? Kö
künde hakimlik var; bir suç işlenmiş, gelmiş top
rakları işgal etmiş köylüler. «Topraksız köylü, 
gayelt tabiîdir iki işgal edecektir» deyip bıraika-
cakllar .mı, yoksa bu tecavüzü defedecekler 
ini? Onun için soruyoruz ve sorumuzu devam et-
ıtiriiyoruz: Mazide kalmış şeyleri ortaya koy
mak için söylemiyorum. Sadece bugünden iti
baren rejimin işlerliği, Devletin güvenliği, şa
hısların mal ve can eımıniyeiti, sanıyorum ki bir 
ülkenin idaresinde en önemli konulardır, bunla
rı bilmek istiyoruz. Yoksa bu görev mal sa
hiplerine mi bırakılıyor? Mal sahipleri,' Me
denî Kanunun 894 noü maddesine göre, gasp 
ve tecavüz fiillerini kendileri kuvvet kullana
rak mı defedeceklerdir? Bu hususların açılklı-
ğa kavuşması gerekmektedir. 

Bir hususun daha açıklığa kavuşması 
lâzımı. Meclislerin yapmış bulunduğu yasalara 
'Cumhuriyet Halk Partisi iştirak eltmediği zaman, 
(bu yasaların Adalet Partisinin oyları ile kanun
laştığını daima ifade edegelmişitir. Bu, bir 
durum tespitinden ziyade, yasayı özürlü göster
mek: maksadını gütmüştür. Aıdalelt Partisinin 
çoğunlukta olduğu zaman çıkarılmış bulunan 
yasaları, «Adalet Partililerin parmaklarıyla» 
diye vasıflandırmış bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi, şimdi kendisi çoğunluktadır koalisyon 
olarak; Adalet Partisinin iştirak 'eltmediği ya
saları (kendi parmaJkları ile mi çıkarılmış saya
caktır; bunu da bilmek istiyoruz. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Cumhuriyet Halik Partisi, Meclislerin çıkar
dığı yasaları çok kere halka şikâyeti âdet haline 
getirmişti. Nitekim. 15 - 16 Haziran 1970 de 
ımeydana gelen olaylardan sonra,, «Ben işçi ol
saydım böyle bir kanuna isyan ederdim;» şek
linde âdeta haklı gösterilmeye kalkışılmıştır. 
Parlâmentonun çıkaracağı yasallara acaba, şim
di Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakacaktır? 
Anarşi hareketlerinde görev ifa eden Cumhu
riyet polisine karşı Cumhuriyet Halk Partisi
nin takındığı tavır, daima kanunî görevlerini 
yapanları ve yapmakla mükellef olanları ikti
darın uşağı gibi gösterme ve böylece görev yap
mak durumunda olanların merallerini kırma 
şeklinde olmuştur. Acaba bu tutamlar şimdi na
sıl olacaktır? 

Maksadım, geçmişte olup bitenleri dile ge-
tirmeik değil; kanun anlayışı, kanunsuzlukları 
himaye şeklinde olanların kanunları nasıl ve 
kiminle tatbik edecekleri hususnnda kamuoyu
nun tereddüdünü aydınlığa kavuşıturmıaktır. 

Rejimin işlerliğiini, Devlet güvenliğini, va
tandaşın can ve mal güvenliği takip etmefctıe-
dir. Can ve mal güvenliğini sağlamak her 
Devletin en önemli görevidir. 

Hükümet programı; koalisyon partilerinin, 
memleketin meselelerini ve bu meselelerin gere
ği olan çözümleri Hükümet olduktan sonra öğ
renecekleri intibaını vermektedir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Zira peik-
çolk karında kesin bir tavır takınılmam akta, sa
dece mesele zikredilmekte; çözüm, prensip iti
bariyle dahi olsa ortaya kommaımakltadır. Bir
çok konuların üzerinde çalışılacağı, hâl yoltu 
bulmak için gayret sarf edileceği beyan olun
maktadır. Birçok konularda da «Gerekli ted
birler alınacaktır» denmektedir. Bu seıbepie, 
biraz önce ifade ettiğimiz intiba bizde hâsıl ol
maktadır. 

Mesele bellidir. Bu mlesele için birkaç çö
züm yolu olabilir; Hükümeti kuran partilerin; 
tercihini yapmış, Parlâmenitoınaın önüne ne ya
pacağını, gerekli tedbirin ne olduğunu ifade 
ederek gelmesi lâzımdı. Zaten belirli olan me
selelerin çözümlerini aramak için değil, bu çö
zümleri biilerek Hükümet olunur. 

Flikrimizi tespit için birkaç ımisal vermek is
tiyoruz. Deniyor ki Hükümet programında, 
«Vatandaşın adalete olan inanç ve güveninin 
pekleştirilmesi! için gerekli hukukî tedbirler 
alınacaktır.» Böyle deniyor. Adaletin tevzii 
ülkenin en önemli meselesidir. Vatandaşın şi
kâyetçi olduğu bir konudur. Hükümetin bu hu-' 
susta gerekli hukukî tedbirlerin ne olduğunu 
söylemesi lâzımdı. Yani ne yapılacaktır bu işi 
düzeltmek için? Söylemesi lâzımdı ki, bunla
rın hakikaten vatandaşın şikâyetlerine deva 
olup olmayacaklarını söylemek imkânını biz bu
lalım. Ve böylece ımuhalleıfe/t görevimizi yapa
lım. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Seçim 
meydanlarında söyledik. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —Yok
sa Hükümet bunların ne olduğunu bilmiyor 
onu? 
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Başka bir misal: Programda «işçi - memur 
ayrımına süratle âdil ve vazıh bir çözüm geti
rilecektir» deniliyor. 

İşçi - mıeımur meselesi yeni çıkmış bir me
sele değildir. Bu âdil ve vazıh çözüm nedir? 
Hükümet bunu biliyorsa «Şunu yapacağım» ni
çin demiyor programında? Bu çeşit kıstaslar 
herkese göre değişıîlk «Âdil, vazıh» Neyi yapa
cağını milletin önünde söylerse Hükümet, Mec
lisin önünde söylerse biz de görev yapma im
kânımızı buluruz; yine buluruz ya... "* 

Hükümet, getireceği çözümü tavzih edece
ğimi ifade etseydi bu hususta filkir söylemek im-
Ikânını bulurduk. Acaba Hükümet, bu çözü
mün ne olduğunu Hükümet olduktan sonra mı 
öğrenecektir ? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Senin 
gibi... (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Hükümet programında, hoşgörüden bahsediyor
sunuz. Ben muhalefet olarak hakkımı kulla
nıyorum canım. Ben aslında lâf atmalardan fa
lan da şikâyetçi olmam. Yani o bakımdan 
üzülmeyin hiç. (A. P. sıralarımdan. «Bravo» 
•sesleri, alkışlar) 

Yine programda «Kamu görevlilerinin üc
retlerinde âdil bir denge gerçekleştirilecektir» 
deniliyor. Kamu görevlilerinin ücretleri mese
lesi yeni bir mesele değildir. «Âdil bir denge 
gerçekleştirilecektir» deımek yerine, bu âdil den
genin ne olduğunu Hükümet, programına koy
muş olsaydı; bizi, bumun ne olabileceğini farz 
edip, ona göre fükirler-imi&i söylemek gibi bir 
yola itmezdi. 

Hükümet Programında «Teknik personelden 
en iyi ve etkin bir biçimde yararlanmak için 
gerekli tedbirler alınacaktır,» deniyor. Yine, 
teknik personel problemi yeni değildir. Hükü
metlin bu probleme nasıl şekil vereceğini ifade 
'etmiş olması lâzım ki, ama göre fikirlerimizi 
söyleyebilelim. Yand meseleleri alt alta sırala
mak, Hükümet olmak için kâfi değil, çarele
rini sıralamak lâzım. 

Programda «Türk Parasını Koruma Kanu
nu ile buna daıir çılkarılan kararnameler dikkat
le gözden geçirilerek, günün ekonomik koşul
lanma uygun ve buı arada hem üreticinin ve 
hem de tüketicimin yararını gözetir yönde ge
liştirilecektir» deniliyor. Ne yapılacaktır? So

ruyoruz. Türk Parasını Koruma Kanunu, ka
rarnameler, üretici, tüketici, ekonomik koşul
lar yeniden öğrenilecek değildi ki. Bunların 
hepsi belli Ne yapacaksınız? Yani Türk Pa
rasını Koruma Kanununu mu kaldıracaksınız, 
bu kararnameleri mi kaldıracaksınız ? Bunların 
yerine ne koyacaksınız? Bunlar, fevkalâde 
önemli şeyler. 

Programda, yine aynı programda «vergi 
yargı sistemi değiştirilecektir» deniliyor. Ne 
yapılacaktır, nasıl değiştirilecektir? Ne söylıe-
neMlirse, şimdiden söylenebilir. 

Programda «Sosyal güvenlikle ilgili mevzuat 
dengeli ve tutarlı bir hale getirilecektir» deni
liyor. Bu dengeli ve tutarlı falan sözleri çok 
geniş, yuvarlak sözlerdir. Yani, neyi yapar
sanız tutarlı ve dengeli olacaktır ve onu ne za
man karara bağlayacaksınız. Acaba adminiıst-
rasyona danıştıktan sonra mı bunları yapacak
sınız, yoksa siyasî kuvvet olarak bunların ce
vaplarım siz mi admıinistrasyona, söyleyeceksi-

'niz, administrasyon size mi söyleyecek? Bun
lar önemli konulardır. 

Şimdi, birkaç kararsızlık örneğine temas et
mek istiyorum. Programda «Serbest, Malî Mü
şavirlik müessesesinin kurulması çalışmalarına 
geçilecektir» deniliyor. Aynısı, yani aynı şey, 
aynen aldım böyle. Yani malî müşavirlik mü
essesesi kurulacak mı, yoksa kurulup kurul
maması birtakım çalışmalar yapıldıktan sonra 
mı ortaya çıkacaktır? Bu cümleyi okuyunca; 
kurulacak mı, kurulmayacak mı; 'kurulup ku
rulmayacağına karar verilecek mi? Bunu an
lamak mümkün değil, buradan. (C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler, A. P. sıralarından al
kışlar) 

Hemen şunu söyleyeyim; Türkiye'de malî 
müşavirlik müessesesi, bize göre, lâzımdır, ku
rul malıdır. Kurulacak mıdır, kurulmayacak mı
dır ? Ama, sizin bizim fikrimize ' uymanız şart 
değil. Biz zaten fikirlerimizi söyleriz, biz bu* 
meseleleri söyleriz. (C. H. P.. sıralarından «İk
tidardayken niye yapmadınız?» sesleri). 

Yapamadık; buyurun siz yapın. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Programda bir başka kararsızlık örneği : 
«Haşhaş sorununa, bir yandan insanî kaygıları 
tahmin edici, öte yandan haşhaş üreticilerdniuı 
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'-mağdur durumlarınla son verici gözüm yolları 
süratle bulunup uygulanacaktır,» deniliyor. 

Bunu şöyle tahlil ediyoruz : Seçim öncesi 
pek çok istismar edilen bu konuda, koalisyonu 
teşkil eden har iki partinin de, bildiğimiz kada-
rıyle, haşhaş ekimime müsaade edeceklerine da-
lir halka verilmiş sözleri vardır. E.., bu sözler 
varsa, bu sözleri buraya aksettirmek gayet ko
laydır. Programda yer alan ibareden bir şey an
laşılmıyor. Âdeta bir mavi boncuk bu. Hükü
metin bu konuda sarih olması lâzımdır. Nıe ya
pacaktır? Seçim öncesinde vaitt ettikleri gibi, 
haşhaş ekimline Hükümet müsaade edecek mi
dir, etmeyecek midir? Gayet kısa ve gayet açık 
cevaba ihtiyaç vardır. «Müsaade edeceğim veya 
müsaade etmeyeceğim.» (diye vuzuhla konuş
mak mümkün iken, konuyu anlaşılmaz halle ge
tirmek, programı muğlak duruma sokmakta
dır. işaret etmek istediğimiz odur. 

Başka bir konu; programda, «Vekil imamla
rın eğitim eksiklikleri tamamlanarak asıl kad
roya geçme imkânları geliştirilecek ve vekil 
imam meselesi âdil şekilde çözüldükten sonra, 
vekil imamlık uygulaması son bulacaktır.» de
niliyor. 

Vekil imamlar kadroya geçecek midir, geç
meyecek midir? (C. H. P. sıralarından «Geçe
cek, geçecek» sesleri). Pekâla «Vekil imamlar' 
kadroya geçecektir» diye yazılırdı. Mamafih 
geçmiş bir şey yok. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Yani, kaybolmuş ıbir şey yok. 
Biz sadece Hükümetli, şu anıda bir tek doküman
la değerlendiriyoruz. O doküman da, yüksek 
huzurunuzda okunan Hükümet programıdır. 
Bir iki doküman var; her iki partinin seçim be
yannameleri ve beyanları. Ara sıra onlara rücu 
ediyoruz. Başjkaca bir vasıtamız yok elimizde. 
Programda, bu vekil imamlar meselesi için böy
le deniliyor. Vekil imam müessesesinin âdil bir 
şekilde çözümü nedir? Yani, bu âdil nedir? Bu 
âdil her şeyin başına geçirilebilir mi? Her şeyin 
başına geçirildiği zaman, onun çözümü olur mu ? 
Mesele, halen mevcut olduğuna göre, bu vekil 
imam meselesi 16 bin tanedir. Bunun âdil çö
zümle ölçülmesi için ne yapılacaktır? Eğer kad
roya .geçirmeyi Hükümet düşünüyorsa, «kadro
ya geçireceğim» der. İmtihan yapmayı düşünü
yorsa, «imtihan yapmak suretiyle kadroya ge
çineceğim» der. Sanıyorum ki, biter. Hüküme

tin neleri, nasıl söyleyeceği bizi alâkadar etmez' 
de. BÜZ bu meseleyi anlıyamadıkta... 

İLHAMÎ ÇETİN (Yozgat) — Bravo, bravo; 
böyle söyle. 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİ-
REL (Devamla) — Onun için anlaşılır hale ge
tirmeğe çalışıyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar) . 

Yine programda; «Bir Geneli Sağlık Sigor
tası Sistemi kurulması hususunda gerekli çalış
malar yapılacaktır.» deniliyor. 

Genel sağlık sigortası kurulacak mı, kurul
mayacak mı? Yani, kurulacaksa, gayet tabiî, 
kurulması için gerekli çalışmalar yapılır; ama 
burada sağlık sigortasının kurulmasından ziya
de, birtakım çalışmaların yapılacağından bah
sediliyor. Gönül isterdi ki, Hükümet; «Genel 
sağlık sigortası kurulacaktır.:» desin. Belki der
ler; yani, bizim sorularımıza cevap verirken; 
yahutta kurulmayacaktır derler. O zaman me
sele vuzuha kavuşur. 

Yine programda; «Gelirsiz kalan yaşlılara ve 
sakatlara özel ilgi gösterilecektir.» deniliyor. 

Bunun hakçası, ki bunun hemen altında bir 
cümle daha var ; protokolde bu yalnız bu.ka
dar yazılmış ve bunun altına bir cümle daha 
konmuş. O cümlede deniliyor ki, Sosyal güven
lik götürülecektir, filan. Ben, onu da muğlak 
buluyorum. Zira Cumhuriyet Halk Partisinin 
de, bizim de bu konuda «Yaşlılara maaş bağla
nacaktır.» diye sarih beyanlarımız vardır. Biz 
bu hususta bir kanun teklifi hazırladık ve zaten 
Meclislere verdik. Nihayet kanun teklif etmek 
ımilletvekillerinin görevi .olduğuna ıgöre, o gö
revimizi kullanarak teklifi yaptık. Ama gönül 
isterdi ki, Hükümet, hakikaten muayyen yaşı 
doldurmuş yaşlılara maaış bağlanacaktır desin. 
Çünkü, seçim meydanlarında Hükümeti kuran 
partilerden hiç 'olmazsa birisi bunu açıkça de
meliydi. «65 yaşını dolduran, .muhtaç -vaziyette 
olan, kadın - erkek fbütün yaşlılara maaş bağ
layacağız. Maaşın miktarı da 300 lira olacak, 
600 lira olacak» diye (bir şey demeliydi. («İhti
yacı .olanlara» sesleri). 

Tabiî, taibiî ihtiyacı olanlara. 

İLHAMÎ ÇETİN ı(Yozgat) — İktidarday
ken niye yapmadınız ? 
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A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİ-
REL '(Devamla) — E, her şeyi biz yapsak size 
bir şey kalmazdı canım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Mesele, 
şu programlın; Hükümetin ne yapacağını bilme
diği, önüne ne gelirse onunla uğraşacağı gibi 
bir intiba vermiş olduğudur. İddia değil, böy
le !bir intiba veriyor. Daha önce koalisyon par
tilerinin yaptukları vaatlerden, Hükümet olduk
tan «sonra,, saptıklarını göstermek için bunları 
zikrettim. 

Muhterem milletvekilleri, siyasî rejimlerle 
iktisadî sistemler arasında gayet kesin bir ilişki 
bulunmaktadır. Şimdi hu konuyle ilgili fikir
lerimizi arz edeceğim. 

Ekonomik sistemle, yani ıbir memleketteki 
cari ekonomik düzen ile, siyasî rejim birbirin
den (bağımsız 'kavramlar değildir. İktisadî -sis
tem Ibirtakım temel hukuk kurallarına dayanır. 
Bu temel hukuk kuralları, her rejimin değil, 
belli Ibir iktisadî sistemin yaşamasına ve geliş
mesine elverişli 'olabilir. Ekonomik düzenin ne 
olduğunu, ne olabileceğini tespit eden ıkaide-
ler, Anayasa kaideleridir. 

Halen dünyamızda iki çeşit iktisadî sistem 
(bulunımaiktadır. Hür teşebbüs sistemiyle, kolek-
tivist sistem. Bu iki temel sistemin muhtelif 
müanslarla uygulanması, ayrı modellerin var
lığına işaret etmeyip, esas prensibe sadık ika-
larak, en iyi uygulama biçiminin şartlara göre 
tayininden ibarettir. Rejimi tayin eden temel 
kaideler, hürriyetçi demokrasi ve genel oy esa
sına dayanıyorsa, Ifoöyle hir düzenle, kolekti-
vist iktisadî sistemin uyuşması imkânı yoktur. 

ıŞayet -genel oy ve hürriyetçi demokrasi kav
ramlarını siyasî rejimimiz -'kabul etmiyorsa, böy
le bir düzende de hür teşebbüs ve rekabet me
kanizmasına dayalı bir ekonomik nizamın yaşa
masına imkân yoktur. 

Hürriyetçi demokratik nizamı, genel oy 'esa
sını siyasî rejimin temeli olarak kabul edip, 
hür teşelblbüs ve serbest rekalbet esasına daya
nan Ibir ekonomik -düzen reddedilir veya bu ni
zamı işlemez kılacak birtakım uygulamalar ön
görülürse, ya bu (bağdaşmazlığı feavrayamamak 
veya siyasî rejimi temelinden değiştirmeyi he
def alan hir uygulamaya girmek söz konusu ola
bilir. . 

Hürriyetçi demokratik nizamın ve 'genel oy 
esasının, nelerin garantisi olduğu, hangi mü
esseselerin yaşamasının ortamını meydana (ge
tirdiği hususunu gözden uzak 'bulundurmamak 
lâzımdır. Hürriyetçi demokratik nizam, ferde 
sadece siyasî kişilik değil, iktisadî kişilik de 
tanıyan Ibir nizamdır. iSiyasî hürriyetlerin mev
cudiyetinden ve (bunların, ikisinin hür fcararla-
riyle kullanıldığından bahsedebilmek için, ki
şinin, lekonotmik hürriyetlerine de sahip bulun
ması ve (bunların teminat altına alınması gerek
mektedir. 

Ekonomik hürriyetlerin (mevcudiyetinden 
ıbahsedilmek için ise, üç temel şartın birlikte 
bulunması gerekmektedir. (Bunların birinin (bu
lunmadığı yerde, ne iktisadî hürriyetlerden ne 
de hür teşehüsten (bahsetmek imkânı vardır. 
Bunlar, mülkiyettir, miras hakkıdır, çalışma ve 
sözleşme hürriyetleridir. İşçi, işveren, sendika, 
toplu sözleşme hürriyetleri, hür teşebbüs kur
ma hakkı, ıbu üç temel esastan doğar. Mülki
yet hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyetleri, sa
dece ekonomik alanda değil, kişinin bütün ha
yatı ve faaliyetlerinde, hürriyetinin temel .ga
rantisidir. Ekip (biçtiği tarlasında, neyi ne ka
dar üreteceğine, -bakıp (büyüttüğü hayvanını na
sıl değerlendireceğine ,hür iradesiyle karar ve
remeyen kişinin, hürriyete sahibolduğundan, 
hele siyasî hürriyetlerini kullanabileceğinden 
bahsetmeye imkân yokur. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Devletin, işçiyi (belli yerde veya yerlerde -ça
lışmaya zorladığı; iş şartlarını tespitte, her 
noktayı kamu yararıyle ilgili görüp, (bizzat ka
rarlaştırdığı bir sistemde, kişi hürriyetlerin
den bahsetmeye imkân var mıdır? Devletin ve
ya onun yerine geçen ıbir organizasyonun, her
kesin ücretini, gelirini sırf kendi tespit ettiği 
kıstaslara göre ayarlayabildiği 'bir ülkede, işçi 
haklarından, hür sendikacılıktan, toplu sözleş
me ve grevden bahsetmeye imkân yoktur. Böy
le bir düzende çalışma ve sözleşme hürriyetin
den bahsedilemez., Devletin tek patron olduğu 
hir ülkede, daha iyi şartlan, daha yüksek ücret 
ve dolayısıyle sosyal adaleti bulmak değil, ara
mak imkânı dahi yoktur. Bunun gibi, çalışacak 
halde olmayan vatandaşın, bir gün tek merci 
olarak sığınabileceği ve sırf kendi karar -çerçe
vesi içine dahil olan, Devlete ait, başkasının ka-
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rışamayacağı bir damı, bir malı olmazsa, o kim
senin emniyetinden ve hürriyetinden bahsetmek 
mümkün ölalbilir mi? 

(Bir toplumda, Sosyal Sigortalar, Devlet eliy
le 'ne kadar geliştirilmiş olursa olsun, ferdin sırf 
kendi iradesinin hâkim olduğu serbestçe tasar
ruf edilebileceği ve ölümünde ailesine intikal 
ettirebileceği, kendi ferdî mülkiyetine tabi men
kûl ve .•gayrimenkul malları olmazsa, bu malları 
edinime imkânından bile mahrumsa, kendi ve 
ailesinin emniyetini en sağlam şekilde bulduğu 
inancında olamayacağı da ortadadır. Bu iki mo
del arasındaki temel farkı ortaya koymak lâ
zımdır. Kolektivist ekonomik düzenlerde, kaımu 
yararı, kamu teşe'blbüsü, kamu kararı; kişinin 
ferdî menfaatlerini korumaya ve gerçekleştir
meye en elverişli bir model olarak takdiım edi
lir. O halde, ıgelişmeyi mümkün kılacak güç ve 
imkânları kamunun elinde bulunması veya ay
nı sonucu verecek hir doğrultuda gidilmesi sa
vunulur. Ferdin elimden sahip olduğu imkânla
rı alınır veya kendi karar sahasından çıkara
cak bir uygulama, getirilirse, ferdin, evvelâ güç 
olmaktan çıkarılması öngörülür demektir. Böy
le ıbir model uygulamaya koyulduğunda, bunu 
münakaşa mümkün değildir. Direnme mümkün 
değildir. Kişiye tercih imkânı bırakılmamıştır. 
Merkezî karar alma gücüne karşı denge unsuru 
ve icaibında mukavemet unsuru olabilecek güç
ler bertaraf edilmiş olmaktadır. 

Hangi kuvvet 'bu merkezî gücü sınırlayacak
tır1? Hürriyetleri koruma imkânlarında belli bir 
güce sahip olmayan kişi veya topluluklarda bu 
nasıl yapılacaktır? işte bu sebepledir ki, özel 
mülkiyet ve miras hakları, çalışma ve sözleş
me hürriyetleri, siyasî hürriyetin, hattâ ondan 
da ötede, şahsî hürriyetlerin de vazgeçilmez te
minatı ve şartı mesabesindedir. Mülkiyet, mi
ras hakkı, ^çalışma ve sözleşme hürriyetlerinin 
olmadığı yerde, siyasî hürriyetler ve dolayısıy-
le demokrasi de, bu söbepten olmaz. 

Bu sebepledir ki, mülkiyeti, mirası, çalışma 
ve sözleşme hürriyetini ortadan kaldırmaya ma
tuf teşelbbüsleri, hürriyet nizamına, demokrasi
ye ve doteyıısıyle Anayasaya aykırı buluruz, 

11961 Anayasamızı bu açıdan değerlenidirme-
ye ve getirmiş olduğu ekonomik düzenin de ne 
olduğunu kesinlikle ortaya koymaya meclburuz. 
Hürriyetçi demokrasiyle neyin bağdaşıp neyin 

(bağdaşamayacağını; ekonomik yapının esasını 
teşkil eden temel hürriyetleri tehlikeye attığı
mız takdirde, hangi nizama varabileceğimizi ve 
iburada ferdin bir istihsal unsuru, bir makina 
parçasından farklı olamayacağını; inaklardan ve 
hürriyetlerden fedakârlık yapıldığı takdirde, 
ısadece ekonomik düzenin değil, aynı zamanda 
siyasî düzenin de feda edilmiş .olacağını iddia 
ediyoruz. 

Anayasamız, üçüncü bölümünde, 35 ilâ 5.3 
ncü maddeleriyle hu düzenin kesin haltlarını hiç
bir yanılmaya ve tevile meydan vermeyecek şe
kilde tespit etmiştir. 35 nci maddede mülkiyet 
ve miras hakkını, 40 ncı maddede çalışma ve 
sözleşme hakkını görmekteyiz. Bu haklar, bütün 
siyasî haklarla, yani hürriyetçi demokrasi niza
miyle bir bütünTeşme halindedir. 

Her hangi birinin zedelenmesi, hürriyetçi 
Id'eımjokralt'ik nizamım tıemel yapısını tahribe mün
cer olacaktır. Anayasa nizamımıza sâdık isek, 
mıülkiyete azamî saygıyı göstermeye mecflburuz. 
O halde mülkiyet hakkının özüne dokunucu ve
ya onun muhtevasını (ki bu muhteva içinde kul- • 
lanma, istifade ve tasarruf ehliyetleri vardır) 
tahrip edici bir uygulamanın öngörülmesi, Ana
yasa çizgileri dışına çıkılması demektir. 

Çalışma ve sözleşme hürriyetlerini tanıdığı
mız halde, şayet kişiyi belli yerlerde çalışmaya 
mecbur edici bir yeni organizasyon düşünüyor
sak; dilediği işi yapmak hürriyetini tanıdığımız 
halde, ona ancak bizim tayin ettiğimiz işyerle
rinde çalışma imkânı bırakıyorsak; hür teşeb
büs kurmak imkânını tanıdığımız halde, tesis et
tiğimiz düzenle rekaibet şartlarını ortadan kaldı
rıyor ve uyguladığımız ekonomik tedbirlerle, 
meydana getirdiğimiz yeni ekonomik üretim bi-
çimleriyle ve ancak bu biçimdeki «teşebbüslere 
imtiyaz ve yaşama şartlarını tanıyan bir tutum
la, hür teşeiblbüs faaliyetlerini yavaş yavaş ter-
kedilecek bir meşgale haline getiriyorsak, Ana
yasanın tespit etmiş olduğu ekonomik düzenin 
içinde bulunduğumuzu iddia edemeyiz. 

İşte, Adalet Partisi olarak mücadelesini yap
tığımız dâva budur. Dâvamız, siyasî rejimimiz
de yaşama şartı olan ekonomik hürriyetlerin 
'müdafaası davasıdır. Hakkm bizatihi varlığını 
müdafaa ediyoruz. Hakkm suiistimaliyle, mev
cudiyeti meselesini hassasiyetle ayırıyoruz, Hak
km suiistimalini savunmuyoruz. Haksız kazancı 
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savunmuyoruz. Alın terinin, göz nurunun, teşeb
büsün hâsılasını savunuyoruz. Alın teri sahibi
nin, teşebbüsün emeğinin, gayretinin değerine 
sahip olmasını, ıhakkıyle sahip olmasını savunu
yoruz. Hakkını aramak, dilediği iyi bir iş tut
ma imkânının vatandaşın elinde bulunması hak
kını savunuyoruz. Kişinin kişiyi istismar etme
sine karşı olduğumuz kadar, kişinin Devlet ta
rafından da istlsimasma karşıyız. (A. P. sırala
rından «Bravo» işteşleri, alkışlar) 

Vatandaşın hakkını aramak gücünde kakna-
ismm mücadelesini yapıyoruz. Anayasal hakların 
korunabilmesi için, kişinin güçlendirilmesi ge
rektiğine kesin olarak inanıyoruz. Adalet Par
tisi ıbu maksatla, Anayasanın temel haklarının 
kullanılmasını güçleştirecek veya imkânsız kıla
cak her teşe'bbüsün karşısında olmaya devam 
edecektir. 

İktisadî hürriyetleri inkâr eden veya ferdin 
haklarını ve onun neticelerini çeşitli husumetle
re hedef yapan, kazancını, malını, mülkünü kıs
kanan bir sistemin adı hürriyetçi demokrasi ola-
onaz. Sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçek
leştirmenin yolu, ferdin istediği işi tutması hak
kına ve onun neticelerine karşı çıkmak olamaz. 
Ferdin çalışması engellenirse, en büyük adalet
sizlik yapılmış olur. Sosyal adalet ve sosyal gü
venlik, hürriyetçi demokrasinin gerçekleştirme
ye azmettiği en önemli hedeftir. Bu hedefe, hür
riyetçi demokrasinin diğer vasıflarını ortadan 
kaldırarak varamayız. 

Anayasamız, kalkınma modelini ve kalkın
mamızın yolunu tayin etmiştir. Kalkınmanın 
plâna göre yapılacağı bir Anayasa gereğidir. 
Bu noktaya, uzun yıllar plansızlık tenkitleri ya
pılarak 'gelinmiştir. Hükümet Programında kal
kınmanın temel belgesi olan plân hakkında hiç
bir görüş serdedilmemiş bulunuyor; bunu gay
retle karşılıyoruz. 

Plân, Devletin bütün faaliyetlerine istika
met verecektir. Devletin gelirlerini ve giderleri
ni istikametlendirecektir. Yeni gelen hüküme
tin plân hakkında, bu kadar önemli bir müesse
se hakkında, hiçjbir mütalâayı programında ser-
detmemiş olmasını doğrusu üzüntü ile karşılı
yoruz. 

Hükümet Programında plân sadece bir veya 
iki . yerde geçiyor; o da şöyle : «Plânın öngör
düğü eğitim, plânın öngördüğü sanayileşme» 

gibi. Bizatihi ben, plân müessesesi hakkında 
Hükümet ne düşünüyor, onu bilmek istiyorum. 
Müessese olarak plân hakkında ne düşünüyor
sunuz ? 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın ikinci dilimi, 1974 
Bütçesinin veçhesini tayin edecektir. Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna hükümet uyacak mıdır, uyma
yacak mıdır? Uymayaeaksa, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda değişiklik düşünmesi gerekir. Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda Hükümet değişiklik düşün
mekte midir, düşünmemekte midir? Değişiklik 
düşünüyorsa, hangi sahalarda değişiklik düşün
mektedir ? 

Hükümet, şayet Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
uyacaksa, ıesaısen statükoyu muhafaza eden ile
riye gidemez. Kendi iddiaları ile, kendi prog
ramı ile bu doküman bağdaşıyorsa, o zaman 
kim, neyin kavgasını yapıyor? Onun içindir ki, 
plânda değişiklik yapmadan, plâna aykırı tatbi
kat yapılmasının karşısına çıkarız. Plânda deği
şiklik yapmak hakkınızdır; gelirsiniz, biz de 
karşısına çıkarız, fikirlerimizi söyleriz; sizler de 
kendinizi savunursunuz, işte burada usulüne gö
re karar verilir; ama değişiklik yapmadan, plân 
bir tarafa, icraat bir tarafa olursa, bunun 'kar
şısına çıkarız. 

Bizatihi kalkınmanın aracı o"!arak plân hak
kında Hükümetin fikirlerinin bilinmesine lüzum 
vardır. Bugün, kamu sektörü için emredici, 
onun dışında'kalan faaliyetler için yol gösterici 
pVm 'tatbik edilmektedir. Hükümet acaba bu 
tatbikatı muhafaza edecek midir; yoksa merke
zî plân, herkes için emredici bir plân mı söz ko
nusudur? 

Adalet Partisi olarak Devlet idaresinin bu 
en önemli aracı hakkında Hükümette bu soru
ları yöneltiyoruz. 

ALI KÖKBUDAK (Konya^ — Her halde 
pilâv değil?1 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEtMİ-
REL (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'nin daha iyi plânlar yapması lâzımdır. 
Üçüncü plân döneminin ikinci yılındayız. İkin
ci Plân, birinciden iyidir; Üçüncü Plân, ikinci
den iyidir; ama şunu gayet hulûsu kalb ile ifade 
edelim ki, daha iyi plânların yapılması lâzımdır. 
Türkiye daha iyi plânlar yapabilmelidir. Tür
kiye daha iyi plânlar yaparken mutlaka bölge 
plânlarına inmek mecburiyetindedir. 
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Bugün, Ankara'dan Türkiye'nin plânını yap
mak imkânları hemen hemen ortadan kalkmış
tır. Yapılacak plânlar, memleketin kaynaklarına 
istikamet vereceğine göre, yapılacak plânlar 
memleketin kaynaklarına, priyorite hakkı, rüç-
haniyet, öncelik vereceğine ıgöre memleketm 
(kıt kaynaklarını en doğru yola sevk edebilmek 
İçin plânlanın iyi yapıliması lâzımdır. 

Plân yapmanın zor olduğunu biliyoruz. Plân
cı yetiştirmenin zorluklarını da biliyoruz. Plân
da demokratik mekanizmanın bağdaşmasında 
çeşitli .müşküllerin bulunduğunu da biliyoruz; 
ama bütün bunlara rağmen, daha iyi plânlar 
yapmak mecburiyetinden bizi alaikoyan bir du
rumun olmadığını ifade etmek istiyoruz. 

Bölge plânları yapılmasına Hükümet taraf
tar mıdır, değil midir? Taraftar ise, bunlar için 
nasıl hareket edecektir? 

Bilhassa kalkınmamış (bölgeler için, artık 
"bugün ve ,bu arada Doğu bölgesi için özel bir 
plân yapılmasi kaçınılmazdır. Gerçi, Anayasa
nın müzakeresi esnasında, plânla ügüli 41 ncdl 
ve 1'29 ncu maddelerin müzakeresi esnasında, 
o günkü komisyon sözcüsü, (sanıyorum bugün 
Bakandır) plânın millî bir plân olduğunu ve 
Bonale Plânı gibi plânlar düşünülemeyeceğini; 
yani /bölge plânları, Güney İtalya için yapılan 
plân gibi plânlar düşünülemeyeceğini ifade et
miştir. Ama biz, millî plân çerçevesi içerisinde, 
memleketi bölmeye değil, bilâkis memlekette 
dengeyi sağlamaya, bilhassa kalkınmamış bölge
ler ve bu arada Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu'nun kalkınmasına yönelmiş bir özel plânın 
yapılmasına mutlak zaruret bulunduğunu ifade 
ediyoruz, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar, C. H. P. sıralarından «Yaptınız anı» 
sesleri) mutlak zaruret" vardır. 

Doğu Anadolu için özel plân yapılması ge
rektiği 196ı9 Hükümet Programında mevcuttur. 
O hükümet programının 28 ilkesi mıevcutttbur. 
Gayet taibiî ki, Üçüncü Beş Yıllık Plân yapılır
ken onlar yapılacaktı. Biliyorsunuz araya bu
nalımlar girdi; yaptık, yapmadık meselesi... 

ALÎ KÖKBUDAK (Konya) — İsparta'ca 
yaptınız herhalde•? 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMÎ-
REL (Devamla) — İsparta'da Türkiye'nin bir 
köşesi, o da bir köşesi. (A. P. sıralarımdan «Bra

vo» sesleri, aikışllar.) Gayet tabiî her Mraımdziin 
geldiği ü hepimizindir. İsparta'da sizin memle
ketinizin bir köşesi. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Gayet taibiî... (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

(AHMET BULDANLI (Muğla) — Haritadan 
çıkaramazsın İsparta'yı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim'; 
devam buyurun sayın hatip. 

SÜLEYMAN DHMÎREL (Devamla) — Ülke 
büyüktür, meseleleri çoktur. Gönül isterdi ki, 
hiç vakit geçirmeden, çeşitli bölgelerin meselele
rini içine alan, onlarla uğraşacak bölige plancı
lığı geliştirilsin ve bunlar bir millî plânın hedef
leri, bir millî plânın çerçevesi içerisinde mütalâa 
c4unısun. 

Hükümet Programında karma ekonomi ta
birine, hemen hemen hiçbir yerde raslanmaımak-
tadır; kelime olarak değil, mefhum olarak ras-
lanmamaktadır. 

Kalkınma; bir ülkenin fukaralıktan, işsiz
likten, çaresizlikten, cahillikten kurtulması ham
lesinin adıdır. Kalkınma topyekün olacaktır, 
yani iktisadî, sosyal ve kültürel kapsamı bulu
nacaktır. Kalkınıma dengeli ve âdil olacaktır; 
yani kalkınmanın nimetleri iktisaden güçsüz 
kütlelere ve bölgelere daha iyi yayılacaktır. 
Kalkınma sürekli olacaktır. Kendi kendisini ile
riye götürme ıgücünü kazanma, yani viabiliteye 
erişme sürekliliği sağlayacaktır. 

Kalkınma rasyonel olacaktır. Memleketin 
kaynakları israf edilmeyecek; en yüksek fayda 
sağlanaeak şekilde öncelikler verilecek, en fay
dalı salhailar seçilecek; en âcil problemlerin üze
rine öncelikle eğilineeeık; böylece şikâyet edilen 
durumdan daha çabuk çıkılacaktır. 

Türkiye'nin meseleleri çoktur, hepsini (bir
den ikim&e halledemez. Plân ıburadan doğmak
tadır ; ne zaman yeter, ne güç yeter. En yük-, 
sek faydalı ©İde edecek sekile memleketin kay
naklarını yöneltmek ve bu kaynaklardan is
tihsal edilen nemayı en âcil sosyal problemle
rinden başlayarak ıkullanmak suretiyle, sanıyo
rum iki, çok ıkısa zamanda kalkınmayı başarıya 
ulaştırabiliriz. 

Mucizevî reçeteler, harika vaat eden slogan
lar ile kalkınma mümkün değildir. Bunlara bel 
bağlamak sadece zaman kaybı jolur. Türkiye 
doğru bir kalkınma modeli seçmiştir. Rejiminin 
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gereği de odur. Kaynaklar azamî şekilde hare
kete geçirilecek, her imkândan faydalanılacak, 
iktisadî büyüme sağlanacaktır. 

iktisadî büyümenin sağlanması demek, re-
i'ahm yaratılması demektir. İktisadî büyümeyi 
öngörmeyen bir icraat, sosyal devleti gerçek
leştiremez. Orta yerde dağıtılacak bir şey olma
lıdır. Onu iktisadî büyüme ımeydana çıkarır. 
Refah yaratılırken aynı zamanda dağıtılabilir 
de. 'Böylece, yeni işyerleri açılacağı için işsizli
ğe; yeni üretim meydana getirileceği için fuka
ralığa; yeni kaynaklar meydana geleceği içinde 
çaresizliğe, cahilliğe karşı çıkmak mümkün 
olur. İktisadî büyüme, kaynakları harekete ge
çirme, bunları en iyi şekilde kullanma ile müm
kündür. 

Üretim biçimi münakaşasını yapanlar za
man zaman gayeyi vasıtaya feda etmektedirler. 
Gaye üretim mi, gaye üretimin biçimi imi? Hiç
bir ülkenin bütün problemlerini halleden bir 
siyasî ve ekonomik doktrin ifade ediememdş-
tir. Zira düşünürler de, insan olarak, çevrele
rin dâva ve problemlerinin etkisi altında, temel 
fikirler tesis etmişlerdir. Bunlar anahtarlar gi
bidir, her kapıyı açmazlar. 

Ülkenin genel düzenini yeni baştan bozup 
yaparak kalkınabileceğimizi sanmıyoruz. An
cak, milletimizin maşerî inançlarının hudutları 
içerisinde ,geleeeğin Türkiye'sini bütün im
kânları kullanarak, zorlayarak, yeniden imkân
lar yaratarak tesis etmeyi ülkü <edinmişizdir. 
İmkânlar nelerdir? Üretimin unsurları, tabiat, 
sây ve sermayedir. Bu üçlü unsuru; sermaye, 
emek, teşebbüs, şevki idare ve teıknoloji gibi 
ayrıntılara ayırmakta fayda görürüm. Bu un
surların her birinin üretimi meydana getirmede 
değeri vardır. Hüriyet nizamı içinde kalkınmayı 
esas alınca, sermayeyi teraküm ettirmenin, üre
time tahsis etmenin tek yolu, vergi ve gönüllü 
tasarruflardır. 

Türk Anayasası merkezî plân ve sosyalist 
kalkınma teorisi uygulayan ülkelerin başvur
dukları müsadere ve zor metotlarını reddetmek
tedir. Bumı yaparken çağ dışı kalmamak tercih 
edilmiştir .Sosyalist kalkınma teorisi, pazar 
ekonomisi [mekanizmasını reddeder. Bu takdir
de de, ürettiği malları zorla tükettirme gibi bir 
duruma düşer. Sosyalist kalkınma teorisi, in
san unsurunu verimsiz hale getirdiğinden, eko

nomik büyümeyi engellemektedir. Piyasa eko
nomisi ve hür teşebbüs nizamı, ekonomik kal
kınma için en uygun, nizamı yaratır. Dünya ku
rulalı beıri insanoğlunu menfaat saiki kadar ve
rimli çalıştıran bir diğer metot keşfedilmemiş
tir. Kazanmak ve sahip olmak arzusu, bir top
lumu en çok verimli çalışma içine sokar. Bütün 
kalkınma denemeleri, zor unsurunun kazanma 
arzusuna galip gelmediğini ortaya koymuştur. 

Türkiye kalkınmasının hedefi; büyüyen, re-
kaibeft gücü olan, büyümeyi ve sosyal refah dev
letinin masraflarını karşılayabilecek olan bir 
ekonomiyi, mutlaka yaratmak ve istikrar için
de devam ettirmektir. Türk vatandaşının saa
deti ve Devletimizin güçlülüğü buna bağlıdır. 
Ekonominin kurumlarını, ekonominin kanunla
rını heveslerle başka yönlere çevirmek mümkün 
değildir. Ekonominin kanunları sınırları aşar, 
hayalleri, maceraları, hevesleri ve yanlışları hep 
mağlûp eder. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.)) 

• Kim yapsın meselesi; aslında üretim biçimi 
münakaşası da önemlidir. Bunun sınırını Tür
kiye, doğru çizmiştir. Fertlerin teker teker ve be-
raıberce yapabildikleri işleri Devlet yapmama
lıdır. Fertlerin teker teker veya beraberce ya
pamadıkları işleri ve fakat ülke için lâzım olan 
işleri Devlet yapmalıdır. Altyapıyı Devlet yap
malıdır. Temel hammadde, fevkalâde zor büyük 
işlerdir; bunları Devlet yapmalıdır. Bunda 
hem mantık, hem de hesap vardır. 

Neden hem mantık, hem de hesap vardır? 
Gaye en yüksek faydayı elde etmektir. Herşeyi 
Devlet yapsın demek kâfi değildir. Herşeyi Dev
let iyi mi yapar? Bir şeyin yapılması lazımsa 
iyi yapılması lâzım. İyi yapılmıyorsa israf var
dır. İsraf ülkeyi zenginliğe değil, fukaralığa gö
türür. Devletin iktisadî ve ticarî meselelerde! 
rasyonel hareket edemediği, hem ülkemizde 
hem de başka ülkelerde görülmüştür. 

Hükümet Programında kalkınma meselesiy
le ilgili olarak enine boyuna eleştirebileceğimiz 
bir takdim bulamadık. Onun içindir ki, tered
dütlerimizi ifadeyi zaruret sayıyoruz. 

Türkiye'yi kalkındırmak için ne yapılacak
tır? Nasıl yapılacaktır? Sahip olunan millî kay
nakların, ekonominin emrinde, en verimli tarz
da ve süratle kullanılması nasıl sağlanacaktır? 
Bu sualleri yöneltiyoruz. 
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Refahı büyük halk kitlelerine intikal -etti
recek tedbir ve teklifler nelerdir? Türk vatan
daşının daha müreffeh ve daha mutlu kılınma
sını hürriyet nizamı içinde nasıl gerçekleştire
ceksiniz? Nasıl?.. (O. H. P. sıralarından «Ger
çekleştireceğiz» sesleri.) Gerçekleştireceğiz de
mek kâfi değil. Nasıl gerçekleştireceksiniz? 

Ekonominin, bugün içinde bulunduğu du
rumda', öncelikle halledilmesi gereken meselele
ri nelerdir? Ne gibi hal tarzları bu meselelerin 
çözümü için getirilmektedir? Türkiye'nin nere
ye varması hedef alınmıştır? Bu hedefe hangi 
yolla 'gidilecektir? 

Grorçdkçi, memlekotsover bir yaklaşımla bu 
soruların cevabını programda aradık. (C. H. P. 
sıralarından «Bekle görürsün» sesleri.) 

Koalisyon partileri kendi program ve seçim 
(beyannamelerindeki çözüm tarzlarına verdikle
ri, kifayetsiz sarahati dahi, müşterek program
larında esirgemiş bulunmaktadırlar. 

Vatandaşın bugün öncelikle ele alınmasını 
(beklediği, Türk ekonomisinin geleceği bakımın
dan hayatî önem taşıyan konuların program 
içinde bir ağırlıkla yer almadığını veya bu ko
nulara hiç değinilmediğini tespit ettik. Bu ko
nuların başında pahalılık gelmektedir. Seçim 
meydanlarında pek çok istismarı yapılmış olan 
bu konu için Hükümet Programında daha deği
şik bir teşhis getirilmektedir. Seçim meydanla
rında bizim üstümüze yıkılmıştır pahalılık; 
programda ise memleket enflâsyonu, dünya enf
lâsyonu gibi. şartlara bağlanmıştır. Hızlı fiyat 
artışlarını durdurmak, yani pahalılığı önlemek 
için Hükümet ne gilbi tedbirler düşünmektedir? 
1374 yılı içinde, Türkiye'de çeşitli mal ve hiz
metlerde ne ölçüde bir pahalılık beklenmekte
dir? Bu sorularımıza cevap arıyoruz; kendimi
zi tatmin etmek için değil, kamuoyunun bun
ları öğrenmesi için. 

İki nci konu; dünya enflâsyonu karşısında ne 
düşünülmektedir? Türkiye'mizin dikkatle takip 
etmesi ve zamanında gerekli tedbirleri alması
nı zarurî kılan bir diğer mesele, de, bütün dün
yada büyüme ve yayılma istidadı gösteren eko
nomik kriz ve buna bağlı hammadde bunalımı 
meselesidir. Tediye muvazenemize, fiyat istikra
rımıza, yatırımlarımıza, topyekûn kalkınmamıza 
büyük etkileri olabilecek bu problem hakkında 
Hükümet ne düşünmektedir? 

4 . 2 . 1974 0 : 1 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle 
aramızdaki gelişmişlik mesafesinin kapatılma
sında önümüze müstesna fırsatlar 'çıkmaktadır. 
Batı Avrupa'da başlayan krizin Türkiye'ye tah
ripkâr tesirlerini önlemek ve bundan gelişme
miz yararına faydalanmak için ne gibi tedbir
ler düşünüyorsunuz? Kalkınmamız bundan nasıl 
etkilenelbilir ? 

Yine bugün heı'kesr alâkadar eden âcil bir 
konu, işsizliktir. İşsizlikten daha büyük bir ada
letsizlik tasavvur olunamaz. Yılda yarım mil
yonu aşan ve devamlı artacak olan bir vatan
daş topluluğuna tatmin edici iş imkânlarını ya
ratacak ortamları hazırlamak Devletin başta 
gelen görevlerinden birisidir. İş sahası açmak, 
'bu vatandaşları üretici duruma getirmek kal
kınmam izin hayatî davasıdır. Yeni değer yara
tıcı sahaları öngören bir istihdam politikası
nın, programda, inandırıcı, gerçeklere uygun 
bir tarzda ve konunun ağırlığıyle. mütenasip 
ıbir yer işgal etmesi gerekirdi. Her sene yarım 
milyon vatandaşa nasıl ve nerede iş' verilecek
tir? Onları nasıl müstahsil hale getireceksiniz? 
Müşaihihas tedbirleriniz nelerdir? Ülkeyi dengeli 
ve âdil bir ekonomik gelişme ve genişleme ham
lesinde tutmakla meselenin çözümüne varılaibi-
lir. Çalışılan yerin ortağı olmak veya olmamak
tan daha önemli olanı, evvelâ çalışılacak yeri 
(bulmaktır. Yılda hangi sektörlerde, ne gibi te
şebbüslerle, ne kadar istihdam imkânı meyda
na getirilecektir? Bu hangi kaynakla ve nasıl 
yapılacaktır? Bütün çalışanları ve çalışma gü
cünde olanları ilgilendiren bu konuda Hükümet
ten kesin ve net bir tavır bekliyoruz. 

Ekonomik kalkınma, sosyal huzur ve top
yekûn refah, bu konuyu doğru bir yaklaşımla 
ele almaya bağlı olacaktır. 

Dördüncü konu; dış ülkelerde, çalışan vatan
daşlarımızın durumudur. Bu vatandaşlarımı-
zm büyük bir kısmının yurda dönmesi 
zorunluğuyla karşılaşılması halinde ne düşünül
mektedir veya bunu önlemek için ne düşünül
mektedir? 

•Beşinci konu; fukaralıktır. Türk köylüsünü, 
Türk işçisini, Türk esnaf ve sanatkârını ve fa
kir Türk vatandaşını daha fazla satmalma gü
cüne kavuşturmak için ne yapılacaktır? Alt ge
lir gruplarında olan vatandaşlara daha fazla 
refah nasıl götürülecektir? Bu, refahın tabana 
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yayılması; başka bir deyimle, fukaralıkla mü
cadele konusudur, sosyal adaleti gerçekleştir
me problemidir. 

Koalisyon Hükümetinin Programında bu ga
yeyi gerçekleştirmeye elverişli inandırıcı ted
birler ve belirli kararlar bulunmamaktadır. Kal
kınmayı köyden başlatmak iddiası, Türlüye'yi 
egemen güçler ve ezilenler diye iki kampta gös-
ıterme gayretleri, ezilenin yanında âdil bir dü
zen sloganları programa kadar erişme şansını 
bulamamışlardır. (A. P. sıralarından «Braıvo» 
sesleri, alkışlar.) 

Burada şunu ifade etmek istiyorum; köy ve 
köylü dâvasına bu programda hiç yer verilme
miştir. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Ne verilmemiş 
beyefendi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Si
zin sözcünüz de çıkar verilmiştir der. Ben ve
rilmemiştir diyorum, Allah Allab... 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Aferin, aferin. 
' SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Köy 

ve köylü dâvası Türkiye'nin insaniyet davası
dır ve köye medenî hizmetleri götürme, köye 
iştira gücü götürme; bunlar dağınık pasajların 
içinde olur. Köylünün banka borçlarını tasfiye 
seçim zamanlarında söylenir, hattâ banka borç
larının 500 liraya kadar olan kısmının affedi
leceği söylenir. Köye götürülen medenî hizmet
lerden; elektrik, su, yol gibi hizmetlerden katıl
ma payı alınmayacağı söylenir; fakat program
da bunların izleri bulunmaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.)1 

Köye götürülecek medenî hizmetlerden katıl
ma payı alınmasına artık son verilmelidir. Bu 
hususta Hükümetin tavrını bilmek istiyoruz. 
Bu hususta hazırlanmış kanun teklifimiz vardır 
ve kanun teklifimiz yüce Meclise takdim olun
muştur. 

Falkir vatandaşlara kalkınmanın nimetleri
ni götürmek ve onların reel gelirini yükseltmek, 
sosyal adaleti gerçekleştirmek, kısacası top-
yekûn kalkınmayı, refalh toplumunu, mutluluk 
toplumunu elde. etmenin bir yolu vardır; o da 
ekonomik 'büyümedir, dengeli kalkınmadır, bü
tün millî kaynaklan gelişmenin emrinde en iyi 
kullanabilmektir. Hükümeti teşkil eden partiler 
şimdi va:ıd değil icraat safhaısmdadırlar. Muha
lefette değil, iktidardadırlar. Bu sebeple sade

ce söylemek değil, hem söylemek, hem de söy
lediklerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Neyi 
yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, ne zaman ya
pacağınızı göstermeniz gerekir. 

Milletimizin istekleri her gün artacaktır. 
Kendisini idare edenlerin bunları nasıl karşıla
yacağını bilmesi hakkıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz her konu Türkiye'de 
geniş kitlelerin üzerinde haklı bir hassasiyetle 
durdukları, önceliği olan meselelerdir. Prog
ramda bu meselelerin her birinin ayrı bir bö
lümde incelenmesini ve ağırlıklarıyle mütena
sip tedbirlerin düşünülmesini isterdik. Bunları 
görmedik. Seçim meydanlarının bu en aktüel 
konuları, Hükümet Programında âdeta görün
mez hale gelmiştir. 

Vergi sistemi üzerimde de durmadan (geçe
meyeceğiz. Yergi sisteminin daha âdil bir ya
pıya kavuşturulması, bu sistemlin kabil olduğu 
kadar basit, kolay, uygulanır hale getirilmesi 
gerçek vergi hâsılatının artırılması gereklidir. 
Heımen şunu kabul ve ifade ediyoruz ki, ne yapı
şanız, ne kadar yapsanız vergi sistemi yine dai
mi biır ıslahatı gerektirecektir. Yani vergi sis
temi gibi bir sistemi, bir memleketin ekono
mik kalıkınmasıyle, bir memleketin sosyal kal
kınmasıyla, bir memleketin gelir sıeiviyesdyle 
ilgili olan bir sistemi «En iyisi budur» diye 
dondurmaya mahal yoktur. Burada, şunu sor-
mak isterim Hükümetten; Katma Değer Vergi
si hakkında n'e düşünmekte olduğunu bilmek 
isteriz. Katma Değer Vergisi bir yenilik olarak 
ufukta durmaktadır. 

Vergi adaletinden; çok kazmamandan çok ver
gi, düşük gelir seviyesinde bulunan vatandaşlar
dan, en az geçim indirimi İradilerini günün şart
larına göre ayarlayarak, hiç veırıgi almamak, ve
ya az vergi almaık anlaşılmalıdır. Verginin öde
me gücüyle mütenasip olması, kaynakların tü
kenmesi ve tasarruf eğilimlerini ortadan kaldır-
mıayacak bir anlayışla vazedilmesi icap eder: 

GTelir ve KurumJlar Vergilerinin tarif el erinin 
zaman zıaman gözden geçirilmesi, ekonomik ge
lişmenin ve konjonktürün icabıdır. Ancak, ta
rifelerde yapılacak değişiklikler':ı istikamet
lerinin ne olacağının önceden sarahate kavuş
turulması gereklidir. Burada kıstıa's, artan öde
me gücü ve ödeme imkânlarıyle mütemasip bir 
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tashih mi, yoksa özel teşebbüsken kamuyla yemi 
kaynak aktarmalarını tatmin etmek fikri, mi 
olacaktır ? özel tasarrufların, yani özeli teşebbüs
lerde kullıamılam imkânılamnıj kısaıtlayıcı bir uy
gulama nu düşünülmektedir? Vergi mevzuatım
dan, israfları teşvik edici hükümlerim kaldırıl-
ıması lazımdır. Ancak, burada vergi tahsil mas-
ıralflları mı, vergi ziyanına sebebiyet veren for
malite veya organizasyon aksaklıklara! mı, yok
sa matrahtan tenzili mümkün masraf kalemleri 
mi kastedilmektedir? Bu açııklığa kavu§tfurul-
malıdır. 

Vergi sisteminde, sosyal adalet ve kalkınma 
amaçlarına hizmet eden değişiklik]er yapılması 
ve bu sisıtemin yatırımları güçlendiren hüküm
lerinin ısllah edilmesine (çalışılmalıdır. Ancak, 
sosyal adaleti ve kalkımmıa amaçlarımı, hangi 
anlayış içinde gerçekleştirmeyi Hükümetin dü
şündüğümü anlamak mümkün değildir. 

Verjgi mekanizması, ıtaısıarruflaırınıa yönlen
dirilmesi, Devletin plân uygulamasında rehber
lik ve destek görevimi ifada çok tesirli bir araç
tır. Anayasanın tanımış olduğu ekonomik dü
zenim. gelliştirilmesi istikametinde özendirici, teş
vik edici muhtevalar olması gerekir. 

Vergli politikalarımdan bahsederken, ka
mumun finansmanıma sağlamak gayesinin güdül
düğü tabiîdir. Kamumun, fiınansmamında, kamıu 
idaresinin masraflarının karışılamması, Devletin 
ekonomik faaliyetlerinin finansmanı, Devletin 
sosyal vecibelerinaın iflası için gerekli finansman 
kalemlerinin ayrı ayrı* şümulünün bililnîmesi ge
reklidir. Burada, Devletin ekonomik faaliyetle
ri içim, Devletin sosyal gayetlere aktaracağı fon
tlar için, Devlettin- kamu idaresi için sarf 'edece-. 
ği masraflar n'e alacaktır? Bu fevkalâde önemli 
bir yer ıtultınuaıktadır. 

Kamu masraflarında önemli olan, Devletin 
güvenliğiyle ilgili tedbirlerin karşılığı ve Dev
letin eğitim masraf la riyle Devletin sağlık mas
rafları gibi masraflardır. Binaenaleyh, 'Türki
ye şartları içerisinde, esasen Devletin ekonomi
ye ayırabileceği kaynaklar fevkalâde mahdut
tur. Hükümetin, Devletin güvenliği için, Devle
tin güvenliği ile ilgili masraflar konusunda ne 
düşündüğünü bilmemiz lâzımdır. Buradan gayet 
açjkliiikla ifade edelim1: Hükümet Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin .mevcudunda bir azaltma düşün

mekte midir? Bunu ıbilmemiız lâzımdır. {A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Finansman (kurumlarında yapılacağı ndan 
ıbahsedilen yeni düzenlemeler ve Ibu ifadeyi ta-
kilbeden hükümler, koalisyon ortaklarının eko
nomik idare hakkındaki anlayışları 'bakımından 
/bizi ciddî endişelere sevk etmektedir. Her ne ka
dar koalisyonun bir kanadını teşkil eden Millî 
ISelâmet Partisinin faizsiz kredi, yatırım ve kâr 
ortaklığı şeklinde ileri sürdüğü ve ne ıserbest 
piyasa nizamiyle, ne de çağın ekonomik gerekle
riyle bağdaşabilen taahhütleri terkedilmişse de, 
koalisyonun diğer ortağı Cumhuriyet Halk Par
tisinin (banka kaynaklarını âdeta kamu fonları 
gibi kullanma eğilimi endişemizin kaynağını teş
kil etmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Banka kaynakları özel kesimin tasarrufla
rından oluşagelmektedir. Bu tasarruflar üze
rinde, ekonominin ve plânın öngördüğü sahala
ra yönlendirme şeklinde ıbir tasarrufta (buluna
bilmek, kaynağın mahiyeti ve cari hukuk dü
zeni bakımından nasıl yapılacaktır? Bankadaki 
mevduatlar Devletin değil ki... (Bunun açıklığa 
kavuşturalım ası faydalı olacaktır. 

Banka kaynaklarının, nedense hür teşebbüs
ten farklı mütalâa edilmesine titizlikle çalışılan 
halk teşebbüsleri ve kooperatiflere öncelikle yön-
lendirlilmesıi gaye olarak belirtildiği halde, gerçek-
leştiriilmesiniin hangi araçlarla olacağı ortaya kon-
ımamışıtır. Banka kaynaklarının yönlendirilmesi, 
faiz, vergi ve Merkez Bankası kolaylıkları gibi 
destekleyici ve özendirici tedbirlerle imi, yoksa 
plasman programları üzerinde ayrı Ibir karar 
ve vize mekanizması kurularak mı sağlanacak
tır? 

Burada hemen- şunu ilâve edelim ki, gerek 
protokolde gerekse Hükümet Programında, Mer
kez Bankasıyle ilgili, anlamadığımız bâzı hü
kümler vardır. 

Merkez Bankası, Ibir ımemleketm iktisadî 
hayatında, kalp ımasafesindedir. Merkez Ban
kasına tarafımızdan 'bir otonom, bir müstakil 
hüviyet verilmiştir. Müstakil hüviyet verilmiş
tir ki, siyasî birtakım amaçlar altında zorla
nıp, Merkez Bankası enflâsyoınist veya deflasyo-
nist bir para politikasına itilmesin. Bunun için 
yapılmıştır. Binaenaleyh, doğru ekonomik ku
rallara daha çok riayetkar olabilmek için böy-



M. Meclisi B : 36 4 . 2 . 1974 O : 1 

ile yapılmıştır. O itibarla, Merkez Barakasında 
ne yapılacaktır? Bu çağda, saramıyoruz iki, ıbir 
•açık finansmana (gitmeyi ıkimse göze alsın. Açık 
finansman çıkar yol değildir, herkesi yarıda bı
rakır. iSiyasettteki istikrar kadar, ekonomideki 
istikrar da fevkalâde önemlidir ve ibiııbiriyle 
zaten bağlantılıdır. iSiyasî istikrarsızlıkların bü
yük sebeplerinden birisi de, gayet hızlı enflâs
yonlardır. Onun içindir ki, Merkez Barakasının 
enflâsyonu teşvik •edici istikâmette kullanıla
cağını ummuyorum; ama yine de Hükümetin 
Merkez Bankası hakkında ne düşündüğünü ifa
de etmesinde, sanıyorum iki, fayda vardır. 

Ekonominin dengesi dediğimiz, tüm harca
malarla tüm (gelirlerin dengesi sağlanmadıkça, 
sağlam kaynaklar yerine sunî kaynaklarla ibu 
dengenin sağlanmasına kalkıldıkça, ekonomide 
istikrarı sağlamak mümkün değildir, fiyatları 
tutmak mümkün değildir, çeşitli haksızlıkları 
önlemek mümkün değildir. Binaenaleyh, para 
politikası ve ıMerkez Barakası fevkalâde önemli 
ıbir araçtır. Onun için bunun üzerinde ısrarla 
duruyoruz. 

»Kamu İktisadî Teşebbüsleri için, «Kuruluş 
amaçlarına, uygun çalışma imkânları sağlatmak 
ve •verknler.ini artırmak .maksadıyle yeni düzen
lemelere gidilmesi için demokratik esaslara da
yalı, etkin bir sistem kurulması» gibi bir beyanı 
yeterli bulmuyoruz. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
TürMye^ıin en önemli müesseselerindendir. Bu 
teşebbüslerde Devletin 100 milyarlık yatırımı 
vardır. Gerçi, Kamu İktisadî 'Teşebbüslerinin bir 
kısmının aMında Kamu İktisadî Teşebbüsü sa
yılmaması lâzımdır. Demiryolunun nesi Kamu 
İktisadî Teşebbüsü? O doğrudan doğruya bir 
kamu hizmet teşebbüsüdür. 

Başkası yapmadığı için bu hizmeti Devlet 
yapar. Telefon İdaresinin^ nesi İktisadî Dev
let Teşebbüsü olur? Denizcilik İdaresinin 
nesi İktisadî Devlet Teşebbüsüdür?. (Sade
ce yolcu kısmından bahsediyorum; yük kısmı 
tayrı bir mese'ledir, yük kısmı iktisadî bir te
şebbüstür.) Biraaenıaleyh, böyle birtakımı şeyle
ri çıkardıktan sonra dahi, yine geride 50 mıil-
yar liranın üstünde fiilî yatırım yapılmış de
ğer vardır. Bundan azamî şekilde faydalanmak, 
gelip geçen her hükümetin gayesi olmuştur. 
Bin*enıaieyih, sadece, «(Kamu iktisadî teşebbüs
leriyle ilgili reoııganizasyonu yapacağız, etkin 

biçimde bunları düzenleyeceğiz» şeklindeki, bu 
kadar kısa bir açıklamayı kâfi bulmuyoruz. 

Ne yapacaksınız kamu iktisadî teşebbüslerini! 
Daha fazla kaynak yapar hale getirmek için ne 
yapacaksınız? Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı 
var. Bu yatırımlardan nasıl kaynak yaratır ha
le -getireceksiniz? Buralar bazen başabaş, bazen 
biıkaç milyar lira zarar eder, bazen birkaç mil
yar lira kâr eder. Bunlar böyle yürüyegelmek-
tedir; kaynak yaratmazlar. Yani nasıl kaynak 
yaratır hale getireceksiniz? Hiç olmazsa kay
nak yaratma çabasını programda görmek ister
dik ve tabiî tedbirleriyle birlikte. Kamu ikti
sadî teşebbüslerinin idaresine çalışanların işti
rakiyle, kaynak yaratma meselesi halledilmez. 
Çalışanların iştirakinden sonra bir kademe 
var. Kamu iktisadî teşebbüsü diyoruz. İktisadî 
teşebbüs aslında şevki idare meselesidir. Tür
kiye'nin kamu iktisadî teşebbüslerindeki en bü
yük zorluğu, yüksek şevki idaredeki sıkıntısın
dan ileri gelmektedir. Yani çalışanı, şevki ida
reci yaptırdığınız zaman... Yapın, ama yaptığı
nız zaıman meselemin- hallolunacağını saramıyo
rum. Ve hele kamu iktisadî teşebbüslerinin kâr
ılarını çalışanlara dağıtma meselesinde adalet 
olmaz. Çünkü, kamu iktisadî teşebbüsünün ser
mayesi millete aittir; sadece onu çalışana ver
mek suretiyle adalet olmaz. 

Maaşlarını verin, mükâfat verin. Prodükti
viteyi artırmak mümkünse yapın ve prodükti
vite artışından çıok dalha büyük mükafatlar ve
rin-, primler verin; ama kazandığını ona vere
ceğiz derseniz olmaz, öyle detmiyorsanız mese
le başkadır. Ben o intibadayım ve onun için 
söylüyorum personelini bir yere kadar memnun 
edersiniz; ama kamu iktisadî teşebbüsleri bir
çok sahada Türkiye'de nâzım rol 'oynamıştır ve 
halen de oynamaktadır. Onların fiyat seviye
leri Türkiye'deki fiyat seviyeletini tespit ediyor. 
O fiyat seviyeleri, israftan şu veya bu sebepten 
dolayı, çok yüksek olursa Türk tüketicisini ezdi
rirsiniz. İşte buna işaret etmek istiyorum. 

Üzerimde durmak istediğim diğer bir konu
da, Türkiye'nin alt yapı konusudur. Benim kul
landığım altyapı deyimiyle, iktisatçıların ve 
sosyal bilimcilerin kullandığı altyapı deyimi 
aynı şeyler değildir. Ben bunu değişik mânada 
anlıyorum. Altyapı olarak, Türkiye'nin fizi-
ikî yapısına kastediyorum. Altyapıyı kısa za-
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manda meydana getirıiTek mümkün değildir. 
Altyapıyı meydana geıtirmdk fevkalade zor. Alt
yapıyı, altyapı ihtiyacı doğmadan meydana ge
tirmek lâzımıdır. Maalesef, ülkemiz gibi kalkın-
mı*a çabası içinde bulunan memleketlerin >eıı bü
yük hendikaplarından birisi, altyapıya kaynak
larının büyük bir kısmını tahsis etımcik meebuıi-
yetinde, sarf etmıek imecburiyetıinde olmasıdır. 
Altyapıya eğer zamanmdıa* başlanmaz ve ihti
yaç doğduğundan ön'oe meydana getirilmezse o 
zaman darboğazlar meydana gelir. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin 10 sene sonraki ih
tiyaçlarına şimdiden başlaımalk zarureti vardır. 
Altyapının zorluklarını biliyoruz; altyapı ane-
se'lesurde hükümetler , daima, hiç olmazsa biz 
öyle karşı karşıya kaldık, zorluklarla karşı 
(karşıya kalmışlıaridır. Bir 'kerte açık rejimlerde 
altyapı tenkide uğrar. 

Tenkitler şöyle olur : «Buna ne lüzum var; 
bu kadar büyük şeyi yapmaya ne lüzum var; 
ne ile yapacaiksınız; memleiketi batıracak mısı
nız?» şeklinde tenkitler yapılır. Çünkü, altyapı 
bir tasavvur, bir tahayyül meselesidir. Bir ülke
yi 'büyük tasavvur edebilme meselesidir. Büyük 
tasavvur ve tahayyül ettikten sonra, onu büyülk 
yapacak anaarterleri ortaya koyabilme mesele
sidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İfrata ikaçımadan, dar ve losır düşüncelere 
saplanmadan altyapıyı meydana getirmek lâ
zımdır. 

Programın, Türkiye'nin en önemli bir diğer 
meselesi olan, tarım ve sanayi ile ilgili paragraf
larını da tatminkâr bulmuyoruz. 

Tarımın ele almış tarzı, meselelerine teşMy 
ve getirilmesi düşünülen tedbirlerde, Türkiye'
nin bu en önemli konusunda yetersiz kalındığı 
gözden kaçmıyor. Öncelikle, tarımda güdülecek 
politikalaran temel hedef ve prensiplerinin orta
ya konmamış olmadı büyük bir eksikliktir. G er
ci, tarımda hava şartlarının tesirini azaltmak 
mümkün; sulama, drenaj, toprak ıslahı, makine
leşmeye önem vermek gibi. Hava şartlarının tesiri
ni azaltmak gibi şeyler var; ama, Türkiye'de 
250 milyon dönüm arazi ekiliyor. Senede bir 
milyon dönümü azamî olarak sulamaya koyabi
lirsiniz ve 60 - 70 milyon dönüm sulanacak ara
ziniz vardır. Buna çalışmak lâzım; ama hava 
şartlaınnan tesirini, sulama şebeke!eriyle, hissedi

lir derecede azaltmanın zaman meyelesi olduğu
nu herkes kabul etmelidir. .. 
• 

Öyle ise, tarımda ne yapacaksınız? Tarımda 
hedef üretim olmalıdır. Aslında, Türkiye'nin, 
büyük reform, ve himmet bekleyen, bu zamana 
kadar tuttuğumuzdan çok daha farklı bir tutum
la yenilmesi lâzım gellen meselesi tarımdır..30 
milyon Türk vatandaşının refahı buna bağlıdır. 
Yalnız, 30 milyon Türk vatandaşının refahı da 
buna bağlı değil, Türkiye, 1974 seneyinde 700 mil
yon ton buğday ithal edecek; yağ ithal edecek, pi
rinç ithal edecek, tereyağı ithal edecek. Türkiye'
yi evvelâ kendi kendisini besleyecek hale getirme
miz lâzımdır. Bu bir millî meseledir. Bu millî 
meselede, hakikaten demokratik hür düşünceye 
uygun, fevkalâde, iliori tedbirlere,, fevkalâde 
önemli .ve mücssıiriyct «ağlayacak tedbirlere git
mek zarureti vardır. Tarım ürünlerinin değer
lendirilmesi gerekir. Bugün Türkiye'nin üç. ta
ne tarım, ürünü var ki;, özel itina ister. Bunlar
dan birisi üzümdür; binisi tütündür biriyi çay
dır. Yalnız Gaziantep bölgemizde 500 milyon 
kilo üzüm yetiştirilmektedir; bu değerlenmiyor. 
Yaıılız (İaziantep'te 550 milyon kilo,'' yalnız 
Nevşehirde 200 milyon kilo üzüni yetiştıirnıekte-
dir. Bu, Türkiye için büyük bir nimettir. Bunu 
kurutuyoruz ve kuruttuktan sonra ki, beş kilo 
yaş üzümden bir kilo kuru üzüm çıkıyor ve beş 
kilo yaş üzümün bedeli olan bir kilo kuru üzüm
de aşağı yukarı aynı fiyata satılıyor. Bu ıscne fi
yatlar iyi ama, geçen senelerde öyle ala_gelmiştir. 

Tekelin elinde çok büyük imkânlar vardır. 
Gönül isterdi ki, bu sahaya özel itina gösteril -
«in. Aynı şeyi diğer iki mahsul İçin de düşünü
yoruz. Daha doğrusu düşünmek lâzımdır diyoruz. 

Türk tarımının en önemli mesellesi prodük
tivitedir. Bıir dönüm topraktan ne alırsınız? Pa
muk ekiyorsanız kaç kilo alırsınız? Başka mah
suller ekiyorsanız, kaç kilo alırsınız? Tek malıyu-
le dayanan Orta Anadolu köylüsünün geliri buğ
daydır. Yine tek mahsule dayanan Güneydoğu 
Anadolu köylüsü, olduğu zaman, bir dönüm 
topraktan azamî 80 ilâ 150 kilo alır. 400 - 500 
kilo seviyesine çıkma çabalarını, mutlaka ve 'ha
raretle götürmek lâzımdır. Bunlar mümkündür. 
Başka ülkelerde yapılmıştır. Biizim ülkemizde 
de tohum değişikliği ve başka 'usullerle yüksek 
verimlere yer, yer ulaşılmıştır. Binaenaleyh, ta-
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rıııda genetiğin getirdiği birtakım, hakikaten 
mucize telâkki edilebilecek, hususlar var ki, 
bunlara eğiliıımesi şarttır. Verimlilik çıkara-
ımazsak refahı çıkaramayız. Refah, prodüktivi
tenin neticesi olacaktır. 

Kooperatifler meselesi üzerimde, burada, dur
mak istiyorum. Kooperatiflere büyük ümit bağ-
lanmışti'r. Aşağı yukarı «Akgünlere» sloganının 
bütün ağırlığını, kooperatifler ile halk sektörü 
çekmektedir, (ki ona 'da biraz sonra geleceğim) 
evvelâ kooperatifler meselesi üzerinde durmak 
'istiyorum. 

Clayet tabiî ki, kooperatiflerin teşviki Ana
yasanın 'emridir, itcşvik 'edilmesi de lâzımdır. 
Yalnız, 'kooperatifler teşvik 'edildiği zaman ve 
kooperatif] eşme çok yaygın hale getirildiği za
man, Türkiye'nin ekonomik kalkınma meselesi
nin hallolacağı kanaatinde değiliz. Çünkü, Tür 
kiye'nin ekonomik kalkınması tek faktöre bağ
lı değil. Prodüktivite gücü olmayan birçok kim
seyi yan yana getirseniz prodüktivite gücü çık-
mııyorki... öyle ise, istihsalin başka unsurlarını 
kaale almadan, sadece örgütlenilmek suretiyle 
bir neticeye varmaya çok fazla ümit bağlanmış 
görünüyoT. Burada bâzı hususların aydınlığa 
'kavuşmasını istiyoruz. 

Kooperatifler, bir hizmet, bir değerlendir
me ve gönüllü olarak iştirak edilen bir kuruluş 
olarak mı kabul edilmekte, yoksa istihsali plân-
layıeı, üretim kararları verici, hâsılayı ortaklar 
(arasında dağıtıcı, koUektif üretim ve planlamıa 
esasına dayanan ve buna ilâveten değerlendir
me hizmetleri gören bir kuruluş mu kabul 'edil
mektedir1? Kooperatifleri ayrı ve büyük bir sek
tör sekilinde aldığına göre ve programın sanayi 
ile ilgili bölümünde de açıkça belirtildiğine gö
re, kooperatiflerin bir üretim birimi telâkki 
«edildiği intibaı uyanmaktadır. Bu takdirde, tıa-
rımla ilgili olarak teşekkül lettirileeek koope
ratiflerin kollektif bir üretim düzeni meydana 
getirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir dü
zende, üretime katılacak sermaye ve toprak 
bağlılığı üzerinde, mülkiyet fertlerde 'kalsa da
hi, tasarruf ve karar yetkilerinin kooperatifle
re almmasiyle, hakkin özünün ihlâl edileceği 
endişesini 'duymaktayız. 

•Taban fiyatlarının 'tespitinde gözönüne alı
nan kıstası doğru bulmamaktayız. Programda 
üreticinin 'emeğinin karşılığını (almasını sağla

yacak bir taban fiyatı politikasının takip 'edile
ceğinden bahsedilmektedir. Refahı tabana gö
türeceksek, 'refahı yaygın hale getirıeceksek, bu 
kâfi değildir. Türk köylüsüne reel satın alıma 
gücü götüreceksek bu kâfi değildir; lâzımdır 
fakat kâfi değildir. Taban fiyatı mevzuu olan 
tarım ürünleri maliyetinde bulunan yegane un
sur emek değildir. Sadece emeğin karşılığını 
ödemekle, görünüşte çiftçinin lehine bir uygu
lama getirildiği intibaı yaratılmak istenilmek
te, gerçek halde, diğer .maliyet unsurları dikka
te alınmayarak, tarımdan başka kesimlere 
.ehemmiyetli 'kaynak aktarmaları yapmanın bir 
formülü ortaya konmaktadır. Böyle bir taban 
fiyatı politikasiyle köylüye ne fazla gelir, ne 
de refah götürmeye imkân yoktur. 

Taban fiyatlarının tespitinde, tarım ürünü
nün gerçek değeri ile satılmasını temin letımek 
ilk gayedir. Gerçek değeri bulabilmek için ma
liyetin bütün unsurları hesaba katılmalıdır. Ya
ni, tarıma tahsis ıcdilen sermayenin makul ge
liri, tarım girdilerinin maliyet içindeki payı, 
kredi şartları, bizzat kendi toprağında çalışmış 
olsa dahi çiftçimin harcadığı emeğin gerçek kar
şılığı ve bunlara ilâve edilecek makul bir kâr 
taban fiyatının tespitine 'esas olmalıdır. Ayrı
ca, tarım ürününün çeşidine, üretimle meşgul 
çiftçilerin, genel 'ekonomik politika icabı, hima
ye edilme gereklerine göre, yukarıda vermiş ol
duğumuz objektif kıstaslara, sosyal gayeli ilâ
veler de yapılmalıdır. Sosyal gayeli ilâvelerin 
maksadı; biç olmazsa Türk köylüsüne, asgarî 
hayat seviyesine yetecek kadar gelir sağlamak
tır. Binaenaleyh; «Emeğin karşılığı budur.» de
yip, «Asgarî hayat çizgisi için sana bu kadar; 
para lâzımdır» diyebilme noktasına Türkiye ge
lebilmelidir. 

Tarım kredilerinin çiftçiye intikalini daha 
kolaylaştırıcı bir düzenlemeye gidilımesine ta
raftarız. Özellikle bu kredilerin projeye dayalı 
ve kontrollü kredi haline getirilmesi, müessir-
yeti bakımından zarurîdir ve şimdiye kadar ki 
uygulama da bu istikamette olmuştur. Ancak, 
kredi verilmesinde, özellikle teminat bakımın
dan, 'kolaylık getiriliırken, nıe kredinin bir bağı
şa dönüşmesi, ne de üreticinin mahsul üzerinde 
tasarruflarını takyit 'edici bir yola gidilmelidir. 
'Tek mahsule dayanan çiftçinin 'emeğinin; nasıl 
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görüldüğü, özellikle Türkiye'nin bir meselesi
dir, 

Hükümet Programının tarımla ilgili mesele
leri ele alış tarzında, konunun organizasyon ve 
lekonomik .altyapının yeni bir biçimde düzenleıı-
ımesine ağırlık verilerek hallinin umulduğu .gö
rülmektedir. 'Bunun ne getireceğini zaman gös
terecektir. 

Tarımda, üretimin ihtiyacı tam karşılayacak 
seviyenin üstüne çıkarılması, pahalılılik ve ıbes-
lenme propl emi erin hallinde 'en önemli çare 
olacaktır. En kısa zamanda Türk çiftçisi ve köy
lüsünün reel gelirini, satınalma (gücünü iıki mis
line çıkarmak lâzımdır. Türk köylüsünü ve çift
çisini, [kazandırılacak istihdam imkânları ve sa
tınalma gücüyle (bir tüketim toplumu yapmak, 
yani pazar ekonomisinin parçası haline getir
mek, (böylece medenî ihtiyaçlarını satmalabile-
cck iktisadî güce kavuşturmak lâzımdır. Türki
ye'nin bugünkü ekonomik seviyesinde, sadece 
10 - 15 milyon insan tüketici, pazar ekonomisinin 
bir parçasıdır. Onu pazar ekonomisinin bir par-
'çası haline (getirebilmek için, 'mutlaka Ibir iştira 
gücüne, satınalma 'gücüne eriştirmek lâzımdır. 
Bu da ancak üretimle mümkündür. 

Tarımla ilgili dertlerin hallini, kalkınma me
selesinin gerçekleşmesiyle birlikte (mütalâa et
mek zarurîdir. Tarımın davası, ekonomik ve sos
yal bir davadır. Bulacağımız çözüm; toprağı in
sanın iefendisi değil, insanı toprağın efendisi 
yapımaktır. 

Ormanların korunması ve orman köylerinin 
kalkınması İçin programda; «orman köylüler i-
rrıin 'güçlü kooperatiflerde ibirleşmelori ve hu 
(kooperatiflerle orman işçileri 'sendikalarının. 
Devletçe işletilen ormanların yönetim ve 'göze
timine etkili bir şekilde katılmaları» >en tesirli 
hal tarzı olarak gösterilmektedir. 

Şunu ifade edelim ki, bir rivayete göre ta
nımda, orman köylerinde 3 milyon insan vardır. 
Rivayete göre demeyelim de, değişik tariflere 
göre. Orman içinde yaşayan köylünün geliri 
mahdut; fevkalâde fukara köylünün nüfusu 3 
ımilyondur. (Başka bir deyime göre de, ormana 
10 kilometre mesafedekiyle (beraber yaşayan or
man köylüsünün nüfusu 10 milyondur. Bunları 
kooperatife dahil 'etmek orman köylüsüne iş sağ
lamaz ki... Yani kooperatifi eştirme orman köylü
sünün işsizlik davasını çözmezki. İş olacak.. Koo

peratife 'aldınız bunları; ne yaptıracaksınız? 
Ağaç mı kestireceksiniz; yol mu yaptıracaksınız; 
nakliye mi yaptıracaksınız; ağaç mı diktirecek
siniz; yangın mı bekleteceksiniz; ne yaptıra
caksınız? '(A. P. sıralarından alkışlar.) Peki, 
ıbunları yapacak mahdut kişiye iş var. Yani, 
ormanm içinde, orman köylüsünün tümüne iş var 
ıda verilmiyor mu! 

Muhterem milletvekilleri, orman meselesi 
Türkiye'nin fevkalâde hayatî hir meselesidir ve 
yine bir hesaba göre Türkiye'min 10 milyon 
hektar, yani 100 milyon dönüm ormanı vardır. 
Başka Ibir hesaba göre de, Türkiye'nin bozuk or
manlar ve saire dâhil 18 milyon hektar, yani 180 
milyon dönüm ormanı vardır. Bu, Türkiye'nin 
hemen hemen 1/5'ine tekabül ediyor. Türkiye 
Ibıı 1/5'ten istifade etmez durumda kalamaz. Or
mandan çıkardığımız varlık, bugün birkaç mil
yarın içindedir ve bu da masraflarını ancak kar
şılamaktadır. Yani, Türkiye'nin 1/5 sahasından 
çok daha iyi istifade etme yollanılın aranması 
lâzımıdır. Kooperatifleşme, iş varsa işi daha iyi 
tanzim etme, istihsali, istihlâki ve saireyi daha 
iyi düzenleme, (bunların hepsi iyi; ama 10 kilo
metre çevresiyle ıberaber 10 milyon nüfus o or
mandan nasıl geçindirilecektir? Cevabı bulun
ması lâzımgelen soru (bu. Koperatifleşmek sure
tiyle istihsal meydana gelmiyor ki.. İş yeri de 
meydana gelmiyor. 

Hükümet Programının sanayi ile ilgili bölü
münde tespit edilen politikalar, özellikle orga
nizasyon tedbirlerine ağırlık verildiğini gös
termektedir. [Sanayileşmede Türkiye'nin fev
kalâde lönemli bir noktaya geldiğini, hiç birimi
zin aklından çıkarmaması lâzımdır. 

Türkiye daha sanayileşmenin başlangıcın
dadır ve rekahet gücü olan hir sanayileşmeye 
gitmektedir. 'Türkiye, bugünkü sanayileşme 
seviyesinde, ikame malları sanayiinden, başka 
sanayi dallarına kayma durumundadır; ikame 
malları sanayiinin hemen hemen sınırına gelmiş
tir. Rekabet gücü olan bir sanayi; açık pazarla
ra çıkacaksınız. Rekalbet gücü olan hir sanayii 
hisle yheyecanla kuramayız. Rekabet gücü olan 
bir sanayii hesapla kuracağız. Mukayeseli üstün
lük prensibinin tatbik edilmesi dönemi gelmiş
tir. Türkiye'nin her tarafına bir şey yapın. Bun
dan ıbiz ancak memnun oluruz. Ancak şunu da 
unutmamak lâzımdır ki, memleketin mahdut 
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olan kaynaklarını, yanlış, priyöritelere .bağlamak 
suretiyle halka da yaramayan, memleketin ik
tisadî gücünü de artırmayan, işletil emeyen bir
takım atıl kaynaklar, atıl tesisler meydana ge-
tiriLmemelidir. Binaenaleyh, sanayileşme proble
minin bu noktasında, bulunduğumuz (bugünkü 
noktada rekabet gücüne dayanan ibir sanayi kur
mak, Türkiye için hayatî önemi taşır. Ne sata
caksınız Orta Doğu memleketlerine? Veya Av
rupa memleketlerine ne satacaksınız? Dev en
düstriyel memleketler var, onlarla rekabet ede
medikten sonra.. «Mendim ucuz fiyatla satarız.» 
Aradaki farkı kim kapatacak? İşte aradaki fark 
rasyonalizasyon meselesidir, prodüktivite me
selesidir. Rasyonalizasyon ve prodüktiviteye 
dayanmayan bir endüstriyi (kurduğunuz takdirde 
fevkalâde zor sıkıntıların içine gireriz. Endüstri 
kurulmalıdır, kurulması hızlandırılmalıdır. Ge
rek kapasitelerde, gerekse endüstrinin planlan
masında fevkalâde önemli bir safhaya Türkiye 
gelmiştir. Bu imkânı (kaçırdığımız zaman, dana 
uzun seneler yakalayamayız. 

Anayasanın tespit etmiş olduğu karma eko
nomi düzeni, kamu ve özel kesimin bir arada 
faaliyette bulunması gerçeği reddedilmemekle 
(beraber, halk sektörü, dengesel kalkınma ortak
lıkları giibi yeni üretim birimleri meydana ge
tirilmekte, sanayileşmenin ağırlığının kamu ile 
bu (birimler arasında tevzi edileceği anlaşılmak
tadır. Halk sektörü veya dengesel kalkınma or
taklıklarının özel mi, kamu mu, yoksa karma 
'bir kuruluş mu olduğu hakkında bir açıklık bu
lunmamaktadır. Halen mevcut ve en büyük or
tağının payı •% l'in üstünde olmayan, binlerce 
ortağa sahip sanayi kuruluşlarının halk sektörü 
telâkki edilmeyip hangi tip ibir sektör öngörül
düğü anlaşılamamaktadır. 

Yine, tespit edilmeye çalışılan yapıda, kar
ma teşeibbüse hiçbir yer verilmemekte, Dev
let ile özel teşebbüsün, iştirak halinde, ortak
lıklar ve sanayi tesisleri ıkurması düşünülmedi
ği gibi, btt ortaklıkların tasfiye edileceği de se
çim beyannamelerinde ifade edilmektedir. Ana
yasanın anladığı mânada, kamu ve özel kesim
lerin birlikte faaliyet göstereceği ekonomik dü
zen değiştirilmek mi istenmektedir? Halk sektö
rü, hür teşebbüs nizamının bir kuruluşu ise özel 
sektördür; böyle değilse yeri neresidir? Nasıl sa-
nayileşeceğiz? Sanayileşmeye yararlı potansiyel 

imkânlarımız nasıl ımeydâna çıkarılacak f Kal
kınma için gerekli unsurlar nasıl harekete geti
rilecek? Nasıl tedarik edilecek? Sermaye, emek, 
teşeiblbüs, teknoloji, şevki idare olarak sıralaya
cağımız bu zarurî unsurları, beraberce kalkın
manın emrine nasıl tahsis edeceğimiz konusu 
programda görülmemektedir. Dünya pazarları 
şartlarına uygun ve ihracata açık, yani rekabet 
gücü olan bir sanayi nasıl gerçekleştirilecektir? 

Türkiye'nin taraf olduğu ekonoimik anlaşma
ların gerektirdiği şartlar nasıl hazırlanacaktır ? 
İçe dönük, kendi kendine yeterli bir sanayi stra
tejisini mi düşünmektesiniz, yoksa geniş pazar
lara açık ibir sanayii mi Türkiye'de kurmak is
temektesiniz? Sanayiin finansman ve teknoloji 
açıklarını nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? 
Bu suallerin açıklanması, sanayi politikalarınızı 
daha belirli ihale getirmek bakımından lüzumlu 
görülmektedir. 

Sanayileşmeyi ve sanayiinin getireceği ni
metlerin, coğrafî denge ve sosyal adalete uygun 
olarak dağıtılmasındaki araçlarınız nedir? Bu 
araçların plân ile ilişkisi nasıl kurulacaktır? 
Yani, bununla merkezî ibir plânlamayı mi kas
tetmektesiniz, yoiksa özendirici ve teşvik edici 
.müessif tedbirlerle bu dağılımı gerçekleştinme-
yi mi düşünmektesiniz? 

Teşvik tedbirlerinin muhafaza edileceği ve 
geliştirileceği ifade olunmaktadır. Ancak, arac
ılar gösterilmemiştir. Objektif teşvik tedbirinden 
ne anlaşıldığı da belirtilmemiştir. Objektif teş
vik, otomatik bir uygulamayı mı öngörmektedir, 
yoksa sektörler ve şartlar önceden tespit ve ilân 
edilerek projelerin bu şartlara uygunluğunun 
araştırılması mı kastedilmektedir? Teşvik ted
birlerinden istifade de; sektör1, üretim tipi, pro
je mi öncelik alacaktır; yoksa yatırım organi
zasyonunun şekli mi öncelik alacaktır? Sanayiin 
gelişmesini desteklemek için özel ibir banka ku
rulacağı ifade olunmaktadır. Adalet Partisi ikti
darı döneminde, «Yatırım ve İhracat Bankası» 
adı.altında ibir bankanın kuruluş hazırlıkları, ta
sarı safhasına kadar ilerletilmiş idi. Aneaık, ban
kanın teşvik edilen yatırımları desteklemesi, 
teşebbüs tipinin, bir ayrıcalığa meydan verme
mesi, bağlantı yerinin Sanayi Bakanlığı değil 
bütün finansman kuruluşlarının haiz olduğu sta
tüye paralel olması daha uygun olur kanaatin
deyiz. 
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Programda getirilen yabancı sermaye poli- I 
tikası, özellikle, koalisyonun büyük •ortağının. 
program ve beyannamesindeki (hükümlerinden I 
daha değişik bir şekilde tanzim edilmiştir. Ta- I 
sarraf açıklar], teknolojik açıklar ve pazar im
kânlarına muhtaç .olunduğu sürece, memlûk et 
gerçeklerine ve menfaatlerine uygun yabancı I 
sermayeli teşebüslerden vazgeçilmemesi gere
kir. Ayrıca, yabancı sermayenin, özellikle ciddî 
yabancı sermayenin aradığı istikrar ortamını mu
hafazada Hükümetin titizlik .göstermesi gerek
mektedir. 

Yabancı sermaye münakaşaları İra Mecliste, 
Türkiye'de çok yapıldı. Türkiye'ye gelmiş bulu
nan yabancı sermaye, topu topu 500 milyon do- I 
1 ardır. Bu 500 milyon doların 350 milyon doları 
da petrol ile ilgili olarak gelmiştir. Binaenaleyh, 
yabancı senmaye fevkalâde 'hassastır. 'Dünya öyle 
ıbir noktaya (gelmiştir ki, hudutlarından kuş 
uçurtmayan sosyalist memleketler dahi, kalkın- I 
ananın aracı olarak, yabancı sermayeden fayda- I 
lanmaktadırlar. İşte (Sovyetler Birliği, Sibirya' 
da maden aranması, maden bulunması için Ja- I 
ponlarla, Fransızlarla, Amerikalılarla anlaşmış
tır. iSovyctler Birliği, Moskova'da senede 1 mil
yon otomobil yapmak için İtalyan FİAT firma- I 
siyle anlaşmıştır. Yugoslavya'da, Bulgaristan'da, 
Romanya'da Coca - Oola'ya kadar varan ya- I 
bancı tesisler kurulmuştur. Amerikan sigarası I 
imaline kadar varan yaibancı tesisleri kurmuş]ar
dır ıbunlar. Binaenaleyh, vasıta .gayeye feda edil-
ımemelidir; gaye, memleketin kalkınmasını sağ- I 
lamak. Fayda görüyorsanız yaparsınız. Peşinen, 
apriori olarak ben buna karşıyım diye çıkmak
ta memlekete fayda olmadığını, kerrat ile söy
ledik; tekrar 'ediyoruz. I 

Talbiî kaynaklarımızın, kalkınmanın istifade- I 
sine en kısa sürede, en verimli şekilde nasıl arz 
•edileceği programda 'görülmemektedir. Kalkın
manın '.gerektirdiği hammadde, yine kalkınma 
'için zarurî istihdam ve .dış ödeme imkânları, ye
raltı servetlerimizin yurt çıkarlarıma biran önce 
hizmet eder ihale 'getirilmesine bağlıdır. Yeraltı 
servetlerinin ıbekçiliğini yaparak fakir kalmayı 
öngören alternatiflerle mutalbık olmayız. Ülke-
nin .gelişmesiyle bağdaştırma imkânı mutlaka 
'bulundurulmalıdır. Yeraltı servetlerinin değer
lendirilmesi, aranması ve işletilmesi için progra
mınız nedir? No kadar kaynak tahsisi ile, nasıl 

bir finansman imkânı ile ıbu programı yürütme
yi öngörmektesiniz? Azamî istifade ve süratli isti
fade, ülkeyi 'zenginleşti nm ek İçin şart olduğu
na >göre, İramı nasıl .gerçekleştireceğinizi ortaya 

- koymanız 'gerekir. Yeraltı servetleri esasen Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Böyle 
olunca, çıkarılmasının, işletilmesinin tanzimi, 
kontrolü tabiatiyle Devlet tarafından yapıla
caktır. Ancak, hüküm ve tasarrufu altında ol
mayla /bizzat işletmeyi aynı şey olarak mı te
lâkki ediyorsunuz? Eğer böyle Ibir telâkkiye 
sahipseniz, 'azamî randımanı sağlayacak kayna
ğınız ve formülümüz nedir? Bunları (bilmemiz 
lâzım. 

İç ticarette piyasayı tanzim, darlıkları önle
mek, aşırı, fahiş kârlara mâni olmak, üreticinin 
ve tüketicinin korunması için gerekli tedbirleri 
almak Devletin 'görevidir. Ancak, (bunu piyasa 
nizamı içinde, onun şartları ile hür teşebbüs 
mefhumunu zedelemeden yapmak da icaibeder. 
Bu itibarla ,piyasayı tanzim maksadlyle, (gerek
tiğinde ithalât dağıtım ve stok yapmak faaliyet
lerini Devletin veya kooperatiflerin münhasır 
tasarrufuna bırakmak, iç ticaretin kısmen dev
letleştirilmesi veya 'hiç olmazsa Devlet kontro
lü altına alınması mânasını taşımaktadır ki, bu 
da mer'i ekonomik nizamımızla ıbağdaşmaımak-
ıtadır. Fayda 'getirmez, Türkiye'yi malsız bırakır 
ve pahalılandırır. 

Programda, çalışma 'düzeni ve sosyal gü
venlikle ilgili bölümler, kifayetli ve emniyet ve
rici olmadığı (gibi, kendi içinde ıbirtakım uyuş
mazlıkları da ifade etmektedir. 

Bütün çalışanları sosyal güvenliğe kavuş
turmak, çalış amaya eak durumda olanlara as-

I garı geçim seviyesi ve yaşama şartı sağlamak 
I Devletin görevi olup, Adalet Partisi iktidarı dö-
I neminde ıbu konuda önemli gelişmeler kaydedil

miştir. 1965 yılında 7Ö0 hin civarında olan si
gortalı işçi sayısı 1971 yılında 1,4 milyona ulaş
mış ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanan 
çalışanların sayısı 2,5 milyonu ıbulmuştur. 

Programda, sosyal güvenlik imkânlarının 
yaygınlaştırılması ımaksadıyle kooperatiflerce 

j ıkurulacak yeni Ibir sosyal sigorta ve tarım sigor
tasından bahsedilmektedir. 

Anayasanın 48 nci ımaddesinde «.. sosyal si
gortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 

I kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» şeklin -
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d£'büıktlm'. varken ve bağlayıcı'bir hüküm iken, 
gönüllü bir organizasyon olan kooperatiflere bu 
görevi ımtikarettirrmek, Anayasa ile açık bir c-o-
lişki teşkil etmektedir. 

' 'iSosyal güvenlik kurıımlarınm bir çatı altın
da -top!anmasını sağlamak gayesi de, ayrıca yeni 
geliştirilmek: istenen uygulama ile Mr çelişki 
teşkil etmektedir. Sosyal güvenlik sistemi dışın
da kalanlardan, özellikle çalışamayacak olan
lara, - muhtaçlara yapılacak yardımın nasıl bir 
düzenlemeye sokulacağının açıklanıması gerek
mektedir. 

Adalet Partisi, (belli şartlar içinde, bu durum
da 'olanlara maaş bağlanmasını öngören ıbir uy
gulamaya programında . yer verdiği gibi, (ger
çekleşmesi için de ıg er ekli teşebbüsleri yapmış 
'bulunmaktadır. 

Programın sosyal güvenlik ile ilgili bölümü 
yeterli ve emniyet verici değildir. Tarımda çalı
şanların kooperatif güvenliğine değil, .Sosyal Si
gortalar kapsamına alınarak Devlet »güvenliğine 
'biran önce kavuşturulması gerekir. PAG -KÜR 
uygulamasının .geliştirilmesiyle de çalışanların 
sosyal güvenlik mekanizması tamamlanmış ola
caktır. 

. Çalışan kadınların 20 yılda veya genel emek
lilik hadlerinden daiha önce emekli olabilmeleri
ni sağlamak, koalisyonu »meydana getiren her iki 
partinin «seçimi beyannamelerinde yer aldığı halde, 
bu taahhüt Hükümet Programında 20 yıl kaydı 
olmaksızın yer almıştır. 

Hükümet Programında kayıt var; çalışan 
kadınların daha evvel tekaüt olabilmesi şeklin
de, bu kayıt, Ne kadar evvel? .Meydanlarda söy
lenen, «20 yıl çalışan tekaüt olabilecek» tir; 
programlara konan da bu. 

Şimdi, biz bilmek istiyoruz; bu 20 yıl, tavan 
mı,.'taban mı, yoksa bir şey 'değil mi"? Yani va-
dedilen '20 yıl ne ? Onu bilmek istiyoruz. 

. İşçilerin kıdem tazminatlarını 15 günden 1 
•aya çıkanmak yanında, aynı ölçülerle hesaplana
cak bir ödemenin, emeklilik halinde de yapılma
sını sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Çalışma 
.şartlaırının ıslahı, işçi eğitimi ,işçi konutları gibi 
.meseleler, programda yer almamakla beraber, 
Hükümetin bunların üzerinde ehemmiyetle dur
ması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. 

I "Sağlık konusunda • sadece' genel tâbirlerle 
yetlnilmistir. Daha evvel de ifade ettiğim, ge
nel sağlık sigortası mutlaka getirilmelidir. 

Programın yerleşme 'düzeni bölümünde, ge
lişme ve özellikle sanayileşme neticesi şehirleş
me hareketlerinin nasıl anlaşıldığı, ne gibi ted
birlerle halledileceğine temas edilm.emektedir. 
Köy - kenti olarak getirilen yeni müessese, şe
hirleşmeyi engelleyecek bir düşüncenin mahsu
lü müdür; yoksa düzenli şehirleşme ve daha 
faz'lla medenî imkânlara sahip ekonlomik enteg
rasyon düzeyine yaklaşmış bir yerleşime ünitesi 
•midir? Köy - kentlerden, kooperatifleşmenin 
haiz olacağı şümul içinde, birlikte çalışılan, ih* 
tiyaçların birlikte karşılandığı yerleşme birim
leri mi kastedilmektedir! Kûy - kente geçişin uy
gulanması nasıl olacaktır; finansmanı nasıl sağ
lanacaktır? Köy-kentte oturanlar geçimlerini 
neyle sağlayacaklardır? 10 tane köyün ortasına 
bir köy - kent kurdunuz,; neyle geçimini sağ
laya e akÜar ? Türkiye'de köylerin dağılımına 
dikkat ediniz; köylerin dağdımı, geçimi esasına 
göredir. Köyler, köylünün geçinebileceği yer
lerde 'kurulmuştur. İmar ve iskân tatbikatında 
görülmüştür ki yıkılmış köyün yerine, 1 Km. 

I ilerisinden yepyeni köyler yapılmıştır, fakat 
I köylü oraya gitmemektedir. Niye? Sadece alış

tığından, ısacede babasının mezarı orada oldu
ğundan, sadece hislerle oraya bağlı olduğun
dan dolayı değil1; geçimini, yerleşiği yerin et
rafında temin etmektedir de ondan. 

Binaenaleyh, köy - kent projesi nasıl işleye
cek? Bunu bilmek istiyoruz. Bu düşünceler za
man zaman ortaya atılmıştır. Bâzı ülke'lerde de 
tatbikatları yapılmıştır; köyleri birleştirme ve 
Ibu suretle, köyleri birleştirmek suretiyle de alt
yapı, yani kamu hizmetlerinden tasarruf etme, 
Peki, yaptınız köyü; orada neyle geçinecek? 

I İşte bunu soruyoruz; eğer bizim anladığımız 
doğru ise. 

Hızlı .sanayileşmenin tabiî sonucu olan bü
yük şehirler ve metropollerin problemlerine ne 
gibi çözümler düşünülmektedir? Büyük şehirle-

I rin oturulabilir, yaşanabilir halde muhafazası 
için önemli altyapı hizmetlerine ihtiyaç, vardır. 
Çevre yolları, metrolar, banliyö trenleri, su ve 
kanalizasyon ihtiyaçları ile meydanlar, parklar, 

I ook sayıda konut inşası gibi problemlerle mut-
| laka başa çıkabilmek lâzımdır. 
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Geoekondu meselesinde getirilen tedbiri ye
tersiz buluyoruz. Mülkiyet düzeniyle çelişkili 
»buluyoruz. Geyekondu'lan • kendi kaderlerime 
terk İd, sayısız arsa ihtilâfları vardır, bunları 
vatandaşlar arasında bir huzursuzluk unsuru 
olarak görüyoruz. 

Belli bir tarihe 'kadar özel mülkiyet konusu 
olmayan arsalar üzerinde yapılan gecekondula
rın meşrulıaştırılmıasında, yani tapularının ve
rilmesinde gerek vardır. Ancak, özel arsalar 
üzerinde kurulan .gecekonduların, bu arsaların 
kamulaştırılması gibi yolla meşrutiyetini sağla
nmak, özel (mülkiyeti ihlâl olacaktır. Ondan son
ra tutamazsınız artık. Nasıl olsa Ibir defa örnek 
dîdum, bir defa daha, bir defa daha denilecek 
-ve yapılacak. O zaman da, kim gözüne nereyi 
Ikcstirirs^ oraya gecekondu yapar. E..,, o zaman 
nizamı tuifeamıazsınız. 

Onun için, programda iki tedbir getiriliyor; 
fcamulıaştırılaeaktır veyalhut başka yerlere gö
türülecektir. «Kamülaş'tırılaeaktır» tedbirini 
doğru bulmuyoruz ve Türkiye'nin mülkiyet ni-
zamıyla bağdaşır bulmuyoruz. Baışkıa yere gö
türün, eıv verin; bunların 'hepsini destekleriz;, 
ama, başkasının kesesinden başkasına bir şey 
vermek kolay değil; Devlet verir onu. 

Gecekondu meselesinin halli, bir yerleşme 
problemi ve bir .sosyal konut problemiyle müm
kündür. Gecekonduda yaşayan vatandaşları, 
daha iyi ve sıhhî şartlara haiz sosyal konutlara 
kavuşturmak ve bu şekilde de gecekondu prob
lemini halletmek gerekir. Devlet, kendisine 
düşen görevi güç de olsa yapmaya muktedir
dir. Devletin bu yükümlülüğü, temel haklan ih
lâl ederek, vatandaşları birlbirine düşürücü, hu
zursuz bir uygulamasıyla bertaraf edilemez. 

- Eğitimde inlsanigücü ihtiyaçlarıyle daha 
ahenkli bir uyum sağlanması esas olmalıdır. 
özellikle yüksek öğretim için programda getiri
len hükümlerin samimiyeti ve geçerliliği üze
rinde haklı şüpheler duymaktayız. 

Bir taraftan yüksek okullara girişin imti
hansız olacağı ilân edilirken, - ki bunun üzerin
de dana sonra duracağım - programda bunun li
selerde yüksek öğretime yönelme şartına bağ-
lannıasıyle ne gibi baraj getirilmek istendiğini 
anlayamamaktayız. 

Yüksek öğretimin parasız olma kaydmL» bir 
'genel uygulama halinde takdim etmeyi, eşitlik 
prensibiyle bağdaşır görmüyoruz. Yüksek öğ
retimde Devletin, daha fazla kapasite yarata
bilmesi, clalha iyi öğretim ve eğitim standartları 
geliştirilmesi için ağır masraflar yapmak mec-
(buriyeti vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiy© bugün 
yüksek öğretim yapma çağında bulunan çocuk
larının ancak % 6'smı okutabiliyor. Bu rakam 
en ileri memleketlerde % 28 ve % 30 mesabe
sindedir. Bizde 1'9'05'de % 3 mesalbesdn&e idi bu, 
şimdi % 6 mesalb esine çıkmıştır. . Türkiye'nin 
'okutma imkânları, okul kapasiteleri, öğretim 
üyeleri, öğretim araçları var da, çocuklarını 
'okutmuyor mu ? 

BinaenaleyHı, okuma, evvelâ okunulacak: ye
rin mevcudiyetinden başlar. Bu da çok ağır mas
raflar gerektirir. Bir üniversitenin kurulması 
400 milyon liraya maloluyor; sadece kuruluş 
masrafı. 5 bin talelbeyi okutacak bir üniversite 
400 milyon liraya maloluyor. 2 ıbin öğrenciyi 
okutan bir üniversitede bir öğrencinin Devlete 
maliyeti 48 ilâ 50 bin lirayı buluyor. Onun için
dir ki, bu yüksek öğretim masrafları fevkalâ-
do ağır masraflardır. 

Varlıklı aile çocuklarının yurt dışında yük
sek ücretlerle okumak imkânı varken, Türki
ye'deki yüksek okullara ücret ödemeden muaf 
tutulmaları, ne soısyal adalet, ne de eşitlik ilke
siyle uyuşmaktadır. Para veremeyecek, bundan 
dolayı okuyamayacak Türk çocuklarına, (Ibu-
<gün 50 bin kişiye) Devlet burs veriyor; 160 bi
ne, 2150 bine çıkarınız; ama Boğaziçi Üniversite
sinde 6 000 liraya, 8 OÛO liraya vatandaş çocuğu
nu okutuyorsa, okutalbiliyorsa, dış ülkelerde 
okutuyorsa, okutalbiliyorsa, Devletin okuluma, 
Devletin üniversitesine geldiği zaman verebile
cek olandan para almanın ve bununla yeni mek
tepler yapmanın, okuyamayacak çocuğu okut
manın ne mahzuru var yani? (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Ama yine siz bilirsiniz, biz sade
ce, gayet açık söylüyorum, buradan bir kay
nak yaratmanın mümkün olduğunu ve bu kay
nakla da okuyamayacak fakir fukara çocukla
rına yardımcı olunması gerektiğini düfündok. 
Ne ile yapacaksınız bunları? Hükümet oldunuz, 
yapacağım dediğiniz her şeyin müyoalara, 
milyarlara baliğ olduğunu g'öreceksiak ve o 
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:m%iû3iİ3rpır milyarlarla da Ulus'ta Maliye Ba* 
kanhğmm alt katında olmadığını göreceksiniz. 
(A. P. sıralarından «İBravo» sesleri, alkışlar.) 
Onun içindir ki, kaynak yaratalım diye gayet 
iyi niyetle getirilmiştir, ama fevkalâde istismar 
edilmiştir. (C. H. P. sıralarından «Hacı Ali'nin 
okulundan bahset» sesleri.) 

Ne diyelim yani... 

BAŞKAN — Devam buyurun lütfen sayın 
katip. 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMÎ-
REL (Devamla) — Şimdi Başkan ikaz edecek, 
«Karşılıklı konuşmayın» falan diye... Karşılıklı 
konuşma arzusu içinde olanlarla konuşmaya 
hazınm. Kimse, gelsin dışarı çıkalım, müsait bir 
yere gidelim; biz medenî insanlarız. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Medenî 
insanlarız, konuşuruz, karşılıklı Otururuz, fikir
lerinizi söylersiniz, ben de söylerim; beğenmez
siniz; şart da değil zaten. 

Eğitimden öncelikle yararlanan Türk vatan
daşını yetiştirmek gaye alınmalıdır. Bu ise, 
millî demokratik hukuka saygılı, Cumhuriyet 
prensiplerine saygılı bir kafa yapısını hazırla
mayı gerektirir. Millî eğitimin herhalde ilk vas
fı millîlik olmalıdır. Millîlik için millî şuur aşı
laması olmalıdır. Bu noktada büyük eksiklikler 
ıgörmekteyiızj 

Mıihterem milletvekilleri, Türkiye'nin fev
kalâde önemli diğer bir konusundan bahsede
ceğim. Bu, enerji konusudur. 

Türkiye elektrik enerjisine çok geç kaıvuş-
muştur. 1950 yılında, (ki bu yılı ele alışım bir 
mukayese içindir, herfoamgi <b,ir maksat için de
ğildir) ürettiği bütün elektrik enerjisinin ye
kûnu bir milyar kilovatsaatten az, yani 790 mil
yon 'kilavatsaat idi. O tarihte Türkiye'nin an
cak 13 köyünde elektrik vardı. 790 milyon kilo-
v&tsaafci bugün Sarıyar - Gökçekaya kombine
zonu üretmektedir. 1960'ta bu miktar 2 milyar 
küoıvstsaat seviyesine çıkajbildi. 1965'te 4 milyar 
Mloratsaaıt seviyesine çı'kalbildi. 1970'de 8 mil
yar kilavatsaat seviyesine çıkatbildi. Ama, gerek 
Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatı, gerek İkinci 
Be$ Yıllık Plânın öngördüğü tedbirlerle 17 mil
yar kilûfvatsaatlik tesislerin, yapılmasına girişil
di. Bu tesislerin bir kısmının 1973 senesi sonun

da bitmesi lâzımda bitmedi. Bir kısmı 1972 se
nesi sonunda bitmeli idi, bitmedi, 1978 sonuna 
doğru bitecektir veya 1974 yılı başında. Bu te
sisler bittiği zaman Türkiye'nin elektrik üretimi 
17 milyar kilovatsaat olacaktır. Yalnız Kelban 
projesi 5 milyar kıilovatsaat, yani Türkiye'nin 
1964'teki bütün elektriğinden daiha faızla elek
trik üretecektir. Yalnız Ayvacık projesi 1,5 
milyar kilovatsaat ile 2,5 milyar kilovatsaat 
arasında elektrik üretecektir. Yalnız Fırat'ın 
Keban ile Bozova arasındaki kesiminde, Sive-
rek'in biraz aşağısında 20 milyar kilovatsaat 
elektrik üretebilecek kaıhili inşa projeleri var
dır Türkiye'nin; beş milyara alınacaktır. 

Türkiye, elektrik istihsalini 50 milyar kilo-
vatsaate en kısa zamanda çıkarmalıdır. Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın yirmi senelik perspektifine 20 
milyon kilovat kapasite konulması gerekiyor. 
öyle ise her sene için bir milyon kilavatsaatlik 
elektrik enerjisi koyacaksınız. Bir milyon kilo
vat kapasite 'koyacaksınız, ki bunu koyalbilmek 
için de her sene 5 milyar lira para sarfedecek-
siniz. Türkiye her sene 'bir milyon kilovaıtsaat-
lik kapasiteyi koyamaızsa, 20 milyon kilovatsa-
atlik takata ulaşması, 50 milyar kilovatsaat elek
triğe ulaşması için endüstrisini geliştirmesi 
mümkün değildir. 

Elektrik sadece endüstri meselesi de değil
dir. Elektrik medeniyet meselesidir. Elektriği 
Türkiye'nin her köşesine götürmek lâzımdır. 
Bulgun 5 - 6 bin köye götüreibilmiştir. En kısa 
zamanda elektriği Türkiye'nin her köşesine bir 
eıiberkonnekte sistemle götürmek lâzımdır. Bu 
enterkonnekte sistem hali inşadadır. Hakkâri ' 
den Edirne'ye kadar aynı sistemden elektrik 
alacak şekilde, Hopa'dan Marmaris'e, Hopa' 
dan Datça'ya kadar aynı sistemle elektrik alacak 
şekilde Türkiye'de elektrik şebekesi yapılıyor. 
Temennimiz odur ki, 'bunlar kısa zamanda yapı
lır, biter ve Türkiye'nin her tarafı bu enterkon
nekte sistemden elektrik alır. 

Şimdi, geliyoruz elektriği neden üreteceksi
niz meselesine. 

Elektriği kömürden mi üretelim, sudan mı 
üretelim, mazottan mı üretelim? Bu münakaşa, 
çağın gerisinde bir münakaşadır, bana göre. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) önemli olan elektriğin 
varlığı, bolluğu ve devamlılığıdır. Hattâ, ucuz
luğu bile değildir, varlığı, bolluğu ve devamlılı-
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ğulır. Öyİ-6 ise,'eğ-erbunu yapmazsanız, kilov-ât-
sâatini 15 kuruşa üreteıbildiğihiz Ambarlı tesis
lerini kötülerseniz, ondan s'ohra da benzeri tesis 
yapmazsanız, 72 kuruşa kildvatsaatini üreten 
ıgaz türbinleri korsunuz; oraya varır iş. 

Onun içindir ki, kömürden mi üretelim'? 
Varsa kömürünüz kömürden üretin. Sudan mı 
üretelim 1. Haa, bir anlayışı da tashih etmek is
terim. Türkiye'nin akarsularının elektrik kapa
sitesi 5i3'6 milyar kilovatsaattir. Bunun kullanı
labiliri 100 milyar kitovatsaattir. Teknisyenler 

Jbunu bazen 75'e indirirler, bazen 150'ye çıka
rırlar; ama 1O0 milyar kilo'vatsaat civarında 
sularımızdan elektrik alınır. Keban ve Gökçe-
kaya'nın hizmete girmesiyle, takriben 8 - 9 mil
yon kilaıvatsaat enerji sulardan alınmış olacak. 
Yalnız, sular boşa akıp gidiyor, şundan elektrik 
alalım... Fişi s'okmaık suretiyle oradan elektrik 
alamazsınız. Telsisler yapmak lâzımdır üzerine. 
Bu tesisleri yapmak zaman ister ve bir milyon 
kilovattık hir tesis meydana getirmek altı sene. 
alır, yarım milyonunu meydana getirmek altı 
sene alır. öyle ise, bir taraftan devamlı olarak 
sudan elektrik istihsal edeceksiniz, diğer taraf
tan kömürünüz varsa ondan çıkaracaksınız. Ar
tık Türkiye'de bin kilovat, onlbin kilovat, yüz
lün kilovat santral takatleri bitmiştir. Milyon
luk tesisler kuracaksınız, bir milyon kilovatlılk 
'tesis kurduğunuz zaman, Elbistan cinsi kömür 
üzerine, on milyon ton kömür işletmesi yapacak
sınız. Ama, nerede Türkiye'nin kömürü? İşte 
Bge Bölgesindeki kömürler; azamî yüz milyon 
ton; on .sene gider böyle bir santrale. En büyük 
•rezervimiz 1000, İ2O0 kilokalorilik ve fevkalâ
de düşük kaliteli Elbistan 'kömürüdür. O tesis
ler de kuruluyor; biran evvel yapılması lâzım
dır. 

Beki fuel - oil ? Gayet taıbiîdir ki fuel - oil 
dünyanın her tarafında elektrik üretiminde çok 
önemli hizmetler gördü. Fuel - oilin pahalan
mış olması dahi, hâlâ bugün, bu tesisleri zaman 
zaman çok ekonomik yapmaya devam eder. 

Tabiî gaz? Varsa tabiî gazınız, ondan da ya
parsınız taîbiî. 

'••Jeotermik enerji? Jeotermik enerjiniz var
sa, iki bunu yalnız İzlanda'da yapıyorlar, oridah 
da yaparsınız. 
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'''• '- Pragramda-"gördüğümüz '.'en•:önemli" noksan
lardan birisi de, ki 'bu münakaşa akademik' bir 
münakaşadır aslında, bununla sırf bir şeyi ifade 
etmek istiyorum;' Türkiye'nin elektriksiz kal
maması akademik değildir/' O, siyaset mesele
sidir. Yani elektriksiz bıraktınız mı, onun aka
demikle alâkası yoktur, o bîr siyaset meselesi
dir. Bırakmamak aslolandır. Binaenaleyh, üze
rinde hassasiyetle durduğumuz konu, her sene 
i. milyon kilovattık elektrik santrali yeniden baş
lamalıdır Türkiye'de ve her kaynaktan fayda
lanarak başlamalıdır. Atom enerjisinden fayda
lanmada Türkiye, çok geç kalmıştır. Atom ener
jisinden faydalanma için projeler tanzim edil
miş, fizibiliteleri yapılmıştır. Proigramda atom 
enerjisiüden faydalanma bir kenara itilmiş -gö
rülüyor. Gerçi, atom enerjisi birçok, .memleket
te fevkalâde geniş tatbikata sahne olmakla bo-
ralber, çevre kirlenmesiyle ilgili olarak şimdi 
birtakım mülâhaızalar var; ama Türkiye henüz, o 
şekilde kesafette iskân edilmiş bir ülke olmadı
ğı için, atom enerjisinden faydalanmayı bir ke
nara atamaz. Onun için proigramda; 'bütün hü
kümetlerin programlarında,, sön üç. - dörtisene 
zarfında atom enerjisinden faydalanma hususu 
vardı; bu defa terkedilmiş görülüyor. Atomun 
gerisinde kalmayalım. Elektriğin ve. buharın 
gerisinde kaldık, kapatmaya uğraşıyoruz. Tek
noloji dünyasında atomun gerisinde kalmaya
lım. Mutlaka Türkiye'nin bir atom santrali ol
ması lâzımdır. Sadece elektrik bakımından da 
değil, atom endüstriye tatbik edildiği zaman, 
hunun uzmanlarını aramaya gitmememiz için 
de lâzımdır diyoruz. Üzerinde durmak istedi
ğim konu; nereden bulursanız elektrik üretin, 
ıgüzii kapalı üretin; ucuzdu, pahalıydı demeden 
üretin; ama elektrik bulun, elektriğin varlığı 
çok büyük katma değerler meydana getirir ve 
elektriğin, zannedildiği gibi metalürji endüstri
sinin dışında, malların • maliye tindeki iştiraki 
çok büyük değildir, varlığı esastır. Yoksa, istih
dam imkânı yaratamazsınız. Doğu bölgemizin 
her -kasabasına, her köyüne, her iline, her nü
fus merkezine elektrik götürmedikçe, kurduğu
nuz fabrikayı ne ile işi et efe eksiniz? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) Onun içindir ki, bu
nun üzerinde'--hassasiyetle duruyoruz. Program
da 'görmedik, dikkatle tetkik ettik, ama görme
dik.. - -
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Türkiye'nin en önemli diğer bir meselesi de 
demir - çelik konusudur. Türkiye bugün 1,5 
milyion ton civarında demir - çelik üretiyor. Ama 
Türkiye, senede 600 - 700 milyon dolar demir -
çeliğe para vermek meeJburiyeti ile karşı karşı
ya. Türkiye'nin bulgun 5 milyon ton demir - çe
liğe ihtiyacı var. Ereğli tevsii, İskenderun ikinci 
ünitesi ile bcralber 5 milyon tona ulaştırır Tür
kiye'yi. Türkiye 4 ncü demir - çelik fabrikasını 
kurmaya mecJbur ve 10 milyon ton kapasiteye 
çıkacak şekilde demir - çeliği kurmaya mecbur. 
Eğer bunlar yapılmazsa zaten refahı doğurmak 
•mümkün değil, karanlığı kaldırmak mümkün 
değil, iş sahaları açmak mümkün değil, yetişen 
insana işleyeceği malzemeyi vermek mümkün 
değil. İşte onun için, bunun üzerinde de hassa
siyet duruyoruz. 

Hükümet Programında bir de bor meselesi 
var. Borun devletleştirilmesi. Bu bor tartışması 
'bir talihsiz tartışmadır. Mamafih bu talihsiz 
tartışmaya belki son defa veya sondan bir evvel 
tbir defa dailıa iştirak etmek istiyorum. 

Bor, Türkiye'de bor... Boru biz her şey sanı
rız. Aya falan gidenlerin borla gittiğini sanı
rız. Aya ne ile gidildiğini, (doğrusunu isterse
niz bugün bir yakıtla gidiliyor ama) o gidenler
den başkası bilmiyor. Borun stratejik bir mad
de olmadığını Amerikalılar ilân ettiler. Dünya
nın bor ihtiyacı 2,5 milyon ton. Bütün dünyanın 
•bor ihtiyacı 2,5 milyon ton ve sadece 400 bin 
tonunu biz veriyoruz. Yani biz fiyat dikte etti
ren bir memleket değiliz. Başka memleketlerde 
de var bor. Türkiye'deki bor madeni ise 1 mil
yar' ton rezervi haiz. 

Muhterem milletvekilleri, maden durduğu 
yerde bir potansiyel, servettir; ama fukaralığı 
izale etmez. Şayet fukaralığı izale etse idi, Li)b-
ya petrol buluncaya kadar fukara kalmazdı; 
petrolü salhanm üzerine çıkarıncaya kadar fu
kara kalmazdı. Ama bor petrol gibi değil.' 2,5 
milyon ton kullanılıyor; bunun 400 bin tonu
nu Türkiye veriyor. Arjantin'de, Rodezya'da, 
Kanada'da ve Güney Amerika'nın başka mem
leketlerinde, Birleşik Amerika'da, Sovyetler 
Birliğinde geniş yataklar var. Devir değişir bo-
r'u tamamen hükümsüz bıraki'r. 1 milyar ton 
ıbor'ıımuz var; bugünkü fiyatı' 35 dolar, yani 
ı.35 milyar liralık servetimiz var!.. Böyle düşü
nemeyiz, çünkü bor buğday tarlası değil. Buğ

day tarlasını biçersiniz buğdayı toplarsınız. Bor' 
orada duruyor. Burada söylemek istediğimiz 
şey şudur; Türkiye'nin şimdi paraya ihtiyacı 
•var. Dünyanın satılan 2,5 milyon tonun hep
sini biz versek, ki hesaplayın 35'er dolardan, 
70 - 80 milyon dolar veya 90 milyon dolar eder 
bu. İşte budur bor'un mahiyeti. 

Binaenaleyh, bor'u kim işletsin? Devlet mi 
işletsin, özel sektör mü işletsin? Buradaki du
rumu da tespit edelim. Bugün Türkiye'deki bor 
yataklarının % 95'i Devletin elindedir ve en 
zengin madenler de Seyitgazi'nin Kırka maden
leridir. Kalan % 5'i özel sektör tarafından işle
tilir. Bu özel sektör tarafından işletilen maden
lerin bir kısmı da," derin su altı yataklarıdır. 
Devi eti eştirdiğiniz takdirde, ki aslında bunları 
Devletin işletip işletmeyeceği dahi meçhuldür. 
Yani Devletin elinde öyle, güzel yataklar var 
ki, gidip suyun altında, suyun içerisinde çalı
şan, 100 metre derinden bor çıkarmak yerine 
fevkalâde rahatlıkla Devlet kendi yataklarını 
kullanır. Devlet, onu Devlet]eştirdiği takdirde 
eninde sonunda kapatacaktır. Kapatmayacağı 
da olabilir, ama bir kısmını kapatacaktır. Eh; 
.bugün vatandaş, oradan bor'u çıkarıyor tâ ye
rin dibinden. Çıkarıyor ve satıyor. Devletten 
ucuz mu satıyor? Elimizde 1973 senesinin de
ğerleri var; vatandaş 35 dolara, satıyor, Devlet 
31 dolara satıyor. Ne kadarını o, kadarını öbü
rü satıyor? Ona da bakalım. 400 bin tonda, 
281 bin tonunu özel sektör satıyor, 120 bin to
nunu da Devlet satıyor. Kaynak bu.. Yani 120 
bin ton. Daha çok çıkarmaya, daha çok satma
ya mâni değil ki özel teşcıbbüs. Buyurun, 1 mil
yar ton rezerviniz var; çok kolay çıkarmak 
mümkün; çıkarın satın. E, bunlar bir hüner. 

Sonra bir şey daha söyleyelim; bor vesaire 
bu gilbi şeyler kartelleşmiş. Öyle piyasalarda tu
tunmak, vesaire kolay işler değil. Devlet aslın
da sattığı adama yine komisyon veriyor. Dev
let bunu doğrudan doğruya alıcıya vermiyor; 
o, kartele bağlı. Dünya piyasaları bu. Dünya pi
yasalarında devler çarpışıyor. Şöyle olur; fiyat 
dikte edecek durumda olursunuz, (zaman za
man fındıkta ve zaman zaman kuru üzümde ol
duğu gibi) o zaman üzerinde durursunuz. Arap
ların yaptığı gibi petrolde fiyat dikte edecek 
durumda olursunuz ve bunu almaya mec'burdur 
ve ikame malı da yoktur, olur. Fındığın fiya-
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tını ilânihaye çıkaramazsınız. Muayyen bir yer- I 
de duracaksınız. İkame malları geliyor. Petrole 
ikame malı bulsa, oraya gidecek. Onun içindir 
ki, bor işi iddiaya bindi. Yani Hükümet yine 
«.Devleştireceğiz» diyor. Devletleştirme.. Dev
letleştirme uğruna Devletleştirmeye itiraz ediyo
ruz, Söylediğimiz şey aklîdir, hesabidir. Ne ge
tirir, ne götürür? Bunu hesaplayın diyoruz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Hakikaten memlekete ne getirir, ne götürür? 

Bir diğer konuya dönmek istiyorum, ki bu 
•da fevkalâde önemli bir konudur; Anayasanın 
•60 ncı maddesinde değişiklik yapmamızı gerek
tirmiş bir konudur. 1977 yılından itibaren, bildi
ğime göre, Türkiye'de 1 milyon gencimiz asker
lik çağma gelecektir, her sene. 

ıMıihterem milletvekilleri, Türkiye genç bir 
Devlet. Nüfusunun % ^2'si 15 yatsımdan aşağı. 
Binaenaleyh, 1 milyon gencimiz talim terbiye 
yaşma gelmektedir. 1 milyon gencimizi talim 
ettirmek mümkün olmadığından dolayı, Anaya
sanın G0 ncı maddesini değiştirdik geçen sene. 
Yalnız, askere almadığınız vatandaşa ne yapa
caksınız? Türkiye bunu henüz karara bağlamış 
değildir. Bedel mi alacaksınız, yoksa memleketin 
diğer hizmetlerinde mi çalıştıracaksınız? Diğer 
ihizmetlerinde çalıştıracaksınız, köyden gelmiş I 
'çocuğu nerede çalıştıracaksınız? Yani, öğret
menlik vesaire yapma durumunda olanı anla
dık; köyden gelmiş çocuğu nerede çalıştıra-
cakfsmız, kasabadan gelmiş çocuğu nerede çalış
tı racaiksmız ? (A. P. sıralarından «Angaryada» 
sesleri.) İşte, angarya devrinin açılmaması lâ
zımdır. Onun için söylüyorum bunları. Bir ame-
le-i mükellefe devrinin birtakım heveslerle açıl
maması lâzımdır. Açılacağına ihtimal veremi
yorum, sadece açılmaması lâzım geldiğine işa
ret etmek istiyorum. 

Huzurunuzu çok işgal ettim, biliyorum; 
ama 10, 15 dakika daiha beni dinlemenizi rica 
edeceğim. 

Hükümet Programı reformlardan hiç söz 
etmemektedir. Üç senedir reform münakaşası 
yapılır; «Reform» kelimesine dahi raslamak 
mümkün değil Hükümet Programında. Eğer kı
yıya köşeye bir yere sıkışmışsa,. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Halbuki, Tür
kiye'de reform münakaşası büyük ihtilâflara 
sebep oldu. Atatürkçü doğrultuda reformlar ya-

I pılmadığmdan dolayı çeşitli iddia/arda bulu
nuldu. Ama deniliyorsa ki, bu «Akgünlere» bil
dirgesinin hepsi reform; o ayrı meseledir.. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) öyle bile olsa, bir deği-
nilse iyi olurdu derim. 

Reformların sulandırıldığmdan, reformların 
yozlaştırıldığmdan Sayın Cumlhuriiyet Halk Par
tisi Genel Başkanı, buıgünkü Sayın Başbakan 
çok bahsettiler. Bu yozlaşan reformları haşlat
tırmak ve sulanan reformları arındırmak göre
vi kendisinindir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
•sesleri, alkışlar.) Bu arada «Toprak işleyenin 
su kullananın» sloganının sahibi Sayın Başba
kan, «Düzen değişikliğini sağlayıcı toprak re
formu yapılmadıkça teknik tedbirler sonuç ver
mez.» diyordu. Toprak ve Tarım Reformu hak
kında, Hükümet Programında bu kadar önemli 
bir konuda bir şeye rastlamıyoruz. Ee, «Bun
ları yazsak Hükümet Programı kocaman bir ki
tap olurdu...» Hayır, bunlar çok önemli konu
lardır diye biz söylüyoruz; ama telâkki mesele
sidir denilebilir, 

Toprak ve Tarım Reformunu tatbik etmek 
için ne yapacaksınız? Nereden başlayacaksınız? 
1974 senesinde kaç para ayıracaksınız? Kaç ai* 
lciyc toprak vereceksiniz 1974 senesinde? Top. 

I rak ve Tarım Reformu 1936'dan beri münaka
şa ediliyor, sekiz sene biz burada hükümet ola
rak bunların münakaşasına girdik, nihayet Re
form Kanununu çıkardık, bu defa Reform Ka
nununa saihip olan yok. Şikâyetim budur, bun
dan şikâyet ediyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Meydanlarda pekçok istismarı yapılmış di
ğer bir konu; üniversiteye girecek talebe ko
nusu. Biraz evvel bahsettim burada yine bahse
deceğim, o zaman başka bir veçhesini söyledim. 

Herkesin üniversiteye gireceğini, liseyi biti
ren herkesin üniversiteye gireceğini Cumhuri
yet Halk Partisi meydanlarda söyledi. Herkesi 
sokacağız üniversiteye diye; ama o «Akgünle
re» yi dinleyen, herkes okumadığı için, oraya 
biraz başka türlü yazılmış bu. Ve Hükümeıt 

I Projgramma da başka türlü girmiş; ama intiba, 
herkesi Cumhuriyet Halk Partisinin bir yol bu
lup üniversiteye sokaoağıdır.1 

1973 senesinde 114 bin kişi üniversite imti
hanına girmiş, 33 bin kişilik kapasite mevcut-
muış, 33 bin kişi alınmış. 
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Şimdi, Program diyor ki; «Liselerden üni
versiteye yönelmiş bulunan öğrenciler üniversi
teye imtihansız girecek.» 

Liselerdeki bütün talebenin üniversitede 
okuması arzusu vardır. Ee, niye bütün talebeyi 
üniversiteye almıyorsunuz da üniversiteye yö
nelen veya yönelmeyen diye .ikiye ayırıyorsu
nuz? Ve bunu nasıl ayırıyorsunuz, nasıl ayı
rıyorsunuz bunu? Yani, demek ki yine bir kı
sım liseyi bitiren veya muadili okulları bitiren 
igençlerimiz üniversiteye gidecek, bir kısmı git
meyecek. Hani 'herkes gidecekti? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) öyle demedik 
diyebilirsiniz, gayet tabiî, ben de fikrimi tasihih 
ederim, hakikaten öyle dememişler derim. Çün
kü, birçok yerlerde bununla karşı karşıya kal
dık, 114 bin kişinin imtihana girdiği, 38 bin ki
şinin almalbildiği bir yerde, 114 bin kişiyi nasıl 
nereye oturtacaksınız diye merak etmiştim ben 
aslında. Eğer, yapılabilen bir şeyse niye biz 
yapmayalım? Niye Cumhuriyet Halk Partisinden 
başka partiler şayet üniversitelerde oturacak 
yer varsa, okutacak hoca varsa Türk çoeııkla-
ırının okumasına engel olsunlar? Niye üniversi
tenin bizatihi profesörleri, idarecileri buna kar
şı çıksınlar? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Şimdi anlaşılan yapılan şey, merkezî sis
temle yapılan ayırmayı, seleksiyonu, yine üni
versitelerin, yüksek okulların kapasitesine göre 
liselerde yapılacak. Acaba bu mu daıha doğru 
öbürü mü daha doğru? Çünkü, Türkiye'nin 500 
tane lisesi var, 500 lisede 500 ayrı metotla ayır
mak mı daıha doğru, yoksa merkezî sistemle mi 
ayırmak doğru? Netice itibariyle, üniversitele
re sınavsız girme kalkmış değil, yalnız sınavın 
yeri değişmiş. Yani, üniversite kapısında sınav 
yerine, lise kapısından çıkmadan, bir test, bir 
sınav yahut karne gibi birşey, pekiyi derece 
ile çıkanlar vesaire gibi öyle bir hale getirilmiş. 

Muhterem milletvekilleri; üniversiteye gide
cek talebeyi lisede ayırmanın sakıncalarına işa
ret etmek isterim. Hepiniz bilirsiniz, eğitimci
ler çok daba iyi bilir; öyle. talebeler vardır ki, 
liselerde muayyen sahalarda göstermedikleri ka
biliyeti, yüksek okullarda fevkalâde değişik ve 
parlak biçimde gösterirler. Onun içindir ki, 
/geliniz, evvelâ yapacağımız iş; sınavı üniversite 
'kapısında mı yapalım, yoksa lise bahçesinde 
mi yapalım'dan önce, üniversite kapasitelerini, 

yüksek okul kapasitelerini artıralım, da % 6'yi 
% 12'ye, % 12'yi yani üniversitelere gidebilen 
talebeyi % 12'ye çıkaralım (A. P. sıralarından 
«Bravo.» sesleri, alkışlar.) 

Ortak Pazar, Hükümet Programında diğer 
ıbir konudur. 

Muhterem milletvekilleri, Orteık Pazar ko
nusu Hü'kümıet Programında ve Protokolde 
şöyle yeır almıştır : ~ 

«Esas anlaşmanın doğrultusunda Ortak Pa
zarla olan ijişkilerimiz gel iştirilecclk. Ama ek 
protokoller birtaıkım mıüzalkerelere' tabi tutu
lacak.» 

Eık protokollerim müzakerelere talbi tutul
ması suretiyle !elde edilebilecek bir şey varsa 
Ibunun elde edilmesinden amcaik ımidmnra olu
ruz, ancak, bu ek protokollor ikinci, üçüncü 
defa müzakereye tabi tutuluyor. Batılılar cid
didir; gayriciddî duruma düşmeyelim onla
rın yanında derim. Bununla beraber, hakikaten 
Hükümet, bu protokolleri yeniden bir imüza-
ıkereye tabi tutmak suretiyle ımemkîkete men
faat sağlayabil eecikse buyursun sağlasın; ama 
sırf konuşmuş olmak için konuşmak: suretiyle 
veya işte (konuşuyoruz demek suretiyle mese
leyi sürüncemede bırakıp gülmek suretiyle 
gayviciddî bir duruma Devletimizi so'kacaksa, 
bu itibar sarsıcı olur. Ben bu ölçüye1 işaret 
etmek istiyorum, bir. 

İkincisi; Orta'k Pazar 150 milyar dolarlık 
bir ticaret hacmini temsil eder. Türkiye'nin 
toplam ticaret hacmi henüz 4 milyar dolar, 
5 mıilyar dolara gidiyoruz. 150 milyar dolar
lık ticaret hacmi içinde1 esasen ıbiız Ortalk Pa-
(zara üye olsak da olmasalk da ihtiyaçlarımızın 
% 45ini Oı taık Pazar memloketleırlndeın teda
rik ederiz. Ve ihracatımızın takriben % 35'ini 
de Ortak Pazar ,mıemleketlerine yapanız. Bi
naenaleyh, bizjm zaten bu ivıkeierle ilirikimiz 
var. Aslında Tü;ikiye'nin Ortak Pazar üyeliği 
sadece bir iktisadî (mesele değildir. Türkiye'nin 
Or'ak Pazar üyeliği, Büyü'k Atatürk'ün koy
duğu muasır medeniyet seviyesine ularıma da 
Türkiye'nin kendi ıkemdisini mecbur etmesi, 
zorlamam hadisesidir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alıkışlar.) Düşününüz Ortaik 
Pazarın 'ekonomisi ile rekaibet edebilen bir 
ekonomi kurmuşsunuz. Ama 15 sene sonra; 
•ama 20 serte sonra. Ama hedef hiç olmazsa o. 
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20 »ene sonra bu ıh etle f hâlâ 20 sene ötemizde 
olacağına, 20 sene sonra yakalarız bunu. Or
tak Pazarın ekonomisi ile boy ölçüşebiletı, re-
l.kabet edebilen bir ekonomi, ibir sanayi kur
muşsunuz, haşka şeyler kurmuşsunuz ve bu 
suretle Türkiye, sadece 'kuruyemişle biraz 
cevher • imal 'eden, ihraceden 'memleket olmak
tan çıkar, Banayi 'memleketi halinle; gelir, sa
nayi mamulleri ihraceden memleketler arasına 
girer. Ortak Pazar ibutlur. Ortak Pazar için çok 
lâf söylendi. Ortak Pazarla ilgili meydanlar
da bize çok lâf geldi, lâfın çoğu bize geldi. 
Ortaik Pazar İriliyorsunuz 196o senesinde imza-
Üanmıştır. Daha sonra 'biz Katma Protoko
lünü imizaladılk. Geçiş dönemi... Ve Mıedişle
rimizden geçti. 

'Biz Ortak Pazara taraftar olduğumuzu 
kerratı ile ifade ettiiık ve Ortak Pazarı hara
retle savunduk. Türkiye'yi 'sa.tim.ak için imi 
savunduk? Buramda öyle deniyor, seçim beyan-
Tiamesi... Ortak Pazarın biır Katolik, Siyonist 
teşkilâtı olduğu ısavuuulmustur. Ortaik Passa r 
âdeta bu beyaınnalmıede, Millî Selâmet Partüsi-
(nin beyannamesinde bir O eh emicim gibi göste
rilmiştir ; ama «Ortak Pazar esas doğrultusun-
ısuııda yürüyecektir» diye hem Protokole, hem 
de Hükümet beyannamesine imza koydunuz. 
(A. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, la'llkışlaır.) 

Anlaşılıyor ki, iSelâmet Partimiz ıbizi hak
sız yere itham etmiştir. «Bizi» dediğim zaiınan, 
Ortak Pazarın destekçisi olarak eli ömde gö
rünen bizdik. Haksız yere itham etmiştir. 
Bu suretle hidayete ermiş bulunduklarından 
dolayı memnuniyetleilimizi ifade 'etmek istiyo
ruz. (A. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar.) 

«Halik ısektörü.» deyimine dokunmak istiyo
rum. Doğrusunu isterseniz «Halk sektörü» nün 
ne olduğunu bu beyannamenin içinde anlamak 
mümkün değil. Aslında 'bir 'şeyim, başına 
«Halk» İkelimelsini getirince' onun mutlaka isimi 
ile ımüsemıma olması mümkün değildir. Yani 
şimdi gelelim, nedir'Ibu «Halik sektörü»? Yani 
birtakım, teşebbüsler kurulacak, kooperatifler 
'kurulacak, başka şeyler ıkmrulacalk, halk bun
lara ortak olacak, ortaik olanlar halik (sektö
rüne dâhil olacak, olmayanlar ne olacak? 
Olmayanlar ne olacak'? Yani bunlar-umumî ke-
ılimelerdir, umumî kelimelerdir. Günkü ne ya-

'parsanız yapın Türkiye'de yüzde yüzü tara
fınıza ç ekeni e zs iniz, meclbuır da edemezsiniz. 
«Biz halik sektörü-kurduk, gelin 'buraya gi
rin» dediniz. Girmedi adam, halk olmaktan 
çıkacak um veya halik sektörü olmaktan çıka
cak anı? (A. P. sıralarından alkışlar.) Ne ola
cak? Bu halk sektörü dediğiniz şeyin içine gir-
Imeycnlerin, sanayicisinin, tüccarının, esnafı
mın, çiftçisinin, köylüsünün, yani sizin, tes
miye ettiğiniz halk söktörünün içine girmeyen -
ler halk değildir mânasına gelebilir ve bu da. 
bölücülük olur. Bu da bölücülük oluır. Onun 
içindir (ki, halk •sektöründen kastininiz, kamu 
söktörünün dışında kalanları, özel sektör tâibi-
rini (beğenmediğinizden dolayı onları kaydedi
yorsanız mesele yok. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. Bu 
da imam- hatip okullarıdır. 

İmam - hatip okullarının 12 Marttan sonra 
kapatılan orta kısımlarının yeniden eğitime açı
lıp açılmayacağı hususumun açıklığa kavuştu
rulmasını istiyoruz. Açılacak mı, açılmayacak 
mı? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — 1968'dıe ka
patıldı. Yalanı söylem'e. (M. S. P. sıralarından 

• «Açılacak.» sesleri). 

SÜLEYMAN DEMİBEL .(Davamda) — İşte 
onun buradan, yani Hükümet adına ifadesini 
istiyoruz, öyle istiyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 1969 bütçe müzakere
lerinde, «Eğer imam - hatip olmak, doktor ol
mak, mühendis olmaktan kalkınmaımız için çok 
yararlı ve gerekli görülüyor da onun için böyle 
bir tutum izneliyorsa, lütfen önce Adalet Par
tili sayın bakanlar, 'milletvekilleri, sayın sena
törler kendi çocuklarını imam-hatip okulları
na göndersinler, mııanevî kalkınma yolunda mil
lete örnek olsunlar» diyen Sayın Eeerviıt'tir. ıS'a-
yın Ecevit 'bu konuşmiasına şöyle devamı edi
yor : «1968 ders yılında ilk öğretmien okulu sa
yısındaki artış iki, imam -ıhatip okulu sayısın
daki artış ise onibir. Demire! Hükümeti çok 
önem verir görünmek istediği ekonioımik geliş
meyi, endüstriyel toplum yapısına .geçişi, böy
le bir eğitim 'düzeni ile ani (gerçekleştirecektir?» 

• diye bize çatmakta idi. Sanırım ki, bu fikirle
rini değiştirmiş olmalıdırlar. 'Binaenaleyh Sa
yın Hükümet Başkanının, iSayın Başbakanın, 
imam - hatip okulları hakkındaki görüşünün bu 
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.kürsüdeB.ifadesini, rica ediyoruz. Şayet böyle 
ise hakikaten târihî yanılgıda yanılan ortaya çık
maktadır. (A. P.. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) ••• 

Yelli "bir döneni a-çılıdığı iddia olunmakta
dır. Umarız ki, öyle olsun. Bu dönemin tahiî ki 
bâzı alametleri olacaktır. Bunları da önümüz
deki günler gösterecektir. Hükümet programın
da bu hususta şayanı dikkat olan şey, uzun sü
re millî bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma 
hamlelerimizi güçleştirmiş bâzı tarihî yanılgıla
rın doğurduğu sunî ayrılıklara son verilmiş ol
duğu şeklindeki ibaredir İd, bu dönemi yeni 
dönem olaraik tavsif ..etmeye sebeıb-oİntaktadır 
sanırız. 

- Tarihî yanıklıgitarın ne olduğu, ikimin ya
nıldığı nıeçhulümüzdür. Kim yanılmış da bu ya
nılmasını tashih etmiş; nıeçhulümüzdür. Bu se
beple ortadan kalkan tarihî yanılgı üzerinde 
mülâhaza serdetmelk güç olmakla beraber, bu 
yargıya varanların, koalisyon ortakları olduk
larına göre, çünkü yanılgı iddiasında bulunan 
doküman koalisyon ortaklarına ait, evvelâ bu
nun içinde aranacak yanılanı, evvelâ birbirleri
ni eo'k yadırgadıkları, sonradan da çok sevdik
leri anlaşılıyor. Bundan memnuniyet duyuyo
ruz. 

Tarihî yanılgı acaba Cumhuriyet Halk Par
tisinin din ye vicdan hürriyeti ile ilgili olarak 
uzun seneler takındığı tavrın yanlışlığının adı 
mıdır? Hal böyle ise yine ortada bir hidayete 
eren vardır. (A. P. sıralarından«Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Artık Türkiye'de devrimcilik, ilericilik, ge
ricilik, tutuculuk gibi'•'münakaşalar yapılmaya-
!cak demektir. Art ilk Türkiye'de çıkar çevre! eni, 
sömürü düzeni, aracı - tefeei münakaşaları ya
pılmayacak demektir, Zira bu deyimlerin sa
hipleri şimdi icra in er elindedir ler. (A. P. sıra
larından «Prova» sesleri, alkışlar). Türkiye'de 
bozuk düzen münakaşaları yapılmayacak de-
meikitir. Elinizi çabuk tutun. Gayet açık söylü
yorum, bundan sonra bozuk düzen iddialarını 
yapamazsınız 'muayyen bir süre sonra. Neresi 
bozuksa bu düzenin düzeltsin. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Bir süre sonra bu münakaşaları 
yapamazsınız, artık. Çünkü, biz size diyoruz ki, 
siz bu düzenin bozuk olduğunu söylediniz, bu-
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vurun düzeltin, buyurun, buyurun . düzeltin. 
(A. P. sıralarımdan «ıBravo» sesleri.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Millet verdi, 
siz vermediniz. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 
Her tarafı bozuk. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Tabiî, tabiî... Biz sadece diyoruz ki, buyurun 
düzeltin diyoruz canım. Biz vermedik. Gayet 
tabiî veııir miyiz biz? Biz niye verelim yani?.. 
Tabiî canım. Zaten bunu söylemeniz benim fik
rimin, benim düşüncemin, 'beniim davamın is
patlan maşıdır. Çok memnun oldum. 

Düzenin neresi bozuksa düzeltme imkânla
rına sahipsiniz, düzeltiniz. Bunu bir aşama sa
yarız. Bu münakaşaları zaten biz iıcadetımedik. 
'Bunları icadedenler yanılmışız diyorsa bundan 
herkes memnun olur. 

Şimdi ilerici ,kim olacak, gerici İkim olacak, 
tutucu kim olacak? Binaenaleyh, biz bu çeşit 
şeylere muhatap olmaktan çıktığımız için mem
nuniyet ifade ediyoruz ve diyoruz ki, böylece 
bu münakaşalar da biter. 

Komünizm vo diğer yıkıcı cereyanlar karşı
sında Devleti ve rejimi savunma ihtiyacını duy
mayan ve (bunun üzerine ciddiyetle eğilmeyen, 

Devlete, Cumhuriyete, Devletin güvenlik kuv
vetlerine Marksist, Leninist, Maolst bir rejim kur
mak İçin başkaldıran anarşistleri âdeta masum 
Tüi'k gençliği imiş >gilbi 'gösterip 'masum ve mağdur 
duruma düşmüş sayan, 

Anarşi ve tedhiş yollarıyle komünizmi yer
leştirmeye kalkanları teşvik eden ve fikir suçu sa
yıp affetmeye kalkan, bunu hir «barışına sayan, 

Hiçbir hürriyetçi demokratik ülkede mevcut 
olmayan birtakım tedbirleri, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın mucizesi addeden ve 'böylece progra
ma koyan, 

İç ve dış ticarette devletleştirme hazırlıkları 
olduğu intibaını 'veren, 

Kalkınma ve yatırım hamlesini yanlış .model
lerle sekteye uğratacağından şüphe bulunmayan, 

Devleti eştirmeci, kamulaştırmacı bir zihniyet
le, vatandaşın istediği işi tutma ve mülkiyet hak
larına saygılı olmıyacağı intibaını veren, 

Halkı sektör içi ve sektör.dışı diye ikiye 'ayı
ran ve ıhını u ileri demokrasi icabı sayan, 
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KaOkuTmaanızın en önemli kesimleri olan itanın, 
endüstri, madencilik gibi sektörleri ileriye göıfcür-
mede (bir fikri bulunmayan, 

Doğu bölgesi kalkınmasına özel bir itina gös-
<termiyen, 

Köy re köylü meselesine eğilmeyen, 
Paikalılık, fukaralık, işsizlik, enflâsyon gibi 

fevkalâde önemli konulara hiç bir çözüm getirme
yen, 

Ülkeyi temel una! ve hizmetlerden ve gerekli 
alt yapıdan mahrum 'bırakacağı intifbamı veren, 

Bu programla aziz milletimizin ve Yüce Mec
lisin huzuruna çıkan Hükümete güven oyu ver-
'miyeceğiimizi, oyumuzun güvensizlik oyu olacağını 
belirtir, (beni uzun saatler dinlediğiniz için hepi
nizi saygı ile selâmlari'm. (A P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet prorgamı üzerinde Cumhuriyet Se

natosunda yarın yapılacak görüşmelere imkân ver

mek üzere, konunun tyitimine İsadır birleşime de
vam olunması hususunun Genel Kurulun tasvip-
lerine sunulmasını arz ve t€&iif ederiz. 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 
M. S. P. Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Hasan Aksay 

C. G 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Aydın 
Nakit Menteşe 

D. P. Grup 
Başkanvekili 

Sakarya 
Vedat önsal 

P. Grup Başkanvekili Y. 
Van 

Salih Yıldız 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. Görüşmelerin İbitimine kadar foirleşıhne de
vam olunacaktır. 

Yalnız bu arada (birleşime 19,30'a kadar ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 19,80 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Av§argil (Kayseri), îdris Ankan (Sürt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birle
şiminin İkindi Oturumunu açıyorum. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Söz sırası Demokratik Parti Grubu adına 
Hasan Korkmazcan'm. Buyurunuz Sayın Kork-
mazcan (D. P. sıralarından alkışlar). 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Kon
ya) — Hükümet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet burada efendim. 
MEHMET NECATI KALAYCIOĞLU (Kon

ya) — Sayın Başbakan yoklar. Henüz teşrif et
me dile/. 

BAŞKAN — Hükümet burada efendim. 
SAMÎ ARSLAN. (Denizli) — Arıyordunuz, 

buldunuz mu? 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Denizli) — Sayın. Başkan, Sayın millet* 
vekilleri; 

Uzun süren bir bunalımdan sonra kurulan 
Koalisyon Hükümeti, Yüce Meclisin güvenine 
başvurmak üzere huzurunuzdadır. 

Kurulan her yeni Hükümet değişik çevreler
de değişik değerlendirmelere konu olur. Güveni
nizi isteyen yemi Koalisyon Hükümeti ise üze
rinde her çevrenin birleşeceği bir özellik taşı^ 
maktadır. 

412 — 
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Bu Hükümet solcu bir Hükümettir. 
Böyle bir Hükümet karşısında Demokratik 

parti sağcı, milliyetçi, demokrat muhalefeti tem
sil 'etmektedir. 

Tarih önünde şerefle yüklendiğimiz, şerefle 
yürüteaeğimiz sağcı, milliyetçi, demokrat mu
halefet görevinin ilk Meclis konuşmasını yap
mak üzere huzurunuzdayım. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 

Bu münasebetle yeni Hükümetin faaliyetle
rinden Büyük Milletimiz için hayırlı sonuçlar 
doğmasını Cenab-ı haktan niyaz eder, Yüce 
Meclis'e Demokratik Parti Grubunun saygıları
nı sunarım. 
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inin inançdarın çekirdeğini yo/kedici bir virüs ol
duğunu ögrcmeyenler katdmışuf. 

Böylece solculuğun ve solun her renıgi için 
Eeevit Hükümeti (solum yeni 'bir aşaması) yeni 
bir dönemin başlangıcı olarak dcğerlendiıûlmek-
tiedir. 

Gerçi Sayın Eeevit'in kur iiığu hükümet 
bir koalisyondur. Fakat hükümeti tesjkil 'eden 
iki partinin yetkililerince ifâde edildiği (gibii 
koalisyonun iki kanadı arasımda kurulan ahenk, 
hükümetlin rclngimi ve yönlünü eıtlkilememe'ktedir. 

Nitekim koalisyon orta klanından küçüğü
nün görüşlü, koalisyonda iki partinin adeta tek 
bir parti hallinde bütünk'şıtiği şeklinde ifade 
edilmiştir. Böylece vaktiyle halka «Telkbir Par
tisi» kurduklarını söyleyip, mahkemede buıriu 
«Bir tek parti» diye anlatanlar, şimdi mübarek 
«Tekbir» kelimesinin poiifonik aranjmanını 
yapmışlardır. 

Hükümet programında da koalisyonun iki 
ortağı arasındaki ahenkli bütünleşme konusu şuı 
şekilde yer alınıştır: 

«Bir partinm, tek başına iktiıdaır olunca ya
pacaklarından bir başika parti ile Hükümet or
taklığı kurarken bâzı fedakârlıklara razı olması 
doğaldır; falkalt Cumhuriyet Halk Partisi ile 
Millî Selâmet Partisiuiın başlıca ekonomik, sos
yal ive siyasal sorumlarla ilgili olarak ıgiörüşle-
rimıin birleştiği noktalar, yapmak zorunda kal
dıkları karşılıklı fedakârlıklarla kıyaslamama -
yacaik kadar çoktur ve önemlidir. İki partinin 
üzerinde birleştiği noktalar, Türk 'toplumu i;-in' 
yeni ve mutlu bir dönem 'başlatacak değerdedir.» 

Oerçokten solculuğum ve solun yeni bir aşa
masını başlatmağa hazırlrınam koalisyon gemisi 
yo/la çıkaılken bilr taraf rot asımı önceden çizdiği 
için, diğer tarafta «Ya biter, ya bii:er» çağrısı 
'üzerine .güverteye yerleşiverdiği için iki Itaraifia 
da fazla fedakârlık düşmemiştir. 

Sayım milletvekilleri1, Hükümet Programının 
ayrıiatılan ve Hükümetin dayaud'-'h teorik, ye
minle ilgili görüşilerimizi beliıltm'eden önce. Ko
alisyonun hangi koridorla Hain -,geçilerek ikuıiuıl-
duğunu ifade etmeğe çalışacağız. 

Bildkıdiği gibi 14 Ekim seçimlerimden, sonra 
üç aydan faızla bir süre Hükümet bunalımı döne
mi devam etmiştir. Bu dönemin önemli bâzı olay
larını kısaca değerlendirmeden Hükümet buna-

Değerli arkadaşlarım, 
Büyük milletlimizin tarihi, siyasî tecrübenin 

her çeşidiyle dolu engin bir laboratuvardır. Hiç
bir millet İnancının ve davasının önünde zama
nı ve coğrafyayı bizim ölçümüzde dize ge'irc-
memiştiir. Tarihin bu eşsiz misyonu gerçekleşir
ken milletimiz birçok iniş çıkışı görmüş, zafer 
coşkunluğunun 'da, çilenin de her türlüsünü tat-
'mıştıv. 

Ancak tarihin hiçbir döneminde Türk mille
ti solcu bir Hükümet tarafından yönetilmemiş-
tn1. 

Şimdi milletimizin siyasî tecrübe laboratuva-
rma solcu bir Hükümetin yönetimli de girmek
tedir. Sayın Eeevit tarafından kurulan Koalis
yon Hükümeti siyasî tarihimize (Türkiye'nin 
ilk solcu Hükümeti) olarak geçecektir. 

Bugün solculuğun ve solun her çeşidi umu
dunu bu Hükümete bağlamış, amacının korido
ru olarak Eeevit Hükümetini seçmiş görünınek-
t'CKİİi'. 

Bunlar arasında Türkiye'deki siyasî, müca
deleyi sınıf kavgası durumuna getirmek iste
yenler vardır. 

(Ekonomik milliyetçilik) sloganıyla milleti 
inançların ve ideallerin değil, çıkarlarm oluş
turduğunu yaymağa çalışanlar vardır. 

Bunlar arasında devrimin bir aşaması gö
züyle demokrasiye bakanlar vardır. 

Genç memleket çocuklarını inanç cellatlığı 
uğrana malzeme gibi kullanan ve bugün sinsi 
bir gözü dönmüşlükle yeni maceralarının deney 
anaçlarını bekleyenler vardır. 

Bunlara, İkelnıdilerlne marksist materyaliz
min çıkarcıllılk olmadığı söylenince, materyalisz-
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İmimin Türk demokrasisine neler kazandırdığı-
üiı, neler kaybettirdiğini iyice anlamak imkânı 
yoktur. Bu dönemin olayları, 14 Ekimde sandık 
başına giden vatandaşın iradesiyle tarihimizin 
ilk sıolcu iktidarı arasındaki yapma ilişkinin 
banimi zilgzıaklatrla kurullduğunu lortaya koyacak
tır : 

Türk Milleti, 14 Ekim segiı •İta'i ile sözünü 
söylemişti. Bu söz neydi, millet ne istiyordu ? 

14 Ekim seçimlerinin ortaya koyduğu eti 
önemli gerçek tek başına hiçbir partinin iktida
ra gelememiş olmasıydı. Nispî temsilin yürür
lükte olduğu demokratik üllkeleırde sık silk kar
şılaşılan bu durum, partiler arasında iktidar ve 
muhalefet görevlerinin Hükümetin kuruluşun
dan sonra belirlenmesini gerektirir. 

Halbuki seçimleri takip eden günılerde ikti
dar şenliği yapanlar da, küskün muhalefete! 
özenenler de, iki taraf aırasmda sitili' kendileri
ne mahsus gösterilere girişenler de ibulumuyoır-
du. 

Seçim sonuçlarının vatandaş temayüllerine 
en uygun değerlendirmesi 17 Ekim 1973 ıgümlü 
Demokratik Parti Genel Başkanı tarafımdan 
yapılmıştır: 

«Milletimiz hiçbir partiye telk başına iktidar 
olma veya muhalefette kalma görevi vermemiş
tir. Her parti iktidarda olab^'r her parti muha
lefette kalabilir. Herkesin yen. Hükümetin i<u-
rukuşundan sonra ortaya çıiiu-.'akı.ır. 

Bize göne milletimiz sağ bir iktidar iste
miştir. Milleıtimizıin büyük çoğunluğu, kendisi
ni sağcı gösteren veya öyle sanılan partileri »des
teklemiştir. Yapılan iş, milletin' ne istediğini iyi 
ve doğru olarak değerlendirmelk ve gereğini 
yerine getirmektir.» 

Hemen belirtmede üstleriz ki, t a başllanıgıçta 
.ortaya koyduğumuz bu göırüşü, millî arzu ve eği
limin bir gereği sayarak, geçıerli şarttlar altında 
daima savunduk. Bu tutumumuz; Demokratik 
Partinin her davranışında (gösterdiği millet ira
desine 'sıaygılı, faziletin!, açık, inançlı ve karar
lı politifcasınanı bir sonucudur. 

Aynı olaylar koridorunda diğeir partilerin 
talkip ettikleri yol ise, dönülen dönemeçler sa
yısınca demokrasimiz için ibret dersleriyle dolu
dur. 
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Cumhuriyet Halk Partisi, önce Hükümet or
tağı bulmak için bütüo partilerin kapılarım çal
mıştır. Sonra ortıaiklıfc teklifini kabul etmeyen 
Adalet Partisini, «Halkın re :!dc+t••.<!, kendisiyle 
ortak olursa umutların kırılmasına yol açacak 
bir parti» olarak suçlamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Parti ' 
ye de ortaklık teklif etmiş, olumlu cevap alama -
yuıoa da, Demokratik Parti ile arasındaki «Dev
let ve millet anlayışı» farkını hatırlamıştır. 

Cumhuriyet Halli PaHtüsinlin ımacerası bu
nunla bitmemiş, ortaklık kurmak istediği Millî 
Selâmet Partisi koridorları ile erken seçim ka-
nıiıiııijna imza toplama gösterileri yaptığı hasta'-
ne koridorları' arasında gidip ge'.ımiştir. 

Adalet Partisi 'ise başlangıçta küskün mu
halefet rolünü 'beniımsomiş, sonra Cuimhuriyet 
ICalk Partiyi ile ortaklıktan, sanlki kendisi tek 
başına iklüdanda iımlşı-ıgiJbi gönlünce hükümet kur
ma deneiiiıelerjne kadar çıeşiltli tutarsızlıklara 
düşmüştür. Adalet Partisinin bu döııomdekü he-
'defi, Mecliste çoğunluktayken yapamadığını 
azınlığa düştükten sonra yapmaya gayret et
mek, milletin kendisine vermediğini başkaları
nın yardımıyie temin etmeye çalışmak olmuş
tur. 

Değerli .arkadaşlarım; Hükümet bunalımı 
döneminde bir diğer partinin düştüğü durum 
İ5e yüzibinlerce inançlı vatandaşumızı hayal kı
rıklığına uğratmıştır. Söz konusu partinin yö
neticileri, ihtilâl Fransa'sının ünlü Nâzın Fouc-
be'nin ömrü boyunca döndüğünden fazla virajı 
birkaç haftada hem de rahat bir kayganlıkla 
dönmüşlerdir. 

Bunlar 17 Elcim 1978 günü Cumhuriyet Halk 
Partisi ile koalisyona prensip olarak hazır ol
duklarını . açıklamışlardır. M. S. P.'nkı C. H. P. 
ile kurmaya hazır olduğu açıklandıktan ilki gün 
'sonra ilk viraj almıyor. Grazetelerdeki açıkla
ma şöyledir: 

«Millî Selâmet Partisi Cumhuriyet Halk Par
tisine tek başına Hükümet kurma imkânı ver
melidir. Cumhuriyet Halk Partisine, yani soku 
görüşe bağlanan ümitleri .engellemek gibi bir 
tutum içinde olmayacağız. Bu parti, seçimler
den telk başına iktidarı almış olarak çıkmış gi
bi kendi fikirlerini uygulama antanına çıkabi
lir ve 'bizden destek görür.:» Bu bir Cumhuriyet 
Halk Partisi Azınlık Hükümeti öneri siydi. 

414 — 
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Mil î Selâmet Partisi 1 Kaısum T973 tarihin
de de Adalet Partisi Genel Başkanından mek
tupla «Koalisyona hiçbir şekilde katrkmatma» 
kadarını geri almasını istiyor. 

DemokratÜlk Parti taraflından teklif -edilen 
«Sağ Koalisyonu» da «olumlu» ve «iyi niyetle» 
karşılandığımı bildiriyor. 

Aradan dört 'güm g-eçtliikJten sonra -Millî iSe-
lâm'et Partisi tekrar görüş değiştiriyor. Bu se-
ferlki ifade «C. H. P. ile 'ortaklıkta fayda var» 
ş ekimdedir. 

6 Kasım 11973 tarihinde M. S. P. Grubunda 
C. H. P. ile koalisyon için Ikarar lalınıyor. 

7 Kasum 1973 tarihimde ilse, gazetelerde şu 
haber yer alıyor: 

:«ıM. S. P. son anda C. H. P. üle fcoalsyondan 
vazgeçti»... 

Aynı gün yayımlanan M. S. P. bildirMimde 
aynen şöyle deniyor: 

«Bugünkü şartlar ilcimde part'imûzin C. H. 
P. ile koalisyon yapmasının beklenen hlizmıet-
ler bakımından faydalı ve verimli olmayacağı 
kanaatline varılmıştır» 

16 Kasım 1973 tarihli gazete halber başlık-
ttaru (iıse şöyledir :' 

«Demirel veya bir başkası, M. S. P. lideri için 
faılketmıiyoT» 

«M, S. P. lideri, A. P. Genel Başkanı Demi-
rel'e kendisimin 'başkanlığımda kurulacak bir 
Hükümetle katılabileceğimizi söyledik» diyor. 

21 Kasımı 1973 tariMınde Sayın Demiilrel şu 
açıklamayı yapıyor: 

'«Erbaikam ihamla, Hükümette sağ ağır (basısın 
dedi». 21 Kasımda fee Sayın M. IS. P. lideri baş-
ka 'bir formül teklif ediyor. 

«C. H. P. - A. P. - M. 'S. P. arasımda •koallfe-
yon kurulabilir. Önemli olan üç partimin pren-
slip 'birliğimıe varmıasıdır. Bu koalisyonun başı 
kim olacaktır, :bu talî bir kom/udur» 

11 Arallılkta ise M. S. P. Sayın Cumhurbaş-
kanıına verdiği cevapla A. P. - M. «S. P. - C. G. 
P. Azınlık Hükümeti viirajınıa giriyor, 

iHükümet bunalılmı dömömimıde her gün de
ğişen tutumunu taıkilb etmekte epeyce güçlük 
çektîğiımiz M. S. P. nihayet 25 . 1 . 1974 Itariihli 
Itaikvim yapraklarınım asılı olduğu som durak
ta, C. H. P. istasyonunda karar kılıyor. 

•«Millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
Devleti ilkesine yürekten iaıanamı; hukukum üs

tünlüğüme, demokratik hak ve hürriyetlere 
saygılı Cumihuriyet Halk Partisli ile Mjilî 'Se
lâmet Partıisiıriim tortalk gayesi, kanunları] 'her
kese eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerime 
Ibağlı bir Devlet idaresiyle anlayış, kardeşlik 
ve sosyal adalete dayanan bir toplum düze
ni imim kurulmasıdır.» eümlesliyle başlayan koa
lisyon protokolünü imzsaladiktan sonra M. IS. 
P. lideri töminat veriyor. 

«İM parti 'bir parti imiş gibi çalışacak» söz
leriyle verilen bu teminat belki M. -S. P. llideni-
nin bu dönemdeki en içten davranışı oluyor. 

Gerçekten bu teminatın içtenliği Hükümet 
Programıyle ortaya çılkmıştır. 

Hükümet Programında ve programa esas 
lolan Koalisyon Protokolünde hemen hemen tek 
başına C. H. P.'mfım görüşlerii yer almıştır. Hü
kümet Programıma C. H. P. seçim bild'irtgesmim 
(bir özıeti gözüyle bakmak mümkündür. 

M. S. P.'nin Hükümet Proıgraimına koydur
duğu tek önemli1 husus okullarda mıecburî ah
lâk dersi verilmesi olmuştur. Hattâ Progralmda-
ki dim görevldlerimıim eğitimi, meslek oıkulları-
nın arta kısımlarınım açılması, velkii imamllar 
uygulanması ve cami yapımlarıma malzeme yar
dımı yapılması ile ilgili bölümler dalhi C. H. P. 
ıseçiim bildirgesiıne dayanmaktadır. 

Öyle anlaşılıyor ki, M. S. P/miin Hükümet 
Programıma biricik fcaltlkıisı, bu programın «Ha
yırlı Cuima günü okunmasmıı» temim etmek ol
muştur. (D. P. sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekili arkadaşlan-m, 
Simidi Demokratik Parti Grubunum Hükü

met Programı üzerindeki görüşlerimi ayruntıılı 
ollarak sunmaya çalışacağız. 

Öncelikle' şuınu ifade edeüinı, ki, tetkikleri
nize sunulmuş bulunıan protokol ve program, 
Türkçe 'de solun (bir aşamasını igerçeklieştilrme 
(amacı tfaşıyam sioleu bir Hükümetin kamuflâj 
polMkası yönünden başarılıdır. Toplumumu
zun bulgum saihriibolduğu desğeiFİer sisteımü önün
de söyl'enımesii güç olan hususlar ya hiç slÖylem-
ttnemek suretiyle, ya başka biçimlilerde ifade edi
lerek salklanömışitır. 

ıSolcu Hükümet Programımı ka'muoyuma klâ-
silk bir ambalaj içlimde sumımıaktadır. Dış görü
nüşü dile program, fazla yemlil'ik getirmeyen, 
problemleri yuvarlalk sözlerle geçiştiren, dalha 
önceki hükümetlerin yazup çizdiklerimi tekrar-
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layan bir 'metin hüviyetindedir. Programın bir
kaç bölümlünde yer alan sivri görüntüler de >da-
ıha önceki propagandaların c'jk&i'iyile göze bat-
ımıay'aeak kıvama getiiükniştlr. 

VelHıâ'sıl Hükümet üzeıijnde Uirkaç buz kü-
nıcsinıin yüzdüğü -durgun 'b'ir deniz taıbloüıı ser
gilemektedir. 

Ancak bu durgun denTızde yüzen buz küme
lerimin dibi araştırıldığında - meşhur benzetmey
le - bunların1 biner aysberg olduğu görülmekte
dir. Programdaki aysIbcngüıeHin su altındaki asıl 
Ibüyük bölümleri C. H. P.'nıin «'Ak Günlere» 
adiyle nümayişli ve eğlenceli saltıklana konu 
olan 1973 seçiim bildirgesinde bulımmıaktadıır. 

Aslında öüma güıiü Yüce meclisler huzurun -
ıda okunan Program C. II. P. seçim 'biilıd'irgıe&i 
ve solun, değişik taktiklerini yansıtan yayınla
rın ışıığında 'incelendiği zaman gerçek .anlaml
an bulmaktadır ve bu programda «Gerçek de-
miokna'si - gerçek halk teşdblbÜsü - gerçek ba
rış - gerçek güvenlik» tamlaınalarında tekrar
lanan «Gerçek» kelimesfiıııikL hangi «Gerçeğe» 
Ibcnzediği o zaman anlaşılmaktadır. 

Bayın milletvekilleri, Hükümet Programının 
'bütün cephıeleiLyle aydınlığa çıkmasını sağ
lamak doğruluğun ve sorumluluk duygusunun 
gereğidir. 

'Bu selbeple programda beliri enlen ve «İlke
leriyle doğrultusunda iki partinin tam bir an
laşmaya Yandıkları» belirtilen politikanın sağ
cı poliltfika açısından net 'b'i'r 'değerlendirmesini 
yapacağız. 

Bizim eleş'tiirlleriiiriiz aynı zamanda Hükü-
nıdl.'ten açıklama isteğidir ve Hükümetli açıklı
ğa cağı ı ima. mahiyetindedir. 

Bu tutumumuz bâzı gerçeklenin daha iyi an
laşıl/m .ası imkanını veiiJrse Hükümet uygulama
da nereye kadar giiıdeibileccğini daha iyi .gö
recek, biz de muhalefetteki müeadeiıeımlzl han
gi çizgide yürüteceğimizi kesinlikle .tayin ede
ceğiz. 

Programla Hükümetim ilk ve önemli iş ola
rak yüklendiği husus, geniş kapsamlı bir ge
nel af çıkarılması! konusudur. 

(Seçimlere katılan 'bütün siyasî partiler ge
nel af çıkarı İması 'konusunda görüş birliği: için
dedirler. Dcmlclkratik PaıılÜi seçim öncesinde 
Meclise 'sunulan değişlik alanları kapsayan 
üç teklifin saihiibi okluğu ğ'lbi, seçimden sonra 

4 . 2 . 1974 0 : 2 

bu tekliflerimi İçtüzüğümüz gereğince yenile
miş 'bulunmaktadır. 

Bununla !bıera!ber Hükümetin getireceğd af 
teklifi nün kapsamına ve dayandığı gerçeklere 
katılmıyoruz. 

B'i'z Cumhuriyetin 50 noi yılında kader kur
banı birçdk aiileuin iştiraki millî atıfetle d uıdü-
ırills>Jn istiyoruz. Bıizim .get'i'rd'iğiimıiz ,af ltekli.fi.nin 
siyasî ve ideolojik hesap güdül nıes'i politikası
nın aftan beklenecek iç 'barış ve huzuru getir-
m-eiye.ee ğii ortadadır. 

Hükümetin getirmeyi düşündüğü af tasarı
sı ise kapsamı i'firariyle solculuğun (milletler
arası loiır aksiiyonunun sonucudur. 

Bilindiğü g'.lbi 12 İMaıt'tan ısonra Devlet dü
zenini yıkmak, millet vıe ülike bütünlüğünü boz
mak maksadiyle iana<n/Jk eylemlere geçenler 
adalete teslim ediUmiş'ti. Sıkıyönetim; ınmhke-
mei erinde o tarihlerde başlayan dâvalardan bir 
kısmı sonuçlanmış, bir kısmı hâlâ devam et
mektedir. 

Tüı İkiye'd e insanları her türlü hak ve hür
riyetten yoksun eden kir rejıimi kurarak için 
yurt içi ve yurt, 'dışı (bağlantılarla 'kanlı terör 
hareket1 çıkı e girişenlere o zamandan beri yurt 
içinda ve yurt duşunda arka çıkanlar olmuş
tur. Türkiye'nin, kemdi varlığını savunmak için 
aklığı tedlJiıler'i, yabancı ülkelerde «Faşist uy
gulamalar» diyerek jurnal edenler çıkmıştır. 

Hükümetin' af hakkındaki tasavvuru işte 
bu çok yönlü aky'ycınun. sonuçlarını yansıtmak
tadır. Hükümet kader kuılbanı vatandaşların 
affı konusunda 'beliren. miliî arzuyu hedefimden 
saptırarak anarşik eylemleri planlayanları da 
âibî'et çemberine sekmaya çalışmaktadır. 

Hükümet silâhlı eyl emile re katılan'arın af
fı hakkında tereddüt goçiraıektedir. lîu tereddüt 
Sayıir.! Eeev'ifiın bir konuşmasında açıkladığı
na göre «Etkin güçle; l'n» elUkıisindcn doğmak -

. ' , , , . 1 , .» 

Bununla beraber Adalet Bakanı müşfik bir 
belki mantığı ile eykl-iıeJÎ'erle ilgili a'-i.ıe mese
le unlu de kısa zamanda çözümleneceğini müj-
deleaıiişt r. 

Işkı sadece bu son cephesi dâhi Hükümetin 
afin, ''iç 'barıij ve sor.uy al fayda yünlümden ele al
madığını göstermektedir. 
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Hükümetin af 'tasavvuru solculuğun 'belli 
'bir aiksiy onumumu son halkasını teşkil edecek 
mahiyettedir. 

12 Mart sonrası devrede aşırı slol bütün •ey
lem! !nii militan]arını ve kurbanlarını kollama ve 
kurtarma hareketine teksif etım'işıtir. Bunun 
için tmûlletlerarası komünizmin basmakalıp me-
tcıtlaınnın 'her türlüsü kullanılmıştır: 

Mailıkemelerde gösterilene baş vurul muştur. 
Bütün olup bitenler Devlet Güvenlik kuruluş
larınca tertiıplenmliş konitr - gerilla hareketi 
olarak sıfatlandırıl'mıştır. İşkence iddiaları ser
gilenmiştir. Devletin ordusu, adliyesi', güven
lik kuruluşları Icüeü'k düşürülmek istenmiştir. 

Bu propagandalar aslında auarşi'k olayların 
[hangi çevrelere tertdplendiiğini açığa çıkar
maktadır. Bu propagandaların mihrakları ile 
anarşik komünist terörizminin kaynaklarının 
aynı merkezler okluğu ortadadır. 

Fakat !bu propaganda birçok çevrede başa
rılı sonuçlara ulaşmış bulunmaktadır. Artık bir 
Cumhuriyet Hükümetinin Adalet Balkanı., Mil
letlerarası komünîrzımiin Türk Milletinin gırtla
ğına uzanan elini babasına tokat atan yaramaz 
bir çocuk eli olarak görelbilimlekftedir. Artık bir 
Cümhuııiyelt Hükümetinin Başbakanı etkin güç1-
lerlıı gönlünce Mr affa müsaade etnıediikleri 
igilbl, hukukla bağdaşması imkânsız mazeret
ler ileri sürmek zorunluğunu duymaktadır. 

Komünizmin gerek propa.ganda yoluyle ge
rekse silâhlı eylem yoluyle Türk Milletine yö
nelttiği yıkıcı harekete âlet olanlar yaptıkla
rından henüz pişmanlık duymuş 'değillerdir. 
Bunlardan bâzıları .asıl suçlunun Anayasayı 
değiştiren Meclis olduğunu yazacak katlar gö
zü dönmüştük içine girmişlerdir. 

Bu bckrlller göstermektedir M milletlin atı
fetine lâyık olmayanların af kapsamına alın
ım ası yeni kışkıırtmaların kaynağı olacaktır. 
Kaıııünizımin ıslâh olacak ölçüde nefis •mııhas'cıbe-
sine fırsat bulamadıklarından aftan sonra iyi bir 
yurtsever olma şansını büsbütün kaybedecek-
leıldi'r. Belki ıbunlara d alı a birçok masum genel
imi! z katılacak, bu imemleketin evlâtlarını ken
tli nıilletlerhıe karşı silâh çekmeye yöneltenler 
yeni malzemeler bulmak imkânına kavuşacak
la rdır. 
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Saym .milletvekilleri, 
Sözü bu noktaya gelinmişken geııilş kap

samlı affın tutarsız ve maksatlı* gerçeklerinden 
kirinii daha dikkatinize sunmak istiyoruz: 

Komünizm propagandası yapanların affını 
savunanlar uzun süreden beni «bu suçların dü
şünce suçu okluğunu tileri sürnıektedikler. «Dü
şünce suç olur mu? .İnsan düşünceisinden dola
yı cezalandırılır mı? Katil affediliyor da düşün
celinden dolayı hapis yatanlar niçin affedlil-
iniyor?» sorularını kamuoyunda dalgalaındır-
mak istemektedirler. 

Bu konuda üzerinde durulması gerekli bâ-
zıı noktalar vardır: 

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Türk Ceza Huku
kunda hOç'bir düşünce, filkir ve inanç, suç de-
ğiMür. Kanunlarıımızca suç. sayılmış fik'İr ve 
inanç yoktur. «Düşünce suçu» sözünü dillerin-
deın düşürmeyenler hiçbir kanunumuzun, hiiçibiir 
maddesinde İnsan kafasındaki tefekkürün, ulu
san gönlündeki inancın suç sayılmadığını gös
teremezler. 

•Suç olan, toplum düzenini, nıaüî ahlâkı ve 
ınillet varlığımı hedef alan 'bâzı ide o ioj illerin bel
li maksatlarla ve belli usullerle açıklanmalıdır. 
Meseliâ Türk Ceza Kanununun T4İ1 ve 143 nci 
maddesi düşünceyi değil komünist ideeilojinin 
iyıkıcı hedefine varması için cemiyet kurmak ve 
propaganda yapmak eylemlerini esas almıştır. 

Ayrıca Ibüinen bir şeydir ki, komünizm, 
ihtilâlci eylemi metot kabul eden bir sistemdir. 

Karşı görüş /olarak 'bazılarınca ortaya atı
lan zararlı fikirlerin suç olması gerektiği yan
lışı da «düşünee suçu» safsatasını yaymağa 
çalışanlara fırsat vermiştir. 

Düşünce, hukukun eylem söz ve yaızı haline 
gelmedikçe meşgul olduğu bir hulsus değidir. 
Böyle olunca «düşünceyi suç olmaktan çıkara'-
cağız» yolundaki propaganda, siyasî ödelbiyatm 
Sön zamanlardaki1 en dayanıksız !iddiasıd:ır. 

Af konusundaki teşelbbüsleıi Delnıckratik 
Parti Grubunun tekifi ölçüsünde desteklediği
mizi ifa.de ettllkten sonra, pro'graınıın düşünce 
ve inanç, özgürlüğü ile ilgili 'bölümünle, geçiyo
ruz. 

Değerli arkada şiarım, 
CHP - MjSP ortaklığiıiım denıok raisi anlayı

şı, düşünce, Cnauç. ve ifade hürriyeti lııa'kkrr.da-
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iki görüşleri üzerinde önemle durulması gerek-
Oii 'hususları ihtiva 'eftiınelktedilr. 

Protokolün ve programlın, bu (konuyla îl'ıgili 
Ibölümiieri konuşımamızın (başında sıözlünü eıttüği-
mjiz kamuflajın en ustalıkla kullanıldığı yer
lerdi/r. 

Koalisyon. protokolünün 16 n'cı maddesinde 
aynen şöyle denlllmıektedlir : 

«Halk ve hürriydtlerde, demokratik anlayışa 
uymayan kısıntılar kaldırıHaoaktır. Düşünce, 
İnanç ve ifade hürrıyetinii sınırlayan (bütün kı
sıntılar kaıldıniacalkftır»; 

Hükümelt programının 4 ve 7 nc'i 'sayfaların
da da koalisyon proıtdkolüne paralel ibareler 
vardır. 

Programda her ine fcaidar «Anayasanın gös
terdiği yönde» ibaresi mevcutta da ayıklama 
kriteri olarak» bu hürriiyelt'leırin varoluş neden-
llerine vücut veren ilkelerin gözönüne alınacağı 
ifade! edil'mıiştiLr. 

'Şüimidi bu noktada hükümetin 'görüşünün iyi
ce 'açıklığa kavuşıturuimalsı gereklidir : 

Acaba hükümet «Deımokraitıik anlayışa uy
mayan bütün kıismitıları» kaldırmak iilbares.1 ile 
bugün suçlularını af (tasarısı 'kapsamlına aldığı 
Türk Ceza Kanununun 1411 ve 142 ndi inuadldele-
rinİ 'kaldırmayı, Akgüniere kllitalbında ifade 
edilen Anayasanın jbâzı ımüesseselerini işleitme-
ımeyi mi kastediyor? 

Yani hükümet kendi demokratik 'anlayışı, 
kendli hak ve hürriyet ıgörüşü ıille Anayasanın 
(birtakım nitelliikler'iin'i -ortadan kaldırmayı mı 
.düşünüyor? Yoksa Anayasaya ve Anayasamnı 
belirlediği demokrattık anlayışa uygun (bulmadı
ğı bâzı kanun maddelerini mi değiştirmek ama
cındadır? 

Eğer hükümettin amacı (birinci 'ilhtimalli ger-
çekleşıtİrmekse açıkça ifade edelim ki, böyle bir 
igörüşün kapatılan 'Türkiye îşçji Paritisllındn gö
rüşünden haltta «Millî Demokrattık Devrim» 
şampiyonlarının düşüncelerinden eksiği yok 
fazlası vardır. 

Eğer hükülmıelt Anayasaımizı esas alan (bir de
ğerlendirmeden yola çıkıyorsa bu takdirde ilân 
edilen iddialarla (büyük bir ci'djdiyejt iiızaf e «eıtmelk 
yersiz olacaktır. 

Birinci halde bir Anayasa bunalımı, ikinci 
halde lise 'Kır Anayasa problemi ile 'Türlkilyemiz 
karşı karşıya gelecektir. 

IMeiSieleniiin ibiraz daha deitayiinıa, inmek için 
'«'Demckraitlik anlayış ve hürriyet anlayışı» üze
rinde durulması gerekmektedir. 

Bize göre her hükümetin, her siyasî parti
nin ayrı bir «Demokratik anlayışı olabilir. An
cak bu anlayış Anayasanın çizdiği sınırlar içlkı-
deiki bir uygulama alanı dışına çıkaımaz. Hu
kuk devletinde hakkın da, hürriyetin ide, de
mokratik anlayışın da kapsamını ve sınırlarını 
Anayasa çizer. 

Türkiye Cuımhuri'yetJi Anayasasına göre ihaOik 
Gumhuruyetli, sınıf Cumhuriyeti1 anlayışlarına 
hukuk sistemimizde yer yoktur. 

Burnum gübi anarşik Ibir siyasî liberalizme de 
'Türküye Cumkurliyeiti Anayasası mânidir. Ana
yasamızın koyduğu hürriyet anlayışı da, de
mokratik anlayışita nitelikleri Anayasanın ikin-
*öi maddesinde, belirlenen Cumhuriyetin geriek-
ttirdüği Devlet silsıtemi ile ortaya komılmaıştur. 

Kanunlarımızda Anayasanın hürriyet ve de
mokrasi anlayışı İle bağdaşmayan hükümler 
varsa bunlar şüphesiz ortadan kaldırılabilir. Fa
kat Anayasanın çizdiği hudutların dışına taşan 
keyfî anlayışlarla kanun değişiklikleri yapmak, 
kanunlar koymak mümkün değildir. 

Anayasanın demokrasi ve hürriyet anlayışı 
dışında bir kanun yapalbilmek için öncelikle 
Anayasayı değiştirmek gerekecıefctür. Ancak bu
nun ibir isıtisnassı, Cumhuriyetin ve onun (nitelik-
leriınin değiştirilemeyeceği yolundaki dokuzun
cu, maddedir. Dokuzuncu madde Devlettin Cu(m-
ihurîyet olması ve Cumhuriyetin niteliMerinnı 
demıokraltiik yoldan değişanesıine imkân tanıma -
ımıştıır. 

Bu duırum karşısında «Hürriyeltlerij) sınır
layan bütün kısıntıların kaldırılacağımı» ilân 
eden Hükümıeıt görüşünün ayrmtıflaroını bütün 
açıklığı ile 'ortaya koymalıdır. 

iS'öz konusu kısıntılar Anayasa değişikliği
ne başvurulmadan mı kaldırılacaktır? Yoksa 
Hükümet hürriyetleri kısıtlayıcı hükümler ta
şıyor gerekçesiyle bâzı Anayasa değişiklikleri 
ımii önerecektir. 

Değerli a rkadıaşlarım, 
Eğer Hükümet Türlk Ceza Kanunundaki 1411 

ve 142 nci maddelerle ibuna paralel maddeleri 
kaldırmak niyetindeyse (buna ne 'bugünkü Ana-
yasa hükümleri karşısı/nda ne de Anayaısa deği
şikliği yaparak imkân bulamaya çaktır. 
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141 ve 142jnei maddeler yürürlükteki Ana
yasanın müeyyidesini teşlkil etmektedir. Anaya
sanın 2 ve Ul nci maddelerine parall eldirler. Hat
tâ Anayasanın lll nci maddesi taşıdığı hüküm
lerin müeyyidesi olara'k Türk öeza Kanununun 
mevcut hükümlerini yeterli 'bulmamış yeni 
müeyyideler getirilmesini kanun koyucuya em
retmiştir. 

Anayasa koyucu o'larak meclislerin işaret 
ettiği 'bu direktifin gereklerine uyulmaizsa sel-
tbî 'bir Anayasa ihlâli söz konusu alacaktır. 

Öte yandan Türk öeza Kanununun 1411 ve 
142 nci maddeleri doğrudan doğruya Cumhu
riyetin niteliklerini koruyucu cezaî hükümler ol
duğu için bunları Anayasamın 'bâzı maddeleri
ni değiştirdikten sonra dâhi ortadan kaldır-
mıanm hukukî imkânı yoktur. Çünkü Anayasa
mızın Cumhuruyetlle ilgili maddesini hiçbir de
mokratik güç değiştiremez. 

Sayın mi' letv eklileri, 
Hüldimetin «Sıınırsuz hürriyet» önerisi hu

kukun içinde kalındığı sürece sonuçsuz kala
caktır. 

Türkiye'de Anayasa dışı ideolojilerin ya-
yiilıafbilmesi ûçin hürriyetlerin teminatı olan 'bâ
zı ceza 'kanunu hükümlerine ilik defa karşı 
çıkılmiamalktadır. Koımünizımlin «Yeraltı ve yer
üstü örgütleri» ısrarlı saldıri!İarın.ıı daima bu 
hükümlere yönetmişlerdir. 

Türkiye îşçi Partisi bu konuda Anayasa 
Mahkemesinde idava da açmıştır. Ancak «Çağ1-
daş demokrasi anlayışına uymadığı» .gerek
çesiyle açılan i'ptal davasında, Anayasa Mah
kemesi Oeza Kanununun 141 ve 142 nci 'mad
delerinin millî, demokratik, lâik ve sosyali 'bir 
hukuk Devleti olan Cumhuriyeti ve rejimi ko
ruyucu hükümler ihtiva ettiği'mi kabul ederek 
(bunOarın Anayasaya aykırı olmadığına karar 
vermiştir. Esasen dünyanın hiçlbir hııfcuk .sıiss-
temli kendisini yıkmayı aımaıçlayan, topyekûn 
hürriyet düzenlini devirmeye yönelen teşebbüs 
ve 'eylemleri hürriyetler arasında <mütalâa et
memiştir. 

insan Hakları Evrensel Beyannajmıefsinden, 
Avrupa insan Haklan Sözleşmesine, Amerika 
Birleişik 'Devletleri Yüksek Mahkeme kararla-
larından Fransız ve Alman Anayasallarına ka
dar çağdaş Batının 'bütün hukuk Iheüigıelerinde 
hürriyetleri tahrip anarşisini önleyici hüküm
ler mevcuttur. 

Türkiye'de hürriyetlerin sınırsız olması ge
rektiğini savunanlar ise nedense komünist 
ideolojıJnm bakim olduğu üUkelerde gerçek
ten gönlündeki inancın da, kafadaki fikrin de 
fırınla veya tımarhane ile sınırlı olduğunu 
unutmuş görünürler. 

Türkiye'de fikir anarşisi isteyenlerin asıl 
maksadı insanları köleleşüiren sistemûn vasa
tını hazırlamaktır. 

Gıerçek hürriyet severler hürriyetlerle hür
riyet adı altındaki anarşinin farkını daima 
gözönünde tutımafctadırlar. 

Sayın Hükümetin fikir hürriyeti ile flfc'a' 
anarşisi arasındaki farkı bilmemesi imkâaısız-
dır. 

Bizim için de sosyal ve ekonomi-k sahamda 
güdümlü, müdahaleci, devletçi bir anlayışta sa
hi Jbdljan Hükümetin siyasî sahada en aşırı iilbe-
ral'iamji savunmasının sebebini anlamak aynı 
ölçüde güçtür. 

Türk Milletinin siyasî erginliği, T ürik Mille
tinin hürriyet severliği her türlü tairtışımanın 
ötesindedir. Türk Milleti hür demokratik re
jime bağlıdır ve bu «sebeplerle Türk Milleti dai
ma anarşiden yakınmıştır. 

Kclle'uk rejimi olan komünizmin kok • salma
sını engelleyen Anayasa ve Ceza Hukuku hü
kümlerinin şikayetçisi hiçlbir zaman Türk Mil
leti olmamıştır. (D. P. sıralarından «B'ravo» 
sesleri). ' 

Aziz milletimiz hürriyetim değerini 'bilen 
her insan toplumu gübi hürriyetin teminatını 
koyan sınırlara daima sahip çıkmıştır. 

Bu sdbeple toplumumuzu topyekûn hürri
yetleri yutirnıe rtizükosuyle karşı karşıya 'bıra
kacak üütro - liberal bir siyaısî sistemle vatan
daşın ekmeğini Devlet güdümüne verecek bir 
sosyal düzeni milletimiz kabul etmeyecektir. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi Hükümet programında yer alan di

ğer hususlara geçiyoruz: 
Programın belirgin özelliklerinden biri 

de ; tütün tarlasıından, orman köyüne, traktör 
satımımdan, sanayi siiteilerine, ziraî krediden 
bankacılık hlizımetlerine kadar yaiygın ve gü
dümlü bir kooperatifçiliğin ticarî ve sosyal 
hayatta hâkim kılınması gayretleridir. Bura
da tutulan hedefin; Devletin güdümü altında.-
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(ki zorlayıcı 'bir (kooperatif çiflk felçte mü ile 
(köyden seilıire kadar ticarî ve sosyal yaşantıyı 
(kontrol altına almak olduğu açıktır. 

Proıgramda; ibankalar ve kredi mevzuatının 
gözden gecikilerek kredi dağıtımında koope
ratiflere öneelllk tanınacağı, öte yandan »banan 
üılinılerinin iç ve dış pazarlamasının koopera-
tiiflerc verileceği, ibundan başka orman yöneti
minin ve ormanı ürünlerinden yararlanmanın 
(kooperatifler kanalıyle yaptırılacağının yer al-
ımış olması vıe 'bunların f .nallamanı için Köy İşle-
ııi Bakanlığına bağlı !bir banka kurulaeağıınm 
lilânı 'bu eddişcleırimizii doğnnlamaıktadır. Bu 
suretle ker alanda maddî ve manevî yönden Hü
kümet ve Devlete 'bağ'b Hı* kooperaidf .sistem 
ağı kurulmuş olacaktır. 

Program kurulacağı vadedilen köy - kent
lerde ; «Akgünlere' bildirgesinden anladığı
mıza göre kooperatiflerin büyük ağırlığı ola
cak ve bu ağırlıik mahallî idareler seçijm ve yö
netimline 'kadar intikâl ettirilecektir. Bu suret
le iköy - kentler projeli de güdümlü koopera
tif ağının ibir parçasını teşkil edecektir. 

Biz, Demokratik Paıifci o'arak Anayasada ön
görülmüş olan kooperatifçutiğln ekonomik ve
rimliliği gerektirdiği alanlarda destciklenme-
siıi'e taraftarız, Paikat kooperatiflerin, sosyalist 
Bİâtemin bir taklidi olarak ve ekouomi'ik ola
mayacağı ispatlanmış olanlara ıda yaygıuliaş-
ıtırıOarak köyden şehire, tarladan atelyeye ka
çlar Devletim 'bir sosyo - ekonomik örgütü ka
tline sokulmasını ülke yararına görmüyor ve 
tehlikeli buluyoruz. Bin s'iâtemle, alınterinin 
karşılığını alamayan mağdur Türk köylüsünün 
durumunun düzelmesi yenine hem ekonomik, 
kem içtimaî alanda Devlete bağımlılığı artı
rılmış olacaktır., 

Yaygın kooperatifçiliğin Devlet güdümü al
tında uygulandığı 'birçok sosyalist ülkede dert
lere deva .olmadığı, Hindistan'da ise, 15 milyon 
köylü ailesinin üyesi bulunduğu .180 -bin ta
rım kredi kooperatifine rağmen açlığın devam 
ettiği 'ortadır. 

iSayı n .mili et vekil le ti, 
Ecevit Hülkümet'nin Prograrmıyle ekonomik 

Sözlüğümüze yeni !bir deyim daha ilâve edil
miştir. Bu da, Anayasamızda anlayışı mevcut 
olmayan «Halk sektörü» tabiridir. Anayasanın 
özel ve kamu sektörleri arasında öngördüğü 
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«Kanma ekononıi» iikeisi açısından (bu yeni bu
luşunu Sayın Hükümet hangi kategoride mü
talâa etmektedir bilemiyoruz. Bİz'im endişe 
duyduğumuz husus özel tcşdbbüsün Hükümet 
nezdinde halktan sayılmaması ve ondan ayıı 
müta'âa edilmedi keyfiy etidir. Nitekim prog
ramda kapsamı ibelli olmadığı için yine «Ak-
günlcr» (bikllı'gelinden, halk sdktiörünün: Koo
peratif ;ıeı*, sosyal kuramlar, sendikalar ve işçi 
ortalkhklarından oluştuğunu tespit ediyoruz, 
Bu durumda tarifin kapsaımı dışında ikalan, 
hayatlarını 'kendi teşebbüsleriyle kazanan sey
yar satıcısından, fabrikatörüne kadar milyon
larca vatandaş esnaf ve sanatkâr halk sektörü
nün dışında kalmaktadır. Böyle hur sınıf yara
tıcılığını ç;oik tehlikeli 'bulmaktayız. 

Demokratik Parti olarak vatandaşların kü
çük tasarruflarını değerlendirdbilme (imkânı
nın biran evvel yaratılmasını arzu ediyoruz. 
Bunun yolu od arak da 'başında güvenidir ve 'tec
rübeli müteşebbislerin ve yöneticilerin bulu
nacağı, Devletin garantisi a II tınıdaki halka 
açık anonim sirkelileri görmekteyiz. Aksi tak
dirde maıhclut sayıdaki aile siluetlerinin eko
nomik hegonıanyası devaım edecek ve geriş ik'iit-
İclesin e'kono.miye katılmaları ve pay alma'a-
rı önlenmiş olacaktır. 

iBu açıdan .da programdaki «Halk sektörü» 
deyimini çözüm getirici değil, tersine güdüm
lü kooperatifleşme ve sendikalaşma politika
sının aracı olarak görüyor ve 'bir sınıf imtiyazı 
yaratacağı kanaatini taşıyoruz.. 

Taıikiye'nln sanayileşmede iki önemli dar 
'boğazı vaırdıır; ibunlar güç.'JÜ sanayinin kurul
masına yeterli kaynak 'bulunmaması ve mev
cut (kuruluşların AET standartları gerisinde 
'kalmış olmasıdır. Önümüzdeki dönemde, ku
rulacak endüisitri tesislerinin nıuıtlaka AET 
standartları gözönünde 'tutularak gerçekleş
tirilmesi Hazımdır. 'Bu açıdan bakınca ağırlığı 
devletçiliğe ve kooperatifçiliğe dayailıı ibir sa
nayi politikası Türkiye'de ranla'bl olmayan cü
ce ve dağınık ibir endüstrinin doğmasına yol 
aça'büür. •Kaımu ve özel sektörle .halk elindeki 
iküçük tasarrufların (bliı'birihi destekleyici ve 
tamamlayıcı (katkıları olmadıkça sanayimiz 
dış rekabet -gücünden yoksun, kalacaktır. 

Hükümetin öngördüğü politika Ibu gerçek
lerin tam aksine kaynakları dağıtacak, sektör-
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ileri böleeeik ve ancak biıfbiriyle rekabet edebi
len dağınık, güçsüz tesislerden oluşan bir 
.endüstriye vücut vereüeküir. Modern eikonomi-
ııiln bu ikaıdar uzağıındaki !blir uygulamaya ol
sa cilsa idooilojJîk saplantılarla .geçilebilir. T'ür-
Iküye'ıün i&e ideolojik (saplantıların tecrübe ala
nı olmıaya yeterli zengin]!ğü ve zamanı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 
Kamu İktisadî Teşebibiislerinin bugünkü eko

nomik ve idarî yönden tatminkâr olmayan ve mil
lî 'ekonomimize yeterince katkıda bulunmayan du
rumu açıkça Orta'dadır. Programda bu kuruluş
la nn ekonomik ıslahına -ait hiçbir ibareye raslaya-
m'adık. Buna karşılık; Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde demorkatük esaslara daya'lı etkin (bir sistem 
kurul'acağı ve 'burada çalışanların yönetime etkili 
olarak katılacakları ve tatmin edici ölçüde pay 'al
malarının sağlanacağı belirtilmektedir. Bu ifade
lerde yeterli açıklık olmadığından yine «Akgün-
lere» bildirisinin bu konuyu açıklayan bölümünden 
«C. H. P. iktidarında (bu kuruluşları doğrudan 
doğruya içinde çalışanların yöneteceğini, fakat bu
nun işçi temsilcisi marifetiyle göz boyayıcı bir 
•şekilde değil, en küçük atelyeden en üst kurullara 
kadar çalışanların işyerini yönetmeleri 'şeklinde 
olacağını ve bilanço yılı sonunda kârdan pay ala
caklarını» tespit etmiş bulunuyoruz. 

Düşünülen bu sistem mevcut ekonomi mode
linden apayrı bir sistem uygulamayı amaç edin
mekte ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin çalışan
lar tarafından sevk ve idare edilmesini ve nema-
landırılmasmı öngörmektedir. Bu sistem yıllar
dır sosyalist Yugoslavya'da uygulanmaktadır. 
Eğer başarıya ulaşsaydı bir milyona yakın Yugos-
lavın ülkesini terkederek kendi tanımlarıyle «Ka
pitalist Batı Almanya'ya» işçilik için göçlerine 
lüzum kalmazdı. 

Bunun yanı sıra Türkiye^de birçok Kamu İk
tisadî Teşebbüsünün bilançosunu zararla kapadı
ğını hatırlatmak isteriz. Hükümet bu kuruluşlar
da çalışanları Ibu tesislerin zararına mı ortak ede
cektir? Her şeyden önce bunların verimli ve kâr
lı çalışan millî ekonomiye katkıda bulunan tesis
ler baline getirilmesi lâzımdır. Ancak ondan son
radır ki, geniş halk kitlelerini ve burada çalışan
ları hissedar olarak ortak yapmak suretiyle hem 
sosyal, hem ekonomik bir fayda sağlamış olabilir. 

••• Açıklığa kavuşturulmasını istediğimiz diğer bir 
mesele programdaki Merkez Bankası Kanununda 
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yapılacağı söylenen 'değişikliklerdir. Bunların 
'doğrultusu ve mahiyeti ne olacaktır? Eğer Mer
kez Bankasındaki döviz stoklarının Hükümetin 
emrine verilmesi istikametinde bir değişiklik 'dü
şünülüyorsa bunun ekonomimize ölçüsüzlük, he
sapsızlık ve yeni problemler getireceğine işaret 
etmek isteriz. 

Sayın 'milletvekilleri; 
Türkiye'de gecekondu meselesinin, sosyal şart

ların vatandaşı zorlaması sonucu olarak çıktığını 
görüyoruz. Devletin zor durumda kalan vatanda
şa mutlaka yardımcı olması gereğine inanıyoruz. 
Ancak programda bu konudaki özel kişilerin arsa
ları üzerinde kurulmuş gecekondularla ilgili ola
rak «ya arsaların mülk sahibinden alınarak kaımu-
laştırılacağı veya bu gecekonduyu yapanlara baş
ka konut verileceği» şeklindeki ifadede mülkiyet 
hakkına tecavüze yol açacak bir teşvik unsuru gör
mekteyiz. «Arsa nasıl olsa sahibinden alınıp ka-
mulaştırılaoak» diye sosyal ve ekonomik baskı al
tındaki vatandaşı 'tapulu mülke tecavüze teşvik et
mek bir .Hükümet için kolaydır. Hükümet etmek 
ise dertleri hukuk içinde çözümlemektir. Sayın 
Eeevit'in meşhur «Toprak işleyenin, su kullana
nın» sloganına artık yeni bir ibare eklenmesinden, 
bu suretle «Arsa da gecekondu dikenindir» denil
mesinden endişe ediyoruz. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, 'alkışlar.) Mal ve mülk sahibinin 
hakkını kim koruyacaktır? Can ve mal güvenliğini 
sağlamak Devlete vücut veren ilk kurallardır. Bu 
kurala gölge düşerse ne olacaktır? Sayın Hükümet 
de mülk sahiplerine, bir eski başbakanın anarşist-
lerce yolu kesilen otobüs yolcularına tavsiye etti
ği gibi, kendi başlarının çaresine bakmaları öğü
dünü mü tekrarlayacaktır? 

Kamulaştırmanın belli şartları vardır. Bu şart
ların istikrarı bozulursa bir başka tapulu mülke 
gecekondu diken vatandaş da beklemediği bir zara
ra uğrayabilir. Programda öngörüldüğü gibi belli 
bir kişi yararına kamulaştırma yapılamaz. 

Biz programın bu hükmünde bâzı olumsuz ör
nekleri ele alıp mülkiyet-hakkı ile alay eden Ak-
günlerin sesini görüyoruz. Mülkiyet hakkının her 
türlü kötü kullanımına karşı tedbir alınabilir; fa
kat birtakım emrivakilerle bu hak geçersiz hale 
getirilemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Enerji bunalımının, dün3ranm olduğu kadar 

Türkiye'nin de en önemli meselelerinden biri ol-
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duğunu düşünerek Hükümetin ibu konutla ideolo
jik saplantılardan uzak kalması gerektiği görüşün
deyiz. Önemli olan yeraltı kaynaklarımızın millî 
Ekonomimize 'en kısa zamanda, en verimli ve en ya
rarlı bir şekilde amade kılınmasıdır. 

Devletleştirme taassnlbu altında ekonomik ku
ralların çiğnenmesine ve servetlerimizin atıl kal
masına karşıyız. Devlet kuruluşlarının ranltaîbili-
teden uzak çalıştığı sürece, her şeyi Devlet teke
line alma eğiliminin ekonomimizde yaralar 'açma
ya devaım 'etmesi önlenemez. Programın onerji 
ve yeraltı servetleri bölümünde de bu taassubun 
kamufle -edilmiş izlerine tasladığımız için en
dişe duymaktayız. 

Modern teknoloji ışığında denizde ve karada 
petrol aramalarına set çökmek değil, imkân ya
ratmak 'gereklidir. Bu ıhususta finansman ve tek
noloji konusunda, petrol bunalımı içinde bulu
nan Ortak Pazar ülkelerinden yararlanılabilir. 
İngiltere adası civarında denizde ıgaz ve petrol 
arayan 200'ü aşkın milletlerarası şirket (bize de 
'örnek olmalıdır. Yabancı sermayeye ilke ola
rak karşı olmadığını belirten Hükümetin yaban
cı sermayeden ve teknolojiden en iyi şekilde ya
rarlanılabilecek ıbir alan olan petrol arama ko
nusundaki saplantılarını anlamak 'güçtür. Bil
hassa denizlerdeki aramalarda yabancı tekno
lojiden yararlanmaktan ekonomimiz âcil istifa
deler sağlayacaktır. Millî çıkarlar yaibancı ser
maye ile temasa gelmekten zedelenmez, millî 
çıkarları kollayacak pazarlıkların tgerçekleştiri-
lememesinden zedelenir. 

Petrol anama tedbirlerinin yanı sıra mevcut 
rafinerilerimizin kapasitelerinin artırılmasına 
'.gidilerek mamul madde ihracı yoluyle döviz ta
sarrufu sağlamamız temin edilmelidir. Petrol 
üreten ülkelerle bu konuda anlaşmalar yapıla
bileceği kanısındayız. 

Ayrıca enerji tasarrufu için Hükümetin cid
dî tedbirler alması 'gerekmektedir. Bu tedbirle
rin arasında; kısa süre içinde hafta sonu tatili
nin yurdun çeşitli sanayi merkezlerinde pazar
dan 'başka haftanın değişik günlerinde uygulan
ması suretiyle enerji kullanımını 7 ıgüne dağıt
mayı ve bu isuretle sanayii eletrik yönünden 
(biraz olsun ferahlatmayı teklif ediyoruz. Eğer 
petrole zam düşünülüyorsa ibunun da hayatı da
ha az paıhalılandıracafc ıbir hiçimde ve kademeli 
olarak ayarlanmasında, ulaşım ve üretimde kul

lanılan kısımda zammın daha az tutulmasında 
yarar görüyoruz. 

(Sayın Milletvekilleri, 
Programdaki ifadeden C. II. P. - M. S. P. or

tak 'Hükümetinin AET, yani Ortak Pazar ile 
ilişkilerini esas anlaşmalar doğrultusunda yürü
teceği ve sadece ek protokolleri yeniden ele ala
cağı anlaşılmaktadır. Bu ifadeler, Sayın Erba-
kan'ın Genel Başkanı bulunduğu bir partinin 
ortak olmadığı bir Hükümet Programında bu
lunmuş olsaydı ve Bayın E rb akan 'da bu Hükü
metin Başbakan Yardımcısı olmasaydı gayet nor
mal 'karşılanacaktı. Ancak söylenmiş bâzı sözle
rin de hafızalardan ve zabıtlardan silinmesi im
kânsızdır. 

Şimdi Yüksek Heyetinize arz edeceğim pa
sajlar 15 Mayıs 1970 tarihinde Başbakan Yar
dımcısı ve M. S. P. Genel Başkanı ıSayın Erıba-
kan tarafından bu kürsüden yapılmış olan bir 
(konuşmadan alınmıştır. Meclis zabıtlarından ay
nen naklediyorum: 

«Müşterek Pazar Türkiye'nin Batı memle
ketlerinin ıbir sömürgesi ve işçisi haline gelmesi 
neticesini doğuracak mahiyettedir.» 

«Müşterek Pazar Türkiye'nin topraklarının 
kapitalist çevreler tarafından satmalınmasım 
gerçekleştirecektir.» 

«Ortak Pazar, asırlar 'boyu sömürgeci olmuş 
katolik emperyalist Biati Avrupa ım'emleketle-
rinin çağımızın şartlarına uygun olarak yeni bir 
sömürgecilik ıgeliştirme sistemidir.» 

«Batı memleketlerinde istismarcı sömürgeci
lik, bunların Yahudi, Hıristiyan, Grek Medeni
yetine mensubolmalarından ileriye gelmektedir.» 

«Aslında Ortak Pazar bâzı siyonist çevrelenin 
sahiboldukları büyük kapitali nenıalandırmaik 
için kurdukları ıbir şirkettir ve Türkiye'yi İs
rail'in bir vilâyeti yapmak neticesini intaoede-
bilir.» 

«Türk milletinin, hakiki mânası bir inanç ve 
kültürel sistem içinde erimek olan Müşterek 
Pazar'a ıgirmesi mümkün değildir.» 

Bayın Etfbalkan bahsettiğimiz konuşmasında 
C. H. P.'ni muhatalbolarak şöyle devam etmek
tedir. 

«Müşterek Pazarın maddeleri, bizim kanaa
timizce, Halk Partisinin ibütün felsefesiyle (ta
ban tabana zıttır. Bermaye harektlerini tama
men serbest '(bırakmakta, Türkiye'deki ıtopnaik-

422 — 
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l an 'her türlü yabancıya satmaktadır» «(Siz 
(ağalar) Türk olduğu zaman karşısına çıka
caksınız da; (yabancı) olduğu zaman çıkmaya
cak mısınız? 

iSiz nasıl olurda '«efendim, biz temelinde 
Müşterek Pazara girmeye hazırız» dersiniz? 'Di
yemezsiniz. Ciddî Ibir parti iseniz diyemezsiniz. 

ISiz, müşterek pazarın karşısında olmaya 
mecbursunuz. Çünkü ortaya koyduğunuz (Or
tanın ısolu) felsefesiyle taban (tabana zıttır. 

Sayın milletvekilleri, ne garip tecellidir ki, 
bu konuşmayı bu çatının altında yapan zat 
aradan 3,5 sene geçtikten sonra bir hükümetin 
mesul ortağı olarak huzurunuza geliyor ve ha
zırladıkları programda Ortak Pazar ile ilişki
lerin esas anlaşmalar doğrultusunda yürütüle
ceğini beyan eden ifadeyi imza ediyor ve Yük
sek Heyetinizden bunu tasvip buyurmanızı, 
igüvenoyu vermenizi istiyor. Hem de «Bu Ortak 
Pazar sizin ortanın solu felsefenizle taban ta
bana zıttır» dediği C. H. P. ile birlikte ve ortak 
olarak. 

Sayını millet vekilleri, AET'den ülke yararı
ma birçok haklı isteğimiz olacaktır. Çünkü, bun
dan evvel çeşitli zamanlarda belirtmiş olduğu
muz üzere, gerelk Katma Protokolde, gerekse 
Ek Protokollerde Türk tarımını ve sanayiini 
(geliştirmeye yönelik hükümlerde ve Ortak Pa
zar ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın temi
natları konusunda önemli eksiklikler mevcuttur. 
Bunları gidermek üzere ciddî, sözüne güvenilir, 
ilgili hükümetlerin Avrupalılarla masa başına 
oturması gerekecektir. 

Dün, «Türkiye'yi sömüreeeğinı, İsrail'in bir 
eyâleti yapacağını» iddia ettiği bu siyonist ve 
•katolik emperyalistlerin bugün karşısına otu
rup» ben fikrimi değiştirdim sizinle ortaklığa 
devam edeceğim diyen bir hükümet kanadının 
ne derece ciddiye alınacağını yüksek takdirle
rinize bırakıyorum. 

ABDÜLKADtR ÖNÖEL (Urfa) — Eski gö
rüşümüzde İsrar ediyoruz. Fikrimizi değiştirmiş 
değiliz. 

HASAN KOREMAZOAN (Devamla) — 1967 
yılında Odalar Birliği Genel Sekreteri iken Or
tak Pazarın Türk elkonoımi ve sanayiine sağla
yacağı faydaları sayan ve öven, 1970.yılında 
Ortak Pazara katılmamızın vatanın hıristiyan-
lara satılması demek olacağını savunan ve bu-

^nu seçim beyannamelerinde ve miting meydan
larında daha da ileri götüren Sayın Erbakan'm 
bugün gene kanaat değiştirerek Ortak Pazarla 
ilişkilerimizin anlaşmalar istikâmetinde yürü
tüleceğini söylemesini belki Sayın Başbakan 
Yardımcısının şakacılığına yeni yeni alışmaya 
başlamış olan Türk kamuoyu gülerek karşılar. 
(A. P. ve D. P. sıralarıdan alkışlar). Ama mil-

lerlerarası bir müzakere masasında muhatabı
mız olacak ülkelerin temsilcilerinin meseleye 
hangi açıdan bakacaklarını kestirmek mümkün 
değildir. 

'Sayın milletvekilleri, programda yer . alan; 
fakat açıklığa kavuşturulmasını istediğimiz bir 
konu da haşhaş ekimidir. 

C. H. P. seçim . bildirgesinde «Uluslar
arası kaygıları tatmin edecek etkin bir kontrol 
sistemi atlında haşhaş ekimini düzenleme» 
vadinde bulunulmuştur. 

M. S, P. ve O H. P. sözcüleri seçim propa
gandaları sırasında haşhaş ekiminin tekrar ser
best bırakılacağına dair açık taahhütlerde bu
lunmuşlardır. 

Buna rağmen programda bu vaatleri teyide-
den bir ifadeden dikkatle kaçınılmış olması ilgi 
çekicidir. 

Programdaki insanî kaygıların tatmin edi
ci, öte yandan «Haşhaş üreticilerinin mağdur 
durumlarına son verici çözüm yolları süratle 
bulunup uygülanacalktır» ifadesi metnin tümün- • 
deki sathîliği ve yuvarlaklığı yansıtmaktadır. 

Sayın Erim'de, Amerika dönüşü haşhaş, eki
mi yasağını ilân ederken buna benzer ifadeler 
kullanmışlardı. 

Bugün ortadaki' gerçek, fakir Anadolu çift
çisinin haşhaş ekimi yasağından dolayı mağ
dur bulunduğu ve kendisine hükümetlerce bir 
ikame imkânın sağlanamamış olduğudur. Aslın
da haşhaş yalnız dkicinin meselesi de değildir. 
.Sanayiciden tüketiciye kadar geniş bir zümre
nin ekmek kapısını teşkil -etmiştir. 

D. P. olarak ıgöriişümüz; dünya sağlığını da 
gözönüne alarak Devlet kontrolü altımda ekimin 
serbest bırakılması ve fakat ekiminin ve sınaî iş
lemlerinin Devlet tarafından yapılmasıdır. 

Bu suretle, köylümüz tarafından çok yönlü 
bir kullanma imkânı bulunan haşhaş hem üre
ticinin, hem de Devletin zararına bir tatbikat
tan kurtarılabileeektir. 

423 — 



M. Meclisi B : 36 

Sayın milletvekilleri; yurt dışında çalışmak 
zarımda olan bir milyona yakın vatandaşımı
zın meseleleri konusunda da., programdaki ge
nel yuvarlaklık hâkilm unsurdur. 

Bu vatandaşlarımızın müşkül şartlar altın
da yaptıkları tasarrufların nasıl değerlendlri-
lûceğine, kuruluş] ara kendilerinin de ortak 
edilip edilmieyeceğine, döndüklerinde bir işye
ri temini için ne gibi hazırlıklar yapılacağına, 
yurt dışındaki dertlerine Hükümetin ne şekilde 
yardımcı olacağına dair ayrıntılı bir açıklık 
mevcut değildir. 

'Tarım üreticisini zarardan korumak için ta
ban fiyatlarının erken ilân edilmesi konusunu 
da hemen kaîbul edilebilir pratiklikte bulmuyo
ruz. 

Dünya ve Türkiye şartlarına ve konjonktü
rüne göre bir ürünün değeri bir mahsûl yılı 
içinde büyük oranlarda artabilmektedir. Bu ba
kımdan, köylünün ürününü erken ilân edilen 
fiyat yüzünden değerinin eoik altında elden çı-
Ikarma zorunluğunun doğabileceğini de hesap
lamak lâzımdır. (Meselâ : Geçen yıl 115 Kr. fi
yat verilen buğday iç. piyasada 2 Türk lirası
nın üzerine çıkmıştır. Dünya borsa lan uda ise 
3 Türk lirasının üzerinde muamele görmekte
dir . 

. Devamlı değişen dünya pamuk fiyatları da 
taban fiyatların tespiti ve ilânı konusunda da
ha etraflı çalışmalar yapılmasını gerektiğini 
g ös t e rmeiktedir. 

iSayın milletvekilleri, Hükümetin dış ülkeler
deki Türklerin siyasî, sosyal ve kültürel dıı-
rumlaırıyle ilgili vaatlkâr tutumunu memnun
lukla karşılıyoruz. Bu konuda çok yönlü ted-
'birler üzerinde çalışılmalı ve plânlı bir faaliyet 
gösterilmelidir. 

Mîllî davalarımızdan Kıbrıs konusunda bâ
zı açıklamalara ihtiyacımız vardır. 

Bilindiği gibi Zürich ve Londra anlaşmala
rı hükümleri Türkiye'nin Kıbrıs üzeninde söz 
sahibi olmasını sağlamıştır. Bugün adaida Türk 
Askerî güvenlik kuvveti vardır. 

Hail böyle iken, Hükümet programında ile
ri sürülen federal devlet ve bu şekilde Kıbrıs'
ın, ülke bütünlüğü ve bağımsızlık meselesinin 
l>ize temin edeceği fayda nedir1? Oradaki Türk
lerin emniyeti için Türkiye'nin bu konuda söz 
sahibi olmakta devamı imkânı mı yoksa ancak: 
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'bir veya iki eyaleti Türklerin idaresinde şeklen 
'bağımsız bir devlet idaresi mi millî nıenfaiatle-
rimize uygundur ? 

'Türk asıllıların sayısı toplam nüfusun 1/3'i 
kadardır. Bir federal devlet terkibinde, yukarı
da belirttiğimiz gibi, ancak bir veya ilki eyalet 
Türklerin idaresinde <ola!hilir. Bu, adanın iç iş
lerinde Tüı ki eri, bugünkü kadar söz sahibi ya-
p amaz ka n a at ind ey i z. 

ı'Hükümöt programının kamu görevlileri ile 
ilgili bölümlerinde dikkat çekici bâzı özellikler 
bulunmaktadır. 

(Görevini savsaklayan momurlarm da sorum
lu tutulacağı hususu, esasen idare hukukumu
zun prensiplerinden olmakla beraber, bugüne 
kadar ciddiyetle uygulanamamıştır. Kamu ida
resinin hukuka, uygun bir disipline sokulması 
toplum hayatındaki huzursuzlukların ve kal
kınmadaki gecikmelerin önemli ölçüde azalma
sını sağlayaealktır. 

Ancak, Hükümet bir taraftan memur sendi
kalarını güçlendirme tasavvuru taşırken, diğer 
taraftan açıkça memurların kendi politikası 
paraleline girmesini sağlamak amacındadır. 
Böyle bir teşebbüs, kanuna .bağlı memur yerine 
iktidara bağlı memuru ikame edebilir ve bu 
hal partizan idarenin temeli olabilir. 

(Kamu görevlilerinim sendikacılık yoluyla 
politikaya itilmesi de, objektif hukuk kuralla
rı içimdeki güvenden yoksun bırakılmaları da 
ayrı mahzurlar doğuracaktır. Aslında kamu 
idaresi ida.rci maslalhaıtçıhlktan arınmış hamle
lerle ele alınmalı ve yaz - boz tahtasına dönen 
Personel Kanunu ve bu kanunla ilgili kararna
meler yeni baştan modem sevk ve idarenin 
prensiplerine iıydurulmalıdır. 

633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu
nun tedvin maksadına uygun bir uygulamaya 
kavuşturulması bizi de memnun edecektir. An
cak vekil imamların eğitim eksiliklerinin na
sıl giderileceği yolunda açıldık olmadığı için, 
'bunun çdk dar geçim şartları, ile hizmet yapan 
din görevlilerini tasfiye yolunda kullanılma
sından endişe etmeikteyiz. Maksat, vekil imam
ların klâsik eğitim eiksiıkligini gideranek ise, za
ten vekil imamlık müessesesini doğuran sebep, 
ihtiyaca yetecek sayıda klâsik eğitim görmüş 
eleman bulunmamasıdır. Eğer maksat dinî bil-
igilcr yönünden bir eğitimin verilmesi ise bu, 
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vekil imamların, göreve alınışında esasen aran
mış ve tespit edilmiş bir husustur. 

'Hükümet programının eğitim ile ilgili bölü
mü, bir yönü ile gellip geçmiş hükümeti erlin 
programlarında da bulunan ibareler taşıması, 
diğer bir yönü ile de çok yeni sayılan bâzı ku
ruluşlar getirme çabasında olması sebebiyle çe
lişik hususlar kapsamaktadır. 

«Ortaöğretimde özellikle teknik konulara 
yönelmeyi hızlanidıracaık tedbirler alma ve bu 
maksatla da meslekî ve sanat eğitiminim ilk
okullara dayalı olarak ayırımı» bir yenilik gi
bi görünüyorsa da, bu usul Türkiye'de evvelce 
denenim iş olumlu sonuç alınamamıştır. 

Ortaokullardan sonra genel kültür veren 
ve ımıaıhiyeti itibariyle de üniversiteye hazırla
yıcı olan ibildiği'miz klâsik liselere kayıt 1963 
ve 1964 yıllarında sınırlanmıştı. Sanat enstitü
leri, tekniker okulları ve Yüksek Tekniker 
Okulu yapımının (hızlandırılması da bu malk
satla •öngörülmüştür. Bu ayırımın sonunda ço
cuklarını liseye kaydettirmek için ailelerin 
'göç ettiği dahi hafızalardan silinmemiştir. Tek
niker okulu öğrencilerinin okulu bitirince ne 
işe yarayacakları bir türlü belli edilemediği 
için, 'giriştikleri açlık grevi ve boykotlar he-
fnüz unutulmamış tır. O zaman bu uygulama 
da tenkit olunmuştu. 

ıSanayi kalkııımaimız (belli bir seviyeye gel
medikçe ve orta dereceli okullardan mezun 
olan teknik elemanı ve meslek' mensuplarını 
istihdam edecek işyerleri çoğalmacbkça mes
lek ve sanat kollarında işgücü yığıntıları mey
danla gelecektir. Bu yığıntıyı önlemek için 
okullara girişte ayırım yapılırsa bu takdirde 
de eğitim de birtakım dar (boğazlar meydana 
geleeoktir. Yedinci Millî Eğitilin Şûrasında bu 
(meseleler tartışılmış fesnen uygulama yapıl
mış ve tam bir baişarısızkkia sonuçlandırılıp 
te:k edilmişti. 

Bir yenilik getirmeyen bu teklif Al ili î Eği
tim Bakanlığı 'arşivlerindeki aynı konudaki 
raporlar dikkatlice d e alınarak uygulanmalı
dır. Eğitim hayat:raız*rı başarısız kalacak de
nemelere ve uygulamalara fazla tahammülü 
bulunmıamakt a d ı r. 

İlkokula dayalı meslekî eğitimi imam - ha
tip okulları ile öğretmen cikullarmda uygula-
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manın ise mesleklerin özelliği yönünden zorıın-
luk vardır. 

Okullara ahlâk dersleri konulması tak
dirle karşıladığımız bir yeniliktir. Ancak, bu 
derslerin esasen Millî Eğitimin çeşitli derece
deki kurumu için öngörülen program hedef
lerinde de (belirtildiği -gibi öğrencilerin moral 
hayatında sağlıklı bir gelişme sağlayacak se
kilide ciddiyetle okutulmasını temenni ediyo
ruz. 

S ayı n nı il 1 et ve ki 1 le ri, 
Yüksek öğrenimin yeniden parasız hale ge

tirilmesini olumlu buluyoruz. Daha önce yük
sek öğrenimin paralı hale getirilmesi yolun
daki kanun değişikliğine Demokratlık Parti
nin karşı çıktığı hatırlardadır. 

Yüksek öğrenime girişin imtihansız olacağı 
yolundaki seçim sloganının ise şimdi geçer
siz hale geldiği .programdan anlaşılmaktadır. 
Gerçi yine imtihansız giriş hususu programda 
yer almıştır. Ama 'öte yandan üniversiteye 
yönetmede istihdam planlanmasının ve ihtiyaç
ların gözönünde tutulacağı da ilâve edilmiştir. 

Hükümetin ibu konuda memleketimizin ve 
gençlerimizin çıkarlarıma en uygun yolu seç
mekte rahat hareket etmesi dileğimizdir Koa
lisyon ortaklarından birinin seçim sloganını 
yerine getkime endişe'si ve psikolojik baskısı 
konunun çözümünü yanlış doğrultulara götür-
momclidir. Her durumda yeni şartlara uyacak 
lirkânlar önce haızıır'lammalı sonra uygulamaya 
gegll me'lidir. 

•Millî Eğtiımimizln- bütün derecelerinde mem
leket çocuklarının en iyi moral değerlerle, 
yap:cı ve akılcı bir kafayla ve temiz inanç
larla yetiştirilmesi esastır. Eğitim mesele'le'rıi-
niıı partiler politikası dışında Millî Eğitimin 
hedefleri içinde yürütülmesini termenni etmek
teyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet programının göze çarpan ayrın

tıları üzerimdeki düşüncelerimizi arz etmiş bu
lunuyoruz. 

Demokratik Parti Grubunun programa iyi 
'iıiyetlji ve yapıcı bir muhalefetin itinası ile 
eğildiği ve eleştirilerimize hedef olan konu
larda bizce çözüm yolu sayılan 'hususların be- • 
lirtildiği yüksek dikkatinizden kaçmamıştır. 
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Ayrıca huzurunuzdaki Hükümetin bir koa
lisyon Hükümeti olmasından doğan özellik se
bebiyle program metnimden, açıkça ilişkisi an
laşılmadıkça koalisyon partilerinin diğer res
mî belgelerindeki (ayrıntılara girmemeye dik
kat 'ettik. Partilerin görüşlerini ancak koalis
yon protokolüne ve Hükümet programına yan
sıdıkları ölçüde ele ald:lk. 

Şimdi Ecevit koalisyonunun dayandığı teo
rik izemini ortaya koymaya ealılşarak mâruza 
itimizi tamamlamak istiyoruz. 

Sayın milletveıkillöri, Yüce Meclisin bu de-
ğerlenclirm'eleırin bize 'gör'eliğini ve (Sayın 
Eeevet'im, mümkünse bugün yapacakları açıkla
malarla ve bundan sonraki uygulamalarla bizi 
ve kamuoyunu bâzı şüpheler içinde kalmaktan 
kurtarımasına imkân hazırladığımızı takdir 
(edeceği kaınaatinıdeyiız. 

Konuşimaımıızın başlangıcında Ecevit Hükü
metinin solcu bir Hükümet olduğunu ve siyasî 
tarihimize Tüılkiye'nin ilk solcu Hükümeti ola-
raik geçeceğini ifade etmiştik. 

Bu Hükümetim dayandığı teorik ve ideolo
jik zemin de, solculuğun 'bilinen stratejisinin 
bilimeın taktiklerine yaklaşım aktadır. 

Sadece müzakeresini yapmakta olduğumuz 
Hükümet programının ve bu programım dayan
dığı Koalisyon Protokolünün (muhtevası dahi 
bu sonuca varmaya kâfidir. Sayın Eoevit'in 
şimdiye kadar kamuoyu önüne çıkan düşünce
li eri de duruıma açıklık getirmektedir. 

'Hükümetin âcil çözüm bekleyen meselelere 
az ilgi göster meşine (karşılık, ideolojik metot 
hususumda ayrı bir hassasiyet ortaya koyması 
dikkat çekicidir. 

Kamuoyunun hassasiyetle üzerinde dur
duğu hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı için 
hangi tedbirlerin getirileceği konusunda prog
ram âdeta susmaktadır. 

Açık ve 'gizli işsizlik, yurt dışındaki işçile
rimizin meseleleri ve istihdam problemiyle il
gili ayrıntılara girmekten kaçınılmıştır. 

Ele alınan birçok konularda da, daha ön
ceki izahlarımızdan anlaşılacağı 'gibi, 'eski (hü
kümetlerden beri yuvarlak ifadelerle1 aktarıl-
ımasına .alıştığımız vuzuhsuz vaitler çerçeve
sinde bırakılımıştı/r. Bu konuların hangi im
kânlarla ve hangi yöntemlerle çözümleımeeeği 
hususu ise karanlık bırakılmıştır. 

4 . 2 . 1974 O : 2 

Bu .hususlar programın kamuflâj bölümüyle 
ilgilidir. 

Prograımın ibir de strateji' ve taktik malz'e-
mesinin sergilendiği ikinci yüzü vardır.. Prog
ramım bu yüzümdeki ipuçlarından hareket ede
rek taktik malzemeleri bir araya toplanırsa, 
şöyle bir mamzara ortaya çıkmaktadır : 

Yaygın bir kooperatifleşme her derdin ilâcı 
olarak gösterilmiştir. Kooperatifçilik esasına 
dayanan bir ekonominin kaç yılda işler hale 
geleceği, milletlerarası yanışta ve kalkınmada 
'bize ne kadar zaman kayibettirelceği hesap eddl-
İmemiştir. 

Bir zamanlar hem başı ağrıyana hem kan
serli hastaya yutturulan reform hapının) ye
rini bu programda kooperatifçilik enjeksiyonu 
allmıştıır. 

Köy - kentlerin ve Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin yeni yönetim biçiminin programa 
itinayla yerleştirildiği, tabiî kaynaklarla it na
llat ve ihracatta Devlet güdümünün ustalıkla 
önerildiği ortadadır. 

Programın stratejiyle ilgili malzemelerini, 
geniş kapsaimlı afla fikir anarşisi karşısında 
hürriyetlerin ve Anayasa düzeninin işltememe-
sine dönüşecek İbir siyasî liberaiizim önerisi ta
mamlamaktadır. 

iSosyo - ekonomik alanda güdümlü tutum, 
'müdahalecilik ve Devletçilikle teşebbüs (hürri
yetini yengeç 'kıskacına alanlar, siyasî alanlda 
Anayasanın kollarını bağlayıp hürriyet ve 
inanç düşmanlarını başılboş bırakmaktadırlar. 

Ultra - liberal bir vuridumduymazlığın geç
tiğimiz yıllarda ülkemizi (hangi uçurulmun ke
narına ^getirdiğini hepimiz hâtırlaımaktayıız, 
«Sokaklar yürümekle aşınmaz felsefesinin» 
sokakları kimin hâkimiyetime terk ettiği orta
dadır. 

Biraız önce bir eski Başbakan (bu kürsüden, 
devri iktidarında öğrenmeye vakit bulamadığı, 
önleyemediği ve bu yüzden millettin emânetini 
bırakıp kaçmaya mecbur kaldığı anarşik olay
ların mahkeme zabıtlarına geçen hikâyelerini ya-
kmdırıcı bir sesle ve güldürücü üslûbuyle okudu. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Bugün güveninize başvurmak üzere (hu
zurunuza gelen Hükümetin ide aynı âfcibete uğ
ramaması en büyük, en içten temennimizdir. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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ıSayıın milletvekilleri, bu Hükümet halen Sı
kıyönetim mahkemelerinde yargılanan yüzlerce 
(ananşiısit bulunduğunu bilmiyor mu? Memleke
timizde ellerinde Rus ve Çin yapısı silâthlar, ka
falarında Lenin ve Mao'nun insan soyuna düş
manlığı emdüstrileştirımiş öğretileri. ve nefret 
otumdan başka inancın yaşamadığı (kalplerle 
ımil'M varlığına saldıranlar unuıtulldu mu? 

Unutulmadıysa, hıami Hükümet programın
da, çocuklarımızı koımünizimıin ağına düşımek-
Item kurtaracak tedbir? 

Bu Hükümet, komünizmin milletler için 
ıbilr tehlike olduğunum anlaşıldığı dönemden be
ri programına komünizmle »mücadele hususunda 
tek kelime koymayan ilik Gumhuniyett Hüküme
ti olmaktadır. (D. P. sıralarından «Bravo» 
«esleri) 

Aracı diye zavallı simitçinin peşine düşecelk-
ısiniz, ama feo'münislt kölelik lemdüsfcrisiiniın ajan
larını düşünür diye selâmlıyaeaksınız! (D. P. 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Milletin inançlarımın ve manevî değerleri
nin «tarihî yanılgısıyla sömürü aracı olarak 
ıkuUlanıldığını» söyleyeceksiniz. Komünizım'den 
t âk kelimeyle b ahsetmey e c eksiniz... 

Acaba bütün kabahat bayrak möbetıindey-
ken komünist lmrşunuyla şehit edilen Anado
lu gocuğa Mehmet lerim, Mevlüttlterin miydi? 

ıSayın milletvekilleri, slöylediMleriyle, sustuk-
lamyle belirttiğimiz özellikleriyle bu program 
bir altyapı devrimciliğinin elide tutulur belgesi
dir. 

Taktiğin özü şudur: 
Sınırsız hürriyet maralarıyle büyük çoğun

luğu gerçekleşen üstyapı devrimleri tamamla-
nıacaktır. 

Ölçüsüz müdahalecilikle altyapı devrimleri! 
oluşturulacak tarihî boyunca sınıf kavgası gör
meyen Türk toplumunun ekonomik ve sosyal 
yapıısı değiştirilecektir. 

Türkiye'de siyasî mücadele artık inançlar 
öelişkislilmden çıkarılıp çılkarlar çeiişkisilne otur
tulacaktır. 

Programın ütopyası bizce budur. 
Fakat unutulan biir şey vardır: Bu kadar 

kolay başarıyı hiçbir demokratik maskeyle fca-
[mıuflâjı yapıltmış taktik sağlayamamıştır. 

•Dünya demokrasilerinle, dünyadaki halik de
mokrasilerine örmelk olmaya özenenler çıkmış

tır; fakat hiçibifrisi arkalarımda hayatları altüst 
edilmiş toplumlardan başika bir şey bırakamıa-
mışlardır. 

Türkiye'de ise maceranım hiçbir türlüsüne at 
koşjturamk alan yoktur. Türkiye'de de Rado-
;miro Tomiç'ler bulunabilir. Fakat inanılanını 
çıkarlarıyla değişecek bir halk topluluğu bulu
namaz. 

Türkiye 1de, belki aldatılmış üç - beş yüz 
genç bulunabilir; falkat Türk gençliği milletin 
ruh köküne bağlılıktan uzaklaşltırılamaz. 

Türikiye'de dinin, millî tarih şuuruna bağ
lılığın, topyekûn manevî değerlerin, sömürümün: 
iaracı olarak kullanıldığını yayanlar, mücadele
nin çıkarlar çelişkisi diyalektiğime dönüştürül-
ımesimi isteyenler çılkalbilir. 

Türikiye'de sömürünün de solculuğun da dı
şardan geldiğine, sömürüyle de solculukla da 
en çetin savaşı yüzyıllarca manevî değerlere 
bağlananlarım yürüttüğüne inananlar vardır. 

Üst yapı devrimciliği sırasında sömürünün 
ajanlığını yapıp sağcıları horlayanlar, sıra 
kendilerince altyapı devrimciliğine gelince sağ
cılığı sömürücülükle suçlayabilirler. 

Sağcılık, dün nasıl kökü dışarda sömürü
cülüğün milletin maddî ve manevî değerlerimi' 
zaptetmesini durdurmuşısa, buıgün de kökü. dı
şarda solculuğun maceralarına dur diyecektir. 
(D. P. sıralarındam «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sağcı, milliyetçi, demokrat düşünce, mille
timizin. bütün evlâtlarıma işçi, memur, çiftçi, 
sanayici, ıköylü, esnaf ayırımı gözettoıekisizim sa
hip çıkmakta; valtamdaşılarımızım haik ve hürri
yetlerimi korumakta, tapunun, inamcım, ahlâ-
Ikın, mukaddesatın bekçiliğini yapmakta karar
lıdır. 

(Sağcılık, şerefli muhalefet sıraliarınıda daı 
her zaman olduğu gibi Türlkiye'nin yapıcı, di
namik, ileri, hamleci kafası ve yürteği olimaya 
devam edecektir. 

Yüae Meclise Demokratik Parti Grubunum 
saygılarını sunarım. (D. P. sıralarımdan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork-
mazcan. 

Cuımıhuriyetçi Güven Partisi Grubu adıma 
Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurun efendim. 
(C. G. P. sıralarından alkışlar.) 
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0. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY-
J Z İ O Ğ L U I (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

Ecevit Hükümetinin programı üzerinde Cum
huriyetçi Güven Partisi Grubunun (görüşlerini 
ısunacağım. 

Sözlerime başlarken, herşeyden önce, 14 
Ekim seçimlerinin, Anayasada 'öngörülen za-
ımanda, kimsenin şikâyet 'edemeyeceği hürri
yet şartları içinde yapılmış olmasından duy
duğumuz haklı iftiharı belirtmek isterim. So
nuçları ne 'Olursa 'olsun, seçimin zamanında ve 
hür olarak yapılabilmesi, "milletimiz için baş-
lıbaşıııa bir zafer teşkil 'etmiştir. 

Hükümet kuruluşu, bilinen sebeplerle, ıko-
lay olmamıştır. Aslında, bir C. H. P. - M. S. P. 
koalisyonunun kurulması imkânı, Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından seçimlerden hemen sonra 
Sayın Ecevit'e görev verildiği zaman, bu iki 
partiye tanınmış idi. Hattâ C. İT. P. - (M. S. P. 
koalisyonunun ıkuruluşuyle ilgili 'olarak, daha 
Kasım 1973'te, ıbu iki parti arasında uzunca sü
ren temaslar yapılmıştı. 

Üç ay süren gecikme karşısında şöyle düşü
nülebilir: «(Madem ki bu iki parti bir anlaşma
ya vararak Hükümeti kuracaklardır, madem ki, 
böyle bir niyet daha ilk ^günlerde 'belirmişti, o 
safhada Hükümetin kurulamamış olması lüzum
suz zaman kaybına yol (açmıştır.» Ve bu zaman 
kaybından dolayı da îbu iki partinin sanırım 
kimseyi suçlamaya hakları olmadığı sabit ol-

. muştur. ' 
Bu düşüncede bir gerçek payı olsa bile, uzun 

süren Hükümet bunalımının, yarattığı çeşitli 
sakıncalar yanında, «n azından bir fayda sağ
ladığı söylenebilir. Her ıbunalıma demokratik 
usuller içinde çare (bulunabileceği inancının 
doğruluğu /bir defa daha sabit olmuştur. 

Ülkemizde, demokratlık rejimin ne kadar 
sağlam ve köklü temellere oturduğu ıgörülımüş-
tür. 

Ba'jta Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı ol
mak üzere, bütün Anayasa kuruluşları, çetin 
bir -dönemde, Anayasa •çizgisinden sapmadan, 
sabırla (görev yapmışlardır. 

Bayın (milletvekilleri, 
Bir O. H. P. - M. S. P. karma Hükümetinin 

kuruluşu söz konusu olduğu sırada, Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak, biz 'kamuoyuna du
rumumuzu şöyle açıklamıştık: 

'«Bir C. H. P. - M. IS. !P. Hükümetinin kar-
şısmda, Cumhuriyetçi Güven Partisine düşen 
'görev açıktır. Anayasa 'çizgisinde, Devletimize 
sadık olarak, muhalefet vazifemizi tam ibir dü
rüstlükle, inançla, 'azim ve cesaretle yapacağız. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi, (muhalefette de, 
ımillet menfaatini her 'düşüncenin üstünde tuta
rak 'çalışmasını hilen partidir. Geçmişte bunun 
en ıgüzel örneklerini verdik. Gelecekte de vere
ceğiz.» 

Hükümet (çalışmalarını denetlerken, .muhale
fet görevimizi yaparken, hangi temel (görüşler
den hareket edeceğimizi kısaca açıklamak iste
rim : 

'Cumhuriyetçi Güven Partisi 'milliyetçi, Ata
türkçü, hür demokratik rejime »bağlı, sosyal 
adaletçi, karma ekonomiye inanan, iktisadî ve 
sosyal kalkınmamız için 'gerekli reformların 
millî bünyemize, ve ilme uygun şekilde (gerçek
leştirilmesine taraftar, aşırılıklara ve yıkıcı faa
liyetlere karşı mücadeleye kararlı (bir partidir. 

•Cumhuriyetçi Güven Partisi, Anayasamıza 
uygun, sağlam, apaçık bir lâiklik anlayışına 
sahiptir. Lâik devlet, herkesin inancına, ibade
tine saygı duyar. Din ve vicdan hürriyeti, in
sanın dokunulmaz, vazgeçilmez temel hakları 
arasındadır. Bu vazgeçilmez hürriyetin bulun-
nıadığı bir ülkede demokrasi yok demektir. 
Hür ibir ülkede, insanların dini de, vicdanı da, 
ibadeti de hür olur. Cumhuriyetçi Güven Par
tisi, dinin baskı altına alınmasını da., 'dinin si
yasî ve şahsî 'çıkarlar için istismar editenesini de 
kabul etmez. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, lâikliği din 
düşmanlığı şeklinde yorumlayan, «din halkın 
afyonudur» diyen materyalist, Markscı, Leninci 
zihniyeti reddeder. Anayasamız, lâik Cumhuri
yet yerine, teokratik bir düzen kurma özentisi
ne de karşıdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi karma ekonomi
ye inanır. Millî kalkınmada devletin ve hür te
şebbüsün yapıcı gücünden en iyi şekilde yarar
lanmak lâzımdır. Devlet sektörü ile hür teşeb
büs sektörü, birbirini tamamlayarak, ahenk ve 
'güven içinde çalışabilmelidir. Hızlı ekonomik 
'kalkınmanın, siyasî demokrasinin ve kişi hürri
yetinin teminatı olan hür teşebbüs, sosyal ada
leti gerçekleştirecek şekilde ve millî menfaatle
re: uygun tarzda gelişefbilmelidir. 
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Herkese insanca yaşama imkânı veren sosyal 
adaletin ve sosyal güvenliğin inançlı savunucu
suyuz. Fakirlik, kölelik ve esaretten başka bir 
şey getirmeyeceği 'belli olan materyalist, sosya
list, kollektivist maceraların karşısındayız. 

önce kalkınma, sonra sosyal adalet diyen gö
rüşlere karşıyız. Sosyal adalet ve kalkınma yan-
yana yürüyecek, birlikte gerçekleştirilecektir. 
Bu hedeflere hür demokratik düzen içinde ula
şılacaktır. 

Kalkınma olmadan, tarımda ve sanayide üre
timi artırmadan, somunu büyütmeden sadece 
.sosyal dağılım tedbirleriyle milletimizin refa
ha ulaşmayacağını biliriz. Yoksulluğu, fakirliği 
yaygın hale getirmek:, biz/m nazarımızda, sos
yal adalet değildir. Ekonomik hedeflerle sosyal 
hedeflerin iyi dengelenmesini ve bu hedefler
den 'brniuin ötekine feda ledilmeımeıs'ini'ı, kalkınma 
halindeki hür bir ülkede temel dava sayarız. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, hür demokratik 
rejime inanır. Bize göre. demokrasi, hür düşün
ceye, hür seçime, kanun hâkimiyetine dayanır. 
Demokrasi, Anayasa dışı faaliyetlerin, anarşi 
teşvikçiliğinin, suç işleme kışkırtıcılığının, tota
liter dikta idaresi kurma örgütlenmesinin ve pro
pagandasının başıboş 'bırakılması demek değil
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti başka ülkelerin içişle
rine karışmaz; fakat dış ülkelerde tezgâhlanan 
birtakım oyunların da dolaylı yollardan Türki
ye'de sahneye konmasına ve yabancı akımların 
ülkemize hükmetmeğe kalkışmasına milletçe 
müsaade etmeyiz. 

Cumhuriyetçi Güven P?rfcisi, tarih boyunca 
milletimizi ayakta tutan millî ve manevî değer
lerden kuvvet alarak, çağımızın en ileri ilim ve 
tekniğine, en ileri medeniyet ve kalkınma düze
yine ulaşmak mümkün ve zarurî olduğu inan
cındadır. 

Bizim milliyetçilik anlayışımız toplayıcı, 
(birleştirici bir milliyetçilik anlayışıdır. Bölün
mez bir bütün olan aziz milletinize vatandaş
lık bağlarıyle bağlı bulunan, vatana, millî ül
külerimize Türkiye Cumhuriyetine sadık olan 
aziz Türk yurttaşları 'arasımda ayrım kaibul et
meyiz, farklı muamele kaibul etmeyiz. Irk, mez
hep, sınıf kavgalarının karşısındayız. Atatürk 
yolunda milliyetçiyiz. 
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i Bu temel anlayışlar içinde görev yaparken, 
Cumhuriyet Hükümetinin Anayasa ve millî men
faatler doğrultusunda atacağı her faydalı adımı 
içtenlikle destekleyeceğiz. Bizim parolamız «ne 
pahasına olursa olsun muhalefet» değildir, ol
mamıştır. Memleket yararına muhalefettir. El-
ibette millî menfaatlere, Cumhuriyetimizin temel 
niteliklerine, Anayasamızın metnine ve ruhuna 
aykırı olduğuna inandığımız her durumda ken
dimize düşen görevi bütünüyle yerine getirece
ğiz. 

Hükümet programında, orta ve uzun vâdede 
(gerçekleşebilecek birtakım olumlu hedefler gös
terilmiştir. Bunlardan birçoğu, biraz sonra açık
layacağım gibi, bizim de katıldığımız bundan 
önceki hükümetlerin izledikleri, kalkınma plân
larına koydukları, •hazırlklarma başladıkları ve
ya kanunlaştırdıkları ve gerçekleştirilmeleri için 
uygulamaya geçtikleri hususlardır. Programda 
'bundan, bunları görmekten memleket hesabına 
sevinç duyduk; fakat bu hükümetin programın
da bulunması gereken birçok hususlar, prog
ramda yoktur. Hükümet, memleketin bugün 
karşı karşıya bulunduğu belli başlı ve âcil so
runlar üzerinde ne düşündüğünü yeteri kadar 
açıklıkla hattâ bflzı hallerde hiç ortaya koyma
mıştır. 

Türkiye 1974 yılma girerken hayat pahalı
lığı ile karşı karşıyadır. Petrol fiyatları yüksel
miştir. Dış ödeme dengemizde yıllardan beri 
göze çarpan son derecede olumlu gelişmenin, 
yerini bâzı olumsuz gelişmelere terketmesi ihti
mali belirmiştir. Bunu önlemek için alınması ge
rekli tedhirler vardır. Hamdolsun ki, dünyayı 
saran bunalım Türkiye'yi hazırlıksız yakalama
mıştır. Bâzı tavsiyelere uyulsaydı hazırlıksız 
yakalanalbilirdi Türkiye; ama hazırlıksız yaka-
lanmamıştır. Büyük hatalar işlenmez ve döviz 
rezervleri çok ihtiyatsız bir şekilde eritilmezse, 
Türkiye, birkaç yıllık bir fırtınayı rahatlıkla 
atlataibilecek imkânlara sahiptir; fakat, Hükü
met, Türkiye'nin kısa vâdede karşı karşıya ka
labileceği bâzı sıkıntıların ekonomik bünyede 
sarsıntılara yol açmaması için nasıl bir politi
ka izleyeceğini hiç de açıklığa kavuşturmuş gö-

I rünmüyor. 
Fiyat artışları, artan ithalât ihtiyacı, yeni

den belirmesi muhtemel carî işlemler açığı, dö-
j viz rezervlerindeki artış seyrinin duraklaması, 
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'belki tle azalmaya başlaması ihtimali, böyle bir 
gelişmenin zamanla ortaya çıkarabileceği para 
sorunları, dış ödeme dengesi ve para sorunları
nın yatırım ve istihdam üzerinde yapacağı etki
ler, bugün Türkiye'de, iktisatçılar arasında de
vamlı olarak hararetle tartışılan konulardır. 

Türkiye şüphesiz bu ihtimalileri göğüsleyebile-
cek ekonomik güce sahiptir. Milletlerarası alanda 
görülebilecek en çetin, en olumsuz gelişmeleri gö-
ğüsl'eyebilme bakımından Türkiye büyük döviz 
rezervleri ile, genişlemiş ihracat, imkânla rıylc, 
400 ımilyon dolara ulaştığımız zaman bu kürsüye 
başbakanlar çıkıp, ses duvarını aşmışız gibi «400 
milyon doları aştık» 'demiştir. Daha dün ilenen 
tarihtir :bu. 10 yılı aşkın bir süre üçle başlayan 
'bir ihracat rakam mı •aşamamıştır Türkiye, Bugün 
1,5 milyar dolara varan 'bir ihracat hacmi vardır 
Türkiye'de. 

Bu rakamlar çok çok gerilerde kalmıştır. Tür
kiye millî ihtiyacı geniş ölçüde karşıtayabilen yer
li sanayii ile 1974 yılında üretime geçecek dan 
Keban Barajı !gibi yeni dev enerji tesisleri ile ve 
1974 programında ibu yıl üretime başlayacakları 
'belirtilmiş birçok dev yeni sanayi 'tesisleri ile ha
zırlıklıdır ve güçlüdür. Bununla 'beraber, 1974 
yılı içinde karşılaşabileceğimiz iç ve dış ekono
mik 'sorunların bir dizi ahenkli, birfoirini tamam
layıcı ıtedlbire ihtiyaç göstereceği de şimdiden gö
rülmektedir. Para, .maliye, dış ticaret, kredi, ta
ran ve isanayi politikaları, yani tüm halinde eko
nomi politikası bu muhtemel gelişmeleri en iyi 
göğüsleyecek şekilde düzeni cnmelid ir. 

Koalisyon protokolünde de, Hükümet progra
mında da bu konuda, yeterli açıklıkta işaretlere 
rastlamak 'mümkün değil. Hükümetin felsefesini 
ve genel 'istikametini sempati ile karşıladıklarım 
gizlemeyen sol eğilimli bâzı ekonomistler lüle kısa 
vadeli; fakat hayatî memleket sorunları ile ilgili 
olan bu boşluğa,, bu yetersizliğe dikkati çekmek
ten kendilerini alamamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, hayat pahalılığı konu
suna 'geliyorum. Hükümeti teşkil eden partiler 
•seçim kampanyalarını, hepiniz biliyorsunuz, ger
çi Hükümet bunalımı uzun sürdü; ama seçim kam
panyalarını unutacak kadar zaman geçmedi. Se
çim kampanyalarını geniş ölçüde ucuzluk vaadi 
üzerine kurmuşlardır. Hayat pahalılığını durdur
ma, hattâ hayâtı ucuzlatma vaatleri, Mersin'de 
on kuruşa satılan, domates hjkâyesi, faizin ya-

I saklanması ile, 250 liralık ayakkabıyı 45 liraya 
•satma taahhüdü ve ucuzlukla ilgili buna benzer 
sayısız vait, meydanlardan, antenlerden bütün 
Türkiye Ve bol bol yapılmıştır. 

Hükümetin hayatı ucuzlatma konusu ile ilgili 
icraatını çok yakından izlemeyi ve denetlemeyi-gö
rev sayacağız. Bunu yapmakla Hükümetten se
ldin öncesindeki valilerini gerçekleştirmesini hak
lı olarak bekleyen Türk 'vatandaşının arzusuna da 
tercüman olacağımıza inanıyoruz. Vatandaş, Sa
yın Başbakandan ve sayın yardımcısından yiye
cek, giyecek, yakacak gibi'temel ihtiyaç maddele
rini ilaha ucuza sağlayabileceği yolunda çok söz
ler dinlemiştir. Şu anda bunları bir bir hatırlat
makta yarar görmüyoruz. Hatırlatmak gerekli ola
cak günler gelebilir. Yalnız bir gerçeğe dokun
makla yetineceğiz. 

Bugün Türkiye\le dar gelirli, orta, halli va
tandaşı en çok ilgilendiren konu şudur: (Jeleeelk 
yılların bu aylarında haftalık veya aylık geliri ile 
bir yıl öncesine göre daha mı çok gıda maddesi, 
giyim eşyası, ev eşyası alabilecektir, yoksa, daha 
mı-az? Geçim şartları, vadedil'en Ölçüde rahatla
yacak mıdır, yoksa geçini sıkıntısı devamı edecek 
•midir? (»etkindeki aıtış rcd. bir artış olacak mı
dır, yoksa fiyatların gerisinde mi kalacaktır? He
pimiz biliyoruz ki, ••vatandaş, bu ve buna benzer 
Somut, elle tutulur sorunlara en büyük önemi ver-
mektodir; teorik şemalardan çok daha fazla önem 
vermektedir. Nasıl işleyeceği pek ile belli olmayan 
birtakım teorik şemaların çizilmesi yurttaşların 
bu gerçek özlemlerini gidermeye yetmez. Biz, Hü
kümetin icraatını, 'elle tutulur .sonuçlarına baka
rak değerlendirecek ve eleştireceğiz. 

Türk halkının, yararına olan gelişmeler görür
sek smînçio destekleyeceğiz. Fakat Türk halkını 
sıkıntılara,, geçim darlıkla rina sürükleyecek imla
lar görürsek, bu hataları hiç. vakit geçirmeden 
'milletin kürsüsüne getirecek ve kamuoyuna duyu
racağız. 

Sayın Ecevit'in 2 gün önce okuduğu Hükümet 
programı, fiyat artışlarının dünya, konjonktürü ile 
ilişkisine dikkati çekmektedir. 

Şimdi bâzı belgeler okuyarak karşılaştırma, ya
palım : 

Devlet Plânlama Teşkilâtımızın hazırladığı ve 
bundan önceki Hükümetin onayından geçerek ya
yınlanan, liesmî (lazetede yayınlanan belgede 

I 1973*tcki fiyat yükselişleri izah 'edilirken dünya, 
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konjonktürünün etkisine değinilmekte ve şöyle 
denmektedir : 

«1973 yılında, fiyat artışlarını hızlandıran en 
önemli faktörlerden birincisi, ülke içinde uygula
nabilen ekonomik kontrol araçları ile kontrol edil
me olanağı bulunmayan, dünya konjonktüründe
ki gelişmelerdir. Dünya takibindeki genişlemenin 
yol açtığı .talep baskısının yanı sıra, özellikle gı
da maddeleri fiyatlarını etkileyen bitkisel üretim 
açısından 1973 yılı, hemen bütün dünya ülkeleri 
için şanssız (bir yıl niteliği göstermektedir. Bilin
diği gibi, 'tarımsal üretim, teknolojik 'açıdan en 
gelişmiş ülkelerde İbik, hava koşullarının etkisin
den itamanuyle bağımsız hale getirilememiştir.» 
Resmî belge 'böyle diyor. 

(i çiçekten geçen yıl, birçok temel ürünlerinin 
dünya üretimlerinde «gerilemeler olmuş re arz 
noksanı da talep fazlalığı ile birlikte fiyatlara te
sir etmiştir. 

Aynı resmî belge, 1973'toki uluslararası e'ko-
nomlik konjonktürü değerlendirirken haklı olarak, 
milletlerarası para 'bunalımına temas ediyor; hu 
yüzden (birçok ülkenin iç para politikalarının kon
trolde uğradıkları 'zorluklara değiniyor; dalga
lı kur uygulamasının yol açtığı fiyat istikrarsızlı
ğına dikkati çekiyor. 

İktisadî işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının, 
Türkiye'nin de üye olduğu hür ve bâzıları da 
'hür olmayan Avrupa ülkelerinin ive Kuzey Ame
rika devletlerinin, Kanada dâhil ve Japonya'nın 
üye oldukları bu teşkilâtın çeşitli ülkelerde fiyat 
hareketleriyle ilgili olarak yaptığı inceleme şunu 
gösteriyor. 1960 - 1970 yılları arasında görülen 
yıllık 'ortalama fiyat artışı ortalaımalarıyle aynı 
ülkelerde 1973'te görülen fiyat artışı yüzdelerini 
kıyaslayan »bir tablo şöyle ıbir gerçek ortaya koyu
yor. 1960 - 1970 arasındaki yıllık ortalama fi
yat artışına kıyasla 1973'teki fiyat artışı : 

Fransa, İspanya, Molanda, Japonya, gibi bir-
çök ülkede en az iki misli; 

Almanya'da ikilbuçuk misli, İtalya ve Kanada' 
da üç misli; Yunanistan'da 6 misli olmuştur. 

Milletlerarası konjonktürde göze çarpan hız
lı fiyat artışları Türkiye'yi en 'az üç yoldan etki
lemiştir : 

Birincisi; dış ticaret ilişkimiz bulunan ülke
lerdeki fiyat artışları ithalât yoiuyle yurdumuza 
yansımıştır. İthal •malları daha pahalıya gel
miştir, 

İkincisi; ihraç ettiğimiz birçok ürünlerin 'mil
letlerarası piyasadaki fiyatları hızla yükselince, 
bu ihraç mallarınıızm iç, fiyatları da 'milletlerara
sı piyasadaki fiyatları izlemiştir. Bâzı zarurî 
gıda maddelerinin, ihraç, metaı gıda 'maddeleri
nin fiyatlarındaki çok aşırı artışlar üzerine ihra
cat yasakları ve 'sınırlama:]arın konması 'bu yüz
den olmuştu r. 

Üçüncüsü; »bâzı dış paraların dalgalı kur uy
gulamaları bizim için, dolaylı ıbir devalüasyon et
kisi yaratmıştır. (Meselâ Alman Markının iki de
fa. üst üste revalüe 'edilmesi, yoğun ticarî ilişki
lerimiz bulunan 'bu ülkeden yapılan ithalâtın 
Türk lirası olarak maliyetini tabiatıyk yükselt-
'miştii'. 

Elbette fiyat 'artışlarına unilktlerarası kon
jonktürle. ilgili olarak saydığını hu önemli etki
ler dışında başka etkenler de tesir etmiştir. İç Ye 
dış başka sebepler vardır. Fiyat artışlarını tür 
veya biritaç. sebebe bağlıyarak, diğer sebepleri göz
den kaçırmak şüphesiz hata olur Diğer selbep-
ler de, 'bahsettiğim resmî dokümanda, Devlet 
Plânlama Teşkilât im ızca objektif olarak tablil 
edilmiştir. 

Şimdi, geçen yıla ait hu gözlemlerin ışığı al
tında, Hükümetin programında yer alan bâzı 
ifadelere Yüce Meclisin 'dikkatini önemle çek
mek istiyorum': 

Ecevit Hükümetinin programında, programın 
7 ııcı sayfasında •: 

'«Uluslararası 'ekonomik konjonktürün zorun
lu kılabileceği fiyat ayarlamalarından» (bahse
dilmektedir. 

Yine Ecevit Hükümetinin programında, fi
yat yükselişlerine yol 'açan çeşitli uluslararası 
etkiler sayıldıktan sonra, şöyle denmektedir: 

«Uluslararası olayların yol açtığı olumsuz 
etkileşmeler,' öncelikle gelişmiş toplunılardaiki 
fiyat hareket ve dalgalanmalarının, hızla, Tür
kiye gibi gelişmekte olan ülkelere aiktarılma-
sına yol açmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarını, 
Dünyanın pek çok ülkesinde, hattâ >en tecrü

beli demokrasilerinde bâzı partiler, muhalefette 
iken, fiyat artışlarının bütün sorumluluğunu 
iktidardaki siyasî rakiplerine yüklerler. Fakat 
iktidara igeçer geçmez, aynı partiler, nedense 
fiyat artışlarının başka sebeplerini ıkeşfederler 
ve sorumluluğu talihsiz olaylara ve tercihen dış 
olaylara yüklemeye başlarlar. 
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Eoeviıt Hükümeti de, daha şimdiden, bu ku
rala kendisini kaptırmış »görünüyor. Buna hay
ret etmiyoruz. Hattâ başka ülkelerde de örnek
lerini gördüğümüz ıbu tutumu, pek fazla yadır
gamıyoruz. 

Programda, açık bir ucuzluk vaadi yoktur. 
Hattâ fiyat istikrarının sağlanacağı konusunda 
umut verici herhangi ibir taahhüt ıgöze çarpmı
yor. Aksine, vukubulaoak ımuhtemel fiyat artış
larını, şimdiden dış konjonktüre bağlama ça-
ibası ıgöze çarpıyor. 

Bu durumda, ibizim hükümetten İbir dileği-
aniz var: Programında vaat ettiği ıgibi, fiyat 
yükselişlerinin etkisini dar ve orta ıgelirli in
sanların çekmesine engel olacak tedbirleri getir
işin. Köylüye, işçiye, memura, emekliye, dar ge
lirliye, küçük esnaf ve sanatkâra bir eliyle 
vereceğini, artan fiyatlar ve bozulan denge yü
künden öteki 'eliyle ıgeri almasın. Dar ve orta ıge
lirli yurttaşlar Dimyat'a pirince igiderken ev
deki (bulgurdan olmasın. 'Bizim, Hükümetten 
dilediğimiz (budur. 

Aziz milletvekilleri, ucuzluk konusunda se
çim konuşmalarının aksine bir umut ışığı getir-
aneyen Hükümet programında Cumhuriyetçi 
Güven Partisi olarak memnuniyetle karşıladığı-
/mız ve katıldığımız Ibâzı hususlar da var. 

Parti olarak daha önce oy verdiğimiz, hazır
lanışına, şerefle sorumluluğuna katıldığımız 
kanunlarda, oy verdiğimiz ibeş yıllık Kalkınma 
Plânında partimizin resmî beyannamelerinde yer 
alan igörüşlere tamamiyle uyan bâzı noktalar 
(bizi memleket hesabına sevindirmiştir. Bunlar
dan bir kısumını anaibatlariyle şöyle sıralayabili
rdim) : 

İttifaklarımıza ıbağlılılk, igüvenliğimizi yal
nız ittifaklardan ibefclemamek, dış politikada 
devletler hukukuna saygılı, kışkırtıcı olmayan 
bir tutum izlemek, 

Millî Savunma gücümüzü ıgeliştirmelk, ortak 
savunma üs ve tesislerinin savaş araç ve >gereç-
lemnin Türk Devletinin denetiminde olması^ 

Kıbrısta Türk'lerin toprak mülkiyetlerinin 
ve ekonomik ıgelişme imkânlarının teminat altı
na alınması, 

Devlet idaresinde hizmet içi eğitime öneım ve
rilmesi, 

İsrafla mücadele, 
Vergide hem kalkınma amacına, hem sosyal 

adalet amaçlarına hizmet edecek tutum izleme 
vaadi. 

Orman niteliğini yitirmiş, tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik ıgibi çeşitli tarım alanlarında ve 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olan top
rakların orman sınırı dışına çıkarılması, 

Batakçılığı desteklemek, zararlı avlanmayı 
ve su kirlenmesini önlemek, hayvancılığın ıge-
liştirilmesıi, 

Madenlerimizin işlenmiş ve imal edilmiş ola
rak ihracı, yabancı sermaye için konan ve öte-
ten beri savunduğumuz görüşlere (genellikle uyan 
•kıstasla*. 

Bor mineralleriyle ilgili hüküm de, eksik. (bul
duğumuz yönlerine rağmen ıbunlar arasındadır. 

Köy - kentler ve uydu - kentler kurma zo
runluluğu, yurt dışındaki işçilerimizin eğitim 
•imkânlarından yararlandırılmaları, işçi çocuk
larının millî ve dinî eğitimlerinin sağlanması, 

Çırak - Kalfa Kanununun çıkarılması, 

MEYAK ve ÎYAK'm, Memur Yardımlaşma 
ve İşçi Yardımlaşma Kurumlarının kurulması, 

Koruyucu 'hekimliğe ve çevre sağlığına önem 
verilmesi, 

Eğitimde kalkınmanın .gerektirdiği insan 
ıgücü ihtiyaçlarına ıgöre dağılmayı sağlama, 

Meslekî okulların orta kısımlarının açılması, 
Teknik öğretime yönelmeyi hızlandırma, 
İhtiyaç fazlası er ve yedek sulbay adayları

nın yurt kalkınmasına yararlı Ibaşka kaımu hiz
metlerinde çalıştırılmaları, ıgibi noktalar vardır 
ki, Ibu listeye başka kalemler de ekleyebiliriz. 

Bu saydığım hususların peıkçoğu esasen 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında (ibizim 
oy verdiğimiz, bizim kabul ettiğimiz plânda) ve 
1974 tarihli yıllık programda yer almış, ibir kıs
ırımın şimdi arz edeceğim gibi, kanunları çıkarıl
mış, uygulanmasına geçilmiş hususlardır. Bâzı
larının tasarıları çoktan 'hazırlanmış; Yüce Mec
lise sevk edilmiş; komisyonlarda incelenmiş, 
kadük olmuş, yeniden ele alınmak için Hükü
metin himımetini bekleyen konular. Birkaç ör
nek arz edeyim: 

Meselâ, ihtiyaç faızlası er ve yedek subay
ların başka kamu hizmetlerinde çalıştırılmala
rına imkân verecek Anayasa değişikliği yapıl
mıştır. Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Millî 
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eğitimle ilgili olarak ıgeçen dönemde kabul edi
len çok önemli ıbir temel kanun, 'bâzıları tara
fından şu veya ıbu noktada ıkusurlu görülse bile. 
Gençleri daha üretici olarak yetiştirme, Teknik 
eğitime yöneltme, kalkınmanın igerekli kıldığı 
alanlarda, plânın ihtiyaçlarına uygun insangü-
eü yetiştirme alanında son derecede önemli 
yenilikler ıgetirmiş olan son derecede değerli 
.bir ıkanundur. Bunun tedbirleri kanunlaşmış
tır. Orman niteliğini tamamiyle yetirmiş ve tar
la, ıbağ, meyvalık, zeytinlik gibi tarım alanla
rında ve hayvancılıkla ilgili olarak mera ve 
isair şeklinde kullanılması mümkün olan toprak
ların orman sınırı dışına çıkarılması ve o yer
lerdeki köylerin yararına sunulması konusu ge
çen dönemde .bundan önceki iktidarlar zama
nında, önce Anayasanın 131 nci maddesi değiş
tirilerek gerçekleşme imkânına kavuşturulmuş
tur, daha sonra bu tedbir, geçen dönem hükü
metlerince ve plânın kabulü sırasında, Üçüncü 
ÎBeş Yıllık Kalkınma Plânına konmuştur. Niha
yet bu plân hükmünü gerçekleştirmek üzere 20 
Haziran 1973 tarihinde 1744 sayılı Kanun kabul 
edilımiş ve bu hüküm aynen kanunlaşmıştır. 
Şimdi Hükümetin vaadettiği ibu kanunun uygu
lanmasıdır ve Iher Cumhuriyet Hükümeti de, 
Cumhuriyet Ikanunlarını uygulamakla sorumlu 
ve yükümlüdür. 

Bu konunun çözü/mü için ıbütün imkânları 
sebatla hazırlamış olan partilerden biri olarak 
,bu uygulamanın süratle yapılmasından ancak 
sevinç duyarız. 

Memur Yardımlaşma Kurumu tasarısı da 
ıgeçen dönemde Meclise sevk edilmiş tasarılar 
arasındadır. Komisyonlarda incelenmiş; ikadük 
olmuştur birçok faydalı tasarılar ıgibi. Seçim 
Kanunu, memleketi seçime -götürme ihtiyacı ve 
bildiğiniz siyasî rejimle ilgili konular ömplâna 
geçtiği için, gelmişti. 

Daha önce sevk edilmiş olan bu tasarının ge
rekirse değişiklikler de yapılarak, İşçi Yardım
laşma Kurumu tasarısı ile ıbirldkte Türkiye Bü
yük Millet Meclisine süratle sevk edilmesini biz
de rica ederiz. Bu kurumların sosyal adalet ve 
sosyal ıgüvenlik açısından kendi mensuplarına 
sağlayacakları faydalar yanında, millet açısın
dan tasarruf 'hacmini ve millî yatırım gücümü
zü artıracağına inanıyoruz. 

(Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirme konusun
da , geçen dönemde (Silâhlı Kuvvetlerimizi güç

lendirme ve çağdaş silâhlarla donatmak için 
çıkarılmış olan ve kademeli olarak 16 milyar 

' lira harcanmasını öngören bir kanun vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kalbul 
edilmiştir. Yürürlüğe ıginmiştir. İlk dilimi uygu
lanmıştır ve (belli ıbir zaman kademesi içinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini çağdaşlaştırma ve 
.güçlendirme için bu 16 milyarlık ödenek im
kânının sarfedilmesi gücü Hükümete, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından >geçen dönem
de verilmiştir. Güvenlik kuvvetleriyle ilgili 
olarak benzin kanunları çıkarılmıştır. 

Madenler konusunda, Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin oy verdiği ve desteklediği kalkınma 
plânının madenlerle ilgili hükmü, Hükümet 
programının, boır mineralleriyle ilgili hükmünü 
kapsar, onu ihtiva eder. Hatta bunun ötesinde 
radyoaktif mineralleri, tungsteni ve stratejik 
nitelikteki elektrik enerjisi istihsali bakımın
dan hayatî önem arz eden linyit yataklarını ih
tiva eder. Madenler konusunda, bor mineralle
rinim Devlet eliyle işletilmesine Cumhuriyetçi 
Güven Partisi daima taraftar olmuştur. Bu ko
nuda Parlâmenltonun yaptığı bir araştırmanın 
(konuyu aydınlatmaya çok yaradığını hatırlat
mak isterim. Araştırma müessesesinin faydalı 
sonuçlarından biridir, bor konusunda gerçeğin 
^ortaya çıkması. Bu araştırma raporu bir çok 
gerçeği aydınlattı. 

iHemen belirteyim ki, bor minerallerimin pek 
büyük kısmı bir hesaba göre % 95'i, bir hesaba 
göre % 96'sı sınırlı bâzı işletmeler dışında tü
müne yakını, esasen artık kamunun malı olmuş
tur. Devletin malı olmuştur. Bu yolda büyük 
mesafeler esasen aşılmıştır. Şimdi bizim panti 
olanak oy verdiğimiz plân hükmünü, Üçüncü 
Beş Yıllik Kalkınma Plânının 601 nci paragra
fının üçüncü bendini Yüce Meclisin dikkatine 
aynen arz ediyorum.; halen yürürlükte olan 
plân hükmü, bor ve başka mineraller konuşum
da şunu söylüyor : 

•«Elektrik enerjisi üretimi için kullanılması 
zorunlu olan veya yurt dkonomisdne uygun ve 
verimli biçimde işletilmeyen linyit yatakları 
ile stratejik madenler (Radyoaktif mineraller, 
tungsten ve bor tuzları) Anayasanın 130 ucu 
maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluş
larınca işletilecektir. Stratejik madenlerin sap
tanması veya bu nitelikten çıkarılması; ilgili 
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(kuruluşlarla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının görüşü ve Devlet Plânlama Teşkllâ-
ıtınm teklifi üz erine Bakanlar Kurulunca karan'-
laşltırılacaktır.» Bakanlar Kuruluna haklı ola
rak bu imkânı veren, ilâveler yapmaik, cıkar-
'înalar yapmak imkânı veren bir hüküm. 

Hükümet programı İm bakımdan bize çeşit
li açılardan eksik görünmüştür. Burada bir nok
tayı işarette ayrıca fayda görürüz : 

Bizim taraftar olduğumuz, devlcîtleştirme 
için devi eti eşiti rm e değildir. Millet yararı bu
lunduğu hallerde ve millet yararına işlctilmek 
üzere devletleştirnıedir. Hem kaim ulaştı um a pa
rası. vermek, hem de ka>mulaştırılan bir made
ni; «!bu maıdeni su basıyor, yerin aljtmdaidır, 
ıbenim dozerle topla yaibileceğiım yer üst ünde hu
dutsuz rezervlerini vardır, onu işletirim daha 
iyi» diye âtıl bırakmak, memleketin parasını 
ziyan e'tm'dkıt'ir. İşletmem ok üzere devletleş'tir-
aııeyi kabul etıneyeceğimizi daha evvel, de açık-
Laıdılk. İşletmek kaydryle devleti eştirmek imkâ
nı plânla verilmdştir. Maden kanunu ile veril
melidir ve Cumihuriyetoi Güvem F*artûsi olarak 
biz, kapa'tmak üzere, bir üretim kapısını yok 
etmek üzere, bir istihdam kapısını yok etmek 
üzere değil; Devlet eliyle milleit yararına işlet-' 
meik üz!ene bu stratejik alanda, Devlet eliyle iş
letmeyi faydalı görüyoruz; desıtelkledik ve des
teklemeye devamı edeceğiz. 

Yalnız kamulaşıtırma parası verip sıonra ka
patmak ; bunlar tartışılmıştır. Teknisyenler 
arasmlda tartışılmıştır. Sorulmuş cevaplar alın
mıştır, teferruatına girmeyeyim. Kapatmak üze-
r>e devletleştirmek; milletin sınırlı kaynakları-
nı ekonomik şekilde kullanmak fikriyle bağ
daşmaz. Efendim, relkalbet yaparlar, daha ucu
za satarlar, daha ucuza ihracetmedikleri bir 
vakıaya. İhraç konusunda, tek elden ihraca 
mâni olan ne vardır? Yalnız Dtibamk eliyle ih-
racodlilir demeye engel olan ne vardır? Şayet 
kapaltaeaksanız; ama kapatmayacak ve işlete
cekseniz; üretim kapısı, istihdamı kapısı, işçiler 
için. ekmek kapısı kapanmayaeaksa, % 96'sı za
ten milletin olan Devletin olan bor mineralle
rinin geri kalan pek cüzî kısmının da tümünün 
Devlet eliyle işletiliri elsimde, özellikle şimdi bâzı 
straitejifc mineraller konusunda milletlerarası 
ekonomik savaşın ve .bazen politik etkili müca
delelerin devam ettiği bir dönemde faydası ola-
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bileceği kanısındayız. Punda bir sakınca gör
müyoruz ('Umhuriyeitçi Güven Partisi olarak, 
ıdes'tokleyeceğiz. 

Peitrol. konuşumda, geçen dönemde yapılmış 
olan faydalı kanun değişikliklerine ek olarak 
yerli üretimi artırmak hedefini ön plânda tut
mak şartıyle yapılması gerekli olan yeni deği
şiklikler bulunduğuna kaniiz. Arama ve üretim 
hızını kesmek değil, Türkiye'de bol petrol üret
mek, bundan Türk Milletini yararlandırmak he
def olmalıdır. 

Geçen Hükümet bu konuda faydalı adımlar 
atmıştır. Yeni Hükümetin getireceği tedbirleri de 
sahırsızlıkla bekleyeceğiz. 

Arsa konusunda; yeni iskân projelerinin ger
çekleşmesi için. gerekli kamulaştırmaları taksit
le yapabilme imkânı yeni bir şey değildir. Da
ha geçen dönemde Anayasanın bir maddesi, 
Anayasanın 38 nci maddesinde değişiklik yapıl
mak suretiyle, şehirlerin kenarındaki yeni yer
leşme bölgelerinin kamulaştırılması, hattâ Dev
letin, belediyelerin parası bir anda kamulaştır
ma bedelini ödemeye yetmez denerek, toplu is
kân bölgeleri için taksitle kamulaştırma imkânı 
sağlanmıştır. 

6830 sayılı' Kamulaştırma Kanununda Ana
yasadaki bu değişikliğe paralel olarak, yeni Ana
yasa hükmüne uygun bir değişiklik yapılması 
lâzımdır. Bununla ilgili bir tasarı da geçen ik
tidarlar zamanında hazırlanmış, Yüce Meclise 
sevk edilmiştir. Yeni Hükümet çalışmaları kal
dığı yerden izlenirse, hızlı şehirleşmenin yarattı
ğı arsa konusunu millet yararına, vatandaş ya
rarına çözmek için bugüne kadar sarf edilmiş 
olumlu çabalar boşa gitmemiş olacaktır. 

Ortak savunma tesisleri ve 'bu tesislerin Türk 
Devletince denetimiyle ilgili olarak bilindiği gibi 
çok önemli adımlar atılmıştır ve bu konu Türki
ye Büyük Millt Meclisinde gizli oturumda eni
ne, boyuna tartışılmıştır. Şüphesiz konunun te
ferruatına girmemiz mümkün ve doğru değildir. 
Bu konunun teferruatına girmeden şunu söyle
mek isterim ki, Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
^geçmişte bu konuda millî yararlar istikametinde 
büyük çaba harcamıştır ve aynı yöndeki çabaları 
yine içtenlikle destekleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi iktidar partile
rinden, hiç değilse birinin seçimler sırasında ıs
rarla yaptığı; fakat Hükümet Programında çok 
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sulandırılan bir başka vaadine temas etmek isti
yorum. 

Tıpkı ucuzluk valileri gibi, üniversiteye ve 
yüksek okullara girişin imtihansız olacağı yolun
daki çok cazip seçim vaadi de Hükümet Progra
mında bir hayli sulandırılmış görünüyor. Üni
versite ve yüksek okullara imtihansız girme hak
kı liselerin belli bir ıbölümü, yüksek öğretime ha
zırlayan bölümünü bitirecek olanlara tanınacak 
ıbİT hak olarak belirtiliyor. Böylece, daha orta
okul ve lise çağlarında bir eleme yapılarak, bir 
ayıklama yapılarak, bir seçme yapılarak öğren
cilerin sınırlı bir kısmının yüksek öğretime hazır
lanması ve o »bölümde »okumaları öngörülüyor 
Ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük kısmının, 
yüksek öğrenim hakkı vermeyen .bölümlerde ve 
dallarda •yetiştirilmesi düşünülüyor. 

Şüphesiz, bu sistemin bâzı faydaları ve üs
tünlükleri vardır. Bu sistem elemeyi, yaklaşık 
olarak 18 yaşlarında ve lise öğreniminin sonla
rında yapmak yerine, çok daha erken yaşlarda 
ve ortaöğretim sıralarında yapmak anlamını ta
şıyor. Sınavsız değil, çok dallı a erken çağda ya
pılan bir ayırım. 

Bölümden bölüme geçme yolları nazarî ola
rak açık tutulsa bile bu, sınırlı sayıda öğrenciler 
için işleyebilecek istisnaî bir yoldur, (rerçekte 
çok sayıda öğrenci için, sınavlı veya sınavsız ola
cağı programda belirtilmemiş bulunan bir ayı
rımla, nasıl yapılacağı belirtilmemiş olan bir 
ayırımla ve çok daha küçük yaşta, kader birçok 
öğrenciler için çizilmiş olacaktır ve yüksek öğre
tim kapısı bâzı öğrenciler için açılmış, ya da bö
lüm değiştirme gibi istisnaî haller dışında öğ
rencilerin çoğu için kapanmış olacaktır. 

Bilinen bir gerçektir ki, köy çevresinden ve 
dar gelirli aile çevrelerinden gelen yetenekli ço
cuklar, çalışkan çocuklar yaşları ilerledikçe, öğ
retim basamaklarını tırmandıkça ilk yetiştikleri 
aile veya coğrafya ortamının başlangıçta yarat-
ğı mesafeyi fıtrî zekâlariyle ve çalışkanlıkla riy-
le kapalılar. .Ayırım ne kadar erken yaşa alı
nırsa, ayırım ne kadar eğitimin alt kademelerine 
doğru kaydırılırsa, bu ayırımın birçok j^etenekli 
memleket evlâdı için adaletsiz ve telâfisi zor 
sonuçlar doğurması ihtimali hesaiba katılmalıdır. 

Bu hususa dikkati çekerken, her sistemin sa
kıncaları ve faydaları olduğunu hulûs ile belirt
meyi vazife sayıyorum. Bugünkü sistemin büyük 

sakıncalarını görmemek de mümkün değildir. 
Teklif edilen sistemin de, bugünkü sistemin de 
ciddî sakıncaları olduğunu hulûs ile kabul etmek 
•lâzımdır. 

Üniversite ve yüksek okulların kapısındaki 
yığılmayı azaltma, gençlerin bir bölümünü çok 
daha erken yaşlarda pratik bilgilerle donatıp 
hayata hazırlamanın yararlarını kabul ediyoruz. 

Yüce Meclisin geçen dönemde kabul ettiği ve 
halen yürürlükte olan Eğitim. Reform Kanu
nunun, temelde ortaöğretim, sorununa isalbetli 
bir çözüm yolu getirdiğine inanıyoruz. Ancak, 
bir noktayı açıklığa kavuşturmak için bu ko
nu üzerinde durduk. Hükümet Programında, 
hem de ilerideki bir tarih için, belirlenmeyen bir 
tarih için vaat edilen husus şundan İbarettir : 

Seçim propagandasında söylendiği giibi yük
sek öğretime sınavsız giriş değil, daha erken 
yaşta ve eğitimin daha alt basamağında uygu
lanacak bir ayırım. 

Belki de zaruretler selbelbiyle böyle bir ayı
rım ilden ile, ilçeden ilçeye çok değişiklik arz 
edebilecek, büyük adaletsizlikler taşıyabilecek 
ölçülerle yapılacaktır. Bunun yaratabileceği 
adaletsizliklere çare bulmak lâzımdır. 

Programda yakın gelecek için elle tutulur 
vaat şudur : «Bu sistem işler hale getirilince
ye kadar, mevcut öğretim 'kurumlarının eğitim 
kapasitelerinin azamî ölçülerde kullanılması, 
yani fakültelerin, üniversitelerin kontenjanla
rını biraz daha artırmaya çalışmak, yani bun
dan önceki Hükümetlerin, üniversite senatola
rının, yönetim kurullarının yapaıgeldiklerini 
yapmaya devam etmek. Bugüne kadar yapıl
masına çalışılan husus da buydu. 

Hemen belirtelim ki, binalardan ve öğretim 
'kadrosundan azamî istifade sağlanması için 
Hükümetin getireceği her uygulanaibilir ve mâ
kul tedbiri içtenlikle, destekleyeceğiz; fakat bu 
tedbirin adı, sınavla yüksek öğretime alınacak 
öğrencilerin sayısını artırmaya çalışmaktır. Bu
nun adı üniversiteye sınavsız giriş değildir. 

Bu arada Hükümet Programı aynen şöyle di
yor : «Meslek okullarının ikinci dönem mezun
larının üniversite ve yüksek okul giriş imtihan
larına girebilmeleri sağlanacaktır.» 

Yanlış okumaidım arkadaşlar, Programdan 
okudum; «üniversite ve yüksek okulların giriş 
imtihanlarından bahsediliyor. Bu ifade de aeık-
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ça gösteriyor ki, Hükümetin üniversite ve yük
sek okul giriş imtihanlarını bugünden yarına 
kaldırması söz konusu değildL". Zaten bunu bek
lemek de mümkün değildir; fakat seçim vaat
leri fazla ciddiye alanların, durumu yanlış de
ğerlendirenlerin hayal kırıklığına uğrayacakla
rı da muhakkaktır. 

Daha seçim sonuçları belli olur olmaz, da
ha seçim gecesi elindeki düşük puanlı sınav so
nuçları belgesini havaya fırlatıp; «artık buna 
lüzum kalmadı, imtihansız olarak üniversiteye 
kaydoluyorunı» diye sevinçle zıplayanlar, her
halde imtihansız giriş vaadinin bu kadar sulan
dırılmasından ve bir başka bahara ertelenme
sinden pek memnun olmayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, personel rejimi konu
sunda Programda yer alan vaatlerin gerçekleş
tirilişini dikkatle izlemeye kararlıyız. Personel 
Kanununun müzakeresi sırasında gerek Komis
yonda, gerekse Genel Kurullarda partimiz men
suplarının ileri sürdükleri endişeler ne yazık 
ki fazlasıyle haklı çıkmıştır. Personel rejimini 
düzeltmek için yapılan çalışmalar, bâzı göze 
çarpan haksızlıkları bir ölçüde düzeltmiş olsa 
bile karışıklık ve adaletsizlik sürüp gitmektedir. 
özellikle teknik elemanların 'kamu hizmetinde 
çalışma şevkini iade edecek ciddî ıslahata ih
tiyaç vardır. 

Devlet Personel Dairesinin yeni bir kuruluş 
ve çalışma şekline kavuşturulmaya muihtaç ol
duğu şüphe götürmeyen bir gerçektir. 

Sıhhatli bir personel rejiminin temel şartla
rından biri, her kademede devlet hizmetine gir
mek isteyenlere iltimas, tavsiye mektubu, ta
vassut yerine; objektif, ehliyete değer veren bir 
müsabaka imtihanı usulünün uygulanmasıdır. 

Yıllardan beri bu konuda çok şey söylenmiş
tir. Devlet Personel Dairesinin yapması lâzım 
gelen en büyük işin bu olduğu inancındayım. 
Zaman isteyen, zor teşkilâtlanabilecek bir iştir; 
ama bunu yapacak olan hükümet, bunu gerçek
leştirecek olan bakan Türk personel tarihinin, 
idare reformu tarihinin şerefli bir sayfasında 
yer alacaktır. 

Devlet Personel Dairesinin başlıca görevle
rinden biri, bütün Devlet teşkilâtı için işe alma 
konusunu objektif ve sıhhatli kıstaslara, objek
tif sınavlara, yoklamalar, mülakatlara bağla
mak olmalıdır kanaatmdayız. Bunun örnekleri 
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vardır, çok iyi uygulayan ülkeler vardır. Tür
kiye'de uygulanmaması için sebep yoktur. 

İşe alınmalarda keyfiliği ve kayırmayı ne 
kadar önleyöbilirsek idare o kadar güçlenecek
tir, lâtife yollu ilâve edeyim, milletvekilleri de o 
kadar rahatlayacaklardır. 

Çekilmez 'bir şeydir; her odacı almışında 
her şube müdürünün on milletvekilinden tavsi
ye mektulbu alması; Millet Meclisine girecek her 
odacı için, bir komisyonda çalışacak her kâtip 
için, tapu dairesine alınacak herhangi bir kimse 
için, Burdur veya Erzurum Şeker Fabrikasına 
alınacak bir işçi için, Adıyaman'ın Karayolları 
şubesinde çalışacak bir grayder operatörü için 
ehliyet değil; ama bir milletvekilinin, bir ha
tırlının tavsiye mektubu gibi birtakım yollara 
başvurulması gerçekten bugünkü Türkiye'de, 
20 nci asırda üzerinde durulması lâzım gelen 
»başlıca meseledir «Devlet Personel Dairesi yeni
den 'öle alınacaıktıır» va'd'ine dayanarak söylüyo
rum; bir görev verilecekse, en başta verilecek 
olan görev, İngiltere'de Civil Service öommis-
sion'un yaptığı gibi, 'bu işi en küçüğünden en 
büyüğüne kadar 'bir objektif işe alınma usulüne 
(bağlamaktır. Bu, devleti rahatlatır, milleti ra
hatlatır. 

ZEKÂ1 ALTINAY (Zonguldak) — Nermin 
Neftçi nerede? 

TURHAN FEYZlOĞLÜ (Devamla) — İdare 
meclisi üyeliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız, 
biraz hukuku okuyun, hukuk öğrenin. Bundan 
sonra yapılacak olan tayinlere bakın görürsü-
nız. (A. P. ve 0. G-. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Zatı-
âliniz de öyle... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Alâ
kası yok... Bu mantıkla milletvekillerini de 
Personel Dairesine tayin ettirirsiniz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Zatıâli-
niz de öyle... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O 
kadar değil, her siyasî makam, herkes Devlet 
Personel Dairesinden geçmez. 

Şayet yapılacak ıslahat bu yolda olursa var 
gücümüzle destekleyeceğiz. 

Program, kamu hizmetinde çalışan görevli
lerin yetkilerini kullanmalarını ve sorumluluk
larının gereğini yerine getirmelerini de belirti-
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yor ki, haklı bir görüştür. Hükümet açısından 
çok haklı bir görüştür. Yalnız, kamu görevlile
rinin de siyasî iktidardan beklemekte haklı ol
dukları hususlar vardır. Uzun emeklerin ve tec
rübelerin sonucu olarak bugünkü hizmet mevki
lerine gelelbilmiş olan güç yetişmiş, yetkili, eh
liyetli devlet memurları huzur ve güven duygu
su içinde çalışabilmek isterler. Siyasî çalkantı
ların kendilerini hallaç pamuğu gibi savurma-
yacağmdan emin olmak isterler. Hükümetin 
yetkisi içindeki siyasî tercihlere saygı göste
rerek hizmet yapmak, kişisel tercihlerini vazife
sinin ve hükümetin siyasî tercihlerinin önüne 
geçirmemek nasıl Devlet memurları için bir gö
rev ise; teknik görüşünü âmirine korkmadan 
söyleyelbilmek, siyasî partilerin keyfine ve siya
sî çalkantıların seyrine göre kolaylıkla harcan-
ımamıaik, güven duygusu içinde çalışabilmek de 
memurların hakkıdır. (C. H. P. sıralarından, 
«Seçimlerde kaybeden milletvekilleri de» sesle
ri.) «Seçimlerde kaybeden milletvekilleri» mi 
dediniz? Bu Hükümet bir taahhütte bulunuyoT 
mu; «seçimlerde kaytbeden arkadaşlarımızdan 
kimseyi tayin etmeyeceğiz» diye? (A. P. ve C 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Var mı böyle bir taahhüdü Başbakanın? Dinle
mek istiyorum siz açtığınız için; ama böyle bir 
taahhüdü ben beklemiyorum, size cevap versin 
'bana değil. Size cevap versin, ben bu suali sor
muyorum.. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşme usulü yok
tur Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
Başbakandan böyle bir şey talep etmiyorum, 
Ibunu beklemiyorum; ama siz madem bu fikirde^ 
siniz size cevap versin. 

Gecekondular konusunda da bir noktaya te
mas etmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, 1973 sonuna kadar ya
pılmış olan gecekonduları meşrulaştırma görü
şü C. G. P.'nin fikrine tamamiyle uygundur. 
Kendi evini yapana, dar gelirli yurttaşlara, 
plân, proje, kredi kolaylıkları sağlanması yerin
de bir görüştür. 

Dar ve arta gelirli memurları konut sahibi 
yapmak için Hükümetten rica ettiğimiz, Prog
ramda yer almayan bir husus vardır; Emekli 
Sandığının imkânları ile Emlâk ve Kredi Ban
kasının imkânlarını birleştirerek ve bu iki bü-
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yük müessesenin işjbirliği yapmasını sağlayarak, 
dar ve orta gelirli memurların mesken sahi/bi 
yapılmasına çalışılmalıdır. 

İşçi yurttaşların konut ihtiyaçlarını daha 
süratli bir tempo ile karşılamak için Sosyal Si
gortalar Kurumunun konut kredilerini geliştir
mek lüzumuna inanıyoruz. Geçen dönemde bu 
konuda faydalı bâzı adımlar atılmış, kredi limit
leri genişletilmiş, miktarlar artırılmıştır. Bu ko
nuda yapılması gerekli yeni işler vardır. 

Bu arada Hükümet Programında yer alan 
bir hususa temas etmek isterim. 

Devlet parası ile kanunsuzluğu teşvik etmek 
olmaz. Deniyor ki ; «özel arsa üzerine gecekon
du yapılmış ise, bu arsalar kamulaştırılacaktıır.» 

Değeri arkadaşlarım, kamu yararı olan yer
de biz kamulaştırmaya karşı değiliz, bunların 
hiçbiri kamulaştırılmasın da demiyoruz. Ana
yasanın 38 nci maddesinıin ve 6830 sayılı 
kanunun, hattâ bu kanunun biraz evvel 
söylediğim sosyal düşünceye uygun olarak 
değişmeyi gereken, değişikliği de Meclise 
daha önce teklif edilmiş bulunan yeni esasının 
ışığı ailtında kamulaştırma gereken yerlerde ka
mulaştırma yapılsın; ama Hükümet bir şeyi 
açıklamalıdır. 

Devlet parası ile kanunsuz olarak arsa işgal-
cilıiğinin teşvikçisi oilmadığmi; «bundan böyle de 
gider özel arsa üzerine işgalcilik yaparız, işgal 
ettik mi, yarın Devlete döneriz, gel kamulaştır» 
deriz. «Yani özel arsaları Devlet parası ile biz 
işgal eder ve bunlara sahip oluruz.»Arsa başkar 
sının, parayı veren Devlet, düdüğü çalan biz ola
cağız. Oh ne âlâ.. Bîr yerde özeli arsa bulalım, 
topluca gidip oraya yerleşelim ve Devlete döne
lim; «biz kanunsuz işgal yaptık, öde faturasını» 
diyelim. Böyle bir teşvikçilik içinde bulunulma
dığı açıkça ortaya konmalıdır,, çünkü bunun sonu 
gelmez. 

Bir de küçük soru: Hükümet bu vaadi yapar
ken, halen mevcut bulunan özel arsa üzerindeki 
gecekonduların sayısı üzerinde ve bir kamulaş
tırma halinde ödemesi gerekli olacak kamulaştır
ma bedelinin takribi miktarı üzerinde, çok yak
laşık olarak bir fikir sahibi midir ve bu miktarın 
çok yaklaşık olarak ne olduğunu Yüce Meclise 
söyleyebilir mi? Bunu öğrenmeyi (istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım af konusunda C.G.P. nin 
görüşünü af tasarısı geldiği zaman geniş olarak 
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.arz edeceğiz ama pTotokoida yo Hükümet prog
ramında komi an abatları ile. yer aıldrğı için ve 
henüz üzerinde Hükümetçe çalışmalar' yapıla
bildiği bir dönemde faydalı o!uv ümidi ile bazı 
kaygul a rımızı belirtmek istiyorum. 

Bir sıra, gözetmeden bâzı sorular arz edeyim. 
Mi/İyonlar vuran, döviz kaçakçı MÜH affetmekte 
ne yarar olduğunu biz C.O.P. olarak bugüne 
kadar çözemedik. 

Kaçak yabancı sigaradan, esrar* ticaretin
den her türlü kaçak mal ticaretinden, milyonlar 
vuranların daha dün, (bir ay, d ki ay evven. değil) 
şu kadar milyonil.uk kaçakçılık yaparken yaka-
'1 andığı gazetelerde yazılanların, malî polis ta,-
raf nidam; şu kadar milyonluk, 10 milyonluk, 40 
.milyonluk kaçak yakalandı diye adları ortaya 
çıkarılanların hemen, 1973 Aralık sonundan ev
veli suç. işlemiştir diye af edil m el erin den ne fay
da beklediğini çözemedik. 

Halkın sağlığıyla oynayarak, halkı zehirle
yerek vurgunlar vuranların affından ne beklen
diğini çözemedik. Orman 'kaçakçılığıyla milyon
lar vuran büyük orman vurguncularının, yur
dun ve milletin geleceğini tahrip 'ederek kendi 
kasalarını, ceplerini hudutsuz şekilde şişirmiş 
olanların, servet yapmış olanların affında ya
rar olup olmadığını sorma. mievkiinde olduğu
muzu sanıyoruz. 

Milyonlarca liralık vergi kaçırmış olanların 
affında ne yarar bulunduğunu anlamıyoruz. 
Türk Devletini bölmek, parçalamak, Türk Dev
letini içinden yıkmak istedikleri daha dün de
necek kadar yakın tarihte ilâma bağlanmış 
olanların, daha birkaç gün evvel Askerî Yargr-
tıaym onayladığı ilâmla mahkûm olanların, su
çu 1973 Aralığından önce işlemiştir diye; daha 
üç dört gün <cvvcl Türk Devletini yıkmak, böl
mek, bu vatandan birçok başka Devletler çıkar
mak dstedikleri için mahkûm olanların affında, 
aftan bunların da yararlanmasında ne fayda 
ola bile ceğini ç, ö zem/edik. 

Dışa bağlı komünist örgüt kurdukları için, 
komünizm propagandası yaptıkları için mah
kûm olanların, -hemen s-alı verildikleri takdirde 
nedannet getireceklenine ve faaliyetlerine bırak
tıkları noktadan daha da azgın ve şımarmış ola
rak başlamıyaeaklarma kani değiliz. Bunların 
kendilerini suçlu saymadıklarına dair beyanla-
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IM basınımızda çıkıyor, dış basında çıkıyor. «Biz 
af istemiyoruz, bizden lâf dilenmesini bekliyo
ruz,» .diyenleri Yüce Meclisin affetmesi için 
hangi sosyal, hukukî, siyasî sebep bulunduğunu 
çözemedik. (A. P., 0. ••(}. P. ve D. P. sıraların
dan alkışlan'). 

Büyük, çaptaki rüşvetlerle, yolsuzluklarla, 
irtikâpla, ihtilasla Devlet malı çalanların affın
da herhangi bir yarlar görmüyoruz. 

'İrz düşmanlığıyla... (O. II. P. ve A. P. sıra
larından. «Bravo» sesleri alkışlar). 

DAVUT AKSU (Kars) — Senin şerbetin bol 
Hocam. (O. H. P. sıralarından, anlaşılmayan 
müdahale ler.) 

•TURHAN7 UEYZİOĞBU (Devamla) — Keş
ke bu düşünceler seçim beyannamenizde yer al
saydı. .(C. II. P. sıralarından alkışlar) 

MBTİN TÜZÜN (İstanbul) — Buna da. bra
vo. 

TURHAN UttYZİOOLU (Devamla) — im 
rüşvet, ihtilas, irtikâp yolsuzluklarını affetme
yeceğiz, Devlet malı çalanları atfetmeyeceğiz, 
diye ben bunu meydan meydan, söylediğim za
man aldığım, protesto mektuplarını dosyala sam 
(dosyaladım bir kısmını) gÖstersem, şaşarsınız. 
Beni alkışlayanlar dahil, herkes birden söyle
seydi, bu kadar protesto mektubu almazdım. 
Ama neyse, gene de doğruyu söylemekte devam 
edelim. Protesto ieden 'edecek tabiî... 

ZEKÂİ ALT.INAY (Zonguldak) — O pro
testo seçimde oldu Hocam... 

TURHAN FRYZİOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, birkaç misal ve neyim. : 

Adam sahte ievrak tanzim etmiş, götürmüş 
ticaret odası yetkililerine, onları iğfal, ederek 
onaylatmış.. Bununla gitmiş, Devletçe dağıtılan 
bir maldan bol bol. tahsis almış... 

DAVUT AKSU (Kars) — Sıizin devriniz
de.... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
TURHAN FUYZİOĞLU (Devamla) — Ha

yır hayır, sizin iktidarda olduğunuz devirde... 
(O. 0. P. sıralarından «Bnavo» sesleri) 

Kararı var..^Hayâl kurmuyorum, Yargıtayın 
neşrettiği ceza ,'kanarlarma bakarak ısoçtim bu 
örndkleri. On yıllık ceza 'kararlarını avukat ar
kadaşımdan rica ettim, baliğinin... 

Ondan sonra gitmiş, fakir köylüye fahiş 
fiyat'la satmış; yaikalanmış, mahkûm olmuş. 
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Arkadaşlar, sakte evrak tanzim oderek böy
le tahsislerle vıırg-un vurmuş adamı 'bugün..affe
deceksiniz ide ne fayda bağlayacaksınız ? Bun
da hangi maşerî zaruret vardır, 'bunu çözebil
miş değilim. 

iSevigili arkadaşlarım, daha dün denilecek ka
dar yaikm tarihten ıbir müsal: Yılbaşı geçirdi 
memleket. Memur var, yarım kilo kuru yemi
şi alıp evine, yavrularına göltünem'edi, bir mu
hasebede çalışıyor... Memur viar, aynı gün, yıl
başından bir ,güuı ıevVe'1, af 'için koyduğunuz 
'tarihten on saat levvel, aynı imuhaseibedc çalışan 
memur, gitmiş oradan fcıılk ibin lirayı cebine 
indirmiş; yılbaşı gecteai çocuklarına kuru yemi
şini de almış, eğlenmiş, içmiş, piatlaymcaya 
kadar... Şimdi bunu affederseniz, o dürüst ça
lışan menuırmı durumu ne olur? Bumu affet-
ımede hangi içtimaî yarar olduğunu anlayama
dık. 

Af lüzumludur; 'bir affa ihtiyaç vardır, ka
der kurbanları varıdır, nedamet getirmiş olanlar 
vardır, uzun yıllar hapishanede kaldıktan sonra 
artık biir daha suç Iişlemeye tiövibe etmiş lo'lan
lar varidir. Hapishamelerimıizin şartları, insıanî 
bakımdan g-ergektoın ıstırap vericidir. Affı kim 
istemez? Arma laf, kolay oy toplama aracı ol
mamalı; af huzur geltlirameli, huzursuzluk değil... 
(C. Gr. P. sıra!anından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Af aısayiş getirmleli, aisayişsiizlilk değil. Af 
Ikardeşlik getirmeli, yenliden anarşi ve iç kav
ga değil. Af tmillî bütünlüğe hizmlet 'etmeli, 
millî bütünlüğü yıkmak isteyenlere değil. Af 
demokrasiye ihilzmet ^taneli, demokrasiyi yıkıp, 
kızıl dikta lid'aresî kurmak isteyenlere değil... 
(A. P., C. Gr. P., D. P. sıratlarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — O se
nin de moikrasinıde... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha, 
.sizin demokrasimiz onlarım istediği demokrasi 
mi? (C. H. P. ışımalarından «senin» sesleri) 

Sizin deımlok raisiniz, ıbizim demokrasimiz 
imi va r ? Bıeın ibunu ıbâlmiyorduim. 

ıServgıili arkadaş! arım, ıbir yanda şerefli hâ
kimler, 'Siiviil hâkimler, aısker hâkimller, bayat
ları bakımından tehdit altımda bulundurularak; 
(Evet hâdiseler biliyoruz. Devlet 'arşivlerine 
bakarsanız göreceksiniz; iktidardasınız) eoluk-

ları, çocukları, hayatları Itlehdıit edilerek,- Türk 
Devletini kurtarmak için, Türk Milletinin 
varlığını, bürriyejtini, nitelikleri Anayasada 
yazılmış Türkiye Cumhuriyetini korumak ve 
kurtarmak için fedakârlıkla hizmlet görecekler; 
bir taraftan, onların daha dün Imahkûmı eftilk-
leri, nedamet getirmemiş, çıktıkları gün aynı 
suçu işleyecekleri muhakkak olanları affa ha
zırlanılacak... 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Nereden 
ıbiliyorsun ? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Ne
reden 'biliyorsun?» diyorsunuz. Hiç takip et-
ımediğiniz bellıi... Hiç, mi taklip- letmıediğiniz 
için söylüyorsunuz, yoksa nedamet getirdikle
rini bilecek kadar, iddia «lecek kadar yakını 
mısmız ? 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Yakını
yım... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne
damet gotİTimledikleriınıi biliyorum ben, takip 
'ediyorum. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Solırnazer'den 
mektup aldın ımı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşım, bana çok söz atmayın. Bana söz at
makla 'davama zarar Vermezsiniz, .'bana hizmet 
edersiniz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Pasa
portu siz'verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, siz devam 
buyurum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ye
ni olduğunuz için çok ımüdahale ediyorsunuz, 
bu size değil, blenim davama hizmet .eder; be
nim fikrimi daha açık söylememe hizmet 'eder
isiniz. Ben size müteşekkir olurum ama, müza
kereyi uzatıyorsunuz, o kadar. Ne asabımı bo
zarsınız, ne silsileî kelâmımı. İsterseniz de-

' vara edin. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Hocam, Sol-

ma.zer'den mektup aldınız mı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Onun 
hesabını gördük geçen dönemde. O size miektup 
yazar. 
• DAVUT AKSU (Kars)) — Yalan söylüyor
sun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Deivamılia) — Af-
£ etmeyin beyefendi , bunları söylemek iş de
ğil... Biz, tanılar 'affedilmesin diyoruz. Affet
meyeceğiz deyin bitsin, versin henikıeıs hesabı-
nı. Bu kadar ikollay; a£fietmeydin efemdiım. 
(C. H. P. sıralarımdan (gürültüler) 

BAŞKAN — iSayıın Feyzioğlu, ibuna da 
sıra gelecek efendim; lütfen isiz sadede gelin ve 
sözlerinize devıam edim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ben 
ımücadele ettim onun kjarşısımda, ben!... Bunum! 
hesabım göndük. 

DAVUT AKSU (Kars) — Pasaporttu Meliem 
verdi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
nun hesabını gördük, yalan tamlar. Seçim 
meydanılarınıda tefe taraflı söylediklerimizi bu
rada söylemıeik mıülmkıüm değill kardeşim. \!ün-
ıbü ıburada cevabını veririz. Bumun cevabı yüz 
defa verildi Burası köy Ikahvesii dıeğil, burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi... (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri; C. H. P. sıralarından. 
«Yulh» sesleri) 

Burada bunilarıın cevalbı verilir. 
Sevgili arkadaşlarım... (C. H. P. sıralarımın 

•arlka ıtarafımdan İzmııir Milletvekili Süleyman 
Genç''in ayağa Ikalkaraik hatibe hitabem anlaşıl-
ırmayam komuşmalaırı) 

Kim konuşuyor? Süleyman Genç... Çılkara-
yım mı vesilkalları ? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzi
oğlu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cılka
vayım ımı vesikaları?.. (ıC. H. P. sıralarımdan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, MJealdlsıe hi
taben konuşacaksınız efendim. Lütfen Hükü
met Programı Ikonusuınıdaiki görüşlerimizi ifade' 
iedin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Siz 
lütfen söz Ikeısenllene hitap edin Sayım Başka-* 
mnn. 

(Kastamonu Milletvekili Hasam Tosya]ı'ron 
Başkana işaretle ikazları) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, si1? de lohiş bu
yurmayın »etfemdim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım ve değerli 'arkadaşlarımı, (bu me
selemin etn. kolay hâl voltu şudur : M?.dem ki bâ-
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zı insaulbrin zararlı olduğumda heyecamlı bir it
tifak içinde bulumam veya görünem arkadaşjar-
var ; bunum en basit yolu bunları affetmemek
tir. Burnum em basit yolu, af kamumu geldiği za
man, bınalkalım anarşi suçlarımı, anarşi tahrikçi
lerini affetmeyelim^ Yalnız bomba savuranları 
değil, omları teşvik etmiş olandan, - (A. P. ve 
O. G. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri) «Bomba 
savurmak sevaptır, memleket hizmetidir» diye 
propaganda yapmış, yazı yazmış 1.8 yaşımla fi
liz delikanlıları anarşiye teşvik etmiş olaın ko
münist propagandacıları affeltmeyelim. (C. H. 
P. sılaların dam «Ormam konusuna gel» sıeslleıri) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) şimdi 
oraya geleceğim, biraz sonra değineceğimi o (ko
nuya da. (O. H. P. ve A. P. milletvekilleri ara
sında karşılıklı ve anlaşılmayan müdahalele'r) 

Sevgili arkadaşlarım; ormam konusunda da 
bâızı noktaları arz edeceğim... (A. P. ve O. H . P. 
sıralarımdam yer yer ayağa kalkmalar.. am1;.si
maya© müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayım Buldandı lütfen oturun 
efem'dim. Meclisi ben yönetiyorum. siz değil. 
(Gürültüler) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım biz, fakir, dar gelirli yüz-
bin'lerce ormam köylüsünün affından yanayız.. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinloıp) — Ayıp 
ayıp utan be!. Yazık, alkılşllayan dla yok. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Or
man köylüsü affa lâyıktır... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale leltmeyel'im 
eifemdim. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Sayım Baş
kam, müdahale ediyorlar. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
(TURBAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Dar 

gelirli onmam köylüsünü mutlaka affedeceğiz. 
Arabası, atı haczedilmiş, evimin damını örtmek: 
için bir dal kesmiş, ısınmak için bir parça odun 
aramış, bir torba kömür yaptığı için mahkeme
lerde sürünen, çoluğu - çocuğu aç kalmış çile-
<keş orman köylüsünü affettirmek lâzımdır. 
(O. H. P. siiralarından, «Doğru doğru» sesleri) 

Hükümet programımda yer alam bir hüküm 
var. Diyor ki, «lOrmam ürünlerinin »atışımdan, 
bu gilekeş orman köylerinin kalkınması için 
bir fon ayrılsın». Buna yüzde yüz katılıyoruz, 
Tosyalı arkadaşımın imzası ile Ourmhuriyetçi 
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Güven Partisi Grubu adına 14 Ekim seçimle
rinden sonra Yüce Meclise verdiğimiz ilk tekli
fin, Oıımkuriyatçi Güven Partisi Grubunun bu 
Medllise sunduğu birinci kanun teklifinin adı 
ve konusu orman ürünlerinin satışından, orman 
köylerinin kalkınması için fon ayrılması hak
kında kanun teklifidir. Bunun gerçekleşmesin
den sadece iftihar ve sevinç duyarız. Hüküme
te bu konuda yardımcı olacağız. 

'TEVıFlK FÜKRET ÖVET (Sinop) — Hü
kümette ilken nerede idin? 

ITURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, yalnız bir noktayı belirte
yim; 1970'lere girerken ormanla ilgili bir ger
çeği bilmeye mecburuz. Saym Orman Balkanı 
karşımda oturuyor, bilhassa orman sevgisinden 
emin olduğum bir eski arkadaşa, hayatı toprak 
ve ormanla, ziraatla haşır neşir olmuş bu esM 
arkadaşa hitabederken bu gerçeği içten duygu
larla söylemeyi vazife saYiyorum. 

Arkaldaşlar, servetler vardır bitmeye mah
kûmdur. Petrol bliiter, kömür biter, demir bi
ter, fosfat biter, linyit biter, bakır bite, krom 
biter. 1970lere girerken dünya bir gerçeği keş-
fetlmiiştir ki... 

AL/EV GOŞKlIM (tamir) — Af kanunu gel
diği zaman konuşursunuz bunları. 

TURHAN FEYZttOĞLU (Devamla) — Sen 
de mi Brütüs? (A. P. ve C. H. P. sıralarından, 
«Gülüşmeler») 

Dünya bir gerçeği 'keşfetmiştir, ki, tabiat
ta tükenımeyen servet, tabiattan aldığını tek
rar tabiata veren, topraktan aldığını tekrar ta
biata veren, atmosferden aldığını tekrar atmos
fere veren bir ebedî servet vardır korunursa, 
o da, bu toprağın üstündeki ağaç örtüşüdür, 
bitki örtüşüdür. Bunu tabribettiğiniiz zaman o 
vatan yaşanmaz olur. İnsanlık petrolsüz yaşa
manın yolunu bulacak, bir maddenin yerine bir 
başjkasmı ikame edecek; fakat insanoğlunun, 
toprağın üzerindeki bu yeşil örtü bittiği zamıan 
ne yapacağını, hava ve su bakımımdan, zarurî 
yaşama şartları bakımından ne yapacağını bu
gün dünyanın âlimleri derin denin düşünüyor 
ve inceliyor. 

İşte bu durum sebebiyledir ki, 1970'terin 
başından beri Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 
resımî belgelerine girmiş olan bir gerçeği arz 
ediyorum; orman serveti tükenmez gilbi görü

nen birtakım ülkeler bile, bize nazaran kat feaft 
üstün orman yüzeyine sahibolan ülkeler bile 
bu gerçeği görüp orman ürünlerini daha az 
üretmeye, orman servetlerini daha çok koruma
ya, ağaçlama faaliyetlerini daha çok hızlandır
maya önem vermişlerdir. Birkaç yıldan beri her 
türlü orman ürününün fiyatlarında milletler
arası piyasada görülen baş döndürücü fiyat 
yükselmesimin temel nedeni, işte çevre problem
lerinin şuuruma birdenbire varan dünyanın, or
man konusuna yepyeni bir açıdan bakmaya baş
lamasıdır. 

(Değerli Onman Bakanı arkadaşımdan ricam; 
Türkiye'de orman affını yapalım, ama orman 
affını yapaılken hiç değilse Orman Bakanı ar-
kadaşıım yardımcı olsun, orman mühendisleri
nin geçen gün açıklaımalarında istedikleri gibi; 
kasıtlı orman yakan, orman açan, odun veya 
kereste ticaretimden vurgun vuranlar kesinlik
le affın dışında kalsın. (G. H. P. sıralarımdan, 
«ıBravo» sesleri, C. G. P. sıralarından, alkışlar) 
Oumhuriyetçi Güven Partisi olarak ricamız bu
dur ve hızlı yetişen orman türlerinin hızlı ye
tişen ağaç. türlerimin, ülkemiz bakımımdan ka
vak gibi türlerin dikimine büyük bir hızla giri
şelim. Türkiye'min geleceği bakımından, su re
jimi bakımından, varlığımız bakımından bunun 
önemi büyüktür. 

Bu konudan toprak ve tarım reformu konu
şuma geçiyorum. Cumlhuniyetçi Güven Partisi 
uzun yıllar bu kürsüde, beyannamelerimde ve 
seçim kampanyasında, sosyal adalete ulaşmanın 
temel çaresd olarak, çarelerin en başında gelen 
çare olarak toprak reformunu öne sürmüştür. 

Toprak reformu olarak geçen dönemde bu 
Meclise ,içiıxde fealbul edilmesi mümkün olma
yan, çünkü Türkiye'nin tarımını da, toprağını 
da, köyünü de, köylüsünü de perişan edecek, 
gerçeklerimize aykırı hükümler ihtiva eden, il
me aykırı hükümler ihtiva eden tasarılar da 
geldi, dengeli, aklı başında, gerçek bir toprak 
ve tarım reformu niteliğini taşıyan tasarılar da 
geldi. 

Türkiye ̂ de ilk toprak reformunu yapmış 
olan Şevket Raşit Hatilboğlu hocamızın, inançlı 
dava arkadaşımız, sevgili merhum arkadaşımı
zın ruhu şâd olsun. Bir defa o çıkardı, bir defa 
da geçen dönemde Yüce Meclis bir Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununu çıkardı. Kulun yap-
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•tığı her şey kusurlu, Allah'tan başka kusursuz 
varlık, yok, onun. eserinden başka kusursuz eser 
yok. Elbette ki, kusurlu, olaibiilir. (M. S. P. sıra
larından, alkışlar) Ama insan eseridir, kusurlu
dur diye, şunu kabul edelim ki, bizim inançlımı
za göre bu.toprak reformu ileri bir adımdır ve 
Mo şüphe yok ki, Türkiye'nin gerçeklerine, il
ini gerçeklere uygun olduğu inancı ile geçüril-
îi niştir. 

. l'Bu tasarıya «yozlaşmış» dendi, «bu tasarı 
toprak reformunu bozdu» dendi. Ne yapmıştır? 
Vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisinin de Hükü-
metteyken savunduğu gibi, resmî belgelerinde 
ileni sürdüğü gaibi verimli, düzenli işletmelere 
iki misli genişlik tanıyalım demiştik. Denebilir 
ki, sizin tanıdığınız şekil bizim düşündüğümüz
den farklıdır. Olabilir, belki de farklıdır. Fakat 
ibu, o zamanki iktidarın ve o zamanki Meclis ço
ğunluğunun görüşü idi. ıO ıgün azınlıkta olan, 
muhalefette olan arkadaşlarıımız pek tabiî haklı 
olarak dediler k i ; «düzenli işletme, düzensiz iş
letime, toprağı verimli kullanma, verimsiz (kul
lanma tanımayız. .'Bunların hepsine aynı bü
yüklük ölçüsünü uygulatmak lâzımdır, reform 
dediğin böyle olur.» iddiasını ileri sürdüler ve 
hu noktadan itiraz ettiler .Bu noktadan ve da
ha ibirçok başka noktadan. Büyüklüklere itiraz 
ettiler, «toprakta düzen değişikliği lâzımdır» 
•diyerek bizim katılamadığımız ıbâzı görüşler 
ileri sürdüler. 

Ne dediıkse «Olmaz» dediler ve «Biz ikti
dara gelir (gelmez ıbunları değiştireceğiz. Bu 
yaptığınız ileri Ibir adım olsa ıbile çok yetersiz, 
zayıf, cılız bir adımdır, yozlaşmış bir adımdır; 
biz daha iyisini yapacağız» dediler. 'Kanun çık
tı, Toprak Reformu 'Müsteşarlığı kuruldu, pilot 
•bölge seçildi, bu Devletin, bütçesine, (şimdi geri 
alınmış olan tasarıya) bundan önceki Hükümet 
reformu ciddiye aldığı için 920 milyon lira gibi 
hiç •imçümscuimcyeeek ıbir meblâğı toprak refor
mu dâvası uğruna yalnız 1974 yılında sarf-e dil
mek-üzere ıbir kalem olarak koydu. Bu 920 mil
yon liranın (yamlmıyorsaım, arkadaşların görü
şü nedir bilmiyorum. Bu, ilgili (bakandan aldı
ğım rakamdır) içlinde hayvancılıkla ilgili, mera 
gelişmesiyle ilgili, o bölgede yeraltı sularını, 
Türkiye'nin belki de •en mümbit toprakları ara
sına (girmesi beklenebilecek olan Urfa Ovasını 
suya karnşturmak için sarfedileeek olan para

lar da vardır. Bir proje hazırlandı, bir çalış
ma yapılıyor. 

Şimdi dikkatle, Hükümet ne söylüyor diye 
baktım.. Öyle ya bu, yıllardan Iheri bir numa
ralı dâva idi. Dağ taş «Toprak reformu» diye 
intetiimişti. Topraksız vatandaşların kulağı (Hü
kümet iProgramııııdaydı, az topraklı vatandaş
ların kulağı 'Hükümet Programındaydı, umut 
verilmişti kendilerine; «Bu Hükümet (gelecek 
toprak reformunu öyle yapacak, topraksız va
tandaş kalmayacak, az topraklı vatandaş kal
mayacak» diye. Baktık programa ve toprak re-

; formu konusunda tek kelime göremedik. Ne 
protokolde, ne Hükümet programında.. Ve 'doğ
rusunu isterseniz bunun sırrını çözemedik. Hani 
bundan vaz mı (geçtiler diye düşündük. E, tanı
yoruz da biraz arkadaşlarıımızı ve vazgeçmiş 'Ol
duklarıma ihtimal vermiyoruz. Vaz .geemedilcr-
se neden bundan hiç bahsetmediler? Bunun sır
rını çözemıedim. Bunun sırrını Hükümet bu so
rulara cevap verdiği zaman çözebiliriz inşal
lah, diye bekliyoruz. 

Ucuzluk vadet, programında ucuzluktan 
bahsetme, fiyat artışlarının milletlerarası kon
jonktürün sonucu olacağına dair izahlar yap. 
Sınavsız üniversiteye igiriş ıvaadet, onu bir Ibaş-
ka-bahara ertele, hattâ, sınavı daha alt kade
meye almak anlamına bir sistem tekliT et. Top
rak işleyenindir diye yıllarca dağı, taşı inlet, 
bu yozlaşmış reformun yerine ,iktidara gelir 
ıgelmez çok daha iyisini yapacağız de, iktidara 
gelir .gelmez toprak reformundan tek kelime ile 
bahsetme... Bunu doğrusu anlamak ve izah et
mek kolay değil. 

Değerli arkadaşlarım, bir ele esnaf ve sanat
kârların defter tutma külfetinden kurtarılması 
dâvası var. Bu, önemle üzerinde durulmaya de
ğer gördüğümüz bir konu olduğu için (birkaç 
kelime ile bahsetmeme izin verin. Bu da unutul
muş .görünüyor. Bu vaitte yapıldı. iSoruyoruz, 
acaba Hükümet Programına (girecek kadar 
önemli mi sayılmadı, yoksa vaz imi (geçildi? Bu
nun da açıklanmasını istiyoruz ve Hükümet şa
yet küçük esnaf ve sanatkârları defter tutma 
külfetinden kurtaracak ıbir teklif (getireceğini 
söylerse ,ıbundan esnaf ve sanatkârlarımız hesa
bına sevinç duyacağız. 

Halk jBankası ve halk sandıklariylo ilgili 
program hükmünden ufak, ibir endişeye kapıl* 
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dığımızı da arz etmek isterim; Halk Bankası 
ve halk sandıkları küçük esnaf ve, sanatkârın 
müessesesidir. Bunlar, küçük esnaf ve sanatkâ
rın teşkilâtı ile meşgul bakanlığa bağlı idi. Şim
di Köy İşleri Bakanlığına bağlanıyor ve böyle
ce yeni <bir sisteme bağlanmakla «Halk sektörü» 
<liye ne olduğu, sınırlarının -neler olduğu, ne, ya
pacağı pek de belli olmayan ibir 'kavram içinde 
eritiliyor. Çok umarız ki, küçük esnaf ve sanat
kârla î'iımız, bütün Hm operasyon arasında ken
dilerinin belli başlı dayanağı olan ve son yıl
larda mütemadiyen yapılan kanun değişikliği 
ile, artırılan sermaye ile, getirilen yeni hüküm
lerle küçük esnaf ve sanatkâra her .geçen gün 
daha büyük imkânlar sağlayan hu müessesenin 
nimetlerinden mahrum edilmezler. 

İmam - hatip okullariyle ilgili olarak, neden
se adı söylenmeden (ama biz söyleyelim çünkü 
daha evvel de bu kürsüde söyledik) programa. 
girmiş olan vaade (gelince; arkadaşlar anlaşılı
yor ki, program açıkça adını .koymuşa da İmamı -
hatip okullarının orta kısımlarının yeniden 
açılmasını öngörüyor. O, «Vatandaşın parasıyle 
yapılmış okullar açılacaktır» sözünün altında 
yatan mânanın da ne olduğunu l.)iı mevzuda çok 
mücadele vermiş parti olarak biz (biliriz. Belli, 
yeni imanı . hatip okulları da açacağız vaadi 
veriliyor. Pekâlâ bir uzlaşmaya varılmış, yal
nız bunu okurken bâzı hatıralar (gözümün önün
de canlandı. Bunların teferruatına girmeyeyim, 
gerekirse gireriz; zabıtlar, belgeler burada. İs
teyen de merak ederse bütün teferruatını okur. 
Bu konu geçen döneımde de buraya geldi. Bir 
Millî Eğitim Bakanı imam - hatip okullarının 
orta ikisininı 'kapattı. Bu kapatma kararı bize 
göre kanunsuzdu, plâna 'aykırıydı. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir plân kabul etmiş. Millet 
Meclisinin ve .'Senatonun iradesiyle 'kabul edil
miş bir metin diyor k i ; «Ebe okullariyle imam -
hatip okulları ilkokula dayalı •olacaktır.» Bu
nu da havadan söylememiş; değerli ilim adam
larının, eğiticilerin katıldığı özel ihtisas komis
yonu toplanmış, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
özel ihtisas komisyonlarından birisi, diğer mes
lek okullarının ilkokula dayalı olmasını lüzumlu 
görmemiş, ortaokula 'dayalı olmaları daha fay
dalıdır, demiş. Ama, din eğitimi için mutlaka 
daha küçük yaşta eğitime (başlamanın zorun-
luğunu İbir ilmî zorııniıık olarak görmüş ve özel 

ihtisas komisyonu bu tavsiyede bulunduğu için 
Devlet Plânlama. Teşkilâtı böyle lüzum görmüş, 
Bakanlar Kurulu böyle kaibul etmiş, Millet Mec
lisi bunu onaylamış, 'Cumhuriyet iSenatosu onay
lamış ve Resmî Gazetede bir devlet belgesi ola
rak Meclis iradesine kavuşımuş bir belge olarak 
yayınlanmış. Bir «bakan çıkacaık Meclisin .kararı
nı kararname ile değiştirecek. Bunun doğru ol
duğunu kabul etmedik. 

Bu konuda Yüce (Meclise D. P. i i bir arka
daşımız tarafından ibir Gensoru Önergesi veril
di. D. P.'li bir arkadaşımı tarafından verilen 
'bu gensoru iburada tartışıldı. Bu tartışma sıra
sında siyasî partilerin nasıl bir tavrr takındık
ları tarihe malolmuştur. Biz Gensoru önergesi
ne müspet oy kullandık, 1C. G. P. olarak ve Grup 
Başkanvekirimizin ağzından bu ıkürsüye çıkıp 
parti adına dedik iki; '«Bu karar kanuna uygun 
•değildir, alınan bu karar plâna 'aykırıdır, yerin
de değildir ve Bakan gerçekten kanun dışı bir 
tasarrufta bulunmuştur, verilen önerge yerinde
dir.» lO sırada, bu imam - hatip okullarının orta 
kısımlarının zararları hakkında neler dinleme
dik, ne nutuklar söylendi, neler söylendi.. Bun
ların eğitim politikamız (bakımından ne kadar 
zararlı olduğu hakkında ne fikirler dinledik biz; 
buralarda. O vesile ile, .başka vesilelerle bu 
kürsüye bunların sadece ibir kısmı .getirildiği 
için vaktinizi daha fazla almak istemiyorum; 
bir kısmı söylendi, belge olarak getirildi, çok: 
daha ıbaşkaları da var. 

Şimdi arkadaşlarım ıgörüyoruz ki, ,burada 
.gerçekten bir yanılgı düzcltilımiş, ama ibu ya
nılgıyı kimin yaptığı tescil edilsin ve bilinsin 
diye meseleyi 'getirmekte fayda gördük. 

.Sevgili arkadaşlarım, seçmen yaşı 'olarak .1.8 
yaş konusuna geliyorum. Hemen ibir noktayı 
belirteyim; seçmen yaşını seçilme yaşından ayrı 
olarak düşünmeyi O. G. P. olarak biz başından 
beri doğru (bulmuyoruz. Türkiye'de seçme yaşı 
değil, seçilme yaşı da ele alınması gerekli olan 
ibir konudur. Dünyanın en eski parlâmentosu 
olan İngiltere Parlâmentosuna çok 'daha ıgenç. 
yaşta insanlar ıgirer. Cumhuriyet Senatosuna 
40 yaşma kadar îkimse .girmezımiş, Millet Mec
lisine 30 yaşına kadar kimse girmezmiş-.. Ne
den? 30 yaşından evvel Nobel alacak ikadar ün
lü, bir kimya âlimi oluyor. (Ekseri ilim adamları 
bilirler; ]\Tobel 'kazandıran .büyük keşifleri fi-
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zikçiler (genellikle 30 yaşma kadar yapmışlar
dır. Newton'dan en yeni keşifleri: yapanlara ka
dar bakınız, 30 undan sonra büyük fizik keşfi 
yapana pek Taslanmıyor. Türkiye'de 30 yaşın
dan önce böyle büyük .keşif yapan bir Türk çık
sa ve Niobele bak kazansa, işte Anayasanın söy
lediği ; «Olağanüstü bizm etler yaptığı için Kon
tenjan Senatörü olur» ibaresi var ya, bunlar 
için konmuş Anayasa hükmü aslında. (A. P. 
sıralarından ialkışlaT). Böylesi çıksa, «Hayır 40 
yaşını doldurmamıştır» diye mebus seçemeye
ceksiniz Nobel (kazanmış .adamı. Üniversitede 
profesör yapıyorsunuz, umum müdür yapıyor
sunuz, teftiş heyeti reisi yapıyorsunuz, milyar
lık müessesenin başına (getiriyorsunuz» fakat 
Millet Meclisine 'getirmiyorsunuz, Arkadaşla
rım, 26 yaşında seçilme imkânı verdiğiniz za
man iğrençlere, onları sadece rey makinesi olmaık-
ıtan çıkarırsınız. Onları, omuzlarına binip Mec
lise ıgelmek için rey makinesi yapmayalım, bi
raz daha erken yaşta seçilime imkânı verelim. 
Çok sayıda ıgenç ıgelir, birdenbire Meclis tama-
ımein tecrübesizlerle dolar diye merak etmeyin, 
yok böyle bir şey. 2(5 yaşında .gençler (gelsin zi
yanı yok; "ama 25 ile 30 yaş arasında bir kısım 
kabiliyetli ,dinamik kendim kabul ettirmiş in
sanlar da 'gelirse bundan memleketin zararı ol
maz ve böylelerini Parlâmento içine almak, Par
lâmento dışında islim salmalarına imkân ver
mekten belki daha yararlı 'dur. Bunu, İngiltere 
Parlâmentosuna çok daha erken yaşta insanla
rın seçildiğini bilerek arz ediyorum. Çok popü
ler bir teklif olmadığını bilirim. Parlâmentoda 
bu teklifi yapmanın çok popüler olmadığını bili
rim.. Bir latifeyi mazur >görün, bu gergin saatte 
Feyzioğlu değiştirme birliklerini artırmaya ça
lışıyor diyeceksiniz, bâzılarınız. O maksatla söy
lemiyorum. (Sahiden uzun yıllardan beri savun
duğum bir görüştür. (C. H. P. sıralarımdan gü
lüşmeler.)' 

(Seçmen yaşına 'gelince; 18 yaş konusunda 
tereddütler var idi, sebepleri de açıktı. Asker
lik yapma çağında olanlar var, 18 - 21 yaş 
arasında, 18 yaşındakilere seçme hakkı veren 
ülkelerde askerde olanlar rey veriyor, Türk 
kanunları bu imkânı vermiyor. Türık Milleti, 
Ordusu üzerinde 'hassastır. Türk Milleti Silâhlı 
Kuvvetlerinin içine seçim sandığını, seçim afi
şini, kışlaya seçim propagandasını 'götünmeyi is
temediği için bunu bir kanun hükmüyle, Ana-

I yasadan esasını alan bir kanun hükmüyle sınır
lamış. Anayasadan kuvvet .alan bir hükümle sı
nırlamış. 

(Şimdi, 18 - 21 yaş arasında bir kısım in
sanlar silâh altında, bir kısmı tecilli. Koy ço
cuğu silâh altında; şehirli, üniversiteye falan 
'gidebilen ailenin çocuğu da eğitimde olduğun
dan tecilli. O rey verecek, öbürü vermeyecek. 
Silâh al/.mda olduğu için bir 'kuşak'rey verme
yecek, balk çocukları 'rey vermeyecek; önemli 
sayıda, bâzı yaş dilimlerinde. 

Bir de 18 yaş deniyor ama, arkasından «Or
taöğrenim çağında ise rey vermesin» deniyor. 
Bunun ortaya çıkaracağı zorluklar üzerinde aca
ba Hükümet durdu mu? Nüfus tezkeresine ba
kacaksınız, bir de öğrenci kartı mı arayacak-
smız? Öğrenci olup olmadığını ispat o kadar 
kolay ımı? Sonra okuldan kovulana prim ver
mek niye? Okuldan tardedilmişse seçmendir, 
tahsiline lise'de devam ediyorsa seçmen değil
di ı*.. Okumak (kusur ,g:ibi.. Bunu .'geçen gün, 
«Acaba okumamaya prim mi veriliyor» diye 
yorumlayan bir yorumcu da oldu. Hülâsa bu 
konu, üzerinde durulmaya değer yönleri olan 
bir konudur. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerin rey verme ko
nusu ,,mutlaka 'gerçek'leştirilmesi icabeden bir 
konudur. Partilerin bu prensipte ittifakı var
dır, ,aıma bunun yolu kolay bulunamamıştır. 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin bu konuda pra
tik iki teklifi olmuştur pmaalesef geçen dönem
de kabul ettiremedik. İkisi de pratik ve birbi
rinden farklı: 

Birisi bugünkü seçim sistemi içinde uygula
nabilecek, birisi de seçim sisteminde ufak bir 

I değişiklik yaparak, yabancı ülkelerdeki işçileri-
ımize büyük bir kolaylıkla oy verdirecek iki 
pratik ye olumlu teklif. 

Bu teklifler veya belki daha iyi bulunabi
lir bir teklif kabul edilmedikçe çözüm yolu bul
mak zor ölüyor. 

Programda bizi çok endişeye sevkeden bir 
hüküm var. Şimdiye kadar diğer parti sözcüleri 
tarafından dokunulmadığı için (belki ben duy
madım) dikkati çekmek isterim. Sayın Çalışma 
Bakanına bilhassa yönelerek, dikkatini çekmek 
isterim. 

Sevgili arkadaşlarum, programda deniyor ki ; 
I «Bir işyerinde toplu sözleşme yapma hakkının 
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hangi isenıdiükaya aidolduğu 'konusu, - çok sık 
ihtilâf konusu 'oluyor bu, (biliyorsunuz - yargı 
denetiminde, yerinde oylama yapılmak suretiyle 
çözülecektir.» Bunun Türkiye'de bir geçmişi var. 
Türkiye'deki bunun geçmişi şudur1: Türkiye'ce 
muhtelif konfederasyonlar var, bilirsiniz. Ço
rumlusu var, daha az sorumlusu var; milliyet
çisi var, daha az milliyetçisi var. Demokratik 
rejime bağlı olanı var, «Parlâmento bir araç
tır, Parlâmento bir aıma.ç değildir, biz bu bur
juva düzeninin müessesesini nasıl olsa ortadan 
/kaldıracağız» d)iye raporlarına yazmış olanlar 
var .Böyle işyerlerinde yapılan oylamaları iste
yenler kimlerdir? Biraz bu işin arşivini karış
tırın görürsünüz. 

ıSevgili arkadaşlarım, hangi sendika bu işye
rinde toplu sözleşme yapmaya yetkili olacaktır 
konusunda bir ihtilâf çıkarmaktan kolay bir şey 
yoktur. Bir azınlık sendikası için, bir sorumsuz 
azınlık sendikası için, böyle bir sorumsuz azın
lık sendikası, böyle Mr ihtilâfı çıkardığı zaman 
işçinin oyuna 'başvurma noktasına geldiniz mi, 
hangi sendika işi müzayedeye çıkarırsa, hangisi 
daha ulaşmaz, daha sorumsuz, yerine.göre daha 
açık an'tınmaya çukmış bir tavır takınır ise, .oy
lamada onun kazanmasının, kayıtlı üye durumu
na rağmen onun kazanmasının mümkün olduğu 
da görülmüştür. Kayıtlı üye sayısı ile.. 

İSABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu kayıtlı 
sözünden... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade ib uyur un iSayın Tığlı; ben fikrimi söylü-
yorumı.. Ben fikrimi söylüyorum, siz de söyler
siniz; ama Iböyle bir usul yoktur. Böyle .bir usul 
yoktur İSayın Tığlı. 

SABRİ TIĞLI .(Kastamonu) — Türk işçi
sini bu kadar saf sanmayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha!. 
Türk işçisine saygım çok hüyük olduğu için onu 
söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen müdahale 
etmeyin efendim, lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
nu siz de bilirsiniz. 

SAlBRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bu kadar 
saf zannetmeyin. (A. P. sıralarından .gürültü
ler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (D-anıla) — Sen
dikala:' Kanununun, Toplu Sözleşme Kanununun 
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l'k hazırlayıcılarından h'ri olarak, Tüik ' /e üum-
'•ur'ycti tarihinde ii'k del'a bu Meclise (siz de dâ
hil olmalk üzere) 5 İşçi a:ikadasın -geline,ıi İçin, 
eline e gün l/rtevvadüao vermiş okluğu, bir ka
nun yapma fi; -alından faydalanarak (siz de dâhil 
olmak üzere) bâzı sendikacı arkadaşların girmesi 
için hazııladığım ibir Anayasa taslağına hüküm 
koymuş, Kurucu Meclis tava rıhına hüküm koy
muş insan olarak; grev hakkı, toplu sözleşme 
hakkı için mücadele etmiş iman olarak; fakat ge
cen dönemde bu 'kürsüde 1 5 - 1 6 Haziran olayla
rından evvel helgeler getirmiş 've 'birtakım (belge
leri Türkiye'ye örnek diye Çekoslovakya'yı, Rus
ya'yı, Doğu Almanya'yı, Bulgaristan ı, resmî ra
porlarında ıb'iı ülkeleri örnek diye göstermiş olan 
sendikaları imzalı raporlarıyle hu kürsüye gelir
miş, delillerle ortaya 'koymuş insan olarak müsa
ade buyuran görüşümü arz edeyim. Sizinle ay
nı şeyleri düşünmediğimiz holü, ayrı saflardayız. 
Sizi ikna etmek iein de söylemiyorum aziz karde
şim; ama kalbul 'buyurun, düşünce özgürlüğü di
yordunuz da, düşünce özgüllüğünün kalesi olması 
lâzım gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
bu kürdide !bir muhalefet partisinin fikılni söy
lemeline niye tahammül etmiyorsunuz? Hükümet 
bir «la» sesi vci'iniş, «Evvelâ Hükümet düşer» 
diyor. «Hoşgörü 'gö.tcımek, düşünceye tahammül 
Hükümete düşer» demek, hükümetlerin partisine 
de düşer demektir canım. (O. H. P. sııaku'indan 
«Salbaha kadar konuşalım canım» sekleri.) Hoşgö
rü sizden gelecek, tahammül sizden gelecek. Eleş
tirip 'söylemeye mecburuz. Bu yanlış ibir hüküm
dür, bunun yanlış olduğunu göıeceksinlz, ka'bııl 
ederdeniz... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Olmadığını 
da göreceğiz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bun
dan iktidar da zarar görecektir Buna hiejbir ik
tidar tahammül etmeyecektir, huna. hiejbir Kamu 
İktisadî Teşckibüsü dayanaınıyacaktır. Böyle şey 
olmaz. Hangi sendikanın yetkili olduğu konusu 
oylanmaz, grev yapalım, mı konusu oylanır. İm
zalanmış bir toplu sözleşmeyi kabul edelim mi et
meyelim mi konusu, ha;Y:â imzalanmadan evvel, 
müzakere edilirken; «Aıkadaşlar hıınu krilul ede
lim mi, etmeyelim m'» diye oylamaya gidilir; 
üyeler toplanır, oylanır. Bunlar demokratiktir. 
Bunlar her yerde yapılır; ama bir yerde kir azın
lık sendikası var, hir de çc-ğunluk üyeleri var. 
Kanun bunlardan 'birine yetki vermiş, buna rağ-
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inen kayıtlı üyeler, 'bir sendikada müzayedeye çı
karan, taşkınlık yapan, batta misali görülmüştür; 
Dev - Gencin fakültelerde yaptığı, % 5 ile se
çim ıkazanma -gibi, eli sopalı ürkütmelerle ne oy-
kıımalar yapılabileceğini ve yapıldığını biliriz. 
Scivgiti arkadaşlarım, 'köyle şey olmaz. Hukuk dü
zeni içinde yetki o hukuk düzenine göre halledil
mek lâzımdır. ^Bundan nasıl kir 'anarşi çıkabile
ceğini ıtakmin 'ederek uyarma vazifemizi yapıyo
ruz. 'Dinlersiniz, kanaatimizce memleket bundan 
yarar 'görür. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 
Sağcl dinliyoruz. 

TURAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Din
lemezsiniz, memleket kir tecrübe kazanmış olur, 
tecrübenin sonunda birçok noktada olduğu gibi 
bu noktada 'da belki zaman hak verir. 

(îelişmeye muhtaç, bölgeler konusunda da Hü
kümet programı yetersizdir, külliyen yetersizdir. 
'Son yıllarda bu konuda yapılmış işler var; tefer
ruatına girmlyeyim, <vaklt uzadı Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen birtakım 
güzel hükümler 'var. De,lef Plânlama Teşki
lâtınca 34 il ve 2üü"e yakın ilçe, 'gelişmeye muh
taç il ve ilçeler e'larak ayrıldı. Kalkınmada önce
likli yöreler Serpil edildi. 1974 programım okur
sanız, 1974 programında bu yıl başlanacak, teme
li atılacak, ikmal edilecek çek ciddî yatırım1'V 
vaı-dır gelişmeye muhtaç bölgelerde. Biz Hükü
metten en azından bunların bu yıl gerçckleştirll-
ancülne önem verileceği,' başlanmış işlerin olsun 
yürütüleceği hususunda bir sarih vait bekliyor
duk. En azından bu hakkımızdı. Yapılmış bunca 
çalışma,, Devlet Plânlama Teşkilâtında öncelikle 
kalkındırrlacnk yöreler için kurulmuş ayrı bir da
ire, bunun yıllardan beri yaptığı verimli, fayda
lı çalışmalar, ortaya koyduğu mahsuller varken, 
bu konuda programda hemen hemen hiçbir şey 
yoktur, yetersizdir. Daba fazla teferruatına gir
mek 'isteniliyorum. 

Haşhaş konusu çek huzursuz. Soru soruldu, 
tekrar eorakm; köylüye haşhaş ektirecek misiniz, 
köylüye 'haşhaş ektirmivecek misiniz? Köylü, va
tandaşın sorduğu bu. İstanbul ve Ankara'da 'va
tandaş domatesi kaça yiyeceğim diye soruyor, 
ayakkabıyı 45 liraya giyecek miyim diye bekli
yor, haşhaş ekecek miyim diye bekliyor, Afyon' 
da bu vaadi dinlemiş vatandaş... Bunun cevabını 
yuvarlak sözlerden uzak söylemenin zamanıdır, 
günüdür. 
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Sevgili arkadaşlarım, Ortak Pazarla ilişkiler 
konusunda çek şeyler söylendi. Sayın Adalet 
Partisi sözcüsünün, Sayın Demokratik Parti Söz
cüsünün 'Söylediklerine fa'zla bir şey ilâve ede-
cJk değilim, ama bu konuyu tartışmak için, kel-
ıgelcıle 'tartışmak için yine vakit gelecek. Ben şu 
kadarını söyleyeyim, Hükümet programındaki 
iradeye katılıyorum. 

Hükümet programı ne diyor? Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile elan ilişkilerin esas anlaşma
lar 'doğrultusunda 'yürütülmesine devam edile
cektir. Bununla beraber, ek protokoller yeniden 
ele alınacak, memleket yararına yeni değiştirme
ler yapmak imkânı aranacak. Hayırlı olsun, ça
lışsınlar, 'biz, memleket yararına yapılacak olan 
bütün bu gayretlerde içtenlikle destekçi oluruz. 

İdareıi .maslahata haklı olarak çatılmış, iktisa
dî ve sosyal tedbirlerin cesaretle alınacağından 
bahsedilmiş. Bir cümle söyleyip geçeyim, bu cüm
leler üzerinde çek şey 'Söylenebilir. 

İktisadî ve sosyal tedbirlerin cesaretli olma-
'smdan çok, isabetli olması önemlidir. Meselele
rin girifti iğini 'kavram amaktan ileri 'gelen cesaret 
bazan öyle isabetsizliklere yol açar ki, bunun atlı
na cesaret elenmez, başka şey elenir. 

Sevgili, a ıkaeia şiarım, düşünce, inanç, propa
ganda ve örgütlenme konusuna temas ederek söz
lerimi bitireceğim. 

Hükümet programı, iyi işleyen bir demek ra-
kde temel koşulun geniş görüşlülük, eleştiriye ta
hammül, karşı düşüncelero saygı olduğunu be
lirtiyor. Bu konuya herkesten önce ve en baş
ta ikt/kların itina etmesi gerektiğini de kabul 
ediyor. Bu anlayışa yürekten katılıyoruz. Ba
sının ve 'muhalefetin tenkitlerini hoşgörü ile din
leyebilmek, bu tenkitlere katlanabilmek bir ikti
darın elemokrasiye bağ"]ılığının en. iyi işaretidir. 
Hükümetin bu konuda kararlı olarak göreve baş
ladığını söylemesi cidden sevindiricidir. Ancak, 
protokolden, programdan ve 'daha önce bu konu
da başlıca İlgililerin yazıp söylediklerinden çıkan 
anlamlara, bakılırsa, Hükümet,. _ sözle -ve yazı ile 
ifade hürriyetini, propaganda hürriyetini hattâ 
örgütlenme hürriyetini sınırlayan kayıtları ka
nuni ardan çıkarmak kararında görünüyor. 

Konu, sadece kanunların hoşgörü ile uygulan
ması şeklinde değil, 'kanunlarda mevcut kayıtla
rın vo sınırların kaldırılması, sözle ve yazı ile sı
nırsız ifade hürriyetinin getirilmesi şeklinde or-
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taya ikonnnca, aydınlatılmaya ımıdıtae bâzı mad
deler üzerinde durmak zorunluğu kendiliğinden 
or'aya çıkar. 

Bu noktada Hükümet programmda yeterli 
açıklık bulunmaydı, kanunlarda }rapıiacak elan de
ğişikliklerin ölçüsü, mahiyeti belirti'lseydi, 'böyle 
hallerde gerekli olduğu üzere hangi kanunla mı 
hangi hükümlerinin kaldırılacağı hususunda az -
çdk (bir açıklama yapılsaydı, Hükümetle hangi 
noktada ve niçin Iberaiber, hangi noktada ve ni
çin ayrı düşündüğümüzü ortaya koy manı iz çek 
daha ikolay olurdu. Ne yazık ki, ıbıı tartışma 
açıldığında, dalma yapılageldiği gibi bu defa da 
genel sözlerle yetlnllmiştir. Aynen okuyorum; 
(Başı da var 'tabiî, ama üzerinde durmak işedi
ğim kısım ıbu) 

«İfade hürriyetini sınırlayan bütün 'kısıntı
lar kanunlarımızdan çıkarılacaktır» deniyor. 

Bu sözle kastedilen ktaııun hükümleri hangi-
gileridİT? Bir Hükümet programında hiç değil
se en önemli gördükleri, madem buna ihtiyaç 
duymuşlar, mademki böyle bir şey yapmak zo-
ımnluğunu görmüşler, bu kadar geniş yer ayır
mışlar, bilfıyorlardır, hangi kanunlar, hangi 
maddeler söz konusudur. Bunlar hakkında bir 
işaret verilmesi, bu maddeler .hakkında bir bil
gi verilmesi gerekirdi, şu kanun, şu maddeler 
diye... 

Şüphesiz, kanun tasarıları ilerde önümüze 
geldiği zaman bu genel ifadenin neyi kasdetti-
ğini daha İyi göreceğiz ve görüşlerimizi daha 
somut olarak belirtmek imkânını bulacağız. 

Düşünce ve inanç hürriyetini daima savun
muş, bu uğurda mücadeleler" vermiş; lâikliğin, 
din düşmanlığı şeklinde anlaşılmasına karşı 
çıkmış bir partiyiz. Dalma belirttiğimiz gibi, 
insanın kafasındaki düşüncesi, yüreğimdeki Al
lah sevgisi, inancı sökülüp atılamaz. Düşünce, 
inanç, din saç değildir İd kesilebilsin, diş de
ğildir ki Devlet zoru İle, Devlet kerpeteniyle 
sökülsün veya takılsın. Bunun için faşist, ko
münist veya teokratik dikta idarelerinin karşı
sında hür, demokratik, lâik, ama doğru mâna
da lâik Devlet anlayışını savunuyoruz. 

Demokrasi, her insanin hata yapabileceği 
yolundaki basit bir inanca dayanır. Demin de 
söyledim, «Kul kusursuz olmaz» atasözümüzün 
belirttiği gibi, «Beşer şaşar», demokrasinin ru-
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hu bu iki kelimede yatar. Hiçbir insan veya in
sanlardan kurulu hiçbir heyet tenkidin dışında 
tutulamaz. Çünkü, hatadan münezzeh değildir. 
Doğruyu yalnız onun bildiği farzedilemez. Hiç
bir insana veya insanlardan kurulu hiçbir he
yetle mutlak ve sınırsız iktidar verilemez. Tota-
literizmin, demokrasi dışı akınların, despotiz
min her şekline karşı olmak zorunluğu işte bu 

• basit gerçekten «Beşer şaşar» gerçeğinden do
ğa'*. 

Düşünce ve inanç hürriyetinin ve onun ay
rılmaz parçası, tamamlayıcısı olan ifade hürri
yetinin önemi de bundan doğar. Ancak, konu
yu hukuk ve siyaset ilmî açısından objektif bir 
tahlile tabi tutarsak şunu görürüz : 

Bilimsel açıdan, düşünce ve inanç hürriyeti 
başka şeydir, fikir ve inançlarını yaymak için 
söylemek, yazmak, propaganda yapmak, örgüt 
kurmak hürriyeti başka şeydir. 

Daima belirttiğimiz gibi, sonsuz olan, sınır
sız olan, sınırsız olması tabiî bulunan hiçbir ka
nunî kayıt ve sınırla daraltılması asla kabil ol
mayan hürriyet, derunî olan düşünce, vicdan, 
din ve inanç hüviyetidir. Çağımızda kanunlar 
esasen düşünce ve inançla uğraşmaz. İnsanla
rın derunundakini keşfedip ceza vermeye kal
kışan çağdaş kanun düşünülemez; fakat ifade, 
propaganda, örgütleşme konusuna gelindiği an
dan itibaren, burada kişinin hürriyetiyle, diğer 
bütün kişilerin hürriyetleri ve içinde yaşadık
ları toplumun haklarını dengeleştlrmek zorun
luğu .kendiliğinden doğar. 

Söz, yazı, ifade hürriyeti şüphesiz düşünce 
•hürriyetinden ayrılamaz. İfade hürriyetiyle ta
mamlanmayan düşünce hürriyeti şüphesiz ye
terli değildir. Bu doğru; fakat ihmal edilmesi 
mümkün olmayan başka doğrular, başka ger
çekler ide var. Toplum hayatı için başka fertle
rin şerefi, başka fertlerin haysiyeti için mille
tin güvenliği ve bütünlüğü için, adaletin taraf
sız işleyebilmesi için, Devlet sırlarının sokağa 
dökülmemesi için, iç kavga, şiddet ve zulüm 
kışkırtmalarının alabildiğine yapılamaması, hür
riyetlerin kötüye kullanılmasıyle bütün hür
riyetlerin elden gitmemesi için, en âdi suçların 
bile mubah, meşru, hattâ öğünülecek fiiller gi
bi göstei'llememesi en iğrenç fiillerin bile övül
meni es i için, insanların mukaddes bildikleri 
şeylere açıkça ve alenen sövülmemesii İçin ifa-



M. Meclisi B : 36 

de hürriyetinin, yazı, söz hürriyetinin, propa
ganda hürriyetinin, örgütlenme hürriyetinin 
bâzı sınırları vardır; kanunlar bu sınırları ge
tirirler, Cumhuriyet kanunları bu sınırları ge
tirmişlerdir. Bu sınırlar lüzumludur. 

İşte bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki siyasî grupların hepsinin, 'bu ara
da Cumhuriyet Ha'k Partisinin yalnız eski 
Cumhuriyet Halk Particinin değil, yeni 
Cumhuriyet Halk Par t isimin, bugünkü Cum
huriyet Halk Partisi yöneticilebinln, bugünkü 
yöneticilerinin "kabul ettikleri Anayasanın 
11 nci maddesi istisnasız bütün hürriyetler 
için geçerli bâzı sınırlar koymuştur. 

Bir 'kimsenin, Cumhuriyetimizi yıkmak kas-
diyle de olsa, iste'diğini söylemesi! ne ve yaz
masına karşı Türk Devletinin eli kolu bağlı 
um kalacaktır? Dine, mukaddesata sövmek is
teyen, imillî ahlâkı tahripte yaırar gıöre/n bir 
kinişe, (sözde düşünce ve1 ifade hürriyeti adına 
bunu yapimakta serbest ruj. olacaktır? Millî 
güvenlik ibak.mıııdan aç:kça zararlı olan ya
yınlar karşısında bir Devlet, (kendi millî gü
venliğini komıııa hakkından mahrum mu ola
caktır? Bir kimse, kaniuıVİarMi suç. savdığı bir 
fiilî açıkça övecek, bankalarını suç işlemeye, 
şiddete, kanunları çiğnemeye teşvik edecek 
olsa dahi, kerke's dilediği g'Jbi düşürtmekte ve 
düşünelüğünü dilediği g'lM söylemekte şeşbeş
tir, diye bir fetva verip bunu mazur unu göre
ceğiz? Elbette ki, hayır! 

'Söz, yazı, propaganda 'hürriyetleri, bir ke
lime ile ifade hürriyeti ve örgütlenme hürri
yeti ısmırsıız olamaz. Bütün mesele, ısınırı çiz
im ektedir. Bütün mesele, kişi hürriyetiyle top-
ıluimun hakları, Ibir kişinin hürriyetiyle başka 
kişilerin hürriyetleri ve hakları arasındaki çiz
giyi iyi eizeki'aıek, yanii sınırın nerede m ve 
nasıl geçeceğini doğru tayin edebilmektir. Si
yasî huJkukuın, hürriyetler hukukunun en çe
tin sorunu budur, sınırsız ifade hürriyeti 
söz konusu değildir, yanlıştır. 

- Bu sınırı kim çizer? Bn sınırı en başta ana
yasalar çizer. Tüıkiye Cumhuriyeti Anayasa-
isın'ın 11 nci maddesinin, hulgünkü iktidar ka
nadı dâhil, bütün 'gruplarca oylanmış üçüncü 
fıkrası aynen şöyle diyor : «Bu Anayasada yer 
alam link ve hürriyetler dem hiçbirisi ('bunun 
içinde şüpkesiz söz, yazı, ifade, propaganda 
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| hürriyetleri dâhil) insan hak ve hürriyetlerini 
I veya Türk Devletinin ülkesi ve mille'Jlyle bö-
I lünnıez bütünlüğünü veya dil, ırk, smıf, elim 

ve mezhep ayrımına dayanarak nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kal
dırmak kaseliyle kullanılamaz. Bu hükümlere 
aykırı eylelm ve davranışların cezası ıkanunfla 
gösterilir.» Bu maddenin dışına çıkamayız ki, 
Meclis olarak. 

Anayasa, snnırlamayı koymakla yetinme-
imiş, 'bunların Ceza Kanununela suç olarak teo
rini edileceğini ve cezasının kanunda gösteri-
ceğini de bir âmir hüküm olarak koymuş. 

'Cumhuriyetçi Güven Partisi, hürriyetleri 
ibu Anayasa çerçevesinde kabil olduğu ıkaelar 
geniş tutmanın karşısında değildir; fakat bu 
Anayasa çerçevesinde kalmak ve sınırsız hürriyet 
olamayacağını iyice bilmek kayıt ve şartıyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci mad
desi yok farz edilemez. Kimse, Devletin sosyal, 
iktisadî siyasî veya hukukî temel elüzenini kıs
men ele olsa, elin kurallarına dayandırmaya veya 
siyasî veya şahsî çıkar ve nüfus sağ
lama amacıyle, her ne suretle olursa olsun, 
dinî veya elin duygularını yahut elime e kutsal 
»•sayılan 'şeyleri istismar eıkı.mez ve kötüye kul
lanamaz. Bu yasak dışına ç:kam, veya başka
mın bu yola kırjkırt anlar Ikanuna göre ceza
landırılır, diyen Anayasanın 19 mcu maddesi, 
cu veya ibu çevreye şiirin .görünmek uğruna yok 
farz edilemez. Anayasa Ibütün kişileri, bütün 
kuruluşları, bütün hükümetleri, 'bütün siyasî 
partileri bağlar. 

Düşünce özgürlüğü, suç işlemeye teşvik de
ğil elle. Açıktan açığa imillî bütünlüğü parça
layacak yayımlar, yurttaşların ahlâk, aile ve 
din duygularım ve bağlarını sarsacak, toplum
da çok zararlı etkiler yaratacak, cinayetlerin 
arîmas ma yol açacak, suç işlemeyi teşvik 
edecek yayımlar birtakım kayıtlara tabi tutulu
yor diye düşünce özgürlüğü yok edilmiştir, de
nebilir mi? Bütün mesele getirileni kayıkların ve 
smııflarm makul olu şundadır. 

«ISınırsıız ifade hürriyeti» söızü, şayet bir 
kalem sürçmesi değilse, Allah milletimizi biöyle 
bir gafletin zararlarımdan korusun, elemek gere
kiyor. 

Fikir özgürlüğü ile suç övıgüsiüaıü ve suçıa 
tahriki bir tutmak için ya hukuk bilmemek, ya 
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da anarşi ortanınım doğmasında yarar görmek I 
lâzımdır. 'Şunu unutmamalıdır ki, hukuk millî 
olmalk ve millî ihtryaiçlara cc/rap vermek zorun
dadır. özentiler uğruma bir milletim varlığı, ba
ğımsızlığı, hürriyetleri tehlikeye atılamaız. De
mokrasinin de kendisini savunma hdkkı vardır. 
Hür demokratik rejimi yaşıantmak" içiin bunu 
yıkmak isteyenlere karşı bâzı îtedbirüerjalmak 
>:annjedildiği Ikadar yanlış bir tutum değildir. 
Şüphesiz yalnız kanunî yasaklamalarla netice 
alınaımaız. iktisadî ve sosyal aüanda alınımiası ge
rekli tedbirler ihmal edilerek, yalnız yasaklarlı 

.tedbir alınamaz. Fikir alanında mücadele 'konu
su, en az kamun tedbirleri kadair fonem taşır. 
înaniçlı bir fikir mücadelesiyle, sağlam ifktisadî 
ve sosyal tedbirlerle desteklenmeyen kuru yasak- I 
ların meseleleri çözmeye yetmeyeceği aşikârdır. 
Yine de kanun müeyyidelerinden vazgeçilemez. 

Anayasanın insan hak ve hürriyetlerine da
yanan demokratik ve lâük cumhiıriyet ilkelerine 
ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği te
mel hükmüne karışı gelen siyasî parti kurulama
yacağı yolundaki 57 nci maddesi yo!k fıarzedile-
mez .'Siyasî Partiler Kanuniuma bu saydığım 
maddelere dayanarak ve en başta IO zamanı C. 
H. P. gnupunum ısraırıyla ıgirmiş olan sınırlayıcı 
hükümlerim hiç bir anlam taşımadığı ve faydasız 
olduğu asla farzedilemez. 

Türkiye'nin de imzaladığı ve Türkiye Bü-
yüik Millet Meclismin onayladığı Avrupa tnsaa 
Hakları Sözleşmesinin fikir ve itfade hü'rriyetiy
le iillgili 10 ncu miaddesinlin ikiinıci fıkrası şöyle
dir. Bu metni, Türkiye Cumhuriyeti ftesmî Ga
zetesinde yayınlanan resmî tercümesinden, üs
lubu ve zamanla eskimiş olan' bâzı kelimeleri hiç 
değiştirmeden aynten okuyoırum; hür ülkelerin 
insanı hakları sözleşmesi bu düşünce, inanç ve 
ifade hürriyetiyle ilgili madde: 

«Kullanılması vazife ve mesuliyeti de tıaza- I 
zanımun! eden bu hürriyetler demokratik bir top
lulukta zıaruri tedbirler mahiyetinde olarak mil
lî 'güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme 
emniyetinin nizam muhafazasıinın, slulçu önle
menin, sağlığın) veya ahlâkın, başkalarının şe
ref veya haklarının korunması, gizli haberi e-
ırirııs ifşasına mâni olunması rveya adalet kuvveti
nin üstünllüğünlün ve tarafsızlığının sağlanması 
için lancaik kanunla muayyen merasime, şartlara 
tahditlere veya müeyyidelere tâbi tutulabilir.» I 
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Türk milletinin devlet kurmakta ve devlet 
yaşatmakta eniğin tecrtübesi vardır. Tiiirlk . Mil
letinin1 şan, şeref ve çilelerle dolu engin tarihi 
ıgerçekten Tüıfc Milletine, pek aız millete nasip 
olacak bir siyasî olgunluk kazandırmıştır. İşte 
bu siyasî ve olgun tecrübe dolayısiyle, işte bu 
engin tarih dıoiayısiyledir ki, Türk Milleti de
mokratik rejimi bütün gerekleriyle uygular
ken, kendi varlığını, bütünlüğünü korumayı, kı
zıl totalitearizmin kucağına ve ağına düşmeme
yi her şfart ailltınlda bilecektir ve bunun tedbirle
rini 'kanunlarında muhalfıaza etmeyi başaracak
tır,. (C. G. P. ve A. P. sıraJİarındlan «Bravo» sek
leri ve 'alkışlar.) 

Hukukun, bütün medeni ve hür ülkeler içki 
ıgeçerli temel ülkeleri vardır; fakat hukuk, ce
bir veya fizikten farklı olarak, sosyal bir mües
sesedir ; aynen kopye edilemez, ımillî bünyelere 
ve ihtiyalçlaına göre düşünülmesi ,gereken yöıılleri 
vardır. Hükümetin ıgetire'ceği tasarıları dikkatli 
inceleyeceğiz; komünizm propagandasını ve ör
gütlenmesini ilgilendiren Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddellerî ile ilgili olarak nle dü
şünüyorlar? Programda söylemiş değillerdir, gö
receğiz. 163 ncü madde ile ilgili olarak nasıl bir" 
değişiklik getireceklerini programdan anlamak 
mümkün değildir, göreceğiz. Gıeıtirecekleri ta
sarıları lâyık olduğu önemle in'celleyeiceğiz. Bu 

- konuda Anıayasamuz ve Anayasa Mahkememizin 
içtihatları bize rehber olacak. Biz, genel olarak 
her konuda millet yaranıma göreceğimiz, Anaya
saya uygun olduğuna inanacağıımız değişiklik
leri destekleyeceğiz. 

Anayasaya aykırı gördüğümüz, millî menfa
ate ter's düştüğüne inandığımız hangi teklif ge
lirse karşı çıkacağız. Bunu yaparken çoğunlu
ğun kararına ve iradesine saygı göstermeyi de 
bileceğiz. Biz farklı düşünüyoruz diye çoğun
luk bir Ikarar verirse, bu çoğunluğun kararının 
karar olmadığını iddia ötmeyeceğiz; fakat ge
rekli 'gördüğümüz yende, biraz evvel ckudiuğum 
maddelere dayanarak, Anayasa Mahkemesi 
•önünde inandığımız istikamette milletimizin 
halklarını savunmaya devam edeceğiz. 

Uygulamada ıbazen çok gevşek, ba>zen çok . 
katı davranılmasmdan doğan adaletsizlikler bu
lunduğunu biliyoruz. Hiç kimseye zararı olma
yan, Anayasa ile kurulmuş olan ^Cumhuriyet 
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düzenini yıkmak hedefini gütmeyen, topluma 
hiç Ibir zarar vermeden, hiç bir Anayasa kuralı-
nı çiğnemeden «iadece dinî ye vicdanî ananemin 
gereğini yerine 'getiren bir yurttaşın ceza gör
mesine 'gidilir 'ise, (buna hiç bir şart altında ra
zı -olmayız. Uygulama hataları bulunduğunu 
biliyoruz. Bir tarafta (katı ve yanlış bir uygulu
ma ile klâsik Ibir kitabın mütercimi ceza görür
ken, iöfte yanda 'bir ıgevşek uygulama dönemine 
rastladığı liçlin açıktan açığa suç tahrikçiliğinin, 
gerilla savaşı tahrikçiliğinin, yıkıcı propagan
danın tbaşılboış ikalım asından memleketin zarar 
(gördüğünü ve düzeltilmeye muhtaç hususlar 
bulunduğunu (biliyoruz. G^elt:ılleedk değişiklik 
tasarılarını bu açılandan değerlendireceğiz. 

Millî, demokratik, lâılk ve «'osyal !bir hukuk 
devleti olan 'Türk (Devletini yıkmalk isteyenlere 
propaganda ve .örgütlenme 'serbestliği verilemez. 
Ülkesi ve milletiyle bölümmez ıbir bütün olan 
Türkiye Cnmhuraye'tini çökertmek isteyenlerin 
bütün halk ve hürriyetleri, bu arada düşünce ve 
inanç hürıi'yetlini de, en mukaddes hürriyetleri 
ide 'tam elinden yok edecek bir idik t a düzeni kur-
ımalk isteyen aşırı sıol ihtilâl örgütlerinin ve pro
pagandacılarının başıboş hnıakıimasına yürür
lükteki Anayasamızın cevaz vermediği ve ımil-
lel'imiizin de huna. müsaade etmeyeceği [bilinme
lidir. 

ıSevgıill 'arkadaşlarım., Anayasa çerçevesi için
de tamamıyle meşru 'olaraik '% 33 ve >% 12 civa--
.rında rey .almış olan ilki siyasî parti Hükümet 
olmuşlarıdır. Millet Meclisinde çoğunluğu var
dır, .güvenoyu aldığı landan itibaren Türkiye 
(Cumhuriyetimin meşru hükümetidir. Bir nokita-
da Hükümetin ımütevazi olması gereğine işaret 
(etmek işitiyorum. O da. şudur : 

Bu konularda, şimdi .arz öttiğlnı konuda 
hassasiyet .gösteren siyasî partilere bakınız; 
bunların aldıkları oyları toplayınız ve millet 
iradesinin yüzde ''kaçını (temsili et'tüklerine ıbir 
bakmız. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — i% 95. 
TURHAN F E Y Z İ O Ğ I J U (Devamla) — De

ğil, hosalbmı ya/pmız. Hesabını gayet ciddî ola
rak yaptık biz. 

TEVFJİK FÜKREIT ÖVET (Sinop) — Bizim
ki 'tesadüfi haca. 

'TURHAN FEYZİOĞ1/U (Devamla) — Eğer 
bütçeyi filân .da böyle yaparsanız yandık. Eko

nomik siorunları da böyle yekûn ediyorsanız 
yandı millet. 

iScvgili arkadaşlarım, yani Tüı'k Milleti bu
na razı lolmuz de ilken, .matematıik olarak mllleıt 
çoğunluğunun bunu razı olmadığını da belirt
mek .işitiyorum. 

TEVFİJK ıMERET ÖVET (ISinop) — Var 
mısın Ibir seçime daha? 

TURHAN .FEYZİOĞ.LU (Devamla) — (Ma-
(tematik olarak Türk Milletinin büyük çoğun
luğu komünizm .örgütlenmesinin, komünizm 
propagandasının serbest bıraikılmasınm yanın
da değildir. (A. P. ve €. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

TEVFİK fF/ÜKıRET ÖVET (Sinop) — Alâka
sı var anı bunun? 

TURHAN FEVZİOÖLU (Devamla) — Hü
kümet kanadında bulunanlara rey veren seç
menlerin'bir kısmı kanun karşısındadır. Bunu 
bilmek lâzımdır. 'Sınırsız hürriyet deneımeleri-
nin zamanla anarşiye ve 'tepki yoluyle lanahür-
riyetlerin aşırı kısıtlanmasına yol açtıkları 
dünya 'tarihinde çok defa görülmüştür. İfratla 
tefrült birbirine (sanıldığından daha yakındır. 
Doğru yol İfrattan da tefritten de uzaik olan 
yoldur. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın somuna 
geldim. Türkiye min bugün karşıkiar'şıya bulun
duğu temel iktisadî sorunlara çözüm ıgeıtırme 
umudu vermeyen, 'seçim öncesinde yaptığı ucuz
luk vaatlerimi daha programını yazarken unut
muş ıgörünen ve hayat pahalılığına çare bulma 
hususunda umut verici oimtayan, üniversite ve 
yüksek .okullara sınavsız giıriş ikoıiıuısunu seçim
lerde oy ıtoplama. aracı olarak kullanıp, Hükü
met proıgrammda hu vaadini erteleyen ve sulan
dıran, bizim çıkardığımız (millî menfaatlere, il
mî gerçeklere, '.millî bünyeye uygun toprak re
formu Haşarısını alabildiğine eleştirip çok aşırı 
tekliflerle ortaya çıkıp köy köy, meydan mey
dan (her 'topraksıza, az topraklıya toprak va-
d ettikten sonra iktidara geçince programında 
bu konuya Ibir tek kelime ile yer vermeyen, sı-
nırsiiz ifade hürriyeti ve (daha, önceki beyanla
rına bakılırsa aşırı ısol için hile örgütlenme hür
riyeti gibi Anayasamıza aykırı, millî menfaıaıte 
aykırı, .anarşiyi davet edici görüşleri benims'e-
yen, gelişmeye muhtaç yurt bölgeleri bakı
mından tamamiyle yetersiz görüşler getiren, 
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vuzuhsuz teorik şemalar dışında temel konular
da açık seçik çözüm yolları göstermeyen, oy 
.hakkı konusunda adalete ve eşitliğe aykırı istis
nalar tasıarlayan, «Halk sektörü» sözüyle ne 
kastettiği, İktisadî Devlet Teşekküllerini han
gi hale getireceği, 'kanma ekonomi anlayışının 
ve 'hür teşebbüs karşısmdaiki gerçek tutumunun 
ne olduğu aydınlığa kavurmamış olan, ıaf konu
sunda iharış, değil iç kavga, huzur değil huzur
suzluk, asayiş değil asayişsizlik getirmeyi muh
temel ters igörüşlere sahilbolduğu anlaşılan, ne
damet 'getirmemiş 'bir kıısum Devlet ve millet yı
kıcılarını affa (hazırlanan, seçi'm beyannanıele-
rinde ve seçim propagandalarında ortaya 'koy
dukları görüşlerle açıklıktan yoksun 'Hükümet 
programı abasında sayısız çelişkiler bulunan ve 
evvelce bilinen ıgörüş ve tutumla rıyle 'güven 
verici (sayamadığımız bu Hükümete. Cumhuri
yetçi 'Güven Partisi >olarak güvenoyu vere/meye-
ceğimizl arz eder, Yüce 'Meclisi sevgi ve saygı
larla selâmlarum. •(€. O. P. ve A. P. sı.raların-
•dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Feyzi-
oğlu. 

ISÜDDYMAıN 'GENÇ (İzmir) — Sayın 'Baş
kan, 'isim vererek 'Saym Feyzioğlu: «Kim 'konu
şuyor? Süleyman Genç. 'Çıkarırım vesikaları» 
diye .sataşmıştır. Bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Genç, bu konudaki ta
lebinizi tetkik edeceğim. (Sataşma varsa size söz 
vereceğim efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İsim vere
rek 'Saym Başkan. 

'TURHAN FEYZîİJOÖLU '(Kayseri) — Ne 
söylemişim % 

SÜLEYMAN Ö'ENÇ (İzmir) — Saym Baş
kan, zabıttan okuyorum... 

ıBAŞjKAN — Söz sırası, Millî Selâmet Parti
si Grubu adına Sayın Hasan Aklsay'm. 

Buyurunuz Sayın A.ksay. '('M. S. P. ve 
C H. P. sıralarından alkışlar) 

M. S. P. GRÜB'U ADINA HASAN AKSAY 
(İstanlbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
mili et vekilleri; 

Hükümet programı üzerinde, Millî Selâmet 
Partisi ıGruibunun ıgörüş ve temennilerim arz 
etmek; üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 
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Bu husustaki düşünce ve fikirlerimizi açık
lamadan önce, Hükümetin nasıl bir siyasî va
satta ve hangi şartlar altında kurulduğunu 
kısaca belirtmekte fayda, hattâ zaruret olduğu 
kanaatindeyiz. 

14 Ekim seçimleri ile, 12 Mart 197i'den bu 
yana hüküm süren olağanüstü bir devreyi (geri
de 'bırakmış (bulunuyoruz. Ba. seçimlerde mille
timiz, 'hiç. ibir partiye ve görüşe tek başına hü
kümet kurma imkânını vermemiştir. 

Millî iradenin bu tecellisi karşısında Parlâ
mentodan igüvenoyu alalbileccik ıbör hükümetin 
kurulaibiümeisi için üç ay boyunca çeşitli imkân
lara baş vurulmuş ve Türk siyaısî hayatında her 
•alternatifin denendiği hükümet kurma çalışma
ları yapılmış, demokrasimiz bu tecrübeyi de ba
şarı ile ıgeçirmiştir. Bu buhranlı devrenin daha 
fazla uzamasında (memleketimiz için çeşitli İkti
sadî, içtimaî, ısıiyasî mahzurlar gören ve kura
cakları ibir koalisyonla mıill etimizin karşıikarşı-
ya 'bulunduğu Ibirçok güçlüklere köklü ve te
mel çözümler getirebileceklerine inanarak 
M. S. P. ile O. H. P. demokratik usul ve teamül
lere uygun olanak aralarında anlaşmak suretiy
le ibir koalisyon kurma 'kararıma varmışlar ve 
bu^ (koalisyonun protokolünü imzalamışlardır. 

Bu koalisyon, Devlet idaresini çok çetin bir 
dönemde devir .almaktadır. Böyle bir devrenin 
mühim 'meıseieleriini yüklenımeden Önce, her. ilki 
parti aralarında temel mevzularla alâkalı ' ge
nişliğine ve derinliğine müzakereler yapmak 
ihtiyacını duymuşlardı r. 

Yapmakta ve yapmamakta anlaştıkları me
selelerin Türk top kumu için yeni ve mutlu bir 
devir başlatacak değerde jolduğuna kanaat ge
tirildikten 'sonra bu koalisyon teşekkül etmiş
tir. 

Bir pantinin tek .başına itkidıar olduğu za
man programıyle •'ortaya (koyduğu yapacakla
rından ve tasarladıklarından farklı olarak, baş
ka bir parti ile /Hükümet ortaklığı kurarken 
bâzı fedakârlıklarda (bulunması tabiî ve zaruri
dir. 

Karma Hükümeti meydana getiren M. S. P. 
ile O. >H. P. nin; tam ve kâmil manâda fikir ve 
inanç hürriyetine taraftar ve bunu tahakkuk 
ettirmekte kararlı olmakta, her türlü şiddet ve 
tahakküm hareketlerine karşı bulunmakta, iç 
barışın teessüsünde 40 milyon memleket evlâdı-

451 -
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nı bilgininin kardeşi bilmekle Devlet - Millet 
kaynaşmasının daılıa 'da (kuvvetlendiril'mcslndc, 
'•meşru yoldan çalışıp (kazananları teşvik etmek
te, mülkiyet hakkına hürimetkâr olmakta, yok
sulluk ve imkânsızlık içinde bırakılan mahru-
miye't içinde ıbukman'lara hizmet getirmek, im
kân ha.zırlaırn.a!k ve y.ai'dımeı olmakta, millî, güç
lü süratli, yaygın ve dengeli bir kalkınmayı 
genç ekleştirmek hususunda, yurdumuz insanla
rının ahlâkî, manevî yönde gelişmelerinde, yur
dumuzun .maddî ve manevî kalkınmasında can
lı ve güçlü hami elerin yapılmasında ve bunlar 
kadar müihiım olan diğer ibir çek temel mesele
lerde anlaşmış olmalarının değeri büyüktür. 

IBu umumî tespitten sonra, Hükümet prog
ramının tahliline igeçm'eden önce bir hususun 
daha altını çizerek zikrini vazife telâkki ediyo
ruz. 

;Bir ay, liki ay, üç ay önce bir hükümet teş
kilinde aşılması oklukça güç ibir çok 'engelici
vardı ve hu çılkmasda bir bunalım doğuyordu. 
Büyük milletlimizin siyasî olgunluğunun ve sağ
duyu sahibi siyaset ve Devlet adamlarımızın 
bu .neticenin istihsalinde büyük hisseleri oldu
ğu şüphesizdir. 

tîç aydan uzun süren bir hükümet buhranı 
döneminin /bir rejim (buhranı şekline inkılabı
nın .kesin olarak önlenmiş olması demokrasimize 
güç kazandırmıştır. Bu kolisyen, sadece bu 
yönü ile 'dahi mesut hir hadisedir. 

!Büyük İbir 'imtihan başarı ile verilmiştir. 
Ancak hemen ilâve etmeliyiz iki, bugün vâsıl ol
duğumuz bu merhale ve elde ettiğimiz bu neti
ceden bütün igüçlükleri arkada bıraktığımız 
sonucu çıkarılmalın alıdır. 

Gerek siyasî p arıtıl erimizin ve gerek siyaset 
ve fikir .adamlarımızın bundan sonra da çıkabi
lecek güçlükleri aynı şekilde basiret, temkin, 
anlayış ve fedakârlık göstererek yeneceklerine 
inanıyoruz. Aksini telkin eden hiç bir sebep 
görmemekle memnun oluyoruz. 

Muhterem m i 1 letveki 1 1 eri, ITüSküme t progra
mı hakkındaki görüşlerimizi belirtmeye geçer
ken aşağıdaki hususlara özellikle işarette fay
da vardır: 

Geçirdiğimiz buhranlı 'devrelerden sonra mil
letimizin bir çdk meselelerinin biran evvel hal
ledilerek bir ferahlığa kavuşmak hasretini çek-

- tiği bu sırada, nasıl bir Hükümet, hangi prog-
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ramla işleri ele almalıdır. iBıı hususta ihtiyaç 
nedir? 

Her şeyden evvel mutlak ve mücerret mâ
nada bu sualin cevalbını ortaya koyarak işe baş
lamak faydalı olacaktır. 

Millî Selâmet Partisi olarak, yurdumuzun 
.meselelerini halletmek için ciddî bir Hükümetin 
•köklü icraat yapmak üzere işleri ele almasında 
zaruret 'bulunduğuna inanıyoruz. 

İşlerin ve mili etimizin idarei maslahatçılığa 
tahammülü yoktur. Başarı için fbir dlükümet 
programı aşağıdaki beş esası mutlaka 'ihtiva et
meye mecburdur : 

1. — Yurdumuzda her şeyden önce içibarış, 
huzur ve siyasî istikrar tesis -edilmeli ve 40 mil
yon. insan .birbirinin (kardeşi olarak hizmet ve 
kalkınma yolunda el ve gönül birliği içinde ol
malıdır. 

2. — Köklü ve ciddî icraatın başarılabilme-
si için, bütün Devlet kuruluşlarına ıgörevlerlini 
ita edebilecek yeni şekillerin verilmesi ve bütün 
teşkilâta zindelik, tazelik getirilmesi ve hamle
ci ruhun aşılanması, bürokrasinin yenilmesi. 

3. — Maddî sahada millî, güçlü, süratli, yay
gın kalkınmanın !baş arılması. 

4. -— Manevî sahada, yurdumuz insanlarının 
ajhlâlkî ve manevî .gelişmelerinin sağlanması, bir
birini seven, sayan 'mesut ve gayretli insan .top
luluğunun meydana getirilmesi. 

'5, — Milletlimizin büyük ve eşsiz tarihinden 
hız. alarak, ruhlarda ve 'gönüllerde yeniden Bü
yük Türkiye'nin kurulmaisı meşalesinin yakıl
ması. 

Muhterem milletvekilleri; yukarıda zikretti
ğimiz santiarın, ıbulhranların içerisinden çıkıp 
gelen bir Hükümetin, siyasî huzurun teısisini 
programının başına alması taibiî olduğu kadar 
zarurî ibir vazifedir. Onun içindir M, Hüküme
timiz, 'geniş kapsamlı affı, Devlet - millet kay
naşmasını, içlbanşı, fikir ve vicdan hürriyeti ka
nununun çıkarı İması zaruretini lâyık oklukları 
ehemmiyetle programına koymuştur. Kapsam
ları farklı da olsa bütün partilerin genel bir 
afTin gerekliliğinde birleşmeleri vakıayı, ken
disini kaibul ettiren gücünü .göstermesi bakı
nı nidan 'önemlidir. 

Affın tok başına gerçekleşmesi şüphesiz hu
zur ve (sükûnun yerleşmesinde yeter bir sebe-
bolmamaktadır. Onun için af, mutlaka bir dü-
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şünce ve 'inanç hiiriryeti ile tamamlanmalı sık 
sık af kanunu çıkarma zarureti, düşünce ve 
inanç kanunuyle ortadan kaldırılmalıdır. Aksi 
takdirde af ile varılmak istenen huzur ve sü-
'kûn vasatı yeni taltoalkkümlerle tahribedilmek
tedir. Bu önemli mevzu Hükümet programımız
da şu şekilde ifadesini bulmaktadır : 

ıBu anlamda iyi işleyen bir demokrasinin te
mel şartı olan geniş görüşlülüğü, tenkide ta
hammülü, karşı düşüncelere saygıyı en başta 
Hükümet göstermelidir. Hükümetimiz buna ka
rarlı olarak göreve başlıyor. Buna kararlı oldu
ğu için de programının temel unsurları arasın
da, rejimin sıkıntılı yıllarından arta kalmış kır
gınlıkları ve kavgaları tarihe gömecek geniş 
kapsamlı bir genel af çıkarma ve demokrasimi
zi her bakımdan yüksek bir düzeye eriştirmek 
üzere düşünce ve inanç özıgürlüğü önündeki sı
nırlamaları kaldırma kararı yer alıyor. 

Hükümetimiz, geçmişin kırgınlık ve acıları
nı giderecek karşılıklı 'bağışlama ve hoşgörüye 
dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını 
ilk görev saymaktadır. 'Toplumumuzda içibarışı 
kurmak üzere düşünce ve inanç suçlarını da 
kapsıaıyan bir genel af ile orman suçlarına iliş
kin affın .gerçekleşmesini görüyoruz. 

•Düşünce, inanç ve ifade hürriyetlerinin ve 
diğer temel hak ve hürriyetlerin Anayasanın 
gösterdiği yönde kullanılmasına engel olan ve 
demokratik anlayışla bağdaşmayan hükümler, 
bu hürriyetlerin varoluş nedenlerine vücut ve
ren ilkelerin ışığı laltmda 'gözden geçirilerek 
düşünce, inanç ve ifade hürriyetlerini sınırlayan 
bütün kısıntılar kanunlarıımı>zdan çıkarılacak, 
basın hürriyeti her yönü ile .teminat altında tu
tulacaktır. 

Kamu düzeninin korunması, 'anayasal hak 
ve hürriyetlerin rahatça kullanılabilmesi, dü
şünce, inanç ve ifade hürriyetlerine gereken 
saygının gösterilmesi sağlanacaktır. Yurttaşla
rımızın her türlü düşünce ve kanaatlerini kor
kusuzca açıklayabilecekleri bir ortam, asayişin 
demıcikratiik hukuk 'kurallarına uygun, insanî 
ve etkili bir şekilde idame ettirildiği şartlar 
içind e ge rçokl eş ti ril ec ektir. 

Şüphesiz bu temel hakların kullanılmasında 
ve nizâmın mulhafaizasında mülkün temeli olan 
adalet üzerinde hassasiyetle durulması gerefc-
'mektedir. Hakkın, bir kısım formaliteler içinde 

kaybedilmesine imkân verilmemelidir. Adalet 
ucuz, kolay, çabuk işlemeli ve isabetli olmalı
dır. Bunun için adlî temel kanunlarımız millî 
yapımıza, ıgelendklerimize ve içtimaî gerçekleri
mize uygun bir şekilde yeniden ele alınıp gere
ken ıslahat yapılmalıdır. (Bütün bu hususları 
dikkatle tespit eden Hükümet programındaki : 

«Adalet (hizmetlerinin süratle, külfetsiz bir 
şekilde ve âdil ölçüler içerisinde tahakkuku ve 
vatandaşın adalete olan inanç ve güveninin pek
leştirilmesi için gerekli hukukî tedbirler .alına
caktır. (Kamuya düzen veren temel kanunlar 
bu amaçla gözden geçirilip tadil tasarıları hazır
lanacaktır.» şeklindeki Hükümet taahhüdünü, 
ihtiyacın isabetli bir cevabı olarak memnuni
yetle karşılıyoruz. (€. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; af, fikir ve inanç 
hürriyeti vesilesi ile bir noktaya daha .işaret 
etmekte fayda varıdır. 

İçtimaî. hadiseler karmaşıktır, bıçaklar ke
ser gibi birbirinden tefrik etmek güçtür. Onun 
için ;af, fikir ve inanç hürriyeti deyince bomibaı 
ve dinamıide .giden bir serbestinin .gelebileceği1 

ihtimalinden endişeienabilenlerin bulunması 
mümkündür. 

Ancak, bomba ve dinamit bahanesiyle fikir 
ve inanç hürriyeti ıgilbi temel hak ve hürriyetle
rin ortadan kaldırılması, Allaih diyen, kitap 
okuyan bir kimsenin hapse atılması ve mazlum 
lahlarma kulakların tıkanması.. İşte, olmaması 
lâzımgelen husus asıl budur. Bir mazlum ahinin 
cihanı titrettiğini ifade eden veeiz sözün haki
kati önemlidir. Geçirdiğimiz devre ile yeni dev
re arasındaki en büyük fark da bu olacaktır. 
Bu hususun Hükümet programında 40 milyonu 
kardeş bilme şuurundan gelen tam ve kâmil 
bir heyecanla : 

Kimsenin birbirine kuşku ile bakmadığı bir 
huzur dönemi olacaktır bu. Ayrı düşüncelerin! 
barış içinde tartışıldığı ve yanyana yaşayabil
diği bir dönem olacaktır. Kimsenin kimseyi ez
mediği bir dönem olacaktır. (ıC. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) şeklinde 
ifadesini bulmasını mesut bir merhale olarak 
karşılıyoruz ve ümidediyoruz ki, bu yeni devre
de hiç kimse tahakküm, kendi fikir ve düşünü
şünden başka bir düşünceye, inanca hayat hak
kı tanımama imkân ve fırsatını bulamayacak. 
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İyilik, temenni etmenin beş sene mahkûmiyeti 
.gerektirecek .suç sayıldığı devreler sadece tarifli -
te kalacaktır. (€. H. P. 'Sıralarından «Bravo» 
seslen, alkışlar. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetten bek
lenen ikinci husus olarak; Devi e t mekanizmasının 
kendini tazelemeyi, bürokrasiden kurtulup iş ya-
palibir bir hale gelmesi şartl'armm gereken ehem
miyetle programda yerini bulması memnuniyet 
veııiei bir hadisedir. 

Devlet çarkı ağır işler bir hale gelmiştir. Bü
rokrasiye bir hal tarzı bulmak imkânlarının araş
tırılması, her yıl biraz daha kuvvet kazanan, se
nelerin meselesi olarak-devam etmektedir. 

Hükümet programında yerini bulmuş olan şu 
üç tedavıi yolunu isabetli ve netice alıcı bulu
yoruz. 

Birincisi; işlemler basitleştirilecektir. Hakika
ten işlemler basiti eştirilmeden, işlerin sürünceme
de kalmasını önlemek mümkün değildıir. 

İkinci; yetkisiz ve mesuliyetyiz havale memur
ları ile her gün artan ve karmaşık]aşan Devlet 
işlerinin yürütülebilmesi son derece güçtür. Bu 
durumu tespit eden programda; «Kamu yöneti
minde görevlilerim yetkileri ve sorumlulukları 
genişletilerek halkın Devetten beklediği hizmet
lerin yerine getirilmesine hız kazandırılacaktır» 
denmektedir. 

Üçüncüsü; İşlemler basiti eştirildikten, yetki ve 
mcüaliyet artırıldıktan -sonra işleyişi güçleştiren 
tıkanıklıkların zorlanması vaadedilmektcd'ir. Bu 
husus programda şöyle ifadesini bulmaktadır: 
«Kamu yöneticileri yalnız görev ve yetkilerini 
kötüye kullandıkları zaman değil, görevlerini ye
rine getirmekten ve yetkilerini kullanmaktan! 
kaçındıkları zaman da sorumlu olacaklardır.» 

Bu genel teşhislerden başka Devlet mekaniz
masının münferit meselelerde de yenilenmeyi ve 
tazelenmesi esas alınmıştır. Meselâ vergi sistemi
mizin ağır, karmaşık ve İçinden çıkılmaz bir hal 
aldığını gerektiği şekilde değerlendirmenin tabiî 
bir neticesi olarak şu tedbirler zikredilmektedir: 

«Vergi Kanunlarının hepai yeniden gözden 
geçirilecek, vergi eşitliğini zedeleyen, farklılık
lara yol açan ve sosyal adalet ilkelerine aykırı 
düşen hükümler ayıklanacak ve böylece herkesin 
malî gücüne göre vergi ödemesi yolundaki Ana
yasa emrinin yerine gitirilmesine çalışılacaktır. 
Vergi aistemi daha âdil bir yapıya kavuşturu

lacak ve kabil olduğu kadar basit, kolay uygu
lanır hale getirlecektir.» 

Muhterem milletvekilleri, maddî yabada hü
kümetlerden beklenen'; millî, güçlü, süratli ve 
yaygın kalkınmanın ba.şarılmasıdır. 

Bugün içinde bulunduğumuz dünya şartları, 
özellikle son yıllarda para sorunlarıyla alâkalı 
olarak ortaya çıkan milletlerarası bunalımlar, 
hammadde kıtlıkları, enerji ve petrol meseleleri 
gibi ülkemizi de aşan genel meseleler yanında 
kalkınmamız için imkânlar da vardır. Her saham
da yetişmiş kıymetli mütehayjıs teknisyenlerimiz, 
sanatkârlarımız kalifiye işçilerimiz, büyük bir 
insan gücü potansij^elimiz vardır. Döviz rezerve-
lerimiz iki milyar doları aşmaktadır. Yurt dı
şındaki •işçilerimizin tasarrufları, milletimizin 
tasarrufları vardır. Yeni dünya şartları karşı
sında ümit ediyoruz ki, büyük dış kredi temin 
imkânlarımız olacaktır. Komşu ülkeler, Asya ve 
Afrika ülkeleriyle, batı ülkeleri pazarlarında 
önemli yer tutma imkânlarımız mevcuttur. Hü
kümet programımızın, güçlüklerle beraber kolay
lıkları da gözden uzak tutmayarak canlı ve di
namik bir ruhla hazırlanmış olmasını memnuni
yet verici buluyoruz. 

Sanayiin temel üretim malları imal eden, 
ağır sanayi ve özellikle harp sanayi kurulması
na imkân verecek bir yapıda gelişmesi, sanayi
leşmenin getireceği neticelerde coğrafî ve züm
re vî bakımlardan dengesizliklerin giderilmesi, 
âdilâne bir şekilde dağıtılması, bunun için ma
hallî inisiyatiflerin güçlü bir şekilde harekete 
geçirilmesi, bölgesel kalkınma şirketleri kurul
mayı, organize sanayi bölgelerinin ve sanayi site
lerinin kurulup geliştirilmesi esastır. 

Türkiye ̂ nin temel programlarından biri olan 
sanayileşmemiz için mevzuatın yeniden düzenlen
mesi, bir sanayi teşvik kanununun çıkarılması, 
sanayileşmeye yakından tesir eden para, kredi, 
-enerji, ulaştırma, fiyat ve vergi gibi temel poli
tikaların yanayi politikası ile ahenk haline ge
tirilip tatbik edilmesine özel bir itina göstermek
te zaruret vardır. 

Yabancı sermaye ile gelen teknolojinin Türki
ye'de tesisine imkân verecek bir sürenin hita
nımda bu teşebbüslerin yeıli sermayeye aktarıl
ma imkânlarının temini; bürokrasinin geciktiri
ci fecirlerinden arınmış, sanayinin temel ihtiyaç
larından biri olan yetişmiş personel ihtiyacmı 
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karşılamak için meslek okullarına, çıraklık -
kalfalık eğitimine ve işte eğitim ile teknik eğitim 
yanında, temel ahlakî eğitimin de yapılmasında 
fayda ve zaruret vardır. 

Sanayileşmemin temel esasları olarak zikrc-
debileceğimıiz . bütün bu hususların Hükümet 
Programının 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 2 4 ve 25 nei 
sayfalarında gerektiği ehemiyetle ele alındığını 
görmekten memnuniyet duymaktayız. 

Tarımda, armanda, hayvancılıkta, su ürün
lerinde, köy kalkınmasında isabetli teşhislerin 
gereği olan tedbirleri Hükümet Programında 
gerekli ölçüler içerisinde görmenin memnuniye-
'tinii duyuyoruz. Ayrıca bütün bu hizmetlerin 
dengeli ve ahenkli bir şekilde yurt sathına ya
yılacağının teminatını Hükümetlimizin taahhüdü 
olarak müşahede etmek a y n bir memnuniyet se
bebidir. Bu husustaki birkaç program maddesi 
şöyledir : 

«Başta istihdam olmak üzere sanayileşme ile 
gelen nimetlerin coğrafî dengeye ve içtimaî ada
lete uygun bir şekilde bütün yurda dağıtılması
nı sağlayacak her türlü köklü tedbirler alına
caktır.» 

«Sağlık politikasında gaye, halkın sağlık po
litikasından yararlanma seviyesini yükseltmek 
ve 'geri kalmış bölgelere öncelik vererek sağlık 
hizmetlerinin dağılışında sosyal adaleti gerçek
leştirmektir.» 

Ayrıca, programda yerleşme problemi üzeni
ne ciddiyetle eğilinilmesini memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

'«'Gecekondu konusundaki mevcut zaman sı
nırlandırılması değiştirilerek 1973 yılı sonuna 
kadar yapılmış bütün gecekondular meşrulaştı
rılacaktır. özel kişilerin arsaları üzerinde ku
rulmuş gecekondularla ilgili olarak ya arsaların 
kamulaştırılması yoluna gidilecek veya bu ge
cekondularda oturanlara başka konut sağlana
caktır.» gibi kesin ifadelerle uydu - kent, köy -
kent, sanayi bölgeleri gibi yerleşme meseleleri
ne getirilen çözümler ileri ve ciddî çözümlerdir. 

Bu arada köy kooperatiflerini ayrı bir ehem
miyetle ele almayı değer bulmaktayız. Şimdiye 
kadar bütün programlarda köye yol, su, elekt
rik gibi temel ihtiyaçların götürülmesi plan
lanmaktaydı. Şimdi ise aynı temel lihtiyaçlarıa 
verilen ehemmiyet yanında ve fazla olarak ge
rek sanayi bölümünde zikredilen yaygın özel 

sektör, gerekse önemle ele alınan kooperatif 
mevzuu yeni, ileni ve başka bir mâna taşımakta
dır. 

Kooperatif ve yaygın özel sektör köye ve 
Anadoluya sadece temel altyapı hizmetlerini 
götürmekle yetinmek -değil, iktisadî inkişaf, im
kân ve vasıtalarını da götürmek demektir. Ko
nu bu bakımdan ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir 
ağırlık taşımaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, dördüncü olarak, 
bir Hükümetten beklediğimiz ahlâkî ve manevî 
gelişmeyi, mesut ve gayretli insan toplulukları
nın meydana [getirilmesini sağlayıcı tedbirler sa
hasında da Hükümet Programımızda büyük bir 
hamle yapılmış olmasından Millî Selâmet Par
tisi Grubu müstesna bir mennuniyet duymakta
dır. 

Anayasamızın, temel hak ve ödevler bölü
münde Devlete vazife olarak verdiği, insanın 
mânevi yapısının geliştirilmesini emrettiği pren
siplere paralel olarak Millî Eğitim, Diyanet, fi
kir ve inanç hürriyeti sahasında yapılması ge
reken hizmetleri bir Hükümet programımda lâ
yık olduğu ağırlıkta görmekten bahtiyarlık 
duymaktayız. 

örf ve adetlerimizle-, millî hasletlerimize uy
gun ahlâk kaidelerinin öğretilmesi gayesi ile dik 
ve ortaöğretime mecburî ahlâk dersleri konul
ması ve bu derslerin İlahiyat Fakültesi, Yüksek 
İslâm Enstitüsü ve imıam-hıatip okulu mezunları 
ile bu konu ile ilgili diğer ihtisas gruplarından 
mezun ehliyetli öğretmenler tarafından okutul
ması milletimizin yıllardan beri hasretini çekti
ği bir husustur. 

İmam-hatip okullarının kapatılmış orta kı
sımlarının tekrar açılması ve halkımız tarafın
dan yapılıp ta bugüne kadar öğrenime açılma
mış bulunan İmam-hatip okullarının, yapılış 
maksatlarına uygun olarak bir an önce hizmete 
açılması programa alınmış olmakla, mânevi kal
kınmanın en önemli adımlarının atılmış oldu
ğunda şüphe yoktur. 

Bütün İlse muadili meslek okulları ile birlik-» 
te İmam-hatip okulu mezunlarına da fark imti
hanı vermeden Üniversitelere girme imkânının 
sağlanması hususunun bir prensip kararı olarak 
programa girmiş olması, maddî ve mânevi var
lığını geliştirmek, öğrenmek istiyenlere imkânı 
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vermek ve kimsenin önünü tıkamamak bakı
mından son derece faydalı bir harekettir. 

Hükümetin; çocuklarımızı zararlı müsteh
cen yayınlardan korumayı, okuma ve öğrenme
yi özendhılcl, millî ahlâkı, ilmî, ve insanî duy
guları güçlendirici yeni bir yayın programı uy
gulamayı programına alması ferahlatıcı ve 
önemli bir husustur. 

Bütün bu tedbirleri, ahlâk-nizamının teessü
sü ile, Türkiye'yi mesut (insanlar diyarı yapmak 
istemenin, Devletin maddî ve mânevi güçlerle 
kuvvetlenmesini gaye edinen ileri bir görüşün 
müjdesi olarak 'görüyoruz. 

Hükümetimizin gerçek bir millî eğitim prog
ramı uygulayacağına, tarih, edebiyat derslerinde 
milli tarih ve mefahire ve millî 'edebiyat mevzu-
larına ağırlık vereceğine ve felsefe, sosyoloji 
derslerinde .milletimiz evlâtlarının temel kıy
met hükümlerini zedeleyici gayrillmî ve art 
maksatlı fikirlerin 'çocuklarımıza aşılanmasını ön
leyeceğine, müspet ilim kurucularının bizim âlim
lerimiz ve ecdadımız olduğu gerçeğini çocukları
mıza öğreterek genç nesilleri taklitçilik ve aşağılık 
kompleksinden kurtaracak tedbirleri getireceğine 
inanıyoruz. 

Hükümetimizin, Devletin temeli olan aile ni
zamını (maksatlı veya maksatsız olarak tahribe 
yönelmiş yıkıcı ve müstehcen olan kötü ve kirli 
işlere temayülü teşvik eden filmleri, millî ahlâ
kımızı çürüten mestehcen ve zararlı neşriyatı 
önlemek suretiyle, milletimiz fertlerini zararlı, 
(tahripkâr yayından korumak hususundaki vadi
ni ve Anayasamızın 11, 19, 22, 26, 29 ncu mad
delerinde büyük bir ehemmiyetle üzerinde durulan 
umumî ahlâkın korunması görevini büyük 'bir ti
tizlikle yerine getireceğinden emin bulunuyoruz. 

Üniversitelerimizle sanayi ve yurt hizmetleri 
arasındaki ilişkilerin artırılmasına, araştırıcı, 
bulucu zihniyet ve çalışmaların gelişmesine, böy
lece üniversitelerimizin yurt kulkmmasmdaki 
faydalarının daha da artmasına ehemmiyet veril
mesi memnuniyet verici iıususlarchr. 

©ütün tarihi ./boyunca eşsiz maneviyatı ile 
tarihin en şerefli mevkiine oturmuş olan müm
taz Ordumuza, bütün dünya ordularına paralel 
bir şekilde moral subaylarının verilmesi, hem de 
müspet genel politikanın talbiî ıbir icabı, hem de 
bugüne kadar tatbik edilemeyen mevcut mevzua
tın İbir gerçeğidir. Hükümetimizin bu gereği de 
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yerine getireceğinden emin olarak hunun bura
dan ifadesini müstesna İbir zevk ve mazhariyet 
olarak kaibul ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, millî iradenin tam 
ve kâmil olarak teşekkül etmesi, bütün rey sahip
lerinin memleket yönetiminde oylarıyle katılabil
mesi temel meselelerden biridir. Programda bu 
hususa oldukça geniş yer ayrılmasında isabet 
vardır. 

Yurt dışında işçi olarak bulunan yetişmiş bir 
milyon kardeşimizin, mükellefiyet yaşı olan 18 
yaşını bitirmişlerin oylarını kullanabilmesi im
kânlarının hazırlanması, kütük sisteminde ge
rekli değişiklikler yapılarak icabında nüfus cüz
danı ile oy verebilme imkânın getirilmesi, daha 
yaygın ve yüksek oranda oy kullanılmasını sağ
layıcı olması bakımından demokrasimiz için ileri 
bir merhale olacaktır. 

Muhterem, milletvekilleri, 
Netice olarak, Hükümet programımızda di

namizmin, heyecanın tarih şuurunun, başka bir 
ifadeyle mânanın ve ruhun bulunmasından, bunun 
açıkça görülmesinden Millî Selâmet Partisi Gru
bu olarak büyük bir memnuniyet duymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet programının ilk sayfasında : 
«Yalnız iki partinin değil bütün milletimizin 

Hükümeti olma şuuruyla görevimizi yapacağız. 
Kendi partilerimizin desteğine olduğu kadar, 
Hükümet dışındaki partilerin de yardımlarına, 
ikazlarına, tenkitlerine değer vereceğiz. Hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tüm milletimize hizmet et
meyi, yararlı olmayı ödev bileceğiz» 

Taahhüdünü temele koyan Hükümet progra
mının, taklidi reddeden kendi tarihine ve millî 
bünyesine dayalı ifadeleri programda millî ka
rakterin en büyük ağırlığı taşıdığının ifadesi
dir. 

Tarihinde büyükler ve büyüklükler bulun
mayan milletler ister istemez küçük doğar, kü
çük yaşarlar. Tarihinde büyükler büyüklüler bu
lunduğu halde bunlardan gafil kalan nesiller 
bahtsızdırlar. Biz üç günlük bir toplum değiliz. 
Yeryüzünün en şerefli tarihine sahibolan bir 
milletiz. Hükümet programında bu temel güce 
şuurla işaret edilmiş olması yeni bir (dikkat (ge
rektirmektedir. 

Programın bir yerinde, «Zengin Devlet tec
rübeleriyle dolu engin tarihi» diye işaret edilen 
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bu büyük potansiyel, meselâ millî eğitim bölü
mündeki şu ifadelerle programa sinan'iş bir esas 
ruh olduğunu hissettirmektedir : 

Sayfa : 19 
« öğretim programları 'taklitçilikten kur

tarılarak millî koşullarımıza uygun hale getiri
lecektir.» 

'Diğer bir paragrafta : 
«Birçok ilimlerin kurucusu insanları yetiştir

miş olan milletimizin, bundan Iböyle de araştırcı 
ve bulucu yetiştirmesine başarılı ve ileri çalışma
ları yapmasına elverişli şartlar tesis edilecektir.» 

25 nci sayfada -
«Yurt dışındaki işçilerimizin «çocuklarının 

millî ve ıdinî eğitimleri aksamadan yürütüle-
coktir.» 

Böylece tefesif edilen dikkat ve programın 
her sayfasındaki temel ruh millîlik kaynağın
dan gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs konusunda
ki, «İki cemaatten meydana 'gelen Kıbrıs'ta 
Türk toplumunun eşit egemenlik statüsünün ko
runması ve devlet yönetiminde iki cemaat ara
sında her.yönü ile 'huzurlu bir işbirliği sağlan
an araı, >en Csalbetli çözüm şeklinin federatif h'v 
sistemde bulunacağına inanıyoruz.» şeklinde ifa
desini bulan 'hal tarzına aynen iştirak ediyor ve 
bu hususun bir an önce 'gerçekleştirilmesi için 
daima Hükümetimizin yanında hulunduğumu-
zu zevkli ibir vazife olarak ifade ediyoruz. 

Programda mevcut ittifaklarımızın ve dost
luklarımızın sürdürüleceğine, özellikle, 

«Komşu ülkelerle, ve aramızda tarihsel, ge
leneksel ve manevî bağlar bulunan ülkelerle iyi 
ilişkilerin 'geliştirilmesine Ibüyük iönem verilece
ğini» bildiren ifade ile; 

«Türk milleti ulusların özgürlüğü ve sömür
geciliğin tasfiyesi 'hareketine öncülük etmiş İbir 
millet olarak, bağımsızlığına yeni kavuşmuş ve
ya kavuşma çabasında olan ülkelere özel bir 
yakınlık duymaktadır.» ve «Yabancı memleket
lerdeki soydaşlarımızın Türk 'kültür ve varlık
larının korunup geliştirilmesine, bulundukları 
ülke balkına tanınan her türlü haktan tam ve 
eşit 'olarak yaraılanaibilmelerine önem, vermek
teyiz.» 

Şeklindeki ifadelerle Ortadoğu'da barışın te
sisi yolundaki alâkayı memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

Nihayet, «Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî 
Selâmet Partisinin kurdukları hükümet ortak
lığı, uzun süre millî (bütünlüğümüzü zedelemiş, 
kalkınma hamielerimizi güçleştirmiş ıbâzı tarihî 
•yanılgıların doğurduğu sunî 'ayrılıklara da son 
veren bir yeni dönem açmaktadır.» (C. H. P. ve 
M. ıS. P. sıralarından alkışlar.) 

Sözlerinden sonraki \ 
«Düşünce ve inanç 'hürriyetlerinin milleti 

bölmeyip bütünleştireceği.», 
«iTemel meselelere cesaretle inileibilmesinin 

gerçe'k bir huzur döneminin başlangıcı olacağı» 
vo 

«Kimsenin kimseyi ezemeyeeeği bir döne
min başlayacağı.»' 

İfadelerine aynı (heyecanla iştirak- ediyoruz. 
((M. S. P. ve C H. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Ye bu güzel programın daha güzel (bir tat
bikatla daha da ileri bir seviyeye ulaşmasını, 
milletimize saadet ve selâmet getirmesini Allattı' 
dan niyaz ediyor, yüce Heyetinize Millî Selâmet 
Partisi Oruibu adına saygılar sunuyorum. ,(M. 
S. P. ve C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar.)' 

Muihterem milletvekilleri, (bizden önce bura
da konuşan kıymetli kardeşlerimiz, Hükümete 
yardımcı olacak fikirlerden ziyade, neresinden 
'çelme takılacağı gibi hususlara daiha büyük 
ağırlık verdiler ve köy kahvelerinde... (C H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) konuşulabilecek 'birtakım şeyleri de mes
net olacak tarzda Ibâzı iddialarda Ibulundular. 

Nezih ihuzurlarmızdaki 'vakti, bütün 'bunla
rın hepsine ayrı ayrı cevap vermekle geçirmeye-
eeğiz. Yalnız İbir kaç 'hususa, önemi bakımından 
değilse Ibile, özel durumu (bakımından kısaca 
işaret etmek istiyorum. '(A. P. sıralarından «Or
tak Pazara bir cevap ver» sesleri.) 

Peki, Ortak Pazardan 'başlayalım o zaman. 
Ortak Pazarla alâkalı hususlara 'burada te

ma^ edilmiştir. Bu temaslarda Millî Selâmet 
Partimize atfen söylenmiş Ibâzı sö!zler olmasay
dı, Ortak Pazara temas edilmesi isteği karşısın
da dahi bu nokta üzerinde durmayacaktık. 

Millî Selâmet Partisi olarak Ortak Pazar 
hakkındaki görüşlerimiz bellidir ve açıktır. Bu 
görüşlerimizde herhangi bir değişiklik mevzu
bahis değildir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.)' 
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Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Prog
ramında da sarahaten açıklandığı ;gibi, her koa
lisyonda partilerin bâzı fedakârlıkta bulunma
ları italbiîdir. "Bu 'koalisyonda nasıl Cumhuriyet 
Halk Partisi 'kendi (görüşlerinden birçok feda
kârlıklarda 'bukınmaik 'mecburiyetinde kalmışsa; 
meselâ toprak reformu 'hususunda bizim ısrarı
mız üzerine 'bugünkü kanunla yetinmeyi kaıbul 
etmiş bulunuyorsa; 'biz de Ortak Pazar konusun
da bâzı fedakârlıklarda bulunuyoruz. (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-
-lai'.) 

Yalnız bu tavizler ve fedakârlıklar neden İba
rettir, onu açıklamalkta fayda -ve zaruret var-
diA 

Ortak Pazar konusunda., mukterenı Genel 
Başkanımızın 'bundan önce yaptığı aç.iki almalar
daki endişe verici hususların hepsinin, ibu müna-
•scibetlc, iyi sevk ve idare edilmezse bütün şidde
tiyle varit olalbileceğinıi yine büyük bir ehemmi
yetle (belirtmeye 'mecburuz. Bu tehlike ve 'endi
şeler (bundan önceki iktidarın zihniyet ve tutumu 
•muvacehesinde bilhassa varit olabilecek tchliki
lerdir. (A. P. sıralarından «O zaman sen de için
deydin» sesleri.) 

Bugünkü şartlar altında bu konudaki tutu
mumu1;'! şudur : 

Ankara Anlaşmasıyle Ortak Pazara, girişimiz 
varit olmamıştır. Ankara Anlaşnıaısı girmeye ha
zırlık yapılması anlaşmasıdır. 22 yıl sonra gi
rip girmeyeceğimiz yeniden ele alınacak, bizim 
varit olabileceğine işaret ettiğimiz tehlikelerin 
asıl o zaman ele alınması gerekecektir. 

Millî Selâmet Partisi olarak biz, Avrupa ile 
tek bir devlet olmayı asla kabul etmeyiz. Bunun 
milletimizin hükümranlık haklarına veya Anaya
samızın âmir hükümlerine ajkırı olduğu kanaa-
tindeyiz. Tarihî ve mıillî yapımız da esasen buna. 
'imkân vermez. Yabancıların istediği yeri satmal-
ımalarına, istedikleri yere yerleşmelerine müsaa
de edilmesine taraftar değiliz, (A. P. sıraların
dan, «Yek öyle şey» sesleri.) Bunda, büyük -mah
zurlar olduğuna karniyiz. 

Ara, yervle- kna'zlanan kalma. protokollerin 
ise, ekonomik yönden, millî menfaatimize aykırı, 
kalkınmamızı ve sanayileşmemize engel yönleri
nin bulunduğuna da. (kailiyiz. 

Esasen 'Sayın Genel Başkanımız Barbakan 
Yardımcısı Necmettin E:bakan'm vaktiyle bu 
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yolda yaptığı itirazlar vardır. Bilhassa Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda itiraz edilmiştir. 

Bu meselelerde, millî menfaatlerimizi son 
derece titizlikle gözetecek olan yeni Hükümetin 
memleketliniz aleyhine olan bu maddeleri değiş-
'tiıune karar re azmini işte bu sebeplerden do
layı Ibüyük bir memnuniyetle karşılıyoruz, (M. 
S. P. sıralarından «Bravo» secleri, alkışlar.) 

«Komünizmle mücadele ve anarşik mücadele 
bu programda yek» dendi. Bu mücadele lâfla 
yapılmaz. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunun çarelerine cid
dî olarak başvurulacaktır. Maddî sahada; millî, 
güçlü, süratli, yaygın kalkınma komünizmle mü
cadeledir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) Manevî sahada,- ahlâk ve mane
viyata ehemmiyet vermek, fikir hürriyetini tesis 
etmek, şidddte karşı uyanık olmak kcmünizmle 
mücadeledir. 

İşaret edebileceğimiz diğer bir husus şudur: 
«Fikir hürriyetiyle ne yapmak işitiyorsunuz, Ana
yasaya aykırı bir hürriyet mi getirmek işitiyor
sunuz? Dinin tezyifine mi yol açacaksınız?» gibi 
sualler soruluyor. Bu suallerde son derece dik
katli Ibir taktik kullanılmak tadır. O da şudur : 
Mevzuu 'anlatmak için hep komünizmden misal 
veriliyor ve fakat bu misallerden netice çıkarıl
mak istenirken, hüküm hemen liberal görüş dı
şındaki diğer görüşleri 'tahakküm altına almaya 
yöneliyor. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bunu bir 
tercüme et, anlayamadık.- (A. P. ve M. S. P. 'sı
raları arasında karşılıklı konuşımalar.) 

HASAN AKS AY (Devamla) — «Fikir hürri
yeti. ile ne yapmak istiyorsunuz?» Suali soruluıken, 
«Anayasaya aykırı bir hürriyet mi getirmek istiyor
sunuz, dinin tezyifine mi yol açacaksınız?» hava
sı verilmek isteniyor. Fikir hürriyeti olursa din 
tezyif edilecekmiş de, onun karşısına çıkılacak-
mış gibi Ibir hava vermek için, «Dinin tezyifine 
mi. yol açılmak isteniyor?» deniyor. 

Fikir hürriyetiyle ne yapmak istediğimiz, 
fikir ve inanç hürriyeti kanunu geldiği 'zaman 
orada açıkça görülecek ve bu hususlar burada 
müzakere edilecektir.,. (C. H P. ve M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ancak burada, «Fikir hürriyetinden neyi 
kastediyorsunuz!» dertken, fikir hürriyetinin neti
cesinde hep komünizm, hortlayacakmış gibi gOs-
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teriliycr, ondan sonra da komünizmin karşısın
daki (bütün kuvvetler ithamı altında tutuluyor. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sc4eri, alkışlar.) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sen buna 
inanıyor musun? 

HASAN AKSAY (Devamla) — Bunlar inan
dığımız şey k r beyefendi. Bunlar o kadar in-aurdı-
ğımız şeyler ki, fikir 'hürriyetinin niye 'kaldırıldı
ğını... (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Biz hâdiselerin içerisinde yaşıyoruz ejbctte. 
Burada kimse, «Niye 'maoonluktan fcah^divmi-
yor?» diye Mr sual getii'incimiştir. (C. II. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
«Hükümet programında 'niye böyle bir şey var
dır?» denmemiştir... (C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ama fikir 
ve vicdan hürriyeti kanunuyie 163 ncü madde 
kaldırılacaktır. Mazlumlara zulüm edilme imkânı 
kaldırılacaktır. (C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan «'Bravo» sesleri, aOkışlar.) Biz 'bir kongrede, 
«Bu kongremizin, (bütün İslâm dünyasına ve bü
tün insanlığa hayırlı Olması temennisi ile toplan -
'tiyi açıyoruz.» dediğimıiz için üç sene mahkeme
ye girmişizdir. Fikir hürriyeti bunun için geti
rilmektedir. (C. H. P. ve M. S. T', sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından gü
rültüler.) Mahkeme halen devam etmekte idi bu
raya geldiğimiz zaman, ancak... 

BAŞKAN — Hatibi •sükûnetle dinleyelim ar
kadaşlar, istirham ediyorum. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Bu hususa 
da böylece işaret ettikten sonra Yüce Meclisi hür-
'mctle selâmlıyor um (muhterem kardeşlerim. (M. 
S. P. ve C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Söz sırası C. H. P. Grubu adına Sayın Necdet 

Uğur'da. 
Buyurun Sayın Uğur. (C. II. P. sıra:1.arından 

alkışla J.) 
C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Bugün çc!k partili siyasî hayatımıızın önem
li bir günümü yaşıyoırue. Yeni bir hükümete gü
venoyu verip vermeme karanımın alınacağı güa 
olduğu için değil; Türk siyasal hayaıtmda yeri 
bir dönl:m başlatacağı için önemli bir gün. 
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i Bugün gerçekten. yeni bir dönJem bağlıyacak
tır. Çünkü, 12 M'art 1971 askerî müdahalesiyle 
başlayan ara rejim bugün sona, ermektedir. (C. 
II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Üç 
yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü 
hükümetlerin! sonuncusu ıglarevimdem layrılmıış ye
rine karşımızda gördüğümüz Hükümet gelmiş»-
ıtir. 

Siyasî parltilerimiz son üıç yılını ağır bunalım
lı 'günlerinde çeltin sm&v'lardain' geçerek bulgüııe 
erişmişlerdir. Üç yıldır ilk kez tam demokratik 
koşullar içinde kurullmuış olan bu Hükümet;, ikti
dar olsun, muhalefet olsun bütün 'siyasî «parti
lerimizin ortaklaşa çabalarımın sonucudur. Bu 
nedenle siyasî partilerimizi bu Itarihî günde 
kutlamak isteriz,'" Ayrıca demlokratik rejime 
bağlılığını ve millet iradesinle saygısını bir kez 
daha kıamıtlanırş .olan Ordumıuzu da övgü ile an
mak isteriz. 

Bugün yeni bir dönem baçlıamaktaelır. Yal
nız ara rejim sona erdiği için değil; Yüce Mec
listen güven isteyen yenli Hükümettin kuruluşu 
ve programın'rn ni't'eliği bakımlında n da yenli bir 
ciönem başlamaktadır. 

Yeni Hükümetin kurulması zaman almıştır. 
Geçirdiğimiz üç yılın bâzı alışkanlıklarının etki
sinden kurtulunmasını ve siyasal partilerin öz
gür irade ve kararlarıyla kurulan hükümetlerini 
dışında demokrattık bir hükümet kuruilamıyaca-
ğının anlaşılmasını beklemek geıvikmiiştir. .Sabır, 
doğru teşhis, uzak görürlıük gerekmiştir. İki 
Partinin yalnız kendi aralarında değil, kamu
oyundaki öm yargılan, ve kuşkulan yenmeleri 
kolay olmamıştır. 

Sonunda iki parti C. II. P. ve M. S. P. temel 
sorunlarıa cesaretle inebilen 'bir programla hü
kümet ortaklığı kurabillmil-ilerdir. Yoğun bar 
propaıganelanto yıllardır birbirinin kfirşrtı diye 
takdim ettiği iki görüşün ekciîiıomi'k, toplumsal 
ve siyasal sorumların teşhis ve çözümünde1 önem
li ölçüde birlclşmesi'j millî bütünlüğü güçlendire
cek ve kalkınma atılımlarınla kuıvvet kıracak 
niteliktedir. Bu nedenle ele bugün yeri bir dö
nem başlıyor diyoruz. 

Sayın Miılletlvekilleri. • 
Yeni bir dönlem ancak karşılıklı bağışlama 

ve hoşgörüye dayanan bir kairdeşl'ik ortamında 
yoşıeriıp gelinebilir. Rejimini bunalım yıllarından 
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kalmış ıkırgımıbk ve tolgaları /geride bırafkıp 
düşümce ve inanç suçlarını da .ilcine alan ^emiiş 
kapsamlı bir af çıkararak iç barışın kurulması 
bu bakımdan 'bir ızorulnıluktur. Kaldı ki, özgür
lükçü bir demokraside düşün'ce ve anlatım bV 
güriüğüne sıınaır koıniamaz; «üşünce suçu» diye 
bir STUIÇ tanınamaz. (C. H. P. ve M. S. P. sırala-
nnlaım «Bravo» se'sleri, alkuşlar). 

Yeni Hükümetin düşünce ve inanç suçlarını 
da kapsayan bir genel af çıkarması; düşüne*, 
inanç ve anlllaıtım özgürlüklerimin ve uieki temci 
hak ve özgürlüklerin Anayasanın gösterdiği 
yönde kullanılmasıına engel olan ve demokra
tik anlayışla bağdaşmayan hükümlerinin değiş
tirilmesi 'kararını memnunlukla ka^il 'ycruz. 

Yeni Hükümet böylesine bir iç bar.^ı getire
ceği için; geniş görüşlülüğü, eleştiriye dayana-
bilmeyi, karşı düşüncelere saygıju d ^ııok'a^ii'i ı 
temel koşulu olarak sıaydığmı ilân ettiğ' için de 
bugün yeni bir dönem başlıyacaktır diyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yeni Hükümet Programınım nitı-üği ve özü 

bundan Öncekilerden değişiktir. 

Yöni Hükümet, en geniş anlamda özgürlük
leri, yaygın sosyal adaletle ve h;z'ı ekonomik 
ka'lıkıınmayla bir anada gerçekleş tir"1 eyi ve ya
şatmayı amaıç almıştır. 

Bugüne kadar yürütülen efomiomiık kalkın
ma politikasını belirli kijiıl'ere sürekli birikim 
kaynakları yaratma ve bu kişilerin gelişmesini 
toplumun gelişmesiyle bir tutlmıa olarak özetle
mek mümlkündür. 

Yeni'Hükümetin ekonomik kalkınma poüiti-
feası ise, tgeıniş, halik kitlelerinde ekonomik bi
rikim kaynakları yaratma ve geniş halk kitlele
rini gelişmenin nimetlerinden yaran!andırma 
olarak özetlenebilir. 

Hükümet Programının bu niiteliiğ de yeni 
bir dönemi başlatmaktadır. 

Bu açıdamı Proigram incelendiğimde hemen 
her Ikesimde ollandkların g'c.nıilş halk yığı'nlaırıııa 
yöneltildiği görlülmâktedir. 

'örn'eğin, tarımsal üretimin arttiirılmasımda 
itanın ürünlerinin iç ve dış paızaılknııasında, ta
rım araiç ve gereçlerinin ithal ve dağıtımımda 
kooperatifler ve üslt 'kuruluşları etkili duruma 
getirilecek; tarım girdilerimde spekülatif fiyat 
artıkları önüenecıeJktir. 

Köylünün aracı ve tefeciye muhtaç olma
dan doğrudan doğruya tarım, kredilerinden 
faydalanabilmesini sağlayıcı tedbirler gerçek-

.leştirilecek; bu krediler sadece ipotek ya da 
kefalet karşılığı değil, tanımsal işletmenin üre
tim ve ödeme gücüne veya proje esasına göre 
de verilecektir. 

İT aban fiyat politikası, üreticinin emeğinin 
ikarşılığını almasını sağlayacak, tarımsal üre
time ekonomik gereklere güre yön verecek, 
sosyal adalet ilkelerini gözetecek biçimde yürü
tülecektir. Üreticinin ürününü düşük fiyatla el
den çıkarmasını önlemek için de taban fiyatları 
mümkün olduğu kadar enken ilân edilecektir. 

Orman köylülerinin (güçlü kooperatiflerde 
birleşmeleri ive bu kooperatiflerle orman işçi
leri sendikalarının onman yönetim ve gözeti
mine etkili olarak 'katılmaları sağlanacak; or
man ürünlerinin ticaretinde onman köylülerinin 
kooperatiflerine öncelik tanınacak; yapacak ve 
yakacak ihtiyaçlarının köylüler yararına ada
letli ölçülerde karşılanması esasları, sanayiin 
hamı madde ihtiyaçları ile dengeli bir biçimde ge
liştirilecekti:!*. 

Orman ürünlerinim satışından elde edilen ge
lirlerden orman köylülerinin (kalkınmasına pay 
ayrılacaktır. 

1981 Anayasasının yürürlüğe girişinden ön
ce bilim ve fen bakımından tam olarak orman 
niteliğini kaybetmiş olan tarla,- bağ, meyvelik, 
zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ve hay
vancılıkta kullanılmasında yarar olan toprak
ların orman sınırı dışına çıkarılması, tarım ve
ya hayvancılıkta kullanılmak üzere adaletli 
bir toprak dağılırını düzeniyle o yerlerdeki köy
lülerin kısa sürede istifadesine sunulması sağ
lanacaktır. 

Kooperatifçilik hareketlerini desteklemek 
ve geliştirmek üzere bir '«Kooperatifler Ban
kası» kurulacaktır. 

Yine ürneğin, ağır sanayii, ara .malları ve 
yatırım analları sanayiinin gelişmesine önem ve
rilerek, çağdaş teknoloji uygulanarak, tekelleş
meyi önleyici tedbirler alınarak bir millî, güç
lü, sürek1! ve yaygın sanayi politikası izlene
cek ve Devletçe desteklemem sanayi girişimleri
ni finanse ©tmek amaciyle bir «(Sanayi Banka
sı» kurulacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin tasarrufları ve 
I teknik becerileri, kârlılığı yüksek, itici gücü 
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fazla olan temel sanayi projelerine yöneltilecek; 
İşçi Yardımlaşma Kurumu ve 'Memur Yardım
laşma Kurumu kanunları çıkartılarak bu ku
rumların yatırım 'alanlarında etkili ibir biçim
de ve ıgeniş ölçüde girişimde bulunması sağla
nacaktır. 

Küçük sanayicilerin günün koşullarına uy
gun ıbir biçimde .bir araya (gelmelerine ve koo
peratifleşme yelliyle verimli işletmelere .geçme
lerine- yardımcı olunacaktır. 

'Banka kaynaklarının sanayide maliyetleri 
artırmaksızın kalkınmaya yararlı alanlara yö
neltilmesi ve kooperatifler ve halk girişiımle-
rinin yeterli ölçüde kredilerden yararlanmaları 
için finansman kurumlarında yeniden düzenle
meler yapılacaktır. 

Piyasada darlığı çekilen, o yüzden fiyatları 
aşın ölçüde yükselen mallar, îkamu kuruluşları 
ya da koperatifler eliyle dış ülkelerden zama
nında ve yeter ölçüde ithal edilecek ve yurt 
içinde dağıtım sağlanacaktır. 

Kamu kesimine /gerekli temci mallar kamu 
kuruluşları eliyle ithal edilecektir. 

iSayın milletvekilleri, 
Eğitimde, sosyal güvenlik ve çalışma ala

nında ve konut kesiminde de yeni Hükümet ge
niş halk kitlelerine dönük bir politika izleye
cektir. 

Eğitimde işe, üretime ve teknik konulara 
dönük ibir politika uygulanacaktır. Ortaöğreti-
ımin iherhangi bir bölümünü 'bitiren öğrenci, ye
ter meslek ve sanat eğitimi görmüş olacağından 
bugünkünden çok daha yüksek düzeyde para 
kazanma olanağını bulacaktır. 

Yüksek öğrenim parasız olacak, özellikle 
dar gelirli 'ailelerin çocukları için (geniş bir 
yatılılık, kredi ve ıburs -sistemi geliştirilecektir. 

Konut kesiminde kentlerin gelişme alanla
rındaki arsaları fcamulaştırılaeak; Türkiye Em
lâk Kredi Bankası kalka dönük ucuz ve toplu 
konut yapımı için yeniden düzenlenecek; 1973 
ısonuıria kadar yapılmış bütün gecekondular meş
rulaştırılacaktır. 

Bütün sosyal 'güvenlik kurumları bir çatı al
tında toplanacak ve sosyal güvenliğin kapsamı 
«geniş bilecektir. 

Kooperatifleşme 'hareketine paralel olarak 
ve kooperatiflerce kurulacak yeni ibir sosyal 
sigorta ve tarım sigortası sistemi geliştirile

rek köylülerimizin sosyal güvenliğe kavuşturul
maları ve kötü ürün yıllarında ya da tabiî âfet
ler karşısında geçim zorluğundan kurtulmaları 
sağlanacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerin haklarını daha sağ
lam teıminata bağlamak, işçilerin ve çocukları
nın bulundukları ülkelerdeki eğitim imkânla
rından daha geniş ölçüde faydalanmalarını ve 
işçilerin yurda dönüşlerinde tecrübe ve kabili
yetlerine uygun iş bulmalarını sağlamak için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Çalışan "kadınlardan isteyenlere daha erken 
emekliye ayrılabilme «olanakları verilecektir. 

İşçilerin asgarî kıdem tazminatı ıbir yıla ya-
.rım aylık yerine, bir yıla ıbir aylık üzerinden 
hesaplanacaktır. 

Çırak, kalfa ve ustalık kanomu çıkarılacak, 
iş «başında eğitim düzeni kurulacaktır. 

Toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın 
hangisi olacağından bir anlaşmazlık çıkarsa, o 
işyerinde işçilerin yargı denetiminde gizli oyu
na başvurulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni Hükümet, Silâhlı Kuvvetlerimizin yapı 

ve vurucu güçlerinin bilim ve teknoloji gerek
lerine uygun bir düzeyden olmasını amaç edin
miştir. 

•Millî güvenlik ve savunmamız için yalnız 
ortak sistemlerle yetinilmeyecek, kendi millî 
savunma politikamız, stratejimiz ve olanakları
mız geliştirilecektir. 

iSilâhlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesi, ar
tan oranda, millî kaynaklarımıza dayandırıla
caktır. 

Topraklarımızdaki ortak savunma tesisleri
nin, savaş araç ve gereçlerinin Türk Devletinin 
denetimi altında bulunmasına daima itina gös
terilecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Anayasamızın 60 ncı [maddesinin verdiği im
kân değerlendirilerek askerlik ya da yedek 
subaylık çağı ıgelmiş bulunanlardan, çağdaş bir 
ordunun ihtiyaç fazlası olanlar eğitim, meslek 
ve uzmanlıklarına uygun başka kamu görevle
rinde çalıştırılacaklardır. 

Yeni Hükümet, içinde bulunduğumuz or
tak güvenlik sistemi ve ittifaklara bağlı kalır
ken, Türkiye'nin değişen şartlara uymasında 
gecikmemek; millî çıkarlarını ve bağımsızlığı-
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nı korumak için gerekli titizliği gösterim ekte 
gecikmeyecektir. 

Yeni Hükümetin Kıbrıs'da Türk toplumu
nun eşit egemenlik statüsünün korunması ve 
devlet yönetiminde iki topluluk -arasında her 
yönü ile huzurlu bir işbirliğinin sağlanması 
için en isabetli çözüm § eklinin federatif bir 
sistemde bulduğunu ifade etmesini ve Kıbrıs 
konusundaki ıbu ımillî politikamızı inançla izle
mek kararlılığını .göstermiş olmasını memnun
lukla karşıladık. Diz de böyle bir çözüm yolu
nun Knbrıs'ın üllke bütünlüğü ve bağımsızlığını 
güçlendirecek bir temel olaeağına inanıyoruz. 

•Sayın ımillet vekilleri, burada bizden evvel 
diğer siyasî partileri temsil en konuşan değerli 
sözcülerin konuşmalarını (hep beraber dinlemiş 
(bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
tadına, özellikle Anamuhalefet Partisi lideri iSa-
ym 'Demirel'in, yeni kurulan Hükümet üzerin
deki .görüşlerine cevap vermek istiyorum. Bu 
arada 'D. P. ve C. G. P. sayııî lideri erinin de do
kundukları hâzı noktaları, not alabildiğim ka-
darıylc cevaplandırmak istiyorum. 

Anamuhalefet Partisi lideri Sayın Demire!, 
«Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programı 
O. H. P.'nin. Seçim İBeyannaımesiyle karşılaştırı-
hrsa, -biraz değişik üslûpla, yer yer örtülü ifade
ler ikullanılimak suretiyle, O. H. P.'nin seçim 
(beyannamesi anahatlarıyle programa ıgeçmigtir,» 
diyorlar ve programın başındaki bir cümleyi kul
lanıyorlar. «Her iki partinin anlaş tiki an hu
suslar o kadar çok fazla ve önemlidir ki..» şek
linde programda bir eümle var. «Madem ki, 
böyle ıbir cümle söylediniz, artık ibu Hükümet, 
Programını bir gün yürütemezse, ileriye süre
cek mazereti kalmaz.» Yani, «iki tarafın da or
tağından şikâyet edecek -hali yoktur.» diyorlar. 

Bir defa -gerçeği tanı tespit ettikten sonra 
bu konuya bir ıbaşika açıdan da değinmek isti
yoruz. 

Cumhuriyet Halik Partisi ide Millî Selâmet 
Partisi arasında yapılan protokolün 2 nei nıad-
idesıini dkuyorUm: «ParJtilerarasmda kurulan 
(koalisyonlar, bu ikoallisiyona ikatılıan partiler-
Iden her ıbiriındn ikendi görüşlerinde, 'belli ölçü
lerde fedakârlık yapmasını gerektirir. Bu ba-
Ikıımdan Cumıhuriyiet Halk Partisi ile Millî ıS.e-
llâm-dt Partisi koalisyonumdan da bu partilerin 
•'kemdi programlarını taam olarak tatbik etmele-
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mi, eksiksiz oılara,k gerçeMeştıiıımeleai ibdkleni-
lemez. Bununla birlikte Cumhuriyet Haılk Par
tisi ve Millî Selâmet Partisi Koaılıifsy-on Hüikü-
ımetıi...» diyor ve buna rağmen, bütün bunlar
dan sonra tespit ettikleri müşterek ınoktalaria 
neler yapabileceklerini (anlatıyor ve bir tespit 
yapıyor: «Sosyal, .elkonomik ve politik s/orunla-
rm çok önemli bir kısmına, her iki parti bdr-
leştiklerd noktalarla cevap vereıb;iile>cefelerini tes
pit letmişleııdir ve Ibunu da çıoik olumlu bulmuş-
llardır» diyor. 

Koalisyonum esası olan pro'toHcol mıadd-esini 
okuduktan sonra, Hükümıot Prograımıındaki o 
maddeye nazaran daha yumuşak, ama aslında 
onu belirten maddenin nedenini ide anlatayım: 

Bu fcoıalisyon daha başlangıçta, tarafların 
bıirbilrlerioji ne zaman ve ınasıll altlatırım düşün
cesiyle fkurdıdkları bir (koalisyon değildir ki mı
zıkçılık bahanelierJinj! ,'koalisyionun daha birinci 
sayfasına serpiştirsinler... (C. H. P. sıraların-
idan, «Bravo» sesleri, alkışlar) iyi niyetle, ya
pıcı zihniyetle yapmışlardır, ama elbette or
tada bir de inkâr -edilmez 'bir vakıa varıdır. 
Cumhuriyet Halik Partisi ayrı Ibir partidir, Millî 
Selâmet Partisi layrı bir partidir, /koalisyonun; 
gereği olarak ibirleşlnıişlerdir. Birleştikleri nok
talar ıda, önemıli hizimetleri yapma imkânını (ken
dilerime vermiştir. Birlıeşjmediklerd noktalar da 
vardır; meselâ, biraz evvel ıbiir tanesini sayın 
sözcü arkadaşımız Hasam Aikisay ifade buyurdu-
lar. 

Eğer her iki parltıi sukı sıkıya ıbunu prog
ramlarında ibelirlhmcdilensie, bu, o anda birbirle
rine duydukları saygı ve güvenden ileri gel
ini .eıkifedir. Yoksa, ikendillerinin difaide -etmek is-
todilkleri gibi, «Bir özür vardı, ytoktu» endişesi 
varit değildir. Eğer böyle bir endişe iki par
ti, diki (koalisyon ortağı -arasında olsa deli, zan
nederim ki bu orıtalklılk ıdıa llmruılamıazldı. 

Sayın Demirel konuşmasının. başlangıcında 
uzun süre 12 Mart olayları öneesdınıdakj kuıaıl-
ımuş bâzı derneklerin tüzülklerikıdem, bâzı -der
gilerin yayınlarından örndkler Verdiler ve bu 
arada ımahk-eme dosyalarını ve yine bu arada 
fâavcı iddia.namelerini dkuduılar. 

Şimdi kendisine Anayasanın bir maddesi
ni okumak (istiyorum ve itiraf (edeyim İki, bir 
yerde, bu maddeyi olkuılkon de bir haz duy
muyorum. fi,5 sene Türk Hüllcümietiınin ibaşm-
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da foulunmuş ve Başbakanlık yapmış Sayın De
mirdi'e Anayasanın Ibu çok önemli ınıaddesini 
6,5 sene ısooıra burada •hatırlatmış olmak a»t'e-
mezdinı. 

Maddeyi okuyorum: 
«Madde 132. — Hâkimler, görevlerinde ba

ğımsızıdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdanî ıkanualtlarınıa ;göre hüküm verirler. 
Hiçbir organ, makam, im ere] veya /kişi, yargı 
yetlkisiınin kullanılmasında (mahkemelere ve hâ-
fkimlere emir ve talimat veremez; giemelge gön-
dte'remez; tavsiye ve (telkinde-ibülunamaz. 

«Görülmekte olan bir ıdâva 'hakkında Ya
sama Meclisle rinde yangı yetkisinin kullanıl
ması ile ilgıüi ısorıı sorulaımıaz, görüşıme yapıla
maz veya herhangi bir beyanda baılun&maz..» 

Simidi Sayın Demirci'm bahsettiği konular
dan öneımli bir kısmı ıdaha sonuçlatnımamıştır, 
mahkeme safhasındadır, Varigııtaydıadır, veya
hut mahkemıeıdedir... (A. P. sıralarından, «'Ke
sinleşmiş olanları da var» sesleri) 

Arkadaşlar, suçun şu (niteliği hu üniteliği ol-
ımaz. Bir Devlettin kaderi kendisinin eline (tes
lim edilmiş oılan Meclis, vatandaşlar arasında 
ayırım yapmaz. Suçluyu adalete verir, adalet 
/karşısındaki davranışını da yasalar düzenliler. 
Bu yasalların 'dışına çıkıp şu suçlunun susuna 
veya busuna (göre özıel davranışa ginmek hukuk 
devleti ile (bağdaşmaz ve (insanı uygarca davra
nıştan da uzaklaştırır. (C. H. P. sıralanmdan, 
«Bravo» ısesleri, alkışlar.) 

Suçluların kimlerle okluklarını, neler yap
tıklarını bir yana bırakınız. Bu ıaında bahset
tikleri birtakımı konular halen muhakeme edil
mekte midir, edilımemielkte midir? Muhakeme
leri bitmemiştir... (A. P. sıralarından, «Biten
ler de var» sesleri) Elimde listesi var. Siz daha 
Hükümetten yeni ayrıldınız. Simidi ben bunu 
/terk ettiğiniz yerlerden, Devletiten aklım. Eğer 
/bir hafta evvel olsa idi isiz alacaktınız. Burada 
liste var. Bunu yanılgı kabul etmiş olayını. 
(A. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendini, lütfen hatibi süku-
ımotle ıtakip edelim. İstirham ederim müdahale 
etmeyin. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Burada bir 
tartışmayı, vaktiyle yapılmış bir tartışmayı 
tekrar açmak istemıiyorum, çeşitli nedenlerle 
açmak istemiyorum. Sayın Demirci buraya, 

aradan bir hayli zamıan, geçjtli, yine mahke
medeki bâzı savcıılariın iddianamelerini getirdi. 
Vaktiyle ıdıe böyle şjeyler olmuştu; kendileri 
getirmemişlerdi ama hir 'başka vesile ide olmuş
tu. Ve 'bir yerde Devletin (memurlarıdır, poli
tikaya doğru yönelmişlerdir. O zamanki iddi
alarında hattâ hattâ demokratik rejime (karşı 
da pekâlâ 'eleştirilebilecek nitelikte cümleler 
vardı. Hatitâ hattâ, siyasî pantâleiiıi ağır suç
lamalar altında bırakan yerler varidi. Ve da
hası, Adalet Batftisinli Cumhuriyet Halk Parti-
aiıııe nazaran daha ağır töhmet altında hıra/ka
çak yerler vardı. Bunun tepkisini, yalnız Cum
huriyet Halk Pa.rtiisi adıma (değil, bütün siyasî 
partiler adına Cumhuriyet Halk Partisi [göster
mişti. Şimdi bu liddianamelerii -bunları tek-
rai'lamıyacağıim, zabıtlarda ve iddianaımieîlerdei 
vardır- (merak edenler görebilirler. Talihsin 
iddianamelerdir o Ikesıiımleriyle.. Bir daha görül
memesi gereken, hele Parlâmento bahis mev
zuu olduğu zaman, hele siyasî partiler bahse 

konu dlduğu zaman hiçbir mahkemede bir da
ha yer almaması gereiken iddianamelerdir anı
lar. Bunları 'burada zikretmelerini, hele hele 
toplumsal - milliyetçi görüşlerden bile babs'e-
ıden hâzı iddianameleri, özgürlükçü demıokra-
ısliriin hir Millet Meclisinde, yine 'nrahkeımeler-
ıde görülm'eıkte olan bâzı dâvalar için mesnet1 

yapmamalarını çok çok tercih ederdik. 

Sayın Demirci 'bütün bunları söyledikten 
scınra, «Bu olaylar devam ediyor ve sizin bu 
olaylar hakkında hiçbir şey söylediğiniz yok» 
diyorlar. Teker teker bunları sıralıyarak her 
birini soruyorlar ve; «Siz ne gibi tedbirler ala
caksınız, ne gibi bir özel politika i'zliyeoeksi-
niz ?» diyorlar. 

Biliyorsunuz, 12 Marttan sonra sıkryöne-
ıtilm, Sayın DemireFin burada sözünü ettiği (bir
takım Ikoınular için ilân edilmiştir. Sıkıyöne
timler iarka arkaya .geldıi; çeşitli siyasî partiler 
.sıkıyönetimin sürmesi veya sürmemesi hakkııuda 
görüşlerini belittiler ve nihayet Ibıir gün haktik 
Ibu gerekçelerle süregelmekte olan sıkıyönetim 
attık devam etmeyeceğini söylemiş oldu. Bu ge
rekçeler sıkıyönetim gündeminden kaldırılmış
tı. C. H. P. 'si zaten başından beri ıbu gerek
çeler sebebiyle sıkıyönetimi doğru bulmuyordu 
- başka nedenlerle bir zaman için kabul etmiş

ti - aslında bu gerekçeleri varit bulmuyordu. 
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Haydi ıdiyeliim C. H. P. m öyle idi, aim.a diğer 
partililer doğru buluyorlardı, fakat Ibir gwı gel-
İdli, iblitün ısiiyaısî partiler ve özellikle Adalet 
Parti'si de (iki son Hükümetin önemli bir daya
nağı ılıdi) bu gerekçeleri varit bulmadı bu ge-
rakçjeleri ve sıkıyönetimin kalkmasını uygun 
ıgördü. 

Şimıidi, «Siz ne tedbir akimiz?» diyorlar. 
Şimdi buradan şu çıkıyor: Kendileri bu gtibi ko
nular karşısında ıSooı Iderecıe ttiedbriirlidirler, ken-
Idileri bu gibi konular (karşısında sanı derece dik-
Ikatliielirler, aynı uyanıikhlk ve dikkati bizim de 
(gösterip göster mediğümizü arıyorlar. Kendileri 
bu Ikadar çok dıiiklkaltli ve uyanıklardı da 12 
'Marta nasıl geldik? (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» reisleri, 'alkışlar.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Boılu) — Göster 
(bakalım bizde Ibir tek komünist var (mı ? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, böyle bir 
görüşme usulü yoktur. lisltıirbaım 'ediyorum lüt
fen sükûnetle konuşmaları takip edin. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Biz
de var mı? 

BAŞKAN — Sayını Hortoğkı, aynı şeyi si
zin için 'söylüyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bugün yeni. 
bir dönieımin ibaşladığmı ısöyleımiştik. Yeni dö
nemin bir tarafı da faizce ihoşgömidür. Ne ka
dar tahrik «derseniz ediniz, ilaha önce de Gru
bumuz çok (tahrikler karşısında 'adamı akıllı 
hoşgörü gösterdi. Grubun tömsileiLsi de burada 
laynı hoşgörüyü gösıtereoefatlir ımerak etmeyiniz. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Hoşgörü gösterilmezse aynı üslûpla cevap 
verilir, tatsız şeyler lOİur, iSieviyesıiızilıik olur. 
•Hoşgörünün faydası budur. 

Sayın Demire! iburada düşünce özgürlüğün
den uzuniboyılu bahsettiler; Almanya'dan, Fran
sa'dan, İtalya'dan ürndk verdiler. Ayrıca on
ların anayaısalarmı lülkudul&r, Birleşmiş Mil
letler Evrensel Beyannaımesiniını 30 ncu ımaddesii-
ıni okudular, İnsan haklarından bahsettiler, 
İtalyan Anayasasnıı olkumuşlar ve bütün bun
lardan sonra-da cmdişeılerilni beliktiler. Aslın
da ıbütüm bunlar af üzeninde yoğunlaşan .endi
şelerdi. Ama bir yerde de düşünce özgürlüğü
ne geliyoruz. 

Af konusunda Sayın Feyzlüğlüda endişeli 
görümdüler, Sayın Korkmazcan da bu konuda 
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çek kuşkulu ve • hatta (biraz fazla şüpheci gö
ründü. 

Şimdi, C. G. P. ne ımeıHsup bir Adalet Ba
kanı bundan bir süre evvel- af için bakınız ne 
demişti : «Aziz Türk Milletimin bir af çıka
rılmasını sabırsızlıkla isteyip, beklediğine ina
nıyorum. O (kadar ki, bu affı durdurmanın 
millete saygısızlık olacağını rahatlıkla ifade 
ımümıkünclür. Bu sebeplerle Yüce Meclisıterin 
af konusunu ıhemen gündeme alacağını utanıyor 
ve 'bekliyoruz.» 

Yine C. G. P. M Sayın Adalet Balkanı affı 
elurdunmannı millete niçin saygısızlık olacağı
nın cevabını şöyle veriyor; bugünkü infaz sis
temimizi utanç ve ıstırap verici olarak tanım
lıyor ve diyor k\. : «Cezanın ıslahı niefs ve 
libreti müessire niteliği inkâr olunamaz. An
cak işi -bıı dar çerçevede tutarak suçun işlen-
meisini önleyecek kültürel, sosyal ve ekono-
ımik tedbirler alınmaz ve bu yetmiyormuş-
casına modem infaz sıiste/mine değer veriim>e-
yerek içeri alman ikisinin 'marifetlerle dolu 
halde çıkmasına engel oluntmazsa, D'evlet ve 
toplum da suça ortak olmaktan kurtulamaz.» 
Bunu söyleyen C. G. P. li Adalet Bakanı illi. 

Şimdi infaz sistemimiz utanç ve acı verdi
ğime, göre, cezanın ııslahı nefs niteliği bizde ge
çerli değildir; cezanın ibreti müessire nite
liği do yine işleme mıektcdir. «Suçlan önleyici 
kültürel, toplumsal ve ekonomûk tedbirler alın
madığı , için de insanlarımız ıbir ölçüde suça 
itilmektedir» delmektedir. Kaldı ki, genel af 
konusunda siyasî partilerin fazla ayrıldıklara 
hususlar olduğunu sanmıyorum. Asılında bir 
başka konuda, düşünce özgürlüğü konusunda 
siyasî partiler arasında fark olduğu anlaşı
lıyor. 

Özgürlükçü demokrasinin niteliği farklı çı
kar çatılmalarını denetlemek, uzlaştırmak 
ve dengelemektir. Özgürlükçü demokrasiyi ka
bul 'Cdenlec fa:klı 'ekonomik çıkarları ve bun
ların faıklı dünince ve politikalarını ela ka
bul etmek 'zorundadırlar. Kemdi ekonomik çı
karma uygun düşünceyi özgür; karşıt düşün
ceyi suçlu •saymanım demclkra.d ile bağdaşır 
yanı yoktur. .Bir düşümce ve politika toplum
sal bir temele dayanıyorsa isiz onu yok saysa-
mz ela o yine kendini ıkaibul ettirir. Hukuk 'Oto
riteleri, ilke olarak affa karşı olanları bile -
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(kaldı iki, siyasal (bunalımlardan sonra sağlıklı 
bir düzenin (kurulması için - geniş kapsamlı, 
yani düşünce ve inanç özgürlüklerini da içine 
alan 'bir genel affı zorunlu görmektedirler. 

Son günlerde 'basınımızda bu ikonuda ça
lkan yayınları siyası partilerimizin saygıdeğer 
üyelerinin cikudukiaırmı sanıyorum. Hele son 
günlerde bir açık oturum çıkmıştı İstanbul 
Üniversitesinin solluğu baklanda. Bâ'zı siyasî 
partilerimizin güvenini kazanacak, hiçbir kuş
ku uyandııımayacak otoriteleri dahi düşünce 
özgürlüğünü de kapsayan bir affın yapılmasın
da zorunlufc ve yarar gördüklerini çeşitli ne
denlerle (belirttiler. 

Af tasarısı Meclise yakında gelecektir. O 
zamaın ıbu konu üzerinde uzun boylu durmak, 
konuyu işlemek imkânını taraflar bulacaklar
dır. 

•Sanıyorum ki, ıbu konunun çeşitli siyasî par
tilerce bu akşam Hükümet Programı doiayı-
sıyle 'böylesine üzerinde durulmasının bir başka 
nedeni vardır, 'bu nedeni biraz sonra açıkla
yacağım. 

Sayın Demirci, yine ıbir yerde suç ve ceza 
ıkavraimları üzerinde duruyorlar ve «Cumhuri
yet Halk Partisi işlenen suçlara daima özel 
mazeret sebepleri bulurdu. Kişi sorumlüluğuıra 
sorumsuzluğa çevirirdi. Bir yerde suç ımu iş
lendi, kusur düzen bozukluğundadır, derdi. 
•Şimdi kanunları tatibik 'mevkiindedir. Acaba 
şimdi ne yapacak?» diyorlar. «Suç saydığı fiil
leri işleyenlere ne yapacak? Düzen bozuklu
ğuna um verecek, yoksa tutuımu ne olaeak? 
Bunu anlamak istiyoruz» diyorlar, bu arada 
çeşitli misaller veriyorlar. 

Şimdi, meselâ Men'î Müdahale Kanunu; te
cavüzün menli ve başkaları. Arkadaşlar, sayın 
Adalet Partisi yetkilileri çok iyi bilirler; uzun 
süre Hükümet başında kaldılar, Devleti yönet
tiler, bâzı şeyleri çok iyi bilirler. Birtakım ya
salarda bâzı hareketlerin yasaklanması, bâzıla
rına cevaz verilmesi başka bir şeydir, fiiliyat 
başka bir şeydir. Meselâ kaçakçılık suçlarını 
ele alalım. Kaçakçılık yasaktır ve ceza kanunla
rında kaçakçılık yapanları ağır suçlar beki.;-
inektedir. Adalet Partisi döneminde özellikle 
güneydoğu ve güney sınırlarımız ve Doğu böl
gesinde kaçakçılık olaylarının arkası kesilmiş 
midir? Bilhassa o kesimdeki Adalet Partili mil-
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letvekillerine soruyorum; alabildiğine devam et
miştir. 

Orman suçları : Biliyorsunuz ormanların ko
runması için kanunlarımızda birtakım çok sıkı 
müeyyideler getirilmiştir. Şimdi bu Yüce Mec
lislin çok iyi bildiği Orman Kanununun tatbika
tıyla, uygulamasıyla ilgili bâzı gerçekler var
dır, bunları da açıkça söyleyeceğim. 

Ya gecekondular?.. Gecekondular hepimizin 
gözleri önünde ve Adalet Partisinin iktidarı za
manında belki 4-5 misli fazlalaşan gecekondu
lar; yani, başkasının toprağı üzerinde, arsası 
üzerinde imar yasalarına karşı olarak yapılmış 
yasa dışı gecekondular; bunların hepsi olıagel-
di. Ne yaptı Adalet Partisi? Kaçakçılığı ne yap
tı? Kaçakçılara ne yaptı? Orman suçlarına ne 
yaptı? Gecekondulara ne yaptı? Hiçbir şey yap
madı, boyun eğdi. Göz göre göre o kanunların, 
o yasaların işlememesine boyun eğdi. Neden? 
Biz bunun sebebini söylüyoruz, diyoruz ki : Bir 
yerde bu, bir Devlet için, bir Hükümet içlin za
il'tır, aciz'dir, otoriteyi zayıflatır, yasaların gü
cünü hafifletir. Eğer böyle bir durum varsa, 
eğer birtakım yasaklar ve müeyyideler konul
muş ama yaygın bir şekilde bu uygulanmıyor
sa lütfen gerisine bakınız,- düzende bir bozuk
luk var demektir. O düzene gidiniz; hangi çı
kar karşınıza çıkarsa çıksın, o çıkarı çiğneme 
cesaretini gözünüze almız ve o düzeni düzeltiniz 
ki yasalar da uygulanır hale gelsin... 

Ama Adalet Partisi o düzenin üzerine gide
medi, düzeltemedi. Düzeltemediği için de bu ya
salar havada kaldı. Orman yasaları uygulanıyor 
mu? Bütün bu Meclis Orman Kanununun nasıl 
tatbik edildiğimin, daha doğrusu nasıl kötüye 
tatbik edildiğinin hikayeleriyle dolu değil mi
dir? Köylü alay eder. Köylü, Devlete karşı o ka
nun dolayısiyle .'güvenini kaybetmiştir. Devlet 
memura itibarını kaybetmiştir. Türkiye'de or
man bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanın 
nazarında her gün, biz o kanunları çıkaran Mec
lis olarak, sizler vaktiyle o kanunları uygula
yan Hükümetler olarak havada kaldık, hafif 
kaldık. O köylülerin nazarında da kendilerini 
düşünmeyen insanlar olarak kaldık. Neden gi
dip de o köylülerin gerçek ihtiyaçlarına uygun 
yasalar yapılmaz?.. Tıpkı gecekondu da olduğu 
gibi, meşrulaştifralım dedik. Neyi meşrulaştıra-
lım?.. 6,5 senelik iktidarınızda, yasalara rağmen 
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göz yumarak yaptırdığınız evleri olduğu gibi, 
artık orada oturanları rüşvet vermekten kurtar-
nıak için mıeşrulaştitrabm diyoruz. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

Tecavüz'ün men'i. Elbette... Burada, yıllar 
yılı, bu Meclisin önemli kavgalarından birisi -
Sayın Feyzioğlu söylemişti - toprak reformu 
üzerinde olmuştur. Ama ne zaman bu kavgalar 
yapılsa, Türkiye'de dağıtılacak toprak olmadı
ğı söylenilirdi; toprak düzeninden çok şikâyet
ler getirildiği zaman da bunlar duyulmazdı. 
Anadolu insaninin en büyük dramı topraktan 
gelir, 'toprak kavgasından gelir. Buraya gelen 
milletvekilleılinin dörtte üçü de hayatını bu top
rak kavgalarınla ya şahit olmakla, ya onları sa
vunmakla geçirmiştijr. Böylesine bir bozuk dü
zen, böylesine bir dram... Türk halkının büyük 
çoğunluğu böylesine. ıstırap İçinde kalacak, on
dan sonra siz geleceksiniz, «Siz vaktiyle bozuk 
düzenden bahsettiniz, hâlâ bahsedecek misliniz:» 
diyeceksiniz? Elbette bahsedeceğiz. Bunu sonu
na kadar, değiştirme ey e kadar bahsedeceğiz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). «Bugün gücü
müz yetmezse, tam ıgücümüzün olduğu güne ka
dar bekleyeceğiz ve bir gün bu insanların çile
sine son vereceğiz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) . 

Değerli .arkadaşlarını, 
Sayın Demirci Hükümet Programını didik 

didik okumuşlar ve birtakım cümleler bulmuş
lar. Diyorlar ki : «Pek çok konuda kesin bir ta- • 
vır takınılmıyor, sadece mesele zikrediliyor, çö
züm getirilmiyor. Konular üzerinde hal yolu 
bulmak için gayret sarf edileceği beyan edili
yor, gerekli tedbirler alınacak deniliyor. Bun
lar hep yuvarlak şeylerdir, havada olan şeyler
dir. Aslında bir mesele için birkaç çözüm yollu 
olabilir. Partilerin tercihini yapmış olması ilâ-
zımdı. Parlâmentonun önüne böyle çıkmak lâ
zımdı.:» diyorlar. Bu arada da örnek veriyorlar 
kendileri. Meselâ örneklerden bir tanesi şu : 

îşçi - memur ayrımına Ecevit Hükümetinin 
programı demiş ki - «Ecevit Hükümetinin Prog
ramı, işçi - memur ayırımına süratle âdil ve va
zıh bir çözüm getirilecektir.» 

Şimdi Sayın Demirel soruyorlar, «işçi - me
mur meselesi yeni çıkmış bir mesele değildir, 
bu âdil ve vazıh çözüm nedir? Bu çeşitli kıstas- • 
lar herkese göre değişir. Hükümet getireceği 

çözümü tavzih edeceğdnıi ifade etseydi, bu hu
susta fikir söylemek imkânını bulurduk. Acaba 
Hükümet bu çözümün ne olduğunu Hükümet ol
duktan sonra mı öğrenecektir?» diyorlar. 

Şimdi, «işçi - memur ayırımına süratle âdil 
ve vazıh bir çözüm getirilecektir.:» Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi bunu ne 
zaman demiş? 1974 yılının şubat ayının başlan
gıcında demiş. 

Şimdi ben size bir başka Hükümet programı 
okuyorum : 

Yıl 7 Aralık 1969. 
«îşçi - memur ayırımını kanunla kesin bir 

şekle bağlayacağız.» 
1969'da, Sayın Demirci, Hükümet Progra

mında bunu söylemişsiniz. 1969 - 1974. Beş sene 
geçmiş. Çalışma Bakanınız yeni ayrıldı, yeri so-
ğumadı hâlâ ve biz aynı meseleyi söylüyoruz.. 
(A. P. sıralarından müdahaleler.) Şimdi mü
saade edin aynı soruları biz size soralım : Dört 
seneden beri bu meseleye niçin vuzuh getirme
diniz ve dört sene sonra biize bıraktınız? 

Saym Ecevit Hükümetinin Programı demiş 
ki : «Gelirsiz kalan yaşlılara ve sakatlara özel 
ilgi gösterilecektir.» Bütün bunları söylüyor. 

Şimdi, yüne Sayın Demirel'in 1969 yılı Prog
ramında bakınız ne deniyor. «Sakatlara, bakı* 
ma muhtaç ihtiyari ara el uzatmak, hulâsa ikti
sadî bakı nidan zayıf düşmüş vatandaşlarımızın 
bu durumlarını gidermek için almakta olduğu
muz ekonomik ve sosyal tedbirleri geliştirerek 
devam ettireceğiz.» 

Aradan dört sene geçmiş; ne tedbir var, ne 
şu var, ama dert duruyor. 

Bir başka yerde yine bunıa benzer ifadeler 
var. «insan böyle yuvarlak şeyler söyler mi» di
yorlar, ama bakınız. 1969 Programının 23 ncü 
sayfası. «İkinci Plân döneminin sonunda okul
suz köy kalmaması için bütün gücümüzle çalı
şacağız» diyorlar. «Türkiye'de yolsuz, susuz, 
ışıksız köy bulunduğunu tarihî bir hatıra halli
ne getirmek yoluna yönelmişizdir.;» diyorlar. Biz, 
çıkıp da «Edebiyat yapmışsınız» diyor muyuz? 

(Başka?.. «Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi, 
taşıdı bulunanların da tamir ihtiyaçlarının kar
şılanması amacıyla konulan özel fonun miktarı 
artırılacak, bunlardan faydalanacakların sayısı 
çoğaltılacak, bu konu ili ilgili formaliteler ba
sitleştirilecektir.» deniliyor. 
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Şimdi bıv konuyu eğer şoför yurttaşlarımız 
duysalar, dört sene evvel vaade dilen, bu konuyu, 
bu basitleştirilen formalitenin ne olduğunu, bu 
fonun ne olduğunu haklı olarak sormazlar mı? 

Bir başka yerde, «Fiyatların arz ve talep 
kanunlarıma uygun olarak serbestçe tekevvün 
(edebileceği bir ortam yaratılması 'esastır. Bu hal 
hiçbir zaman piyasayı başıboş bırakmak şeklin
de anlaşılamaz. Belli hedeflere ancak ekonomi
nin getirdiği tedbirler alınmak suretiyle ulaşı
labilir. Vatandaşın yiyecek, giyecek, vesair 
ihtiyari arının en iyi ve en ucuz şekilde 
ve rasyonel bir şekilde paızaıianonası teş
vik edilecektir.» diyorsunuz dört sene ev
vel. Dört sen© evvelki yiyecek, giyecek 
fiyatlarına bakınız, 'bu aydaiki fiyatlara ba
kınız. Ondan sonra, bu durumunuzla Türk hal
kının karşısına çıkacaksınız, güvenoyu alacak
sınız ve dört sene sonra geleceksiniz, daha gö
reve başlamamış, güvenoyu alamamış bir Hü
kümete pahalılığın hesabını soracaksınız. Var 
mıdır bunda insaf? 

Sayın Demirci'm 'burada plân kavramına çok 
bağlı olduklarını doğrusu memnuniyetle tespit et
miş (bulunuyoruz. Bütün Türk halkı plânlama 
ve plân karşısında iki partinin durumunu hikâ-
yeleşmiş birtakım örneklerle bilir. Her iki par
tinin (bu konuda bir meselesi vardı, bütün kah
velere kadar 'düşmüştü vaktiyle. O noktadan bu
raya kadar, bu kürsüde plânlamayı savunacak ha
le geldiyse Adalet Partisi bundan ancak övünç 
duyarız, iftihar duyarız, teşekkür duyarız. Eğer 
(bu konuda da 'bizi kınıyorsa, bundan da şikâyetçi 
değiliz. Varsın, «Plâv tercih ederiz» diyeceğine, 
•Dizi plancılık yüzünden kınasın. 

«Karma ekonomi tâbiri hiç geçmemiştir» di
yorlar. Benim anladığım kadarıyle Sayın De
mirci, hem bizim «Ak Günlere» 'seçim bildirge
mizi iyi okumuşlar, hem programı dikkatle oku
muşlar. E, bunca tecrübesi de vardır, kavramla
rı da (bilir. Bütün buna rağmen eğer,«Karma eko
nomiden hiç (bahsetmemişsiniz» diyebiliyorsa, ya 
bu bir sürçü lisandır, ya başka şeydir ama, onu 
kendisine yakıştıramadığım için söylemiyeceğim, 
bir yanlışlıktır. 

Sayın Demirci, pahalılık, işsizlik, fukaralık, • 
dengeli kalkınma, âdil vergi sistemi, bütün bun- J 
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lar hakkında 'birtakım gerçekten ilginç sorular so
ruyorlar. Dahası var, Kamu İktisadî kuruluşla
rı, altyapı sorunları, Merkez Bankası, prodükti
vite meseleleri, tarım ürünlerinin değerlendiril
mesi meseleleri hakkında gerçekten ilgiyle, zevk
le dinlediğimiz, kendilerinin (bu meseledeki yu-
kuflarmı gösteren sora!ar soldular ve 'bu arada 
bir de misal verdiler; üç üründen bahsettiler, 
üzüm, tütün, çay ve bir yaş üzüm örneği verdi
ler. 5 kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm elde 
edilmesini anlattılar •v-c bu konu hakkında içten 
şikâyetlerini söylediler. 

Şimdi eğer bütün bu konuşmalar, bu sorun
ların Meclis kürsüsünden yeni Hükümet vazifeye 
başlarken bir defa daha ortaya konulması, uzun 
yıllar değerli tecrübeler edinmiş bir devlet ada
mı tarafından ortaya konulması niteliğinde ise, 
söyliyeceğimiz bir sözümüz yoktur. Ama bütün 
bunlar daha güvenoyu almamış bir Hükümete; 
6,5 yıl iktidarda kalmış bir partinin Başbakanı 
tarafından 'sorulacaksa., (bu tek kelime ile insaf-
sizliktir. Mademki bütün bunlar (böyle idi - bütün 
Tni'lletvekillerinin aklına gelen soru budur - 6,5 
yıldan beri niçin siz bunlara çözüm yolu bulama
dınız? 

Eğer yine «Biz bulamadık, siz ne düşünüyor
sunuz?» derlerse, var mı idi sizin tedbiriniz?» 
derlerse, «Vardı» derim. Mesele, problemlere 
yaklaşma biçimindedir. Bir biçim yaklaşma var
dır, kendileri haklıdırlar orada, o yaklaşma için
de bütün ortaya attığı soruların hepsi geçerlidir 
ve çözüm yolu da ancak onun aklına geldikleri 
gibidir. Ama yaklaşma biçiminizi değiştirdiğiniz 
•zaman o sorular geçerlüiMerhii kaybederler ve 
çek değişik çözüm yollan da ortaya çıkar. Her 
partinin yaklaşma biçimini de kendi görüşü, ken
di felsefesi tâyin eder. 

Önümüzdeki günlerde Adalet Partisinin Sa
yın -G-enel Başkam yeni Hükümetin bu sorun
lara nasıl yaklaştığını ve hangi çözüm yollarını 
önerdiklerini Yüce Meclisimizde göreceklerdir, 
biraz insaflı ve biraz sabırlı olsunla r. 

Bir de biz, kamu kesiminin kendi ihtiyaçları
nı kendisinin itöıal etmesini belirten bir cümleyi 
öngörmüştük, böyle bir cümle de var. Ayrıca yi
ne buna benzer şeyler var. 

Sayın Demirci diyorlar ki: «Piyasayı tanzim 
maksadıyle 'gerektiğinde ithalât, dağıtım ve stok 
yapma faaliyetlerinin Devletin veya kooperatif-
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lerin "münhasır . tasarrufuma' bırakmak, dış tica
retin kısmen devletleştirilmesi veya hiç olmazsa 
Devlet kontrolü altına alınması mânasını taşı
maktadır M, hu 'da mer'i ekonomik nizamımızla 
bağdaşaımamaktadır, fayda getirmez, malaız bıra
kıl', palbalılandınr. 

Bunun tersini hu yaz çok gördük, yıllar 'bo
yu gördük. Yıllar boyu aksine yapılmış ithalât
la piyasada nasıl karaborsa olduğunu, nasıl za--
manında yapılmadığını, nasıl yanlış yapıldığını 
gördük ve bunun acısını büyük ölçüde dar gelir
liler çektiler. Daha bunu hiç denemedik, müsa
ade buyurunuz bunu deneyelim, ondan sonra kar
şılaştırırız. 

Bor mineralleri hakkında .Sayın Demire!'in 
söylediklerine biz O. II. P. olarak kesin şekilde 
karşıyız ve katılmıyoruz, Hükümeti baldı bulu
yoruz. 

Bu konuda hen de kendilerine bâzı bilgiler 
vermek isterim : 

Yurdumuzun 'bu konudaki rezervleri bir mil
yar tonun üzerindedir. Kalsiyumlu bor yatak
lı özel 12 saha vardır ve rezervi 16 milyon ton
dur. Kamuda ise (iki saba vardır, rezervi 26 mil
yon tondur. Sodyumlu bor yataklı özel bir sa
ha vardır, 200 milyon ton rezervi vardır; kamu
ya ait Ibir sahada ise 300 'milyon ton ve muhtemel 
500 milyon tonluk 'bir rezerv vardır. Toplam, 'bir 
milyar 42 milyon tondur. 

Etiıbamk dışında dokuz yerli ve iki yabancı 
şirket Iboraks cevheri üretmektedir. Dokuz yerli 
şirket, ıbeş şahsın kontrolü altındadır. Yıllık ih
racatımız, ham cevher olarak, 10 - 12 milyon do
lar civarındadır. Mamul ihraç edilse, yüz mil
yon dolar üzerinde ihracat olacağı etüde bağlan
mıştır. Halen yalnız Etibankm 20 bin ton 'kapa
siteli Bandırma Rafinerisi .mamul ihraç 'etmek
tedir. Dokuz yerli ve iki yabancı şirketin serma
ye toplamı 6 7.15 000 liradır. Bu sermaye ile 
bugünkü üretim ancak madenlerin tahrilbi saye
sinde elde edilmetkedir. Özel kesim 18 yıldır ma
mul üretim üzerinde yatırım yapmamıştır. Tah
ripkâr Ibir üretim tarzıyle ucuza malettikleri ham 
•cevherü kireç fiyatına tonu 25 - 30 dolara ihraç 
edegelîmiştir. 

1955 yılında tonu 60 dolar olan cevher fiya
t ı kötü rekafeet nedeniyle her yıl düşegekmştir. 
EtiJbank, 650 milyon lira tutarında yatırana gi
rişmiş ve mannü ihracatına hazırlanmaktadır. 

Dış rafinerilerde kireç fiyatına hammadde..satıl
maya devam. ettikçe, elbette kendi mamullerimi
zin ihraç olanağı kalmaz. 

Kaliforniya'dan haşka hiçbir memlekette bu
lunmayan hu millî servetin Devlet elinde gelişti-
rilmesiini biz en uygun ve en doğru çözüm yolu 
olarak bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gecenin bu saatinde vakte ben de dılkkatli 

olmadığım için hepinizden özür dilerim, ama bi
tiriyorum. 

Demokratik Parti, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi ve Adalet Partisi, bu konuşmalar .süresince 
Koalisyon Hükümetini bütün konuşmaların için
de hır çeşit anarşistleri korumak, komünistlerle 
'içli dışlı olmak, millî meselelerde pek hassas ol
mamak, hattâ ve hattâ millî meselelere karşı so
ğuk ve mesafeli olmakla, uzaktan yakından bir
takım gözle görülmez ama okunduğu zaman tıp
kı bir fon müziği gllbi insanı etkileyen suçlama
lara 'girişmişlerdir ve sık sık Cumhuriyet Halk 
Fantisine karşı mülkiyet hakkından bahsetmişler, 
mirastan bahsetmdşler ve özel teşebbüsten bahset
mişlerdir. Aslında bu kelimelerin, çeşitli yellerde 
ısrarla üzerlerinde durulmaktadır. 

Kendilerinin, Cumhuriyet Halk Partisinin 
karşısında, miras hakkından, mülkiyet hakkının 
kutsallığından ve özellikle özel teşebbüsün (büyük 
yararlarından bahsetmelerini yadırgamıyoruz, 
elbette bu böyledir. Adalet Partisi özellikle, 'di
ğer partiler de ıbüyük ölçüde <bu görüşlere bağlı
dırlar; onların görüşleridir, hu Mecliste böyle fair 
diyalog kurulacaktır. Biz onları suçlamıyoruz, 
böyle görüşlere inanan siyasa! partiler de 'olabi
lir. Biz başka görüşlerdeyiz. (A. P. 'sıralarından, 
«Açıkla» sesleri.) 

Açıklayayım: Biz, millî servet bir avuç, insa
nın elinde toplanmasın-, büyük 'Türk halkının 
elinde 'toplansın diyoruz; bu mu suç?....(C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Açıklayayım : Tekelci sermaye ile bu gidiş de
vam ederse bu memlekette gerçek bunalımlar 
başlar, sokak hareketleri başlar, hiçbir ceza ka
nunu ve sıkıyönetimle önleyemezsiniz diyoruz; 
sosyal adaleti yaygınlaştıran, diyoruz bu mu suç?. 

Biz bu fikirdeyiz, siz o fikirdesiniz. Siz, Tür
kiye'nin kalkınmasını bir avuç tekelci sermaye
nin nimetinde, sırtında görüyorsunuz, biz geniş 
halk kitlelerinin elinde görüyoruz. Siz, Türkiye' 
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riin kapanmasının, nimetlerinin nasıl dağılacağı 
hakkında hassas değilsiniz; 'biz size göre lüzu
mundan fazla hassasız. Bütün mesele bu. (C. II. 
P. «ıralarından alkımlar, A. P. sıralarından mü
dahaleler.) 

«Anarşist» diyorsunuz. Diyelim ki Cumhu
riyet I M k Partisini anarşistlikle suçladınız. Şim
di bir parlâmentoda bu deyimler geçiyor. Bun
lun 'bir gün benzer parlâıneritolardan, bu deyim
leri gerçek bilenler alsalar, ne diyecekler? İktida
ra gelmiş 'bir partiye anarşist 'demişler... Arka
daşlar, anarşistler Devleti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan bir inanç peşindedirler. Devleti eline 
geçirmiş bir parti nea'ni' 'kaldırışın?.. (C. H. P. 
vo M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Komünistlik nedir arkadaşlar? Komünistlik, 
üretim araçlarının kamuya •maİedilmesMir, fbaşka 
İbir şey değildir. Bir siyasî parti ki, programın
da, bildirgesinde mütemadiyen geniş halk kitle
lerine mülkiyeti yaygınlaştırmak ister; bir siya
sî parti ki, ibâzı çevreler devletçilikten bahsetmedi 
diye kamulaştırmadan az bahsetti diye suçlar 
ve <o siyasî parti gelir böyle bir programla çı
kar; «Ben kooperatiflere, kooperatiflerin üst ku
ruluşlarına yatırını yaptıracağım.» der, «Çalışan
lara yattınm yaptıracağım» der; ondan sonra ge
lir buraya, koro halinde bu taraftan ve o taraf
tan komünistlik ithamı 'ile karşılaşır. Bu işi bi
lenler gülerler 'buna, insaf odiriz. Bu kelimenin 
ibir anlamı vardır, bir şey iiiade eder. Hissî ola
rak «Sen komünistsin» demeyi eğer ibir hakaret 
yerine kullanıyorsanız, lütfen başka kel'ime bu
lunuz da gülünç olmayalım. 

Sayın Demirel muhalefet partisi lideri ol
duktan sonra, muhalefette nasıl görev yapacak
lar; bunu bir demeç halinde ya da bir konuşma 
halinde belirttiler. Diyorlar ki: «Sorumlu ve Dev
lete sadık (muhalefetin rejimim'izin eksiği bulun
duğunu daha evvel ifade etmiştik. Bu eksiği gide
receğimizi ümit ederim.» 

Sorumlu ve Devlete sadık muhalefet.. Benim 
•bildiğim, 'siyasî partiler millete, halka sadıktırlar. 
Devlete sadık siyasî parti... (A. P. sıralarından 
müdahaleler.) Vatandaşlık o... Devlete bağlı ol
mak, Devletin kanunlarına saygılı olmak vatan
daşlık görevi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Uğur, 
yattı ıfcaitaım.. 
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NECDET UĞUR (Devamla) — Ama bir si
yasî partinin... Ne 'anlaşılıyor pek anlayamadım. 
Aslında biz buna aşinayızdır, ama tavsiye etmem. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale ekmeyiniz efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — «Bizden baş

ka kimsenin Türkiye'yi idare edemeyeceği gibi 
bir zihniyetin sahibi değiliz.» diyorlar. İnsanlar 
düşünürlerken/akıllarına ilk gelen film, bir eüm-
lede alda ilk gelen fikri tekzip etmek 'için söyle
mişler sanki. Siz Devlete sahip olacağız dersi
niz, bem de muhalefet olursanız, o zaman size 
bu sual sorulur tabiî. Sizden başkası burayı ida
re edemez mi diye düşünüyorsunuz ki, hâlâ Dev
lete, Hükümet olmadığınız halde sahip çıkıyor
sunuz denilir. Bu sebeple arkasından hemen bu
nun tekzibini yapıyorlar ve, «Muhalefet görevini 
•hırsla, hınçla yapıldığı dönemlerde iktidar göre
vini deruhte ettik, çeşitli tahammülsüzlükleri 
•gördük, iktidarı müşkül duruma düşürmek için 
memleketi idare edilmez hale getirmenin muhale
fet görevi yapmak sayıldığına şahit olduk; onun 
için engeldi, yıkıcı ve sorumsuz muhalefetten şi
kâyetçi olduk.» diyorlar ve böyle muhalefet yap
mayacaklarını da ilâve ediyorlar. 

Şimdi arkadaşlar; Sayın Demirci'in konuşma
sının son cümlelerini beraber okuyalım müsaade 
ederseniz Sayın Adalet Partililer: 

«İç ve dış ticarette devletleştirme hazırlıkla
rı olduğu intibaını veren, kalkınma ve yatırım. 
hamlesini yanlış modellerle sekteye uğrata.cağrn-
dan şüphe bulunmayan; devletleştirmeci, kaanu-
laştırmacı bir zihniyetle vatandaşın istediği işi 
tutma ve mülkiyet haklarına saygılı olmayacağı 
intibaını veren; halkı sektör içi ve sektör dışı di
ye ikiye ayıran ve bunu ileri demokrasi İcabı sa
yan; kalkınmamızın en önemli kesimleri olan ta
rım, endüstri, madencilik gibi sektörleri ileriye 
götürmede bir fikri bulunmayan, Doğu Bölgesi 
kalkınmasına özel bir itina göstermeyen, köy ve 
köylü meselelerine eğilmeyen; pahalılık, fukara
lık, işsizlik, enflâsyon gibi fevkalâde önemli ko
nularda hiç bir çözüm getirmeyen, ülkeyi temel 
mal ve hizmetlerden ve gerekli altyapıdan mah
rum bırakacağı intibaını veren...» 

Bu kim bu?... Daha güvenoyu almamış ve 
daha kalemi eline alıp da ilk imzayı atmamış Hü
kümete söyleniyor bütün bunlar. 

Arkadaşlar, bütün bunların hepsinin, komü
nistlik, anarşistlik, millîlik, gayrimilllîlik; bun-
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larin hepsinin muhasdbesi yapıldı. Buraya se
çimle ıgeldik. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 'ses
leri, alkışlar.) Türkiye'nin her yerinde, elinizden 
'geleni arkaya 'bırakmadınız, söylediniz bunları. 
Türk halkına söyleınediniz mi? Gecekonduda söy
lemediniz mi? Köylerde söylemediniz mi? Orman
larda söylemediniz mi? Şu Cumhuriyet Halk 
Partilileri ta dağ köyündeki garip insana bile, 
kendi'siriin derdiyle ilgilendiği için, yapılmadık 
jurnal mı (kaldı? Kötülemedik lâf mı kaldı? On
dan sonra ne oldu? Kendi sevgili deyiminizle san
dıktan Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Nereden 
çıktı?... (C. II. P. 'sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Gecekondudan çıktı, köylerden çıktı, en 
yoğun biçimde 'suçladığınız bölgelerden çıktı 
Cumhuriyet Halk Partisi. Türk halkı bu suçla
malarınızı çoktan iflâs ettirdi. Güldüler... Siz söy
lediniz, Ibiz geldiık; sizin söyledikle!inizi bize an
latırken gülüyorlardı. Halinize gülüyorlardı. Bu
nu ispat da çittiler... Daha da ettiler Aralıkta., 'di
ğer seçimlerde ve daha da edecekler. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Demirel burada diyorlar ki: «İnsafsız, 
'hırçın muhalefet yapmayacağım.» Ama görüyor
sunuz, 'daha işe başlamamış ve güvenoyu almamış 
<bir Hükümete bir savcı iddianamesiyle çıktılar. 
Eğer bu hırçınlık -değilse, bu insafsızlık 'değilse; 
ya başka türlü karar 'Verseler ne 'olacaklardı? Bu
nu düşünemiyoruz adında, (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Feyzioğlu buradalar mı (bilmiyorum 
ama... («Burada, burada» sesleri) Sayın Feyzi
oğlu, 'Cumhuriyet Halk Partililer sizin konuşma
larınızın önemli ibir kesimini, hele Cumhurij^et 
Halk Partisinin (l>ir 'dönemindeki konuşmalarını
zı çok İyi hatırlarlar. İstanbul'dakiler Taksim 
mitinginde yaptığınız konuşmayı hatırlarlar. Yi
ne Cumhuriyet Halk Partililerin teşkilâttan ge
len, hattâ genç üyeleri Kurultayda yaptığınız 
konuşmaları hatırlarlar. Şimdi bana arkadaki 'ar
kadaşlarım, benim >de sonradan hatırladığım bir 
cümleyi söylediler. Siz vaktiyle bizdeyken şöyle 
•demişsiniz: «"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
komünizmin akıllı düşmanıyız, Adalet Partililer 
(akılsız düşmanlarıdır.» 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İdik, 
idik. Şimdi yeni Cumhuriyet Halik Partisi var. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hayır; Ye
tmek ki, komünizmin bir akıllı düşmanlığı vardır, 
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bir akılsız düşmanlığı vardır. (C. H . P . sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) O halde, konu
muz Adalet Partisidir, bunu siz tanımlaimışsı-
nız, benim dilim varmamıştı. 

Sayın milletvekilleri, biz Cumhuriyet 
Halik Partisi olarak, Sayın Bülent Eeevlt'in Baş
kanlığında kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Millî Selâmet Partisi Karma Hükümetine 
olumlu oy vereceğiz. Üç yıllık ara rejimi bitirip, 
tam demokratik koşullarla kurulmuş olan bir 
Hükümet olduğu 'için olumlu oy vereceğiz. 

Yıllardır birbirinin karşıtı diye propaganda 
yapılan Mü görüşü önemli Ölçüde birleştirerek 
millî (bütünlüğü güçlendirdiği için olumlu oy ve
receğiz. 

Karşılıklı bağışlanla ve hoşgörüye dayanan 
bir kardeşlik ortamı ve iç barış getireceği için 
olumlu oy vereceğiz. 

Ekonomik kalkınmayı bir avuç azınlığın eliyle 
ve geniş halk kitlelerinin sırtından yapmak ye
rine, geniş halk kitlelerinin eliyle yapacağı ve 
nimetlerden geniş halk kitlelerini yararlandıraca
ğı için olumlu oy vereceğiz. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Millî güvenlik ve dış politikada bağımsız ve 
kişilikli bir politika izleyeceği için olumlu oy ve
receğiz. 

Biz Cumhuriyet IJalk Partisi olarak hu Hü
kümete, kimsenin ıbiıibirino kuşkuyla bakmıyacağı 
bir huzur dönemi açacağı, gençlerimize ve çocuk
larımıza sevgi ive güven dolu bir ortam yarataca
ğı için olumlu oy A-ereceğiz. 

Ve nihayet biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bu Hükümete, kimsenin kimseyi ezem'ediği 
bir dönemi haşlatmak kararında olduğu için 
olumlu oy vereceğiz. (C. H. P. sıralanıi'dan «Bra

vo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) 
Yüce Meclisi, bu duygularla, bu inançla 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar
la selâmlarım. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli ve ayakta sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
(SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Baş

kan.'.. 
(BAŞKAN — Sayın Genç-, Sayın Feyziıoğlu'-

nun konuşmıaianyle ilgili zaptı getirttim ve tet
k i k ettim. 

ıSayın Feyzioğlu,' konuşmalarının bir yerin
de; «Af as'ayiş getirmeli, asayişsizlik değil. Af 
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ikardeşlilk getirmeli, yeniden, anarşi ve iç kav
ga değil.» diye bahsediyor ve sonunda, anar
şistlerin hâkimlerimiz tarafından mahkûm, edil
diğini Ibeyan buyuruyorlar. Bu arada bir arka
daşımızın İrfan Solma zer'le ilgili hir lâf atma
sından sonra, Sayın Süleyman Genç, siz ayağa 
kalkıyorsunuz; 'bu arada Sayın Feyzioğlu : 
«Kim konuşuyor? Süleyman Genç. Çıkarayım 
mı vesikaları?» diyor. 

ISÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Tamam işte 
(Sayın Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

BLAŞKİAN — Müsaade 'buyurunuz Sayın 
Genıç. 

IBu ifade Başkanlıkça size sataşma niteli
ğinde görülmüştür. Ancak, rica ediyorum, yeni1 

bir sataşmaya, gecenin bu saatinde sefoebolma-
yın lütfen. 

Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN GİFJNÇ (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Gecenin bu saatinde, Türk köylüsünün tek 
istirahathanesi olan kahvesiyle Ulusal Mecliste 
•alay edilmeseydi buraya çıkmayacaktım ve Sa
yın Feyziioğlu'na, 'Türk köylüsüne hakaret ede
mezsin demeyeeeikitim. (G. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

" TURBAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Onun 
•için mi ıçiktın? Gerekçe bu mu Saym Başkan? 
Hakaret etmedim ben. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bunun 
için... 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
SÜLEYMAN GENiÇ (.Devamla) — Bunun 

için buraya çıktım. Ben Türk köylüsünün için
den geldim... 

(BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... Rica 
ediyorum iSayın Genç dinleyin lütfen. Size bu 
konuyla ilgili olarak söz vermedim. Rica edi
yorum, biraz evvel söylediğim... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, 'bana söz verin. Türk köylüsünün kah
vehanesine hakaret etmedim ben. Asıl sataşma 
ibu; söz istiyorum, asıl sataşma bu, yalan söy
lüyor. Lütfen Başkanlık yapın. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 
. BAŞKAN— Saym Feyzioğlu... 
. SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Saym 
Başkan, dikka!t edeeeğim ikazınıza, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfedip bu
yurun oturun, hatip sözünü bitirdikten sonra si
zi de dinleyeceğim efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Benim 
hayatımda, vermeyeceğim hiç. bir şeyin hesofbı 
yoktur, her şeyin hesaıbını vermeye hazırım. 
Sayın Feyzioğlu ne biliyorsa. onu söylemek için 
kürsüsüne getirsin. Biz milletin oyuyle, onayı
nı alarak buraya geldik, milletin oyuyle buraya 
geldik. IO nedenle, biz burada her türlü hesafbı 

- vermeye hazırız. Ama, milletin oyuyle buraya 
gelenlerin de, milletin oyuyle (buraya getiren
leri zan altında 'bırakmaya hakkı yoktur. 

Şimdi, benim Saym Feyzioğlu'ndan ricam, 
ne biliyorsa .buraya lütfen getirsin ve buraya 
lütfen, Ataltürk'e suikast yapanların kimin to
runu olduğunu da geltirsin. 

Teşekkür ederim. (€. H. P. sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, .alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Genç. 
Değerli arkadaşlarım... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sataş
madığına kani değilsiniz değil mi? Sataşmayı 
görün simidi... 

BAŞKAN — Efendim , istirham ediyorum 
Saym Feyzioğlu, söz vermedim daha size efen
dim. Ben, ne ifade buyuraeaksanız onu lütfedin 
dedim. 

TURİHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, sözlerinde haftan sona kadar sataşma 
vardır. 

1. — Türk'köylüsünü tahkir ettiğim şeklin
de iddia edilen bir sözüm tamamıyle tahrif edi
lerek nakledilmiştir. Köy kahvesini küçümse
mek değil, köy kahvesinde gıyapta söylediğiniz 
yalanı burada söyleyemezisiniz, çünkü burada 
cevabını verirsiniz anlamında söylediğim - za
bıtlar meydandadır - bir sözü tahrif ederek 
nakletmişltir, Ibir. (G. H. P. sıralarından müda
haleler) 

BAŞKAN — Lütfedin değerli arkadaşlarım, 
Sayın Feyzioğlu'nu dinleyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — (2. — 
«Ne- (biliyorsa ıgetirsin» demek suretiyle, kürsü
ye !çılkıp kendisine ibu sataşmasının cevabını ver
mem gerektiğini ifade etmiştir ve hakikaten 
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gerekli hale gelmiştir.'; Kendisine, 'Hangi iıcfk'ta-
da müdahale etliği için, niçin cevap verdiğimi 
açıklamak imkânını ortaya koymalıyım. Süley-
nıan Genç. yerinden ayağa kalkıp müdahale 
ederken Katkısızdı. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
TURıTIAiN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ayrı

ca, sözlerinin, 'sonunda; dayısı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk toplandığı gün 23 Nisan 
1920Vle Türkiye Büyük Millet Meclisinde vazife 
yapmış, İstiklâl ' Madalyası almış, babası ilk 
günden Müdafaa! Hukukçu, Mustafa Kemal'in 
imzasıyle adam olmuş bu Meclise gelmiş bir in
sana soy sop karıştırarak alçakça iftira etmiş-
Itrr. 

BAŞJKAN — Sayın Feyzioğlu... (C. II. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, ayağa kalk
malar, «Alçak; sensin», «Sözünü geri alsın Sa
yın Başkan, ne demek alçak» sesleri.) 

OSMAN BAYKUL («Burdur) — Sözünü ge
ri alsın, alçak diyemez. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu.. Değerli arka
daşlarım... Sayın İdareciler... (C. H. P. sırala
rımdan gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerinize otu
run efendim... (C. G. P. ve C. H. P. sıralarından 
Karşılıklı bağınmalar, tartışmalar.) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ~(İstaınJhul) — Sözünü 
geri alsın Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İdareci üye arkadaşlarımız, 
lütfen igorevte... Sayın arfcad/aşlarıan, lütfen yer
lerinize oturun efendim.... (Gürültüler) Sayın 
üyeler, lütfen y/erlerinize 'Oturun efendim. 

Değerli arkadaşlarım... (O. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Süleyman Genç 
de bu Meclisite milletvekilidir. Sözünü geri al
sın Feyzioğlu. 

BAŞKAN — Sayın Özpalk,, lütfen yerinize 
oturun efendim. 

Sayın Özpak, Sayın 'Özpalk, lütfen yerinizle 
o'turun efendim. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Lütfen sözlünü 
geri alısın Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet 
/Meclisimin... (C. H. P. ve C. G. P. sıralarından 
gürültüler) 

Lütfen oturun ve ısükûneltle müzakereleri yü
rütelim değerli arkadaşlarım. (A. P. sıralann-
dan «Söz ver, söz söz» sesleri) 

«Söz ver» denilmez. Söz istenilir, Başka
nın takdirine mevdu bir (keyfiyet. Verir veya 
vermez. «Söz ver» diye yerinden eımredilmez 
hey efendi. 

Söz isteyecek olan arkadaşımız da burada
dır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İste
dim -efendim, 'istedim. Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzıüoğlu, ifade buyur
duğunuz iko.nuiarın tamamında Sayın Süleyman 
Genc'e cevap verecek nitelikte (konuşma yap
tınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ha
yır, hayır; sataşmayı .anlattım. 

BAŞKAN — Sadece size bir konuda söz ve
riyorum... 

MEHxMET SÖNMEZ (Hatay) — Önce sözü
nü geri alsın. 

BAŞKAN — Bir ikionııda söz veriyorum ve 
ayrıca bu «Alçak» sözünü dıe geri alınamazı is-
/tirbam ediyorum. 

Süleyman Genc'in son cümlesi ile ilgili ola
rak söz veriyorum size. Bu sınır içerisinde kal<-
ma'k kaydıyla lütfen. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Önce sözü
nü geri alsın. 

BAŞKAN — Değerli 'arkadaşlarımı lütfen 
oiturun. Sayın Sönmez... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De
ğerli aıkadaşlarım, tartışma, anarşik eylemle
re karışmış olanların affedilmemesi tezini sa
vunduğum sırada çakmıştır. (A. P .ve C. H. P. 
sıralarından yer yer ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bar dakika 
<efendiım. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinizi alı
nız efendim. 

Buyurun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cum

huriyetçi Güven Partisinin inancına göre hangi 
suçların... 

BİR MİLLETVEKİLİ — Bıralk şu Cumhu
riyetçi Güven PartisİEili... 

BAŞKAN — Müdahale eltmeyin arkadaşlar, 
lütfen müdahale etmeyin, yerinizden müdaha
le etmeyin >etf endim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) .— Ta-
hammüllü iktidar, tahammülü... Hoşigörülü (!).. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sana tahammül 
dtmdk mümkün ımü?.. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yap
mayın (efendini... 

Cumhuriyetçi öüveıı Partisinin, hangi suç
ların affedilmemesi gerektiğini belirtıtiğim sıra-
ida yerinden talikan Süleyman Gteııç; (C. H. P. 
sıralarından «Sayın, sayın» sesleri) büyük vur
gunlar vuranların niçin .affedilmemesi şeneltti
ğini, anarşi suçlarını işlemiş veya bunları pro
paganda ile .'kışkırtmış olanların aşırı sol ör
gütleri kurarak Türkiye'de 'bir totaliter kızıl 
dükta idaresi kurma çabasına girmiş olanların; 
niçin affedilımemesini savunduğum sırada, ar
kadan ayağa kalkan ve biraz .evvel dinlediğiniz 
milletvekili müdahalede bulundu. İçltüzüğe 
aykırı bir müdahale. Af için sizin başka dü
şünmeniz, hizim de bâzı konularda 'başka dü
şünmemiz, bâzı hususların affına karşı olma
mız tabiî bir şey; tahammül etmek lâzım bu
ma. Onun üzerine Süleyman Genç, «Vesikala
rı söyleyeyim mi» denıeimi ide sataşma telâkki 
lettiler. 

Anarşik eylem suçlarını Koalisyon Proto
kolünüm dahi hariç bırakmayı düşündüğü, biz
zat C .H. P. Genel Başkanınm grup konuşma-
ilarında, «Seçim heyannamenıizdeki sınırların 
ötesine geçmeyelim» diyie sınırlamaya çalışarak 
af dışı bırakmak iisitediği... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Dışına 
çıkıyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Akdoğan. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Anar
şik eylemlerin affı İçin, ibu affın şümulünü 
gıenişlertmek için, Süleyman Genç Grupta ko
nuşma yapmış mıdır, yapmamış mıdır; bütün 
hasında çıkan haberler yalan mıdır? 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Ne karış
tırıyorsunuz bizüım Grubumuzu? (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Feyzioğiu, Sayın Feyzi
oğiu, size sadece son cümle ile ilgili olarak 
söz verdim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, müsaade buyurun, .müsaade buyuran. 
«ıBildiğiini söydesin» diyor. Kendirline veııdiğim 
cevap hunrjnila ilgilidir. 

Köy kahvesinde İrfan Solmazer meselesin
den bahsedip, gıyapta iftira edebilirsiniz; ama 
biz İrfan Solma zer'i kolundan tutup partiden 

•attık. «Affetmeyin» diyen biziz, «Affedilsin» 
diye uğraşan sizsiniz Süleyman Genç «Affetme
yin, affetmeyin hesabını versin» diyen biziz. 
Affetmeyin... 

METİN TÜZÜN '(İstanbul) — Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Lütfen ibitirin Sayın FeyZİ-
oğlll. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Davamla) — Sü
leyman Genc'in, 1 Mart 1971 tarihli Ulus Ga
zetesinde, sınıf edebiyatı ve bilimsel devrimci
lik ledebiyatı yaparak, «İlk adım halk yığınla
rını kendi sınıf bilinci ile kuşatmak, kendi ik
tidarları uğrunda hu yığınları eyleıme geçir
mektir» tarzındaki görüşü, yığınları sınıf bilin
ci ile eyleme geçirmek görüşü bugün bu ikti
darın kabul ettiği görüş müdür? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğiu, hir dakikanı
zı istirham edebilir miyiım efendiım? Lütfen... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Vak
tiyle Cumhuriyet Halk Partisinde iki Genel 
Başkan vardır. Birisi'Paritinin Genel Başkanı 
İsmot İnönü, birisi de Gençlik Kolları Başkanı 
Süleyman Genç ve «Süleyman Genç başka bir 
zihniyettin başkanıdır» diye ya,zıılan yazılar ve... 

BAŞKAN — S ay m Feyzioğiu, sözlünüzü ke-
iseceğim efendim. Sözünüzü keseceğim Sayın 
Feyzioğiu. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 
Vesika bu mu ? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Alâ
kası ne ,bunun ? 

İBRAHİM AKDOĞAJS1 (Kocaeli) — Ne alâ
kası var bunların? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kürsüyü istismar ediyor. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Genel Baş
k a n olanıayanıların ifadesidir hu. 

BAŞKAN — Lütfen .efendim, lütfen. 
Sayın Feyzioğiu bağlayın ve 'müzakereye 

geçelim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Da

ha bu vesikaları tekrar eltmeme, «Sözünüzü ke
seceğim:» müdahalesi ile yeni vesikalar söyle
meme imkân vermiyorsanız Sayın Başkan. Biz 
'daha nice vesikaları getirme kimJkâ.nını buluruz; 
f;'ikat mademki bu noktada daha fazla konuşma
mı, başka hususları da getirmemi lüzumlu gör-
müvorsunuz Savın Backan... 
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KADİR ÖZPAK (Uşak) — Son cümle, son 
•cümle?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
(dakika. İlik ve son, ilk ve sıon. Müsaade bu
yurun. 

Köy kahvehanesi ikomusunda söylediğim sö
zü tahrif (edemezsiniz. En büyük saygısı olan 
insanız biz; ama gıyapftta yalan söylediğiniz gi
bi orada, Mecliste .söyleyemezsiniz; çünkü bu
rada cevap alırsınız dedim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Veremedoinâz 
ki... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Soy -
sop meselesinle gelince: 

Bizin soyunuz - sopunuz İkiaç kuşağa kadar 
bellidir bilmem; ama benim 1 200 senelerine (ka
dar... (O. H. P. sıralarından gürültüler) Selçuk
lu devrin 3 kaiclar babamın babası, onun babası, 
onun babası Kayseride tapu kayıtlarında belli
dir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (ıSiınlop) — Ne il
gisi var şimdi bunların?... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ba
bam, Mustafa Kemalin ilmzası ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisini, Müdafaai Hukukçu ola
rak, kurulduğu günden beri Cumihuriyeit Haille 
Partisi saflarında olanak, Misakı Millîyi kalemi 
ile savunmuş insan olarak, Türkiye Büyüik 
Millet Meclisine Mustafa Kemal'in gösterdiği 
aday olarak girmiştir. 

Anamın özkardeşi 23 Nisan 1920'd-e Türkiye 
Büyük Millet Meclisine Mustafa Kemal'in ya
nımda girmiş olan, resmî ve adı lesfki Meclis bina
lında, Ibu Meclisin ilik »kurucuları, ilk mebus
ları arasında yer almış oilan, İstiklâl Maldalyası 
ile taltif edilmiş olan bir vatan (evlâdıdır; ba
yatının sonuna »kadar Mustafa Kemal'in yanın
da ve (emrinde çalış/mış olanı insandır. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstadbul) — Sayın 
Başkan, konuyu genişletiyor, söz hakkını is
tismar ediyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamila) — Ba
bam bu, anamın kardeşi bu; babamın babası 
bu Devletin bir küçük ımemura, onun babafsı 
yine bu Devletin bir küçük meımuru, onun ba
bası yine Devlet hadimi. 

BAŞKAN — Bayın Feyzdoğiu... 
-TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşlarım, aşağılık birkaç 'komünistin son 
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zamanlarda (kasıtlı olarak tahriflerle benim so
yumla - sopuımla ilgisi olmayan .insanlarla ilgili 
ortaya attığı iftiraları bu kürsüye getirmeye 
hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Baym Fey-
aibğlu, Sayın Feyzioğlu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biz 
kendi hesabımızı da.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Bayın Fey
zioğlu, Sayın Feyzioğlu... (Başkan hatibin 
sözünü kestli.) (0. H. P. sıralarından gürültü
ler) Sayın Feyzioğlu... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bayın Başkan, 
sözünü gem alsın... 

BAŞKAN — Lütfen oturan arkadaşlarım. 
LütDen otumm efendim, lütfen oturun. 

Değerli aıtaadaşlarısm, Millet Meclisinin ça
lışma saati ile ilgili bir önerge varıdır, «okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanığına 
Hükümet Programı müzakeneilleimnin bitmesi 

ve aylamanın 6 . 2 . 1974 .gününde yapılmasın! 
temin için müzakerelerin devamına karar ve
rilmişti. 

4 . 2 .1974 ıgününün bitmesine rağmen müza
kereler bitmemiş ve bu sebeple oylama 7.2.1974 
gününe kalmıştır. 

İlerleyen saatlerde müzakerelerin devamın
da gim kazanılması yönünden fayda kalmamış; 
fakat • konuşan ve dinleyenler için ımüşkilât foe-
llirmiştir. 

Bu sebeple saat 11.001de toplanmak üzere 
Birleşime ara verilmesini saygı ile arz ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Nejdet Uğur Hasan Alklsay 

İHSAN ATAÖV ı(Antalya) — Bayın Baş
ikan, önergenin aleyhimde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde1, buyurun 
«fendim. 

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

Yüce Meclis, bumdan biılkaç saat önce bü
tün grupların imzalarını taşıyan ve Bayın Mec
lis Başkanımızın da mütalaasıyla beraber Baş
kanlık Divanı halinde, yani Danışma Kurulu 
halimde bir önergeyi Yüksek Başkanlığa' sun-
Imuş ve ittifakla kabul edilmişti. 
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Bu üneııge, Hükümet Programmın yarın Se
natoda müzakere edileceği cüheıtle, (müzakerele
rin bitimine ikadar devamına .aitti. (C. H. P. 
sıralarından «Dündü, dün» sesleri) Bugün ol
du, önergede «eyarın» 'deniliyordu. 

Simidi •miiıhıtere.m arkadaşlarım, ibâzı grup
lar dinleme güçlenimi kaybetmiştir... 

BAŞKAN — Konu ile ilgili olarak Sayın 
Ataöv... 

1IISAN ATAÖV (Devamla) — Önergede 
var Sayın Başkanımı; yapmayın Allaih aşkına, 
Önergede diyor 'ki: «Dinleme tamamımülü kal
mamıştır.» Okhıyam bir kerte daha... 

BAŞKAN — Tamamı efenldim, tamam; bu
yuran konuşun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, .bâzı 
gruplarda dinleme tahammülü kalmamıştır. 
Her ne kadar sözcüler -«(hoşgörü» falan diyorsa 
da, -hoşgörü kalmamış, (küfür başlamıştır 
gruplarda. Yanıi Parlâmento haysiyetini koru
nmak ortadan kalkıyor. Omum için bu işin ya
rına kalmasını icap >ettiren bir şey de kalma
mıştır. Gruplar konuşmuştur, İçtüzüğe göre 
diki kişisel görüşme yapılacaktır. Bunlar da 
azamî 20'ş-er dakikadır. 

Zannediyorum 'gruplara cevap verildiğinle 
göre Hükümet adına, Hiükümetin Grubunun 
Başkanı 'konuştu; belki Hükümet de bir şey ko
nuşacak ama, gıııbu cevap verdiğine; göre Hü
kümetin ınıe cevap vereceği (belli değil, ama... 
'(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

Biz diyoruz ki, C. H. P. - M. S. P. Hüküme
tinin ıbiran evvel güvenoiyu .alabilmesi için mü
zakerelere devam 'edelim, sabaha !kad.ar devam 
odclim. Bundan (ovvellki hükümetlerin prog
ramları sabahlara kadar devam etmiş, o gün 
ımüzakeresii bitmiştir. 

Yüce M'ecİrislerin (almış oldukları kararları 
tuk] saat sonra -değiştiren Danışma Kurulundan 
(geçmeden, mesai saatleriyle ilıgiıll olarak İçtü
züğe aykırı kararlar verdiren bir duruma Yü
ce Meclisi sokmayınız. Zaten Sayın Başbakan 
konuşacaksa konuşacak, ondan sonra mesele 
bitecek. Ama Sayın Başbakan hazır değilse, 
Sayın Başbakanın bâzı dokûmıamlar toplamaya 
ihtiyacı varsa... (C. H. P. sıralarından «Başba
kan hazır, ner zaman hazır» sesleııi) 

Beyler siz Başbakanı mısınız? (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen gürültü etmeyin, lüt
fen dinleyin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O zaman bir 
diyeceğim yok. Halk Partililerin her 'birisi bir 
Başibakan ise bir diyeceğim yok. (O H. P. sı
ralarından gürültüler) 

Hattâ ıfaiz öyle sanıyoruz İki, bu Başbakan
lıkta Mraz da Selâmetin hissesi var. O da çı
kıp Ontak Pazar ile ilgili olarak konuşacak. Bı
rakınız, bu akşam tam tavında, gayet güzel 
dinleme dunumu var, herkes itam formumda; 
gelin şunu konuşalım, buyurun saıbaba kadar 
konuşa hm. Ayın 7 slinde güvemoylamıasının 
yapılmasında bir mahzur yok. Yarın saat 
11,00'e kaılırsa, ll,0O^den sonra kişisel görüşme 
ler, Başbakanım konuşması, ondan sonra 
'grupların bir devam önergesi vermesi suretiyle 
bu işin daha çolk uzaması übtimali vardır. Baş
bakanın konuşmasıyle ortaya yeni durumlar 
çıkacaktır ve uzayab ilecektir. Onlara cevap 
venmeJk için yeniden sözler alınacak ve müza
kereler uzayacaktır. Omdan sonra Senatodaki 
konuşmalar tehlikeye girer. (C. H. P. sırala-
rıııdam müdabaleler) 

Çıkacak olan şu: Sayın Başbakan konuştuk
tan sonra bâzı dokümanlar daha buraya gelir 
ve konuşmalar devam eder. Gruplar ikinci tur 
'konuşmalarına geçerler. Güvenoyu almak o 
kadar basit mesele değildir. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) Evet, o ikadar basit mese
le değildir. Hele burada Grap adıma Nejdet 
Uğur'u çıkarıp, konuşturup konuş'turap da 
•sonra önerge verip, «şimdi kalkıp gidelim:» de
linenin ıbir ımânası yoktur. Gelin, şunu şurada 
konuşalım. 

Sayın Nejdet Uğur'da; bundan önceki Grup 
Baş kan vekilliği yaptığı devrelerdefaimden çok 
form düşüklüğü gösterdi; o da biraz alışsın, 
bakın ortaya neler çıkacak. (Gülüşmeler) 

Onun içiiın, geçenim bu saatinde böyle olur. 
Bu önergeyi reddedin aıîkadaşlar... Saym Baş
bakandan da rica ediyorum, yarın Senatodaki 
müzâkerelere daha saılıim bir şekilde gidebilme-
le tıi için, bu işi bugün burada bitirelim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Üzülmeyin, nasıl olsa 
Selâmetle ak günlere doğru yol almışsınız, gü
venoyu vereceksiniz, ama lâfımı bitirelim şu
nun. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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BALKAN — Teşekkür »ederim sayın Ataöv. 
önerilenin lehinde sayın Erverdi, buyurun. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem 'arkadaşlarım; umarım ki, 
sayın Ataöv'ün üslubunda ikonuşmayacağiım için 
ıbeni de form düşüklüğü ile itham etmezler. '('Gü-
•lüşımeler) 

Meclis kürsüsüne yakışmayacak, ciddiyetten 
uzak, ibir veçhileyle söylediklerinin yasalarla 
alâkası olmayan birtakım şeyleri -söylemek su-
•netiyle indiler ve bizi de Danışma Kurulunun 
kararlarını ihlâl eder vaziyette gösterdiler. 

Ortada Danışma Kurulunun aldığı ibir karar 
yoktur. [Sayın Meclis Başkanının bizleri davet 
©dişi; partilerin grup b aşk an vekili eri meseleyi 
kendi aralarında konuşsunlar, Mecliste bigüna 
üzerinde .münakaşa çıkmasın ve kolaylıkla halle
dilsin için idi. Danışıma ıKurulu, İçtüzükte geçen 
bir müessesedir.. Danışma Kurulunun bu türlü 
işlerde karar almasına da gerek yoktur, affına 
sığınarak zihnine yerleştireyim. 

Gelelim ikinci meseleye; 
Konu ne idi? Anayasanın 103 ncü .maddesin

de, güvenoyuna, tartışmaların bitişinden 'bir tanı 
gün sonra müracaat edilmesi âmir hüküm olarak 
yer almaktadır. (Saat 24'ü 'bir dakika geçmiş 
oldu mu sayın Ataöv'ün, Mecliste başka şeyleri 
öğrenmiş olması sebebiyle İçtüzüğü öğrenmeye 
vakti olmamış oylama bir gün sonraya kalacak
tır. 

Binaenaleyh, vakit kazanmak için, gece 24'e 
kadar biteceğini zannederek, tahmin ederek; 
bütün arkadaşlar, ayın 6'sında da güvenoyu 
'alınmasını temin için müzakerelerin saat 19 dan 
sonra da devamına ikarar vermiştik ve bu yol
da -da oylama yapıldı. Ama gördük ki, sayın 
•Demirci'in meseleleri detaylı olarak anlatmaları 
dört saat sürdü. 2490'a göre ihaleye çıktı. Sayın 
•grup sözcüleri ondan geri kalmamak için ibir kı
sım da onlar ifade -ettiler. (C. II. P, sıralarından 
gülüşmeler, A. P. sn-a'l arından gürültüler.) 

İBakın, bizi tahammülsüzlükle itham ediyor
dunuz. Daha iğnenin ucu gelıniöden bağırmaya 
başladiniz. '('Gülüşmeler) 

O sebeple ımatlûp hâsıl olmadı. Sinirler ge
rilmiş... Bir grupa diğerinden farklı muamele 
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de yapılmadı, herkes (grupları 'adına konuştu. 
İki milletvekili arkadaşımız konuşacak, kişisel 
görüşlerini söyleyecek, sayın Başbakan da Hü
kümet adına konuşacak. Sayın Ataöv, onu da 
cevaplayacaklarını söylediler, iKaibul. Eğer Mec
lis, verilen bir önergeyi kabul eder ve görüşme
lerin devamında fayda bulursa - Tabiî Ataöv'ün 
sözüyle değil, sayın Meclisin, karariyle olacak
tır hu. - O zaman görüşmeler de devam eder. Hiç 
ibir şey diyeceğimiz de yok, korkumuz da yok, 
verilmiyecek cevapta yok. 

Ama bunların da olacağını tahmin eder ve 
bunların ila, tahakkuk edeceğini farz eder isek, 
bu görüşmeler daha saatlerce uzayacaktır. 

Bizim önergemizde, «tahammülü kalmadı» 
diye bir ibare yok, sayın Ataöv öyle anlamışlar, 
Sayın Başkandan rica edelim. «Söyleyeni de, 
dinleyeni de müşkülâtla karşı karşıya» dedik, 
tahammülü kalmadı demedik. 

Bir kışımı arkadaşlarımız daha dayanıklı 
olabilirler; ama bir kısım arkadaşlarda, uykusuz
luk sebebiyle belki istediklerinden öteye giden 
kelimeleri söyleme durumu başladı. Bâzı arka-
daşılarımız sinirlerine ımağlup olarak kendileri
ne yakışmayacak birtakım davranışların içerisi
ne girdiler. Bundan sonra temadi ve tevalisi de 
mümkündür. 

Ayrıca, bütün gruplar da konuşmuş, milletve
killerine sıra gelmiştir. Sayın Başbakana da, bu
lgun saat i r d e n itibaren Senato'nun açılışına ka
dar zaman da kalacaktır. İki milletvekili konuş
tuktan sonra eğer görüşmelerin devamı için bir 
önerge verilmeyecek veya verilen önerge iltifa
ta şayan, bulunmayacaksa, o takdirde sayın Baş
bakan da konuşacak, .Senatoya kavuşacak za
man da olacaktır. O sebeple önergenin lehinde 
oy kullanmanızı rica ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (C. II. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erverdi. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi görüşmelerin, 

Birleşimin bugün saat 11'e bırakılması hususu
nu oylayacağım. 

Görüşmelerin bugün saat l l ' e bırakılmasını 
kabul eden -arkadaşlarım lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... 'Teşekkür ederim. 
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Birleşimi bugün saat... (A. P. sıralarından 
«Saymadınız» sesleri) Kabul edilmiştir efendim. 
Bunun usulü vardır, her oylamaya itiraz ediyor
sunuz. 

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
hâkim ve savcı sayısına dair Adalet Bakanından 
sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın yazılı 
cevabı (7/2) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Adalet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

1. Türkiye'de halen kazaî görevini ifa 
eden kaç hâkim, savcı ve muavinleri' mevcut
tur. 

2. Münhal (bulunan kadroların sayısı kaç
tır? 1961 yılından 'bu yana meslekten ayrılanla
rın miktarı nedir? 

Adaletin Devlet ve milletlerin hayatında olan 
önemini, toplumun yapısındaki üstünlüğünü tak
dir edeceğiniz izahtan varestedir. 

Artan hayat pahalılığı ve fiyatların hızlı bir 
seyir takibedişi karşısında hâkim, savcı ve bu 
kadroda çalışan tüm personelin sosyal hukuk ve 
güvenliği ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafın
dan neler düşünülmektedir? 

Adalet mensuplarının konut sorunu üzerinde 
Bakanlıkça bir çalışma mevcut mudur? 

Böyle bir çalışma mevcut değilse, Türkiye'de 
adaleti tevzie memur ve mesul bulunan tüm 
hâkim, savcı ve muavinlerin konut sorununu çöz
meye matuf sosyal ve iktisadî hayat şartlarının 
ibir düzeye getirilmesine katkıda bulunacak bir 
teklifi düşünüyor musunuz? 

Birleşimi; bugün saat 11 'de toplanmak ve 
Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere de
vam etmek üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 2,02 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 2.2.1974 

özlük işleri 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 8010 
Talât Oğuz'un yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 1 . 1974 tarih .Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 7/2-58/446 sayılı yazınız; 
Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz'un hâ

kim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nühsa olarak ilişkite su
nulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 9.1.1974 
tarihli yazılı önergesinin cevabıdır 

1. Hâlen Türkiye'de kazaî 'görev ifa eden 
3837 hâkim ve 1 485 savcı ve yardımcısı mev
cuttur. 

2. a) Münhal bulunan kadro sayısı 656 
olup, boından 403'ü hâkim, 247'si savcı ve 6 adedi 
de Yargıtay üyesidir. 

b) 1961 yılından 1973 yılma kadar 607 
emekli olmak suretiyle, 498 istifa suretiyle, 187 
ölüm suretiyle ve 48'de sair selbeplerle (İnzibatî 
veya seçim gibi), olmak üzere cem'an 1 340 kişi 
meslekten ayrılmış bulunmaktadır. 

c) Hâkim, savcı ve bu sınıftan sayılan gö
revlerde bulunanlar ile sair adalet mesnupları-
•nın daha iyi olanaklara kavuşması için gerekli 

-«•*« 

V-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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çalışmalar yapılacak, maddî durumları ile konut 
ve vasıta sorunları üzerinde durulacak ve ada
letin en iyi ve süratli şekilde temini için gerekli 
gayretler 'gösterilecektir. 

Hükümet programında yer alacak hususların 
gerçekleşmesi için gerekli çalışma düzeyine giri
lecektir. 

Arz olunur. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Doğarı ArasU'nm Tür
kiye'de suç işleyen yabancı uyruklu kişilerin sa
yısına dair Adalet Bakarımdan sorusu ve Adalet 
Bakanı Şevket Kazan'ın yazdı cevabı (7/25) 

11 . 1 .1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Adalet Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
buyurmanızı saygılarımla arz ederim. 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Son zamanlarda Türkiye'de tsuç işleyen ya
bancı uyruklu kişilerin sayısında önemli artışlar 
olduğu anlaşılmaktadır, özellikle uyuşturucu 
madde kaçaklığı ve kullanımı konusundaki suç
larda artışın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti yar-
gıçlarınca (gereğince cezalandırıldıkları da mü
şahede edilmektedir. İlişikteki isorularımın yazılı 
olanak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Türkiye'de ceza, ıslah ve tutuk evlerin
de : 

A) Kaç tane yabancı uyruMu mahkûm ve 
tutuklu bulunmaktadır? 

B) Bunların kimlikleri, yaşları, suçlarının 
niteliği ile tutuklular hakkında isnadolunan suç
lar (herlbiri için ayrı ayrı olmak üzere) nedir? 

C) Her birinin uyrukları, cinsiyetleri, tu
tuklanma tarihleri nedir? 

D) Hangi ceza, ıslah ve tutuk evinde bu
lunmaktadır? 

E) İçlerinde uyuşturucu madde kullanan
lara ne gibi bir tedavi yolu uygulanmaktadır? 

2. Son 10 yılda toplam olarak kaç yabancı 
mahkûm (çeşitli anlaşmalara dayanılarak) ait 
olduğu ülkelere 'geri verilmiş, buna karşılık 
aynı sürede kaç Türk vatandaşı geri alınmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 .2 .1974 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2854 

Konu: Kara Milletvekili Do
ğan Araslı 'nın soru önergesi
nin cevaplandırıidığı Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 16 . 1 . 1974 gün ve 7/25-215/2650 sa-. 
yılı yazılarına. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tara
fından, Türkiye'de suç işleyen yabancı uyruklu 
kişiler konusunda, Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru 'önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuş 
ve önergede bahis konusu edilen hususlarla ilgili 
olarak, Bakanlığımızda mevcut istatistiklerden 
çıkarılan bilgiyi mehtevi iki cetvel işikte sunul
muştur. 

önergenin birinci maddesinin A, B, C ve D 
bentlerinde sorulan soruların cevaplarını ihtiva 
eden cetvellere göre; Türkiye'de suç işleyen ya
bancı uyruklu kişilerden 82 tutuklu ve 64 hü
kümlünün kimlikleri, suçlarının niteliği, tutuk
lulara isnadolunan suç, tutuklu veya bükümlü
lerin uyrukluğu, cinsiyetleri, tutulma tarihleri 
ile 'bulundukları cezaevlerinin mahallî cetveller
de ayrı ayrı gösterilmiş ve tutuklular için ayrı, 
hükümlüler için ele ayrı cetveller düzenlenmiştir. 
Ancak Bakanlıkta mevcut istatistik normlarına 
göre, tutuklu ve hükümlülerin yaşları tespit «dil
mediğinden ve sırf hu hususun bütün Cumhuri
yet 'Savcılıklarından ayrı ayrı tahkiki, önergeye 
verilecek cevabı uzun süre geçiktirebileceğinden, 
bu konuda mevcut bilginin cetvellere dercedil-
mesiyle yetinilmişitir. 

önergenin birinci maddesi'nin (E) bendinde, 
uyuşturucu madde kullananlara ne gibi bir te
davi yolu uygulandığı sorulmaktadır. 

Malûmları bulunduğu üzere, Türk Ceza Ka
nununun 404 ncü maddesi gereğince, uyuşturu
cu madde kullanan kimselerin alışkanlıkları ip-
tilâ derecesinde ise, bu 'kişilerin salâhları tıbben 
teheyyün edene kadar hastanede muhafaza ve 
tedavilerine mahkemece hükmolunımaktadır. 
önergede sorulan ve bu hususun dışında, uyuş
turucu madde kullanmaktan hükümlü olup da, 
cezaevinde bulunanların ise; iş tedavisi, denile-
hilen ve atelyelerde çalışarak, zamanlarını ken-
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dilerine ve topluma yararlı (bir şekilde değerlen
dirmelerine, kendilerine uyuşturucu madde kul
lanmanın zararları konusunda münferit ve top
lu konuşmalar ve kişinin toksik maddelerden 
kurtulmasının öncelikle kendi elinde olduğu yo
lunda uyarıcı telkinler yapılarak, güven duygu
larının oluşturulması ile irade 'güçlerinin kuvvet
lendirilmesine çalışılmakta ve durumları gerek
tirenler de, cezaevi doktorunun bakım ve gözeti
mine alınmaktadırlar. 

Türkiye'de suç işleyen yabancı uyruklulara 
ilişkin soru önergesinin ikinci maddesinde ise, 
son 10 yıl içinde kaç yabancı mahkûmun çeşitli 
anlaşmalara dayanılarak, memleketlerine geri ve~-
rildiği sorulmaktadır. 

Yine bilindiği üzere, Türkiye'de suç işleyip 
de mahkûm olan. yabancı uyrukluların, ülkeleri
ne iadesi ancak 647 sayılı Cezaların İnfazı hak
kındaki Kanunun 18 nci maddesi gereğince ve 
maddede öngörülen şartların tahakkuku halinde 
mümkün olmakta ve anılan ıhüküm gereğince 
şimdiye kadar 4 hükümlünün iade edilip, buna 
karşı 3 Türk vatandaşının geri getirilmesi zım-
nındâki muamelelerin de derdest bulunduğu, il
gili dosyaların tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Keyfiyetin Kars Milletvekili Sayın Doğan 
Araslı'ya bildirilmesine delâlet buyurulmasını 
saygılarımla. arz ederim. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 
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Pakistan 

» 
A.B.D. 

Suriye 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

± 
X 

t 
i X 
X 
X 
X 
X 

3* 

± 
X 

— Kavakçılık 
— * 
— Esrar kullan 
— Kaçakçılık 
—• Baz morfin s 
— Hırsızlık 

— Kaçakçılık 
—« Esrar ibulun 
—- » > 
—• » ;» 
— Dolandırıcılı 
—• Esrar bulun 
— » > 
—• Adam öldür 
—• Pasaport Ka 

—• Uyuşturucu 
—> Esrar kullan 

—• 6136 sa. Kan 

TOPLAM TUTUKLU Mİ1KTABÎ : 82 



Oezaevinin Adı 

Adanal 
* 

Doğanfoisar 
Alanya 

> 
Taşova 
Bolü 

Bursa1 

\-» 
Elâzığ 

# 

Erzincan 
| * 
^ » 
2» > 
1 * 

Edirnö 
Gümüşhane 

* 

Hatay 
> 
» 

Hükümlünün Adı Soyadı 

Mrk. M. Slhaydak 
Yasin Cem«aleddin 

(Salim Bilal Sim 
Dennis Amendolal 
Mark Hatton 
Anastas Karaolanidis 
İbrahim. Gül Malagan 

Eudoli A. Sieber 
"Wolfanig Haas 
Şerif K. M. Hasaneyn 
10. Mübarek Chorutallaih 

Aibdülkader Tal Dijeibini 
H. Quheihioy Nadjmeddin 
iSamad Sophi 
Eauıf Ahmet Ali 
Manase Kalfayan 
A. Hristov Tokev 
Hussein Dali 
Ahmet Havari 

Bo'bent Hubbard 
Katerine Ann Zenz 
Jo Ann Mc Daniel 

Uyruğu 

AJBJ>. 
Suriye 

Romen 
A.B.D. 

> 
Yunan 
tran 

Alman 
» 

Mısır 
İran 

Ürdün 
Iran 

» 
Mısır 
Ürdün 
Bulgar 
Suriye 

» 

AB.D. 
» 
» 

İmralı Y. A. 
Silivri 

Muhammet Abdullah 
Mulhammet Kamadan 
Abu Futulh Atiyeı 
David Waıgner 
Parccı Pacifico 

Pakistan 
Mısır 

» 
îsrail 
İtalyan 

Erkek Kadın Yaş Suç 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

— 
— 

— • 

m 
26 
— • 

47 

27 
26 
—• 
— 

35 
— 
— 
—. 
29 
3(6 
— • 

— 

24 
X 29 
X 30 

— 
— 
—̂  
28 
— 

Esrar bıılunidu 
Esrar nakli 

Toplu gümrük 
Esrar satın a 

» » 
Eski Eser Ka 
Gasp 

Esrar kaçırm 
» > 

Esrar nakli 
» » 

» » 
» > 
* > 
» » 
» :» 

öldürmeye te 
Baz morfin ih 

» » 

Yurda esrar s 
$ » 
» » 
» ^ 

Esrar kaçakçı 
Yurda esrar s 
Esrar satmak 
ölüme setoelbiy 



Cezaevinin Adı Hükümlünün Adı Soyadı Uyruğu. 

00 

İstanbul 
* 
» 
,» 
» 
% 
» 
;* 
> 
» 
* 
;*. 
> 
aj 
»1 
» 
> 
»i 
* 
> 
^ 
* 
• » 

Istaribul 
» 
» i 

İzmir 
S 
•31 

. * , 

Hans ODieter Yachim 
Raeo Pertjkov 
AdoM Slavik 
Arşen Senedikyan 
Claulde Canpanini 
G-untüıer Kurt 
Gerhard Fuch 
Janıöanıchues Morisıot 
Patrilcth Biasatto 
Grerttıard Wunscihi 
Jerry Mills 
Harold Sehmit 
Necdet K. Mualla 
Fredrich Stoll 
Albdurralhman Ereidis 
Nieolos B. Manri 
G-unesıgaron Mutku 
James Hartley Menton 
Koji JVEorisihita 
Jean L. C. Blais 
Tahmassep A. Penan 
Perviz Behrareş 
Feriıd LM. Sibaro 

Edvin Biber 
Kari Harry Tihürer 
Wilriam Hayes 
Micllıael Waston 
Tony Cassaniti 
Tim'othy J. Davey 
Dijali Knerrtdbi 

Alman 
Buligar 
Avusturya 
Lübnan 
İtalya 
Alman 

> 
Fransa 

> 
Alman 
A.BID. 
Avusturya 
Suriye 
Avusturya 
Lübnan 
İngiltere 

» 
A B J D . 
Japonya 
Fransa 
İran 

» 
Lübnan 

Avusturya 
Alman 
A.B.D. 

» 
» 

İngiliz 
Fransa 

Erkek Kadın Yas 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

— 
26 
—. 
— 
—. 
23 
23 
20 
22 
m 
24 
— 
42 
20 
32 
•—. 
—. 
27 
30 
— • 

—. 
—. 
— 

36 
4® 
39 
26 
— 
17 
23 

Suç 

Esrar nakli 
öldürmek 
Casusluk 
Esrar nakli 
Hırsızlık 
Esrar satmak 

» » 
» D» 

;» :» 
# » 

Esrar nakli 
» » 

Casusluk 
Esrar satmak 
Esrar nakli 
Esrar kullanm 
Esrar nakli 
Esrar satmak 
Esrar satmak 
Esrar kullanm 
Esrar satmak 

» » 
Türk Pasapor 

Ertoin imali 
:» » 

Esrar satışı 
Uyuşturucu 

>t 
Esrar bulund 
Esrar satmak 



'Cezaevinin Adı Hükümlünün Adı Soyadı Uyruğu Erkek 

Kırklareli 
Mersin 
Muğla 
Ösmaniyö 
Silifkfll 
Urfa 
Viranşehir! 

Ali Peykarian 
Muhammet S. Khalil 
A. sSait Halime 
Jürgen Fisclher 
Nickolas Manaredezemin 
Mustafa oğlu Bekir 
Mustafa Aziz 

TOPLAM 'HÜKÜMLÜ MfcKTARI : 64 

Iran 
Lübnan 

Alman 
jtnigiliz 
Suriye 

» 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

»&« 

Kadın Yaş iSuç t 

— Hayvan kaçak 
— 1567 sa. Kanun 
— Toplu kaçakçıl 
31 Esrar nakli 
— Esrar bulundu 
—' Toplu kaçakçıl 
— > » 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1 9 7 4 Pazartesi 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşül
mesi. 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 


