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EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş
kan, saat l'e 20 dakika var, Sayın Bakanın ko
nuşması yarıda kalacaktır.
BAŞKAN — Süresi dolduğu zaman, Sayın
Genel Kurulun oylarına müracaat ederek karar
istihsal ederiz.
Duyurun Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Manisa Milletvekili) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri;
Konuşmamı kaibil olduğu kadar kısa olarak
sunacağım; daha çok değerli üyelerin değindi
ği noktalara ben de değinip, konuşmamı bitir
meye çailışacağıım
Bakanlığımın 1974 Malî Yılı Bütçesinin yü
ce Senatoda görüşülmesi dolayısıyle söz alarak
gerek grupları ve gerekse şahısları adına Ba
kanlığımın hizmeJtleri ve bütçe rakamları üze
rinde görüş ve düşüncelerini söyleyen değerli
üyelere evvelâ şükranlarımı sunmak isterim.
Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonraki
kısmına geçmeden evvel A. P. Grup Başkanvekili Sayın Ömer UcuzaPın bir cümlesine değin
mek istiyorum. Hata yapmamak için kendi ko
nuşmalarının üçüncü sayfasından bir parçayı
okuyacağım.
Diyorlar ki, «A. P. olarak..»
Bir kısmını anlam değişmeyecek tarzda atlı
yorum.
I«A. P. olarak, köylerimize ve köylümüze
192(Men 1965'e kadar götürülen
hizmetlerin
(birkaç mislini 6 yılda götürme imkânını bul
duk.»,
Değerli arkadaşlarım, devreleri
mukayese
ederken insaflı oiimaık lüzumunu hatırlatmak
istiyorum. ,1920'ler1e kadar geri giderek, 6 yılda
yapılanlarla mukayese edersek, burada zanne
diyorum, .bir derece insaf ölçüsünü
kaçınmış
oluyoruz. Zira, 1920'den 1938'e kadar Büyük
Atatürk devrini kendi şartları içinde ele al
mak lâzım. 1938'den 1950'ye kadar olan devre
yi, İkinci Dünya -Harbini yaşadığımız devreyi
kendi şartları içinde eleştirmek lâzım. Marsıha.ll
veya Amerikan yardımının başladığı 1950'den
sonraki devreyi, keza kemdi şartları içinde ele
alıp, eleştirmelk ve tartmak lâzımdır. Bütün
bunları bir torbaya koyarak son 6 yılla muka
yese etmek, kanımızca doğru da değildir, uy-
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ıgun değildir. O takdirde Sayın UcuzaPın ko
nuşmasının birinci sayfasında Büyük Atatürk'
ten baihısedebilmesi son 6 yıl ile 1920' ye kadar
ıgeri giderek bütün devreyi mukayese eden de
ğerli arkadaşımızın hu şartlar içinde Atatürk'
iten «Büyük Atatürk' olarak bahşetmesinin na
sıl mümkün olabileceğini anlaımanm güç oldu
ğunu belirtmek isterimi. Burada ciddî bir çe
lişkiyi tespit etmek isterim.
İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Ne
alâlkası var, polemik.
OBAŞKAN — Müdahale buyurmamanızı bil
hassa istirham ederim.
'Buyurun Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli
senatörler, gerek Hükümetimizin
yüklendiği
tarihî görev, izlediği sosyo - ekonomik politika,
gerekse Bakanlığıma verilen yeni görevler ne
deniyle bugün başta kırsal alanda yaşayan 2,1
«milyon 914 bin köylü olmak üzere 36 milyon va
tandaşımıza hiamet götürme
sorumluluğunu
yüklenmiş bulunuyoruz.
Yazılı konuşmamı değerli senatör arkadaş
larım tetkik ettiğinde göreceklerdir ki, önceki
yıllarda iktidarın hangi partiler olduğu düşü
nülmeden rakamlar, yapılan işler doğru olarak
bu yazılı konuşmamıza ve bu konuşmanın so
nuna eklediğimiz cetvellere alınmıştır.
Gerçek ve geçerli kalkınmayı tüm halkıimızın özgürce ve hakça kalkınması şeklimde dü
şünüyoruz. Ancak, böyle bir kalkınmanın in
sanlık açısından değer taşıyabileceğine, toplu
mu refaha ve mutluluğa götürebileeeğine ve
insan kişiliğinin gelişmesini engellerden
kur
taracağına, insanı da, toplumu da yücelteibileceğine inanıyoruz.
Çok değerli arkadaşlaırım, bazı kısımları at
lamak suretiyle daha çofk değerli konuşmacı
•arkadaşlarınım üzerinde durduğu konulara ko
nuşmamı hasredeceğimi arz etmiştim. Bu sebepile konuşma bütünlüğü içinde bazı yerlerde ak
sama veya kopukluk hissedilkse, bağışlanma
mı önceden diliyorum.
(Sayın Yeli Uyar arkadaşımız, bölgeler ara
sı dengesizliği özellikle dile getirdiler.

