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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Önceki birleşimlerde bulunmadıkları için 
andiçmemiş bulunan sayın üyelerden İstanbul 
Milletvekili Rıza Kuas ile Yozgat Milletvekili 
İsmet Kapısız andiçtiler. 

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Genel 
Kurul salonuna teşrif ettiler ve kendilerine 
Başkanlıkça hoş geldiniz denildi. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından Hü
kümet programı okundu. 

10 Kasım 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,00 de son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Erzurum 

Fcrruh Bozbeyli Naci Gacıroğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAK 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-

nm, hububat fiyatlarının tesbit ve ilânına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım ve Ticaret bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/1) 

2. — Konya Milletvekili ihsan Eabadayı'-
nm, 1969 yılı Mayıs ayından itibaren açılan ve 
açılmasına karar verilen ortaokul ve liselere 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/2) 

3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
nm, damızlık hayvan temini ve süt istihsalinin 

artırılmasına dair sözlü soru önergesi, 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/3) 

Tarım 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Sarıyer'de meydana gelen kaçırma ola
yına dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/4) 

Yazılı soru 
1. — Bolu Milletvekili Kemal Demirin, Bo

lu 'nun Kıbrısçık ilçesine bağlı Deveci köyü yo
lunun inşasına dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Andiçmeler. 

BAŞKAN — Daha evvelki birleşimlerde ye
min etmemiş bâzı arkadaşlarım vardır. Bun
ların isimlerini sırasiyle okuyorum. 

Sayın Ferhat Nuri Yıldırım?.. Buyurunuz 
efendim. 

(Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım 
andiçti.) 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça?.. Yok. 
Sayın Mustafa Ok?.. Yok. 

2. — Büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümü mü
nasebetiyle mânevi huzurunda üç dakiklik saygı 
duruşunda bulunulması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, Sayın Ahmet Şener ve Sayın 
Hasan Tosyalı, ayrıca Sayın Mustafa Fevzi 
Güngör; Atatürk'ün mânevi huzurunda saygı 
durusuna davet eden önergeler vermişlerdir. 
Bundan evvelki misâllerinde olduğu gibi, öner
gelerdeki iki dakikalık süre değil, üç dakikalık 
süre için Yüce Heyetinizi Atatürk'ün mânevi 
huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Üç dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/5) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bâzı 
arkadaşlarımız hastalıklarına ve mazeretlerine 
binaen Yüce Heyetinizden izin talebetmekte-
dirler. Bununla ilgili Başkanlık Divanı kara
rını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri, Başkanlık Divanının 8 . 11 . 1969 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız, hasta

lığına binaen 22 gün, 22 . 10 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan, ma
zeretine binaen 15 gün, 1 . 11 . 1969 tarihin
den itibaren. 

İstanbul Milletvekili Rıza Kuas, mazeretine 
binaen 15 gün, 22 . 10 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Yozgat Milletvekili ismet Kapısız, hasta
lığına binaen 22 gün, 22 . 10 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin inan, ma
zeretine binaen 15 gün, 1 . 11 . 1969 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Rıza Kuas, mazeretine 
binaen 15 gün, 22 . 10 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gündeme ge
çiyoruz. 
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III — GöP.Üî 

1. —• Başbakan Süleyman Demirci tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının görü
şülmesi. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Başkanlığa mü
racaat ederek söz istemiş olan arkadaşlarımın 
isimlerini sırasiyle okuyorum: 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan 
Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Kemal Satır. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum: 

Sayın Alpaslan Türkeş, Sayın Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu, Saym Kenan Mümtaz Akışık, 
Saym ihsan Ataöv, Sayın Âdil Yaşa, Sayın 
Reşit Ülker, Savın ibrahim öztürk, Sayın Ah
met Şener, Saym Hilmi işgüzar, Sayın Ah
met Zeydan, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın 
Vahit Bczatlı, Saym Sıddık A.ydar, Sayın Ali 
Rıza Uzuner, Sayın, Mehmet Seydibeyoğlu, Sa
yın Hasan Tosyalı, Saym Şinasi özdenoğlu, 
Saym Ömer Buyrukçu, Saym Mehmet Ali Ay-
bar, Saym Ali Rısa Güllü, Saym Turhan öz-
g-üner, Saym Mehmet NeMİ Oktav. Sayın Ha
san Ali Gülcan, Sayın Hüseyin Balan. 

Simdi söz sırası Cilven Partisi Grupu adma 
Saym Turhan FeyziooTıı'nundur. 

Buyurun Saym Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Aziz ve muhterem millet
vekilleri, değerli arkadaşlarım; 

Hükümet programı üzerinde Güven Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
muzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken Güven Partisinin bâzı 
temel inançlarını ve görüşlerini açıklamakta 
fayda görüyorum. 

Büyük Türk Milleti 12 Ekim seçimleriyle 
iradesini izhar etmiştir. Milletimizin kararını 
saygı ile karşılıyoruz. Bugün hâtırası önünde 
bir defa daha saygı ile eğildiğimiz Büyük Ata
türk'ün, kayıtsız şartsız egemenliğe sahip bü
yük milletlin iradesini tecelli ettirmek üzere 
millî mücadele yıllarında faaliyete geçirdiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin 
toplanma noktası olmakta devam etmektedir, 
devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Mecli-

İÜLEN İŞLF.It 

sinin yeni çalışma döneminin aziz milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyerek sözlerimle başlı
yorum. 

Hemen ifade edeyim ki, Güven Partisi, ku
ruluşundan bu yana olduğu gibi yeni yasama 
döneminde de ciddî, seviyeli, vatansever bir 
muhalefete yakışan tutum ve davranıştan ay-
rılımıyacaktır. Daima gerçeklere saygılı olaca
ğız. Hükümete muhalif olmak, milletin ve ebe
di Türk Devletinin menfaatlerine muhalif ol
mak değildir. Haksılzığm, millî menfaate zarar
lı her davranışın, yolsuzluğun, faziletsizliğini 
karşısına azimle dikileceğiz. Millet hayrına gör
düğümüz her davranışı - kimden gelirse gelsin -
desteikliyeceğiz. Hükümetin başarısını engelleme
yi aklımızdan geçirmiyeceğiz. Her hangi bir 
Cumhuriyet Hükümetlinin siyasi alanda, iktisa
di alanda, dış politikada milletimiz için başarı
lı sonuçlar elde etımesinden sevinç duyabilen 
acık yürekli milliyetçiler olarak teşviklerimiz
de de, uyarmalarımızda da, en acı ve sert ten-
¥t%-HiiYvizde de daima milletimizin menfaatini 
ön nlânda tutacağız. Güven Partisi olarak bun-
^/n. önce oMuo-u pribi bundan sonra da yalnız 
-ı.nwfi|qrj yjövV^ı^kle vetinımiyeceğiz, imkân ol
dukça çarelerini de söylemeye önem vereceğiz, 
Milletlin selâmeti, huzuru, refahı için çalışmak 
huısuisunda iktidar kadar muhalefete de sorum
luluk düştüğü inancı içinde, demokratik reji
min kurallarına saygılı olarak, milletin üstün
de şahıs, millî irade üstünde kuvvet tanımıya-
rak vazife görmeye devam edeceğiz. (G. P. sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, memleketimiz seçim
lerden çıktı. Güven Partisi Grupunun inancı 
şudur ki, Anayasa nizamı, seçimlerden biraz 
daha güçlenerek çıktı. Seçimde demokratik re
jimi yıkmak istiyenler hüsrana uğradı. Seçim 
neticeleri üzerinde çok çeşitli yorumlar yapıldı
ğını değerli arkadaşlarım dikkatle takiibetımiş-
lerdir. Bu yorumları biz de büyük bir dikkatle, 
hassasiyetle izledik. Hür seçimi demokratik re
jimin temel müessesesi sayan bir zihniyetle in
celedik. Yirmİbeş yıldan beri Türkiye^de tek 
dereceli, genel oyla seçimler yapılmaktadır. 
Türk vatandaşı 1946 yılından bu yana, 1946 yı-

, linin pek çok hoşnutsuzluklara, haklı şdkâyetle-
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re yol laçmış 1946 seçiminin tatbikatından bu 
yana memleket çok büyük mesafe almıştır. Bi
raz sonra henüz seçim tatbikatında mevoudo-
lan aksaklıkları ve tedavisi gerekli olan hasta
lıkları da belirtmeye çalışacağım. Fakat hiç 
kimse reddedemez ki, bir çeyrek asırdan beri 
Türkiye'de genel oy, tek dereceli oy prensibi 
vatandaşın gönlünde, vicdanında derin yer et
miştir, Türk vatandaşı rey hakkının değerini 
çok iyi kavramıştır, bu, vatandaşı bilinçsiz gö
ren, hor gören, masa başı parlâmento dışı mu
halefet meraklıları ne söylerlerse söylesinler 
gerçek şudur ki, Türk köylüsü, Türk esnafı, 
sanatkârı, Türk işçisi rey hakkının değerini bu 
sözde aydınlardan, yarı aydınlardan çok daha 
iyi bilmektedir. (A. P. ve G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Gerçek Türk aydını bir şeyi bilir; Türki
ye'de köye hizmet götüren zihniyet, köylünün 
reyine dayanan demokratik rejimde gelişir. 
Türkiye'de işçiyi, sahiden kaderinin efendisi 
yapan zihniyet, işçiyi evvelâ usta basısının, 
sonra mühendisinin, sonra bir zalim bürokrasi 
çarkının esiri olmaktan kurtaran rejim, sadece 
demokratik rejimdir. Bunu tecrübesinde bilir, 
bunu başka memleketlerin tecrübesinde bilir. 
Onun içindir ki, Türk işçisi Marksist, sosyalist 
bir düzenin ezici çarkını kendisine Cennet diye 
takdim eden nazariyelere omuz silkerek bak
makta ve demokratik rejimin faydalarını çok 
daha iyi bilmesi mefruz olan kimselerden çok 
daha büyük bir inançla sahip çıkmaktadır. 
Bunu, Türk Milletinin engin sağ duyusunda ve 
demokratik rejim tecrübesinden aldığı çok 
faydalı derslerde aramak lâzımdır. 

Rey hakkı tebaayı hür vatandaş yapan, rey 
hakkı insan haysiyetine uygun bir idare tarzını 
memlekette hâkim kılan tek idare tarzıdır. De
mokratik rejimin işieyişindeki aksaklıklar, de
mokratik rejim kusurları üzerinde ciltler dolu
su kitaplar yazılabilir, yazılmıştır. Churchille'-
in sözü meşhur; demokratik rejim kötüdür, de
mişler, «Evet kötüdür, ama bütün diğer rejim
ler çok daha kötüdür,» demiştir. Bütün mesele 
buradadır. Ehveni serdir demiyorum, hayırlı 
olan, faydalı olan, yüceltici olan ve insan hay
siyetine uygun olan idare tarzı, vatandaşın 
hür iradesine dayanan bir idare tarzıdır. Bü
rokratik bir baskı rejimi yerine, millete daya-

! nan ve millete hizmet götüren idarenin temina
tı, hür, demokratik seçimdir. 

Güven Partisi olarak, bu temel inanca daya
lı olarak çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz ve 
millî irade üstünde bir kuvvet kabul etmiyece-
ğiz. Hür seçim olmıyan yerde, bütçe müzakere
lerinde arz ettiğim cümle ile arz edeyim, köy 
yollarını, jandarma ve tahsildar bilir, ama hiz
met köye, hür seçim arttıkça, hür seçimle köy
lü iradesini hâkim kıldıkça gider. Türk işçisine 
yönelmiş bir tutum, Parlâmentonun çeşitli 
gruplarında Türk işçisinin derdini halletmeye 
yönelmiş bir tutum, Türk işçisinin rey hakkı, 
demokratik rejim gerçekten mevcudolduğu 
zaman daha kuvvetlidir. Türk esnaf ve sanat
kârının bin bir derdi var. Bunların bâzıları 
programda yer almış, birazdan bahsedeceğim, 
bu dertleri halletmeye yönelmiş bir zihniyet, 
muhalefetine ve iktidarına vatandaşın rey hak
kı hâkim olduğu zaman daha çok işler ve yü
rür. Hür teşebbüs, şahısların ve keyiflerin hâ
kim olduğu bir ortamda değil, kanunların ve 
demokratik rejimin hâkim olduğu bir ortam
da daha büyük bir güven ve huzur içinde ge
lişir. 

Seçimlerle ilgili olarak Türkiye'de yapılan 
yorumlarda iştirak oranının düşüklüğü üzerin
de çok durulmuştur. İştirak oranının düşüklü
ğünün sebepleri, kanaatimizce çeşitlidir. Biz bu 
iştirak oram düşüklüğünü Parlâmento dışı mu
halefet sebeplerine bağlıyan sapık zihniyeti ka
bul etmiyoruz. Parlâmento seçimlerinde, seçime 
katılmamış olan herkesi, sandık başına gitme
miş olan herkesi, demokratik rejimi yıkmak 
istiyen bir Marksist ihtilâli peşinde koşan in
sanların düşüncesinde ve kafasında olduğu için 
sandık başına gitmediği gibi göstermeyi ve ta-
mamiyle mesnetsiz bir faraziyeye dayanarak 
yorum yapmayı asla doğru bulmuyoruz. Aslın
da seçimlere iştirakin az olmasının sebepleri 
bir değildir, çeşitlidir. 

Bunlardan biri, şüphe yok M, seçimlerin 
her yıl tekrarianmasıdır. Mütemadiyen seçim 
yapılmasının yaratmış olduğu bir bıkkınlık ol
duğunu kabul etmek lâzımdır. Birazdan bu ko
nuya, Anayasa değişikliği bahsinde temas ede
ceğim. Demokratik rejim geleneklerinin kök
leşmesi ve yerleşmesi, demokratik rejimin ge
leceğinin sağlam görünmesi dahi bir memleket-
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ite sandık başına gitme heyecanını kısmen 
azalttığı, gerek Türkiye'nin tecrübesiyle, gerek 
demokratik gelenekleri bizden çok daha eski 
olan ülkelerin tecrübesiyle sabittir. Türkiye'de 
en yüksek iştirak oranı 1950 senesinde görül
müştür; % 90 a yakındır. 1950 senesinde ik
tidarı ilk defa serbest bir seçimle, kendi ira
desiyle değiştirmek hakkına ve imkânına ka
vuşan bir milletin, özlemini nicedir çektiği ve 
1946 seçiminde tam olarak tecelli ettiremediği, 
tam olarak kullanamadığı hakkını kullanma 
heyecanıdır ki, hiçbir demokratik memlekette 
görülmiyen çok yüksek bir oranın, yüzde 90 a 
yakın, % 89 oranının seçimlerde elde edilmesi
ni sağlamıştır. Ama hemen arkasından reyle ik
tidar değişikliğinin zevkini bir defa tattıktan 
sonra görürsünüz ki, seçimlere iştirak oranı 
% 90 lardan % 80 lere giderek % 70 lere doğ
ru Türkiye'de düşmüştür ve Batı'da demokra
tik rejim geleneğinin köklü olduğu memleket
lerde, iştirak oranının ortalama % 60 ile % 70 
arasında ve çok uzun zamandan beri seyretti
ği bir vakıadır. O halde iştirak oranı % 60 ci
varına düştüğü için bir memlekette demokratik 
rejim temellerinden yıkılmaya yüz tutmuştur 
veya itibarını kaybetmiştir diyecek olursanız, 
dünyanın en köklü demokrasilerinin nicedir 
itibarlarım yitirdiklerine hükmetmek gerekir; 
çünkü bu memleketlerde iştirak nisbeti çok 
uzun yıllardan beri bu civarda seyreder. 

İştirak nisbetinin düşüklüğünde kütükler
deki aksaklıkların tesiri vardır. Bilhassa iştira
kin büyük şehirlerde düşük oluşuna dikkatini
zi çekmek isterim. Devamlı olarak nakiller, bir 
semtten bir semte gitmeler ve kütük kayıtları
nın eskiden oturduğu semtte kalması ve üstelik 
aynı aile mensuplarının aynı sandık başında 
rey verme imkânından mahrum olmasına yol 
açan ilâve usullerimiz, bir ailenin yeni seçme 
yaşma gelen bir ferdinin aile reisi ile birlikte 
aynı sandıkta rey vermesine imkân bırakmıyan 
kütüğün sonuna isim ilâvesi usullerimiz ve seç
menin seçim günü, hepiniz şahidolmuşunuz-
ıdur, oradan oraya koşarak sandığını aramaya 
mecbur olması ve birçok hallerde bunu bul
makta müşkülât çekmesi, iştirak nisbetinin dü
şük olması sebepleri arasındadır. 

ön seçim sisteminden vatandaşın şikâyetle
ri vardır. Karma liste yapma imkânı yok, ter

cihli oy verme imkânı yok, aşağı - yukarı liste 
başındakilerin seçileceğinden, liste sonunda 
olanların seçilmiyeoeğinden emin, kendi irade
sinden evvel bir parti teşkilâtının iradesinin 
milletvekillerinin kim olacağı hususunda kesini 
bir hüküm vermiş olduğu inancı içinde ön se
çimle karşı gösterilen tepki, bunun bir ölçüde 
seçimlere katılma oranına tesir ettiğini sanırım. 

«Türkiye'de seçime katılma oranı düşüktür, 
çünkü Türkiye'de seçmen birtakım ağaların 
emri altındadır» tarzında yorumlar yapıldığını 
basında okuyoruz. Bâzı, Marksist, sosyalist çev
relerin seçime iştirak düşüklüğünü, Türkiye'de
ki ekonomik ve sosyal düzeni değiştirmek ar
zusu ile bağlantılı gösterme gayretleri vardır. 
Eğer bunu değiştirmek için elinde bir imkân 
olmasaydı, rey verme imkânı olmasaydı, kendi
sine çeşitli reçeteler sunan partilerden birisine 
rey verme imkânına sahibolmayıp da yalnız bir 
tek partiye rey vermek imkânına sahibolsaydı, 
o zaman sandık başına gitmiyerejs: protestosunu 
tescil ederdi diyebilirsiniz. Ama kendisine her 
türlü reçetenin sunulmuş olduğu bir seçimde, 
sadece feodal düzeni protesto etmek için san
dık başına gitmedi tarzındaki iddialar varit 
değildir. Kaldı ki, Türkiye'de en büyük toprak 
sahiplerinin bulunduğu bölgede iştirak nisbeti 
yüksek; buna mukabil bahsedilen feodalizm 
hastalığının hiç bulunmadığı büyük şehirlerde, 
İstanbul'un, Ankara'nın en münevver semtlerin
de Türkiye'nin en dü?ük iştirak nisbeti ile kar
şı karşıya bulunmaktayız. Bu itibarla seçime 
iştirak nisbetinin düşüklüğü hususunda yapı
lan izahların biraz daha ilmî olması ve Türki
ye'nin gerçeklerine intibak ettirilmesi lâzımge-
lir kanaatindeyim. Her ne olursa olsun bu işti
rak nisbeti düşüklüğünden demokratik rejimi 
yıkmak için sonuç çıkarmaya çalışanların ke
sin olarak karşısındayız. 

İştirak oranı düşüklüğünü bahane ederek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruluğuna, 
hür seçimlerle tecelli eden millet iradesi sonun
da ortaya çıkan siyasi iktidarın meşruluğuna, 
parlömanter rejimin verimliliğine ve meşrulu
ğuna gölge düşürmek istiyen çabaların ve dav
ranışların karşısında demokratik rejime inan
mış olan bütün siyasi partilerin bir müşterek 
cephe halinde mücadele etmeleri gerektiği inan
cındayım. (Alkışlar) 



M. Meclisi B : 5 10 . 11 . 1969 O : 1 

Seçime katılmıyan, kendi iradesi dışında ka-
tılamıyan herkesi kendileri gibi hür demokra
tik rejim düşmanı sayan bir zihniyet sapık bir 
zihniyettir. 

Arkadaşlar, hür, demokratik rejim düşman
larının, Parlâmento dışı muhalefet heveslileri
nin ters yorumlarını nasıl reddediyorsak, bu
günkü seçim mevzuatının aksak taraflarını ve 
tatbikatta düzeltilmesi gereken, mevzuatta dü
zeltilmesi gereken noktaları da samimiyetle ve 
hulûs ile ortaya koymakta fayda vardır. Bu
günkü yetersiz önseçim sisteminin hataları her 
gün daha çok gün ışığına çıkıyor, vatandaş, 
adaylar arasında yapılacak seçmeye de, partiler 
arasında yaptığı seçmeye katıldığı gibi bir öl
çüde katılmak imkânını arıyor. Nispî temsil 
sistemi içinde adaylar arasında seçme yapmak 
imkânını seçmen vatandaşa daha geniş ölçüde 
veren bir usulü uygulamaya mecburuz. 

Programda, her yıl seçim olmasın deniyor. 
Güven Partisi olarak bu görüşe katıldığımızı 
ifade etmek isterim. Esasen Anayasamızın 74 
ncü maddesinde her yıl seçim yapılması düşün
cesini reddeden bir yazılış tarzı var. 74 ncü 
maddenin belki metni değil, ama ruhu tahlil 
edildiği zaman çıkan sonuç budur. 74 ncü mad
de, ara seçimlerinin iki yılda bir, Senato seçim
leri ile birlikte yapılmasını emrediyor. 74 ncü 
madde; (Bir genel seçime bir yıl kala, ne kadar 
çok münhal olursa olsun, ara seçimi yapılmaz,) 
diyor. Demek ki, seçimlerin birer yıl ara ile tek
rarına mâni olmak için genel seçime bir yıl kala 
ara seçimi mecburiyetini dahi tehir ettiriyor. 
Anayasamıza hâkim olan, seçimlerin her yıl de
ğil, iki senede bir yapılması ruhuna uygun ola
rak bir değişikliğe ihtiyaç bulunduğuna inan
maktayız. Bu, eğer bir Anayasa tadilini gerek
tiriyorsa Güven Partisi olarak Anayasa tadiline 
gücümüzü katmaya kararlıyız. 

Hükümet programında bu hedefe nasıl va
rılmak istendiği tasrih edilmemiştir. Bir hükü
met programının parti programından, hattâ se
çim beyanamesinden farklı olarak daha vazıh 
olmasını beklemek hakkımızdır. Hükümet, her 
yıl seçim yapılmasını doğru görmüyor, bunu ön-
liyecek bir tedbir getireceğim, diyor. Kendisine 
güven oyu verilmesi söz konusu olan Hüküme
tin, bu konuda nasıl bir tedbir düşündüğünü 
açıklamak imkânına sahip ise, bu müzakereler

den faydalanılarak, her yıl seçim yapılmasını 
önlemek üzere şöyle bir tedbir düşünüyorum 
diye meseleye vuzuh getirmesini temenni ediyo
rum. Seçim sistemi üzerinde durulurken, istik
rarlı Hükümet ihtiyacı ile birlikte âdil temsil 
ihtiyacını da daha iyi karşılıyacak bir nisbeti 
temsil usulü bulunması yolunda araştırma ve 
çalışmalara devam edilmesi görüşünü de ifade 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; seçimler bahsinde 
Güven Partisinin görüşlerini tamamlamadan 
önce bâzı şikâyetlerimizi de belirtmeyi samimi
yetin ve memlekete karşı taşıdığımız sorumlu
luğun icabı telâkki ediyoruz. 

Seçimlerin meşruluğu üzerine genellikle 
gölge düşürmek istiyen rejim düşmanlarının 
karşısına nasıl inançla dikiliyor bu bunlarla 
mücadeleyi vazife sayıyorsak; seçimlerin ku
sursuz ve pürüzsüz olarak cereyanı için bâzı 
acı gerçeklere de temas etmeyi yine vazife sa
yıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; son seçimlerde yer 
yer belki bundan önceki seçimlerde benzeri gö
rülmemiş olan asayiş vakıaları olmuştur. Bir 
seçim bölgesinde listemizde bulunan bir aday 
arkadaşımızın bir ilçeye ve köylerine adım at
maması, adım attığı takdirde öldürüleceği teh
didi savrulmuş ve kendisinin gerçekten bu il
çenin sınırlarına girdiği anda yolu kesilmek su
retiyle silâhlı şahıslar tarafından bir vasıta ile, 
motorlu araçla yolu kesilmek suretiyle 3 - 4 
metre gibi kısa mesafeden üzerine, bindiği va
sıtanın üzerine kurşun yağdırılmıştır, devamlı 
olarak da bu baskı ve tehdit seçimin sonuna 
kadar sürdürülmüştür. 

Güven Partisi son seçimlerde görülmemiş 
ölçüde tezvir, sahte vesika bastırma, sahte ga
zete bastırıp dağıtma gibi hallerin ortaya çık
mış olmasından elem duyduğunu bu kürsüde 
ifade etmek isteç. Sahte gazete bastırılmıştır. 
Sahibinin, yıazı işleri müdürünün adı hafifçe 
değiştirilmek suretiyle üzerine bir tarih ve sayı 
konmak suretiyle ve on binlerce bastırılmak su
retiyle, tam seçime bir - iki gün kala falan böl
gede falan adayın seçimden çekildiğini, falan 
partinin seçime girmek hakkını kullanmaktan 
vazgeçtiğini ifade eden büyük manşetlerle, gü
ya bir basın toplantısı yapıldığını ifade eden 
sahte resimlerle, üç sene, beş sene evveline, ar-
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kadaşımızm bakanlık yaptığı devreye ait ya
nında müsteşarı ile çekilmiş fotoğrafını «Dün
kü Basın Toplantısında» başlığını koymak su
retiyle 20 bin, 30 bin nüshayı köylere ulaştır
mak suretiyle seçimlerde iradenin hür olarak 
tecellisine mâni olmak için akla hayale gelme
dik birtakım tertiplere maalesef başvurulmuş
tur. Demogojik ve sorumsuz vaadler belki de 
bu seçimde ölçüsüz noktalara varmış, yeni re
korlar kırmıştır. Bunlar içinde bizi en çok te
essüre garkeden husus Hükümet hizmetlerinin 
ve Devlet hizmetlerinin karşılık gösterilmesi 
suretiyle rey istenmesi noktasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hizmet vaadinde 
bulunarak veya kendilerine rey verilmezse bu 
hizmetin gerçekleşmiyeceği tehdidini ortaya 
koymak suretiyle vatandaştan rey isteme yolu
nun kesin olarak kapanmasını, bu kadar inançla 
bağlı olduğumuz demokratik rejim adına bu 
kürsüden talebetmeyi vazife sayıyoruz. (G-. P. 
sıralarından alkışlar) 

1946 seçimlerinden bu yana milletçe büyük 
mesafe aldık. Bu mesafe ile ne kadar iftihar et
sek hakkımız, ama artık bu son adımı da at
mak lâzımdır. Bu hastalığı seçimlerden çıkarıp 
atmak lâzımdır. Hele sorumlu insanların, üze
rinde bâzı sorumluluklar taşıyan insanların, se
çim sırasında dahi olsa, rey karşılığında birta
kım hizmetlerin yapılacağını ima ve ihsas et
mek suretiyle ve kendilerine rey verilmediği 
takdirde bu hizmetlerin yapılmasının tehlikeye 
gireceğini söylemek suretiyle ortaya çıkmaları 
son derecede vahimdir. Senato seçimlerinde ay
nı hastalık görülmüş idi, bunun bâzı yazılı bel
geleri elimize geçmiş idi; üzerinde parti amble
mi ile, imza ile falan tesisin yapılmasını isti
yorsan falan partiye rey vermen lâzımdır, aksi 
halde kendi memleketine, vilâyetine zarar ver
miş olursun, tarzında beyannameler bastırma 
yoluna gidildiğini belge ile ortaya koymuş idik. 
Bu vesile ile bir defa daha bu Parlâmentoda 
bulunan demokratik rejime inanmış bütün ar
kadaşlarıma hitabederek; bu hastalığın da se
çimlerden sökülüp atılmasını ve Türk demok
rasisinin bu son hastalığı da, partizanlık has
talığını da söküp atmasını temenni ederek bir 
başka bahse geçiyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; Hükümet 
programında haklı olarak geniş yer tutan hu-
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zur, güven ve asayiş konusuna temas ederek ko
nuşmama devam edeceğim. 

Türkiye'nin huzura, güvene asayişe ihtiyacı 
vardır; büyük şehirde vardır, kasabada vardır, 

' kırda vardır, köyde vardır, asayiş ve huzur ih
tiyacı bugün Türkiye'de büyük vatandaş küt
leleri için bir hasret halini almıştır. 

Seçimlerden önce ve seçimler münasebeti 
ile yaptığımız gezilerde bu hasretin çok göze 
çarpan örneklerini, çok renkli söyleniş tarzları
nı gördük, dinledik. Kalkınmadan, Doğu bölge
sinin kalkınmasından bahsettiğim bir konuşma
nın sonunda, bir vatandaş kürsünün yanma ka
dar sokulup, «Sen neden bahsediyorsun Genel 
Başkanım, insanlar kasap olmuş birbirini kesi-
yir - mahallî sözüyle - buna çare bulun, kaza
mıza on katlı apartman yapm, binalar yapın, 
demiyoruz, tarlamıza, içimizde korku olmadan 
gitme imkânını bize sağlayın.» 

Türkiye'nin her tarafında buna benzer söz
leri işitir hale gelmişizdir. Türkiye'de kanun 
hâkimiyetini sağlamak âcil mesele halindedir. 

Vatandaş, bahsettiğim yol kesmeler, soy
gunlar, ekin yakmalar, mahkeme kapısında 
adam öldürmeler ve saire gibi asayişsizlik va
kıalarından şikâyetçi olduğu kadar, Hükümet 
programında bahsedilen kanun dışı taşkınlıklar
dan, resmî bina veya fabrika işgallerinden, 
kanlı sokak kavgalarından, silâhlı çatışmalara 
varan ideolojik kavgalardan da şikâyetçidir. 

Türkiye'de, tarihimizin çok derinliklerinde 
kalmış olan birtakım meseleler su yüzüne çık
maya başlamıştır. Mezhep kavgasiyle vatandaş 
kütlelerinin birbiri üstüne yürüdüğüne şahit 
oluyoruz ve bu kürsüye değerli arkadaşlarım 
tarafından getirilmiş hâdiseler vardır, geçen 
dönemde; toplu birtakım çatışmalar bir gün 
şu vilâyette, bir gün bu ilçede gerçekten vatan
daş huzurunu kaçıran hâdiseler olmuştur. 

Resmî Devlet binası içinde molotof bomba
sı imaline kadar varan taşkınlıklar herkesin 
malûmudur. 

Memleketin birçok bölgelerinde asayişi ko
rumak bakımından Hükümet kuvvetlerinden 
ümidini kesen vatandaşlar alabildiğine silâhlan
ma yolunu tutmuşlardır. Türkiye'de silâhlan
manın ne kadar tehlikeli ölçülere vardığını, 
memleketi biraz gezen ve dolaşan herkes kendi 
gözleriyle görür. 
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Değerli arkadaşlarım, büyük şehirlerde mil
letlerarası komünizm şebekesinden ilham alan 
taşkınlıkların içyüzünü, son bütçe müzakereleri 
vesilesiyle ortaya vesika koymak suretiyle, de
liller koymak suretiyle uzun uzun anlatmak fır
satını bulmuştum, bu noktaya avdededecek de
ğilim. Ancak, vatan ve millet bütünlüğünü yok 
etmek istiyen, memleketi kanlı sınıf kavgaları
na sürüklemeye çalışan, çırılçıplak bir tarzda, 
çırılçıplak bir üslûp ile ve her gün artan bir 
pervasızlıkla suç işlemenin tabiî hale geldiği 
bir ortamda ortaya çıkabilecek bir pervasız
lıkla komünist ihtilâlini her gün körükliyen, 
Anayasa nizamını ve temel hak ve hürriyetleri 
yıkmak hedefini güden sistemli çabalar karşı
sında olduğumuz gereğine göz yummamız doğ
ru olmaz. Bu gayretlerin üzerinden bir seçim 
rüzgârı geçti diye dünden bugüne yok olduğu
nu, .taşkınlıkların artık sona erdiğini sanmak 
hata olur, aşırı iyimserlik olur. 

Hükümet programının bu meseleye bakış 
tarzı, kanaatimizce vuzuhsuzdur, açıklıktan, 
berraklıktan yoksundur. 

Hükümet programının bir yerine (Asayişin 
korunması Hükümetimizin bütün dikkatini üze
rinde teksif ettiği bir konu olmakta devam ede
cektir) deniyor. Eğer Hükümet asayiş konusun
da eski tutumunda devam edeceksi - ki bunun 
vadediyor - eskiden olduğu gibi bütün dikka
timizi bu konu üzerinde toplıyacağız, diyor, 
eğer eski tutumunda devam edecekse ve Türki
ye'de huzur ve asayişi eskiden olduğu ölçüde 
sağhyacak ise, asayiş ve huzur bekliyen vatan
daş aradığını bulamıyacak demektir. (G. P. sı
ralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; Türkiye kişilerin, key
filiğin, gizli derneklerin yeraltı faaliyetlerinin 
değil, hukukun hâkim olduğu bir ülke olsun 
diye çaba gösteriyoruz. En ağır müeyyidelere 
bağlanmış hukuk kaideleri bile herkesin gözü 
önünde pervasızca çiğnenir hale gelmiştir. Hu
kuk Devleti demek kanun hâkimiyetinin sağ
landığı Devlet demektir. Kanun hâkimiyetinin 
olmadığı yerde hürriyet vardır, diyemezsiniz, 
kanun hâkimiyeti olmıyan yerde vatandaşın 
hürriyeti de yoktur. Molotof bombası sallıya-
nın hürriyeti vardır, ama imtihan salonuna gi
rip de imtihan olmak istiyenin, okumak istiye-
nin hürriyeti ortadan kalkar. Kanun hâkimi-
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yeti olmıyan yerde sürekli ve istikrarlı bir kal
kınmadan ve hürriyetten bahsetmek de kolay 
olmaz. 

Hükümet, geçmişte kamu düzenini zedeli-
yen sınır taşmalan veya ifrat hareketleri bir 
yandan mevzuatımızdaki boşluklardan, öte yan
dan aşırı şiddet yollarına başvurmaktan kaçı
nılmasından ileri gelmiştir, diyor. Yani Hükü
met programında kamu düzenini zedeliyen if
rat hareketlerinin mevcudiyeti, sınır taşmaları
nın mevcudiyeti iki sebebe bağlanır. Bir, mev
zuatta boşluk vardır, iki, «Aşın şiddet yolla-
nna başvurmaktan Hükümet olarak kaçındık, 
bu sebeple bu ifrat hareketleri ve taşkınlıklar 
arttı veya gelişti.» deniyor. 

Değerli arkadaşlanm, mevzuattaki boşluk
lar konusuna temas edeceğiz, yalnız sebebolarak 
ileriye sürülen ikinci nokta üzerinde hemen ve 
biraz dikkatle durmak zaruretini görüyorum: 
«Aşırı şiddet yollarına başvurmadık da, kamu 
düzenini zedeliyen sınır taşmalan ve ifrat ha
reketleri bundan oldu.» sözü, üzerinde gerçek
ten durulmaya değer bir sözdür. 

Kamu düzenini zedeliyen kanunsuz hareket
ler karşısında şiddet hareketine başvurmak esa
sen söz konusu değildir. Kanuni müeyyideleri 
işletmek söz konusudur. Müeyyideler var
dır veya yoktur, varsa ya uygulanır 
ya uygulanmaz. Müeyyidelerin kanunsuz 
hareket karşısında uygulanması gerektiği inan
cındayız. Kanunların ihlâl edildiği her yerde 
müeyyideler ölçülü şekilde ve kanun dairesinde, 
kanun sınırlarını taşmadan harekete geçmeli
dir. Kanunun verdiği yetkileri, kanun sınırları
nın ötesine taşarak kullanmak, aşırı şiddet ha
reketine başvurmak diye tasvibedilemez. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, yazılı nutku
nuz için yirmi dakikalık süre doldu. Konuşma
nız devam edecekse Heyeti Umumiyeden tas-
vibalmak mecburiyetindeyim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — Notlarıma bakarak konuşu
yorum efendim. Mamafih... 

BAŞKAN — Zaten o süreyi hesabettik, ko
nuşmanız kırk dakikadan beri devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Feyzioğlu'-
nun konuşmasının yirmi dakikalık kayıt dışın
da devamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Eabul etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
G. P, GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ

LU (Devamla) — Frogramm bir yerinde, bir 
nevi müsamaha ve gevşeklik savunması yapılır
ken, bir başka yerinde de bunun aksine olarak 
aynen şöyle deniyor: «... zaman zaman gösteri 
ve grev haklarının kanun sınırlarını taşarak 
kullanıldığı, birtakım işgal hareketlerine te
vessül olunduğu bir vakaıdır. Hükümetimiz, 
tecavüzler kimden ve nereden gelirse gelsin, 
bunları kanun yoluyla karşılamaya kararlıdır.» 

Biz, bu ikinci görüşe katılıyoruz. Gevşek
liğin adını müsamaha koymakla, kanun hâki
miyeti sağlanmasının mümkün olduğu inancın
da değiliz. 

Huzur ve asayiş bahsinde bir noktanın iyi 
anlaşılması lâzımdır. 

Hürriyetlerin, kanun dairesinde kullanılma
sı karsısında elbette anlayışlı ve sabırlı oluna
caktır. Bu, hürriyete saygının ve kanunlara say
gının tabiî icabıdır. 

Güven Partisi olarak, bu mevzu açıldığı za
man birçok defa ifade etmişizdir; sureti kati-
yede şiddet hareketinin ne taraftarı, ne teşvik
çisi değiliz, olmayız, olamayız. Fakat, anlayışlı 
ve sabırlı olmak sözünü, hürriyetlerin kullanı
lışı ve kanun dairesinde kullanılışı karşısında 
kaJbul ederiz. Suç karşısında, şahsi sabır ve sa
ire söz konusu olmaz, suç işlenen yerde, suç iş
lemenin tabiî hale gelmemesi ve ileride müey
yidelerin, ne kadar şiddetlendirilirse şiddetlen
dirilsin, artık işliyemez bir duruma gelmemesi 
ve vidaların gevşememesi için, mutlaka kanuni 
müeyyidelerin işlemesi icabettiği inancındayız. 

Yoksa, suç işlemek, zorbalık, millî varlığa, 
bütünlüğe kasteden davranışlar, vatandaşı si
lâhlı ayaklanmaya teşvik eden birtakım çalış
malar, faaliyetler, günlük işler haline geldikten 
ısonra birtakım daha şiddetli müeyyideler orta
ya koymakla meseleleri halletmek kolay olmaz, 
Programda, yeni ve daha ağır müeyyideler ta
lebeden birtakım kanun değişiklikleriyle Yüce 
Meclisin huzuruna gelineceğini ifade eden sa
tırlar var. 

Türkiye'yi, bir yasaklar diyarı haline getir-
ctııek değil önemli olan, önemli olan, kanunlar
daki müeyyidelerlj işletmektir. Ceza Hukuku- I 
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nun tabiî bir mütearifesidir ki, kanunların işli-
yeceğine dair vatandaş vicdanında, suç işleme 
temayülü olan insanın vicdanında bir kanaat hu
sule gelmiş ise suç işlemeyi önliyebilirsiniz. Yok
sa, kanunların işliyeceği hususunda, tatbik edi
leceği hususunda bu kanaati yüreklere yerleş-
tirmezseniz, müeyyideleri on kat daJha artıra
cak olsanız netice, suçların önlenmesi değil, suç
ların cezalandırılmasında, hattâ biraz daha te
sirsiz bir durumun yaratılması sonucunu doğu
rur, Beccaria'dan beri bilmen bir ceza hukuku 
prensibidir bu. 

Programın, huzurla ilgili görüşlerinde vu
zuhsuzluk olduğundan baJhsetmiştim. Bu vuzuh
suzluk, programın yazılışında da esasen kendini 
gösteriyor. 

Programın bir yerinde, üçüncü sayfasında, 
dört yıl içinde millet vicdanında yaratılan hu
zurdan bahsedilmektedir. «Huzuru yarattık» 
denmektedir. 

Fakat, programın başka bir yerinde, hemen 
bir sayfa sonra, dördüncü sayfada aynen şu 
cümleyi görüyoruz; «Bu çilekeş memleketi, ar
tık gecikmiş bir hakkı haline gelen huzur ve re-
daha en kısa zamanda kavuşturmak için ger
çekleştirilmesi gereken hikmetleri yapacağız.» 

Huzur gerçekleşmiştir deniyor bir sayfada, 
bir sayfa sonra da, huzurun, bu çilekeş mille
tin gecikmiş bir hakkı haline geldiği, yani he
nüz elde edemediği bir hakkı haline geldiği ifa
de ediliyor ve bunu gerçekleştirmek için tedbir
ler alacağız, şunları yapacağız, bunları yapaca
ğız, deniyor. 

Programın ifadesindeki bu çelişme, aslında 
bu mevzuda Hükümetin tutumunda nice zaman
dan beri müşahede edilen çelişmenin bir teza
hüründen başka bir şey değildir. Doğru olan, 
ikincisidir. Bu ifadelerden doğru olan, ikincisi
dir. Bu çilekeş memleket huzuru, hasretle bek
lemektedir. 

Bu konuda iktidara düşen vazifeler vardır, 
samimiyetle ve hulûs ile hemen ifade edelim ki, 
bu konuda muhalefete düşen vazifeler vardır. 
Biz, kendi hesabımıza, memlekette huzurun, asa
yişin ve kanun hâkimiyetinin sağlanması için 
kendimize düşen her vazifeyi yapmaya hazırız, 
bunu büyük milletimize karşı yerine getirilmesi 
zaruri bir vazife sayıyoruz. 
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Bu vesile ile bir konunun daha dönemin ba
şında açıklığa kavuşturulmasında fayda gördü
ğümü arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim. Anayasamızda 
- aslında bütün anayasalarda olduğu gibi - hür
riyetler sınırsız değildir. Bizim Anayasamızda 
komünizme, faşizme, hür demokratik rejime 
düşman olan her türlü anlayışa karşı kesin sı
nırlar vardır. Anayasa metninde vardır, Anaya
sanın gerekçesinde uzun uzun bu husus açıklan
mıştır. 

Fikir ve düşünce özgürlüğünün sınırsız oldu
ğu yolunda bir görüş Türkiye'de maksatlı bir 
şekilde bâzı çevreler tarafından durmadan ya
yılmaktadır. Fikir ve düşünce özgürlüğü denen 
şey başka şeydir, komünizm propagandası yap
mak, suç işlemeye tahrik etmek başka şeydir. 
Vatandaşı, suç işlemeye, ayaklanmaya tahrik et
mekle, yağmaya tahrik etmekle, resmî Devlet 
binasını işgale tahrik etmekle, hür demokratik 
rejimi cebren yıkmaya, bir komünist ayaklan
masına tahrik ve teşvik etmekle fikir ve düşün
ce özgürlüğünün ne alışverişi, ne münasebeti 
vardır? 

Nasıl ki, Anayasada bir prensip var; genel 
oy prensibi. Genel oy prensibi Anayasanın bir 
temel maddesinde yer almıştır. Ama genel oy 
prensibini Anayasanın kabul etmesi demek, be
şikteki çocuğun, rey hakkına sahibolması demek 
değildir. Vesayet altındaki vatandaşın rey ve
rebilmesi demek değildir, hapishanedeki kaati-
lin, timarhanedeki delinin sandık başına gidip 
rey verebilmesi demek değildir. Genel oy pren
sibi vardır, ama kaatilin, delinin, rüştünü ispat 
etmemiş, rüşt yaşma gelmemiş, seçmen yaşına 
gelmemiş insanın rey verme hakkı yoktur. 

Türkiye'de fikir hürriyeti vardır, düşünce 
hürriyeti vardır, söyleme, yazma hürriyeti, ifa
de hürriyeti vardır, toplanma hürriyeti vardır, 
ama bu Devletin temellerini yıkma hürriyeti 
yoktur, hürriyetleri basamak yaparak, hürriyet
leri yok etme hürriyeti- mevcut değildir. insan 
Haklan Evrensel Beyannamesinde Güven Parti
sinin yıllardan beri savunduğu görüştür; seçim 
münasebetiyle ortaya resmen beyannamemizde 
koyduğumuz görüştür, insan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde bir temel hüküm vardır. Bu 
Beyannamede yer alan hak ve hürriyetlerden hiç 
biri; bu hürriyetlerin ortadan kaldırılması için 

vasıta olarak kullanılamaz der, temel fikir bu
dur. 3asm hürriyeti, evet, düşünce hürriyeti 
evet, toplanma hürriyeti evet, ilim hürriyeti 
evet, bütün bu hürriyetler evet, ama bu hürri
yetlerin hiçbiri, bu hürriyetlerin kendisini kal
dırmak için veya aynı beyannamede yer alan 
hür demokratik seçim esasını kaldırmak için, 
Beyannamenin öngördüğü hürriyet sistemini 
yok etmek için basamak olarak, vasıta olarak 
kullanılamaz. Temel sınır budur. Böyle bir sınır 
Alman Anayasasında vardır, Güven Partisi ola
rak temennimiz, Sovyet Rusya hariç, Paris'te 
1948 de toplanan bütün dünya ülkelerinin kabul 
etmiş oldukları insan Hakları Evrensel Beyan
namesinde yer alan bu temel hükmün Türk 
Anayasasına bir madde olarak ilavesidir. Güven 
Partisi olarak, «Anayasa değişikliği» denirken, 
böyle bir temel hükmün, ters yorumlara imkân 
vermiyecek ve bütün hür dünya ülkelerinin ka
bul ettiği bir temel hükmün Anayasamızda yer 
almasını temenni ediyoruz. Belki bunun pratik 
sonuçları önemsenmiyebilir. Ama Anayasanın 
her maddesinin yorumlanmasında, böyle bir te
mel hükmün faydalı olacağı inancındayım. Esa
sen Anayasamıza bir ölçüde mehaz teşkil etmiş 
olan, bir ölçüde ilham vermiş olan Federal Al
manya Anayasasında böyle bir hüküm vardır. 
Nazizmin acılarını tatmış, milletinin bir yarısı
nın komünizm zulmü altında çiğnendiğini ve 
ezildiğini görmüş olan, yani her türlü zulüm ve 
dikta rejiminin acılarını tatmış olan bir mille
tin geçirdiği acı tecrübelerden ders alarak Ana
yasasına koymuş olduğu ve tamamen insan Hak
ları Evrensel Beyannamesine dayanan bir hü
kümdür ki, Türk Anayasasında böyle bir hük
mün bulunmasını - geçirdiğimiz tecrübelerin ışı
ğı altında - her gün biraz daha faydalı görmek
teyim. Bu kanaatim her geçen gün biraz daha 
kuvvetlenmektedir. 

Her Devlet gibi, Türk Devleti de kendi ba
ğımsız varlığını savunacaktır. Her millet gibi, 
Türk Milleti de kendi bütünlüğünü savunacak
tır. Bu bütünlüğü, sınıf kavgası ile parçalatmı-
yacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatanı
mızı bölmek, milletimizi esir etmek istiyenler 
Anadolu ortasına yürürken, milletin bağrından 
doğarak Ankara'da toplanmış olan, ateşin, ka
nın içinde bu milletin bütünlüğünü savunmuş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Devletin 
bağımsızlığını, varlığını, milletimizin tümlüğü-



M. Meclisi B : 5 
nü parçalamak istiyen, ırk kavgası ile bu milleti 
dilim dilim parçalamak istiyen, memleketi bir 
tarafı işgal altında iken - her zaman söylerim -
Siirt dağlarından, Hakkâri'den, Bitlis'ten koşup 
gelerek, Yunanı Ege'de Akdeniz'e kadar kova
lamış olan, tarihi ile bu vatana bağlı olan insan
ları ayırmaya çalışan, sınıf kavgası ile bu mem
leketin öz evlâtlarını birbirine düşman gibi bak
tırmaya çalışan, Türkiye'de Mao usulü, Lenin 
usulü bir ihtilâlin her gün kışkırtmacılığını ya
pan ve Türkiye'de yalnız hürriyetlerimiz için 
değil, millî varlığımız için de tehlike teşkil ede
cek bir komünizm belâsını bu milletin başına 
getirmek istiyenlerfn karşısında, bu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi mutlaka kendisine düşen ta
rihî vazifeyi yapacaktır ve hürriyetlere saygı 
içinde yapacaktır. (A. P. ve G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Hür demokratik re
jim içinde bunu yapmaya muvaffak olacaktır. 

Hür düzeni yıkmak istiyenler. Yeni keli
melere değişik mânalar vermenin ustasıdır. 
Kulaklara sevimsiz gelen birtakım tâbirlerin 
yerine, yıllardan beri kulaklara sevimli gelen 
tâbirleri yerleştirmenin ustasıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün «Yazı Devri
mi» diyor. Alfabe değişikliğine,,yazı ıslâhatına, 
yazıdaki reforma karşı çıkan, karşı çıkacak, 
bu Mecliste kim var? Ama, «Devrim» sözünü 
yazıdan başlıyarak, «Devrim» sözünü metre
den, şuradan buradan başlıyarak tatbik edip 
getiriyor ve ondan sonra «Devrimcilik» sö
zünü, işte «Mao'nun gittiği yoldan gidecek
sin... Sürekli devrim.» sözüne getirip bağlıyor. 
«Devrim» sözü, «Islahat» demek ise varız. 
«Hür düzen içinde» inkılâp, değişiklik, de
mek ise varız. Ama, hür düzeni yıkarak, «ih
tilâl» demek ise, yokuz. Güven Partisi ıslahat
çıdır, ihtilâlciliğin karşısmdadır, yıkıcılığın 
karşısmdadır. «Devrimcilik» sözüne hangi mâ
nanın verildiğine dikkat etmeyi zaruri gö
recek bir noktaya geldik. Türkiye'de sevi
len ve sayılan kelimelerin ardında, Türk Mil
letinin bütünü ile nefret etmeye - hemen he
men bütünü ile nefret etmeye - hazır olduğu 
birtakım mefhumlar, kelime kargaşalığından 
bilistifade, sokuşturulmak istenmektedir. Bu 
vesile ile, buna dikkat etmek zaruretini belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, «Anayasa Nizamını 
Koruma tasarısı» adı ile geçen dönemde ik-
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tidar bir tasarı, getirdi. Bu dönemde buna 
benzer bir tasarının getirilmek istendiğine dair 
programda işaretler var. Hemen belirtelim 
ki, geçen defa getirilmiş olan tasarıyı incele
diğimiz zaman, maksada elverişsiz, tatbik ka
biliyeti bakımından çok hatalı, hattâ asıl gü
dülmek istenen maksada göre ters sonuçlar 
doğuraJbilecek mahiyette bir tasarı olarak gör
müş idik. Bu görüşlerimizi ifade ettiğimiz 
zaman, bu görüşlere Hükümet bir süre ka
tılmadı. Fakat sonra aynı Hükümet bu tasa
rıyı ıslah etmek düşüncesiyle geri aldı. Şim
di, yeniden getireceğini söylüyor. Biz, «Tür
kiye'de, memleketin yüce menfaatleri gerek
tirdiği zaman mevzuatta değişiklik yapılmaz», 
böyle bir görüşe saplanmayız. Mevzuatta, mil
let ihtiyacının gerektirdiği değişiklik yapılır. 
Bakarız, inceleriz; milletimizin hayrına ise, 
Anayasamızın getirdiği hür düzene, Anayasa
mızın prensiplerine uygun ise, destekleriz; 
maksada elverişli ise destekleriz. Yalnız, 
Hükümetin bu defa da - geçen defa olduğu 
gibi - ters sonuçlar doğurabilecek bir tasarı 
ile, maksada elverişsiz bir tasarı ile Meclisin 
huzuruna gelmemesini temenni ediyoruz. 

Hükümet Programında yer alan, Anayasa 
değişikliği ile ilgili görüşlere gelince; bunlar
dan katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var. 

Orman suçlarının affını önliyen Anayasa 
hükmünün değiştirilmesini, Güven Partisi çok 
zaman önce resmen programına koymuştur, 
kurulduğu günden beri bu fikri savunmuştur, 
seçim beyannamesinde bunu va'detmiştir. Bu 
görüşte olan bütün siyasi partilerle işbirliği 
yapmaya hazırız. 

Her yıl seçim olmaması için Anayasa deği
şikliği gerekiyorsa - biraz evvel arz ettiğim gi
bi - bu değişikliği desteklemeye hazırız. 

Evrensel, cihan şümul, insan Hakları Be
yannamesine paralel olarak - biraz evvel arz 
ettiğim - bir hükmün Anayasaya ilâvesine ta
raftarız. 

Üniversiteler konusunda, savunduğumuz bir 
Anayasa değişikliği vardır. Üniversitelerde öğ
retim üyelerinin zamanlarını daha geniş ölçü
de öğrencilerine, araştırmalarına hasretmeleri 
yolunda bir temayül vardır. Hattâ, bu tema
yüle dayanılarak yapılan birtakım boykot, iş
gal hareketleri vardır ve bunları körükliyen 
birtakım zevatan vakitlerinin yüzde 90 ını si-
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yasi partnerin genel merkezlerinde geçirdikle
ri de bir vakıadır. Üniversite çatısı altında söz 
hürriyetinin, fikir hürriyetinin, tenkid hürriye
tinin, araştırma ve yayın hürriyetinin mutlaka 
korunmasın;, üniversitenin üniversite olması
nı, ilim ocağında ilim yapılabilmesi için zaru
ri gören siyasi partiyiz, ama, üniversite, çatı
sı altında, üniversite dışında da yayın yapmak 
suretiyle şüphesiz, dergisi ile, vesaire, ilim ada
mının yurt meseleleri hakkında fikir söyleme
si, konuşması, görüşlerini ortaya koyması, ten-
kidler yapabilmesi ve hür bir üniversitenin hür 
mensubu olarak çalışabilmesi ne kadar savu
nulmaya değer bir durum ise, kanaatimce üni
versite mensubunun tam çalışma esasını bir 
yandan savunurken, bir yandan zamanın bü
yük kısmını doğrudan doğruya günlük siyasi 
faaliyetler içinde, bir siyasi partinin kuru
lunda üye olarak geçirmesi o derecede hatalı 
bir durumdur. Üniversite öğretim üyelerinin. 
kurullardan çekilmelerinde fayda görmekte
yiz. Bunun, siyasi partilerin üniversiteden el
lerini çekmelerini de kolaylaştıracak bir adım 
olacağı inancındayız. 

Anayasada Hükümetin yapmayı düşündü
ğü değişikliklerden veya desteklemeyi istedi
ği, arzu ettiği değişikliklerden birine kesin ola
rak katiılamıyacağımızı ifade etmek isterim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan 
yetkilerin, kısmen de olsa veya geçici bir süre 
için de olsa, yürütme organına verilmesine ta
raftar değiliz. 

Bu arada, Sayın Başbakanın bir görüşleri
ne de temas etmek isterim: Sayın Başbakan 
seçimden önce, «Anayasa, Hükümete görevler 
vermiştir, ama yetki vermemiştir.» demişler idi. 
Yine bu görüşte iseler, yani «Anayasa Hükü
mete görev vermiş, ama yetki vermemiş» gö
rüşünde iseler, şimdi görev ve sorumluluk ka
bul etmelerini anlamak zorlaşır. Bu Anayasa 
yetki vermiştir, bu Anayasa Hükümete yetki
ler vermiştir. Biz» bu Anayasaya göre Hükü
metin yetkisiz olduğunu kabul etmiyoruz. Bu 
Anayasada Hükümetin yetkileri vardır. Bu me
seleyi birçok defa tartıştık. Hükümete yalnız 
görev vermek, yetki vermemek zaten söz konusu 
olama?, hiçbir Anayasa böyle yapılamaz. Dün
yanın hiçbir Anayasasında Hükümete görev ve
rip, yetki vermemek diye bir durum olamaz ki, 
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I Türk Anayasasında böyle bir durum olsun. Bu
nun, biraz bir fikrin yani yetkileri belki dar
dır, anlamında bir düşüncenin biraz mübalâğa
lı bir tarzda, biraz renkli bir tarzda ifadesi 
diye telâkki edilmesi gerekir. Yoksa Hüküme
tin bu Anayasadan sadece görev yüklendiği, 
fakat yetki almadığı inancını paylaşmak müm
kün değildir. Sıkıntılar her zaman Hükümetin 
yetkisizliğinden doğmuyor. Bizim yıllardan be
ri müşahedelerimizden çıkardığımız sonuç 
odur ki, çektiğimiz sıkıntıların bir kısmı, Hü
kümetin yetkisizliğinden değil, yetersizliğinden 
doğuyor. 

Anayasa değişiklikleri konusunda Hükü
met, Programının 7 nci sayfasnıda; «Anayasa 
tadillerinin gerektirdiği hallerde muhalefetle 
işbirliği yapacağız» diyor. Buna bir temenni 
ilâve etmek isterim; Anayasa değişikliği ge-
rekmiyen hallerde de, meselâ seçim mevzuatı
nın değişmesinde muhalefetle işbirliği yoluna 
gidilmesi uygun olacaktır ve Hükümetin bu gö
rüşü paylaştığını gösteren başka işaretler prog
ramın şurasında burasında vardır,, bunları 
şükranla kaydetmek isterim. 

Hükümet Programında asgari müşterekler 
etrafında birleşmekten de bahsediliyor. Bu fik
re de yürekten katıldığımızı ifade etmek iste
rim. Güven Partisi asgari müşterekler deyin
ce; miıllî bütünlüğün korunmasını anlar, hür 
demokratik rejimin her türlü tehlikeye karşı 
korunmasını anlar, dış politikada millî menfaa
ti rehber sayan milliyetçi ve millî haysiyetli 
bir dış politika görüşü etrafında teferruatlı 
ayrılıklarımız olsa da birleşebilmek imkânla
rının aranmasını ister, hür siyasi nizamın ya
nında vatandaşın çalışma hakkını, akitler 
yapma hakkını, meşru şekilde kazanma hakkı
nı kabul eden, mülkiyet hakkını tanıyan hür 
ekonomik sistemin asgari müşterekler arasın
da bulunmasını ister... İktisadi kalkınmanın 
karma ekonomi ve devamlı bir karma ekono
mi düzeni içinde, demokratik plân tekniği ile 
yürütülmesini ister.. Partizanlık hastalığının 
müşterek bir gayretle, bütün siyasi partilerin 
müşterek bir gayreti ile idari hayatımızdan, 
siyasi hayatımızdan sökülüp atılması için gay
ret gösterilmesini ister ve nihayet Türkiye'
nin geleceği için önem taşıyan idari ıslâhat, ma-

I lî ıslâhat, zirai ıslâhat, sınai alanda ıslâhat ko-
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nularında iktidarın ve muhalefetlerin işbirli
ği yapması,, memleketin ileriye gitmesi için gö
nül birliği içinde çalışabilmesini anlarız. 

Islahat bahsi açılmışken Hükümet Progra
mında yer alan idari ıslahat konusundaki 
ifadeleri yer yer müphem gördüğümüzü ifade 
etmek isterim. 

Sayılmış olan maddeler var. Bunlardan bâ-
zıilarını; 12 nci, 13 ncü maddeyi ifade etmek 
isterim, bize son derece müphem, görünmüş
tür. Mahallî idareler maliyesinin ıslahı ko
nusunda Hükümet Programında çok daha sa
rih bir hükmün, ne yapılacağını açıkça söyli-
yen hükümlerin bulunmasını arzu ederdik. Çok 
gecikmiş olan bir ıslahattır, yıllardan beri ta
sarıları Maliye Bakanlığında, İçişleri Bakan
lığında hazırlanmıştır, yıllardan beri plânlar
da, yıllık programlarda, Hükümet beyanların
da yer almıştır ama mahallî idareler bugün 
maaş ödeme güçlüğü içinde, hizmet yapamama 
güçlüğü içinde kıvranıp durmaktadırlar. 

Teftiş ve denetleme mekanizmasının ıslahı
nı, her şikâyetin mutlaka takibediîmesini, hak
sızlıkların ve yolsuzlukların üzerine daha te
sirli sekilide yürünmesini temenni ederiz. 

Islâhat arasında bir Kültür Bakanlığı ku
rulmasını tasvibediyoruz. Gençlik ve spor işle
rinin daha yakın bir dikkatle ele alınması 
ümidini veren değişikliği tasvibediyoruz. Bir 
Dil Akademisi kurulması konusundaki teklife; 
bu dil akademisi her türlü siyasi baskıların, 
siyasi parti nüfuzlarının dışında gerçekten yük
sek, ilmî seviyede bir dil akademisi olmak ka
yıt ve şartiyle,, bunun bütün tedbirleri alınmak 
şartiyîe, katılıyoruz. Türk dili bakımından sade
leşmeye millîleşmeye taraftarız. Açıkça ifade 
edelim ki, vatandaşın konuştuğu, yazdığı duydu
ğu zaman anladığı dilden farklı ve bir zamanlar 
Osmanlı Devrinde görüldüğü gibi «Avam dili», 
«Havas dili», aydınların konuşup aralarında 
anlaştığı dil, halkın kendi arasında konuştuğu 
dil kabilinden; aydınların kendi arasında konuş
tuğu ayrı bir dil, halkın .konuştuğu ayrı bir dil 
yaratma yolundaki birtakım gayretlerin samimî 
olarak karşısındayız. Vatandaş bâzı kelimeleri 
anlıyor, asarlardan beri kullandığı kelimedir, 
her köyün diline girmiş olan kelimedir, bu
nun yerine yüksek tahsilli vatandaşın dahi duy
duğu zaman anlamadığı yeni bir kelime koy-
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i mak, bir küçük azınlığın kendi arasında ko
nuştuğu. bir özel dil yaratmak hiç şüphesiz eski 
«Havas dili» «aydın dili» hastalığını diriltme 
kabilinden bir hastalık olur. Bunun karşısın
dayız. Dil akademisinin bilhassa bu hastalığa 
çare bulması gerektiği inancmdayiz. 

Yapılması gereken ıslâhat konusunda Dev
let personeli konusu önemli bir yer tutuyor. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda bu kürsüde 
verilmiş ve tutulmamış vaitler vardır. Bu iti
barla programın Devlet personeli konusu ile 
ilgili oilan hükümlerini büyük bir dikkatle ve 
ne derecede kesinlik taşıdığını araştırmaya 
çalışarak okuduk. Programda Devlet perso
neli konusu ile ilgili olarak yapılan vaidlerde, 
belki bize öyle geldi, bir çekingenlik havası 
seziliyor. Sarih bir taahhüt yok, belli bir vâde 
yok, va'dedilen işlerin ne zaman gerçekleştiri
lebileceği hakkında bir hüküm yok. Kaynak
lara bağlanmış.. Haklı. Kaynaklara bağlan
masın diyemez kimse. Elbette ki, bir memle
ketin, bir devletin malî kaynakları ile sınır
lı. ve malî kaynaklarına bağlı olan bir ısla
hattır bu. Yalnız, Hükümet için bir defa kay
nak yaratmak durumu vardır, ikincisi, Hükü
met kaynaklar durumunu herkesten iyi bilmek 
mevkiindedir. Nihayet Başbakan değişmemiş
tir, bir ölçüde aynı siyasi iktidarın devamıdır, 
bu itibarla daha evvel «sözüm senettir» diye 
verilmiş vaidlet bulunduğu hatırlanacak olur-

I sa, belli tarihler söylenmek suretiyle, 1 Mart 
1966,, 1 Mart 1967 gibi tarihler söylenmek su
retiyle, Devlet Personel Kanununun malî hü
kümlerinin yürürlüğe gireceğinin va'dedilmiş 
olduğu hatırlanacak olursa, mutlaka bu konu
daki vaide bir sarahat getirmek gerektiği inan
cındayız. 1970 bütçesinde, va'dedilen bu fe
rahlık gerçekleşecek midir? Buna dair Hükü
met bir ümid verebiliyor mu? Yoksa bunun ge
lecek baharlara kalması ihtimali yine var mı
dır? Bu noktanın aydınlatılmasını temenni 
ediyoruz. 

Hükümet Programının başında, «Geride ka
lan 4 yılın muhasebesi seçimlerde yapılmıştır, 
bu münakaşayı tazelemekte fayda yoktur)» 
tarzında bir cümleye rastladık. Fakat bunu 
hemen takibeden cümleden başlıyarak bir öl
çüde son 4 yılın muhasebesinin yapılmış oldu-

I ğunu da gördük. Kendi görüşü açısından Hü-
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kümet bir muhasebe yapmıştır ve Hükümete 
güven oyu verilmesi ile ilgili bir müzakerenin 
de bir ölçüde son 4 yılın icraatını Hükümet 
Programının yaptığı ölçüde olsun içine alma
sı, tabiîdir. Güven Partisi bu muhasebeyi ya
parken seçim mücadelesi sırasında da titizlik
le riayet ettiği gibi, insaf ölçülerine bağlı 
kalacak ve gerçeklerin dışına çıkmamayı, mem
lekete karşı duyduğu sorumluluk hissinin icabı 
titizlikle kollıyacaktır. 

Türkiye'nin Anayasa, huzur, mevzuat de
ğişikliği ve saire gibi konuların ötesinde çok 
mühim dâvası, kalkınma davasıdır, iktisadi 
kalkınma davasıdır, refaha biran önce ulaş
ma davasıdır,, ekonomiyi dışa bağlılıktan kur
tarıra davasıdır. 

Topyekûn, kallkınnıa plânının başarısı, plân 
uygulaması, 

Plân uygulaanası ile iliğimi olan global rakam
lara, ortalama rakamlara baktığımız zaman son 
4 yılın kalkınma hızının plânda öngörülen % 7 
hedefine rahat rahat ulaştığı, hattâ ortalama 
olarak bu hedefin biraz ötesine varmış olduğu 
g'örültenektedir. 

Bunun memnuniyet verici bir tarafı vardır. 
Ancak, plân hedeflerine uygun blir gelişmeden 
bahsedilmek için sadece ortalama kalkınma hı
zı rakamına bakmıak kâfi değildir. Gelişmenin 
dengeli olması lâzım, gelişmenin fiyat istikrarı 
içinde gerçek!esmesi lâzım, gelişmenin bölgeler 
arasında adaletsizlikleri giderici yönde gelişme
si lâzım, yürümesi lâzım ve gelişmenin zümreler 
arasında adaleti gerçekleştirici istikamette ol
ması lâzım. Gelişmenin, TürkiyennizS dış kay
naklara bağlılıktan kurtarıcı istikamette olması 
ve olağanüstü dış yardım ihtilacından Türki-
yeyi beli bir süre zarfında - 1972 dive umu
luyordu, sonrdan 1975 e doğru bu müddet uza
dı ama belli bir tarihte Türkiye'yi dışa bağlı ve 
muhtacolmaktan kurtarıcı istikamette bir kal
kınmanın gerçekleşmesi lâzımdır. 

Türkiye'nin kalkınmasına bu noktadan bak
tığımız zaman, siyasi iktidar olarak bir devam
lılık arz eden Hükümetin bu konudakü başarı 
derecesine baktığımız zaman gördüğümüz man-
zarıa nedir? Gelişme, sektörler bakımından plâ
nın hedeflerinle ulaşmış mıdır? 

Tarım ve sanayi gibi İM önemli sektörde, 
mal üreten temel sektörde 1969 senesinde biraz 

daha iyi rakamlara ulaşılmış olmakla beraber, 
plânda öngörülen hedeflerin gerisinde kaldığı
mız bir vakıadır. Tarım sektöründe A.P. iktida
rının hazırlamış olduğu ve Meclisten geçirmiş 
olduğu kalkınma plânı yılda ortalama % 4,1 
lik bir gelişmeyi öngörür; % 4,1 lik hedefe kar
şılık 1967 de % 0,9 gelişme olmuştur tarım sek
töründe, 1968 de % 4,1 lik hedefe karşılık ge
lişme hızı % 1,9 dur. 1969 a ait geçici tahmin
ler vardır, bu geçici tahminler plân hedefine 
ook daha fazla yaklaşıldığını, fakat yine de plân 
hedefinıin gerisinde kalındığını göstermektedir. 

Sanayi sektöründe plânla göre yılda ortala
ma % 12 bir kalkınmanın' gerçekleştirilmesi1 

lâzımdır. 1965 ten 1969 a kadar 5 yıllık dönem-
de yalnız bir defa, 1967 yıkında bu rakama, bu 
hedefe ulaşılmıştır; 1965 te % 12 hedef verine 
% 8 9. 1966 da % 12 yerine % 10 6. 1967 de 
°/n 12 3, 1968 de % 10 s^narvi sektöründe geliş
me hızı sağlanmıştır. 1969 da plân hedefine ook 
yaklaşılacağı gedici tahminlerin ortaya kovdu
ğu rakamlardan anlaşılıyor. Bu geçini rakamlar 
gerçekleşirse plân hedefinin biraz altında, ama 
çok daha yakın bir rakama ulaşılmış olacaktır. 

Tarım ve sanayideki gerii kalmalara knrKiiılk, 
1966 - 1969 dönemini - 1966 dâhil, 1969 dâhil -
4 yıllık dönemi idine alan faaliyetlere bakıldı-
pında temel sektör olan tarım ve sanayideki 
geri kalmalara karşılık konut sektöründe, tica
rette, hizmetlerde, ulaştırmada, inşaatta plân-
d.ı öngörülen rakamların çok ötesinde kaynak 
harcandığını gösteren rakamlarla karşılaşıyo
ruz; ulaştırma ısektöründe 4 yıllık gelişme hedefi 
% 40. sağlanan gelişme % 64, ticaret ve hiz
metti erde 4 yıllık hedef % 29, gerçekleşme 
% 38, konut sektöründe hedef % 28, gerçek
leşme % 62, inısaat sektöründe hedef % 40. ge
lişime % 85 görünüyor, 4 yıllık toplamlar. 

Görülüyor ki, kaynak dağılımı Türk ekonu* 
misinde rasyonel olmamıştır ve «toplam olarak 
% 7 nin üstünde bir gelişme hızı sağlanmıştır»! 
dendiği vakit bu asıl kalkınmanın sağlanımıası 
çok daha faydalı ve köklü bir gelişme imkânı 
yaratacak olan tarım ve sanayi gibi alanlarda 
değil, ama plânın bu ölçüde gelişımeyi öngör
mediği ve tasviıbetmediği başka sektörlerde ol
muştur. Bu itibarla sektörler arası dengesiz bir 
gelişme vardır. Plâna uygun, bir gelişme yoktur. 

Fiyat istikran bakımından durum nedir? 
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A.P. iktidarı hazırladığı plânda, plân strate
jisinde, Hükümet programlarında daima fiyat 
istikrarı vadetmiştiir. Bugünkü Hükümet prog
ramımda yine fiyat istikrarı vadedilmıektedir. 
Paramızın değeri ve satmalıma gücü ise devam
lı surette kemirilmekte, düşmektedir. Toptan 
eşya fiyatları endeksi 1965 te % 5,2 artmıştır. 
1966 da % 4,4 artmıştır. 1967 de % 5,2 art
mıştır. 1968 de % 3,4 artmıştır. 1969 un ilk altı 
ymda geçen yılın aynı dönemine kıyasla son yıl
ların en büyük artaşı meydana çıkmış, toptan 
eşya fiyatlarında % 6,7 oranında bir artış gö
rülmüştür. Bu devamlı fiyat artışlarının sonu
cu olarak 1966 dan 1969 a kadar para değerin
de % 25 civarında, 1964 ten A. P. nin iktidara 
ilk katıldığı yıldan başlatırsanız, takriben 
% 30 un üstünde bir para değeri düşmesi ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum şüp
hesiz dört nala güden bir enflâsyon manzarası 
a,rz etmez. Bunu İddia etmek iktisadi bakım
dan mümkün değil. Fakat sinsi, sürünen bir 
enflâsyonun veya enflâsyoncu baskıların var
lığına delâlet eder. 1969 yılınlda fiyat artışları
nın hızlanması, bütçe açığının geçmiş yıllara 
göre dalha geniş olması, üzerinde dikkatle du
rulması zaruri olan belirtilerdir. Hükümetin 
programında ve açıklamalarında, ortaya çıkan 
bu durulma nasıl çare bulacağını biraz daha 
açık olarak belirtmesi gerekirdi. 

Sürekli fiyat artışları, gelirlerini bu artış
lara uyduramiyan sabit gelirlilerin geçim dar
lığını artırmaktadır. En fenası zirai mahsul 
fiyatları ile sınai mahsul fiyatları arasında den
ge gitgide bozulduğu için büyük köylü, müstah-
ısiî kütlesi ihtiyaç maddelerini daha pahalıya 
alıp, mahsulünü kıyasen daha ucuza satmak 
durumuna adım aidim sürüklenmelktedir. Ar
tan pahalılık yüzünden bilhassa ihraç malı olan 
zirai ürünlerimizin maliyetleri milletlerarası 
piyasadaki ihraç fiyatlarına tehlikeli bir şekil
de yaklaşmaktadır; arada kâr marjı, arada ma
liyetim üsltüne ekleyebilecek bir marj kalma
dıkça veya bu marj daraldıkça köylü ve müs
tahsil vatandaşın eline geçen miktarın onu tat
min etmesi güçleşmektedir. 

Milletler'araısı piyasada fiyatlar sabit, para
mızın kıymeti düşüyor, zirai mahsullerin mali
yetleri, pamuğun, üzümün, tütünün maliyeti 
durmadan yükseliyor. Bu durumda Türkiye'-
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nin, bu ürünleri yetiştiren müstahsil vatandaş 
kütlesi balkısından düşündürücü bir noktaya 
doğru gitmekte olduğu açıkça meydandadır. 
1958 deki son para ameliyesinden, son para ku
ru ayarlamasından bu yana Türk parasının dâ-
hildeıld satınalma gücü % 70 oranında düşmüş
tür. Ama dış kuru sabit. %70 oranında kıy
meti düşmüş olan bir para ile emeğinin karşı
lığını almakta olan bir müstahsil düşününüz, 
Nı müstahsilin güçlüğünü anlamakta hiçbir 
güçlük çekilmez, içinde bulunduğu güç duru
mu anlamakta güçlük çekilmez, 

Türk ziraatçısı, ihraç malı yetiştiren Türk 
ziraatçısı hâlâ 1958 deki dolar kuru üzerinden 
emeğinin karşılığını alır durumdadır. 

Dış seyahatlarda bu resmî kurdan farklı 
bir döviz kuru uygulanıyor, işçi dövizinin de
ğeri çeşitli yollar'dan farklı bir hale getirilmiş-
tiir. Turist dövizinin kuru yükseltilmiştir. 

ithalâtta doların maliyetini yükseltici birta
kım usullere başvurulmaktadır. Alınan karşı
lıkların bir yıldan fazla bekletilmesi suretiyle 
Merkez Bankasında aslında bir doların maliye
ti ithalâtçıya biraz daha pahalıya gelecek tarz
da ameliyeler uygulanmaktadır. 

Hulâsa 1958 de tesbit edilen kur, aslında 
hükmünü daha ziyade ihraç malı zirai ürünler 
yetiştiren büyük müstahsil kütlesi üzerinde 
yürütmektedir, hükmünü orada icra etmekte
dir ve bundan bu ziraatçi kütle gelirinin bir 
kısmını kaybetmektedir. 

Bİr devalüasyonun mahzurları meydanda. 
Bunları bu kürsüde uzun uzun sayıp, dökmeye 
hacet yok. Hükümet birçok defalar devalüas
yona taraftar olmadığını da ifade etti, Ancak, 
her paranın gerçek değeri bizim temennileri
miz ile değil, iktisadi kanunlarla tâyin edilir. 
Devalüasyon mecburiyetini önlemenin birtakım 
icapları vardır, şartları vardır. Bunların ba
şında, para değerinin korunması, fiyat istik
rarının korunması, açık bütçe politikasına son 
verilmesi, sıhhatli yoldan bütçenin finanse edil
mesi, bu tedbirlerin azimli şekilde ve zamanın
da alınması gelir. Hükümet, fiyat isitikrannı 
bundan böyle daha iyi sağlamak için ne yapa
cağını Yüce Meclise söylemelidir. 

Biraz sonra Maliye ıslâhatından bahseder
ken, bütçe açıklarının ne kadar tehlikeli nokta
lara varmış olduğunu ifade edeceğim. Yalnız, 



M. Meclisi B ; 5 10 . 11 . 1969 O : 1 

şimdi izin verirseniz plânın bölgelerarası ada
let bataımdan tatbikatından bâzı sonuçlar çı
karmak istiyorum. 

Hükümet; «Bu konuda gayretler sarf ettik, 
bu istikamette gayretler sarf etmeye devam 

• edeceğiz.» diyor. 

Değerli arkadaşlanlm; şimdiye kadar sarf 
edilen gayretler kifayetsizdir. Hükümetin kıs
men programda işaretini gördüğümüz yepyeni 
bir anlayış ile, çok daha cesur bir atılımla geliş
meye muhtaç bölgelerin meseleleri üzerine eğil
mesini temenni ediyoruz. Devlet Plânlama Teş
kilâtının rakamlarına bakıldığı zaman görülen 
gerçek şudur ki, Türkiye'nin en çok gelişmeye 
muhtaç illerine Devletin ve Devlete bağlı ikti
sadi kuruluşların yaptıkları yatırımların toplam 
yatırım içindeki oranı, bu bölgelerde yaşıyan 
nüfusun oranını dahi karşılamıyor. 

Kredi dağıtımında elem. verici rakamlar var
dır. Kredi dağıtımı bakımından Türkiye'nin en 
çok gelişmeye muhtaç bölgelerinde bankalar sis
teminin topladığı mevduata bakınız, bu banka
ların bu bölgelerde dağıttığı toplam kredi mik
tarına bakınız. Bu bölgelerde bankalar mevdu
atı fazla toplamış, topladığı mevduat kadar da
hi kredi dağıtmamış, yani Türkiye'nin gelişme
ye muhtaç bölgelerinden daha zengin bölgeleri
ne bir kaynak akımı, bir kredi alkımı görülme
ye devam etmiştir. Manzara bu iken, gerek res
mî sektörün yatırımları bakımından kaynak 
yüzdesi olarak, gerek kredi dağıtımı bakımın
dan durnlm bu ilken, meselenin halli yoluna gir
diğimizi söylemek mümkün değildir. Elbette ki 
birtakım yatırımlar yapılmıştır. Her Devlet her 
bölgede bâzı yatırımlar yapar. Bu yatırımların 
îiçinde son derecede değerli olanları ve bitmesini 
heyecan ile beklediklerimiz vardır. Ancak, Tür
kiye'de toplam yatırımlar üzerinde yapılan bir 
inceleme, gelişmeye muhtaç bölgelerin kalkın
ması için sarf edilen gayretlerin yeterli olma
dığını ortaya koymaktadır. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde Senatoda 
Sayın Ferid Melen arkadaşım, Millet Meclisim
de Güven Partisi Grupu adına nâçiz arkadaşı
nız rakamlarla bu meseleyi tartıştık. Tekrar bu
nun teferruatına girecek değiliz. Yalnız, bu ter
sine sermaye akımını önlemek için ve bu bölge
nin kalkınması için Hükümet programında yer 
alan ve meselâ bâzıları için özel bir plân yapıl

ması hususunu sevinç ile karşıladığımız 3reni tek
lifler arasına Güven Partisinin üzerinde ısrarla 
durduğu bir teklifi eklemek istiyorum. Hükü
metin bu noktada destekleyici olmasını veya hiç 
değilse dikkatle ve sempati ile teklifi inceleme
sini temenni ediyorum. 

Güven Partisi Grupu Yüce Meclisinize bir 
teklif yakmıştır. Bu teklif, gelişmeye muhtaç 
bölgeler kalkınma ve yatırım bankası adı ile 
ayrı bir bankanın kurulması teklifidir. Bize ben
zer bir bölgelerarası dengesizlik problemi ile en 
çetin şekilde karşı karşıya bulunan italya, Gü
ney - İtalya'nın kalkınması için benzeri bir ted
biri başarı ile tatbik etmiştir. 

Türkiye'de tersine kredi akımını, tersine 
sermaye akımını önlemenin tesirli yollarından 
biri yalnız gelişmeye muhtaç vilâyetlerde ya
tırım yapmak üzere ayrı bir yantım ve kal
kınma bankasının, bu bölgelerdeki yatırımla
rı teşvik etmek üzere bu bölgeye has ayrı bir 
finanasman kuruluşunun teşkilini zaruri kıl
maktadır. Böyle olduğu takdirdedir ki, bu ye
ni finansman kuruluşu bütün dikkatini bu 
bölîge üzerinde topladığı takdirdedir ki, şim
dikine nazaran daha başarılı sonuçlar alınmatsı 
mümkün olacaktır, kanaatindeyiz. 

Hükümet programında, (Bölgenin kalkın
ması için imtiyazlı bir kredi politikası kabul 
olunmuştur, tatbikine devam olunacaktır) de
niliyor. 

Arkadaşlar, imtiyazlı kredi politikası uygu
lanmış, ama neticesini arz ettim, bu bölgeler
de toplanan kaJdarı dağıtılmamıştır ve kredi 
akımı tersine olmuştur. Bu itibarla, mevcut 
tedbirlerin kifayetsizliği meydandadır, biraz 
daha ileri tedbirler almak ihtiyacı aşikârdır. 
Teklifimiz, bu düşünceden mülhemidir. 

Bir noktayı daha tasrih etmek isterim: Gü
ven Partisi Grupu (gelişmeye muhtaç bölge
ler) dendiği zaman şüphesiz çilekeş Doğu - Ana
dolu'yu, fakat bunun yanı sıra Karadeniz'in ve 
Orta - Anadolu'nun gelişmeye muhtaç bölgele
rini ve illerini de nazarı itibara alan bir bölge
lerarası denge politikasının takibedilmeslni za
ruri görmektedir. 

Bir başka nokta; kalkınmanın sosyal züm
reler arasında dengeli sonuçlar doğurmaisıdır. 
Bölgelierarasm adaletin sağlanması yanında 
zümrelerarası adaletin de sağlanması önemlidir. 
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Elimizde yeterli istatistik bulunnlalmakla be
raber son dört yılda fent başına düşen gelir
de husule gelen % 21 oranındaki artıştan Tür-
Myetile bâzı zümrelerin istifaide etmeldiğini gös
teren bâzı global rakamlar vardır. Meselâ, ta
rım sektöründeki toplam gelir artışını nazara 
alır ve bunu tanım nüfusu ile nisbet ederseniz, 
ortaya çıkan gerçek şudur ki, fert Ibaşma dü
şen gelirde husule gelen artıştan tarim sektö
ründe çalışan vatandaşlarımız hisselerini yeteri 
kadar alamamışlardır. 

Hulâsa, zünıreleriarası adaletsizliği giderici 
istikamette alınması gerekli tedbirler bakımın
dan geçmişte noksanlarımız varldır ve bunların 
telâfi edilmesi için Hükümet programında ye
ter derecede ümit verici işaretler görmüş deği
liz. 

Ekonominin dışa bağlılığını önlemek, dışa 
bağlılığa son vermek, olağanüstü Idış yarldıma 
nıuhtacolmıyan bir Türkiye'yi en kısa zaman
da en geç 1972 - 1975 yılları arasında vücuda 
gd t irmek, plânlı kalkınmanın temel hedefle
rinden biridir. 1908 senesinde ihracat hedefi 
540 milyon dolar, gerçekleşme 496 milyon do
lar. Tehlikeli bir şekilde plândaki ihracat he
definin gerisinde kalmaya başlamışladır. Sa
nayiimizin bünyesindeki ve kuruluşundaki bâzı 
aksaklıklar yüzünden ithalât ihtiyacı durma
dan artmaktaldır. Devamlı surette artan itha
lât ihtiyacı yanında duraklayan, yeteri kadar 
hızla gelişmeyen bir ihracat mesielenıiz varıdır. 
Bu konuda alınmış olan tedbirler kâfi değil. 
G-ayrisâfi millî hasıla içinde ihracatın yeri esa
sen Türkiye ide çok düşüktür, % 5,7 civarında 
idi. 1968 de gayrisâfi millî hasıla arttığı hal
de ihracatımızda artış olmaidığı için % 5,7 gibi 
son derecede kifayetsiz olan bu oran % 4,3 e 
inmiştir. 

Hulâsa, ekonominin dışa bağlılığının önlen
i r i için yurt içinde yeteri kadar tasarruf sağ-
'-\Tnasi ve yeteri kaidar döviz sağlanması gibi 
"v. hayatî ve temel konuda plân hedeflerine 

T^lmamıştır ve ahnan tedbirler yetersiz kal-
--'".+jr. Her iki konuda gidiş, plân hedeflerinden 
""^daşima yönündedir. 

Ekonomiyi dışa bağlılıktan kurtarmanın 
önerrrmâ gösteren günlük hayatımızda birtakım 
hVireler varadır. Transfer bekliyen ithalât 
fc-\r ıbJkları, aldığımız rakamlara göre, bula
bildiğimiz rakamlara göre, 150 miryon dolar ci-

I Varınldadır. Transferlerde 6 aylık gecikmeler 
Türkiye'de yeniden tabiî hâdiseler haline gel
miştir. Transferlerin gecikmesiz yapılabildiği 
bir devreden Türkiye 6 ay gecikme ile trans
ferlerin yapılabildiği tehlikeli bir noktaya doğ-

( ru kaymıştır. Bunun sıhhatli bir durum oldu
ğunu hiçbir iktisatçı iddia edemez. 

Değerli arkadaşlarını; maliye politikası ala-
} nmda programın 35 nci maddesinde hedefler 

gösterilmiş. Yürekten katılıyoruz, 35 nci mad
dedeki hedeflere. 

Maliye politikasının hedefi, gerekli tasarruf
ları sıhhatli yollardan sağlamaktır, gelir dağı
lımında içtimai adaleti sağlamaktır v. s.... Bun
lara katılıyoruz. Bu hedefler üzerinde mutabık 
isek de bu hedeflere varmak için programda 
yer alan vasıtaları ve tedbirleri kifayetli bulma 
imkânına sahibolamadık, 

Bütçe açıkları artarak gidiyor. Son yılların 
açık toplamı 4 milyarı bulmuş. Bütçe açıkların
daki bu 4 milyara varan rakam Hazine açığı 
haline geldiği için, Hanine açıklarının artması 
yüzünden, Merkez Bankasında bugüne kadar 
el atılmıyan bâzı fonlara da el atılmasına rağ
men, iç ödemelerde tıkanıklıklar baggestermiş-
tir, Devlet, yaptırdığı hizmetin, aldığı malın 
kargılığını ödemekte güçlük çeker bir hale gel
miştir, dış ödemedeki tıkanıklığa muvazi olarak 
iç ödemelerde de tıkanıklıklar vardır. 

Bu yıl milyarlarca liralık ödeneğin bloke 
edildiğine dair haberler alıyoruz. 1969 senesin
de büyük bir açığın, 2,5 milyardan az olmıyan 
bir açığın önlenmesi için sarfiyatı kısmak, yatı-' 
rım ödeneklerinin, cari masrafların bir kısmini 
durdurmak, bloke etmek yolunda emirler veril
diğine dair bâzı bilgilere sahibiz. Bu hususta 
Hükümet daha aydınlatıcı rakamlar verebilecek 
durumdadır. Buna rağmen bütçe açığının önlen
mesi mümkün olacak gibi görünmüyor. 

Vergi sistemimizin bâzı gelirleri kavramadı
ğı meydanda... Vergi yükünün dağılımındaki 

I adaletsizlik meydanda. Biraz evvel bahsettim; 
I mahalli idare maliyesi tamamiyle ıslaha muh

taç... Enflâsyon tazyiklerinin arttığı bir dönem
de açık finansman yoluna giden bütçe yapılıyor, 
Bu politika devam ederse Türkiye'nin daha cid* 
dî meselelerle karşılaşması ihtimali olacağı 
içindir ki, peşin olarak uyarma vazifemizi yapı-

| yor ve Hükümetin vergi politikasında, maliye 
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politikasında tesbit ettiği güzel ve sağlam he
deflere ulaştırıcı tedbirleri ve vasıtaları da uy
gulamasını temenni ediyoruz. 

Kredi konusunda, özellikle zirai kredi konu
sunda Hükümet programında katıldığımız bâzı 
vaatler var. Küçük çiftçi borçlarının uzun va
deli ve faizsiz olarak ertelenmesini öngören tek
lifi Güven Partisi Grupu olarak desteklemeye 
kararlı olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Zirai kredi konusundaki mesele sadece erte
leme meselesinden ibaret değildir. Türkiye'de 
toplam kredi hacmi içinde ticari kredilerin çok 
yüksek olusu, zirai kredilerin yetersizliği, zirai 
kredinin bölgelerarası dağılımındaki adaletsiz
likler veya zirai kredinin, meselâ bilhassa güb
re kredisinin bâzı bölgelerde kullanılışının bir 
zararlı ve tehlikeli tüketim kredisi haline gelişi 
gibi, üzerinde durulmaya muhtaç pek çok nok
talar vardır ve bu noktaların tümünü kapsıyan, 
bilhassa zirai kredi olarak dağıtılan paraların 
tefecilik piyasasını beslemesini önleyici tedbir
lerin alınmasını öngören bir araştırmaya ihti
yaç vardır. 

Geçen dönemde Güven Partisi Grupu adma, 
tefeciliğin önlenmesi ve zirai kredi konusunda 
gerekli tedbirlerin tesbiti için inceleme mahiye
tinde bir Meclis araştırması yapılmasını Yüce 
Heyetten talebetmiştik. Millet Meclisi Genel Ku
rulu bu önergemize iltifat göstererek önergemi
zi kabul etmiş, son derece faydalı çalışmalar ya
pan bir Meclis araştırması komisyonu kurulmuş, 
zirai kredi konusunu etraflıca incelemiş idi. Ne 
yazık ki, ortaya, üzerinde işlem yapılabilecek 
bir rapor gelmeden ve konujiüamadan Meclis 
dönemi sona erdi. Bu dönemde aynı önergeyi 
tekrarlamış bulunuyoruz. Yüce Meclis buna il
tifat gösterecek olursa, Hükümet programında 
yer alan zirai kredi ile ilgili ferahlatıcı vaatle
rin gerçekleşmesini de kolaylaştıracak ve yeni 
tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak faydalı 
bir adım atılmış olacaktır. 

Hükümet programında dikkatimizi çeken 
bir konu, köylü emeğinin ve zirai mahsullerin 
değerlendirilmesi konusudur. «Mahsullerin ta
ban fiyatlariyle desteklenmesi ve Devlet eliyle 
alım politikamız bir bütün olarak ve dengeli 
şekilde yürürlükte kalacaktır.» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Hükümet Prog
ramındaki bu İfade zirai mahsullerin değerlen-

I mesi konusunda bugüne kadar takibedilen poli
tikanın aynen takibedileceği ve yürürlükte ka
lacağı anlamına geliyorsa bunun kifayetsiz ola
cağını ifade etmeyi vazife sayıyorum. Neden ki
fayetsizdir? Yer yer taban fiyatları yetersiz ol
duğu için, birçok hallerde tesbit edilen resmî ta
ban fiyatı fiiliyatta uygulanamadığı için yeter
sizdir. 

Pamuktan bir misâl arz edeceğim : Pamuk 
bölgesinden gelmiş arkadaşlarım var. Bir taban 
fiyat tesbit edilmiştir ama Çukobirlik, (Çukur
ova'yı misal olarak alırsak) personel bakımın
dan, para imkânları bakımından, depolama im
kânları bakımından, alışılmış çalışma temposu 
bakımından müstahsilin malını, tesbit edilen fi
yat üzerinden alamıyor. Günlerce satış yerinin 
kapısında, bazan yağmur altında, bazan kira
lanmış bir kamyonun yevmiyesini vermek mec
buriyetinde kalarak bekliyen müstahsilin içinde 
bulunduğu durumu düşününüz. Gidiyor bir baş
kasına, taban fiyatın bir hayli altında bir fiyat
la mahsulünü biran evvel satmak mecburiyetini 
hissediyor. Fındık bölgesinde buna benzer hâdi-

' selerle karşılaşıyorsunuz. Bir taban fiyatı tesbit 
etmek, alım politikası yeterli değilse kâfi gedmi
yor. 

Et ve Balık Kurumunun destekleme alımları 
vardır. Programda, hemen zirai mahsullerle ilgili 
hükmün altında bunu da görüyoruz. Ama Doğu 
bölgesinin şartlarını yakından incelemiş olan 
arkadaşlarım bilirler ki, vatandaşı bezdiren, Et 
ve Balık Kurumunun verdiği fiyat değildir, Et 
ve Balık Kurumunun kapısında hayvanlariyle, 
malıyla günlerce beklemek mecburiyetidir. Ma
lını sattıktan sonra karşılığını almak için ne ka
dar bekliyeceği hakkında sarih bir bilgiye sa-
hibolamayışidır ki, tesbit edilmiş olan resmî bir 
fiyatın altında satış yapmaya müstahsil vatan
daşı mecbur ediyor. Bu itibarla, «Eski politika
mız yürürlükte kalacaktır» »demek kâfi depdir . 
Bu mevzuda yeni tedbirlere kesin olarak ihtiyaç 
vardır. 

Esnaf ve sanatkâr vatandaşlarımızla ilgili 
olarak Hükümet programında yer alan tedbir
lerden birçoğu Güven Partisinin kuruluşundan 
beri savunduğu fikirlere tamamiyle mutabıktır 
ve yürekten destekliyoruz. 

Esnaf ve sanatkâr vatandaşlarımızın biran 
önce sosyal güvenliğe kavuşturulması, 1964 yi-
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lında yıllık program hükmü haline gelmiş olan 
bir hükümdür. Ama 1964 yılından bu yana bu 
mevzuda elle tutulur bir adım atılmamıştır. Ka
za, hastalık, ihtiyarlık sigortasına esnaf ve sa
natkârı biran evvel kavuşturmak. Hükümet 
programında esnaf ve sanatkârın güvenliğe ka
vuşturulacağı ifade edildikten hemen - sonra 
münhasıran sağlık sigortasından bahsedilmiş 
olduğunu görmek içimizde ufak bir endişe uyan
dırmıştır. Acaba esnaf ve sanatkârın yaşlılık ha
linde de, yaşlılık ve ihtiyarlık riskine karşı da, 
kaza riskine karşı da güvenliğe kavuşturulması 
düşünülüyor mu? Yoksa sağlık konusunda bir 
güvenlik mi düşünülüyor? Cümleden tam olarak 
bir netice çıkaramadığımız için bu noktanın tas
rihinde fayda görüyoruz. 

Vergileme konusunda esnaf ve sanatkârın 
götürü usulle vergilenmesi fikrini savunmakta
yız. Defter tutma külfeti yerine basit ve götürü 
bir usulle hem Devlet gelirlerinin artacağına, 
hem de vatandaşın büyük bir külfetten kurtula
cağına inanıyoruz. Bu istikamette Güven Partisi 
Grupu adına verilmiş bir kanun teklifimiz var
dır. Bu dönemde yenilenmiş ve Millet Meclisi 
Başkanlığına takdim olunmuştur. Hükümet pro
gramında bulunan hükmün bu neticeye ulaştırı-
cı bir hüküm olacağını temenni ediyoruz. Vergi
lemede kolaylık ve basitlik getirileceği ifade edi
liyor. 

Makina ve teçhizat kredilerinde şahıs limit
lerinin yükseltilmesi, vâdelerinin uzatılması gö
rüşüne katılıyoruz. Esnaf kefalet kooperatifleri
nin üye sayılarının artırılması ve kooperatif 
kredilerinde faizin düşürülmesi görüşüne katı
lıyoruz. Çıraklık işinin halledilmesi lüzumuna 
inanıyoruz. Bu da esnaf ve sanatkâra yıllarca 
önce vâdedilmiş fakat gerçekleşmemiş bir hu
sustur. Hükümetin bu konuda, çıraklar için 
yüksek gündelik ödeme mecburi yetinden es
naf ve sanatkârı kurtarıcı bir adım atması 
va'dini dinlemek istiyoruz. 

İşçi arkadaşlarımız için, • tarım sektörün
de çalışanlara da güvenlik sağlanması, işçi sağ
lığı tedbirlerinin geliştirilmesi, işçi konutları 
için daha geniş fonlar ayrılması, işçilere ferdi 
mesken kredisi verilmesi, Sosyal ISigorta fon
larından işçi çocuklarına daha geniş öl
çüde eğitim bursları sağlanması, Güven Par
tisinin kuruluşunda programına almış olduğu 

ve Hükümet Programında görmekten sevinç 
duyduğu, desteklemeye kararlı olduğu hüküm
lerdir. 

Tarım iş Kanununun yürürlüğe gireceği 
de va'dedilmiştir. Tarım ve orman işçilerinin 
sigorta kapsamına alınacağı söylenmiştir. 
Bunlar hep haklı, faydalı ve lüzumlu ıslâhat
tır. Yalnız bunların geçen dönemde Hükü
met Programında yer almış bâzı vaitler gibi, 
dönemin en son yılına kadar bekletilmemesi ve 
kadük olma tehlikesi doğmadan kanunların 
zamanında getirilip zamanında çıkartılması te
mennisini ifade etmek isteriz. 

Yurt dışındaki işçiler için programda bâzı 
hükümler var. Yurt dışındaki işçilerin dö
vizlerinin gerçek kur üzerinden alınmasını 
istiyoruz. Lüksemburg Devletinden bile, Ho-
lânda'dan, Belçika'dan küçük devletlerden bir
kaç milyon dolar faizle para almak duru
munda olan bir ülkenin yurt hasreti için
de binbir fedakârlığa katlanarak çalışan 
kendi vatandaşlarının kazançlarını daha iyi 
değerlendirmek suretiyle, şimdikinin çok üze
rinde döviz sağlayabileceği ve dış ödeme den
gesinin bir ölçüde daha takviye edileceği 
inancındayız. 

Maliye Bakanlığının bu konuda yapmış 
olduğu araştırmalar vardır. Sadece kabul 
edilmiş, olan bâzı teşvik tedbirlerinin işçile
rimize daha iyi anlatılması, daha çok güven ve
rilmesi, daha iyi bir tanıtma ve propaganda 
gayretinin gösterilmesiyle döviz, işçi dövizi 
gelirlerimizin artabileceğine kaaniim. Gerçek 
döviz kuru üzerinden, gerçek değer üzerin
den alındığı takdirde bu tasarrufların daha 
bol derecede Türkiye'ye gelebileceği ve bü
yük miktarda döviz kazancının elde edilebi
leceği kanaatindeyim. 

Yurt dışındaki işçileri düşünürken yalnız 
döviz bakımından değil, ama onların mânevi 
ihtiyaçları, kültürel ihtiyaçları,- daha iyi bir 
teşkilâttan daha şefkatli ilgi görmeleri ve 
haklarının yabancı müteşebbisler karşısın
da daha iyi korunması gibi konuları da be
lirtmek isterim. 

Turizm konusunda eski eserleri meydana 
çıkarma, değerlendirme yolunda programda 
yer alan vaadi gördük. Bir noktayı ilâve et
mek isteriz. Bu eski eserlerin korunmasına ve 
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eski eser kaçakçılığına da set çekilmesine geniş 
önem verilmelidir. 

Turizm konusunda bir noktayı daha belirt
meme izin veriniz : 

Turist, başka yerlerde göremiyeceğini 
arar Türkiye'de. Yalnız veya daha çok Yu
nan ve Roma medeniyeti kalıntıları üzerin
de çalışma yerine, Güven Partisi Grupunun 
temennisi odur ki, Anadolu'ya Türk ve is
lâm karakterini veren Selçuk Medeniyetinin, 
Osmanlı Medeniyetinin eserlerini de biran 
evvel değerlendirmek ve tanıtmak, Avrupa'-
lmın Yunanistan'da bulamıyacağı şeyleri 
Türkiye'de bulmasını sağlamak ve Türkiye'
nin, Anadolu toprağının orijinal medeniyeti 
olan Hitit medeniyeti gilbi medeniyetleri daha 
çok tanıtmak suretiyle turist celbi bakımın
dan ve millî varlığımızın, millî değerlerimizin 
aynı zamanda korunması bakımından daha iyi 
sonuç alınabileceği inancındayız. 

Radyoların, yurdun her tarafında dinlenmesi 
için alınan tedbirlere devam edilecektir, deni
yor. Bu «devam edilecektir» sözü de grupumu-
za tatminkâr gözükmemiştir. Çünkü şimdiye 
kadar bu mevzuda yapılan hamleleri, bâzı ham
leler yapıldığını kabul etmekle beraber, hız
landırmak lüzumuna inanıyoruz grup olarak. Bu
nu bir millî güvenlik meselesi olarak görüyo
ruz. Diyabakır'da bugünlerde yeni bir radyo 
açılmış olmasını sevinçle, şükranla karşılıyo
ruz. Erzurum Radyosunun faaliyete geçmesi, 
yakın zamana kadar Devletinin sesini duymak 
imkânından, mahrum olan vatandaşlara Türk 
Radyosunu dinletir hale gelmiştir. Ama buna 
rağmen Türkiye'nin bâzı köşeleri vardır ki, 
tekniğin bu kadar ileri gittiği ve az yatırım
larla, 26 milyarlık bir bütçede nisbeten taham
mül edilebilir yatırımlarla sağlanması mümkün 
olan bir sonuç sağlanamamıştır. Hâlâ Türkiye'
nin bâzı köşelerinde radyo dinlemek imkânı 
mevcut değildir. 

ikinci Plân müzakerelerinde beşinci yılın 
sonunda yurt sathında yüzde şu kadar sahaya, 
nüfus olarak da yüzde şu kadar nüfusa radyo
muzun sesi ulaşacaktır, tarzındaki yüzdelerden 
duyduğumuz ıstırabı da belirtmiştik. Bunu yüz
de yüze biran evvel ulaştırmak mecburiyetinde
yiz. Bu, Türkiye için bir kültür birliği mesele
sidir, millî varlık ve millî güvenlik meselesidir. 

I Daha fazla açıklama yapmaya lüzum gör
müyorum. Türkiye'nin her tarafından bize yö
nelen yayınları arkadaşlarımız bilmektedirler. 

Sağlık konusunda Hükümet Programında 
sosyalizasyonun değiştirileceği söyleniyor. Va
tandaşın mânasını kolay anlamadığı ve kolay 
da telâffuz etmediği bu kelime yerine hemen 
bir temennimi ifade edeyim; izin verirseniz, 
bunu, İngiltere'de olduğu gibi, «millî sağlık 
hizmeti» diye adlandırsak, tahmin ediyorum çok 
daha verimli ve çok daha iyi bir isim olacak, 
maksadı da çok daha iyi anlatacak. 

Millî sağlık hizmeti, diye adlandırmak iste
diğim bu hizmetin görülüşünde son yıllarda bü
yük aksaklıklar başgöstermiştir. Sağlık alanın
da, kusura bakılmasın, çok şey söylenmiştir, 
bir hayli gösterişli ifadeler kullanılmış, faali
yetler yapılmış. Ama, gerçek şudur ki, doktora 
kavuşmuş olan bölgeler son yıllarda yeniden 
doktordan mahrum kalmıştır. Takibedilen ha
talı ücret politikası yüzünden böyle olmuştur. 
Sosyalizasyon programı çerçevesinde Doğuya 
doktor akımı başladığı bir sırada çıkartılan bâzı 
yeni kanunlarla akım tekrar tersine dönmüş
tür. Bugün vatandaş, bir tavuk kümesi inşa 
etmek için bu kadar masrafa ihtiyaç yoktu, di
ye boş sağlık ocakları, hekimsiz, sağlık memur-
suz sağlık ocakları karşısında ıstırabını renkli 
bir şekilde ifade etmektedir. (G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Bu mevzuda behemahal yeni tedbirlere ih
tiyaç vardır. 

Hükümet Programında yer aldığını gördü
ğüm bir hüküm beni ve grupumuzu son derece 
memnun etmiştir. Bilim, araştırma ve tekno
loji alanındaki amansız, milletlerarası yarışta 
çağımızın başlıca savaşı, başlıca yarışı olan ik
tisadi kalkınma yarışının da, askerî kudretin 
de, milletlerin varlığının da temelinde yatan bu 
bilim ve teknik savaşında hamleler yapılacağı
nı ifade eden program cümleleri... 

Bu mevzuda bugüne kadar yapılanları ye
tersiz bulduğumuzu ifade etmek isterim. As
lında kalkınma plânlarımızın belki de en çok 
aksayan yönü Türkiye'de birinci sınıf uzman 
ve ilim adamı yetiştirmek için Dünya seviye
sinde, en yüksek seviyede, her sahada uzman
lar ve araştırmacılar yetiştirmek için konmuş 

I olan hükümlerin ihmali olmuştur. 1416 sayılı 
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Kanun değişikliğinden, daha bir çok tedbirlere 
kadar ihmal edilmiş tedbirler vardır. Türkiye'
de yetişen bir çok beyinlerin, gelişmeye muh
taç ülkelerden gelişmiş ülkelere beyin akımı, 
(brain - drain) denilen beyin akımı çerçevesin
de Türkiye'den gelişmiş ülkelere doğru akma 
hâdisesi sürüp gitmektedir. Yunanistan'dan Pa
kistan'a ve Hindistan'a kadar bir çok ülkeler 
yetiştirdikleri bu güzidelerin yabancı ülkelere 
akıp gitmesini önlemek için özel kanunlar çıka
rır, tedbirler alırken bu maksatlarla kurulmuş 
bir Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 
Kurumumuz da var iken sanıyorum ki bu alan
da yeteri kadar tedbir almış değiliz. Muhterem 
Hükümetten bu konuda daha hamleli olunması
nı rica edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimde fırsat ve im
kân eşitliğinin sağlanması için yurt ve burs ih
tiyacının daha iyi karşılanması, parasız yatılı
lık işine daha çok önem verilmesi, okulların 
yanında köy çocukları için pansiyonlar açılması, 
öğrencilere ucuz kitap sağlanması gibi konular
da grupumuzun hassasiyeti Yüce Meclisçe bi
linir. Bu mevzularda kanun teklifleri vermiş 
sizdir. Kitap konusunda, Yüksek Öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumunun sermayesi artırılsın, 
burs ve yurt bulamamak yüzünden kaabili-
yetli hiçbir memleket evlâdı okumak imkânın
dan mahrum kalmasın, kaabiliyetli olan her
kes, çalışan herkes okuma imkânına Türkiye'
de kavuşabilsin diye verilmiş kanun teklifleri
miz vardır. Hükümetin bu konuda programın
da ortaya koyduğu görüşlerden memnunluk 
duyuyoruz. Getirecekleri tasarıların, teklifimiz
le birleşerek bu dönemde ve süratle kanunlaş
masını temenni ediyoruz. 

En küçük kasabalara kadar ortaokul açılma
sı vaadi dikkatimizi çekmiştir, içtimai adalet 
tedbiri olarak, sosyal adaletim bir icabı olarak, 
eğitimde imkân eşitliğinin biir ioafcn olarak okul
ların en küçük kasabalara kadar, yurdun ücra 
köşelerime kadar uzanmasından sevinç duyarız, 
ama öğretmensiz okul olmamak şartiiyle. 

Türkiye'de, lise ve ortaokullarda öğretmen 
sıkıntısının ne ölçüde olduğu meydianda. Bu ko
nuda bir mülâhazamız da, plânın insangücü ih
tiyacını karşılıyabilımek için gerekli olan tek-
niiık öğretim ve meslekî öğretim hamlesinin za
rar görmemelidir. 

Teknik ve meslekî öğretime gerekli önem 
verilmek kayıt ve şartiyle bu alanda yapılacak 
tedbirleri adalete uygun teljâkki ederiz. 

Çiftçiyi topraklandırma konusunda, Hükü
met programında yer alan hükümleri vuzuhtan 
'mahrum görmemek mümkün değildir. 1964 te 
Adalet Partisinin ilk katıldığı ve hâkim olduğu, 
sayı itibariyle hâkim olduğu Koalisyon Hükü
metinin programından başlıyarak, 1905 Sayın 
Demire! Hükümetinin programına ve bugünkü 
Hükümet prolgraımma doğru bir tarihî inceleme 
yapıldığı takdirde, toprak konusundaki beyan
ların gitgilde daha vuzuhsuz, gitgide daha açık
lıktan mahrum, gitgide daha çekinlgen bir ifa
de tarzına bürümdüğünü görmemek mümkün 
değildir. 

1964 te, açıkça toprak reformunun biran ön
ce yapılacağı - o Koalisyon Hükümeltince - Ada
let Partisinin katıldığı Koalisyon Hükümetince 
vadedilmıiş idi. 1965 te, Hükümet programında 
bu konuda daha açık hükümler vardı. Bugün 
Hazine topraklarının dağıtılması ötesinde çok 
müphem bir cümleye raislıyoruz. «Ayrıca 
modern işletmecilik esaslarına uuıgun! şekilde, 
toprak rejiminin diizenlenımesi suretiyle de top
raksız köylüyü toprak sahibi yapacağız. Hazine 
arazisi dağıtımı, kredi vermek suretiyle ve sa
tmalına yoMyle de topraksız köylünün toprak 
ısaihibi olması...»ı bunlara hiçbir ütiraızımız yok, 
güzel usuller. 

Bir temennimiz var; Hazine arazisi dağıtı
mında partizanlıktan uzak kalmak. Nerede 
toprak komisyonu vasıtıalsiyle Hazine arazisi 
dağıtDmı söz konusu olursa, yanılsıra belki de 
Hükümetin başındakilerinin de arzusu dışında, 
fakat ne oluyor, ne yapılıyorsa behemehal kar
şılıklı bir parti mücadelels'i ve kavgası ortaya 
çıkıyor. Hazine arazisi dağıltımının ve kimin 
arazisine el konacağı, kime toprak dağıftılacağı 
konusunun bir partizanlık mevzuu hallinden çı
karılması hususunda geçmiştekinden daha bü
yük bir dikkat gösterilmesini temenni ederek, 
bu usullerin, Hazine arazisi dağıtımının ve kre
di ile toprak satmalına Usulünün dışında vadedi-
len şeyin ne olduğunu anlamakta biiraz güçlük 
çektiğimizi ifade etlmek istiyorum. 

Eğer verimli işletmecilik esaslarına uygun 
olarak bir reform yapılacağı vadediliyorsa, da
ha doğrusu verimli işletmelerin verimliliğini bal-
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Italamadan, Türkiye'nin toplanı istihsalini balta
lamadan bir reform yapılacağı vadediiliyörsa, 
bunu bu mânada anlıyabiliılsek GHiveni Partisi 
olarak biz de her hangi bir toprak reformunun: 

1. Toprakta özel müflikiyet hakkına saygılı, 
2. Verimli "işletmecilik esasına saygılı ol

masını hem Anayasanın icabı, hem de Türkiye'
nin kalkınmasının icabı olarak görüyoruz.1 

Ancak bunun biraz daha sarih olarak ifade 
©dilmesini temenni ederim, işaretlerden bunun 
bu mânada kullanılmış olduğu neticesini çıkarı
yorum. 

Toplum kalkınması konusunda bir vailt var : 
«Türkiye 'miadeki âtıl işgücünü değerlendirmek 
amıaciyle köy toplum kalkımmaSı çalışmalarına 
önem vereceğiz.» Bu vaiit, elbette ki memnu
niyet verici bir vait. Köy topluim kalkınması 
çalışmalarının vaktiyle büyük ümitlerle birta
kım prolgramlara bağlanmış olan bu çalışmala
rın yıllardan beri biraz da demagojik sebeplerle 
ne kadar ihmal edilmiş olduğunu insanı düşün
düren bir cümle. 

Maden mevzuatında değişiklik vadedilyor. 
Hangi yönde olacaktır? Anayasamızın 130 ncu 
maddesinin ruhuna, zihniyetine sadık olarak mı 
yapılacaktır? Bu mevzuda, bu da yıllanmış bir 
vaittir. Gelecek olan kanunun mahiyetini 'bil
mediğimiz için, peşin bir hüküm vermek iste
miyoruz. 

iKöy Kanunun değişikliği fikrine taraftanız. 
Köyde evini yapana yandım fikrin© taraftarız. 
Bunun için Güven Partisi olarak bütçede ayrı 
bir fon teşkilini teklif etmek kararındayız. 

Daha evvel vaitler arasında yer almış bulu
nan, seçim vaiitleri arasımda yer almış bulunan 
Ziraat Odası aidatı konusundaki şikâyetlerden 
köylüyü kurtarma konusunda bir sarih va'de 
rastlamadık, belki gözümüzden kaçtı. Bunun da 
ele alınmasını temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı isermaye ko
nusundaki bir endişemizi Hükümet programı 
konuşulurken ifade etmek isteriz, 

Bu mevzuu Sayın geçmiş Demire! Hüküme
tiyle karşılıklı olarak birçok defa bu kürsüde 
tartışma imkânına ısahibolıduk. G-üven Partıisinin 
bu konudaki görüşünün bir peşin hükümden ha
reket etmediğini bir defa daha ifade etmek is
teriz. 

Yabancı sermaye karşısında bizim tutumu
muz hissî bir tutum değildir, düşmanlık veya 
hayranlık tutumu değildir. Yabancı sermaye 
için bir teşbih kullanarak, «yabancı sermaye 
bir ateş gibidir» demiştim. Ateş gibidir, ne 
düşman olunur, ne hayran olunur. Kullanılır ve 
kullanılmıya göre zarar verir veya fayda verir, 
kullanma tarzınıza bağlıdır. Kötü kullanıldığı 
zaman yakar, iyi kullanıldığı zaman ısıtır, ener
ji yaratır, ilerletir, yürütür. Harman yerinde ya
kıldığı zaman fena, halı üzerinde yakıldığı za
man fena, tedbirsizce, çıplak elle avuçlandığı za
man fena, ilânı aşk edip bağrına bastığın zaman 
yakıcı, kavurucu. Ama maşa ile tutarsan, soba
da yakarsan, etrafını ihtiyat tedbirleriyle çevi
rerek emrinde kullanırsan, lokomotif veya fab
rika kazanında, ateş faydalı. Yabancı sermaye 
tıpkı bunun gibidir. 

Türkiyede yabancı sermaye maalesef bugüne 
kadarki tatbikatiyle gitgide getirdiğinden faz
la götürür bir hâle gelmiştir. Türkiye'nin son 
bir yıl içinde yabancı sermâye olarak ne aldığı
nı ve Türkiye'de mevcut yabancı sermayenin bir 
yılda ne kadar kâr transfer ettiğini gösteren ra
kamlar ve bilhassa bu rakamların gidiş seyri, 
yıllık kâr transferlerinin devamlı artışları bu 
mevzuda dikkatli olmak lüzumunu ortaya koy
maktadır. 

Yabancı sermaye konusu açılmışken petrol 
konusunda Hükümetin tutumuyla mutabık ol
madığımızı açıklıkla ifade etmek isterim. 

Hükümet programında petrol ile ilgili bir 
cümle var, arkadaşlarım. Hükümet programın
daki bu cümle, daha evvel kalkınma plânında 
Yüce Meclisin kabul ettiği bir önerge ile yer al
mış olan ve bir plân hükmü, bir plân va'di hali
ne gelmiş olan hükme nazaran çok geride kal
maktadır. 

Hükümet programında Petrol Kanununda 
bir değişiklik yapılacağı söyleniyor. Ama Hü
kümet programında Petrol Kanununda yapıla
cağı söylenen değişiklik plânda yer alan hüküm
den çok daha zayıf, çok daha müphem, çok da
ha noksan bir hükümdür. 

Plânda Güven Partisi grupunun vermiş oldu
ğu ve Yüce Meclisin kabul ettiği önerge ile şöy
le bir hüküm yer almıştır: «Petrol mevzuatı, mil
lî menfaatlerimiz göz Önünde tutularak süratle 
gözden geçirilecek ve bu anlayış içinde, özellik-
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le kamu kuruluşlarının, millî kuruluşların çalış
malarını engelliyen tatbikat ve mevduat ve Pet
rol Kanununun kambiyo ve kâr transferleriyle 
Devlet payı konusundaki hükümleri yurt men
faatlerine uyg'un bir şekilde yeniden düzenlene
cektir.» 

Petrol Kanunu değişmelidir. Petrol Kanu
nunun değişmesi lüzuırunu Sayın Hükümet Baş
kanı, sanıyorum 1C65 te Cumhuriyet Senatosu 
önünde yapmış olduğu bir konuşmada kabul et
miştir. Geçmiş Hükümetin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı, bugünkü Hükümette en önemli 
bir mevkide yeniden vazife aldığını gördüğümüz 
geçmiş Hükümetin Sayın Enerji Bakanı 1968 
bütçe müzakerelerinde, 1969 bütçe müzakere
lerinde, 1967 bütçe müzakerelerinde bu mevzu 
ne zaman açılmışsa Petrol Kanununun değişme
si lüzumunu ifade etmiştir ve sarih tarihler tes-
bit etmek suretiyle, 1 Mart 1968 de Petrol Ka
nunu değişikliği tasarısı Yüce Meclise gelmiş 
olacaktır, diye vadeli vaidde bulunmuştur. Ama 
1 Mart 1968 de değil, Mart 1969 da, yani seçim
lere birkaç ay kala bu tasarı gelmiştir. Seçim
lere birkaç ay kala gelen bu tasarı konuşuiama-
dan Meclis tatile gitmiş, tasarı kadük olmuş ve 
4 yıl evvel (Petrol Kanunu değişecektir) tarzın
da vaidle ortaya çıkmış olan bir Hükümet, ken
di yaptığı plâna, kendi çoğunluğunun da reyi 
ile biraz evvel okuduğum hükmün girmesini ka
bul etmiş olan bir Hükümet, Petrol Kanununun 
değişikliği konusunda ciddî ve müessir neticeli 
bir adım atmamıştır. 

Bugün Hükümet programında yer alan hük
mün, plân hükümlerindeki sarahatten mahrum 
oluşu karşısında tekrar sormak ihtiyacını duyu
yoruz: Bu Petrol Kanunu değişikliği ne istika
mette olacak, yeterli olacak mı ve Hükümet bil
hassa bunu gerekli ciddiyet ve azimle takibede-
cek mi? 

Petrol konusu yalnız bir mevzuat değişikliği 
konusu değildir, değerli arkadaşlarım. Bunun 
bir de tatbikat yönü var. Yıllardan beri bu 
kürsüye getirdiğimiz bir konu var. Yabancı pet
rol şirketlerinin Türkiye'ye ithal ettikleri ham-
petrol fiyatlarında çetin müzakerelerle indirim 
yapılacaktır. Bu, Kerkük petrolünde başkadır, 
Katar petrolünde başkadır, yüzde % 18,ö, yüz
de 20 civarında, oyroyan bir mdiriirn yap diniş
tir. 

Hammadde indirim yapıyorsunuz, hampet-
rolü Türkiye'ye yüzde 20 daha ucuz getiriyor
sunuz. Bu petrolü işliyen bir rafineri var, 
Mersin'deki Ataş rafinerisini alalım. Bunun 
hammaddesi yüzde 20 ucuzlayınca ton başına 
takriben 27 lira kadar bir fark husule gelince, 
işletme masrafları, rafinaj masrafları aynı oldu
ğuna göre, daha ucuz hampetrolün elde edilen 
ürünlerin daha ucuz olarak Türkiye'ye satıl
ması, ithali gerekmez mi?.. 

Bu yabancı şirketler; hampetrolde tonda şu 
kadar indirim yaptık deyince, bu indirimin istih
sal ettikleri ürünlerin fiyatlarına aksettiril
meği zaruri değil mi?.. Bir süre aksettirmemiş-
lerdir. 

Dağıtım şirketlerinden bu farkı Hazineye 
almak için, akaryakıt istikrar fonuna almak 
için bir kararname çıkmış; 6/6181 sayılı Karar
name. Yıllardır bu kürsüye getirdiğim için 
bütün kararname numaraları ezberimde. 6181 sa
yılı Kararnameye göre, yabancı şirketlerin ham-
petrol fiyatındaki bu indiriminden mütevellit 
farkın bir elden alınıp bir başka elden tekrar 
yabancı şirketlere iade edilmemesi için bu indi
rimin gerçekten bir indirim, olması ve Türkiye'
ye yaraması için benzinin litresinden yüzde şu 
kadar, gazın, motorinin litresinden yüzde şu 
kadar akaryakıt istikrar fonuna bir para alına
cağı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığının tesbit ettiği ortaklaşa bir 
rakam, olarak ilân edilmiştir. Bu nisbetler 
% 16,5, % 18, % 20 civarındadır. Bu nisbet-
lerin neye delâlet ettiğini hesabettiğiniz zaman; 
bir ton hampetrolden ne kadar ürün çıkar, bu 
yüzdeler kaç lira tutar diye hesabettiğiniz za
man, bir rakam buluyorsunuz; tonda 27 lira. 
Çok dikkatli ve güzel yapılmış bir hesap, yani 
bunun hammaddesinde 27 lira ucuzluk oldu 
tonda; o halde ürünlerinden de 27 liranın, satış 
fiyatı değişmediğine göre iç pazarda, akaryakıt 
istikrar fonuna gelmesi lâzım. Aksi halde şir
ketlerin cebinde kâr olarak kalır ve indirim 
sözde kalır, indirim havada kalır. Bir cepten 
ucuz hampetrol getirdim diye fedakârlık yap
mış görünürken, öbür cebine fazla kâr olarak 
bir miktar para alır. Bunu önlemek içindir ki 
bu kararname çıkmıştır ve bu nisbetler tamı ta
mına hampetrol fiyatlarındaki indirimin sağla
dığı ucuzluğa tekabbül etmektedir. 
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Bu kararname yürürlükte iken bir başka ka
rarname çıkıyor, şeklen değişiklik yapıyor, muh
tevası aynı; yedi bin küsur sayılı bir başka 
kararname... Derken bir kararname daha çıkı
yor, ama bu kararnamenin bir özelliği var: Daha 
evvel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığının müşterek incelemesi sonun
da ortak bir tebliğle bu nisbetler tesbit edilir, 
dendiği halde, bu defa Enerji Bakanlığı ve an
laşılıyor ki işin seyrinde Maliye Bakanlığı
nın servislerini vaktinde haberdar etmeden, ve 
onların bilgisi dışında, yeni oran tesbit ediyor; 
18 - 20 oranları % 8 e düşürülüyor ve bu bir 
kararname halinde 28 Ekim 1967 de yürürlüğe 
konuyor. Bu kararnamenin sonucu olarak akar
yakıt istikrar fonuna giren parada düşmeler 
vuku bulduğu aşikâr. Bunun hesabını açık bir 
şekilde yaptık. Bütçe Komisyonunda karşılıklı 
soru - cevap şeklinde yabancı şirketlerin kârın
daki artışın ne olduğunu ortaya koyduk. 

1967 yılında akaryakıt istikrar fonuna 
- Oaltex'i hariç tutuyorum - yalnız Ataş gru-
puna bağlı şirketlerin 1967 de akaryakıt istik
rar fonuna ödiyecekleri miktar: 1967 de 49,5 
milyon lira olmak gerekirken, eski nisbetlere 
göre», yeni nisbetlere göre 21 milyona inmiş. 

1968 yılında şirketlerin ithal ettikleri pet
rol belli, sattıkları ürün belli, rakamlar belli, 
kesin rakamidır bu, tahmin değildir; eski nis
betlere göre 41 900 000 lira akaryakıt istik
rar fonuna para alınacakken, yeni nöbetlerle, 
% 8 nisbetiyle, % 18 - 20 yerine % 8 e düşünce, 
bu 41 milyon, 17 975 000 liraya inmiştir. İki 
yıllık fark 52 milyon lira civarındadır. Üç yıl
lık fark 80 - 90 milyon liraya ulaşmaktadır ve 
bu böylece devam ©dip gitmektedir. Bu mev
zuda bugüne kadar ortaya koymuş olduğumuz 
rakamlar, deliller karşısında bir döviz tasarru
fundan bahsedilmiştir. Bu döviz tasarrufu hikâ
yesi, şayet dağıtım şirketleri yerine bunu rafi
naj şirketlerine yükledikten ibaretse; doğru... 
Dağıtım şirketleri yerine rafinaj şirketlerinden 
al, ama bu nisbetli hampetrol fiyatındaki indi
rimi karşılayacak bir nisbette al... 

Dağıtım şirketlerinden alındığı sırada rafi
naj şirketlerinin kârları eksilmediği için dışa
rıya döviz götürüyorlardı fazlaca, deniyor. Gü
zel... Bunun da tedbiri var Petrol Kanununda; 
13 ncü maddeyi uygularsın ve dersin ki; efen

dim,, sen geliyorsun karşıma, hampetrolü ucuz
lattım, diyorsun, ama mamulünü aynı fiyattan 
satıyorsun. Nasıl ucuzluk bu?.. Bu hesabı hükü
met sorabilir. Petrol Kanununun, yürürlükteki 
kanunun, 13 ncü maddesi buna dair hükümete 
yetki vermiştir. Bir mamulün hammaddesinde 
% 20 ucuzluk olur da, bu ürün eski fiyatla sa
tılabilir... Bu mümkün müdür?.. Yabancı şir
ketlere «Ürünlerini şu fiyattan satacaksın» di
ye 13 ncü maddeye göre muamele tatbik etmek 
mümkün olduğunu Maliye Bakanlığı zamanında 
söylemiş, uyarmıştır. Bunu teklif etmiştir; ama 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yanlış 
bir tutum içinde ve kanaatimizce Hazineye pek 
çok kayıplara yol açan bir tutum içinde dav
ranmıştır. 

Bu kararnamenin, hikâyesi mülga bir karar
nameye atıf yapma tarzında çlkan, aslında çı
karılış tarzında da garabetler ve hatalar ihtiva 
eden bu kararnamenin çıkarılışı bir hazin hikâ
yedir kanaatimizce ve bunun bir Meclis Araş
tırması şeklinde ele alınmasını zaruri görüyo
rum. 

Hükümetin programında bir hüküm var : 
«Her türlü haksızlığın, her türlü hatanın, yol
suzluğun karşısında azimle dikileceğiz» deniyor. 
Memnuniyetle karşılıyoruz, biz de aynı görüş
teyiz. 

Sayın Başbakandan huzurunuzda bir ricada 
bulunacağım : Şu mevzu üzerinde bunca söyle
nen, bunca yazılan, uzmanların görüşleri çatı
şan bir konu ise aydınlansın, Yüce Meclis hâdi
seye elkoysun ve bunu bir inceleme şeklinde, 
gerçeğin ortaya çıkması amacı ile Meclis Araş
tırması şeklinde ele alsın. (G. P. sıralarından al
kışlar) Bu Meclis Araştırması Komisyonunda 
Tüzüğümüze göre çoğunluk yine İktidar Parti
sinde olacaktır. Bu komisyonun Başkanı İktidar 
Partisinin bir mensubu olacaktır. Yâni herhan
gi bir şekilde hükümetli yıpratmak maksadı ile, 
muhalefetin ters sonuçlar çıkarma,sı v. s. de söz 
konusu değildir. 

Biz razıyız; başkanı ve çoğunluğu A. P. ye 
mensübolan bir komisyon önünde vesikalar or
taya konmak suretiyle, Türkiye Petrollerinin, 
Petrol Dairesinin, Maliye Bakanlığının uzman
ları tarafından kararnameler, teklifler, muka
bil teklifler, yazışmalar ortaya konmak sure
tiyle yapılacak olan bir araştırmaya biz razıyız. 
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Bu araştırmanın ortaya önemli gerçekler çıka
cağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, petrol konusunda nâ
çiz arkadaşınız bir defa daha bir Meclis Araş
tırması önergesi vermişti. Petrol boru hattının 
satılması söz konusu idi. Yüce huzurunuzda pet
rol boru hattının senede 100 milyon liradan faz
la bir kaynak yarattığını ve millî şirketimizin 
sondaj, petrol arama gibi en pahalı ve riskli iş
ler omuzunda kalırken, petrolcülüğün en kârlı 
sahası olan taşıma sahasında devlet parası ile 
kurmuş olduğu, millet parası ile kurmuş oldu
ğu bir eserin devredilmesinden zarar doğaca
ğını ifade etmiştim. 

«Efendim, biraz kaynağa İhtiyacımız var, sa
tıp kaynak alacağız» sözünün de cevabını - bu
nu hatırlıyan arkadaşlarım vardır, bir değerli 
arkadaşımın bana ilhamı idi bu - şöyle ifade et
miştim kürsüden : 

Bu petrol boru hattının hisselerini birkaç 
milyon liralık kaynak sağlıyacağım diye sat
mak, içinde oturduğunuz binanın kapısını ve 
penceresini ısınmak için söküp ocakta yakma
ya benzer. Bir defaya mahsus olmak üzere o 
pencere ve kapının odunu ve tahtası ile ısınır
sınız, ama kapı ve pencere söküldüğü için içe--
ri ayazı girer. Bu faydalı bir şey değildir. Altın 
yumurtlayan tavuktur, faydalıdır, bugün Tür
kiye Petrollerinin en büyük gelir kaynağıdır. 
Şimdiye kadar geçen zaman zarfında Türkiye 
Petrollerine yatırdığı para kadar kaynak sağ
lamaya muvaffak olmuş bir eserdir ve bugün 
bu olmazsa ve rafineri gelirleri olmazsa Türkiye 
Petrollerinin malî vaziyeti ne halde olur, mey
dandadır, 

Muhterem arkadaşlarım, o zaman Yüce 
Meclis bu araştırma teklifimizi kabul etti, me
seleye el koydu ve Başkanı Adalet Partisine 
mensubolan, çoğunluğu Adalet Partili olan bir 
Meclis Komisyonu petrol boru hattının satılma
sının miilî menfaatlere aykırı olacağı görüşünü 
benimsedi, raporunu yazdı, bastırdı ve Enerji 
Bakanının ısrarla «satacağım, satacağım» dediği 
bu eser satılmadığı için Türk Devleti yıllar bo
yunca yüzmilyonlar kazanma durumunda oldu. 
Meclis murakabesinin en güzel, en verimli bir 
numunesini Mecliste iktidar, muhalafet farkı 
gözetmeden yaptığımız bir işbirliğiyle ortaya 
koymuş olduk. 

Şimdi şu akaryakıt istikrar fonu yüzdeleri, 
buna ilâveten süper benzin adı ile ortaya çıkan 
yüksek oktanlı benzinde yabancı şirketlere ve
rilen, kanaatimce fahiş olan fiyat farkı; yapıla
cak araştırma bunu da ortaya koyabilir. Temen
ni ediyorum ki, yamlayım, ama fahiştir. Bu 
mevzuların incelenmesini rica ediyorum. Sayın 
Hükümet Başkanının programındaki vaide uy
gun olarak bunu desteklemekle çok büyük bir 
hizmet yapacağına inanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu mevzudaki yanlış 
tutum ve bu mevzudaki yanlış tutumu ayan be
yan - Grup olarak kanaatimiz budur - ortaya 
çıkmış olan bir sayın bakanın bu Hükümette 
daha da önemli bir mevkie gelmiş olması başlı-
başına Hükümete güven oyu vermemek için bir 
sebep teşkil ediyor bizim açımızdan ve bizim 
kanaatimizce. Bu mevzu üzerinde bu kadar ıs
rarla durmamızın bir sebebi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun sürdüğü için 
özür dileme mevkiinde olduğum konuşmamın 
son bölümünde dış politika ile ilgili program 
kısmına kısaca temas etmek istiyorum. 

Türk dış politikasının devamlı ve temel ilke
lerine programda yer verilmiştir. «Millî güven
liği sağlamak, milletlerarası işbirliği zihniyeti
nin gelişmesine yardımcı olmak, bütün dünyada 
barış ve istikrarın gerçekleşmesi için sarf edi
len gayretlere katılmak, ikili ve çok yönlü ikti
sadi münasebetlerimizi kalkınma dâvamızın 
icaplarına uygun şekilde yürütmek» tarzında 
özetlenen bu temel ilkelerde görüş ayrılığı söz 
konusu değildir. 

Dış politika ile ilgili görüşlerimiz, mülâhaza
larımız daha çok bu ilkelerin uygulanışı üzerin
de toplanacaktır. Her şeyden önce Güven Par
tisinin, dış politika konularını, en asil mâna-
siyle milliyetçi bir açıdan baktığını belirtmek 
isterim, 

Değerli arkadaşlarım, millî cemiyetlere hâ
kim olan beraberlik, tesanüt, müşterek menfa
atleri düşünme ve demokratik şekilde tesbit edi
len hukuk kurallarına uyma zihniyeti ne yazık 
ki milletlerarası âlemde henüz yürürlükte değil
dir. Milletlerarası âlemde müşterek menfaat de
ğil, her milletin kendi çıkarını düşünmesi esası 
hâkimdir. Milletlerarası âlemde henüz menfaat 
savaşı, kavga ve mücadele hâkimdir. Devletler 
hukuku hâlâ bu kavganın ve mücadelenin ku-
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rallarmı tesbit etmekle meşguldür. Bu itibarla 
milletlerarası sahada dış görünüşlerin ve yal
dızlı beyanların ardında milletlerarasında hü
küm süren amansız menfaat mücadelesi, iktisa
di alanda, siyasi alanda, askerî alanda devam 
eden menfaat çatışması bir gerçeği ortaya ko
yar : Dış politikada millî olmak ve milliyetçi ol
mak lâzımdır. Bu mücadele yalnız karşılıklı 
bloklar arasında vardır denemez, Bu mücadele 
karşılıklı bloklar arasında vardır; aynı ittifak 
manzumesine dâhil milletlerarasında vardır, 
HAT O ya mensup milletler arasında vardır, 
Varşova Paktına dâhil milletler arasında vardır. 
İşte Romanya'nın tutumu, işte Macaristan'ın, 
Polonya'nın başına gelenler, işte Çekoslovakya'
nın başına gelenler... Kavganın ve menfaat mü
cadelesinin şekilleri değişse bile, özü ve mahi
yeti değişmeden devam etmektedir. 

Bu sebepledir ki, bir milletin bağımsız var
lığının, bir milletin güvenliğinin, bir milletin 
iktisadi gelişmesinin en büyük teminatını, biz
zat o milletin kendi iç tesanüdünde, o millete 
hâkim olan millî beraberlik ve bütünlük şuu
runda aranmak icabeder. Kıvançta ve tasada, 
savaşta ve barışta, yenilgide ve zaferde, tehli
kede ve güvende bir ve beraber olacağını de
rinden duyan bir milleti birleştiren, kaynaştı
ran, kenetliyen millî şuur, milliyetçi bağ bugün 
insanlar arasındaki bağların en kuvvetllisidir. 
Hiçbir ittifak bağı, milleti millet yapan bağlar 
kadar sağlam olamaz, devamlı hiç olamaz. Hiç
bir ideoloji, asil mânada birleştirici ve yüceltici 
milliyetçilik kadar köklü değildir, sağlam değil
dir, tarih bunun şahididir. Milliyetçilik şuuru, 
millî bütünlük şuuru, millî menfaat şuuru kapi
talist veya sosyalist, komünist bütün ideolojile
rin ötesinde hükmünü icra etmektedir, çağdaş 
dünyada bunun misallerini her gün görmekte
yiz, 

Güven Partisinin dış politika felsefesi işte 
bu temel inanca dayanır; Türkiye Cumhuriyeti
nin bağımsızlığını, toprak 'bütünlüğünü ve gü
venliğini her düşüncenin üstünde tutmak esası
na dayanır. Bizim için dış politikada şaşmaz reh
ber ideolojik yakınlık veya uzaklık değildir. 
Şaşmaz rehber, akla ve hesaba dayanan millî 
menfaat ölçüsüdür. 

Kapitalist veya sosyalist dış politika olmaz, 
millî ve milliyetçi dış politika olur diyoruz bu 
sebeple. 
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Türkiye'nin meselelerine ne Washington'un, 
ne Moskova'nın, ne Tel - Aviv'in, Kudüs'ün, ne 
Kahire'nin gözü ile değil, Ankara'nın gözü ile 
bakılması lâzımdır. Ankara'nın gözü ile bakarak 
ittifak bağları, dostluk bağları kurulur, Anka
ra'nın ve Türkiye'nin menfaatleri gerektirdiği 
için kurulur, temel felsefe millî ve milliyetçi 
olur. Bunun dışında bir anlayış dış politikada 
hâkim olamaz ve Türkiye'nin dostlukları ve itti
fakları, dostluk veya ittifak münasebetlerine 
girişeceğimiz devletlerin iktisadi sistemlerinin 
ötesinde Türkiye ile ilgili olmıyan bölgelerde ve 
Türkiye ile ilgili olmıyan meselelerde takibet-
tikleri politika ile değil, kendi millî menf aatle-
rimizle hesaplanır. Amerika Birleşik Devletleri 
Vietnam'da çok hatalı bir politika takibedebilir. 
Orta - Doğu'daki politikasının şu noktasına, bu 
noktasına katılmıyalbilirsiniz. Ama Türkiye'nin 
dış politikasınav «Kuzey Vietnam Cumhuriyeti 
sosyalisttir, ben de sosyalistim, o halde Ameri
ka'ya düşman olacağım» diye ideolojik açıdan 
bakılmaz. Türkiye'nin coğrafyasında ve Türki
ye'nin bulunduğu tarihî noktada kiminle ittifak 
kurarsam, kime karşı ittifak kurarsam millî 
menfaat daha iyi korunur diye bakılır. (G. P. 
sıralarından alkışlar) milliyetçi bakış budur ve 
dış politikada bunun dışında bakış olmaz. 

Türkiye NATO'ya bu inançla girmiştir, ken
di güvenliği için girmiştir. Hiçjbir devlete karşı 
taarruzi emeller beslediği için girmemiştir. Hiç
bir Devlete karşı düşmanlık duyduğu için gir
memiştir. Türkiye'nin komşularından hiçbirine 
karşı düşmanlığı söz konusu olmaz, taarruzi 
emel beslemesi söz konusu olmaz, fakat ciddî ve 
hakiki bir tehlikeye karşı kendi millî bütünlüğü
nü, toprak bütünlüğünü korumak için bu ittifa
ka dâhil olmuştur. Güven Partisi Grupu olarak 
ıbugün de bu ittifaka dâhil olmakta millî menfa
at bulunduğuna inandığımız için NATO'ya dâ
hil olmakta devam etmeliyiz, diyoruz. 

Milletlerarası komünizmin yayılma ve geniş
leme politikasının sona erdiği ve erebileceği 
inancında değiliz. Stalin'den sonra da çeşitli şe
killerde milletlerarası komünizmin savaş yoliy-
le, ihtilâl yoliyle, subversif hareketler yoliyle 
yayılmaya çalışacağına dair kongrelerde alınmış 
bugün de yürürlükte olan kararlar vardır. Gör-
miyen gözlerin bile açılmasına yetecek kadar 
açık bir hâdise; bir Çekoslovakya işgali hâdisesi 
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vardır. Stalin'in hâtırasını son zamanlarda ihya 
etmek, diriltmek, onun hâtırasına karşı saygısız
lığa son vermek için çalışmalar vardır. Çekos
lovakya'nın işg'ali münasebetiyle Sovyet Rusya'
nın resmî temsilcisinin, Dışişleri Bakanının, Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde res
men ifade ettiği ve Brejnev doktrini adı ifle bu
gün anılan bir doktrin vardır. Sosyalist devlet
lerin en büyüğü olarak Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği, sosyalist düzene geçmiş her 
sosyalist ülkenin içişlerine müdâhale etmek hak
kına sahiptir. Sosyalizmi (korumak için, sos
yalist ülkelerin iç işlerine karışmak hakkı Sov
yet Cumhuriyetinde vardır diye açıkça ve Bir
leşmiş Milletler kursusunda söylenebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir yandan sosyalist 
Türkiye diye bağıran, bir yandan da bağımsız 
Türkiye diye bağıran, ağzının yarısı ile sosya
list Türkiye, ağzının yarısı ile bağımsız Türki
ye diye bağıranların kulağına küpe olmalıdır; 
sosyalist Türkiye dediği şey gerçekleşirse Sov
yet Rusya «Senin iç işlerine karışırım» diye 
resmen doktrin ilân etmiştir. O halde Türki
ye'de böyle bir düzeni kurmak yolunda sarf edi
len gayretler yalnız hürriyeltlerinıize karşı ol
duğu için değil, millî bağımsızlığımız, millî 
varlığımız için de ciddî bir tehlike teşkil etti
ği içindir ki, Güven Partsi bu konularda has
sasiyetle mücâdele etmeyi vazife saymaktadır. 
(G. P. .sıralarında nalkışlar) 

Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye 
karşı tutumunda ciddî hatalar olmuştur ve bu 
Türkiye'de Amerika'ya karşı girişilen propa
gandaları geniş ölçüde beslemiştir. Kibnıs işin
de hatalı bir tutum takibetmiştir. Bidayette 
Kıbrıs politikasının tesbitihde Türkiye 1de so
rumlular, Amerika'ya lüzumumdan fazla bel 
bağlamışlardır, yanlış hareket edilmiştir. Ame
rika Birleşik Devletleri ikili anlaşmalar konu
sunda yeteri kaldar çabuk davranmamış, ikili 
anlaşmalarda millî haysiyet ve millî menfaatle 
bağdaşmayan hükümlerin biran evvel değişme
si için sarf edilen gayretlerin çabuk sonuçlan-
masını cinli yen gecikmeler olmuştur. Türkiye' 
ye sefir tâyininden, sefirin davranışlarına ka
dar kaba hatalar olimuş ve bütün bunların tep
kileri görülmüş, bütün bunlar muayyen bir ide
olojinin maksatlı tahrikleri için alabildiğine 
istismar edilebilmiştir. Eğer Çekoslavakya'nm 

işgali, komünist emperyalizmin de kapitalist 
emperyalizm gibi unutulmayacak bir gerçek ol
duğunu ortaya kovmasaydı, eğer dünyada bir 
tek emperyalizmin bulunduğunu, bunun da 
kapitalist emperyalizm olduğunu söyliyen ve 
diğer emperyalizmi, kapitalist emperyalizm gi
bi tehlikeli olan komünist emperyalizmi gözler
den saklamaya çalışanların propagandaları Çe
koslovakya işgali ile iflâs etmeseydi, bugün hem 
Türkiye'de, hem Türkiye'nin dışında birçok ül
kelerde İm propagandalar çok daha tesirli şe
kilde yürüyecek idi. Biraz da Amerika'nın ha-
talariyle beslenmek suretiyle bu propaganda 
hızlanarak gidecek idi. 

Dünyadia emperyalizm tek yönlü ve tek çe
şitli değildir. Güven Partisi Grupu adına bir 
defa daha ifâde edelim ki, petrol rengi emper
yalizmle de, 'kızıl emperyalizmle de, kapitalist 
emperyalizmle de, komünist emperyalizmle de 
imanla ve azimle mücaldele etmeye kararlıyız 
ve dış politika meselelerine bu açıdan bakıyo
ruz. G. P. sıralarından alkışlar) Güven Par
tisinin gözünde Türkiye'nin Atlantik camiasına 
fdâhil olması ne kadar önemli ise, Atlantik Ca
miası içinde, bu ittifak içinde eşit egemenlik 
haklarımızın korunması, millî menfaatlerimizin 
korunması ve hele millî vekar ve haysiyetimi
ze aykırı hiçbir davranışa müsaade edilmemesi, 
aynı derecede önemlidir. Birkaç yüz senelik 
milletlere, Güven Partisi sözcülerinden birinin 
geç on yıl bu kürsüde süyleld'iği gibi, kurmuş 
olduğu ona îti imparatorluğun ve binlerce yıl
lık tarihinin, zirvesinden bakan Türk Milleti, 
bir ittifaka dâhil olur; ama bunun birinci şartı 
milî vekarma saygıdır. Hiçbir ittifaka millî 
vekarımızdan ve millî haysiyetimizden feda
kârlık ederek dâhil olmamız mümkün değildir. 
İkili anlaşnıaİFT konusuridıaki tutumumuz bu 
temel görüşlerden mülhemdir ve bu kürsüde 
birçok defalar özetlenmiştir. 

İkili, anlaşmalar konusurida bugün, bir 
önemli gelişme ile karşı karşıyayız. Hükümet 
bu konuyu, programında genişliğine söyleme-
miiş ve hele bu konuda akdedilen yeni anlaşma
yı Meclise getirip getirmiyeceğini ifalde etme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bu konuda 
s avunduğumuz görüş çok kısa ve anahâtları ile 
şu idi: Türkiye'nin bir cihan savaşından ve 
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mahallî tecavüzlerden korunması için zaruri 
olanın ötesinde, Türkiye topraklarında her 
hangi bir üs ve tesis kurulmamalıdır. Türkiye'
nin savunması için kurulmasını bizim uygun 
gereceğimiz üs ve tesisler, Atlantik Paktı için
deki mükellefiyetlerimize yeni (mükellefiyetler' 
ekleyici mahiyette olmamalı ve tamamiyle meş
ru savunma halini hedef tutmalıidır. Bu üs ve 
tesislerin ve buralarda bizim iznimizle görev 
alacak müttefik personelin statüsü tamamiyle 
eşit egemenlik esaslarına uymalıdır. Bu üs ve 
tesisler, Türk ve müttefik personelin ortak 
hizmetlerinde, Türkiye'nin tam hâkimiyeti al
tında kullanılmalıdır. Bunlardan gerektiği za
man Türkiye kendi millî hedefleri için, NATO 
hedefleriyle ilgisi olmıyan milî hedefleri için 
istediği gibi ve serbestçe faydalanatoilmelüdir. 
IBu üs ve tesislerin kurulduğu arazi üzerinde 
hükümranlık ve mülkiyet haklarımızın devri, 
hattâ bir karış Türk toprağının üs ve tesis kur
mak için yabancı bir Devlete kiralanması el
bette söz konusu olamaz. 

Yalnız arazi değil, bu arazi üzerindeki her 
türlü tesisler, aletler ve cihazlar da Türk 
Devletinin mülkiyetinde olmalıdır, üs ve te
sislere giriş ve çıkış ve bunlardan yapılacak 
harekât konularında Türkiye'nin hâkimiyeti 
tam ve mutlak olmalıdır. Bu üs ve tesisler
de Türkiye, istediği kadar personel bulun
durmalı, bunları NATO dışındaki amaçlan için 
kullanırken kimseden izin almak mevkiinle 
olmamalıdır. Bu üs ve tesislerdeki müttefik 
personelin kazai konulardaki ve başka konu
lardaki statüsü, adlî işler, takibat ve saire, 
NATO kuvvetler statüsü sözleşmesine uygun 
olmalı ve bu sözleşmede yer alan eşit ege
menlik esası dışında hiçbir imtiyaz tanınma
malıdır. Buralarda çalışacak müttefik perso
nelin miktan, teçhizatı, burada bulundurula
bilecek silâhlar tamamiyle Türk Hükümeti
nin ve ve Genelkurmayının iznine tâbi olma
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum ki, bu 
esaslarda, bu Mecliste anahatlariyle bir itti
fak hâsıl olmuştur. Yıllardan beri hâsıl 
olmuştur ve 244 sayılı Kanuna göre Meclise 
gelip gelmiyeceğini merak ettiğimiz bir te
mel anlaşma da imzalanmıştır. Bu temel an
laşma ile Hükümet, biraz evvel arz ettiğim 
noktaları gerçekleştirdiği iddiasındadır. Ge

çen yıl ıSaym Dışişleri Bakanı, hattâ iki yıl 
önce Sayın Dışişleri Bakanı Bütçe Komisyo
nunda yaptığı açıklamalarda ve kısmen Ge
nel Kurulda yaptığı açıklamalarda biraz ev
vel özetlediğim esaslara uygun bir anlaşmaya 
varılmak üzere olduğunu ifade etmişti, im
zalanan anlaşmanın açıklanan hükümlerinde 
de - bütün hükümleri açıklanmadı, basında 
öyle ifade edildi - kısmen bu esasların önem
lilerini gördük. Şimdi 244 sayılı Kanun, bu 
temel anlaşmanın ve adlî işlerle ilgili anlaş
manın Yüce Meclise onaylanma izni veril
mek üzere gelmesini emrediyor mu, etmi
yor mu?. Bu bir teknik tartışma konusu gibi 
görünüyor. 

Kanaatimizce adlî işlerle ilgili anlaşma
nın mutlaka gelmesi lâzımdır. Diğer temel an
laşmanın da gelmesi siyasi bakımdan zaruri
dir. Bu kadar çok tartışılmış olan bu konu
da, «Bu bir uygulama anlaşmasıdır, 244 sayılı 
Kanuna göre biz bunu Meclise getirmeden de 
Hükümet olarak onaylanmasına karar veri

riz, biter gider» tarzında da bir tutum yerine, 
madem ki, metni çıkmıştır, askerî sır teşkil 
eden hususların ne basında açıklanması, no 
Meclis önünde tartışılması söz konusu olmı-
yacağma göre, bunun dışında olan temel 
hükümlerin mutlaka Yüce Meclise gelmesi 
ve bâzı noktaların konuşulmasında gizli celse 
akdi icabediyorsa, Hükümetin takdirini kul
lanması suretiyle bu konuların da gizli cel
sede konuşulması, kimsenin içinde bir ukde 
kalmaması zaruridir. Temel anlaşmanın Meclise 
gelmesi dileğini bu vesile ile tekrarlamış olu
yorum. 

Kıbrıs konusunda Hükümetin Programı çok 
iyimser görünüyor arkadaşlar : «Buhranı masa 
başına oturttuk.» Evet doğrudur, Kıbrıs buh
ranı bir kanlı savaşa meydan verme nokta
sından bugün bir hayli uzak görünüyor ve 
cemaatlerarası müzakere vardır. Bunun el
bette ki, hayırlı tarafı kimsenin gözünden kaç
maz. Yalnız bir endişemizi ifade etmek isteriz. 
Bütün bu müzakerelerde karşı tarafın basma in
tikal eden beyanlarından anlaşılıyor ki, bilhassa 
yabancı basında çıkan beyanlarından anlaşılı
yor ki, bizim düşündüğümüz ölçüde Zürih ve 
Londra andlaşmalarındaki haklardan geriye git-
miyen bir statüyü cemaatimize tanıma noktasına 
yanaşmış değillerdir. Azınlık hakları tanımak 
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kâfi değildir. Azınlık haklarından istifade eden 
Trakya Türklerinin durumu meydandadır. Yu
nanistan'ın takibe ttiği sistemli genişleme politi
kası, azınlıkları imha politikası, muhacerete zor
lama ve kaçırma politikası meydandadır. Kıbrıs'
ta Yunanistan'ın uzun vadeli hedefinin Enosis 
olacağını bir defa daha ifade etmeme izin veriniz. 
Bu kürsüde Kıbrıs'la ilgili müzakerelerde yapıcı, 
vatansever muhalefetin en güzel örneklerini ver
miş olan G. P. kesin olarak bir şeye kaanidir ki, 
Makarios'un da ve Yunan hükümetlerinin de de-
ğişmiyen nihai uzun vadeli hedefi vardır ve bu 
hedef onlar açısından Enosistir. 

Biz G. P. olarak uzun vadeli, ilk adımda ger-
<çekleştirilecek bir hedef diye söylemiyoruz, 
uzun vadeli nihai millî hedef olarak taksimi göz 
önünde daima tutmaya mecburuz. Kıbrıs'ta bir 
ayrı Kıbrıs milleti yoktur. Kıbrıs'ta Kıbrıs bay
rağına bağlı, Kıbrıs vatanına bağlı, Kıbrıs mil
liyetçiliği şuuruna ermiş bir millet yoktur. Ayrı 
dil konuşan İsviçreliler isviçrelidir, ne AJlman, 
ne Fransız bayrağını tanımaz; Almanca, Fran
sızca konuşur, ama İsviçrelidir, kendi bayrağını 
tanır. Kıbrıs'ta Türk Milletinin devamı olan ve 
kendilerini Türk sayan insanlar vardır. Bugün 
Atatürk'ün yasını tutan, tören yapan, dün Cum
huriyet Bayramım bizimle kutlayan, evine Kıb
rıs bayrağını değil, ayyıldızlı bayrağı asan bir 
milletin devamı vardır ve evine Kıbrıs bayrağı, 
değil, Yunan bayrağı asan ve kendilerini Yu
nanlı sayan bir başka milletin parçası vardır. Bu 
kadar birbirinden farklı durumda olan insanla
rın federal bir sistem içinde, İsviçre gibi veya 
başka federal devletler gibi bir federal devlete 
bağlılık duygusu içinde beraber ilânihaye yaşı-
yacaklarını ummak hayal olur. Federalizm, eğer 
kuvvetli birleştirici bağlar varsa yaşar, yoksa 
santrifüj kuvvet gibi dağıtır, parçalar. Kıbrıs 
zaten ikiye parçalanmış, millet olarak birbirin
den uzaklaşmış, kopmuş, aynı millete mensubol-
madığmı hisseden insanlar. Bunun devamlılığı 
barışçı, her iki milletin menfaatine uygun ha"" 
çaresi taksimdir. Bugün bunu talebe'tmenin güç
lükleri olabilir ve ben sorumlu Hükümetten bir 
muhalefet partisi başkanının konuşma rahatlığı 
içinde bu kürsüye gelip, «bizim hedefimiz tak
simdir.» deyip, millî menfaatler bakımından bu
gün yapsın, diye zorlamıyorum ve istemiyorum; 
böyle bir iddiamız yok. Müzakere seyri içinde 
adım adım, belki de bir federal safhadan geçile-
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rek, başka çeşitli safhalardan geçilerek varıla
cak uzun vadeli bir millî ve nihai hedef olarak 
taksimi aklımıza koyalım ve buna göre çalışa
lım. Bizim de Yunanlı gibi bir uzun vadeli poli
tikamız Kıbrıs'la ilgili olarak mevcut bulunsun 
diye bunu arz ediyorum, yanlış anlaşılmasın ve 
bu mevzuda maksadımızı aşan bir şey söylemiş 
olmıyalım. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda Pa-
padopulos cuntasına zaman kazandıran bir oya
lama taktiğine veya Makarios'a iktisadi bakım
dan gitgide güçlenen Rum cemaati karşısında 
Türk cemaatini zayıflatmak için zaman kazan
dıran bir duruma müsaade etmemeliyiz. Kıbrıs 
işinde bizim nihai kuvvetimiz, cemaatimizin mo
ral kuvvetinde, mânevi kuvvetinde, iktisadi gü
cünde ve askerî gücündedir. Şüphe etmiyoruz 
ki, Hükümet bu gerçeği ve fiilî kuvvet durumu
nun sonunda her şeyi tâyin edeceğini, masa ba
şına fiilî durumların hükmettiğini düşünerek 
Kıbrıs'ta fiilî durumun gitgide lehimize gelişme
si ve askerî kuvvet dengesinin aleyhimize değil, 
lehimizde adım adım. ilerlemesi için gerekli bü
tün çabaları sarf ettiklerine inanmak istiyorum 
ve bu konuda verecekleri teminata şimdiden 
müteşekkir olacağım. 

Orta - Doğu buhranı karşısında çok kısa ola
rak bir noktayı arz etmek isterim. Orta - Doğu'-
da çarpışan Arap ve İsrail devletleri değildir. 
Orta - Doğuda Arap ve israil devletlerinin çatış
ması ötesinde biraz evvel bahsettiğim petrol 
rengi emperyalizmle kızıl emperyalizmin aman
sız bir mücadelesi vardır. Aslında Arap ve 
İsrail devletlerinin'ardında bir mücadele vardır, 
onları çok aşan bir mücadele vardır ve Orta - Do
ğu buhranının bizim açımızdan en hüzün verici 
tarafı Sovyet Rusya'nın asırlardan beri takibet-
tiği sıcak Akdenize inme ve sızma politikasına 
çok büyük bir kuvvet katmış olması ve bu sız
mayı Türkiye'nin üstünden atlıyarak gerçek
leştirme yolunda kendisine bulunmaz bir fırsat 
vermiş olması vakıasıdır. 

Bütün bu gerçekleri göz önünde tutarak 
G. F. Grupu şuna inanır ki, Orta - Doğu buh
ranının dışında kalmaya mecburuz. Büyük em
peryalist güçlerin çatışması mahiyetinde olan 
bu çatışmaya Türkiye katılamaz. Bir savaşa 
girmek, bu savaşta taraf olmak bizim için söz 
konusu olmadığı aşikârdır. Hükümetin Orta -
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Doğu buhranı karşısında bölgede kuvvet zoruyla 
sınır genişletilmesine karşı olan ve Güvenlik 
Konseyi kararlarının tatbikini istiyen dikkatli, 
ölçülü politikası kanaatimizce başından beri 
isabetli olmuştur ve G. P. Grupu Orta - Doğu 
buhranı karşısında başından beri takibedilen 
politikayı yürekten tasvibetmektedir. 

Ortak Pazarla ilişkilerimiz konusunda aynı 
şeyi söylemek imkânına maalesef sahip değilim. 
Ortak Pazarla ilişkiler konusunda geçiş döne
mine biran evvel atlamak için istical gösterildiği 
kanaatindeyim. Birçok gelişmiş ekonomiler böl
gesiyle gelişmeye muhtaç bir ekonominin birleş
mesi, entegrasyonu halinde, gelişmemiş bölge
nin birtakım büyük meselelerle karşılaşacağı her 
iktisatçının bildiği bir gerçektir. Türkiye için 
Ortak Pazarla, tarihî bakımdan ticari bağları
mızın en geniş olduğu, çeşitli siyasi ve iktisadi 
bağlarla merbut bulunduğumuz Ortak Pazar 
dünyasiyle, bu dinamik ve hızla gelişen bölge 
ile bağlarımızın geliştirilmesine prensip olarak 
taraftarız. Ancak bunun çok büyük bir dikkatle 
ve itina ile yapılması lüzumuna inanıyoruz. Kör
pe sanayiimizin, gelişme halindeki sanayiimizin 
zararına olmasını istemiyoruz. 

Hazırlık devresinde temel anlaşma, Ankara 
Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
bir uzatma imkânı sağlıyordu. Hiçbir tâviz ver
meden, liberasyon sınırlarını genişletmeden, it
halâtımız bakımından gerek miktar, gerek güm
rük duvarları bakımından bugün için koruyucu 
duvarlardan bir tek tuğlayı kaldırmadan, gene 
o koruyucu duvarlarımızı aynen muhafaza ede
rek Ortak Pazar ülkelerinden ucuz faizli, çok 
uzun vadeli kalkınma kredisi almak imkânını 
sağlıyor ve tek taraflı olarak üzümümüzün, in
cirimizin, tütünümüzün, çeşitli zirai mahsûlle
rimizin, - ki o maddelerin sayısı artmıştır son
radan - bunların indirimli bir tarife ile ihracına 
imkân sağlıyordu. Bu dönemin biraz daha uza
tılmasından Türkiye'nin kaybedeceği bir şey 
yoktur, kanaatimce. 

Biran evvel geçiş devresine girelim de kendi
mizi disipline alalım, deniyor. Kendimizi disip
line almak için tâviz vermeye lüzum yok. Bu 
tâvizleri vermeden kendimizi iç bünyede alaca
ğımız kararlarla disipline sokmaya ve sanayii
mizi rekabete hazırlamaya mecburduk, sanıyo
rum. Ortak Pazara katılmak hususunda acele 

edenler var Türkiye'de, ama endişe edenler de 
var, arkadaşlar. Meslekî kuruluşların, iktisatçı
ların, ilim adamlarının ve bütün ilgili bakanlık
ların ve dairelerin sıkı işbirliği ile bu meselenin 
bir defa daha kökünden teemmül edilmesini ve 
acele bir adımla ileride pişman olacağımız bir 
durum yaratılmamasını çok temenni ediyorum. 

Geçiş dönemi safhasında biliyorum ki, Hükü
met birçok koruyucu tedbirler de alıyor. Yani 
bunun adı. geçiş dönemi olacak, ama yine hazır
lık dönemindeki gibi birçok tahaffuz tedbirleri 
alacağız, denebilir. Bununla beraber anlaşmada 
geçiş döneminin süresi de belli, Bizim zaman 
kazanmaya ihtiyacımız var. Mütemadiyen ve 
hızla gelişen bir büyük ekonomiyle işbirliği ya
parken ezilmemek için zaman kazanmaya ihti
yacımız var. Anlaşmada esasen kazandırılmış 
olan bir zamanın heba edilmemesi ve hazırlık 
döneminin uzatılması yerinde olurdu inancın
dayım. 

Aziz arkadaşlarım, son sözlerim Silâhlı Kuv
vetlerimizle ilgili olacaktır. Silâhlı Kuvvetleri
mizi bağımsız Cumhuriyetimizin, millet ve ülke 
bütünlüğümüzün teminatı sayıyoruz. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin her çeşit siyaset tartılmalarının 
ve istismarlarının chşında tutulmasını hayati de
recede önemli telâkki ediyoruz. Silâhlı Kuvvetle
rimizin en iyi şekilde teçhizi ve ebedi millet var
lığımızın ve aziz vatanımızın korunması yolun
daki asil vazifeleri için devamlı surette ve en iyi 
şekilde eğitim görmelerini son derecede önemli 
sayıyoruz, millî güvenliğimizin temel şartı ka
bul ediyoruz. Diplomasimizin, Kıbrıs konusu 
dâhil, her alanda göstereceği başarının Silâhlı. 
Kuvvetlerimizin teçhiz ve eğitiminde gösterece
ğimiz başarıya geniş ölçüde bağlı olduğunu bili
yoruz. 

Vurucu kuvveti yüksek, hareket kabiliyeti 
yüksek, mutlaka sayısı yüksek değil, fakat çe
vik ve üstün eğitimli birliklere ihtiyacımız oldu
ğu. inancındayız. Mahallî savaş ve sübversif faa
liyetler bugün bir büyük atom harbine nazaran 
çok daha muhtemel görülüyor. Karşılıklı deh
şet dengesinin imkânsız hale getirdiği atom sa
vaşı, yerine, bugün milletlerin bağımsızlığını or
tadan kaldırmak, vatan bütünlüklerini parçala
mak için, milletleri köle etmek için başvurulan 
taktikler, sübversif faaliyetler, iç savaş kışkırt
maları ve mahallî savaş taktikleridir. Silâhlı 
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Kuvvetlerimizin gerillâ savaşma ve mahallî sa
vaşlara göre hazırlanması ve tertiplenmesi lü
zumuna inanıyoruz. Bu istikamette atılmış olan 
faydalı adımlar bulunduğunu da biliyor ve bu 
istikamette daha hızlı çalışılmasını temenni edi
yoruz. 

Millî lıarb sanayiimizin dikkatli bir plânlama , 
ile ve genel sanayileşme politikamızla ahenkli 
şekilde kalkındırılmasını, Türkiye'nin adım adım 
hiç değilse mahallî savaş ve gerillâ savaşı bakı
mından muhtaç olduğu güce, millî harb sanayii 
ile kavuşması için çalışılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Maruzatımı Hükümet progra
mının en başında yer alan bir cümleye dönmek 
suretiyle tamamlamak isterim. Saym Cumhuri
yet Hükümetinin programının başında, «Büyük 
Meclisin programımıza güven oyu vermesinden 
sonra» tâbiri var. Burada bir küçük görüş far
kımızı belirtmek isterim: Güven oyu programa 
değil, Hükümete verilir inancındayız. Vaitleri, 
muhtevası ne olursa olsun, Güven Partisi Grupu 
olacak sadece bu program metnine bakarak re
yimizi tâyin etmediğimizi de ifade etmek iste
rim. 

Güven Partisi kurulduğu günden beri mem
leketçi bir muhalefetin sağlam örneklerini ver
meye âzami derecede dikkat etmiştir. Programı 
ile ve Hükümetle mutabakat halinde olmayışı
mız bugüne kadarki hizmet anlayışımızdan ve 
dürüst çalışma tarzımızdan en küçük ölçüde ay
rılmamıza yol açmıyacaktır. Güven oyu verme
ye imkân görmediğimiz Hükümetin memleketçi 
istikamette alacağı her faydalı tedbiri aynı ruh
la desteklemeye ve millet hayrına gördüğümüz 
her işte yardımcı olmaya kararlı bulunduğumu
zu Yüce Meclise saygılarla ifade etmek isterim. 
Teşekkür ederim. (Güven Partisi sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Saym Kemal Satır. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Adana) — Saym Başkan, Yüce Meclisin saym 
üyeleri; 

Hükümet programı üzerinde Grupumuz gö
rüşlerini arz ederken, Saym Hükümete ve sayın 
üyelere talribetme kolaylığını vermek amaciyle, 
Hükümet programının sistematiğine imkân ölçü
sünde sadık kalmaya çalıştık. 

Buna rağmen zaman zaman dağınık konula
ra değinmek zorunda kalırsak, bu, programın 
özelliğinden ileri gelmekte ve kusurun bizde 
aranmamasını gerektirmektedir. Ayrıntılı eleşti
rileri bütçe müzakerelerine bırakarak, konuları 
genel açıdan ele almakla yetineceğiz. 

Saym Başbakanın programı takdim nutkun
da, siyasal hayatımızın yeni bir aşamasına girdi
ğimizden bahsedilerek, Meclisçe ağır sorumlu
luklar yüklendiğimiz bu dönemde, kendi deyim
leriyle bâzı asgari müştereklerde birleşmemiz 
dileğiyle karşılaşıyoruz. Aslında öteden beri sa-
vunageldiğimiz ve politikanın dışında bırakıl
ması zorunlu veya bir başka deyimiyle üzerinde 
bütün partilerce birleşmemiz gerekli bâzı konu
ların tesbiti ihtiyacını duymuş ve bunu öteden 
beri savunmuştuk. Bugün bu inancımızı bir ke
re daha dile getirmek fırsatını bulmuş olmak
tan memnuniyet duyuyoruz. 

özellikle ölümsüz Atatürk'ü bir kere daha 
yaşadığımız bu günde, asgari müştereklerden 
bahsetmek imkânını bize verdiği için, program
da yer alan bu dileğe yürekten katılıyoruz. Çün
kü millet olarak, bütünümüzle birleştiğimiz, bir 
leşmemiz lâzımgelen ilke Atatürkçülüktür.. Ko
nuya her zamanki gibi, bu açıdan bakacağız. 

Elbette siyasi partiler ve Parlâmento üyele
ri olarak, üzerinde birleşmemiz, tartışılmaz ya
sak bölgelerim kesinlikle çizmemiz gereken ilk 
asgari müşterek, Anayasa ve onun Atatürk dev
rimciliğini yansıtan özelliklerini bilmek, sevmek 
ve inanmaktır. Bunun da önde gelen şartı, Türk 
halkına ileri amaçlar tâyin eden, onu insanca 
yaşama düzeyine eriştirecek kural ve kurumlar
la donatılmış bulunan Anayasamızın, 27 Mayıs
tan koparılmaz bağlarına, saygılı olmaktır. (C. 
H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Yani, 27 Mayısı bir Hükümet darbesi görme
yip, onun, Atatürkçülüğün süregelen ve sürüp 
gidecek olan süreci içindeki yerini onaylamak
tır. Bu temelde birleşildikten sonra Anayasayı 
müştereken tanıyıp yürütmemiz kolaylaşacak
tır. Bilindiği gibi Anayasamız siyasi hak ve hür
riyetleri teminat altına almakla yetinmemiş, ay
nı zamanda bu özgürlüklerin geniş kütleler için 
kâğıt üzerinde kalmasını önleyici kurallar koy
muştur. Kurduğu ileri hukuk düzeninin devamı 
şartını, herkese insanca yaşama haysiyetini sağ-
lıyacak, ekonomik ve sosyal bir düzenin kurul
masında gördüğü içindir ki, Türk Anayasası ger-
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çek bir devrim Anayasasıdır. Yani, özgürlükle
rin bizzat Anayasada düzenlendiği siyasal dü
zen; ve bu düzenin dayanağı ekonomik ve sos
yal düzendir. Ancak bu bağlantıyı kabul ettik
ten sonradır ki, Anayasayı bütünü ile anlayıp, 
bir maddesine veya bir ibaresine sığınıp gerçek 
özünden saptırmak yerine, kurduğu ikili düzen
de birleşmek kolaylaşacaktır. 

Konuya bu açıdan bakışımızdır ki, program
da bulduğumuz bâzı noktaların bizi mutlu kıl
masına yol açarken, bâzı kısımlariyle de tekrar 
çıkmaz bir sokakta, yersiz ve gereksiz tartışma
ların içinde olacağımızın üzüntüsünü duymamı
za sebebolmaktadır. Programa bakıyoruz, pro
gramdan okuyorum: «Anayasanın kurduğu ida
re şekli; millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir... Kanun yolu ile bile olsa, hak 
ve hürriyetlerin özüne dokunulamıyacağının, 
kalkınmanın demokratik yollarla gerçekleştirile
ceğinin Anayasamızda belirtilmiş olması kesin 
inancımızdır.» deniliyor. Kesinlikle birleştiğimiz 
bu doğru görüşü sevinçle karşıladıktan sonra, 
programın türlü tutarsızlıkları içinde bu güzel 
fikirlerin paramparça edildiğini kolayca görüyo
ruz. örneğin, «hak ve hürriyetlere yönelecek te
cavüzlere karşı Hükümeti gerektiği şekilde mü
essir kılacak bâzı kanuni tedbirler» alınacağın
dan bahsedilmektedir. Burada A. P. bildirgesi
nin kuşku verici bir özelliğinin, yani Anayasa 
ile arasında devam edip giden bir çatışmanın 
yansımış olduğu açıkça görülmekte ve bir ev
velki dönemde kesinlikle karşısında olduğumuz 
temel hak ve hürriyetleri koruma gerekçesiyle 
kanunlaştırılması denenmiş olan, aslında ise hür
riyetleri yok etmekten öteye bir anlam taşımı-
yan tehlikeli tasavvurların tekrar sahneye kon
mak istendiğini görüyoruz. Bu arzu programın 
çeşitli yerlerine serpiştirilmiş bir eğilimin ifade
si olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 19 ncu 
sayfada, «Devletin temel nizamını tahribe yönel
miş Anayasa dışı cereyanların önlenmesini sağ-
lıyacak kanuni tedbirlerden» bahsedilirken, yine 
aym sayfanın son cümlesinde, daha açık ve se
çik bir şekilde, «mevzuatın boşluklarını kanun 
voliyle doldurmak» söz konusu edilmektedir. 

Acaba Hükümetin bu isteğini Anayasal ger
çeklerle bağdaştırmak, üzerinde samimiyetle bir
leşmek istediğimiz asgari müştereklerin içinde 
kabul etmek mümkün müdür? 

Hiç şüphe yoktur M, Türk Anayasasının hür
riyet anlayışı, sınırsız bir anarşi anlayışı değil
dir. İki cihan harbi arası totaliter rejimlerini 
işbaşına getiren tecrübelerden ders alınmış ve 
demokratik kuralları reddeden siyasal fikirlerin 
sınırlanması düşünülerek, özgürlüklerin aşamı-
yacaklan hudutlar çizilmiş, rejimin tahribini ön-
liyecek tedbirler düzenlenmiştir. Ancak, burada 
dikkate alınması ve bilinmesi gereken husus, bu 
sınırların kanun koyucunun takdirine bırakılmı-
yarak, bizzat Anayasa tarafından çizilmiş olma
sıdır. Bunları anlatırken, Adalet Partisi iktida
rını ısrarla uyarmaya çalıştığımız husus, Anaya
sanın bu amacını açıklığa kavuşturabilmektir. 
Anayasada siyasal haklar ve hürriyetler daral
tılmak değil, aksine korunmak istenmiştir. Siya
si faaliyetlerin genişliğini takdir yetkisi yasama 
organına bırakılacak olursa, kanunların kolay
ca amacını aşarak, çoğunluk gruplarının, baskı 
aracı haline gelmesi mümkün olacağı düşünül
müş ve bu nedenle özgürlüklerin sınırları bizzat 
\nayasa tarafından tesbit edilmiştir. Anayasa
nın 19 ncu ve 57 nci maddeleri bu amaçla dü
zenlenirken, kanun yapıcıya siyasal eylemde, 
hiçbir fikir özgürlüğünü sınırlama yetkisi ta
nınmamıştır. Her nedense A. P. iktidarı öteden 
'>eri bu gerçeklerin dışında kalmakta, daha da 
itesinde Hükümeti müessir kılacak tedbirleri, 
Anayasayı zorlıyarak, Meclislerin, Hükümetin 
emrivakileriyle karşı karşıya getirecek kararna
melerde, yani Parlâmento yetkilerine el atmak
ta görmektedir. 

A. P. seçim bildirgesiyle ilgili konuşmaları
mızda da belirttiğimiz gibi, Meclisi, emrivaki
lerle, Hükümet sorumluluğuna iştirak ettirmek
ten öteye gitmiyen bu türlü niyetler bununla da 
bitmemektedir. 

Program, Sayın Demirel'in öteden beri Ana
yasa ile arasındaki çelişmeyi bir kere daha yan
sıtmaktadır. Programın 8 nci sayfasında «yü
rütme organının müessir hale» getirilmesinden 
bahsedilirken, «yargı organı ile yürütme organı 
arasındaki münasebetlerin yürütme tasarrufla
rını tesirsiz duruma düşürmiyecek bir Ölçü için
de düzenlenmesinden» bahsedilmekte, ayrıca 
TRT hakkında bilinen tasavvurlardan vazgeçil-
mediğini ve özerklik kavramı üzerinde zihnî spe
külâsyonlara devam edilmek istendiğini göste
ren belirtiler görülmektedir. Oysa yürütmeyi et-
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kili kılmanın yolu, yargı organları, özerk kuru- I 
luşları, tüm kural ve kurumlariyle Anayasadan 
rahatsız olmak değil, onun devrimci özüne uy
mak ve yürütmekle mümkündür. A. P. iktidarı 
şimdi de, üniversitelerin düşünce özgürlüğünü, 
araştırma ve yayın faaliyetlerini kısıtlayıcı ted
birler peşindedir. 

Programda, «Hükümetimiz, üniversitelerin 
muhtariyetini zedelemeden ve Üniversitelerara
sı Yüksek Kurulu teşkilini lüzumlu görmekte
dir. Bu Kurul, çoğunluğu üniversiteler tarafın
dan seçilen, fakat içinde yetkili Hükümet uzuv
ları da bulunan bir organ olacaktır... Yaym, da
nışma, eğitim gibi faaliyetlerde Anayasanın te
mel ilkelerinin dışına çıkılmamasını sağlıyacak-
tır.» denilmektedir. Oysa ki özerklik, her şey
den önce, Devlet müdahalesinin dışında ve özgür 
bir ortamda, her şeyden önce araştırma, bulma 
ve düşünce ihtiyacının yarattığı bilimsel bir za
rurettir. Yukarıdaki ibarede bu esprinin nasıl 
saklı tutulacağı; Hükümetin Kurula iştirakinin 
ne ölçü ve etkenlikte olacağı; daha da önemlisi 
eğitim, araştırma, yayın ve danışma gibi faali
yetlerin Anayasanın temel ilkeleri dışma çıkma
sını önliyecek tedbirlerin nelerden ibaret olaca
ğı ve faaliyetlerin Anayasaya uygunluğunun 
hangi değer ölçüleriyle sağlanacağı meçhulü-
müzdür. 

Programda, özel yüksek okulların seviyeleri
ne ilişkin esaslardan bahsedilmiş olduğunu da 
görüyoruz. Yurt çocuklarını iyi yetiştirmek id
diasını taşıyan bu kuruluşların, «Kâr aracı ve ti
carethane» olmaktan çıkarılması halis temenni
mizdir ve şarttır. 

Sayın milletvekilleri, 

Kaldı ki, Anayasaya bağlılığın tek ölçüsünü, 
onun özgürlük düzeyinde aramak da yeterli gö
rülemez. Bunun yanı sıra, daha önce de belirt
tiğimiz gibi, ona ekonomik ve sosyal düzeyde de 
sahip çıkmak, yurdumuzun az gelişmişlik çem
berini süratle kıracak yapısal tedbirleri de ger
çekleştirmek; Atatürkçlüğün temel ilkesi olan 
devrimciliği yaşatmak gerekir. Bunun da önde 
gelen tedbiri, Anayasamızın «Ekonomik ve Sos
yal Haklar» bölümünün, tüm partileri bağlıyan, 
partilerüstü program olduğunda birleşmek ve 
emrettiği atılımları süratle gerçekleştirmektir. 
Bu hususta tekrar değinmek, özellikle bütçe mü
zakerelerinde ayrıntılariyle tartışmak üzere, şim- I 

dilik bir başka konuya geçmek istiyorum. Bu, 
Sayın Demirel'in belirtmiş olduğu, seçimlere iş
tirak oranının düşüklüğü sorunudur. 

Muhakkak ki, halkın oylariyle yönetime ka
tıldığı esasına dayanan demokratik rejimler
de seçime iştirak oranı, özel bir önem taşır. 
12 Ekim seçimlerinde iştirak oranının % 64 
küsur oluşunun üzerinde durmak isteriz. Gerçi 
Batılı demokrasilerde bu oranın normal oldu
ğu söylenebilir. Fakat, unulutmamalıdır ki, Tür
kiye'de seçime katılma geleneği daima yüksek 
seviyelerde olmuştur. Son mahallî seçimlerde 
dahi, bugünkünden yüksek seviyede olan se
çimlere iştirak oranının önemli bir düşüş kay
detmiş olmasının sebepleri üzerinde durmak ge
rekmektedir. Bu sebepler arasında seçmen kü-
tüklerindeki aksaklıklar, önseçim sisteminin 
daha evvel de arz ettiğimiz gibi, seçmen vatan
daşı emri vakilerle karşıkarşıya bırakan özelli
ği elbette sayılabilir. Bu sonuçta Sayın Demi
rci'm belirttiği bir diğer etken de, yani seçim
lerin sık sık yapılmakta olması da bir faktör 
olarak zikredilebilir. Ne var ki, bütün bunlar
dan önce halledilmesi gereken husus, toplumun) 
yapısal koşullarında aranmalıdır. Demokrasi
nin, halkın serbest tercihlerine dayanan bir si
yasal rejim olduğu göz önünde tutulursa,, se
çim düzeninin ıslahı, her şeyden önce seçmen 
vatandasın iradesini serbestçe kullanabilmesi
ne bağlıdır. Bunu sağlamak için de, Anayasa
nın öngördüğü üzere, feodal kalıntılardan arı
nın, toprak reformu yapmak ve süratle sanayi
leşmekten başka çıkar yolu yoktur, özellikle 
büyük toprakların belirli kişilere aidolduğu Do
ğu bölgelerinde gerçek bir toprak reformu yapıl
madığı sürece, hayat hakkına dahi sahipolmı-
yan k"ylülein oy serbestisinden sHz etmek 
mümkün değildir. Bu yapısal tedbirlerin yanı-
sıra, mevzuat aksamalarını gidermek amacıyla 
Parlâmento içi ve Parlâmento dışı uzmanların 
katılacağı ve partilerin iştirak edeceği kurul
larla çözüm yolu aramakta çok fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Programın bizim de katıldığımız yönleri ol

duğunu, hattâ 1965 yılı programına kıyasla bir 
iyileşme ve gelişme içinde bulunduğunu söyle
meyi görev sayarız. Programda ifadesini bu
lan, idare ve personel reformuna ilişkin husus
lar, özellikle birleştiğimiz konulardır. Hükü-
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met programımda belirtildiği üzere, aksıyan 
hizmetlerin Hükümetin karar ve muamelelerin
de sürat ve isabet sağlıyarak giderilmesi müş
terek arzumuzdur. Bu cümleden olarak, 14 mad
de hainde sıralanmış bulunan tedbirlerin ge
nellikle isabetli olduğunu söylemek isteriz. Sa
yın Başbakanın da bir uzman olarak altında 
imzası bulunan ve öteden beri hatırlatageldiği-
miz mehtap projesindeki değerli tavsiyelerin 
nihayet kabul edilmiş olması, memnuniyet ve
ricidir. 

Ancak bu 14 madde içinde son derece önem
li olan dokuzuncu madde üzerinde durmayı ge
rekli görüyoruz. Bu madde, «Plân uygulan
masında edinilen tecrübeler göz önümde tutu
larak, plânlı kalkınmanın devlet bünyesine uy
gunluğunu sağlıyaoak tedbirler alınacaktır.» 
denilmektedir. Göz önünde bulunan tecrübele
rin öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilen 933 sayılı Yetki Kanununu kapsa
ması ve bundan böyle, bir Anayasa emri olan 
plânın, Anayasaya uygun şekilde yürütülmesi
nin yaroısal tedbirlerle sağlanması samimî ar
zumuzdur. 

Sayın milletvekilleri; 
Elbette ki, plânlı kalkınma döneminde, bir 

Hükümet proermmının başlıca özellikleri ara
sımda plân görüşü önemli bir yer tutacaktır. 
Programda, «iktisadi kalkınmamızın başlıca 
potansiyelimi, gücü hızla ve devamlı şekilde ar
tan vatandaş kütlesinde, yami özel sektörde 
görmekte ve buna önemli katkıda bulunan ka
mu sektörü ile dıs âlemden gelecek kaynak
ları ihmal edilmesi mümkün olmıyan unsurlar 
olarak mütalâa etmekteyiz» denilmektedir. 

Bu erörüsüm. üzerimde önemle durmak istedi
ğimiz sakıncaları vardır. 

İlk sröze çarpan husus, plân fikrine ve ilke
lerime karşıt bir siyasal anlayışı yansıtması ve 
iktidarın plân konusundaki inançsızlığını orta
ya koymasıdır. Zira, bu cümle ile plân ilkele
rimde yer alan karma ekonomi anlayışı ve «kar
ma ekonomimin devamlılığı ©sası» tahribedil-
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Satır; konuşmanızın 
devamı için Genel Kurulun tasvibini almam 
'gerekiyor, 20 dakikalık süre bitti. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmanın deva
mı hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul 
ledemler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Satır. 
0. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla) — Karma ekonomi kuralları sek
törler arasında eşitliği öngörür. Bu eşitlik, bir 
oran eşitliği olmayıp, imkân eşitliği, yani uy
gulamada prensipler eşitliğidir. 

Oysa program, özel sektörü esas alırken, 
kamu sektörümü ihmal edilmiyecek bir unsur 
olarak görmektedir. Fakat bu arada, kamu ke
simindeki yatırımlara Devletim tamamem hâkim 
olduğu, özel sektörde ise ancak vasıtalı tedbir
lerle yön verme politikasının izlendiği göz 
önümde tutulacak olursa, eşitlik ilkesinin bu 
suretle bozulmuş olttnasının, Türk ekonomisi
nin çıkarlarına uygun düşmiyeoeği kolayca 
anlaşılacaktır. 

Böylece Anayasanın, «Yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânları yapmak Devletin ödevidir.» 
diyen 41 nci maddesi ihmal edilmiş olmakta, 
yani kaynakları toplum yararına yöneltme ko
laylığı elden kaçırılmakta, daha doğrusu kaçı
rılmak istenmektedir. Özel sektöre tanınan ağır
lığın bir diğer sakıncası da, gelir dağılımındaki 
adaletsizliği daha da artırmakta oluşu ve Ana
yasanın kalkınma ile sosyal adaleti neden bir 
arada mütalâa etmiş bulunduğunun gözden 
uzak tutulmuş olmasıdır. 

Anayasanın kalkınma felsefesine açıkça ay
kırı olarak plânlı kalkınma yönteminden Fran
sa ve Amerika gibi ülkelerde uygulanan, «ista
tistik toplama ve geleceğe ait tahminlerde bu
lunmak» tan ibaret bir plân anlayışına saptırıl
mak istenmesinin nedenini, A. P. iktidarının te
mel felsefesinde aramak gerektir. Anayasa ile 
iktidarı devamlı olarak çatıştıran bu seflesefe, 
kalkınma, plân, özel sektör gibi konularda Hü
kümeti kaçınılmaz bir kavram karışıklığının 
içine itmektedir. Nitekim programda, «Plân, ik
tisat politikasına Devlet müdahalesini ve kon
trolünü artıran bir vasıta değildir» denilirken, 
sözde bürokrasinin sakıncalarından kurtulun-
mak istendiği intibaı verilmeye çalışılmakta, as
lında ise, Anayasanın plân ve plânlı kalkınma
ya ilişkin hükümleriyle çelişkiye düşülmektedir. 

Anayasamız iktisadi kalkınmanın gerçekleş
tirilmesinde Devlete önemli görevler ve sorum
luluklar yüklemiştir. Bugün Türkiye'de gerçek 
anlamla bir plânlı kalkınma yürütülmediğine, 
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bir arkadaşımın beğendiğim deyimiyle «ve as
lında plânlama, plansızlığı plânlama aracı ol
maktan ibaret göründüğüne» göre Devletin eko
nomiye müdahaleden kaçınacağını dolaylı ola
rak ifade eden bir Hükümet yadırganmamalı
dır. Nitekim, yine programdan, «iktisadi plân
lamayı özel teşebbüs için yol gösterici, destek
leyici ve teşvik edici bir yönde geliştirme» iddi
ası kamu oyuna yabancı bulunmamakta ve A. P. 
İktidarı tarafından 4 yıldan beri uygulanagelen 
belirli kişileri zengin etme politikasına uygun 
düşmektedir. 

Hiç değilse bundan sonrası için ekonomiye 
«ulufe dağıtmaktan öteye gidememiş» bir yetki 
kanununun uğradığı akıbetten ders alınacağını 
ümidetmek isterdik. Ne var ki, program bu 
ümidimizi de yitirtmiş ve tarifsiz sıkıntılar için
de yaşıyan yoksul ve geniş vatandaş kütlesiyle 
eğlenircesine, milyonlarca özel teşebbüs edebi
yatına devam edilmek istendiğini ortaya koy
muştur. 

Sayın Hükümet Başkanının son aylarda sık 
sık kullandığı bir deyimin, «iktisadi ekspansi-
yon» deyiminin Hükümet programında da yer 
aldığını görüyoruz. Ekonomik genişleme anla
mına gelen bu yabancı deyimin, eğer bir yanlış 
ve yersiz kullanmanın sonucu değilse, ekono
mik gelişme ve ekonomik kalkınma ile ilgisi ol
madığını ifade etmek isteriz. Ekonomik geniş
leme, gelişmiş piyasa ekonomilerinde, ekonomik 
faaliyet hacminin geniş tutulmasını sağlıyan ve 
daha çok ucuz bir para politikasiyle yürütülen 
bir ekonomi politikası anlamına gelir. 

Halbuki, ekonomik kalkınma devamlı ola
rak bir önceki döneme oranla daha yüksek bir 
gelir seviyesini gerçekleştirecek, ekonomik ve 
sosyal bir yapıya ulaşılması amacını güder. Ya
ni, ekonomik kalkınmanın özünde yapısal deği
şiklikler vardır. Ve bu değişiklikler yapılma
dıkça, ekonomik kalkınma olmaz. Kısa bir süre 
için geliri bir miktar artırabilirsiniz, fakat kal
kınmayı gerçekleştiremezsiniz. 

Ekonomik kalkınmanın asıl şartı olan bu ya
pısal değişiklik ve reformlara şimdiye kadar 
iltifat etmiyen iktidar, ekonomik genişleme po
litikası adı altında, kalkınmaya katkısı olmıya-
cak birtakım tedbir ve politikaları devam ettir
me hevesinde gözükmektedir. Bunun yurdu

muza zaman kaybettireceği hususundaki endi
şelerimizi ısrarla tekrarlıyoruz. 

Hükümet programının tartışmasını yapar
ken, plân ve kalkınma konularında bir başka 
yönden duyduğumuz ciddî endişeyi daha, tek
rar ifade etmek ihtiyacını duyuyoruz. Hatırla
nacağı üzere, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında Türkiye ekonomisinin 1975 yılından iti
baren kendi kendine yeterli olacağı ve bunun 
gereği olarak da 1972 yılından sonra tavizli dış 
kredi ihtiyacının ortadan kalkacağı belirtilmiş
ti. Ekonomimizin dışa el açmadan kendi kendi
ne yeterli hale gelmesi için bir yandan yurt içi 
tasarrufların, yurt içi yatırımları karşılıyacak 
seviyelere çıkması, diğer yandan döviz kazanç
larının süratle artması zorunludur. Bu iki alan
da da ekonomimizde son yıllarda meydana ge
len gelişmelerin olumlu olmadığını ifade edebil
mek için geniş tahlillere ihtiyacolduğu kanısın
da değiliz. Kamu kesiminde cari giderler de
vamlı olarak şişirilerek, pahalı ve israfil bir 
Devlet yönetimine gidilmiş; ekonomik devlet 
kuruluşları kaynak yaratan kurumlar olmaktan 
çıkartılmış, kamunun tasarruf edebileceği fon
lar, imtiyazlı özel kedimin eline teslim edilmiş
tir. öte yandan, Hükümetin uyguladığı yanlış 
Tîolitika ve tedbirlerin sonunda, ekonomimize 
karşı duyulan güvensizlik, halkın tasarruf şev-
Mni kırmış, gayrimenkul ve altın spekülâsyonu, 
ekonomideki tasarruf artışlarını durdurmuştur. 
Mtm fivatlarınm süratle yükselmesi bunun bir 
'relirtisidir. 

Ekonomide paranın değeri içeride altın, dı
şarıda yabancı paralarla ölçülür. C.H.P. ikti-
dan 1965 senesinde ifetidan devrettiği zaman 
altının serbeıs piyasadaki fiyatı 92 lira idi, bu-
srün 130 liranın üstüne çııkmıstır. C.H.P. iktk 
dan 1965 senesinde iktidan devrettiği zaman 
dıış âlemde serbeıs borsada 1 dolan 10.5 İraya 
aılmak mümkündü, bugün 15 liraya almak müm
kün değildir. Demıek oluyor ki, hem içeride, hem 
dıışarda % 40 m altında, Hükümetin tatbik et
tiği beceriksiz iktisadi ve malî politika yüzün
den, para değerini kaybetmiş bulunmaktadır. 
(C.H.P. sıralanndan, alkışlar) Çünkü bu para 
değerini muhafaza etmek ,sağlam bir iktisadi ve 
malî politikaya dayanmakla mümkündür. Para 
değeri zabıta kuvvetiyle, tankla, topla muha
faza edilecek bir unsur değildir. Bu ancak sağ-
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lam, bilgili, iktisadi bir politikanın, malî bir 
politikanın tatbiki ile mümkündür. 

Karşılaştığımız ödemeler ve döviz güçlükle^ 
rini ise, artık bilmiyen kalmamıştır. Her gün 
devalüasyon söylentilerinin dolaştığı bir ortam
da, Hükümet, Türk ekonomisini, dar boğazlara 
ve çıkmaz sokaklara götürüp bırakmıştır. 

Bu ortamda biz, Türkiye ekonomisinin ken
dine yeterli hale gelmesinin A.P. iktidarının 
vadettiği dönemde gerçekleşemiyeceğini, aksine 
her geçen yıl biraz daha sıhhatinden ve bağım
sızlığından kaybettiğini üzüntü ile görüyor ve 
burada ifade etmekten kendimizi alamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Ortak Pazara girişimizin geçiş dönemi ile 

ilgili gelişmeleri büyük bir dikkatle iz
liyor ve değerlendiriyoruz. Bu sebeple de 
Ortak Pazar Türkiye Ortaklık Komisyonu 
tarafından hazırlanmış raporda yer alan açık
lamalarla, ikinci döneme geçme kararının nasıl 
bağdaştırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. 
Bu raporda, «sanayi ve tarım sektöründe, plân
da ömerörülen hedeflerin gerisinde kalındığı, 
karsıflıklı ticari İlişkilerin ise topluluk lehine 
geliştiği» açıkça itiraf edilmektedir. Dış ticare
timizde AET payının, ithalâtımız bakımından 
yükselirken, ihracatımız bakımından düştüğü 
ve aleyhimize olan ticaret dengesi payının böy
lece artmakta olduğu belirtilmektedir. Bu du
rum, anlaşmanın, Türkiye'den vâki ihracatı 
azaltan, hiç olmazsa bu ihracatın satış hızım 
kısan bir belge niteliğine dönüştüğü kanısını 
vermektedir. Oysa Hükümetin tutumu, ortaklık 
anlaşmasının bizim yararımıza bir gelişme eğili
mine döndürülmesi yönünde olmak şöyle dur
sun, aksine ve tersinedir. 

Tahminimiz odur M, geçiş dönemine girmek 
hususundaki Hükümetin ısrarlı isteği muhatap
larımızı şaşkın bir memnunluk içine sokmuştur. 
Gerçekten Türk ekonomisinin bugünkü durumu 
ne olursa olsun, karşı taraf kendisine küçük de 
olsa, mukabil bir taviz sağlıyaeak böyle bir 
teklifi ihmal etmiyerek kabul edecektir. 

Filhakika, Türkiye'nin bugünkü ekonomik 
durumu, hangi ölçüde bulunursa bulunsun, güm
rük tarifesindeki himaye seviyesi ve malî sevi
ye liberasyon oranını düşürmeye müsait bulun
madığı gibi, genel ensidansı bizimkine nazaran 
pek düşük bulunan bir ortak tarifeye, en yavaş 

bir tempo ile dahi olsa, uymaya elverişli görün
memektedir. 

Bu sert realite önünde ortaklık durumunu 
bugünkü haliyle sürdürmeye hiçbir sakınca 
bulunmadığı gibi, ortaklık anlaşmamızda hazır
lık süresini, daha altı yıl sürdürmek bizim için 
bir hak olarak açıkça hükme bağlanmıştır. Bu 
gerçek ortada iken Hükümetin, topluluğun yap
makta olduğu malî yardımın devamını sağla
mak üzere, Türk ekonomisinin kaderini ortaya 
sürmesi, ileride bu yardımların çok fazlasını» 
düzeltemiyeeeği sonuçlar yaratabilecek çok teh
likeli bir tutumdur. 

Kaldı ki, geçiş dönemi müzakereleri sonunda 
ortaya çıkacak protokolün muhataplarımızın 
dilinde formülleşen, «Türkiye'ye uygun model» 
de olması haddizatında bugünkü hazırlık döne
mi durumunun, geçiş dönemi formülü tahtında 
devamı demek olacağına göre, sadece bir şekil 
değişmesi uğruna bizi garantilerimizden mahrum 
edecek böyle bir hevesten sakınmak millî bir 
görev niteliğinde olmaktadır. 

Bu gidişle özel sektörün geçiş dönemine bir
an önce girişi ister görünmesi dünyanın başlıca 
şaşırtıcı olaylarından biri sayılmaya değer. Bu 
isteğin hangi sanayi ve ticari zümrelerden gel
diğini dikkatle tesbit etmek gerekir. Kendileri
ne gümrük İndirimleri, serbes ithal imkânları 
istiyen bir imtiyazlı zümre uğruna Türk sa
nayii feda edilmektedir. Oysa Türk ekonomi
sinin bugünkü kapsamı, Cumhuriyet tarihinin 
aşamasıdır. Ve büyük bir bağımsızlık savaşı ile 
sağlanmıştır. Hükümetlin bu gerçekleri görmi-
yerek, Türk ekonomisinin muhtaç bulunduğu 
korunma ortamını ortadan kaldırma pahasına, 
ikinci döneme geçiş kararını almakta oluşunu, 
kalkınan ve bağımsız bir Türkiye gerçeği ile 
bağdaştıramıyoruz. (C.H.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışjlar) 

Sayın milletvekilleri; 

Ulusal çıkarlarımız yönünden çok önemli 
gördüğümüz bir konuya, yabancı sermaye yan
lısı bir ekonomik politikanın düşünebildiğimiz 
başlıca sakıncalarına değinmek isteriz. 

Bütçenin görüşülmesinde bu konuyu tüm 
ayrıntılariyle ve özel bir önemle ele alacağız. 
Bugün için sadece genel hatlariyle düşündükle
rimizi belirtmekle yetinmek istiyoruz. 
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Bilindiği gibi memleketimizde sermaye hare
ketlerinin üç aşaması olmuştur. Birincisi; Os
manlı İmparatorluğunun kendi topraklarında 
yabancıların iş görmesini kolaylaştırdığı ve 
kapitülâsyonlar diye tanımlanan çöküntü dö
nemidir. 

İkincisi; Lozan'da başlıyan ve kapitülâsyon
lar düzeninin tasfiye edildiği ikinci dönemde 
yurda yabancı sermaye girmemiştir, yabancı 
şirketlerin ve dış borçların tasfiyesi 1944 yılı
na kadar sürmüştür. 

Daha sonraları üçüncü döneme, yani yaban
cı sermayeyi teşvik dönemine geçilmiştir. 1951 
de çıkan 5821 ve 1954 te çıkan 6224 sayılı ka
nunlara dayandırılan bu teşvik dönemi, Ada
let Partisi işbaşına geldikten sonra ayrı bir 
önem kazanmış ve son yıllarda, yabancı serma
ye yanlışı politikanın gittikçe yoğunlaştığı, 
özellikle imalât sanayiinde yabancıların kontrol 
ettiği kesimin önemli gelişmeler kaydettiği gö
rülmüştür. 

Resmî belgelerden anlaşıldığına göre, A. P. 
iktidarının yürüttüğü bu politika sonucu, 
1967 - 1968 yıllarında Türkiye'ye gelen yaban
cı sermaye ondan önceki 15 yılın toplam sevi
yesini aşmıştır. 1969 programında ise, 2 milyar 
800 milyon lira gibi Türkiye için nispî önemi 
çok büyük olan yatırımlar söz konusudur, bu
nu resmî belgelerden anlıyoruz. Bu durum ya
bancı sermaye sorununu. Türkiye'nin temel 
meselesi haline getirmektedir. Acaba yabancı 
sermaye yatırımlarındaki bu artış ekonomimize 
ne sağlamıştır? Ne getirmiştir? Neyin karşılı
ğında getirmiştir? Bunlar, üzerinde dikkatle 
durulması gereken sorunlardır. 

Ortalama kârlılıkları % 50 civarında olan 
bu tür kuruluşlar, yani yabancı sermaye kuru
luşları, kısa süreler içinde kendilerini amorti 
ettikten sonra tatlı kârlarını döviz olarak dışa
rıya aktarabilmektedirler. Daha da önemlisi; 
diledikleri takdirde hiçbir sermaye getirmedik
leri halde Türkiye pazarlarında sağlanmış ka
zançlarla yatırımı genişletmek, sonra bunun 
kârlarını da Merkez Bankası yoluyla dışarıya 
göndermek olanaklarına da sahiptirler. Üstün 
teknoloji gerekmediği halde, patent, marka, 
teknik bilgi adı altında geniş haklar Bağlıyabil
mektedirler. Ancak bu yatırımların Türk eko
nomisine maliyetinin son derece yüksek oluşu 

ve aldığından çok fazlasını götürmesi madalyo
nun ters tarafıdır. Bir taraftan ithalâta dayalı 
bir montajcı sanayi yaratmak, bir taraftan da 
yüksek kârlarını dışarıya transfer etmek sure
tiyle ödemelere dengemizi dar boğazlara itmek
tedirler. Kaldı ki, yabancı sermayenin yararlı 
olduğu varsayımından hareket edildiği zaman 
dahi, gelişi güzel yürütülen bir teşvik politi
kasının ulusal çıkarlarımıza ne. ölçüde uygun 
düşeceği de politik yönden üzerinde ayrıca du
rulması gereken bir husustur. Bu ekonomiye, 
bağımsız bir ekonomi gözüyle bakmak kolay ol-
mıyacaktır. 

Programda, «yabancı sermayeden ek bir 
kaynak olarak yararlanılacağı, çok daha önem
lisi yurt kalkınmasiyle yararlı olduğu ölçüde 
teşvik edileceği» belirtilmektedir, ikinci Beş 
Yıllık Plânda olduğu gibi, yıllık uygulama 
programlarında da, yabancı sermayenin kabu-
lünda esas alınacak objektif kriterler belirtil
miş olmasına rağmen, uygulamada bu esaslara 
uyulmamış olması karşısında şüpheci olmaktan 
kendimizi alamıyoruz. 

«Yararlı» deyimi ile acaba gerçekten «ya
rarlı» olan mı kastedilmektedir? Yoksa, bugü
ne kadar uygulamada olduğu gibi, yani; 

— Teknoloji getirmiyen, 
— Getirdiğini iki yılda götüren, 
— Üretimi değil, tüketimi; ihracatı değil, 

ithalâtı artıran yabancı sermaye yatırımları 
mıdır kabul edilen?,.. Bû  üstünde durulması 
lâzımgelen en büyük sorundur ve bizim kanaa
timize göre tamamen millî ekonomimiz, millî 
bünyemiz aleyhine işliyen bir faktör olarak gö
rülmektedir; bugünkü yabancı sermaye, bu
günkü iktidarın zihniyeti ve tutumu ile. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Diğer taraftan, daha önce çeşitli vesileler

le ifade ettiğimiz gibi, zamanla tükenen bir 
servet niteliğini taşıyan yeraltı maden ve pet
rol kaynaklarımız hususunda çok daha hassas 
olmak zorundayız. Bu alanlara yabancı serma
yenin kabulü ve yabancı şirketlere imtiyaz ve
rilmesi, sahibi olduğumuz bir kaynağı başkası
na devretmek anlamına gelir. Bir başka deyim
le, imalât sanayiinde yabancı sermayedara ve
rilen izin, bu şirketlere bizim sahamızda oyna
ma hakkı verilmesi anlamına geldiği halde, ma-
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den ve petrol alanında bu, mâliki olduğumuz 
kaynakların yabancılarca alınıp götürülmesi 
imkânını vermektedir. 

Kaldı ki, maden ve petrol alanlarında ya
bancıların yapacağı yatırımların, diğer alanlar
da yapılacak yurt içi yatırımları teşvik edici 
bir etkisi de yoktur. Madencilik alanına gele
cek sermayedarın amacı, kendi ülkesindeki üre
tim için ucuz hammadde sağlamak ya da bu 
alanları başkalarının istifadesine kapatarak, 
yüksek kârlarını devam ettirmektir. 

Halbuki, stratejik öneme sahip madenleri
mizin bir kısmının değeri, gelecek yıllarda da
ha artabilir. Daha ağır bir tempo ile de olsa, 
bu madenlerimizi kendi öz kaynak ve imkânla
rımızla değerlenldirmeye çalışmak, üzerinde bir
leşmemiz gerekli bir ulusal politika olmalıdır. 
Bu yüzden programın 43 ncü sayfasında, «ma
denlerimizin arama ve işletme haklarının ikti
sabında kamu sektörü ile özel sektör arasında 
hulkuk eşitliği prensibi muhafaza edilecektir» 
satırlarını okurken, bu alanda şimdiye kadar 
yabancı sermaye lehine verilen hak ve imtiyaz
ların artarak devam ettirileceği endişesine ka
pılmaktan kendimizi alamıyoruz. Oysa gönlü
müz, maden ve petrol alanlarında ulusal bir 
politika güdülmesini, iktidarın muhalefetle 
birleşmek istediği asgari müştereklerden biri
si olmasını istiyoruz. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) Çünkü memleketimizin gerçek çıkarı
nın bunda olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Vatandaşlarımızın % 70 inden fazlasını il

gilendiren ve ulusal gelirimizin üçte birinden 
fazlasını sağlıyan tarım kesimi ile ilgili Hükü
met programındaki beyanları ve tedbirleri ye
tersiz bulduğumuzu ifade etmek zorundayız. 
Program bir taraftan, «Türkiye'nin halen eko
nomik kalkınmanın alt yapılafiyle meşgul bir 
memleket» olduğunu söylemesine rağmen, ta
rım alanında en önemli alt - yapı sorunu olan 
toprak reformunun önemini Hükümet anlama
makta ısrar etmektedir. Bu alanda Hazineye 
ait toprakları dağıtmaktan öte bir tedbir dü
şünmeyen Hükümet, kredi yoliyle topraklan
dırma gibi esasen var olan yetersiz ve havadan 
formüllerle modern işletmeciliğe uygun gelişme
lerden yararlanılacağı gibi hayalî fikirlerin pe
şine düşmüş gözükmektedir. (0. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Tarım kesimi, az evvel de ifade ettiğim gibi, 
nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden büyük bdr 

j kütleye, millî gelirimizin 1/3 ünü temin eden 
' bir varlığa sahiptir. 1961 Anayasası bu kesi-
I min önemini madde halinde kesin hükme bağla

mıştır. Bundan evvelki Anayasamızda bulun-
mıyan bir hüküm 27 Mayıs Anayasasında mev
cuttur. Bu hükümde, hükümetler tarım ürün
lerini değerlendirme görevi ile vazafelendiril-
mişlerdir. Bu, Anayasanın hükmüdür. 

Tatbikat bunun tamamen tersinedir. Son 
yılların istatistik rakamları tetkik edilecek 
olursa, tarım kesimindeki belli başlı ürünlerin 
bu seneye oran ile ortalama artışları % 1 civa
rındadır. Buna mukabil, tarım kesiminde ça
lışan vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını, gi
ydim ihtiyaçlarını karşılayacak maddelerin ar
tışları ise % 30 un üstündedir. Ayrıca, tarımın 
verimliliğini sağlamaya elverişli olan gübre gi
bi, tarım âletleri gibi birtakım araç ve gereçle
rin 1964 yılına nazaran artış fiyatları ise % 25 -
30 civarındadır. 

i Biz, kalkınmadan bahsediyoruz. Bir mil
letin % 70 ini teşkil eden büyük çoğunluğunun 
geliri % 1 artar, buna mukabil onun almakla 
mükellef bulunduğu ihtiyaç maddeleri vasati 
olarak % 25 oranında yükselirse, o memlekette 

I kalkmmaidan, Anayasamızın emrettiği millî 
j gelirin âdil ölçülerle dağılmasından bahsetmek 

mümkün müdür?.. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) öteden beri söylüyoruz, 
Adalet Partisi iktidarının felsefesi yanlıştır, 
Adalet Partisi iktidarı milletin % 70 inin ya
nında değil, çok azının yanımda ve onların ka
zancını daha da artırmanın yolundadır. Az 

I evvel söylediğim gibi yabancı sermayede bu 
j böyle gözükmektedir. Rey almanın bunun ile 

ilgisi yok. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ben matematikten bahsediyo
rum. Plânlamanın, istatistiğin resmî rakamla
rından bahsediyorum. Bu rakamları örtmek, 
bu rakamları inkâr etmek, biz sizden fazla oy 
aldık demekle mümkün değildir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Millî so
runların üzerine bu şekilde gidilmez. Millî so
runlar elbirliği ile, asgari müştereklerde bir
leşmek suretiyle elde edilir. Bu asgari müşte
rekler de, millet çoğunluğunu ilgilendiren bu 
konuların ele alınarak halledilmesiyle müm-
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kündür. Ben senden fazla oy aldım demenin 
neye faydası var? Bağımsızlığımızı zedeleye
cek ve tehlikeye götürecek olan bir iktisadi 
politika, dış yardıma bağlılıktan kurtulmayı 
her gün daha da geriye bırakan sakat bir ikti
sadi politikanın neye faydası var? Yarın biz, 
hepimiz bu milletin çocukları olarak, bu mil
letin dâvalarını ele aldığımız gün, bugün hattâ 
şimdi ifade ettiğimiz bu sorular daha da büyü
yerek, bu büyük Meclisin halletmesi için önü
ne gelecektir. Biz muhalefet vazifemizi, mese
lelerin halledilmesi mümkün olan bir safhada 
iktidarı ve sizleri uyarmak suretiyle yapmaya 
çalışıyor ve memleketimize bu yoldan hizmet 
etmenin zevkini duyuyoruz. (O. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Anayasamız iktidarlara, zirai mahsullerin 
değerlendirilmesi görevini vermiştir. Misaller 
vereceğim; siz bunu yapmış mısınız?.. Yaptığı
nızı nasıl uygulamışsınız?.. 

Ben pamuk bölgesinin milletvekili olarak 
huzurunuzda bulunuyorum. Aranızda Adana 
milletvekilleri var. Aranızda izmir'de, Aydın'-
da, Antalya'da, Hatay'da pamukla meşgul olan, 
pamuk mahsulünün sizin iktidarınızın yüzün
den nasıl bir çıkmaza düştüğünü bilen değerli 
milletvekilleri var. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Yok 
öyle bir şey. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Adınızı söyler misiniz? Ben de 
buradan millete ilân edeyim. Kimsiniz siz? Ne
renin miUetvefcilisiniz? Korkmayın adınızı söy
leyin. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — An
talya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu. Ne-ola
cak yani Hem biz 125 kuruş prim verdik. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Antalya Milletvekili. Antalyalı
lar duysunlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, otu
runuz yerinize lütfen. Bu türlü bir müzakere 
usulü yok. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar bü
tün intizamıyla devam eden müzakeratın bun
dan böyle de bütün intizamıyla devam edebil
mesi için yerinden sataşmalara bir son verilmek 

lâzımgelir. Lütfen yerinizden sataşmayınız. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Satır, siz de konuşmanıza lütfen de
vam ediniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Anayasanın verdiği bu himaye 
emri maalesef yerine getirilmemiştir. Tütün 
^öyle, paımuk Höyle, üzüm ve incir böyle. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Fındık da 
öyle. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Ben mü
dahale etmiyorum, takviye ediyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Şimdi, Adana'daki tatbikattan 
bahsedeceğim. Tahmin ederim ki, çok memnun 
olacaksınız. 

Hükümet haklı bir himaye politikasiyle pa
muğa bir taban fiyatı koymuş. Fakat tatbikat 
bunun tam tersi olmuş. 225 kuruş diye adlandı
rılan bu taban fiyatının karşısında müstahsil 
malını resmî aüıcılara bunun çok altında, 200 -
205 kuruşa vermiş. Fakat orada beklemekten 
bıktığı için serbest piyasaya 160, 170, 180 ku
ruş civarında satmaktadır. Fiyatlar böyle değiş
miştir. 

Geçen sene de bu pamuk fiyatlarının böyle 
bir müşteri bulamaması ve piyasada himaye 
edilmemesi konusu vardı. Müstahsil Hükümete 
müracaat ediyor, pamuğun ihracını sağlamak 
için prim istiyor. Uzun müzakerelerden sonra 
pamuğa % 2 vergi iadesi kabul olundu ve pa
muk ihracolundu. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Adana) — Yüzde on, yüzde on... 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz. Bilmediği
niz şeyleri söylemeyiniz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) % 2 vergi iadesi kabul olundu ve müs
tahsil malını sattı, ihracatçı aldı ve ihracetti. 
İlk zamanların şikâyetinden sonra pamuk ihra-
cedildi ve ihracatçılar zarar ettiklerine ait hiç
bir şikâyette de bulunmadılar. Geride bir miktar 
pamuk daha kaldı. 

Bu konuştuklarım, seçimden evvel Adana'ya 
teşrif eden Ziraat Bakanı, Devlet Bakanı, Tica
ret Bakanına da vatanperver Adalet Partililer 
tarafından benim kullandığım dilin çok daha 
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acısıyla ifade edilmiştir. Geride kalan pamukla
rın ihracı için bu defa bu vergi iadesi konusu 
tekrar ele alındı. Sayın İsmail Hakkı Tekinel'in 
oturduğu yerden % 10 diye.. 

İSMAIL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — 
Ben öyle bir şey söylemedim. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Öyle ise yanınızdaki arkadaşınız 
söyledi, özür dilerim. O halde yanmızdakilerden 
geldi. 

Bu % 10 diye söylenen gerçektir. Birinci 
parti pamuklar ihracedildikten sonra alanlar 
aldı, kâr edenler etti, kimsenin şikâyeti yok ih
racatçılardan. ikinci defa tekrar pamuk ihracet-
mek için vergi iadesi % 10 çıkanldı ve bu % 10 
geriye doğru itilerek 26 milyon lira gibi bir pa
ra, eskiden ihracetmiş olan ve hiçbir şikâyeti ol-
mıyan 8 -10 kişiye taksim edildi. Bu bir gerçek. 
Adana'ya gelen sayın vekillere de bu söylenmiş
tir ve sayın vekiller bunun karşısında Adalet 
Partili arkadaşlarımızı dahi tatmin edecek bir 
kelim* bulamamışlardır. 

Demek ki, Sayın Adalet Partisi iktidarı müs
tahsili himaye yerine vergi iadesinden artan mil
yonlarca lirayı dahi, hiçbir talepleri olmadığı 
halde ve hattâ kendi aralannda bize piyango 
çıktı, diyerekten söyledikleri 27 veyahut da 29 
milyona haksız olarak sahibolmuşlardır. Bu, 
Adalet Partisi iktidannın, müstahsili değil, müs
tahsili soyanları himaye ettiğinin bir delilidir. 
(C. H. P. sıralanndan «bravo» sesleri ve alkış
lar) 

- Buraya gelmişken Hükümet programındaki 
çiftçi borçlannm taksitlenmesi konusuna da bir 
iki kelime ile temas etmek isterim. 

Birçoklannız bilir, fakat belki de ben söyle
diğim zaman itiraz edenler olacaktır. Ziraat 
Bankası, sene sonlannda ilân eder : «Bu sene 
çiftçiye şu kadar milyar lira daha fazla kredi 
verdik.» der. Aslında bu kredi mekanizması şöy
le işlemektedir : Çiftçi borcunu ödememekte
dir : Çiftçi borcunu ödememektedir. Bilhassa 
küçük çiftçi köyden kasabaya ve şehre geldiği 
zaman vâdesi gelen borcunu ödemek için tanıdı
ğı bir esnafa, cebinde beş - on kuruşu bulunan 
bir insana müracaat eder, banka müdürü ile de 
anlaşmıştır. Ondan parayı alır, tekrar bankaya 
gider, faizini öder, parayı tekrar geri alır ve 
borç aldığı adama iade eder. 

Şimdi, yurdumuzun gerçek durumu budur 
ve ben tahmin ediyorum ki, Sayın Adalet Partili 
arkadaşlanm da bunu böylece bilmektedirler. 
O halde bir ödeme bahis konusu olmadığı halde 
bu borçlan taksite bağlamanın faydası ne? Bir 
defaya mahsus olmak üzere bu borçlan affede
cek olursak... (C. H. P. sıralanndan «bravo» ses
leri ve alkışlar) müstahsili himaye etmiş ve onu 
gerçek bir sıkıntısından kurtarmış oluruz. Hü
kümetten bu istikamette daha geniş bir anlayış 
göstermesini bilhassa rica etmekteyiz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Ziraat sektöründe ben orman konusuna do-
kunmıyacaktım. Bu Bakanlık henüz yeni, teşki
lâtını bile yapmadı diye bütçe konuşmalan sıra
sında bu Bakanlık hakkındaki görüşlerimizi 
uzun uzun izah edecektik. Fakat mesele met
nin dışında bir konuşmaya beni sevk ettiği 
için özür dileyerek bir iki kelime ile de 
bu orman meselesinden bahsetmek isterim. 

Orman içi köylerimiz gerçekten hepimizin 
bildiği gibi büyük sıkıntı içersindedirler. Ge
çimleri, Devlet malı olan ormana bağlıdır. 
Bir kısmı işletme bölgelerinde çalışırlar ve or
man içi işçi olarak yevmiye alırlar. Bir kıs
mı, orman memurlanndan kaçırabildikleri nis-
bette ağaçlan kesmek suretiyle ve onları sata
rak geçimlerini sağlarlar. Bütün mesele bu 
millî servet olan ormanı ile orman içinde yaşı-
yan insanlann ilişkisini sağlamak ve o böl
gelerdeki insan ile ormanı birbirinin yardım
cısı olur hale getirmek başlıca emelimiz olma
lıdır. 

Orman suçlan, Anayasamız gereğince affe-
dilmiyen suçlardandır. «Ben evvel söyledim, 
sen evvel söyledin» i bir kenara itiyorum. Me
sele evvel söylemek değil, bir derde derman 
olmak. Şimdi iddia edeceğim ki, bizim se
çim beyannamemiz Adalet Partisininkinden 
erken oldu, ve biz yaptık. Bunu yapmıyo
rum. Mesele derdin üzerine eğilmektir. (A. P. 
sıralanndan gülüşmeler.) Anayasamız, affı me-
netmiştir. Oysa bu hüküm bir işkence vası
tası ve bir baskı, bir suiistimal konusu ol
maktadır. Partiler olarak bu ölçüde birleşip 
orman içi suçlann affedilmez fıkrasını Anaya
sadan müştereken çıkararak ve orman içinde
ki köyleri birbirini tamamlıyan unsurlar ola
rak ele alıp ormandan, orman içi köylerin
deki vatandaşlanmızm daha çok yararlanma-
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smı sağlıyacak bir formülü de beraber bula
cak olursak bunda büyük fayda vardır. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu istikâ
mette bir kanun, Anayasanın bu maddesinin 
değişmesini teklif eden bir metin hazırladık. 
Bunu Adalet Partisi Grupuna, Güven Partisi 
Grupuna tadkim edeceğiz. Onlar da bu me
tin üzerinde çalışarak daha yararlı bir hale 
getirilmesini... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Zah
met etmeyin, biz hazırladık. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Ben bir işbirliğinden bahsediyo
rum, siz çoğunluğunuzun üstünlüğünden bah
sediyorsunuz. Siz, işte bu bakımdan hatalı 
yoldasınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Orman içi köylerde yaşıyan vatandaşları
mız orman işletmelerinden faydalanmaktadır, 
dedim. Adalet Partisi iktidarının 1969 Hazi
ran ayında verdiği bir karar, Resmî Gazete
de çıkmış ve 1 Temmuz 1969 dan itibaren yü
rürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Bu ifadeye 
göre orman içinde çalışan orman işçilerine 
asgari ücret tâyin edilmiş ve bu 18 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Halbuki orman işlet
meleri bunu 10 - 12 lira arasından ödemekte ve 
buna göre muamele yapmaktadırlar. 

Bir Devlet düşününüz ki, Türk işçisine, ken
disinin inhisarında bulunan bir işletmede as
gari ücret tâyin ediyor ve bu asgari ücreti 
uygulamıyor. Bunun dışında özel sektörden 
Türk işçisinin hakkını aramak ve onun hak
kını vermeyi nasıl düşünebiliriz? (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Mesele bu. 

Rica ediyorum, sayın Hükümetten ve Or
man Bakanı arkadaşımızdan; Adana bölge
sindeki uygulama budur, işletme müdürünün 
çeşitli marifetlerini söylemiyorum; 18 liralık 
asgari ücret 12 lira, 10 lira olarak uygulan
maktadır. Bunu lütfen düzeltsinler ve mük
tesep hak olarak o orman işçilerine sağlasın
lar. Zavallı insanlar 12 lirayı dahi bir ni
met olarak görmekteler ve 18 liralık haklarını 
aramak cesaretini gösterememektedirler. Bun
lara himaye elini elbetteki Hükümetin uzat
ması ve bunları Hükümetin himaye etmesi za
rureti vardır. 

Geliyorum, yazılı konuşmalarıma : 

Sayın milletvekilleri, programda bölgelera-
rası dengeden bahsedilmekte ve bazı olumlu 
tedbirlere de yer verilmektedir. Ancak geçmiş 
uygulamalara bakarak bu konuda fazla ümit
li olamıyoruz. 

Sadece banka kredilerinin bölgeîerarası 
dağılımına şöylece bir göz atmak dahi karam
sar olmak için yeterli bir sebeptir. Bölgeîera
rası adaletsizliğin aşikâr bir örneğini kredilerin 
dağılımında gösteren rakamlarda gözlemek 
mümkündür. 

Örneğin Marmara Bölgesinin toplam kredi 
dağılımındaki payının yüzde 36,6 olmasına kar
şılık, Doğu Anadolunun ancak yüzde 3,3; Gü
ney - Doğunun payının ise sadece yüzde 1 ol
duğu görülmektedir. Adaletsizlik bununla da 
kalmamakta, hattâ az gelişmiş bölgelerden ge
lişmiş bölgelere kaynak transferi yoluyla den
gesizlik daha da açık hale gelmektir. 1967 yılı 
sonu itibariyle Doğu - Anadolu Bölgesinde ya
ratılan mevduat kaynağı 1 milyar 84 milyon li
radır. Buna mukabil aynı yıl bu bölgede kulla
nılan kredi mevduattan aşağı yukarı 300 mil
yon eksiği ile 810 milyon civarındadır. 

Görülüyorkiı bölgeîerarası dengesizliği or
tadan kaldırabilmek için, gelişmiş bölgelerden 
bu bölgelere kaynak transferi gerekirken, bu
nun tam tersi olmaktadır. Yani az gelişmiş böl
gelerden gelişmiş bölgelere kaynak transferi 
olmaktadır. 

Kredi konusu ve dağılımındaki adaletsizlik
ler sadece bölgeîerarası denge bakımından de
ğil, sektörlerarası denge bakımından da üze
ninde durulması gereken önemli bir konudur. 

Örneğin ulusal geline katkısı yüzde 5 i geç-
miyen ticaret kesimine açılan krediler, toplam 
kredilerin yüzde 58 inin üzerinde olduğu hal
de, ekonomimizin temelini teşkil eden tarım 
sektörüne ayrılan krediler toplam kredinin yüz
de 25 ini, küçük sanatkâr ve eesnafa sağlanan 
kredi ise toplam kredi hacminin yüzde 3 ünü 
geçmemektedir. Görülüyor ki, Hükümetin bu 
yolda almayı düşündüğü tedbirler köksüz ve 
yetersizdir. 

Sayın milletvekilleri; yurtta mal ve can gü
venliği üzreinde çeşitli şikâyetleri bilmiyenimiz 
yoktur. Devamlı olarak dile getirdiğimiz dilek 
ve uyarılarımızı hatırlatmayı faydalı görmek
teyiz. Doğu ve Güney - Doğu Bölgesindeki va-
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tandaşlarımız iktidardan ümitlerini keserek 
kendi can ve mallarını bizzat korumayı çare 
olarak görmeye başlamışlardır. Daha da vahi
mi, asayiş bozucu sokak olaylarında, bu olayla
rın kanlı hale gelmesinde iktidara bağlı yan 
kuvvetlerin tahrik ve teşvik edici rol oynamala
rıdır. 

Hattâ gençlik olaylarına, Amerikalıları fii
lî protesto hareketlerine ön safta katılan, bun
ları çığırından çıkarmakta başlıca rolü olan 
kimselerin emniyet kuvvetlerine uzak olma
dıkları ortaya çıkmıştır. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Asayiş konusu, Doğu ve Güney - Doğudan 
bahsettiğim için zannetmeyin ki, bu bölgelere 
inhisar eden bir konudur. Asayiş konusu Tür
kiye'yi, istanbul ve Ankara dâhil, bütünüyle il
gilendiren bir konudur. Şehirde, Kadıköy'de 
kız kaçırdılar. Konya'da, Ankara'da, şurada 
burada sokakta adamlar öldürülür ve bunların 
birçoklarının faili meçhuldür. Doğu bölgesinde 
bu, daha da vahîm. O bölgenin sayın milletve
killeri de bilecekler, bir mavzer 5 ilâ 6 bin lira
ya çıkmıştır. Bir mavzer kurşunu 10 liraya sa-
tınalınmaktadır. Bu büyük parayı silâha veren 
insanlar namuslu ve haysiyetli Türk vatandaş
larıdır. Bunlar bu silâhlarla yol kesmek, banka
larının canına kıymak istemiyorlar. Bunlar Hü
kümet kuvvetlerinin himayesinden mahrum ol
manın açığını silâhlanmak suretiyle, kendi ken
dilerini himaye etmek suretiyle gidermeye çalı
şan vatandaşlardır. (0. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu önlemek, bunun 
üzerine ciddî olarak sarılmak lâzımdır. 

Hudut bölgelerimizdeki asayişsizlik, millî 
servetimizin dışarıya gitmesini sağlıyacak ölçü
de ve açıklıktadır. Utanarak söylüyorum; Gü
ney - Doğu bölgesinde, sınır bölgesinde yaptı
ğım bir gezide müşahede ettiğim hususlar tüy
lerimi ürpertici mahiyettedir. Hudutlarımızdan 
canlı hayvan, yağ ve bol miktarda sigara Ce
nup hudutlarına ve iran'a kaçmaktadır. Sürü
lerin bir kısmı mal sahipleri tarafından alınıp 
götürülmekte, diğer bir kısmı ise eşkıyalar ta
rafından ağıllar basılarak sürüler alınmakta ve 
hudut dışına, iran'a sevk edilmektedir; Şikâyet
çiler elleri boş Hükümet kapısından geri dön
mektedirler. 

Cenupta, yerini de söyliyeyim, Urfa'da ka
çakçılık büroları kurulmuştur. Yazıhanesi var, 
masası, telefonu ve cebinde şişkin çek defteri 
var. Hudutta kaçakçılık yapmak istiyenler bu 
bürolara müracaat etmektedirler ve bürolar 
«Hay hay olur» diyor ve kaçakçıya teminat ve
riyor. Bakınız mekanizma nasıl işliyor? Büroya 
gelen sürü sahibine kaçakçı aracısı soruyor; 
«Kaç hayvanın var?» «200 koyun, 100 sığır» 
«Hay hay, memleket dâhilinde bunu satarsanız 
kaç kuruş eder?» diyor. Adam hesabediyor; 
meselâ koyun 100 liradan, 50 liradan ne ise, şu 
kadar bin lira. Bürado işliyen o miktarda ban 
ka teminat mektubu veriyor; «Tutulursa mem
leket dâhilinde sattığını kabul et ve işte parası. 
Tutulmadığı takdirde koyun başına 45 lira, sığır 
başına 125 lira vereceksin» diyor ve böylece sü
rüler gidiyor sürüler... Bir kişi, iki kişi değil, 
sürülerle gidiyor. 

Yer yer haysiyetli arkadaşlar bu sınır böl
gesinin emniyetini ele almışlardır. Meselâ Ki
lis'e bir kurmay albay gitmiş, Kilis'ten Fırat 
nehrine kadar olan sahadan kuş uçurtmuyor. 
Kaçakçılık yok.. Ama onun ötesinde arz ettiğim 
mekanizma işliyor. 

Döviz getirecek olan, en muhtacolduğumuz 
kıymetli pahaları getirecek olan bu değerli mah
sullerimiz karşısında Kızıl Çin'den gelen kahve 
tepsileri, bol miktarda çay, fotoğraf makinası, 
naylon eşya, televizyon cihazı, teypler, çakmak
lar ve kadın eşyaları, bir kısım da kahve gel
mektedir. Bizden kaçırılan mahsulün değeri ile, 
bize gelen mahsulün değeri kıyaslanamıyacak 
kadar aleyhimize işlemektedir. O halde bugün 
hudut bölgelerimizdeki bu emniyet bölgeleri
nin mânası ne? Niçin 100 binlerce dönüm arazi
miz, - mademki muhafaza edemiyoruz - oralar
da âtıl ve bâtıl kalmakta ve o bölge halkları o 
verimli topraklardan faydalanmak imkânını 
sağlıyamamaktadır. (O. H. P. sıralarından, al
kışlar) Ya ciddî olarak hudutlarımızın emniye
tini sağlamak, millî servetimizin kaçmasını ön
lemek lâzım, veyahut bu milyonlarca dönüm 
afaziden faydalanmak suretiyle hiç olmazsa ora
dan gelecek gelirin giden servetimizi karşılıya-
cak bir ölçüde karşılıyacak duruma gelmesini 
sağlamak lâzımdır. Meseleyi böyle almak icabe-
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, okumaya devam 
ediyorum. 
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Bizim ordumuz tam mânası ile millî bir or
dudur. Milletimizin ve Cumhuriyetimizin mut
luluğu için her türlü fedakârlığa her zaman ha
zırdır. Ordumuza güvenir ve onunla övünürüz. 

Ordumuzun teknik meseleleri vardır ve bu 
daima da olacaktır. Bunları açık bir tartışma 
konusu yapmaktan sakınırız. Bir noktaya esaslı 
önem vermekteyiz; Ordumuz mutlaka en yeni 
ve en tesirli silâhlarla mücehhez bulundurulma
lıdır ve bu silâhları memleket içinde yapmanın 
çarelerini son imkâna kadar mütemadiyen ara
yıp takibetmelidir. 

Ordumuza silâhlarını bulup verirsek barış 
zamanındaki eğitiminden hiçbir fedakârlığı esir
gemezsek, her seferde olduğu gibi ondan harika
lar elde edeceğimiz kesin bir gerçektir ve inancı-
mızdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış politika münasebetlerimizde, Hükümetle 

aramızda esaslı ihtilâf yoktur. Hükümet son 
dört yıllık tatbikatın hazırlamış olduğu müsait 
zemine dayanarak dış politikayı yürüteceğini 
söylüyor ve bu alanda devamlılık benimsemiş 
olduğunu ifade ediyor. 

Gerçekte dış politikanın bugünkü esasları 
geçen dört yılın değil, bütün Cumhuriyet Devri
nin genel olarak tatbikatı ve kazanılmış tecrü
belerin mahsulüdür. Zaten, devamlılık ifadesi de 
bu mânayı taşır. 

NATO ittifakı içinde bulunuyoruz. Doğu ve 
Batı âlemi arasında güvenliğe dayanan ilişkile
rin geliştirilmesi yolu ile Avrupa'da huzur ve 
güven sağlamaya çalışılmasını destekliyoruz. Her 
zaman söylediğimiz gibi, böyle bir zihniyet, em
niyet tesanüdü ve tedbirleri yanında düşmanlık 
heveslerinin kesin olarak kaldırılmasını icabet-
tirir. 

Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz son 18 se
neden beri bu istikameti tutmuştur. Hükümetin 
devamlılık prensibi ile bu politika devam etmiş
tir. Bu politikanın fiilî neticeleri ile Avrupa'da 
ve etrafımızda sulh ihtimallerinin kesin olarak 
artacağına inanırız. 

Bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü-, 
ne saygı, hak eşitliği içişlerine karışmama pren
sibi büyük bloklar arasında yakınlaşmayı temin 
için esaslı şartlardır. 

Orta - Doğu'da gerginlik devam ediyor. Her 
zaman söylediğimiz gibi bu gerginliğin izalesi 

büyük devletlerin ciddî işbirliğine bağlıdır. Bu 
işbirliğine ümitlerimizi bağlamışızdır. Orta - Do
ğu'da bulunan devletler eskiden beri tanıdığımız 
Arap devletleri ile, İsrail Devletidir. Hepsinin 
anlaşmasını ve yanyana yaşama şartlarını sağ
lamalarını yürekten dilemekteyiz. Aralarındaki 
ihtilâf devam eder veya daha vahîm şekle girer
se, tarafsız bulunacağımızı kesin olarak ilân 
etmek mecburiyetinde olduğumuza kaaniiz. 

iran, Pakistan, Afganistan ile ve ayrıca 
CENTO devletleri içinde dostluk ve bağlılık mü
nasebetlerinin diğer memleketlere tecavüz mahi
yetinde hiçbir mânası yoktur. 

Bu taahhütler dışında kalan yakın komşula
rımız ve Afrika, Güney - Amerika devletlerine 
karşı en iyi dilekler ve duygular taşımakta bu
lunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs dâvası beş seneden beri Rum cemaati

nin dış yardımlara güvenerek açtığı ve devam 
ettirdiği huzursuzluk bir durgunluk devrine gir
miştir. Kıbrıs meselesinin bir millî dâva olarak 
Kitün Türk Milletini ilgilendirdiği anlaşılmıştır. 
Türkiye'deki iç münakaşaların, belki dışardan 
«•örünüşü ile çekişmelerin bulunmasına rağmen, 
Kıbrıs'taki Tük Cemaatinin hakkını savunacak 
bir Hükümetin yanında bütün Türk Milletinin 
beraber bulunacağı gerçeğini herkesin anlamış 
olacağı ümidini taşımaktayız. 

Kıbrıs'ın bağımsızlığı bizim için esastır. Bu 
esas diğer taraflarca da kabul edilmiş zannedi
liyor. Kıbrıs'ın bağımsız bir Devlet olması iki 
cemaatin daima beraber yaşamasını sağlıyacak 
Mr toplum olması için Türk Cemaatinin hakları 
ürerinde açık ve samimi bir surette anlaşmak 
Rzımdır. Başka çaresi yoktur. İki cemaat 
arasında tereddütsüz anlaşmanın şekli de ancak 
Mr federasyon olabilir. Rum cemaati bağımsız-
^ğı. şimdilik kabul etmiş görünerek asıl maksadı 
olan Türk Cemaatinin azınlık haklan ile yetin-
dirilmesini temel politika olarak yürütmeye ça
lışmaktadır. Bu onun ilk hedefidir. Bu arzu
ları açıktır. Ama hiçbir Türk Hükümeti bunun 
arzusunu kabul etmiyecektir. 

Hükümete yeni alışmakta olduğu bir müşte
rek dış politika şeklini tekrar belirtmek iste
rim. Dış politikada memleketin sergüzeşt ara-
mıyan bir barış ve emniyet politikası içinde 
bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü ve Kıbrıs'ta 
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olduğu gibi haklarımızı savunan bir millî Hükü
met olarak daima yardımcı ve destekleyici ola
cağımızı söylemek isterim. Bu bir dış politika 
anlayışıdır ki, biz Hükümette iken arkadaşları
mızdan görmedik. Biz Hükümetten çekildikten 
sonra bütün güçlüklere rağmen bu politikayı ta-
kibettik. O sayede devamlı bir dış politika im
kânı bulundu; bu politikanın memleketimiz için 
daima verimli olacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri sözlerimi bağlamak üze
reyim. 

Bu konuşmamda açık bıraktığım birtakım 
noktalar var. Bunlardan birisi üniversite re
formu, dikeri gençlik sorunları, bir başkası 
öğretmenlerin emniyet içinde çalışmaları ve sos
yalizasyon bölgesindeki ücret muvazenesinin bo
zulması dolayısiyle o bölgelerde mütehassıs he
kimin vatandaş derdine yetişemiyecek kadar 
az olusudur. Ayrıca ikili anlaşmalara da değin
miş bulunmamaktayım. Bunları bütçe konuş
maları zamanında ele alıp bütün ayrmtılariyle 
Grupumuz eleştirecek ve memleketimiz için ha
yırlı ffördÜRİİTvıüz görüşlerimizi orada ifade et
meye çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. olarak sözle
rimizin başında da söylediğimiz gibi, Hükümet 
programı üzerindeki görüşlerimizi temel mese
lelere dayayarak ifade etmeye çalıştık. Hükü
met programında mutabık olduğumuz noktalar 
bulunmakla beraber, Sayın Demirel Hükümeti
nin bugüne kadarki tatbikatına bakarak sözle
riyle uygulamaları arasındaki tutarsızlık yü
zünden beğendiğimiz noktaların dahi eksiksiz 
olarak uygulanacağına inancımız tam değildir. 

Yürekten dileğimiz, Yüce Meclisimizin bu 
yeni döneminde «Ben bildiğimi yaparım» zih
niyetine son verici bir tutumu hâkim kılmasıdır. 
Halk Partisi olarak Hükümeti, her iyi teşebbü
sünde ve memleket yararına getireceği her ka
nunda destekliyeceğimizi belirtmek isterim. 

Hükümet programına, konuşmamızda belirt
tiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz te
mel meselelerdeM görüş farklılığımız dolayısiy
le kırmızı oy vereceğiz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge verilmiştir, okutu
yorum. 

1 Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin aralıksız olarak devamı husu

sunun Meclisin tasvibine sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — «Bir yemek arası da olmadan» 
ifadesini taşıyor önergeniz, bu mânada oya su
nuyorum. (C. H. P. sıralarından, «yemek arası 
verilsin.» sesleri) Efendim, önerge aleyhinde 
konuşulmak mümkündür, fakat bu şekilde ol
maz. 

Şimdi okunmuş olan önergeyi, yani şu andan 
itibaren devamı keyfiyetini tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupunundur: Sa
yın Cavit Okyayuz. Buyurun Sayın Okyayuz. 
(A. P, sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT OKYA
YUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; hukuk devleti anlayışının içinde ve tam 
bir hürriyetle yapılan serbest bir seçimle ku
rulmuş bulunan Meclisimizin iktidar grupu adına 
Sayın Başkanı ve sayın milletvekilerini hürmetle 
selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Millete ve memlekete hizmet etmenin şuuru
nu her şart içinde şeref sayan bir inanış ve dav
ranışın sahibi, ahlâki ölçüler içinde kalmaya 
kararlı, her yönü ile adalete, fazilete bağlı ve 
halka dönük olan değil, bizzat halk olan, hal
kın ta kendisi olan bir Hükümet nizamı bizim 
milletçe fikir ve gönül birliğinde değerlendirdi
ğimiz en büyük isteğimiz olmuştur. 

Bu programda, maddi ve mânevi tarafiyle 
mesut ve müreffeh bir vatan fikri ve onun hu
zur dolu kucağında daima yükselen bir hayat 
seviyesinin ümit, güven ve bahtiyarlık veren 
PTÜCÜ Hükümetimizin çalışma arzusunun ve meto
dunun mihver fikri olarak kıymet ve ehemmiyet 
almaktadır. 

Memleket kalkınmasında hakkı ve hakikati 
sevişin mevcut potansiyeli en dikkatli ve en ve
rimli şekilde ve plân nizamı içinde değerlendi
rerek daima müspete, daima güzele tahrik edici 
realiteleri riyazi bir ölçünün sasmazlığı ile kıy
metlendirerek bütün faktörleri kullanmak sure-

I tiyle ve tam bir dinamizm ile çalışmak, Hükü-
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metin bilerek, görerek ve istiyerek gittiği bir 
yol olmuştur. Hükümet programı bu yolu tam 
bir emniyetle açabilecek güçte ıslahatçı, güven 
verici, gerçekçi bir karakterdedir ve tamamen 
riyazi ve akli ölçülere dayanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi, giden 
devrede yaptığı çalışmalar, hamle ve hareket
ler içinde Büyük Türk Milletinin büyük 
çoğunluğunun sevindirici hükmüne sahibolma-
nın iftiharına sahibolmuştur. Adalet Partisi 
Hükümeti bu neticeyi hızlı, yapıcı ve yaratıcı 
çalışmalariyle değerlendirmeyi bilecek ve bu 
hükme mutlaka lâyık olmanın müspet ve ger
çek zaferini yeniden yaratacaktır. Yapılan 
menfi ve haittâ kırıcı karşı çalışmalara rağmen, 
Adalet Partisi ikinci defa tek başına iktidara 
gelmenin büyük sorumluluğunu bütün mâna-
siyle bilmektedir, iktidar partisi, milletin ken
disine tevdi ve teslim ettiği büyük emanete 
daima ince, zarif, dikkatli ve kırıcı olmıyan bir 
çalışma nizamının gücüyle sahip ve lâyık ol
manın fikrî ve ahlâkî ölçüleriyle bağlı kala
cak ve incitici olmaktan kaçınarak memlekete 
hizmet içinde Meclisin bir bütün olarak çalış
masına gayret edecek ve bu istikamette dürüst 
bir dilek peşinde durmadan emek sarfedecek-
tir. 

(Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiğimiz 
ve inandığımız gibi, demokrasi moral değerler 
manzumesidir. Bu nizamı, moral değerlerin bir
liği ve beraberliği içinde korumak endişesi, biz 
samimî olarak inanıyoruz M, yalnız iktidar par
tisinin değil bütün Millet Meclisinindir. Nite
kim Hükümet programında, iktidarla muhale
fetin aynı bünyenin unsurları olduğna inanan 
•bir zihniyetin içinde olduğunu açıkça ifade et
miştir. Hür Meclis, hür muhalefet, hür basın 
ve hür yargı demokrasinin esas şaftları olarak 
hepinizin hep birlikte çalışmalarımızda tam 
bir sadakatle bağlı kalacağımız esaslar olacak
tır. Millî iradeyi ve Parlâmento itibarını her 
türlü tecavüzden masun bulundurmak elbette 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan par
tilerin ve bütün Parlâmentonun en gerçek va
zifesidir. 

Sayın milletvekilleri, bu miletin tek temsil
cisi, hakiki ve hukukî temsilcisi Millet Mecli
sinde Hükümet programı konuşmalarına hâkim 
lolacak fikir, Türk vatandaşının yaşadığı haya-
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tın her sınıf halk için. daha iyi ve daha güzel 
bir hale getirilmesi ve bu yolda sarfedilecek 
emekler ve kabul edilmesi lüzumlu prensiplerin 
neler olacağı ve bu istikamette yapılacak ci-
hazlanmanın şekil ve şartları ve bu faaliyetin 
dayanması gerekli güven verici zemininin tâyi
ni gibi asıl esasların araştırılması olmalıdır. 

Millet olarak demokratik bir iklimde me
sut olacağımız gerçeğini hiçbir suretle hatır
dan çıkarmadan bu iklimi ve haysiyet saydı
ğımız saadetlerimizin gerçek âmili hürriyetleri
mizi his ve hırslarının esareti içinde maksatlı 
değişikliklere tabi tutarak bizi milletçe sağlam 
temellere dayalı bir hukukî ve sosyal kuvvet
ten mahrum etmek istiyenlerin bu karanlık 
maksatlarına karşı olarak ve karşı durarak bu 
cemiyeti bütün müesseseleriyle sağlam bir zemi
ne oturtmak hepimizin en büyük arzumuz ve 
hepimizin en büyük vazifemiz olmalıdır. Bu 
istikamette gerçek hürriyeti başkalarının hür
riyetleriyle mukayyet bir ölçü ve faydasız yı
kıcı ihtirasların durdurulması inanışiyle güçlü 
bir uygulama içinde fazilet sayan ve birbirle
rine hürmet ve muhabbet duygularının ahengi 
ile bağlı bu toprağın evlâtları arasında iftira 
ve isnatlarla yılların getirip biriktirdiği his
leri, hırsları, acıları, imkânsızlıkları istismar 
ederek bir fukara edebiyatı yapmak ve bu 
milletin çocuklarını tam bir hürriyet içinde 
insanca yaşamak hakkından mahrum etmek 
istemek büyük Türk Milletinin hiçbir suretle 
hayrına değildir ve böyle bir davranışa hiç 
kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Biz eminiz ki, hürriyet rejimi içinde yarın
larından emin ve tarihten akıp gelen itici ve 
yaratıcı, millî güçlerine hürmetkar ve riayet
kar bir toplum içinde bizim birinci plânda de
ğerlendirip muhafaza ve müdafaasına kararlı 
olduğumuz ve Anayasa teminatı altında olan 
kişi hürriyeti, mülkiyet hürriyeti ve miras hak
ları, geleceğe tam bir emniyetle ve daima ya-
şıyacak müesseseler olarak devredilecektir. 

Sayın milletvekilleri, «hürriyet, hürriyet» 
diyerek anarşiyi tahrik edenlere, sınıf şuurunu 
yaratma gayreti içinde sınıf çarpışmalarını 
hazırlayanlara, asgari geçim hakkı teranesiyle 
diktayı, fukara edebiyatı yaparak ve kapi
talizm düşmanlığı sloganı ile zulüm ve zindan 
getirecek katı ve koyu Devlet kapitalizmini is-
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tiyenlere, bütün mânevi kıymet hükümlerini 
ret ve inkâr ederek kara ve korkunç bir mad
deciliğin dehşet hattâ vahşet ifade eden tat
bikatı içinde komünizmi getirmek istiyenlere, 
Anayasa ile sağlanan dengeli toplum nizamını 
temelinden değiştirmeyi arzu edenlere ihtar 
zamanının geldiğini tam ve mutlak bir inanışla 
ifade etmek istiyoruz. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

Tarih boyunca görülen hakikat şudur ki, 
bu millet, kendisine öğretmek istiyenlerin, ida
recilerinin daima önünde olmuştur. Son seçim
lerin manalı sonuçları bu hakikati bir kere da
ha tesbit ve tescil etmiştir. Millet, görülmüştür 
ki, sihirli propagandalara rağmen kavga iste
memekte, huzursuzluk istememekte, millî şuur 
ve şerefinin ve milletçe hariçten akıp gelen bü
tünlüğünün korumasını bütün kalbi ile arzu 
etmektedir. Biz samimî olarak, milletin belli 
olan bu arzusu istikametinde millî birliğimizin 
tam olarak korunması ve sarsılmaz bir güç ve 
kuvvete erişmesi için ferdî ve cebrî saadetimi
zin büyük âmili ve esas mesnedi millî şeref ve 
haysiyetimizin ve insanlık haklarımızın bekası 
yolunda her ciddî ve hukukî tedbirin alınmasın
da mutlaka isabet görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, demokratik nizamın 
bekçisi, sandıklara atılan oyları müdafaa et
menin faziletli şuuruna sahip ve millî irade 
düşmanlarına karşı uyanık olmanın gücü ile 
dolu bu milletin kuvvetli Hükümetinin bu alan
daki çalışmaları şüphe yok ki daima yapıcı, 
ilerici, koruyucu ve hukukî olacaktır. Vatan
daş, bugün hizmet etmenin; vazife; mesuliyet 
almışların karşısında kendi haysiyetini bütün 
gücü ile yaşayarak sevilmenin ve sayılmanın 
saadetine erişmiş ve bu yolda çalışmanın da 
zevkini kazanmıştır. Bu inanış, çalışma ve gay
ret devrinin aydınlık yolunu bütün imkânla-
riyle açmış bulunuyor. Bu görülen ve bilinen 
hakikate rağmen, devamlı şekilde bir ayırım 
yapmak gayretinden kendini kurtaramıyanla-
rm, «Batı emperyalizmi, sömürücülük, uydu, 
emekçi halk yığınları» gibi politikayı ciddî ve 
makbul hüviyetinden alarak maksatlı bir yol
da kullanmak için sarfettikleri emekler bu 
memleketteki gerçeklerle hiçbir suretle bağda-
şamıyan, muallâkta asılı kalmaya mahkûm 
gayretler olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, bizim anlayışımızda 
Türkiye bir bütündür Onun içtimai tesanüt 
içinde çalışan bütün evlâtları birbirleri kadar 
aziz, birbirleri kadar muhteremdir. Hükümet 
programında görülen hakikat odur ki, Hükü
met bu bütünü tam bir birlik ve beraberlik 
içinde iktisadi, sosyal, eğitimsel ve psikolojik 
yönleriyle değerlendirip saadetimizin şartlarını, 
milletçe huzurumuzun büyük iklimini yarat
mak gayretinden asla aynlmıyacaktır. Sosyal 
adalet anlayışımızın faziletli ve adaletli büyük
lüğünde her vatan çocuğunun emeğinin kıymet
lendirilerek, yaşama zaruretleri karşılanarak, 
kendisine maddi ve mânevi ölçülerde huzur ve
ren bir hayat seviyesi sağlıyacak ortamın yara
tılması Hükümeti vatandaşa hizmet fikrinde hız
landıran en büyük bir dilek olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada bir haki
kati tesbit etmeden geçmek bizim için mümkün 
değildir. Emekçi halk yığınları ifade ve beyanı 
ile ve hukuk düzenine karşı his ve hırsların esa
reti içinde devamlı şekilde artan tahriklerle, 
günlerce yapılan çalışmalar sonunda mânevi 
kıymet hükümlerinin, büyük bir vatanperverli
ğin hiçbir suretle tahrîbedilmez zırhı ile teçhiz 
edilmiş Türk Milletinin büyüklüğünden koparıl
mak istenen bu masum insanların büyük çoğun
luğu Adalet Partisinin bu anlayışına, bu felsefe
sine oy vererek bir parti harmanı yapmadan onu 
iktidara getirmenin gerçeğini yaratmıştır. Ken
dilerini ve yaşama şartlarını istismar etmek is
tiyenlere, özgür bir fikriyatın, özgür bir ruh ha
lini yüceliği içinde karşı duran ve karşı olan ve 
bu suretle izin vermiyenlerin bu davranışı, yet
kiyi elinde tutanların istismarcılara karşı davra
nışlarına ışık tutucu bir mâna ve kuvvet taşıya
cak ve hukukî yollar, tedbirler bulunarak bu is
tismar kahramanlarına, halkın huzuruna kaste
denlere mutlaka engel olunacaktır. 

Bugünkü Türkiye'nin temel nizamı, Anaya
sanın getirdiği müesseseler arasındaki kuvvetler 
hiyerarşisinin iyi kurulmasına ve kuruluş gaye
lerine uygun işlemesine esaslı şekilde bağlı bu
lunmaktadır. Anayasa nizamı içinde kamu yara
rı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve 
millî güvenlik gibi Devlet ve milletin beka ve 
selâmetiyle ilgili sebeplerle ve kanun yoluyla 
bile olsa hak ve hürriyetlerin özüne dokunula-
ımyacağım sarahatla ifade eden Hükümet, prog-
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ramında hak ve hürriyetlerin şaşmaz savunucu- I 
su ve sabırlı uygulayıcısı olmakta devam edece
ğini azimle ifade etmiştir. Şüphe yok ki, bu ka
dar titiz bir dikkat ve alâkanın gücüyle koru
nan hak ve hürriyetler Devlet ve hukuk düzeni
ni yoketmek veya hak ve hürriyetleri tahribet-
mek için hiçbir zaman kullanılamaz ve buna asla 
izin verilemez. Anayasanın ilgili hükümleriyle 
ve kesin çizgilerle açıklanan bu nizam bölünmez 
bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da toplanmış Türk milliyetçiliğinden hız ve il
ham almış, barışçı, Atatürk devrimlerinin tam 
şuuruna sahip insan hak ve hürriyetini, sosyal 
adaleti teminat altına almakla görevli, egemen
liğin kayıtsız şartsız Türk Milletinde olduğuna 
inanmış, millî demokratik, lâik, sosyal bir hu
kuk devleti, yani büyük Türkiye Cumhuriyeti
dir. 

Sayın milletvekilleri, bir «basü bâdel mevt» 
in büyük mucizesi içinde bu milletin kaderine 
en büyük bir zafer olarak doğmuş büyük vatan 
evlâdı Atatürk'ün devirlerden devirlere her za
man bir zafer kaynağı olarak taşınacak ilkeleri 
istismarcı maksatları peşinde kullanarak bütün 
fikriyatı ve varlığı ile tel'in ettiği komünizme 
karşı sempatisi varmış gibi göstermek için kul
lanmaya kalkışanlara, buna razı olmıyacağımızı 
söyliyerek, bu haksız, bu maksatlı davranışları 
ve hiçbir suretle hakka dayanmıyan hükümleri 
şiddetle reddediyoruz, Atatürkçülüğün ışıklı 
izinde biz inanıyoruz ki, bu vatan Batı medeni
yetinin insanlığa iftihar olan seviyesine yükse
lecek, bu ilkeler, hür fikir hareketleri içinde ay
dınlarımızın yeniden bina edecekleri büyük ya
rınların güven verici teminatı olacaktır. Herkes 
ve bütün müesseseler bilmelidir ki, Atatürk va
tanımız, tarihimiz ve Devletimiz gibi yalnızca 
büyük Türk Milletinindir. 

Hükümet programında geçen devrenin ka
rakteri, siyasi hareket ve hüviyeti kısa ve çok 
güzel şekliyle verilmiştir. Nöbet yerini fikri, 
maddi ve mânevi bir cesaret ve faziletin büyük 
gücü ile bekliyen Hükümetin yüz akı olan bu 
ifade ve beyan plân devrinin de emniyetli gidi
şini tam bir açıklıkla değerlendirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, iktisadi, fikri ve sosyal 
bir huzurun her şeyden evvel güven istiyen or
tamını büyük ehemmiyetle değerlendirmeyi dü
şünen Hükümetin, bu hizmet sahasına büyük bir | 

j ciddiyetle eğildiğini görmek memnuniyet verici 
olmuştur. 

Vatandaşı korkusuz yaşıyacağı bir toprak 
üstünde her şeyden evvel mal, can ve namus 
emniyeti içinde tam bir huzura kavuşturmak 
Hükümetlerin birinci plânda kıymetlendirmeye 
mecbur olduğu bir hizmet sahası olarak lâyık 
olduğu ehemmiyeti almış ve müessir tedbir ve 
tertiplerin bu sahada değerlendirilmesin© bilhas
sa dikkat edilmiştir. Hükümetin düzen ve huzur 
bozucu tecavüzlerden, nereden gelirse gelsin, 
onları kanun yolu ile karşılamağa hazır olması, 
kanunların hâkim kılınması bahsindeki azimli 
kararı, vatandaşın korkusuz yaşama haklarının 
her şart içinde himaye edileceğinin bilinmesi 
gerçekten lüzumlu bir inanış olarak kıymet 
taşımaktadır. 

Güvenlik kuvvetlerine silâh ve vasıta temi
ninde hızlı ve verimli bir çalışma fikri birinci 
plânda ele alınmış ve bir çok vatandaşın haya
tına malolan büyük ölçüde millî servetin kay
bedilmesine sebebolan trafik kazalarının önlen
mesi, en azı ile asgariye indirilmesi için müsait 
'"edbirler düşünülmüştür. 

Muhalefetin dahi şikâyetçi olduğu seçim sis
teminin ıslahının düşünülmesi ve bu mevzuda 
ciddî bir çalışma yapılacağının bilinmesi ger
çekten ferah vericidir. Millet irade ve idaresi
nin tek ve emin yolu millî iradenin her yönü 
ile tecellisine imkân verecek bir seçim sistemi 
temin ve tesis etmektir. Seçmen iradesinin 
fesatsız tezahürünü sağlamak bu hizmet saha
sında mihvel hüküm olarak daima göz önünde 
bulundurulmalı, her türlü dış etkilerden uzak 
millete gitmenin millî iradenin kusursuz teza
hürüne mani olan bütün engellerin kaldırıla
rak, pürüzsüz, emin ve güven verici bir seçim 
yapılabilmenin âmilleri mutlaka yaratılmalıdır. 
Demokrasinin, halkın halk tarafından idaresi 
nizamının ancak ve yalnız bu tü^lü bir uvgula-

I "ma ile sa^İRnabiİpice^'nin ifa.'** firKl^osi. hür
riyet rejiminin hukukî ve ahlâki muhtevası ve 
haysiyet ifade edev yüce mânası yonundan şüp
hesiz ki, çok isabetli olmuştur. 

Hükümet, eğitim hizmetinin büyük önemini 
açıkça ifade ederek bu hizmet sahasında isti
datların değerlendirilmesi suretiyle insan gücü 
veriminin artırılmasını lüzumlu görmekte ve bu 

I iş için yeni müesseseler kurulmasına ehemmi-
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yet vereceğini belirtmektedir. Eğitimde fırsat 
ve imkân eşitliğinin her türlü vasıtaya başvu
rarak sağlıyacağını da tesbit etmiştir. Bu vata
nın ümidi ve istikbali olan bütün Türk genç
lerinin tam bir fırsat ve imkân eşitliği içinde 
istidatlan istikametinde yetiştirilmeleri gelece
ğimize güven katıcı bir uygulama olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, sizin konuş
manız için de Heyeti Umumiyenin tasvibini al
mak durumundayim. 

Sayın Okyayuz'un konuşmasının devamı hu
susunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Okyayuz. 
A. P. GRUPU ADINA CAV1T OKYAYUZ 

(Devamla) — Sayın milletvekilleri, nöbet yeri
ne girmenin akli ve lahlâki gücüne sahibolması, 
zor şartları icabında cesaretle karşılıyarak bu 
toprağa hayırlı ve yararlı olmanın haslet ve 
faziletlerine tamamen hükmetmesi yolunda Türk 
gençliğinin yetiştirilmesi hizmeti, elbette en 
mühim mevzularımızdan biridir. Gençliğin 
yetiştirilmesi hususunda Devlet nizamının ko
runmasından ve bekasından sorumlu olan Hü
kümetin vazife dışı bırakılamıyacağı fikri çok 
isabetli bir inanıştır ve grupumuzda tam bir 
ittifakla^ tasvip görmektedir. 

Hürriyet içinde refah yoluna yönelmiş bü
yük Türkiye idealini hedef olarak alacak Türk 
gençlerinin bedenen, fikren ve manen bir hey
bet ifade eder gelişmeyle kuvvetlenerek, her 
türlü yıkıcı, yıpratıcı, dağıtıcı cereyanlardan 
zarar görmez, kopmaz ve koparılmaz çelik bir 
irade ile teçhiz edilmeleri, istikbalimizin emni
yetini sağlıyacak en müessir bir tedbir hüviye
tindedir. Şerefli tarihi, daima kahraman insan
lar ve kahraman milletler yaratır. Türk Mil
letinin genç kuşakları her devirde bu iftihara 
hak kazanmış örnek medeni hareketi ve erişil
mez cesaret ve fazileti ile bütün bir Dünyaya 
hürmet ve muhabbet telkin etmiştir. Türk 
gençliğinin bu haslet ve faziletlerle değerli gü
cü milletimizin gelecek bakımından en büyük 
teminatı olacaktır. Bu sebeple Hükümetin bu 
sahada almaya kararlı olduğu tedbirleri grupu-
tmuz büyük bir takdirle karşılamıştır. 

Sanlatm milletlerin oluşumdaki büyük hisse
sini tam ve isabetle tesbit ve teşhis ederek sa
nata ve sanatkâra lâyık olduğu kıymetin veri-

leceğinji ifade etmek temel yapımızın gelişimi
ne en büyük bir hizmet niteliğindedir. 

Sayın milletvekilleri, bu topraklar üzerinde 
yaşıyan bütün insanların hak ve hürriyetlerini 
korumak gibi gerçekten mühim bir vazife ve 
mesuliyet dışında, onların huzurlu ve şerefli 
varlıklar olarak yaşama imkânlarını da sağlı-
yarak sosyal devlet hüviyetinin tahakkukunu 
titizlikle takip ve tatbik etmek en büyük bir 
cesaret ve en yerinde bir hizmettir. Bu millete 
hizmet etmenin muhtevasına hükmeden yüce 
mânayı gönlünde ruhi ve fikrî hayatının tü
kenmez heyecanı ile yaşıyan büyük, küçük bü
tün Türk memur ve hizmetlilerinin malî zaru
retlerini düşünüp, bunu karşılamayı istiyen bir 
anlayış grupumuzda büyük bir tasvip görmüş
tür. Personel kanunu ile gündüzleri gecelere 
uzatarak bu millete hizmet edenlerin maddi ve 
mânevi huzurunun Ve her türlü haklarının em
niyete alınması, hizmetlerin daha randımanlı 
işleyişine tesir edecek ve her münasebet ve her 
şart içinde halkımız, bu sağlam tedbirle kuv
vetlenecek Türk kamu personelimden, Türk 
memurlarından beklediği ve hakkı olan muhab
bet ve şefkati fazlası ile görecektir. 

Demokrasimizin büyük kuvvetlerinden biri 
olan hür basının her türlü ihtiyaçlarının kar
şılanması, hür fikir hareketinin yapıcı gücünü 
iartırmlak da olumlu bir davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, devlet hiçbir zaman 
milletin maşeri vicdanında beliren istikameti 
hiçe sayan, yalnızca kaba ve katı bir zihniyet 
içinde ısrar eden bir varlık olimiaınalidır. Top
lum yararı iddiası ile ferdi ezerek, vatandaşı 
zorla çalışmaya mecbur ederek refaha ve mut
luluğa kavuşmanın mümkün ve doğru bir yol 
olduğunu kabul etmemek çok isabeti bir hü
küm olarak programda ifade edilmiş bulunu
yor. 

Sayın milletvekilleri, tarih boyunda büyük 
milletimizin gerçekten iftihar ettiği, tarihinin 
her satırında feragatinin, fedakârlığının erişil
mez örneklerini minnet ve hürmetle müşahede 
ettiğimiz Türk köylüsüne bir şeyler verebilmek 
inancının büyük, mühim ve tarihe mal olmuış 
Ihükümleriden birini, çevre kalkınmasını iktidıar 
partisi köylümüze ylakın ve yürekten bir bağ
lılığın sıcak hissiyatı ve azimkar fikriyatı ile 
vermiş bulunuyor. Köyden fışkırmıyan. ve ni-
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metleri köye götürülmiyen bir kalkınmanın 
mümkün olamıyacağına inanıyoruz. Bunu, mil
lî bir mesele, bir medeniyet dâvası sayan zih
niyetin, topyekûn kalkınmanın köyün ve köy
lünün refahı ile mümkün olacağına inanması 
gayet tabiî ve o nisbette de cesur ve şerefli bir 
inanıştır. 

Şüphe yok ki, köylerimizin uzun yıllar ida
renin yapıcı emeğinden ve koruyucu şefkatin
den mahrum kalmış, iktisadi, sosyal ve maddi 
hüviyetlerini kalkınmanın nimetlerine eriştir
mek, lazimkâr ve yenilmez bir emeğin sıabırilı 
ve devamlı mücadelesi ile mümkün olabilir. 
Grupumuzun bu millettin nüfusunun yüzde 70 
ini teşkil eden Türk köylüsüne tam bir bağlı
lıkla dönük bu çalışmayı bütün varlığı ile 
desteklediğini söylenmek bizlere ayrıca bahtiyar
lık vermektedir. Plan dönemi sonunda okul
suz köy bırakmama çabalarına; yolsuz, susuz, 
ışıksız köy biTOjkmıaıma gayretlerinin de eklen
diğini bilmek milletçe geleceğe güvenimizi ar
tırmaktadır. Topraklandırma işinde, Anayasa
nın mülkiyeti emniyet altımda tutan hükmüne 
uysrun bir davranışla topraksız kövlülerimizi 
toprağa kavuşturarak, tarımda topyekûn ücreti
mi attırma hedefine teveccüh edilmesi, toprak 
ve su hizmetlerine ve küçük sulamalara önce
lik ve alırlık verilmesi, yamçı tedbirler olanak 
her zaman hikmet ve alâkava hak sahibi ciftıci-
leriımize. kötülerimize yeni iktisadi imkânlar 
'Sıa ı̂vac^Ik ve onların sosyal hayat nizamını 
dadıma yükseltecektir. 

Sayın milletvekilleri; 

Orman suçlarının affedilemiyeceğine dair 
Anayasaya sert ve kesin bir hüküm sevk ede
rek bu alanda suç sayılamıyacak bâzı davra
nışların dahi bu hüküm içinde takip ve sahip
lerinin tazyik edildiği maalesef görülmüştür. 
Diğer siyasi partilerin göstereceği ilgi nisbe-
tinde bu istikamette birçok ahvalde haksız ye
re takibe ve tazyike mâruz kalan orman civa
rı ve orman içi köylerimizi koruyacak bir neti
ceye varılması imkânını aramak yerinde ve 
isabetli bir davranıştır. 

Memleketimiz için hayatî bir önem taşıyan 
tabiî ve devamlı bir servet kaynağı olan ve 
millî ekonomimize büyük şeyler kattığını inan
dığımız ormanlarımızın daha da iyi bakılması 
ve gelişmesi yolunda Orman Bakanlığı yolu ile 

atılan adım büyük bir isabet ifade ediyor. 
Memleketin tarımsal ve meteorolojik hayatiye
tinde mühim bir rolü olan ormanlarımızı en ti
tiz bir alâka ile korumak gerçekten lüzumlu
dur. 

Ancak, Hükümetin topraktan daha çok ge
lir sağlıyabiimek için hususiyeti olan bölge
lerde elverişli bitM çeşitlerinin ekimini teşvik 
etmek kararı, fikrimizce çok isabetlidir ve bul 
karları birçok yerlerde vatan sathına yayılmış 
büyük bir ıstırabı önleyici olacaktır, örnek bir 
gayretin, hürmete lâyık bir çalışkanlığın bü
yük gücü ile didişip uğraşarak birçok köyle
rimizde, köylülerimizin meteorolojik faktörlerini 
izin verdiği kuşaklarda şeftali, elma ve naren
ciye bahçeleri yaptıkları görülmektedir. Bu 
yolla bu köylüler daha fazla gelir sağlıyarak 
hayat standartlarını yükseltmişler, ormana gi
rerek ondan kanunsuz bir yol ile faydalanma 
zaruretinden kendilerini kurtarmışlar, ağaçla
ma yolu ile erozyona mâni olmuşlar ve Allah'
ın nimetlerinin hırsızı olmak hicabından ken
dilerini kurtarmışlardır. Her yönü ile ve bu su
retle memlekete ve köylerine hayırlı olmayı da 
bilmişlerdir. Ne çare ki, eldeki mevzuat, yani 
onu takiple vazifeli kimseler bu çalışkan, ha
yat zaruretlerini kahramanca ve namuslu bir 
emeğin gücü ile yenmeyi bilmiş bu insanları, 
«Onman tahdit hudutları içindedir.» ölçüsü ile 
takibedecek tazyik etmişler, tehdidetmişler, hat
tâ mahkemelere sevk ederek, hürriyetlerfrni tah-
didederek cezalandırmışlardır. Hükümet, topra
kın gelirini artırmak için elverişli bitkilerin 
akimini düşünerek, bu gayretli ve hakikatte 
öpülmesi lâzım bu masum, bu nasırlı ellere ke
lepçe vurularak hürriyetlerinden mahrum edil
melerinin haklı bir davranışla önüne geçecek 
ve bu ıztırabı önliyerek büyük bir haksızlığı 
mutlaka karşılayacaktır. (A. P. sıralarında, 
<Bravo» sesleri) Biz karşı parti arkadaşlarımı
zın da, hiçbir suretle haklı ve âdil bir sebebe 
iayanmıyan bu tatbikatın karşılanması işinde 
bu çalışmalara yardımcı olacaklarına gerçekten 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekillerö; demokrasinin sağlam 
ve asla yıkılmaz direklerinden, hattâ temelle-
inden birlisi olan' orta sınıfımızın aziz temsilci
leri esnafımızın ve küçük sanatkârımızın, ken
di hizmet sahalarında yeniden cilhazlanıp kuv
vetlenen Halk Bankası yolu ile yakın bir alâka 
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ile desteklenmelerâ çok isabetli bir davranıştır 
Bugün yıllardan beri sahipsiz kalmış, teşkilât-
lanamamış Türk esnafının ve sanatkârlarının 
kredi yolu ile desteklenmesi, kooperatifleşmesi, 
muhtelif bölgelerde eğitime tabi tutulması de
mokratik nizamın tam bir emniyetle gelişimine 
yeni ve çok kuvvetli bir destek kazandırmıştır. 
Hükümet, kalkınmamızda sürükleyici bir âmil 
olarak gördüğü sanayimizin bu sağlam ve sıh
hatli çekirdeğini daha da kuvvetlendirmek için 
onların kredi, hammadde, âlet, edevat, eğitim 
ve pazarlama gibi hizmetlerle de destekleneceği
ni kalbul ederek cemiyetimizin huzuruna en mü
essir şekilde hizmet etmiş olacaktır. Küçük sa
nayi siteleri, esnafımızın ödediği verginin âdil, 
dengeli ve kolay ödenir şekle ve tatbikata ulaş
tırılması, onların da Sosyal Sigortalar kapsamı
na alınmalarının düşünülmesi gerçekten yararlı 
ve müessir tedbirlerdir. Türk esnafının ve Türk 
sanatkârının cemlöyetimiziin çekirdeği ailelerimi
zin huzuruna kadar giren ve inen emekleri he
pimizin muhabbetine hak sahibi olmaları için 
maddi ve mânevi yönü ile yeterlidir. Grupumuz 
bu sonuç için alınması düşünülen tedbirleri ta
mamen tasvibetmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Vatan sathına yayılmış büyüklü küçüklü şe

hirlerimizin bütün problemlerini halledebilmek 
için malî ve teknik yönden kuvvetli belediye
lere ihtiyacoMuğunu isabetle tesbit eden Hükü
met programında bu hizmet sahasında yeterli 
<bir hamle ve hareketin değerlendirilebilmesi 
için yenliden bir imar fonu tesis etmeyi karar
laştırmış bulunuyor. İmar plânlarına uygun ola
rak yeni iskân sahalarının ayrılması, arsa spe
külâsyonlarına mâni olunması için cihazlanma, 
dar gelirli ailelere toplu konut bölgelerinin ha
zırlanması, meşru ve hukuki yollardan henüz 
bir yuvaya sahibolamamış aileleri bir yuvaya sa
hip yapmak fikri ve teşebbüsü cemiyetimizin 
sosyal hayatına huzur ve sükûnun temel âmille
rini kazandıracak ehemmiyettedir. Birçok şehir
lerimizin hemen kenarlarında sosyal ve ekono
mik bir zorlamanın, imkânı dar vatandaşları
mızı tazyik etmesi neticesi meydana gelen ge
cekondu inşaatının karşılanabilmesli gerçekten 
ağır bir mesel olarak Hükümetin karşısında/dır. 
Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, gecekondu ön
leme bölgelerinin bu akımı karşılayabilecek güce 
getirilmeleri ve halkımıza, hakkı olan huzuru 

vermek yolundaki çalışmalar, hizmet şuur ve 
şerefine sahip bir gücün, azimkar ve yapıcı bir 
iradenin muzaffer tezahürleri olarak ümit ve 
hattâ güven vericidir. 

Milleti ve ülkesi asla ve mutlaka bölünmez 
bir bütün olan vatanımızın dengeli bir kalkın
ma içinde gelişimini sağlamak düşüncesi adalet 
ölçüsünün, vatandaşa yeniden mânevi ve sosyal 
bir güc ve güven veren âmilini en iyi şekilde kul
lanmak olacaktır. 

Hükümet, bu inanış içinde, Hükümet Do
ğu 'nun! kalkınmasına ayrı bir önem vermenin 
haklı ve âdil düşüncesi içinde bu bölgenin özel
liklerini dikkate alarak yeni ve müessir tedbirler 
üzerinde ısrarla durmuştur. Programda 27 mad
dede tesbit ve ifade ©dilen bu yapıcı tedbirle
rin, iktisaJdi, sosyal ve idari hususiyetleriyle 
Doğu bölgemize ve onun aziz evlâtlarının yaşan
tısına en müspet tesirleri yaparak, hakları olan 
huzur ve saadete biran evvel kavuşturacağına 
inanmanın huzuruyla biz, Hükümetin tamamen 
yanındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Daha iyi hizmet, yürütmede zamandan, insan-

gücü ve paradan tasarruf, idarenin işlemesine 
hâkim usullerde yeni bir metodun ve yeni bâzı 
usullerin getirilmesini kesin olarak zaruri kıldı
ğından Hükümet, idarenin bu maksatlara uygun 
şekilde rasyonelleştiıilmesini düşünmektedir. 

Vatandaşların, hizmetlerde karar ve muame
lelerde gerekli sürati, suhuleti ve istenilen isabeti 
ve müesseriyefci araması en tabiî hakkıdır. Hak
ka hürmetkar bir mekanizmanın Parlâmentonun 
üstünlüğü prensibini daima saygı ile değerlen-
ıdirerek, bu istikamette yeni ve tesirli tedbirler 
araması ve tatbiki çok isabetli bir görüştür. 

Kamu İktisaJdi Teşebbüslerinin daha rasyonel 
çalışabilmeleri hususunda başlanan yeniden dü
zenleme çalışmalarına devam edilmesi, finans
man kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk
larının yeniden düzenlenmesinin düşünülmesi 
çok isabetli ve iktisadi ve sosyal etkileri bakı
mından üzerlerine önemle eğilinmesi icabeden 
esaslı hizmetler olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri hepimizin ocağımı

zın ve kucağımızın yakın ve yürekten parçası 
olan aziz evlâtlarımızın birliğinde kurulmuştur 
ve milletimizin her zaman şerefi, her zaman gü
veni ve her zaman iftiharıdır. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi kumanda 
zinciri içlinde öğretim, eğitim ve moral seviyesi
nin ve ısavaş gücünün devamlı olarak yüksek tu
tulması çok isabetlidir. Bu tedbirlerin Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinim yurdumuza yönelebilecek her 
türlü tehdit, taarruz ve tecavüzü karşılıyacak ce
saret ve fazilet içinde gelişimini değerlendirecek 
(kıymet ve ehemmiyette olmaları üzerinde bilhas
sa durulması, grupumuzca memnuniyetle ve tak
dirle karşılanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Malî politikanın, ekonomimizin enflâsyon ve 

deflasyon gibi tahripkâr olacak arızalardan uzak 
dalarak istikrar içinde gelişmesini sağlıyarak 
artan millî gelirin vatandaşlar araisındia dengeli 
olaralk dağıîimına yardımcı olmak esasına daya
tılmadı, içinde bulunduğumuz hukuk devleti sis
temlinin aşikâr isteğine taJmaımiyle uymuştur. 

Bu karakterdeki nizamlı bir tutumun devam
lı bir çalışmanın emin, malî ve iktisadi bir ge
lişine sağladığı alman müspet neticelerle sabit ol
muştur. Nitekim eldeki istatistik bilgilerine gö
re, 1961 sabit fiyatlariyle 1968 yılı gayr isaf i mil
lî hâsıla % 16,6 oranında bir artış göstermiştir 
ki, bu 84 milyar lirayı aşmaktadır. Sağlam ve 
sıhhatli kaynaklara sahibolmak isteğinim gerçek 
metodu olan modern bir vergi idaresinin aran
masının süratli ve tesirli çalışan bir malî idare 
nizamının iç tasarrufları artıracağı, iktisadi is
tikrar ve ödemeler dengesini de siağlıyacak bir 
destek olacağını düşünmek ve kabul etmek rea
litelere tamamen intılbalk etmektedir. 

Bilhassa vergi ziyamın üzerimde ehemmiyet
le durularak vatandaşların ve müesseselerin 
memleket (idaresindeki medeni vazife ve nıecbu-
riyet'lerinm ve idaredeki yüke âdil ve kanun öl-
çüsiü içinde iştiraklerinin sağlanması bahsinde 
alınması düşünülen müessir tedbirlerin içtimai 
bünyemizde yaratacağı müspet ve huzur getirici 
tesiri öncelikle düşünmek ve talkfbetmek lüzumu
na bilhassa işaret ediyor ve Hükümetin bu is
tikamette tedbirlerini büyük bir memnuniyet
le karşılıyoruz. 

İhracatımızı artırarak, ticari dengemizi dü
zeltmek arzusu istikametinde alınması düşünü
len her tedbir, bu mühim meselemizi haille yar
dımcı olması bakımından daima memnuniyetle 
karşılanacaktır. 

İhracat ve Kalkınma Bankasının kurulması, 
ihracat işlemleri formaliteleririin basitleştiril-

mesinin düşünülmesi, dış ticaret ve ödeme foi-
lânçomuzdaki tahsislerin tedricen hafifletilme
si için rasyonel bir çalışıma yapılması, ihraç 
mallarının çeşitlendirilmesi, mallarımıza yeni
den pazar aranması, sanayi mallarımızın ih
raç mallarına eklenmesine çalışılması bu hiz
met sahasında tesirli tedbirler olaralk memnuni
yet ve güven vericidir. 

Kalkınmada sürükleyici bir âmil olarak de
ğer alan sanayiimizin hızla gelişmesine çalışıl
ması ve bu istikamette yatırım malları İmalâ
tını gellietirecek ağır sanayi projelerine öncelik 
verilmesi, bellidir ki çok yerindedir. 

özel sektörün plân hedeflerine uygun ola
rak meydana getireceği sanayi tesislerinin kar
ma ekonomi kurallarına Uygun olarak teşvik 
edilmesi, isabetli bir karar ve isabetli bir uy
gulamadır. 

ıSaym milletvekilleri, 
Memleketimizin ham ve mamul petrol ihraç 

eden bir ülke haline gelmesi husuusnda takibi 
düşünülen politika çok isabetli ve huzur getiri
ci bir anlayışa dayanmaktadır. Petrol rezerv
lerinin tesbiti, petrol arama hareketlerinin de
vamı, istihsali, rafine edilmesi, nakil ve dağıtıl
ması ve bu hususlarda millî menfaatlerim ge
rektirdiği bütün tedbirlerin alınması milletçe 
tafkibedilen bir hizmet ve hareket olarak bü
yük ehemmiyet taşımaktadır. 

Bu hizmet sahasındaki çalışmaların, millî, 
milleti topyekûn tatmin edici bir güce ulaştır-
rılarak, istismarına asla ve mutlaka imkân ve-
rilmiyecek bir tatbikata girişilmesi çok yerinde 
ve gerçekten çok faydalı olacaktır. 

Sulanabilecek arazinin sulanarak, üretimi
nin artırılması hizmetine müessir şekilde devam 
edilirken sulama tarifelerinin, vatandaşın öde
me gücünü taşan miktarlara çıkarılmasının ön
leneceğinin vuzuhla ifade edilmesi, bu sahada 
yapıcı bir emekle toprağa eğilen, geçimini, re
fahını, huzurunu suladığı toprağından, pamu
ğundan, sebzesinden, meyvesinden ve tahılından 
alan çiftçimizi gerçekten sevindirici olacaktır. 

Aziz milletvekilleri, 
Bayındırlığa ve bu sahadaki hizmet ve ha

reketlere lâyık olduğu önemin verilmesine, bi
lim ve teknolojinin en ileri imkânlarının bu 
hamle ve harekette kullanılmasına ve bu yolla 
memleketin baştan başa teçhiz edilmesine dik-
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kat ve gayret edilmesinin isabetine işaret et
mek istiyoruz. 

Yıllarca, medeni yaşamanın asgari şartla
rına dahi sahibolamamış vatan parçalarını, bu 
yapıcı hamlenin nimetlerinden faydalandıra
rak, bilhassa gitmediğimiz yer, gidemediğimiz 
yer bırakmıyarak, «Gidemediğimiz yer bizim 
değildir» yerine, «Gidebildiğimiz, varabildiği
miz için bu vatan her tarafiyle, her yeriyle bi
zimdir» diyebilmenin iftiharına sahibolmalıyız. 

Memlekette halk ve mal hareketinin ve akı
mının gün geçtikçe artan ve hızlanan gerçeği, 
yapıcı bir idarenin müspet ve muzaffer bir ge
lişimi olarak şüphe yok ki sevindirici olmak
tadır. Bu akımın plân hedefleri içinde tam bir 
ahenkle artırımını sağlamak ve bu artışa zor
luk verebilecek engelleri bertaraf etmek için 
altyapı tesislerinin hazırlanması büyük ehemmi
yet almaktadır. 

İlim hayatında medeniyetin bir ölçüsü ola
rak ifade edilen posta ve telgraf hizmetlerinin, 
haberleşme ihtiyaç ve zaruretlerinin iktisadi ve 
sosyal hayat yönünden taşıdığı büyük ehemmi
yeti göz önünde tutarak, bu sahada bilimin ve 
teknolojinin bütün imkânlarından faydalan
mak istemek, millete müspet bir yönde hizmet 
etmenin emin yollarını açacaktır. 

sinde kullanıldığı bir ortamda, tam bir açıklık
la kullanılması, milletçe hepimizin en tabiî hak
kımızdır. Lâiklik anlayışı ve lâiklik ölçüsü, 
dinî ihtiyaçların karşılanmasında en büyük bir 
teminat müessesesidir, iyi eğitim görmüş din 
adamlarının yetiştirilmelerine devam edilmesi, 
mânevi kıymet hükümleriyle kuvvetli, aile ve 
ahlâk hükümlerine bağlı bir inanış ve davranı
şın güç verici fikriyatiyle cihazlanmış bir mil
let bütünlüğü, huzur ve saadetimizin büyük ve 
emin temellerinden birini yaratacaktır. 

Sağlığımızı, Hükümet en önemli hizmetler 
arasında kıymetlendirmiştir. Programda, bu 
hizmet sahasındaki çalışmaların, toplumumuzun 
ruh ve beden sağlığını emniyete alacak bir ka
pasitede kıymetlendirileceği ifade edilerek, hiz
metin vatandaşın ayağına kadar götürüleceği, 
halkın sağlık bilgisinin artırılacağı, maddi im
kândan mahrum, yoksul kimselerin parasız te
davi imkânlarının temin edileceği, kabul edil
miş bulunuyor. Vatandaşın sosyal hayatında 
gerçekten etkisi olacak, kademeli olarak bir 
sağlık sigortası sisteminin getirileceği de çalış
malar arasına alınmış bulunuyor. Medeni usul
ler içinde, vatandaşın hastalık halinde rahatlık
la tedavi imkânını hazırlıyacak sigorta sistemi
nin büyük ihtiyacını derinden ve bütün ağır
lığı ile hisseden toplumumuza, bu hamle ile en 
müspet ve en hayırlı bir hizmet yapılmış olaca
ğına inanıyor ve bu müspet gidişi, Adalet Par
tisi Grupu olarak tamamen destekliyorum. 

Aziz milletvekilleri, 

Hendesi hüviyeti belli olmamış, toprak ni
zamı ve toprak münasebetleri yıllardır mülki
yeti, toprağa tesahubu canında hisseden bir baş
lılığın manalı davranışına sahip, vatandaşı ger
çekten üzen ve hattâ birçok ahvalde mühim asa
yiş hâdiselerine sebebolan bir meselemiz olmuş
tur. Tapulama ve kadastro işlerinde plân hedef
lerinin gerçekleştirileceğini bilmek, vatandaşa 
geniş ölçüde huzur verici olacaktır, işlerin su
hulet ve süratle görülmesi hususunda, imkân
ların artırılması ve hukukî yeni tedbirlerin 
alınması kararı, bu hizmetin kısa bir zamanda 
bitirilmesini mümkün kılacak olumlu tedbirler 
olarak görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
işsizlik, hastalık, sakatlık ve ihtiyarlık gibi 

fert elinde olmıyan tezahürler yüzünden bâzı 

Turizmin bol yol, haberleşme, otel ve temiz 
bir ortam istiyen hususiyetiyle yakından alâka
lı olan bu çalışmaların, bu istikamette müessir 
olarak, bu bacasız sanayiden memleketimizin 
hakkı olan payı almasına yardım edeceğini dü
şünmek, gerçeği bilmek ve gerçeği sevmektir. 
Turistik bölgelerin gelişimine, gelişme plânla
rı içinde yeterli bir işletme gücüne ulaştırıl
maları, turizm kredilerinin artırılması, Turizm 
Bankasının takviye edilmesinin düşünülmesi, 
tarihin her devriyle renkli ve hareketli bir 
halde kol gezdiği, bol güneşin ve dantel gibi 
ince, güzel, zarif sahillerin, insanoğlu'nun ruh 
hayatına, fikir hayatına ve sağlık hayatına hük
meden büyük gücü ile dolu bu güzel vatanı 
dünyaya tanıtarak, maddi ve manevi huzuru
muza hizmet edeceğini düşünmek, gerçekten 
memnuniyet ve saadet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın teminatı altında olan din ve 

vicdan hürriyetinin, hürriyetlerin en geniş şe
kilde hiçbir endişe duyulmadan kanun daire-
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vatandaşların ıstırap ve mahrumiyet çekmeme
si için, her yıl daha genişliyen, güçlenen, sosyal 
güvenlik sisteminin geliştirilmesine devam edil
mesi, istismarcılları durduracak, memleket ıstı
rabını kendi gizli maksatları peşinde kullanan
lara imkân vermiyecek ve millete kendi içinde 
huzurlu olmanın, huzura erişmenin sevindirici 
âmillerini kazandıracaktır. Artan gelir ve ser
vetten, çalışan emekçi zümrelerin daha da geniş 
pay alabilmeleri için, en güçlü işleyişlerden biri 
olan «Toplu Sözleşme» müessesesinin uygulama
da değerlendirilmesi ve kalkınma gayretlerimizi 
kösteklemiyecek şekilde, verim artışına paralel 
bir tarzda ücretlerin de artırılmasına imkân ve
recek rasyonel bir ücret ve gelir politikasının 
takibedilmesi, iktisadi problemlerimizi, kalkın
ma çalışmalarımızı tüm olarak etkiliyen müspet 
tedbirler mahiyetindedir. Emekleriyle, bir aile 
yükünün faziletini cesaret ve feragatle taşıyan 
işçilerimizin bu hükümlerle en müşfik bir alâka 
ile takip ve huzurlarınıza hizmet aşk ve şerefi
nin delilini veren Hükümetle Grupumuz tama
men beraberdir. 

Sayın milletvekilleri; 

Milletler camiasında dostluğu ve işbirliği 
aranan bir varlık olarak, önemli bir yeri olan 
Devletimizin bu istikamette itibarını artırıcı 
çalışmaların devamındaki isabet, bugünkü aşi
kâr netice ile sabit olmaktadır. Dünyada barışın 
kurulması ve korunması, Türkiye için beynelmi
lel münasebetlerin yürütülmesi işinde en esaslı 
bir davranış olarak birinci plânda değerlendiril
miştir. Hürriyeti, haysiyet ve şeref sayan insan
ların topluluğu Batı demokrasileriyle dostluk, 
ittifak ve sıkı işbirliği ve ortaklık esasları dahi
lindeki münasebetlerimiz, yakın bir bağlılık 
içinde yürütülmektedir. Bu âlem ile savunma 
alanında sahip bulunduğumuz tesanüt bağları
nın ifadesini teşkil eden NATO İttifakını, gü
venlik ve barışın teminatı olarak görmek, mev
cut gerçekler muvacehesinde çok isabetli bir hü
kümdür. Dış politikada devamlılık, açıklık ilke
lerine bağlı kalınması, yapıcı, barışçı ve çok yön
lü bir karakterin muhafaza edilmesi, güvenlik 
hedeflerinde tâviz tanımıyan, geçici heveslere il
tifat etmiyen tutumda devam edilmesi çok isa
betli ve neticeleri itibariyle çok yerinde bir dav
ranıştır. Tabiatın değişmiyen bir kanunu olarak, 
kuvvetin her şart içinde hak olduğunu kabul 

öden, kaba ve gerçekten katı bir ölçü ile ihtilâf
ların halli, kuvvet yolu ile toprak kazancı sağ
lanması ve emrivakilerin esas olarak öne sürül
mesi anlayışı ile bir ve beraber olmıyan bir dış 
politika tutumu, devamlılığın şeref verici ahlâ
kına uyar bir uygulama olarak, şüphe yok ki, 
büyük bir kıymet taşımaktadır. 

Tarihî ve mânevi bağlılığımızın hâtıraları 
içinde, yakın bir nisbet kurduğumuz Arap ülke
leri ile muhabbet ve dostluk duyguları ile yakın
lığımızı daima korumak için gayret sarf edil
mesi isabetli bir çalışmadır. Amerika Birleşik 
Devletleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, İn
giltere, Fransa, italya ve diğer Batı ülkeleriyle 
münasebetlere ehemmiyet verilmesi içinde bulun
duğumuz coğrafi şartlar ve yaşadığımız tarihî 
gerçekler bakımından çok uygun bir tutumdur. 

Bağımsızlığa, egemenliğe, toprak bütünlüğü
ne saygı göstermek, içişlere karışmamak pren
sipleri dâhilinde komşu memleketlerle münase
betlerin geliştirilmesi, dünyanın bu bölgesinde 
milletlerarası münasebetlerin yürüyüşüne de 
önemli bir hava getiren bir hareket olarak fay
dalı olmuştur. Hiçbir milletin sömürülmesi için 
haklı bir sebep gösterilemez. Dünyanın teknik 
gelişme içinde çok yaklaşan büyüklüğü üstünde 
hiçbir millet egemenliğinden mahrum edilerek 
sömürülmemelidir. Hürriyetin, milliyetin millet
lere ruh ve yaşama heyecanı veren kaynığını her 
millet bütün derinliği ile yaşamalı ve millî bir 
saadetin bahtiyarlığından hiçbir millet asla 
mahrum edilmemelidir. Sömürülücüğün karşı
sında olmak civanmert Türk Milletine ve onun 
cibilliyetinde yaşıyan büyük kahramanlığına 
yakışan en asilâne bir hareket olmuştur. 

Milletçe davacı olduğumuz Kıbns meselesi
nin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cemaatinin hak
larına ve menfaatlerine uygun bir şekilde halle
dilmesinin değişmez bir hedef olarak alınması, 
gerçekten doğru ve sağlam bir karar olmuştur. 
Zorlamaların, kısıtlamaların bu meseleyi bizden 
ayırarak Türk çocukları aleyhine bitirebilece-
ğirii zannedenlerin, Türk Milletinin, Türk Hü
kümetinin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ciddî, 
vakur ve korkusuz davranışı önünde yeniden 
barışçı bir münasebet sistemine dönmeleri şüphe 
yok ki, milletlerarası barış münasebetleri bakı
mından çok faydalı olmuştur. Bu netice, barışı 
samimî olarak istiyen, fakat barışı zillete razı 
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olarak korumanın küçüklüğüne hiçbir şart için
de rıza göstermiyecek Türk Milletinin ve onun 
Hükümetinin başarısı olarak kıymetlendirilmeli-
dir. 

Aziz milletvekilleri; 
Hükümetin, hizmet etmek arzusu ile vazife 

ve mesuliyet aldığı şu günlerde kendisini bekü-
yen zorlukları sarahatle bilerek hizmete başla
ması, programında bu zorlukları yenebilecek 
güçte olduğunu ifade etmesi, inananın kazana
cağı iddiasının bir delili olarak hepimize güven 
vermiştir. Hürriyetleri zedelemeden, kanun ve 
hukuk yollarından ayrılmadan, tam bir emniyet 
içinde iktisadi ve sosyal gelişmeyi başaracağına 
inananların millete hizmet yolunda muvaffak 
olmaları için, Grupumuz tam bir alâka ve dik
katle kendilerine destek olacaktır. Mutlu ve bü
yük Türkiye'yi gerçekleştirecek Anayasayı kur
mak kararı ve dâvası ile işe girişen Hükümetin 
fikir alanında, idare hayatımızda, ekonomik ge
lişmemizde ve mânevi disiplin temin ve tesisinde 
gerçekten kararlı ve azimli olması, Türk Mille
tine hizmet etmek hususunda karar vermiş tem
silciler olarak hepimizi büyük ölçüde memnun 
etmiştir. Cemiyetimizi yer yer rahatsız eden, hu
zursuz eden haksızlığın, eşitsizliğin, faziletsizli
ğin hiçbir zaman koruyucusu ve savunucusu ol-
mıyacağmı açıkça ifade eden Hükümetin bu ha
reketini, bu milleti koruyucu, millete en masum 
bir bağlanışın gücü ile hizmet arzu ve aşkının 
delili sayıyor ve Adalet Partisi Grupu olarak ce
miyetimizin büyük düşmanları haksızlığa, ada
letsizliğe, faziletsizliğe, cehalete, fakirliğe cihad 
açmışların bu muzaffer akının önüne hiçbir en
gelin duramıyacağını Hükümetle beraber tekrar 
ediyor, teyid ediyoruz. 

Siyasi ve iktisadi istikrar içinde demokratik 
rejimin icaplarına saygılı olarak kuvvetli, mut
lu, itibarlı bir Devlete sahibolmayı şaşmaz ve 
vazgeçilmez hedef olarak seçen Hükümetin bu 
hareketini Türk Milletine, hukuk devleti müna
sebetleri içinde en ileri, en kâmil bir hizmet yap
ma arzusunun delili saymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu program hukukî ve gerçek hüviyeti ile 

memleket hizmetinde bir hedefler manzumesidir. 
Biz Adalet Partisi Grupu olarak samimî olarak 
inanıyoruz ki, bu devre sonunda bu hedefler 
manzumesi bir zaferler manzumesi olacaktır. 
(A. P. sıralanndan, «Bravo» sesleri) Hüsnüni- | 

yetin ve hizmet etme arzusunun bir vesikası ola
rak bu program, Adalet Partisinin aydınlık yü
zünü bütün güzelliği ile gösterebilmenin sırrına 
ve gücüne ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir tarih yapmanın iftihar veren büyüklüğü

nü asırlarca, şerefle ve zaferle taşıyarak millî 
bir şuurun koparılmaz harcı ile inşa ettiğimiz 
Türklüğün güven dolu âlemini riyazi ve akli öl
çülerin ve âmillerin dengeli işleyişi içinde geliş
tirip bu milleti daha bahtiyar etmek, bu milleti 
daha mesut etmek hizmetlerin şüphe yok ki, en 
şereflisidir. Ferdi ile, ailesi ile, bütün millî mües
seseleri ile, basını ile Hükümeti ile, Devleti ile 
bu Milletin hakiki ve hukukî temsilcisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile daima hürmete ve bah
tiyarlığa lâyik büyük Türk Milletine muhabbet 
ve ihtiram duygularımızla huzur ve saadet dili
yor, iktidar Partisi Grupu olarak Sayın Başka
nı ve Büyük Meclisi en büyük bir hürmetle se
lâmlıyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şahıs
ları adına söz alan arkadaşlarımın konuşmaları
nın tahdidi konusunda üç ayrı önerge verilmiş
tir. Bunlardan bir tanesi konuşmalar 10 dakika 
ile tahdidi, diğeri 15, bir üçüncüsü de 20 dakika 
ile tahdidi talebini ihtiva ediyor. Bu üç önerge
yi ayrı ayn okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konuşmaların çokluğu nedeni ile kişisel ko

nuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasını tek
lif ediyorum. Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Turhan özgüner 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Milletvekillerinin Hükümet programı üzerin

de kişisel görüşlerini açıklamalarına imkân ve
rilebilmesi maksadiyle şahıslar adına yapılacak 
konuşmaların başlangıçtan itibaren onbeşer da
kika olarak sınırlanmasının karara bağlanması
nı saygıyla arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şahısları adına yapılacak konuşmaların 20 

dakikalık süre ile tahdidedilmesi hususunun Yü
ce Meclisin tasvibine sunulmasını arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge aley
hine Sayın Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan ve kıymetli arkadaşlarım, 4 yıllık bir 
iktidar devresinin başlangıcında bulunan Hükü
metin prog-ramı hakkında bütün milletimizin 
temsilcilerinin fikirlerini, düşüncelerini arz ede
bilmeleri için, Hükümet programının müzakere
sinde tahditlere gidilmemesini arz ve istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 

var mı? Yok. En aykırı olması hasebiyle 10 da
kika ile tahdidi istiyen önergeyi evvelâ oya su
nacağım. Kabulü halinde diğer önergeler hak
kında muamele yapılmıyacaktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyofsunuz... 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben de 

takririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — 10 dakika ile tahdidi istiyen 

önerge Turhan Özgüner'e aittir, geri istemişler
dir, geriverilmiştir. 

15 dakika ile tahdit istiyen önerge Sayın Şi-
nasi Özdenoğlu'na aittir, geri istemişlerdir, geri
verilmiştir. 

20 dakika ile tahdit istiyen önerge Sayın 
Sabri Keskin'e aittir. Bu önergeyi şimdi mua
meleye koyuyorum. Bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Şahıslar hakkındaki konuşmalar 20 dakika 
ile tahditlidir. 

Söz sırası şahsı adına Sayın Alpaslan Tür-
keş'indir. 

Sayın Türkeş, buyurun, efendim. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yeni Hükümetin çalışma programını ince
ledik. Program hedefler bakımından kâfi vu
zuha sahip değil, fakat ihtiva ettiği konular, 
vadettiği konular bakımından bu memleke
tin evlâtları olarak herkesi memnun edecek, 
sevindirecek konuları ihtiva etmektedir. Prog
ramın eleştirisine girerken, bunda, düşüncemi
zin her şeyden, önce önümüzdeki 4 yılın çok 
iyi değerlendirilmesini, önümüzdeki 4 yılda 
âzami ölçüde milletin, memleketin ihtiyaçları

nı karşılıyacak icraatın yapılmasını samimi
yetle arzu etmiş olmayı, olmamızı belirtmek 
isterim. 

Programın baş tarafı, 7 nci sayfaya kadar 
hukuk düzeni, seçim, millî iradenin serbestçe 
tezahürünü temin etmek ve bunun gibi mem
leketini seven, memlekette hakikaten demok
ratik düzenin yerleşmesini istiyen,, millî irade
nin serbestçe tezahürünü istiyen kimseleri mem
nun edecek ifadelerle doludur. Bu ifadelerinde 
Sayın Hükümet Başkanı, «Seçimler geçmiştir, 
bunun üzerinde artık münakaşalara girişmeden, 
bunları geride bırakarak memleketin ihtiya
cı olan meseleler üzerinde konuşalım, elbirli
ği edelim ve çalışalım» demesine rağmen bu
nu söyledikten sonra yine mütaakıp sayfalar
da seçimlere sözü getiriyor ve bunun üzerin
de kendi görüşlerini belirtiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet, Progra
mında 7 sayfayı bu konuya ayırmasaydı, bu
rada huzurunuzda ben bu konu üzerinde ko
nuşmayacaktım, fakat Hükümet birçok şeyler 
söylemiştir. Bunlar üzerinde çok önemli say
dığım bir iki meseleyi belirtmeyi faydalı bu
luyorum. 

Söylemek, yazmak, ifade etmek kâfi değil
dir. Söyleneni, yazılanı samimî olarak be
nimsemek, inanmak ve onu memlekette davra
nışı ile, uygulaması ile hâkim kılmak lâzım
dır. Yoksa, kâğıt üzerinde veyahut parlak 
cümleler halinde ifade edilip te uygulanmıya-
cak olduktan sonra huikuk düzeninden bahset
mek, vatandaşın iradesinin serbestçe tezahü
ründen bahsetmek, bunlar bizi bir yere götür
mez1. Onun için, Hükümetin bu programda ileri 
sürmüş olduğu görüşleri bir senet olarak ka
bul ediyorum, ancak geçmiş olan seçimler
de iktidarın tutumunun bu sözlerine kefil ol
madığını hatırlatarak, bundan sonra bu söz
lere harfiyen, samimî olarak riayet edilmesini 
ve vatandaşın hür iradesini, hiçbir baskıya 
mâruz bırakmadan tezahür ettirmeyi hepimi
zin bir memleket, bir vatan borcu kabul ede
rek, hukuk düzenine karşı asgari saygı, riayet 
icabı saymamız gerektiğini belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne pahasına 
olursa olsun, kazanmak için değil, dürüst ola
rak, kanunları çiğnemeden, hukuk düzenini 
ihlâl etmeden, Anayasayı ihlâl etmeden, va-
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tandasın her çeşit baskıdan, korkudan, teca
vüzden masum olarak iradesinin serbestçe te
zahürünü sağlıyarak kazanmak gaye olmalı
dır. Hasımlarımızın, rakiplerimizin de saygısı
nı kazanarak galip gelmek gaye olmalıdır. Ak
si davranışlar, hukuk nizamına aykırı dav
ranışlar, Anayasayı ihlâl ederek oy avcılığına 
girişmek, ahlak kaidelerini çiğniyerek oy 
avcılığına girişmek sadece ve sadece hukuk 
düzenini, demokratik rejimi yaralar ve büyük 
tehlikeye sokar. Biz memleketimizde, gerek 
Hükümetin ifade ettiği gibi, gerek diğer sayın 
muhalefet sözcülerinin belirttiği gibi hakika
ten bir kardeşlik havası içinde, millî birlik ru
hu içinde hukuk düzeninin hâkim olmasını, 
lekesiz bir demokratik sistemin yerleşmesini 
ve bu milletin mensupları olarak, aynı mille
tin evlâtları olarak elele milletimizin biran 
önce refaha kavuşmasını sağlamayı, görmeyi 
arzu ediyoruz. Bu hususta da iktidara elimiz
den gelen her çeşit müzahareti de yapmaya ça
lışacağız. 

Seçim sistemindeki aksaklıkları ifade eden 
görüş müspet bir anlayıştır. Getirilecek yeni 
sistemin millî iradenin cüz'ü olan toplulukla
rın parlâmentoya iştirakini sağlıyacak bir ya
pıda olmasını temenni etmekteyiz. Millî irade
yi hakkı ile parlâmentoya aksettirmiyen sa
kat seçim sistemlerinden demolkrasimizi ve 
memleketimizi biran önce kurtarmak lâzımdır. 

İcra kademelerinde yeniden bir düzenleme
ye gidilmesi ve verimli hizmetin elde edilme
sine çalışılmasını takdirle karşılıyoruz. Bu 
mekanizmanın kendi taraftarlarına rüçhaniyet 
bahşetmesi dışında,, hizmeti ifa edecek ehil 
şahıslara görev verilmesinde en büyük faydayı 
görmekteyiz. Bakanlıklara ve mahallî idare
lere tanınacak geniş yetkilerin tatbikatta bü
yük huzursuzluklar ve dengesizlikler meydana 
getireceği ve zararlı olacağı kanaatindeyiz. 
İcradaki formalitelerin basitleştirilmesi iş akı
mını sağlamak bakımından zorunludur. 

Kalkınma plânlarının hazırlanması ve uy
gulanmasında mahallî idarelerin, teknik ve ik
tisadi konularda yönetici uzmanlardan mah
rum bulunduklarından faydalı çalışmalar ya
pabilmelerini imkânsız görüyoruz. Hattâ ma
hallî idarelerin yapacağı plân taslakları genel 

anlamdaki plân politikasını zedeleyebilir, yan
lış bir istikamete sevk edebilir görüşündeyiz. 
Plânın kalkınmada etkili bir araç olduğunu ka
bul ediyoruz. Ancak plânda tatbik edilecek me
totların, kaynakları değerlendirmede sağladı
ğı faydalar nisbetinde etken bir vasıta olduğu
nu daima göz önünde tutmalıyız. Meselâ, ham
madde ve malzemesi dışa bağlı yatırımları ve 
yabancı sermayenin teşvikini millî ekonomiyi 
tahribedici nitelikte bulmaktayız. 

Sosyal güvenliğin temini için grev ve lo
kavt hakları kifayetli birer tedbir değildir. 
Sosyal güvenliği temin için hayat seviyesinin 
yükseltilmesini ve hizmet talebedenin lehine çe
virecek tam istihdam politikasının tatbikini za
ruri görmekteyiz. 

Hükümet Programındaki, suçların önlen
mesi için ileri sürülen maddi tedbirlerin artı
rılması görüşünü kifayetli bulmuyoruz. Bunun, 
ancak suçların ve onları takibe memur edilen
lerin adedini artırıp, suçluların azaltılmasında 
önemli bir etken olmadığını belirtmek iste
riz. 

Eğitim konusu üzerinde de, memleketimizde 
uygulanan eğitim sisteminin,, Türkiye'nin sos
yal ve ekonomik ihtiyaçlariyle uygun bir sistem 
olmadığını belirtmek isteriz. Hükümet Prog
ramında buna ait bir işaret görememiş bulunuyo
ruz. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik ihiyaçla-
rına göre plânlanmayan bir eğitim, Türkiye'nin 
kalkınmasına yararlı olamaz. Eğitim meselemi
zi düşünürken ve plânlarken, öncelikle Türki
ye'nin hızla kalkınmasını sağlıyacak, dünya 
çapında yüksek kaliteli ilim adamları ve tek
nisyenler kadrosu yetiştirmeyi birinci plâna 
almak zaruretini duyuyorum. Her yere orta
okul, her yere lise ve ondan sonra da buradan 
mezun olacakları alıp yetiştirecek üniversite
ler bulmakta güçlük çekmek, memleketimizin 
ihtiyaçlarını gidermek için öncelikle başvuru
lacak bir yol değildir. Memleketimizin biran 
önce kalkınması için, Türkiye'nin ilim alanın
da dünya çapında teknisyenler ve ilim adam
ları kadrosu kurmayı birinci plâna alması, bu
na öncelik vermesi lâzım. 

Üniversitelerin yönetiminde Üniversiteler
arası Yüksek Kurulun tekâmüle yönelmiş istik
rarlı bir faaliyeti sağlıyacağanı tahmin etmi-
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yoruz. Bu kuruluşun huzursuzlukları körükliye-
ceğinden endişe duymaktayız. 

Her kademedeki öğretim ve eğitim konusun
da ileri sürülen fikirlerin tatbikatta iyi netice
ler vermediği bir vakıadır. Aksaklıkların gide
rilmesi için millî eğitimde köklü bir reform ya
pılmasını zorunlu buluyoruz. Özellikle teknik 
eğitime yönelmenin zaruretini görüyoruz. 

Dürüst ve yurtsever müteşebbise yol gösteri
ci, teşvik edici ve yardımcı olmak kalkınma 
yönünden zaruridir. Ancak, vurguncular için 
programda önemli tedbirlere işaret edilmeme
si diğer bir üzüntü vesilesidir. 

Köylümüzün kalkınması için açıklanan hu
susların köklü tedbirler olmadığını, gerçekleş
mesi çok güç, iyi temenniler olduğunu müta
laa etmekteyiz. Köy (kalkınması, mahallin özel
liğine göre bölgesel gruplaşmalara gidildiği 
takdirde, asgari maksatla en kısa zamanda ger
çekleşebilir. Modern işletmecilikten söz eden 
program, modern işletmeciliğin asli unsuru olan 
sevkü idare ile çalışıma düzeninde faaliyet 
gösterecek fertlerin nasıl eğitileceği ve nitelik 
kazandırılacağı konularında bilgi vermemek
tedir. 

Ormanların faydasını izaha Hüzum yoktur,, 
fakat getirilen tedbirlerin kifayetsiz olduğunu 
görmekteyiz. Çünkü, orman bölgelerinde yaşı-
yanların eğitimi ve geçmişte orman olan bölge
lerin yeniden ormanlaştınlması gizli işsizliğin 
bu yönde değerlendirilmesi, ayrıca orman ürün
lerini değerlendirme sanayiinin biran önce ger
çekleştirilmesi program dışı bırakılmış görül
mektedir. . 

Şehircilik ve mesken politikası yalnız şehir
ler için düşünülmüş gibi görünüyor. Köylülerin 
mesken edinmesi konusunda tedbirleri düşün
mek ve programa koymak lüzumludur. Keza 
köklü tedbirler alınmadıkça ve köylerden şe
hirlere akımı durduracak bölge şehirleri kurul
madıkça, büyük şehirlerin mesken probleminin 
müspet bir sonuca varacağı hususundaki ümit
lerimiz zayıftır. 

Doğu bölgesi için özel bir kalkınma progra
mı hazırlanmasını ve bu programdan mahallî 
kaynakların özelliklerine göre yatırımlara gi
dilmesini bir prensibolarak uygun bulmakta
yız. Kanaatimizce, uygulanacak yeni program 
Doğu ile Batı arasında gelişmezlik farkını da

ha da büyütecektir. Bunun için, toprağın özel
liklerini dikkate alan yeni bir program hazır
lamanın gerekli olduğu kanaatindeyim. 

Ordunun harp silâh vasıtalarının millî eko
nomide yer alacak harb sanayii ile hazırlan
ması millî varlığımız için zaruridir. Harp si
lâh vasıtaları mühimmat ve teçhizatı dışa bağ
lı bir otoritenin milletlerarasında siyasi başa
rılara ulaştığı görülmemiştir. Yakın tarihte bu 
yokluğun ıstırabını çektiğimiz hepimizce ma
lûmdur. Bunun üzerinde Hükümet ne kadar 
çok önemle durursa, o derece milletimizi kapa
nacağı şüphesizdir. 

Hammadde ve malzemeden başlamak üze
re mamule doğru muhtelif kademelerde uygu
lanan istihsal vergisi, fiyatların yüksek sevi
yede teşekkülüne sebebolmaktadır. Türk sana
yi mamullerinin dış pazarlarda rağbet görme
mesinin asıl sebebi budur. Buna bir çare düşün
mek gerekirdi. 

Fabrikalarda, millî sanayide yeni yatırım 
imkânları veren fiyatların teşekkülünü sağ-
lıyacak tedbirler Hükümet Programına alın
mış olmalıydı. Yabancı sermaye ve yabancıla
rın elde ettiği gelirlerin dar mükellefiyet kap
samından çıkartılarak, Türk müteşebbisleriyle 
aynı düzeye getirilmesi millî bir vazife ola
rak telâkki edilmelidir. Program malî politika 
yönünden noksan görülmektedir. 

Yüksek faizli banka kredileri, politikasını, 
mevduatın, yatırımların hızlanmasını engelliyen 
ve Türkiye'de sermaye piyasasının teşekkülü
nü kısıtlıyan önemli bir faktör olarak görmek
teyiz. Halbuki, vatanımızın yatırımlarını hız
landırma bakımından finansmana ihtiyaç açık
tır. Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan 
hammaddesi dışa bağlı şirketlerde yabancı or
tak iştirakinin % 49 u geçmemesi daima gö-
zetilmelidir. 

Ulaştırma sektöründe en önemli meselemiz 
ihracı mümkün maddelerin ve yurt dışından 
getirilecek maddelerin kendi ticaret filomuz ile 
naklini gerçekleştirmek konusudur. Deniz ti
caret filosunun yola bağlılığı, emniyet, sürat gü
cü sağlanmalıdır. Yaşlı tekneler yararlı hale ge
tirilerek ek kapasiteler yaratılmalıdır. Diğer ta
raftan, milletlerarası seyrüseferin tanziminde 
koordinasyon üzerinde önemle durulmalıdır. 

Hükümetin koruyucu tababeti Türk top
lum hayatında tedaviden daha önemli görme-
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si takdire şayandır. Ancak, programda gıda 
maddelerinin kontrolü ile ilgili tedbirler zik-
redilmemiştir. Keza bugün yurdumuzun 20 kü
sur çeşitli ilâca ihtiyacı olmasına rağmen pi
yasada 2 000 den fazıla benzer müstahzarlar mev
cuttur. Hammaddesi dışa bağlı bu müstahzar
lar bir kontrola tabi tutulmalıdır. Bunların 
memleketin ihtiyacını karşılıyacak şekilde bir 
nizama bağlanması lâzımdır. 

Dış politika konusunda, Hükümetin tatbik 
etmiş olduğu politikayı kifayetsiz bulmakta
yız. Bu konunun en önemli meselesi Kıbrıs me
selesidir. Hükümet Kıbrıs meselesinde bugüne 
kadar aktif bir politika takibedememiştir. 

Günümüzün en önemli meselesi, Türkiye'
nin Ortak i-azara katılması konusudur, üız, 
Orcak razara katılmayı milli sanayiimizin ko
runmasını sağlamak amacı ile zamansız bul
maktayız. Türkiye'de iktisadi kalkınma çaba
lan yabancı memleketlerce yakından izlen
mektedir. Bundan önceki devrelerde olduğu 
gibi, Türkiye'yi iyi bir piyasa olarak gören 
memleketlerin, çeşitli yollardan büyük proje
lerin gerçekleştirilmesini baltalamak amaciy-
le bâzı önemli faaliyetlerde bulunabileceğini 
bu vesile ile Yüce Meclise arz etmeyi bir va
zife sayıyorum. 

Bunun dışında Hükümet Programında zik
redilmemiş olan şu önemli konuları da huzu
runuzda ortaya getirmeyi yararlı sayıyorum: 

Memleketimiz kaçakçılıktan büyük zarar 
görmektedir. Hudutlarımızın korunması yeni 
tedbirlerle sıkı bir şekilde sağlanmalıdır. Mem
leketimizin bir yakıt politikasına ve bir gıda 
.politikasına ihtiyacı vardır. Türkiye'nin eko
nomik alanda hazla kalkınmasını sağlamak 
için denizcilik faaliyetlerine geniş önem ver
mek lâzımdır. 

Gecekondu meselesine de bir iki kelime ile 
işaret etmek isterim: 

Seçimlerden önce bu konuda alabildiğine 
bir başıboşluk göze çarpmasına rağmen, seçim
lerden sonra da zaman zaman birçok vatan
daşların evleri yıkılma yoluna gidilmiştir. Ba-
fa gölü ve Elmalı'daki Karagöl meseleleri üze
rinde de Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 

Doğum kontrolü üzerinde de dikkatinizi çe
kerim. Doğum kontrolü Türkiye için başvuru
lacak bir tedbir değildir. Memleketimizdeki 

nüfus çoğunluğu başka memleketlerle kıyas
landığı takdirde, memleketimizde henüz boş
lukların olduğu nüfus artışından korkacak 
bir durumun olmadığı görülecektir. Memle
ketimizin kalkınması, sahibolduğumuz zengin
liklerin işletilmesi ve değerlendirilmesi ile müm
kün olur. Nüfus kontrolünün bunda bir çare 
olarak düşünülmesi doğru bir yol değildir. 

Hükümet programı hakkında özet olarak 
mâı uzatım budur. Yüce Meclise saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu, buyurunuz efendim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) - Sayın Başkan, saygı değer miUetveŞkili 
arkadaşlarım; 

Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan 
yeni Adalet Partisi Hükümetinin programı üze
rindeki kişisel görüşlerimi sunacağım. Konuş
mama Yüce Kurulunuzu saygı ile selâmlıyarak 
başlıyorum. 

Demokratik rejim içinde oyla iktidara gel
miş, bir hükümeti kutlamak ve başarı dilemek 
görevdir. Ne var ki, Sayın Demirel Hükümeti
nin programını dinledikten, ayrıca bir defa da 
itina ile incelendikten sonra bu programda ileri 
sürülen görüşlerin ve Adalet Partisinin ekono
mik felsefesinin Türkiye'yi kalkındıracağına, 
Sayın Demirel Hükümetini başarıya ulaştıraca
ğına inanmak güç olmaktadır. Çünkü, herşey-
den önce Türkiye'nin sorunlarına doğru teşhis 
koymıyan, doğru teşhis koymadığı için de isa
betli çözüm yollan göstermiyen bir hükümetin 
basan şansı daha başlangıçta sıfırdır. Çünkü, 
az gelişmiş, başka bir deyişle geri bıraktırılmış 
bir memleketin kalkınmasında izlenecek yolla, 
Adalet Partisinin dünya görüşü, ekonomik an
layışı ve yeni hükümetin tercih ettiği kalkın
ma yolu bir çelişme halindedir. Eğer ne kadar 
Sayın Demirel yeni Hükümetinin programında 
yer yer sosyal devletten, millî gelirin âdil da
ğıtılması zorunluluğundan söz etmekte ise de, 
kalkınmada uygulamak istediği sistem sosyal 
adaleti ve âdil gelir dağılımını sağlamaktan 
çok uzaktır. 

Sayın Başbakan, özel sektöre dayanan bir 
kalkınmanın savunucusudur, özel sektöre ağır
lık verilen bir ekonomide sosyal adaleti ve âdil 
gelir dağılımım sağlamak mümkün değildir. 
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Özel sektöre dayanan kalkınma modelinde kre
diler, devlet yardımları özel sektörün kesesin© 
akar, vergi muafiyetinden o yararlanır, artık 
değer özel sektöre ait olur, halk ise sömürülür 
ve millî gelirden yeterince pay alamaz. Bu ne
denle biz, programdaki amaçla uygulanan ama
cı çelişir şekilde görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, yeni hükümet progra
mı asırlık ihmallerin, sosyal yapımızdan gelen 
tarihî ve iktisadi sebeplerin bize devrettiği mi
rasın bir eseri olan yoksulluğu kabul etmekte
dir. Böylece Türkiye'nin geri kalmışlığında 
Sayın Başbakan ile aramızda bir anlaşmazlık 
yoktur. Anlaşmazlık bu az gelişmiş Türkiye'yi 
kalkındırma modelindedir. 

Sayın Demirel Hükümeti'programının 11 nci 
sayfasında kalkınmamızın ana şartını şöyle tes-
bit ve ilân etmektedir : «İktisadi kalkınmamı
zın başlıca potansiyelini, gücü hızla ve devamlı 
şekilde artan vatandaş kütlesinde, yani özel sek
törde görmekte ve buna önemli katkıda bulu
nan kamu sektörü ile dış âlemden gelecek kay
nakları ihmal edilmesi mümkün olmıyan un
surlar olarak mütalâa etmekteyiz.» 

Programın 23 ncü sayfasında aynı görüş 
şu cümle ile tekrarlamaktadır : «Biz; iktisadi 
hayatın en dinamik dayanağı olan dürüst ve 
yurtsever hür teşebbüse yol gösterici, teşvik 
edici, yardımcı bir davranışın en doğru yol ol
duğuna inanmışızdır.» 

Demek oluyor ki, Sayın Demirel Hükümeti
ne göre iktisadi kalkınmamızın başlıca potan
siyeli özel sektördür ve bu özel sektöre hükü
metçe yardım en doğru yoldur. Özel sektör bü
yük kapitalist çevreler anlamını taşımakta, 
böylece Sayın Demirel, «Türkiye kapitalist yol
la kalkınabilir» demektedir. 

Hükümet programında kamu sektörü, başlıca 
potansiyel kabul edilen özel sektöre katkıda bu
lunan bir yan |kalkm:ma gücüdür. Buna rağmen 
programın 13 ncü sayfasında yabancı sermaye
nin kalkınmamızdaki önemine değinilmekte ve 
şöyle denilmektedir : «Bu arada iç imkânları
mıza ek bir kaynak olarak yabancı sermayeyi 
yurt kalkınmasına yararlı olduğu ölçüde teşvike 
devam edeceğiz.» 

Görülüyor ki, Adalet Partisi Hükümetinin 
Programı Türkiye'nin kalkınmasında başlıca 
yükü özel sektöre vermekte, yabancı sermayeyi 

de ek kaynak saymaktadır. Kamu Sektörü ile 
kalkınmaya ayrılık ve önem verilmemektedir. 
İşte Sayın Demirel Hükümetini başarısızlığa gö
türecek birincii yanlış yol, kendilerinin en doğ
ru yol olarak gördükleri kapitalist kalkınma 
yolu olur. 

Yeni Hükümeti başarısızlığa uğratacak ikin
ci teşhis hatası ise şudur : Programın 22 nci 
sayfasında deniliyor ki, «Mevcut düzeniraıJiiziın 
Türkiye'nin kalkınmasına ve ilerletmesine engel 
olmadığına inanıyoruz. >> 

Bu görüş yeni değildir. Bu kürsüde geçen 
dönemde Türkiye'nin bugünkü düzeni uzun 
uzaadıya tartışılmış düzenimizi bozuk bulanlar 
görüşlerini örnekleriyle açıklamışlar, fakat Ada
let Partisi bu görüşlere kaltılmaımış karşı çuk-
ımışjtır. Sayın Demirel iıse seçim konuşmaları sı
rasında düzenlin değişmesini istiyenlıere hâin 
diyecek kadar bu konuda ileri giltmişlerıdilr. 
Halbuki bugün Türkiye'ye gerçekçi bir göash 
(baktığımız zaman düzenin bozukluğunda şüphe 
kalmamaktadır. Türkiye 'ninj düzeninin bozuk 
yanlan özellikle Sayın Bülent Ecevilt tarafın
dan bu kürsüde geniş aiçıklamıalaria ortaya ko
nulmuş ddi. Türkiye'de bulgun gerçekte bir ka-
piltaliıst düzen dahi yoktur. Çünkü kapitalist dü
zenin de kendiısıine özge kuralları, disiplini var
dır. Halbuki Türkiye'nin bugünkü düzeni tam 
(bîr kapkaç düzenidir, bir bozuk düzenidir. Tür
kiye hâlen bir sosyal dengesizlikler ülkesidir. 

Gerçek durumu bu olan bir memlekette, 
«Düzen bozuk değildir»! demek ve bugünkü dü
zenden şikâyetçi ollımamak, ancak bu düzenden 
yararlanarak kendi dümenini yürütenler için 
mümkündür. Bugün Devletin en yüksek maaşı 
verdiği sayın pariöımanterlerin bile nasıl bir 
'maddi sıkıntı içinde olduğunu ©ski arkadaşları
mız pek iyi bilirler; yeni gelen sayın milletve
killeri de kısa süre sonra öğreneceklerdir. Bu 
gerçekleri göre göre, «Bugünkü düzen iyi»ı de
lmekte büyük bir teşhis hatası vardır. Teşhisi 
yanlış kioiyunca da tedavi çaresini bulmak im
kânsızdır. 

Bu nedenlerle diyoruz ki, Adalet Partisi Hü
kümeti bu bozuk düzeni samimiyetle teşhis et
medikçe, sömürülenleri koruyucu köklü tedbir
ler almadıkça, toprak dağılılmında, kredi dağı
lımında adalet sağlamadıkça, sağlık ve eğitim 
hizmetleriniiı herkesin yararlanacağı bir duru
ma sokmadıkça başarıya ulaşma imkânı yoktur. 

— 130 — 
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HaÜbuki Adalet Partisi düzenden (memnun ol
duğuna göre elbet bu düzeni değiştirmiyecek 
fakir fakir olmakta, zenjgıin zengin kalmakta de
vam edip gidecektir. Bu durumda nasıl kalkınır 
Türkiye? 

'Sayın 'arkadaşlarım, yeni Hükümetimiz, par
tisinin lanafelsefesine bağlı kalarak kalkınma 
yolu olarak özel sektörü, yani kapitalist kal
kınma ylolunu seçmiştir. Biz diyoruz ki, az ge
lişmiş ülkeler bu sistemle kalkınamaz. Niçin kal
kınamaz? Bir kere Anayalsamız Türkiye'nin kal-
kmımasında ağırlığı özel sektöre değil, kamu 
sektörüne tanımıştır. Hükümet programı, bu 
yanı ile Anayasamızın temel felsefesine aykırı 
düşmektedir. Burada bu görüşümüzün doğru
luğunu tarafsız bir bilim adamımızın çok isa
betli açıklamasiyle ispat etmek istiyorum. 

tstanfbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare 
Hukuku Profesörü Sayın Dr. Lütfi Duran, 
Milliyet gazetesinin 2 Kasım 1969 günkü sayı
şımda çıkan Ibir açik oturum konuşmasında 
şöyle demektedir : «Türk Anayasası, kalkınma 
felsefesi bakımından Devleti, yani kamu sektö
rünü esas almış, özel sektörü ise onun yardım
cısı kabul etmiştir. Bu, Anayasanın muhtelif 
hükümlerinden çıkarılabilir. Türkiye Cumhuri
yetinin bir sosyal Devlet olma karakteri belir
tilmekle daha başlangıçta bu husus ortaya kon
maktadır. Kalkınma ile ilgili olan 41 nci ve 
plânlama ile ilgili 129 ncu madde hükümleri de 
bu yöndedir. 41 nci madde kalkınmayı Devle
tin ödevi olarak vasıflandırmış ve bu görevi 
(Millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği Önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak) olarak belirtmiş
tir. 129 ncu madde de, Devlet Plânlama Teş
kilâtı bir Anayasa kurumu olarak öngörülmüş 
ive plân düzenlenmesi bakımından sıkı kayıt ve 
şartlar konulmuştur. 

Bütün bunların yanında ve daha da önemli 
olarak yeni Anayasa başka memleketlerde pek 
görülmiyecek şekilde bir kamu teşebbüsü ka
tegorisi yaratmıştır. Bunlar iktisadi alanda 
çalışacak olan Devlet kuruluşlarıdır. 

Kısacası, bu anahükümlerde bile hemen gö
rülebileceği gibi, yeni Anayasa, Türkiye'de 
kalkınmanın motorunu Devlette kabul et
miş, özel sektörü ise yardımcı saymıştır. Hal
buki, Demirel Hükümetinin Programında 

bu Anayasa yorumuna tamamen ters bir şe
kilde, özel sektör kalkınmanın motoru olarak 
ele alınmakta, kamu teşebbüsü yan unsur sa
yılmaktadır.» 

Sayın arkadaşlarım, bir memleketin kalkın
ması ancak sanayileşmesiyle mümkündür. He
nüz özel sektöründe sermaye birikimi mev-
cudolmıyan az gelişmiş memleketlerde özel 
sektör eliyle sanayileşmek, önce bâzı kişileri 
Devlet kesesinden zengin etmeyi gerektir
mektedir. özel sektöre, yatırım yapsın diye, 
Devlet Hazinesinden ya da kredi kuruluşla
rından geniş imkânlar sağlıyacaksınız, kredi 
vereceksiniz, muafiyetler tanıyacaksınız, vergi 
indirimleri yapacaksınız, teşvik fonuyla bes-
liyeceksiniz. Adalet Partisinin bundan evvel 
izlediği bu yol, özel sektöre DeVelt kasasın
dan para vermek, Anayasaya aykırı görüldü 
ve Anayasa Mahkemesi, Yetki Kanununu ip
tal etti. 

Görülüyor ki, sanayileşmek için Devlet 
eliyle fert zengin etmek Anayasamıza pek 
uygun düşmüyor. 

Diyelim ki, özel sektör eliyle, yani fert
leri Devlet kasasından besleyerek sanayileş-
tiniz. Sonuç ne olacaktır? özel sektör hal
kın ve Devletin sırtından yatırımlar yapacak, 
bundan büyük kâr sağlıyacak, artık değer tek 
hasma kendisine aidolacaktır. Kamu yararı 
bunun neresinde. Özel sektör büyük kârını 
yeni yatırımlara harcamaz. Lüks bir hayat ku
rar, kendisine ve keyfine bakar. Böylece de 
memlekette sosyal denge bozulur. Bol ka
zançlılar, affedersiniz, köpeklerine Avrupa'
dan ithal malı mama getirirken, köydeki ya 
da gecekondudaki verimli vatandaş ilâç pa
rası bulamaz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Devletin ürettiği demirden, çimentodan 
aracılar hiç emeksiz milyonlar vurur, vatan
daş bunları maliyetinden çok pahalıya satm-
almak zorunda kalır. Bu, ticaret değildir, özel 
sektör dediğiniz aracıyı aradan çekiniz, hem 
Devlet kendi imal ettiği maldan kâr edecek
tir, hem de tüketici daha ucuza malzeme sağ
lamış olacaktır, özel sektör hem Devleti, hem 
halkı iki başlı olarak işte böylece sömür
mektedir. Aksine, Devlet eliyle yapılan yatı
rımların kârı ile derhal yeni yatırımlar ya
pılır, aynı zamanda işçiler de sömürülmekten 
kurtulmuş olur. 
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Yeni Hükümetimiz özel sektörden ayrı ola
rak "bir de yabancı sermayenin kalkınmamız
da yararlı olacağı kanısındadır. Bu inanış da 
yanlıştır. Yabancı sermayeye bel bağlamak asla 
çıkar yol değildir. Aslında yabancı sermaye ye
ni sömürgeciliğin metodudur. Emperyalizm ça
ğımızda silâhla değil, kapital ile girmektedir 
bir ülkeye. Çünkü bir memlekette yabancı ser
maye arttıkça, bu sermayeyi getirenler iç işle
rine ve mevzuata da karışmaya başlarlar. Siyasi 
bağlantılar olmamak kaydiyle devletten dev
lete dış krediler zararlı olmıyabilir. Ancak, ya
bancı şirketler eliyle giren, aşırı kâr eden ve bu 
kârını da transfer eden, ihracat yapmıyan ya
bancı sermaye getirdiğinden fazlasını götürerek 
memlekete hiçbir yararı dokunmamakta, yerli 
ve millî sanayii de baltalamaktadır. 

Türkiye'ye 1953 ten 1968 yılına kadar onbes 
yılda 85 168 122 dolar yabancı sermaye girmiş
tir. Doları on liradan hesabedecek olursanız, 
850 milyon liralık yabancı sermayenin 346 mil
yon lirası, yani % 40 ı kâr transferi olarak tek
rar yurt dışına çıkartılmıştır. 1964 yılından iti
baren kâr transferi birdenbire yükselerek yılda 
15 milyon liradan 78 milyon liraya çıkmıştır. 
Bir kısım yabancı sermaye kisvesi altında yur
dumuza giren para ise, daha önce çeşitli yol
larla Türkiye'den kaçırılmış paralardır. îlâç. 
oto lâstiği yapan yabancı şirketler en büyük 
kârı sağlamakta, bunu da fiyatlarındaki aşırı 
pahalılıkla yapmaktadırlar. 

Sayın Necmettin Erbakan, 26 Eylül 1969 
günlü Cumhuriyet Gazetesinde çıkan demecinde 
bu konuda şu gerçeği ortaya koymuştur : 

«Yaptıkları montaj kamyonu, hiç içleri sız
lamadan 140 bin liraya satarlar. Oysa bu kam
yonun dünya piyasasındaki değeri 56 bin lira
dır. Üstelik montaj fabrikasından her kamyon 
için en az 56 bin lira da dışarı gider. Korkunç 
bir çark. Yabancı sermayenin ve montajcıların 
marifeti bu!...» 

işte Hükümet, kaynağı şüpheli, bir kısmı 
Türkiye'den kaçırılmış olan paraların tekrar 
yurda sokulmasiyle meydana gelen yabancı ser
mayeden imdat ummaktadır. Aşırı kârları ile 
tam bir sömürü rolü oynıyan, millî sanayiimizin 
gelişmesini baltalıyan, kâr transferi ile dış tica
ret dengesini alt - üst eden, ithalât yapmıyan 
yabancı sermayeye bel bağlamakla Türkiye'nin 

kalkınması gerçekleşemez. Bir yağ fabrikası 
yıllık kazancını dışarıya transfer etmek sure
tiyle her iki yılda Türkiye'den bir fabrikayı dı
şarıya uçurmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde çok tartı
şılmış bir toprak reformu konumuz vardır. Hü
kümet programında ne toprak reformundan, ne 
de ciddî bir vergi reformundan söz edilmemek
tedir. Toprak dağılımındaki adaleti sağlamak, 
verimi artırmak, toprak gelirindeki paylaşmayı 
hakkaniyete ulaştırmak, toprak köleliğine son 
vermek, topraktaki sömürüyü önlemek, tarım
dan sanayie kaynak aktarmak için toprak re
formu şarttır. 

Nitekim Anayasamızın 37 nci maddesi bu 
reformu yapmayı Devlete görev olarak vermek
tedir. 

Beşbin üyesi olan Türkiye Ziraat Mühendis
leri Odasının 1965 yılında yaptığı ve Sayın Baş
bakanın da katıldığı birinci teknik kongrede 
toprak reformu yapılması mütehassıs ziraatçi-
ler tarafından karara bağlanmıştır. Bu kongre 
zabıtlarını ihtiva eden kitabın 219 ncu sayfa
lında şöyle denilmektedir : 

«Bünyesel değişiklik ancak toprak reformu 
ile gerçekleştirilebileceğine göre, tarımımızın 
gelişmesi için aşağıdaki amaçlarla toprak refor
munu zorunlu görmekteyiz.» 

Bunu beşbin ziraat mühendisi söylüyor. Bu 
amaçlar uzun olduğu için vaktinizi almıyaca-
ğım. Ancak amaçlar, bizim de toprak reformu
nu savunurken ileri sürdüğümüz amaçlardır. 

Sayın Demirel, 1965 seçimlerinden önce ver
diği 8 Ağustos 1965 tarihli Milliyet Gazetesin
deki demecinde bu konuda aynen şunu söyle
miş ve şu açık taahhütte bulunmuştu: «İktidara 
gelir gelmez ele alacağımız tasarılardan biri 
toprak reformu olacaktır.» 

Halbuki Sayın Demirel iktidara 1965 te gel
miş, toprak reformu yapmamıştır. Bizim tekli
fimiz Anayasa Komisyonunda uyutulmuş, Zi
raat Bakanı Dağdaş, Hükümetin bir tasarı ha
zırladığını, komisyonda İsrarla söylediği halde, 
geçen dönemde bu tasarı bir türlü Meclise veril
memiştir. 

Sayın Demirel, Parti iktidara geçtükten son
ra toprak reformuna yanaşmamıştır. Şimdi ise 
tamamen karşı çıkmaktadır. 12 Ekim 1969 ta-
rlihli Milliyet Gazetesinde çıkan bir demecinde 
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Sayın Başkan şöyle demektedir: «Türkiye'de 
toprak reformu yapılmasına lüzum ve imkân 
yoktur. Çünkü Türkiye'de bir toprak reformu 
ile dağıtılacak toprak yoktur.» 

O halde Sayın Başbakana sormak lâzımdır, 
Anayasanın 37 nci maddesini ne yapacağız? 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Zamanın kısalığı, konunun derinliğine gir
meme mânidir. Ancak Türkiye'de toprak açlı
ğını gidermek, Anayasanın bir emrini yerine 
getirmek, ziraatte kalkınmamızı sağlamak için 
toprak reformu şarttır. Yeni Hükümetin prog
ramımda bu konuda her hangi bir taahhüt mev
cut değildir. Anlaşılıyor ki, Sayın Başbakanın 
kişisel görüşü Hükümete hâkSın olmuştur. 

Yalnız şunu bilelim M, Türkiye ̂ de toprak 
reformu yapılmadıkça gerçek bir kalkınma dü
şünülemez. Sayın Demirel buna yanaşmadığına 
göre, başarıya ulaşmasına da imkân olmıyacak-
tır. 

Sayın milletvekilleri, temel felsefesi, dünya 
görüşü, kalanıma için seçtiği metod bakımından 
Adalet Partisinin Türkiye'yi kalkındırması 
mümkün değildir. Ancak, demiokraltiik rejim 
içersinde genel oyla seçilmiş bir iktidar olarak 
dört vıl daha Türkiye'nin kaderinde söz sahibi 
olacaklarıdır. 

Bu arada, Hükümet programında pek çok 
perakende vaatler de görülmektedir. Beşikteki 
çocuktan bir ayağı çukurdaki ihtiyara kadar 
her yaştan her meslek ve sınıftan vatandaşa, 
kendilerine casö.p gelecek yeni teklifler ve vaat
ler listesi şeklindeki programın gerçekleşme im
kânı mevcut değildir. Çünkü bu vaatler bir sis
temden yoksundur.Aynı zamanda Adalet Par-
tMine güvenimiz kalmamıştır, İşte elimizde bun
dan 4 yıl önce bu Mecliste okunmuş ve Adalet 
Partisi oylariyle güven oyu almış 1 nci Demirel 
Hükümetinin bir programı var ve 4 yıllık ikti
darının sonucu ortada. Bu 4 yıl, tam asayişsiz
lik, fiyatlarda yükselme, partizanlık, Anayasa 
kuruluşlarına saygısızlık, irticai okşama, sanat 
okulları yerine ihtiyaçtan çok imam - hatip okul
ları açma, petrol ve maden dâvamızda millî 
menfaatlere taban tabana zıt kararlar almakla 
geçmiş, devrimci ve ilerici öğretmenlere hiç 
acınmadan kıyılmış, köylünün ve çiftçinin malı 
değerlendirilmemiş iç ve dış borçlarımız 1965 te 
25 milyar lira iken Adalet Partisinin 4 yıllık 

iktidarı sırasında 14 milyar lira artarak 39 mil
yar liraya yükselmiştir. 

İstanbul'da, Taksim'de, Konyağa, Kayseri'-
de, Tunceli'de sırtını Adalet Partisine dayıyan 
ve Hükümetten cesaret alan kara düşünceli bâ
zı topluluklar âdeta kazan kaldırmışlar, kendi
lerine düşman saydıkları aydınlara, gençlere, 
Öğretmenlere, tiyatro sanatçılarına, kitap evle
rine, masum kadınlara saldırmışlar, yakmışlar, 
yıkmışlarıdır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, vaktiniz ta
mam, lütfen cümlenizi bağlayın. 

SALÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Bir sayfam kaldı, Sayın Başkanım. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de demokrasi
nin kurulması ve demokrasinin yaşamasının baş 
savunucusu olan bir partiye, Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup bir arkadasınız olarak demok
ratik rejim içinde genel oyla işbaşına gelen Sayın 
Demirel Hükümetine karşı, iktidarı sırasın
da saygılı olacağımızdan şüphe yoktur. 

Ancak yukarda arz ettiğim gibi, tenkidleri-
mizi söyliyeceğiz. Sayın Başbakan Hükümet 
programında «Hangi istikametten gelirse gel
sin memleket için faydalı görüşlerden yararla
nacağız.» demektedir. (A. P. sıralarından «fay
dalı» sesleri) 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Evet, faydalıdır, bunlar. Ancak yu
karda arz ettiğim gibi, bir yandan büyük iş 
çevrelerinin, öte yandan ilim yayma derneğinin 
desteği, bâzı partizan vali, kaymakam ve idare 
adamlarının gayretkeşliği, bir kısım halkın 
fanatik bağlılığı sonunda eskiye oranla oy kay
bederek iktidara gelen Adalet Partisi için önü
müzdeki 4 yılın başarılı geçme ihtimali mevcut 
değildir. Nitekim 1965 - 1969 arasındaki 4 yıl
da çok şey kaybettik ve iflâsın esimine geldik. 
Buna karşılık Anayasanın emrettiği hiçbir ciddî 
ve büyük reform yapılmamıştır, önümüzdeki 
4 yıl içinde de Türkiye'nin bozuk düzeni değiş-
miyecek, iç ve dış sömürü sürüp gidecektir. 

Sayın Demirel 12 seçimlerinden sonra ver
diği ilk demecinde, «önümüzdeki 4 yıl içinde 
2 nci Türkiye'yi kuracağız.» demiştir. Bizim 
içten dileğimiz şudur: 

önümüzdeki 4 yıl içinde Sayın Demirel eli
mizdeki 1 nci Türkiye'yi yıkmasın da, biz 2 nci 
Türkiye'yi kurmasından vazgeçtik. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Vaktiniz tamam, Sayın Esatoğ-
lu. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Bir iki cümle kaldı, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti Sayın Esatoğlu, 
lütfen son cümlenizi söyleyin efendim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Temel felsefesini, ekonomik görüşle
rini iyi bildiğimiz ve programını açık seçik eleş
tirdiğimiz Adalet Partisi iktidarının kalkınma
mızı gerçekleştirebileceğine inanmıyorum, ama 
kötümser de değiliz, ümidimiz halktadır, halka 
gideceğiz, gerçekleri anlatmaya... 

MUSTAFÂ KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Milletten, halktan söz etmeyin, siz... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Düzenin bozukluğunu anlatmaya de
vam edeceğiz. Halk çoğunluğunu kapitalist ve 
tutucu Adalet Partisinden kopararak bizzat ken
di iktidarını kuracağız ve bu bozuk düzeni 
mutlaka değiştireceğiz, işte Türkiye ancak 
o zaman kurtulacak, gerçek kalkınma kapitalist 
yolla değil, Anayasamızın gösterdiği halkçı ve 
toplumcu yolla olacak, kalkınmanın nimetle
rinden de sömürücüler değil halk kendi yarar
lanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfen cümle
nizi bağlayın... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — O günler uzak değildir. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Kenan Mümtaz Akışık, 
buyurun efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri arka
daşlarım ; 

Zamanın tahdidedilmiş olduğunu hesaba ka
tarak konuşmalarımı sadece Hükümet progra
mının işaret ettiği geri kalmış illerin kalkınma-
siyle ilgili özel plânlama üzerinde toplıyacağım. 

Hemen arz edeyim ki, 1950 den evvelki prog
ramlar hariç bugüne kadar bu şekilde programa 
girmiyen bu konunun halen önümüze çıkan 
özellikleri içinde detaylı olarak Hükümet prog
ramına girdiğini görmekle memnuniyet içinde
yiz, şayanı şükran sayarız. 

Yalnız programın tümü olarak sadece vaad-
lerden ibaret kalan bir nitelik taşıdığının - doğ
ru veya yanlış ihsas ettiğimiz için - endişe edi

yoruz ki, bu da o vasıfta bir temenni veya hayal 
olsun. 

Bundan evvel sayın iktidar yetkililerinden 
birisinin aynı bölgede, bir ilçede 4 milyon zirai 
kredi yerine 20 bin lira göndermesi gibi vait 
şeklinde olursa veyahut «Sözümüz senettir, 
bunun üzerinde duracağız.» denip te sonradan 
unutulmuş bir vait niteliğinde olursa, işte o za
man üzülürüz. 

Bütün bu kuşkularımıza mahal bırakmamak 
sayın iktidar yetkililerinin elindedir. Elindedir 
ve konuyu hakikaten bütün ciddiyetiyle sayın 
iktidar yetkililerinin ele alması lâzımgeldiğine 
de kaaniiz. 

Bunu böyle düşünürken, biz çok daha 
ileri giderek bir Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin itibarı, haysiyeti meselesi olarak ele 
aldığımızı da yüksek huzurlarınızda arz etmek 
isteriz. 

Biz düşünüyoruz ki, bu çağda Türkiye Cum
huriyeti hudutları içerisinde bugün önümüze 
çıkan, bahsimize konu olan illerden birisi gibi 
bir ilin kalması, her şeyden evvel şerefli Türk 
Devletinin itibarına lâyık olmıyan bir hâdisedir. 

Yüksek malûmunuzdur, bu konu seneler se
nesi allerji yaratan bir konu olarak ele alınmış
tır; birçok niyetlerin arkasında önünde işlen
miştir. Mesele üzerinde durulmak lâzımgeldi-
ğinde büyük tepkilere mesnedat edilmiştir, al-
lerjilerin temeli olmuştur. Daha 2 sene evveline 
kadar Sayın Cumhurbaşkanının bu illerden biri
sini ziyareti sırasında ihtiyaçlar ileri sürlüp de, 
bunun sadece bir özel plânlama, özel Devlet 
plânlamasiyle giderilebileceği noktai nazarı sa
vunulduğu zaman tahmin edilmedik, umulma
dık bir tepki dahi görülmüştür. 

O günden bugüne hiç olmazsa meselenin 
bir Hükümet programına girmiş olmasını haki
katen büyük aşama sayıyoruz ve takdire şayan 
da görüyoruz. Eğer az evvel arz ettiğim kuş
kular olmasa, eğer bugüne kadar olan tatbi
katın ve programın özelliğinden gelen bâzı en
dişelerimiz olmasa, muhterem grup arkadaşla
rım alınmasınlar, ama sadece bu plânlama üze
rinde Hükümet programına olumlu oy vermeyi 
çok arzu ederdim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, iş ağırdır, iş bir 
Devlet şerefiyle mukayese edilmiyecek derecede 
fecidir, fakat bunun yanında ve bunun kadar 
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daha feci olarak insancıl duygularla imtizaç 
edemiyecek kadar da insan haysiyetini kırıcıdır. 

İskandinav memleketlerinden bir şahsın 
sırf insanlık duygularını tatmin için Afrika 
yamyamları arasına kadar gidip çalışmak hiz-
metinii, biz Doğumda kendi aydınlarımızdan, 
kendi insanlarımızdan beklemek zorundayız, 
ibeklliyoruz ve bu bekleme duygularımızı, kim ne 
derişe desin, kini hangi değerler içinde ele alır
sa alısın, Yüksek Huzurunuzda ve her yerde 
açıklamakla da hem vazifeliyiz, hem yükümlü
yüz. 

Tâbirimi mazur görün, bir bakıma bugüne 
(kadar, Doğu, Devletin himaye gücünden, yük
seltici gücünden faydalanmamış bir yerdir. 
Sözlerimi yalnız Doğu üzerinde topluyorum. 
Bunun dayandığı nedenler vardır. Sadece eko
nomik ve sosyal gerilemeler içimde veyahut bu
nun ağırlıkları ile meşbu illerimiz bulunabilir, 
ama Doğu'daki iller gibi bir Devletin sadece 
tahribedici gücünü Devlet olarak tanıyan illeri
miz yine Doğu'da görülebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu&ün, birçok hâdise
ler üzerinde durulur. Seçimlerde bâzı baskılar
dan bahsedilir, Doğu'daki akla gelmedik huzur
suzluklar, anarşiler üzerinde bâzı emsaller gös
terilir. Bunların hemen hemen tamamı doğru
dur, fakat orada Devlet, Devlet olma vasfından 
uzak bulunduğu için, vatandaş himayeyi, insan
lık haklarını, bugünkü düzenimiz için bâzı ka
nun dışı olan yollarda aramakta mazur kalmış
tır. Devletten ezinti görmüştür, nüfuz sahibine 
sığınmıştır. Devletten himaye görmemiştir, otu
nun yanmaması için, hayvanının çalınmaması 
için veyahut sılhhaıtinin muhafazası için aynı 
mahiyetteki nüfuz salhibine sığınmıştır. Bu sı
ğınmalar, kim ne derse desin, o sığınmayı ka
bul eden nüfuzlu şahsın aleyhine hiçbir zaman 
hiçlbir kimse tarafından kötü olarak kullanılma
yı gerektiren bir hal değildir. Benim nazarımda, 
müsaadenizle, müsait bulmasanjz bile, benim na
zarımda bu bir zarurettir ve haltitâ bugün sömü
rücü, nüfuz sahibi, şu sıfat altında, bu sıfat al
tında önümüze çıkan kişiye karşı, Devletin 
hükmüferma olmadığı yerde, biraz teşekkür etr 
mek lâzimlgeliyor. 

Devlet, orada zor şartına başvurduğu zaman, 
sadece, zorun her yerde olduğu gibi ortaya koy
duğu esas üzere, ehliyetsizliğini, orada koşulla

rın icabı giderilmesi veya kuWetöl̂ ndirilime84 
için neler lâzımigeldiği hakkında bdlpsMiğini 
gösltermişjtir. Şahıslarda dahi nerede zor varsa, 
nerede asajbiyet varsa orada hecerikteMk vardır. 
Bugün, isim söylemeden aaiz edeyim, yetkili 
kişilerimiz arasında hiç olmazsa hâdiseler önün
de asabiyetine hâkim olan kişilerimiz, ne kadar 
kusurlu olursa olsun, sadeoe bu yöniyle takdir 
görmektedirler. Devlet için de böyledir, biMn 
kişiler için de böyledir. Biz oradaM1 zorluğun, 
orayı tanımıyan kişilerin elinde yetkinin bırakıl
masından doğduğunu görmekteyiz. 

Bir kere tanıma konusunda, kabul etmek lâ
zımdır ki, ne türlü olursa olsun sosyal, ekono
mik, veyahut, eğer bu hususta bir endişe iz
har eden arkadaşlarımız varsa, etnik yönlerden 
bir uzmanlar heyetinin bu konuda tam inceleme 
yapması lâzımıdır. Belki Çok mücerret gelecek
tir bu lâflarım bâzılarınıza, fakat muhterem 
arkadaşlarım kabul buyurun, oradaki şartlan 
ömrü boyunca değil, malhdut bir aüre için ya-
şajmıyan kimse hakikaten bunları anlamakta 
mazur sayılabilir, fakat Hükümet olarak ikti
dara gelmiş bir kimsenin, bir millet temsilcisi 
olarak Yüksek Meclisinize katılmış bir kimse
nin bunları bilmemezükten gelmesi, artık ken
di lehine mazereti ifade edecek bir hal sayıla
maz. Birçok sebepler, birçok çareler düşünlülebi-
lir, fakat bu çarelerin başında eğitim ve öğre
tim noksanlığını gidermekle beraber ve belki 
bundan daha evvel bugünkü sefaletin Önüne ge
çici çarelerin aranması şarttır. Bugüne kadar 
Yüksek malûmunuz, Doğu bir bölige adıdır; 
Türkiye'de bir ıböflge adı. Halbuki, hakikatte ve 
aslında Doğu bir bö%e adı değildir; Doğu açlı
ğın adıdır, sefaletin adıdır, cehaletin adıdır ve 
bunların arkasından gelen her şeyin adıdır, bir 
bölge adı değildir. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Biz, Doğu'daki bu vasıfları bakımından Yük
sek Huzurunuzda, eğer böISge adı ile tâMrimft 
mazur görmeden kabul ederseniz, bölge aldı ile 
adlandıracağımız bütün bölgelerden istirham 
ediyoruz ki, işte bir Doğu önümüzde... BMn di
ğer güneyimiz, kuzeyimiz ve batımız Doğu'ya 
sırf Iskandinaivya'dan, Afrika yamyamları içine 
gidecek insanların gösterdiği insancıl duygular 
içinde Doğu'ya yönelelim. Bu, bizim bir borcu
muzdur, bu bizim ahlâk anlayışımın olmalıdır, 
insancıl anlayışımız ojmaüdır. Eğer her şeyin 

- 1 3 5 ^ 



M. Meclisi B : 5 10 . 11 . 1969 O : 1 

üstünde uhrevi duygularını tutan kimseler var
ışa, işte onların da başında gelen duyguların, 
düşüncelerin aslı olmalıdır. 

Eğitim esastır. Küçük gördüğümüz, alçak, 
yahut aşağılık duyguları içlinde takibettiğimiz 
bir kütlenin eğitimi esastır, ama bugünkü eğitim 
politikasında maalesef esas şu : Bir muhtarlığa 
15 tane köy bağlanır, 15 köyün sadece birisine, 
yani muhtarın oturduğu köye okul yapılır, di
ğer ondördüne yapılmaz. Ondördünde oturan 
vatandaş Hükümete müracaat ettiği zaman; 
«Senlin muhtarlığında okul vardır, sana okul 
yapmıyacağız...>x O vatandaş çocuğunu... (A.P. 
sıralarından, «Yer söyle, yer» sesi, gürültüler) 

YUSUF ZIYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Bütün Anadolu... Canım neye öyle söylüyorsu
nuz... Her yerde... Adana'da öyle, Bitlis'te öyle, 
Muş ita öyle... Her tarafta öyle. Başbakan da 
orada dudak büküyor, bu doğru sözler karşısın
da dudak büküyor... (A.P. Biralarından,, anlaşıl-
mıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Siz söz almadan konuşuyor
sunuz.. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşı
lıklı anlasılmıyan müdahaleler.) Arkadaşlar, 
karşılıklı konuşmayın. 

Siz de söz almadan kalktınız, bütün öfke
nizi boşalttınız beyefendi. Bu şekilde olmaz 
müzakereler. (A. P. ve C, H. P. sıralarından 
anlasılmıvan müdahaleler.) Siz de efendim, siz 
de, lütfen siz de müdahale etmevin. 

KENAN" MÜMTAZ AKISIK (Devamla) — 
Sayın arkadaşlar, biraz evvel arz ettim, haki
katen haklısınız ve onu, Sayın Başkanımın 
da buyurdukları şekilde, eğer usulüne uygun 
şekilde yaparsanız hem benim zamanım kay
bolmaz, hem de biz müspet cevap veririz, 

Demek ki, su anda iki nokta gerçekleşmiş
tir. Bu noktalardan birisi; DoSu'yu bilmivo-
ruz o halde beyefendi, İsrarınız bana bunu 
gösterdi, bir. İkincisi, asabiyet aczin ihzarı
dır, bu da tahakkuk etti, iki. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

Sayın arkadaşım, bu verdiyim örnek Bit
lis'in Hizan ve Mutki ilçesindedir. 15 köyün 
baa-lı olduğu, 15 mezra adı altında köyün 
bağlı olduğu bir muhtarlık... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Mezra 
başka. Mezra mahalledir. 

KENAN MÜMTAZ AKISIK (Devamla) — 
Beyefendi, mezra eğer mahalle olsaydı, bu me

seleyi Yüksek Huzurunuza getirmezdim. Bir 
mezra ile köyü kanştırmıyacak kadar o mu- -
hiti bilen bir kimseyim. Öyle mezralar vardır 
ki, bu mezralar anaköye 10 kilometre uzakta
dır beyefendi, öyle köyler vardır ki, ilçe 
merkezine ancak üç günde geliniyor. Zaten 
«Doğu tanınmıyor» derken benim kastım ne
dir?... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Başba
kan söz istemiştir. Yalnız Sayın Akışık'a de
ğil, sabahtan beri konuşan bütün hatiplere 
gerekli cevabı, uygun gördüğü cevabı vere
cektir. Çok rica ederim yerinizden müdahale 
etmeyiniz ve konuşmaların şimdiye kadarki, 
güzel seyrini sonuna kadar devam ettirelim. 

Buyurun Sayın Akışık. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Teşekkür ederim, efendim. 

Aynı köyün vatandaşı; «O halde köyüme 
okul yapın» dediğinde, «Senin muhtarlığında 
okul vardır.» deniyor. «O halde çocuğumu ya
tılı bölge okulunda okutun» dediğinde aynı 
cevap veriliyor : «Canım senin köyünde okul 
var.» Muhtarlıkta olan okul 15 köye yapıl
mış okul olduğu gibi, bütün ihtiyaçları da 
bu şekilde karşılanıyor. Su istediği zaman 
böyle, cami istediği zaman böyle, yol iste
diği zaman böyle ve bu maalesef Doğu'da bir 
idare politikası. 

Muhterem arkadaşlar, sadece gazete malû
matı dahi, M, huzurunuzda biraz da sitemle 

. bahsedeyim, çok şerefli basınımız, her zaman 
övündüğümüz basın, akla gelmedik mesele
leri dünyanın köşe ve bucağından aktarırlar, 
aktarılır gazetelerimize ve biz orada okuruz, 
fakat o aktarılan meselelerin belki çok daha 
ağır şartlar içinde olanını biz yaşarız, ama 
onlar gelmez. Muhterem basın mensupların
dan Bitlis'e kadar şeref vermiş kimselere, 
ben Mut ve Hizan'ı hassaten görmelerini is
tirham ettim; bir kısmı ikinci gelişlerinde 
bunu yapacaklarına söz verdikleri halde gel
mediler. işte derdiniz bu. Derdimiz; hiç olmazsa 
basın yoliyle bu meseleyi muhterem huzurla
rınıza, umumi efkâra intikal ettirebilmektir. 
Belki o yoldan meselelerimizin çözümünü göre
ceğiz. Bu yoldan görmek hususundaki ısrarımı-
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zm sebebi de, bugüne kadar akla gelmedik me
seleler yüzünden, bazen çok sade, çok basit me
seleler yüzünden bu bölge için yakıştırılmış yük
lerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, zamanın dar olduğu
na, kısa olduğuna bakarak bu hususta daha faz
la ileri gitmiyeceğim, yalnız Türkiye'de 21 ta
ne başarısız lisenin 19 unun Doğu'da olduğunu 
söylemekle yetineceğim. 

Mut ilçesinde tek bir ailenin senelik kazan
cının 275 lirayı geçmediğini söylemekle yetine
ceğim ve bir köylünün bana söylediğini aynen 
size tekrar edeyim; dedesinin dedesinden beri 
akdarı ziraati yapıp, onu yiyip idamei hayat 
etmeye mahkûm olan şahsın torunlarının dahi 
buna mahkûm olduğunu söylemekle iktifa ede
ceğim. 

Eğer muhterem heyetinizin, sözlerim karşı
sında itibara değer hususiyet bulmamazlık gibi 
bir hükmü varsa memleket oradadır; heyet ku
rabilirsiniz, tetkik heyeti kurabilirsiniz, sırasına 
göre masrafını dahi bana yükliyebilirsiniz, biz 
bunları o yolla ispat edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim bir mesele 
olarak şunu da arz edeyim... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Akı-
şık. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bu da buradaki Devlet memurlarının durumu
dur. Memurlar iki grup olarak oraya gelir. Biri
si sürgünlerdir, birisi stajdan yeni, çıkmış kimse
lerdir. Bu büyük bir sorundur bizim nazarımız
da. Stajdan çıkmış kimseler yetkilerinin en ağır 
şekli içinde nelerin nerelere kadar uzadığını öğ
renmek niyetiyle hareket ederler. Sürgün gel
miş kimseler ise Ankara'da uğradığı kadrin yü
künü oradaki vatandaşa çektirmek istiyen kim
selerdir. Ve bu yüzden çok fecîdir; - belki siz 
yine kabul etmiyeceksiniz ama, dediğim gibi is
patı her zaman mümkündür. - orada kanun tat
bikatı ayrı bir mantık ve anlayış içindedir. Ka
nunlar en ağır şekliyle, en insafsız şekliyle, hat
tâ çoğu zaman insan haysiyetine en kırıcı darbe 
vurucu şekliyle tatbik edilir. Bu ispatlanacak 
bir mesele değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Akışık. 
Lütfen cümlenizi tamamlayınız efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Yine sözlerimin başına dönüyorum; buraları 
kalkındırmak Türkiye Cumhuriyetinin şerefi ve 
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itibarı meselesidir. Bu bir. Bu itibarı Yüce Mec
lisiniz ve muhterem Hükümet heyetiniz kabul et
tiği takdirde başvuracağı sade yollar vardır. 

Birincisi; oraya kaliteli memur getirecektir. 
Kaliteli memur getirmenin şartı: iki misli maaş, 
meselâ 1/5 kıdem. Bu başka türlü olmuyor. 

İkincisi; özel fon ayıracaktır. Bu fon, «Doğu 
kalkınması» yahut «Geri kalmış iller kalkınma
sı» adı altında muayyen gelir kaynaklarına bağ
lanacaktır, bütçeden temin edilecektir, petrol 
gelirlerinden temin edilecektir, eğer kalmışsa... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, vaktiniz geçiyor. 
efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
özür dilerim, zaten farkındayım ki, bu konu 20 
dakikalık bir zaman içinde, hele böyle muhte
rem ve çok müdekkik tenkidlerinizin tesiri al
tında ele alınacak bir konu değildi. Diğer ko
nulara zaten temas etmemem de bir isabet oldu, 
ama inşallah devre sonuna kadar sizinle bunu 
çok uzun boylu konuşacağız. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. 
(0. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri şiddetli alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 6,5 saate yakın bir zamandır devam 
eden, Hükümet programı ile ilgili olarak serd 
edilmiş mütalâaları, tenkidleri, izhar edilmiş te
mennileri cevaplandırmak üzere huzurunuza gel
diğim şu anda hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

Anamuhalefet Partisi ve grupu bulunan G. 
P. adına yapılmış bulunan tenMdler ve şahıslar 
adına yapılmış bulunan tenkidleri bir tasnife 
tabi tutmadan cevaplandıracağım, takdir buyu
racaksınız ki, bir tasnife tabi tutmak için kâfi 
zaman mevcut değildir. 

Bugün burada serd edilmiş olan mütalâaların 
büyük bir kısmının, hemen hemen hepsinin se
çim meydanlarında, radyolarda bundan üç haf
ta evvel kerrat ile tekrarlandığı bir gerçektir. 

1965 - 1969 döneminde, 1965 Hükümet pro
gramı müzakere edilirken daha sonra her büt
çede, komisyonda, bütçenin tümü üzerinde, büt
çenin sonunda da aynı mütalâalar, aynı tenkid-
ler tekrarlanmıştır. Bugün burada yeniden se-
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çimle gelmiş bulunan, yenilenmiş bulunan Yüce 
Heyetinize, bir kısmı tekrar dahi olsa, bâzı mü
talâaları serd edeceğim. 

Aslında söylenen şeylerin hemen hepsi istis
nasız, 1965 - 1969 döneminin zabıtları .tatildik 
edilirse görüleceği üzere, cevaplanmıştır, ve
sikalarla, delillerle vuzuha götürülmüştür. 

Şu hususu ifade edeyim; 1969 seçim beyan
nameleriyle siyasi partilerimiz aziz mületimi-
zin önüne çıktılar. Hep beraber çıktık, hepi
miz çıktık, müsavi şartlarla cılktık, herkes 
eşidolarâk çıktı. Bir şikâyeti lolan varsa eşit 
şartlarla çıkmadık diye, bu kütisü açıklar, hür 
matbuat açıktır. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 'Gelirsiniz, söylersiniz, 
cevap veririz, cevap vermeye değer gördüğü
müz müddetçe, ama birtakım ipe - sapa gel
mez şeyleri alt alta koyar da alın bunların ce
vabını veriniz derseniz, bunların da cevabını 
vermeyiz. (A. P. sıralarından alkışlar) Ben 
sizi, konuşmacıları altıbuçuk saat dinledim. 
Eğer rahat (dinlerseniz üzülerek bâzı şeyleri 
söyliyeceğim. (C. H. P. Biralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben burada otururken dahi lâf ata
cak kadar bir asabi hırçınlığın içinde olmanın 
mânasını anlamıyorum. Biz burada Hükümet 
programını müzakere ©diyoruz. Hükümet pro
gramı için zaman tahdidi koymaksızın konuş
ma serbest, Grup sözcünüz ikibuçuk saate ya
kın görüştü. Daha isterse daha da görüşür. 
Sözcüleriniz yine görüşlü. Bu itibarla ben 
grup sözcülerinizin, değerli Parlâmentomuzun 
değerli üyelerinin söylemiş oldukları hususla
ra kendi mesuliyetim dâhilinde ve temsil etti
ğim felsefenin, Adalet Partisi siyasi felsefesi
nin ve o felsefenin icabı olarak ortaya konmuş 
bulunan hukukî dokümanların, parti progra
mının, seçim beyannamesinin, ikinci Beş Yıl
lık Plânın çerçevesi içerisinde tenkidlere cevap
lar arz edeceğim. 

Şunu ifade edeyim evvelâ, anamuhalefet 
partisinin sayın sözcüsünün ve anamuhalefet 
partisi mensubu iki değerli milletvekilinin gö
rüşlerine cevap vereceğim. Bu görüşlerin içe
risinde çeşitli hususlar, çeşitli konular vardır. 
Bu konulara geçmeden evvel bâzı yanlış ra

kamlara dayanan, yanlış bilgilere dayanan mü
talâaların burada ifade edildiğini söyliyeyim. 
Burada gelip sistemi tenkid etmek, düzeni be
ğenmemek, bunların hepsini çiok dinledik;. Yal
nız beğenmediğiniz bu düzenin yerine ne koya
cağınıza bu zamana kadar kimse gelip bura
dan cevap vermedi. (A. P. sıralarından alkış
lar) Bir yağ fabrikası yapılmış da, bu yağ 
fabrikası her sene iki yağ fabrikası götürü
yormuş da, bir lâstik fabrikası yapılmış da, 
bir ilâç fabrikası yapılmış da... Bunları bize 
niye söylüyorsunuz? Söylediğiniz şeylerin bel
gelerini, müsaadelerini veren sizsiniz. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
Yani kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Eğer 
Söylediğiniz yağ fabrikası Unilever fabrikası 
ise, 1950 den evvel müsaadesi verilmiş. Türki
ye'de 1961 den evvel lâstik fabrikası yok, söy
lediğiniz lâstik fabrikaları Good - Year ise 
US. Royal ise 1061 de verilmiş müsaadeleri. 
Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) Şikâ
yet ettiğiniz fabrikalar montaj fabrikaları ise, 
müsaadeleri 1961 - 1965 arasında verilmiş. Şi
kâyet ettiğiniz Pepsi - Cola, Coca - Cola fab
rikaları ise müsaadeleri 1961 - 1965 arasında 
verilmiş. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) Yani bir de sizi, biz mi te
selli edeceğiz şikâyetleriniz karşısında? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar, 
gülüşmeler) 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Tuborku 
kim verdi? Efes Pilseni kim verdi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Üç aded lâstik fabrikası, yedi aded 
ilâç ambalaj fabrikası, sekiz aded montaj sa
nayi fabrikası, beş aded maden arama ve ihti
ra müsaadesi, üç aded meşrubat fabrikası, 
1961 -1965 arasında verilmiştir. O devirde de 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır. 

ORHAN BiRıGİT (Ankara) — Adalet Par
tisi o devirde yok mu idi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — iSiz söylediniz, söylediniz; bırakın da 
bir de biz söyliyelini size. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz efendim. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Sabrede^ 
miyoruz ki, ne yapalım Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Eğer iş, sabırsızlık ölçüsüne 
vurulacaksa herkes aynı şeyi söyliyebilir beye
fendi. Buraya sabretmesini de öğrenerek gel
mek lâzım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bakınız biz ne vermişiz : Bir aded 
suni gübre kompleksi; buradan gelip de ken
disine selâm gönderdiğiniz Türk köylüsünün 
tarlasına ucuz gübre çıkarsın diye. İki aded 
otomobil imal sanayii, montaj değil, imal. 
İki eded traktör imal sanayii, montaj değil. 
İki aded dizel motor imalât fabrikası. Bir 
aded dişli kutu ve transmisyon aksamı fabri
kası, yine imalât. Bir aded anakimya tesisi, 
bir aded kâğıt kompleksi, bir aded büyük 
pompa imal tesisi, iki aded büyük turizm pro
jesi. Yani Türkiye'nin ağır sanayie geçişte 
hem teknolojiyi ve hem sevkü idareyi başlan
gıçta zaruri olarak icabettiren tesislere mü
saade vermişiz. Bunları lüzumsuz görüyorsa
nız bunların münakaşasını da yapmaya hazı
rız. 

Muhterem milletvekilleri, evvelâ şu müna
kaşayı bir rayına oturtalım. Hükümet progra
mım mı münakaşa ediyoruz, yoksa 12 Ekim 
1969 tarihinde milletçe ibra edilmiş gelmiş bir 
siyasi iktidarın 1965 - 1969 devresindeki ic
raatını mı münakaşa ediyoruz? Evvelâ bunu 
bir rayına oturtalım. Mamafih, ben 1965 - 1969 
devresindeki icraatımızın tümünün müzakere 
edilmesinden de memnunum. Çünkü biz, aziz 
milletimizin huzuruna yüz akı ile çıktık ve şu 
kürsüye de yine yüz akı ile geldik. A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Seçim sistemi» mi diyorsunuz? Aynı seçim 
sistemi size de tatbik edildi, kazanıp gelseydi
niz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar). Yani seçim sistemi bize ayrı, size 
ayrı taifibik edilmedi ki. Müsavi şartlar altında 
bir plâtforma çıktık. Siz herşeyi vadettiniz, 
biz ölçümüzü muhafaza ettik. Evsiz olana ev 
vadettiniz, «Toprak işleyenindir» dediniz, muh
tara maaş vadettiniz, beşyüz lira da borç affet
tiniz ki, geleceğim biraz sonra. (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar). 

Şimdi Sayın Satır gelmiş diyorlar ki, «Hep 
bir araya gelelim de» diyorlar, «Şu beşyüz 
lira borçları ödeyiverelim» Sayın Satır kendi 

bononuzu kendiniz ödeyiniz, biz sizin bononu
zu niye ödeyelim? (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar ve gülüşmeler) Ve bonolarınız halkın 
elinde zaten. Halka, iktidara gelirsek beşyüz 
lira ödeyeceğiz diye bono vermişsiniz. (Gülüş
meler) Müsavi şartlar altında seçime gitmişiz, 
siz bedeli Devlet tarafından, Devlet Hazinesi 
tarafından ödenecek rey satmalmağa kalkmış
sınız, millet reddetmiş, «Bizim reyimiz satılık 
değil» demiş. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar). 

«Seçim sistemlini dediniz? 1961 Kurucu 
Meclisinin koyduğu Seçim Kanununu millî ba
kiyeye çevirdiniz. Millî bakiye rejimi dejenere 
edecek bir sistemdi. Biz bunun mücadelesini va
tan sathında yaptık, iktidara geldik, değiştir
dik; 1961 şartlarına aynen döndük. Anayasa 
Mahkemesine gittiniz; Anayasa Mahkemesi 
Kanunda bir fıkra kaldırmak suretiyle 1961 
şartlarından daha gayrimüsait bir seçim siste
mini hâkim kıldı, ona göre seçim yaptık, gel
dik. 

«Seçim sistemi» mi diyorsunuz? Neden Millî 
Bakiye Kanunuyla mukayese için esas alıyor
sunuz? Alın bakalım majoriter sistemi, kaç 
milletvekili getirirsiniz? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Böyle hep işinize gelen tarafı, 
hep kârlı tarafını almayın, bir de çizginin bu 
tarafını ve bu tarafında olan işleri beraberce 
alın, beraberce mütalâasını yapalım. Majoriter 
sistemde 35 milletvekili getirirsiniz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz si
zin karşınıza gelip de, majoriter sistem olma
dığından dolayı hayıflanıyor değiliz. Çünkü 
majoriter sistemin, ekseriyet sisteminin bugün
kü şartlar altında tatbik kabiliyeti yoktur, 
nispî temsil sistemi Türkiye de zarurettir. Ha
kikaten iktidarın çok daha büyük gruplar ha
linde iktidar olması yerine daha küçük gruplar 
halinde iktidar olsun, ama muhalefet daha çok 
temsil edilsin. 

Değerli milletvekilleri, biz muhalefetten şi
kâyetçi değiliz. Muhalefetsiz bir demokrasi ol
mayacağına inanmışızdır. Size açıklıkla şunu 
söyliyelim: Asgari müştereklerden zaman za
man bahsederiz; bu aagarl müştereklerim başın
da demokratik rejime inanç gelir. Demokratik 
rejimin biz birkaç unsurla varlığına inanmışız
dır. Bunlardan birisi hür seçim, ikindisi; hür 
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Parlâmento, hür Parlâmentonun içerisinde hür 
muhalefet, hür basın, hür yargı organı... Bun
lar olmazsa demokratik sistem olmaz. Onun için 
Hükümet programımızda da iyi niyetlerle ifa
de ettiğimiz gibi, biz muhalefetsiz bir demokra
si düşünmeyiz. Hiç merak etmeyiniz, kimse 
merak etmesin, muhalefet bizim işimizi güçleş-
tirmez, bizim işlimizi muhalefet hakkıyla vazife 
yaptığı zaman kolaylaştırır. Çünkü bizim mak
sadımız milletimize iyi hizmet etmek, doğru 
hizmet etmek, hakkı, adaleti, fazileti daima hâ
kim kılmaktır. Gayet açıklıkla sözlerimin ba
şında ifade ediyorum; bunun dışında bir şey 
görürseniz, muhalefet olarak, hür Türk basını 
alarak bunu ortaya koymaktan çekinmeyiniz. 
Çekinmeyiniz ki, siz vazifenizi yapmış olasınız, 
biz vazifemizi daha iyi yapmış olalım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun 
içindir ki, muhalefetin varlığına tahammül ede-
miyen bir iktidar değildir, A. P. iktidarı. Böyle 
olmadığını da bütün dört sene zarfında iktidar
ken göstermiştir. Bugün Hükümet programı
nın müzakeresi yapılırken muhalefetin varlığı
na tahammülü olmıyan bir tutumun içinde de
ğilim. Böyle bir tutumun içinde benim gru-
puma mensup arkadaşlarım da değil, ama 
şunu da kabul etmek lâzımdır ki, son söz hak
kı da muhalefete ait değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 1961 Anayasa
sının 1924 Anayasasından büyük farkları var. 
Bu farklardan birisi azınlığın muayyen hakla
rını çoğunluk karariyle dahi alamamaktır. Bu, 
iyidir. Yani azınlığın öyle hakları var M, ka
ran çoğunluk verecek, ama çoğunluğun kara
riyle dahi azınlığın bu hakları alınamaz. Yani 
azınlık ve çoğunluk mânasını Parlâmento lisa
nı içerisinde kullanıyorum. Bizim buna da 
bir itirazımız yok. 1969 Türkiyesi, her gün ye
ni şartlarla karşılaşan, büyüyen, gelişen, geniş-
liyen bir ülkedir, bu ülkede sulhun ve refa
hın, huzurun devamlı olması çeşitli dengelerin 
iyi yapılmış olmasına bağlıdır. Birinci denge 
çoğunluk - azınlık haklan dengesidir. Azınlı
ğa hakkını tanıyoruz. Esasen, «tanıyoruz» de
mek bile zait, bunu biz bahşediyor değiliz, bu
nu Türk Anayasası bu sekilide vaz'etmiş. Biz 
buna hürmetkânz ve bunun savunucusuyuz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kendi menfaatimiz işin hiçbir şekilde azın
lık haklarına dokunmayız, hattâ azınlık hak

larına dokunur bir temayül, nereden gelirse 
gelsin, ortaya çıkarsa hiç kimse şüphe etmesin 
ki, A. P. grupları ve onun Hükümeti böyle bir 
tutumun ve tavırın karşısında olacaktır. (A. P. 
sırailanndan «Bravo» sesleri) Bizim maksadı
mız kargaşalık değildir. Nasıl olsun M, bir 
memleketin emanet tevdi ettiği bir siyasi parti 
ancak o memlekette huzur ve sükûn getirmek
le mükelleftir, kargaşalık çıkartmakla değil. 

1969 yasama dönemine yeni başlıyoruz. De
ğerli milletvekilleri, Parlâmentonun memleket 
huzuru üzerinde fevkalâde mühim bir rolü var
dır. Şayet Parlâmento huzur içinde çalışırsa 
emin olunuz ki, Parlâmento hem çok itibarlı 
olur, bu itibar sayesinde demokratik müesse
selerin hepsinde zincirleme bir koordinasyon 
olur, dışarıda Parlâmento ve politikacının iti-
ban ne kadar yüksek olursa o memlekette hu
zur ve sükûnu sağlamak o kadar kolay olur. 
Onun içindir ki, bu başladığımız dönemde Par
lâmentonun huzurlu bir çalışma içerisinde ol
masını 1969 - 1973 devresi işin kaçınılmaz bir 
şart görüyoruz. Huzurlu bir çalışma içinde ol
mak demek, hür tenkidden vazgeçmek demek 
değil, ama mutlaka siyasi münakaşalara! ölçü 
kazanması demktir. Onun içindir ki, huzuru
nuza çıkarken hakikaten vatan sathında hiçbir 
seçimde olmıyacak şekilde çeşitli fikirlerin yer 
aldığı bir mücadeleden sonra bu çatının altın
da huzur ve sükûn içinde bu çalışmayı devam 
ettirmeye Parlâmento mecburdur. Demokra
tik rejimi korumak, yaşatmak, kökleştirmek, 
geliştirmekten bahsediyorum. Anamühalefet 
Partisi Sayın Genel Başkanı ve sayın sözcüleri 
de aynı şeyden bahsediyorlar. Bunun gerekle
rine inmek her halde asgari müştereklerden 
birisini teşkil ediyor. 

Muhterem milletvekilleri; şu veya bu şekil
de tenkid edilmiş hususlar var; seçim meydan
larında da tenkid edildi, burada da buçün ten
kid edildi. A. P. 1969 - 1973 dönemini Türkiye'
nin fevkalâde hayatî meselelerle dolu bir döne
mi addediyor. Bunu bilerek aziz milletinizin hiz
metine talibolmuştur, Adalet Partisi Parlâmen
tonun güçlenmesi, rejimin güç ve kuvvet kazan
ması, rejim düşmanlarının elindeki silâhları 
almakla mümkündür. Rejim düşmanlarının elin
deki silâhların en başlıcası halka bu rejimi kö
tülemek suretiyle, «Bundan kötüsü de olmaz 
ya,.» şeklinde bir kanaate götürmektir. Yani, 

— 140 



M. Meclisi B : 5 10 . 11 . 1969 O : 1 

bundan daha kötüsü olmadığını ispat eden bir 
Parlâmento veya bir nizam ayakta duramaz. 
Ayakta durmanın en birinci şartı mutlak mâna
da bu sistemin işliyen, yürüyen, vatandaşın işi
ni gören, haysiyetini, hürriyetini teminat altın
da tutan bir sistem olduğunu göstermek mecbu
riyetindeyiz. Türkiye 1965 Türkiye'si değildir. 
Türkiye 1968 Türkiye'si değildir. 1969 Türki
ye'sinin şartlarını konuşurken de 1969 Türkiye'
si ile iktifa etmek kâfi değildir. 1970 Türkiye'
si ile daha ötesini düşünmeye mecburuz; ima
jımızın, hayal gücümüzün, görme kudretimi
zin yettiği nisbette daha ilerisini düşünmeye 
mecburu25. İşte bütün bu düşüncelerle kanaatim 
odur ki, Adalet Partisi seçim beyannamesinde 
de izah olunduğu gibi Devletin topyekûn ola
rak müessir çalışması, halkımızın tâbiri ile, 
Devlet çarkımızın işlemesi, zannediyorum ki 
bu devrenin en mühim meselelerinden birisidir. 
Bunun içine Parlâmento da dâhildir, bunun içi
ne icra da dâhildir, bunun içine yargı organı da 
dâhildir. 

Muhterem milletvekilleri, hiç kimse üsütüne 
almasın, yine başlıyorsunuz, «Filân kanunu çı-
karttırmıyacağız, Anayasanın 89 ncu maddesi..» 
Dört sene içinde 81 gensoru önergesinin veril
diği bir Parlâmento mevcut değildir. Dört se
ne içinde 81 gensoru. Bu Parlâmento yasa yap
makta gecikir ise, bunu yasa yaptırmamak için 
Anayasanın muayyen maddelerini, başka mak
satlar için konmuş hakları suiistimal etmekte 
de aramak lâzım. Gelin evvelâ bu müessesenin 
müessir bir şekilde çalışmasını sağlıyahm. Üze
rinde mutabık kalmamız gereken hususlardan 
bir tanesi budur. 

Değerli milletvekilleri, bu müessese, bu çatı 
Türkiye'de açık durduğu müddetçe iktidarlar 
birtakım oyunlarla, entrikalarla veya kanla de
ğişmez. Bu çatı açık durduğu müddetçe, biraz 
evvel konuşan değerli Bitlis Milletvekili arka
daşımızın şikâyetleri sadece kendi kapalı dün
yasında kalmaktan çıkar, duyulur, işitilir, üze
rine varılır hale gelir. Türkiye'de bu müessese 
açık durduğu düddetçe hiç kimse milletin alın 
terinin üstüne oturamaz, omuzuna çıkıp otura
maz, hiç kimse milletten birtakım paralar top
layıp keyfî şekilde sarf edemez; irtikâp, irtişa, 
rüşvet gizlenemez, kollanamaz. Bunlar güzel 
şeylerdir. Zannediyorum ki bu büyük bir mer

haledir. Onun içindir ki, 1969 - 1973 dönemin
de Parlâmentomuza büyük bir vazife düşüyor. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şunda bir anlaşmaya varmaya mecburuz: 

Bir iktidar partisi düşününüz ki seçim beyanna
mesine yasama faaliyetleri - ki muayyen şeyleri 
koymuştur - bunları çıkaracaktır. Başka türlü 
iktidar olmanın mânası olmaz. Bunu bizim için 
düşünmeyin, kendiniz için de düşününüz. 
O zaman iktidar olmanın geçerliliği nedir? «Fi
lân kanunu çıkartmayız.» Bu olmadı. Yani bu, 
millî hâkimiyet anlayışı ile kabili telif değil. Bu
na azınlığın çoğunluğa tahakkümü derler. Ço
ğunluğun azınlığa tahakküm etmesi gerektiği
ni söyledik, ki buna sınırlı iktidar deniyor, ama 
sınırlı iktidar sadece çoğunluğun azınlığa hâ
kim olmaması mânasına gelmiyor, aynı zaman
da azınlığın çoğunluğa da tahakküm etmemesi 
gerekir. Bu dengeyi kurmaya mecburuz. Türki
ye bu dengeyi kuramadığı müddetçe rejim mü
nakaşalarından kurtulamayız. Yani iktidar ik-
tidarlığını, muhalefet muhalefetliğini bilecek, 
birbirlerine karşılıklı saygı içinde olacaklar, 
medeni ölçüler içinde herkes gelip fikrini söy-
liyecek. Türk demokrasisine yapılacak en büyük 
hizmet Türk Parlâmentosundan başlar. 

Sayın Başkan, başkan seçildiği gün bu kür
süden bütün Meclisten bir ricada bulundu : 
«içtüzüğü çıkaralım.» Bunun bir mânası var. 
İçtüzüğü zannetmeyin ki, kendi seçim şansımızı 
artıracak işleri yapmak için kullanacağız. Biz 
böyle niyetlerin insanları değiliz, ama her halde 
seçim beyannamemize koyup millete vazettiği
miz şeyleri yapmamız lâzım. Yapmadığımız tak
dirde sadece iktidar yıpranmaz, Meclis yıpranır, 
muhalefet yıpranır, siz de yıpranırsınız. Hep be
raber yıpranırız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Geçen devre Meclisin müzakere ettiği husus

ları yalnız 81 gensoru önergesinden ibaret kal
mamıştır. Zannediyorum 53 tane Meclis araştır
ması, bir o kadar genel görüşme, bir o kadar so
ruşturma, yani haftada bir güne bütçenin sözlü 
soruların dışında murakabe fonksiyonu düşü
yor ve saat hesabı yapıldığı takdirde, bütçe dâ
hil, yasama faaliyeti yüzde 40, murakabe fonk
siyonu yüzde 60 oluyor. Biz demokrasiyi icadfr-
diyor değiliz. Gayet tabiî ki, bizim bünyemize 
göre birtakım hususiyetleri olacak, ama çok par-
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tili demokratik sistem Batıdan alındığına göre, 
Batı demokrasisinin hallettiği meseleleri biz bir
birimizi inciterek münakaşa etmekteyiz. Bunla
rın durulup, aklıselimine hâkim olacağına, bir 
yol, bir denge bulunacağına inanıyorum. Yani 
Millet Meclisimiz 89 ncu maddenin engellemele
rinden kurtarılmalıdır ki, 89 ncu madde ciddi
yetini kaybetmesin. 89 ncu madde en mühim 
murakabe vasıtasıdır, ama her hafta, haftada 
bir defa 89 ncu madde işletilirse o zaman 89 ncu 
maddenin Hükümet üzerindeki müeyyide olma 
vasfı kalmaz. Size iktidar partisinin başı olarak 
ve yeniden Hükümeti kurmaya memur edilmiş, 
Hükümeti kurmuş güven oyu için huzurunuzda 
bulunan Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ola
rak, kaçınılmaz bir ıslahat hareketinde, hangi 
partiye mensubolursa olsun, değerli milletvekil
lerinin meseleye yardımcı olmasını rica ediyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; 

Önünüze getirdiğimiz ıslahat hareketi şayet 
zamanında gerçekleştirilmez ise, o zaman işte 
birtakım bunalmalardan, birtakım rejim müna
kaşalarından kurtulamayız. Müessir olmıyan bir 
Devleti müdafaa etmek mümkün değil, müessir 
olmıyan bir parlâmentoyu da müdafaa etmek 
mümkün değil. Ne lazımsa onu yapalım. 

Parlâmentonun yetkilerini devralmak gibi 
bir hevesin içinde değiliz, ama her halde mües
sir bir icra, müessir bir Devlet için şart. 

Bugün icranın durumu nedir? 
Bugün icranın durumu, işte Anayasamız... 

Anayasamızda «Yasama yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir,, bu yetki devredilemez. Yü
rütme görevi kanunlar çerçevesi içinde Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine 
getirilir» demektedir. Gerekçesinde de bunun 
bir müştak deneme - yetki olduğundan bahsedi
liyor. Benim bahsettiğim bu. Yani Anayasanın 
içerisinde kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama 
organına veya yargı organına yetki verilmiştir. 
Yürütme organına gftrev verilmiştir. Bunun çe
şitli reperküsyonları var. Bir icra düşününüz, 
her türlü eylem ve işlemi yargı organının mu
rakabesine tabi; her türlü eylem ve işlemi Par
lâmentonun murakabesine tâbi, her türlü eylem 
ve işlemi hür basının murakabesine tabi. Peki 
bu icranın siyasi mesuliyetinden bahsedebilir 
misinia? Yanlış bir şey yaptıysa, yasama organı 

bunu bozar, yanlış olmaktan çıkar mesele. Nere
de, hangi meselede takdir hakkını kullanacak 
da, hangi meselede yetki kullanacak da memle
ket için faydalı olduğuna inandığı bir meseleyi 
yürütecek de, memleketin işini çabuk gördüre
cek de, ondan dolayı maahaze edilecek? 

Değerli milletvekilleri bugünkü sistem içeri
sinde bizim anlayışımız, arz ediyoruz orta yere, 
bugünkü sistem içinde icranın siyasi sorumlulu
ğunu değerli hukukçularımız münakaşa etsinler. 
Takdir hakkı olmıyan bir icranın siyasi sorum
luluğu nasıl olacak? 

Niçin biz yargı organından şikâyet edelim? 
Biz, Devleti müessir hale getirmeye çalışıyoruz. 
Şunu da ifade edelim, aziz milletimiz bize ikti
dar tevcih ettiği müddetçe biz iktidarız. Biz ile
lebet iktidarda kalmanın yollarını falan arama
yız. Millet tevcih ederse biz bu işin gönüllü, 
ivazsız müdafileriyiz. İnanıyoruz ki, bu Meclisin 
her sırasında oturan değerli üyeler memleketi
mizin mümtaz evlâtlarıdır, şu siyasi kanaata sa
hiptir, bu siyasi kanaata sahiptir ama bu mem
leketin çocuklarıdır, gönülleri bu memleket için 
çarpar. 

Binaenaleyh, «bizden başkası iktidar olma
sın» gibi bir düşüncenin içinde falan değiliz. Ge
liniz bunu gayrişahsi yaparak meseleyi mütalâa 
edelim. Yani A partisi, B partisi, C partisi ol
maktan çıkaralım, Devletin aksıyan tarafları 
nelerdir, bunları ortaya koyup ve bu ortaya ko
vuşta da birtakım doktrinlerin, kalıpların, dog
matik fikirlerin falan esiri olmıyalım peşinen. 

Biz diyoruz ki, vatandaş bugün Devletle 
olan ilişkilerinden şikâyetçi. Ee, iktidarın başı
sın, neden şikâyetçi? Düzeltilecek hususlar var. 
Bunlar düzeltilmediği müddetçe bu şikâyetler 
kalkmaz. O zaman biz kanunlann dışına çıkarız. 
Kanunların dışına çıkmak aklımızdan geçmez. 
Vatandaş, yargı organının işleyişinden şikâyet
çi. Bunu söylemekte yargı organına en ufak bir 
şeyde bulunmuyoruz. Bu bir gerçek. Beş senede 
bir mahkemesini görmiyen, bir mahkemesinin 
neticesini alamıyan vatandaş ne yapacak? geli
niz hep beraber bu problemlere eğilelim. Bunla
rın yollarını bulalım. 

Ne yapacağız biz yetkiyi? Muhterem millet
vekilleri, modern devlette her halde dünyada 
tek başımıza devlet idaresi yapan biz değiliz. 
Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de, 
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Birleşik Amerika'da, Batı demokrasilerinin mev-
cudolduğu ıbütün memleketlerde bir devlet ida
resi var. Biz çerçeve kanun, yetki kanunu veya 
seçim esnasında kullandıSk, çok istismar edildi, 
kanun mahiyetinde kararname gibi, hususları sa
dece kendimize şöhret sağlamak maksadiyle de
ğil, sadece ve sadece memleket hizmetlerini daha 
iyi görebilmek için ortaya koymuşundur. 

Eninde sonunda bunlar yapılacaktır. Bunlar 
yapılmadığı müddetçe biz burada ne kadar çır-
pınırsak çırpınalım, biz ıslahat istiyoruz, rasyo-
nalizasyon istiyoruz, memleketin kaynaklarının 
en iyi şekilde kullanılmasını istiyoruz, bu kay
naklardan en kısa zamanda randıman alınmasını 
istiyoruz, istikrar içerisinde ekonomik gelişme 
istiyoruz, ekonomik genişleme işitiyoruz. Bütün 
'bunları başarabilirsek sosyal meselelerin halini 
başarabiliriz. 

Yanlış anlaşılmasın, «Bunları başardıktan 
sonra sosyal meseleleri başarırız» demiyoruz. 
Öyle bir denge içerisinde bu meseleleri yürüt
mek, götürmek gerekecektir ki, artan iktisadi 
güçle sosyal meseleleri yapacaksınız, onlar size 
yeni yeni güçler verecek. 

Ne ile halledeceksiniz okul meselesini? Ne 
ile yapacaksınız 14 haneli bir köye ilkokulu? 
Bu kürsüden, eğer ben doğru anlamışsam, 14 
haneli bir köye okul yapılması söylenmişse, bu 
bir üzüntünün mahsulü olarak değil bir sevin
cin mahsulü olarak söylenmeliydi.. Cumhuriyet, 
50 sene zarfında 14 haneli köye okul götürebil-
miş, mezraya götürememiş. 

Muhterem milletvekilleri, neye sahiboldu-
ğunıuzu bilmezsek bu kadar ağır yükün altında 
eziliriz. Maalesef memleketimizin ekonomik ve 
sosyal şartlarının icabı, dağ ve orman bölgele
rinde bilhassa bâzı yerde ova, bâzı yerde mez
ra, bâzı yerde divan, bâzı yerde mahalle tâbir 
edilen çok dağınık bir iskân şekli vardır. Her 
evin yanma bir okul yapmak imkânı yok. Her 
evin yanına bir okul yapmadın diye Cumhuri
yeti muahaze edemezsiniz, ama 14 haneli köye 
okul yapılması başarıdır. (C. H. P. sıralarından, 
«öyle şey söylenmedi» sesleri) Ben doğru anla
dıysam. 14 haneli köye yapıldı da mezraya ya
pılmadı diyorsanız, işte sebebi bu. 

Efendim, 200 den yukarı nüfusu olan köyle
rin evvelâ okula kavuşturulması esas alınmış
tır, ondan sonra 200 den aşağı inilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Huzurunuza getirdiğimiz meseleler, pek ço

ğu ile bizim siyasi felsefemizi ve parti olarak 
bizi aşan meselelerdir. Devlete ait meselelerdir 
ama, biz A. P. siyasi iktidar olarak bu mesele
lere sahip çıktığımız ilhamını aziz milletimizden 
alarak onun ıstıraplarına, şikâyetlerine çare 
bulmak için çırpındığımızdan dolayı kendimizi 
bahtiyar addediyoruz. 

Çerçeve kanun, yetki kanunu veya kanun 
mahiyetinde kararname, bürokrasiye boğulmuş 
bir devleti, mesuliyet korkusu altında bürokra
siye boğulmuş bir devleti, israfa boğulmuş bir 
devleti kurtarma çabasıdır. Devam edelim mi 
israfa, bürokrasiye? Mesuliyet korkusu altında 
memleketin işlerini görmeden dosya yapmaya 
devam edelim mi? Yoksa mesuliyeti sırtımıza 
alıp iş mi görelim? 

Muhterem milletvekilleri, 
600 bin ilâ 800 bin nüfusumuz artıyor her 

sene. Çığ gibi nesiller geliyor, altı milyon Türk 
çocuğu 1972 de ilkokula gidecek, altı milyon! 
Bunlar yarın ortaokul istiyecek, öbür gün baş
ka okul istiyecek, öbür gün iş istiyecek sizden, 
ama kırılmasın, dökülmesin, ucundan, kıyısın
dan bir şey olmasın korkusuyla kendi kendini 
bağlamış bir devletin şayet işleri görülemiyor-
sa, bunları memleketin içinden çıkıp gelen, di
dinen, çırpınan insanları beceriksizlikle itham 
ederek izah etmek mümkün değildir. Gelin, der
din dibine inelim. 

Esasen Türkiye gibi memlekette bu kadar 
hayatiyeti, dinamizmi olan bir memlekette her 
15 senede bir veya daha kısa zaman içinde ve
ya daha uzun zaman içinde - ama onbeş seneyi 
geçmiyecek ,zaman içinde elbisenin dar gelme
ye başladığını göreceğiz. Elbise dar gelmeye baş
lamışsa bu elbiseyi vücudun ölçüsüne göre yap
maktan başka çare yoktur. Biz yetkiyi bunun 
için istemiştik, ama, bunların hepsi Anayasa 
tadilini gerektirir. Siz iktidar istediniz, aziz 
milletimiz anamuhalefet partimize iktidar ver
medi. Biz, Anayasa tadili yapacak kadar mil
letvekili istedik, bize de vermedi, ama bizi ikti
dar yaptı. 

Muhterem milletvekilleri, anamuhalefet söz
cüsü değerli arkadaşımız, yazılı ve şifahi 
konuşmasında - kısmen yazılı, kısmen şifahi ko
nuşmasında - «Ortanın solu» ndan ve «Düzen 
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değişikliği» nden hiç bahsetmediler. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Şayet, diğer bir de
ğerli milletvekili bu mevzua temas etmeseydi, 
bayağı ortanın solu ve düzen değişikliği askıda 
kalacaktı. (C. H. P. sıralarından, «Evham edi- / 
yorsunuz» sesleri) Ümidediyorum ki, anamuha-
lefet partisi, düzen değişikliği, evvelâ ortanın 
solu, ki son seçimlerde de kullanıldığını pek 
görmedik, evvelâ ortanın solu, sonra da düzen 
değişikliğinden vazgeçti ise, onu, tabiî iktidar 
olarak bizim de bilmemiz lâzım ki, muhalefeti
mizin düşünce tarzına zaman zaman cevap ver
mek imkânlarını bulalım. Sayın Satır'in konuş
masının hiçbir yerinde tek kelime ortanın solu 
ve tek kelime düzen değişikliği görmedim ben, 
konuşma da burada.... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Muhtevasın
da var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Mütalâalar serd edildi : «Program 
tutarsız» Neden? Neden tutarsız? Nedeni yok... 

Mütalâalar serd edildi : «Bu programın bâzı 
yerlerini beğeniyoruz bâzı yerlerini beğenmiyo
ruz» «Kırmızı oy veriyoruz...» 

Gayet tabiî muhalefet olarak beyaz oy, ver
menizi beklemeyiz, ama... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bıraksanız 
Bilgiç bile kırmızı oy verir. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Neden kırmızı oy vereceğinizi daha 
iyi izah etmenizi beklerdik. Çünkü, muhalefet 
olarak otomatik kırmızı oy vereceğiz, gibi bir 
manânın çıkmasında, yine demokrasimizin ana-
muhalefetin alternatif olma hassası dolayısiyle 
faydalanmıyacağı kanaatındayız. Anamuhalefet, 
iktidarın alternatifidir. Millet iktidardan bıktı
ğı zaman, onun yerine ikame edebilecek bir 
grupu bulabilmelidir. Ben bu zaviyeden söylü
yorum. Mütalâalar, sebepten neticeye giden mü
talâalar yerine, neticeyi farzedip, sebep ariyan 
mütalâalar olmuştur. 

Şimdi, Sayın Satır, seçime iştirak oranının 
neden düşük olduğu haklmıda bâzı beyanlarda 
bulundular ve dediler ki, «Evet, kanunun birta-
fkım düzeltilmesi lâzımgelen yerleri vardır», ki 
bu bizim Hükümet Programımızda yer almış
tır. Muhterem milletvekilleri, demokrasiyi ayak
ta tutmanın diğer bir mühim unsuru olarak da 

mutlaka seçime bir stabilize kazandırmaya mec
buruz. Seçim bütün usulleriyle mutlaka demok
rasiyi güçlendirme yönünde olmalıdır. Her par
tiyi kendi iç bünyesinde tahrip edici bir seçim 
sistemi ile veya vatandaşın sandık başına git
mesini önleyici bir seçim sistemi ile veya vatan
daşın 400 000 oyunu iptal eden bir seçim siste
mi ile de hakikaten demokrasi sıkıntı içindedir. 
Açıklıkla söylüyoruz, kütüğünden oy puslasına 
kadar vatandaşa her türlü kolaylığı gösterici 
ve suiistimal kapılarını tıkayıcı bir seçim meka
nizmasını meydana getirelim. Şurası bir gerçek
tir ki, en mükemmelini bulmak fevkalâde zor, 
ama, belki mahzurları en az olanı bulabiliriz. 
Bugünkü sistemin 1961, de 1965 te, 1969 da tat
bikatı görülmüştür. 

Şimdi Sayın Satır buyurdular ki, «Toprak 
Reformu yapılmadığı için vatandaş, köklü ısla
hat hareketleri yapılmadığı için, yuhut ta dü
zen hareketleri - ne ise - sandık başına gitmemiş
tir.» Ve Doğu Bölgesini de misal olarak ifade
lerinde verdiler. 

Merakınızı tatmin için söyliyeyim : Ağrı'da 
seçime iştirak nisbeti yüzde 79,41; Bitlis'te yüz
de 78,47; Diyarbakır'da yüzde 62,59; Mardin'de 
yüzde 78,37; Siirt'te yüzde 68,36 - Resmî Gaze
teden aldım yani şimdi - Urfa'da yüzde 64,50; 
Bingöl'de yüzde 79,80; Muş'ta yüzde 80,22; Er
zurum'da yüzde 66,68; Hakkâri'de yüzde 74,63; 
Tunceli'de yüzde 72,24; Van'da yüzde 77,23; 
Adıyaman'da yüzde 73,27... 

Şimdi, bir de hiç toprakla vesaire ile alâka
sı olmıyan yerleri okuyayım : İstanbul'da yüz
de 52,42; İzmir'de yüzde 63,53; Ankara'da yüz
de 63,58; Afyon'da yüzde 58,15; Burdur'da yüz
de 57,47; Sinop'ta yüzde 57,20; Trabzon'da yüz
de 59,19; Uşak'ta yüzde 54,25... 

Şimdi, serd edilen «bilhassa, Doğu illerimiz
de toprak reformu yapılsaydı, seçim nisbeti 
yüksek olurdu» şeklinde bir beyan - eğer doğ
ru anladıysam - doğru değil. Çünkü, rakamlar 
aksini gösteriyor. Her aklımıza geldiği zaman 
«Toprak Reformu» yaftasını her şeyin üstüne 
takmanın manâsı yok. Doğu illerimizde seçim 
nisbeti çok daha yüksek; büyük merkezlerimiz
de hiç toprakla alâkası olmıyan yerlerde çok 
daha düşük. 

Muhterem milletvekilleri, seçime iştirak et
memenin çeşitli sebepleri var. Bunları burada 
sayıp dökecek değilim. Çünkü, bunlar bu mü-
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nakaşanın dışında; ama ben ne çeşit mülâhaza
lar, mütalâalar neye dayanılarak mütalâalar 
serd edildiğini meydana koymak için bunları 
söylüyorum. 

Sayın Satır, altın üzerine burada bâzı be
yanlarda bulundular. 

Değerli milletvekilleri, altın bildiğiniz gibi, 
büyük devletlerin piyasa üzerindeki tuttukları 
politikaya bağlıdır. Nitekim, dünya piyasasına 
altın veren memleketlerin, altını garanti etmiş 
olan memleketlerin, Birleşik Amerika'nın, İn
giltere'nin, Fransa'nın altın politikası, dünya 
para piyasasını altüst etmiştir. «Paranın değeri 
azaldı, çünkü altın yükseldi» demek, bizi dünya 
altın piyasasının tanziminden sorumlu tutmak
tır. Acaba «Dünya altın piyasasını iyi idare et
mediniz de altını yükselttiniz» mi demek iste
niyor? (A. P. sıralarından gülüşmeler, 0. H. P. 
sıralarından «Hoppala» sesleri) O odur işte.. 
Dünyanın her tarafında altın fiyatları yüksel
di. önce 35 Dolara olan altın fiyatı, çıktı 60 
dolara, 70 dolara; indi 50 - 55 dolara.. Türki
ye'dekinin kalacağını nereden biliyordunuz? 
Altın bu esas üzerinden gider... 

Şimdi ekonomi gelişmemiş, istikrar olmamış. 
Bir bakalım rakamlara. Adalet Partisinin ikti
darda bulunduğu geçen 4 sene zarfında genel 
fiyat endeksindeki artış vasati yüzde 5 i geç
mez. Bu kürsüden hiç kimse Türkiye'de enflâs
yon olduğunu söylemedi. İlk defa bugün Anglo -
Saksonlarm Klipin - Enflâsyon dedikleri «sü
rünen enflsâyon» dan Güven Partisi Sayın Ge
nel Başkanı bahsettiler. 

çe açığı çıkardığınız bütçelerin, senenin sonun
da ne ile kapandığını hep gördük. 20 - 25 Milyar 
liralık bütçelerde Adalet Partisi iktidarı bir se
ne denk, diğer senelerde de vasati 400 - 500 mil
yonu geçmiyen açıklarla- bütçe kapattı. Yine 
bugün Dünyanın hiçbir memleketinde bütçe 
açığı olmıyan memleket yok. 20 - 25 Milyarlık 
bir bütçe operasyonunda 400 - 500 milyon nedir 
ki? Bunun çeşitli sebeplerini de bütçe müzake
releri esnasında geniş geniş izah etmişizdir. Bi
zim bir tütün politikamız var, bizim bir şeker 
politikamız var. Bunların Hazine üzerine yük
lediği birtakım külfetler var. 

Doğru iktisadi, malî politika takibetmemi-
şiz.. Ne olmuş neticede? 4 sene zarfında Tür
kiye'nin millî geliri, 1965 sabit fiyatları ile, 
73 milyar liradan 98 milyar liraya çıkmış. 
Nasıl olmuş bakalım.. 1940 dan 1950 ye kadar 
Türkiye'nin millî geliri gerilemiş. 1950 den 
1960 a kadar Türkiye'nin millî gelirinde 1965 
sabit fiyatları ile 25 milyar lira artış olmuş. 
1960 dan 1965 e kadar 14 milyar lira artış ol
muş, 1965 ten 1969 a kadar; 1965 senesine ka
dar, Cumhuriyet kurulduğu günden 1965 sene
sine kadar eriştiğimiz millî gelir seviyesine, 
yüzde 40 a yakın bir ilâve ile 25 milyar lira 
ilâve olmuş. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) Bu mu yanlış olan iktisadi, mali po
litikanın neticesi? Yüzde 7 kalkınma hızı tutul
muş, vasati yüzde 7 nin de üzerinde olacaktır 
bizim devremizde ve fevkalâde kötü hayat şart
larına rağmen, tarımdan ümidettiğimizi alma
mış olmamıza rağmen, yüzde 7 kalkınma hızı 
tutulmuş, 25 milyar lira Türkiye millî geliri
ne ilâve olmuş. 

Bu devrede yanlış iktisadi politika taMbe-
dilmiş. Ne olmuş? Bankalardaki mevduat 
1963 senesinde 10 küsur milyar liradan, 1968 
senesi sonu itibariyle, 26 milyar liraya çık
mış. Yani, geçen 4 sene zarfında bankalarda
ki mevduat iki misli artmış. Cumhuriyetin 
kurulduğu günden itibaren 1964 senesine ka
dar mevduat neyse o tarihten bu yana iki mis
linden bir miktar daha fazla artmış mevduat. 
Bu, vatandaşa güven veren doğru iktisadi, ma
lî politikanın eseridir. Yani, her şeyi yanlış 
yapmışız da burada ne arıyoruz biz? (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) Bunları siz söylediniz, 
biz söyledik, vatandaş bunun da hakemliğini 
yaptı. 

Değerli Milletvekilleri, kalkınan memle
ketlerde, yatırım yapan memleketlerde istik
rarı muhafaza etmek fevkalâde zordur. Sayın 
Feyzioğlu da bilirler ki, yatırım yapan bir 
memlektte yüzde 5 civarında genel endekste 
oynamalar olmuş ise, bu bir başarıdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Dünyanın hangi 
memleketinde fiyatlar olduğu yerde duruyor? 
Fiyatlarda muayyen nispetlerde artışlar vardır. 
Hele gelişen, genişliyen ekonomilerde fiyatları 
tutabilmek çok zor iştir. 

Sayın Satır; «Doğru iktisadi politika, malî 
politika takıbedilseydi fiyatlar artmazdı», de
diler. Doğru takiflbedildiği için artmamıştır za
ten. Doğrunun ne olduğunu da söyleselerdi 
memnun olurduk. Her sene 2,5 milyar lira büt-
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Şimdi dönüyoruz eski deftere» yani 1965 -
1969 defterine.. O defterdeki sayfalar o yılla
rın santiarı içerisinde Adalet Partisi siyasi ik
tidarı için başarılı sayfalardır. Millet için, 
memleket için başarılı sayfalardır. 12 milyar 
liralık bütçe, çıkmış 24 milyar liraya, 1963 
yılının 12 milyar liralık bütçesi, çıkmış 24 mil
yar liraya. 12 milyar liralık yatırım hacmi, çık
mış 24 milyar liraya.. Bütçenin dışında yatırım 
'hacmi.. 1963 - 1968 devresinde memleketin 
tüm kaynakları, kalkınmaya sarf edeceği kay
naklar 60 milyar lira, 1968 - 1973 devresinde 
119 milyar lira.. Yanlış iktisadi, malî politika
nın neticesi bu mu? Kalkınmadaki başarısızlık 
bu mu? 

İhracat; 1950 senesinden 1965 senesine ka
dar Türkiye'nin ihracatı 300 - 350 milyon do-
ılâr arasında değişmiştir. Sattığınız 4 kalem 
mal; fındık, üzüm, tütün, pamuk.. Biraz da 
maden cevherleri. Ne olmuş? 1964 senesinde 
ihracat 411 milyon doları bulduğu zaman gü
nün Hükümet başkanı «ıSeıs duvarını aştık» di
ye radyoya çıkmış. (A. P. sıralarımdan gülüş
meler) 1969 senesindeki ihracat 550 milyon 
dolar olacak.. 550 milyon dolar.. 

ABDÜLKERÎM BAYAZIT (Ağrı) — İtha
lât? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — ithalât da 800 milyon dolar olacak. 

ABDÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı) — Ara
daki fark 300 milyon dolar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Farkı vermiş miydiniz bana? 

ABDÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı) — Al
madınız ki., 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1961 senesinde yapılan plân Türki
ye'nin 15 sene tediye açığı olacağını gösteriyor. 
Plân sizin plânınız. Yani, bize, tediye açığı ol-
ımıyan bir Devlet teslim ettiniz de, biz bunu 
tediye açığı veren bir Devlet haline mi getir
dik? (A. P. sıralarından «[bravo» sesleri, alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, bir değerli arka
daşımız Türkiye'nin kalkınması «A. P. felse
fesi ile olmaz, bu düzenle olmaz» dediler. Ne 
ile olduğunu söylemeden, sadece «olmaz» de
diler. Ne ile olur? Hür teşebbüsü vatanda
şın Anayasa hakkı tanımışın, neticesini niçin 

tanımıyorsun? Hür teşebbüs... Hür teşeıbbüsü 
tutmak her vatandaşın hakkı. Neticesine 
niçin razı olmuyorsunuz? Anayasayı istediği
miz gibi anlamıyalım, diyorsunuz, mülkiyeti 
vatandaşın hakkı tanımışsınız, mülkiyet zede
lenebilir mi? Zedelenmez. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden çok 
şey söylendi. Toprak reformu, dendi. Güven 
Partisinin Sayın Genel Başkanı toprak re
formunda 'bizim gitgide çekingen olduğumuzu, 
C. H. P. ise bizim toprak reformunda kapita
list sisteme gittiğimizi ifade etti, değerli söz
cüler. 1965 senesinden de geriye gittiğimizi 
ifade ettiler. 

Bunun ispatı kolay. İşte Adalet Partisi
nin 1965 senesi seçim beyannamesi., işte 1969 
senesi Hükümet Programı.. Bakalım, geriye mi 
gitmişiz, ileriye mi? 1965 senesini okuyorum : 

«Parti Programımıza göre toprak politika
mızın hedefi, tarımda topyekûn üretimin ar
tırılması, modern işletmecilik esaslarına uy
gun şekilde toprak rejiminin düzenlenmesi, 
köylülerimizin toprağa kavuşturulmasıdır.» 

1969 yılına geliyorum : «Topraksız veya ye
ter toprağı bulunmıyan köylüye mevcudolan 
yerlerde Hazine arazisi dağıtımı süratli ve 
âdil bir şekilde devam edecek, şikâyete konu 
teşkil eden meseleler üzerinde gerekli usul 
ve mevzuat değişiklikleri süratle gerçekleşti
rilecektir. Hedefimiz tarımda topyekûn üre
timin artırılmasıdır.» Kelime kelime aynen,. 
Her iki beyannamede hedefimiz tarımda top
yekûn üretimin artırılmasıdır. Aynı zamanda 
topraksız köylüyü toprağa kavuşturmaktır. 
Ne söylediysek bunu söylemişiz.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
50 sene sonra yine söylersiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — C. H. P. nin 1936 dan 1950 ye ka
dar, 1961 den 1965 e kadar kavuşturmadığı 
şeyi bizden 4 senede nasıl istiyor? (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ABDÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı) — 50 
sene sonra yine okursunuz. (A. P. sıraların
dan, «otur yerine, otur» sesleri.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Biz buna anigajeyiz, sizin fikriya
tınıza angaje değiliz, biz buna angajeyiz. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri.) Biz bu be-
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yannamenin dışında bir şey taahhüdetmiş de
ğiliz. Niçin yapmadınız, diye bizi zorlaya
mazsınız. İktidara gelir siz yaparsınız. 

Değerli milletvekilleri; A. P. 4 sene iktidar
da bulundu, C. H. P. de ondan evvel 3,5 sene 
bulundu. Yani aramızda çok büyük fark yok. 
3,5 sene içerisinde yapmadıkları şeyi... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Beraberdik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir yanlışlık oldu, 8 ay bulunduk. 
(Gülüşmeler) 8 ayda sor kurtardık kendimizi. 

MJuhterem milletvekilleri; 4 ncü Koalisyo
nun programında şöyle bir şey varmış. 4 ncü 
Koalisyonun 4 tane ortağı vardı, bir de ta
rafsız Başbakanı vardı... 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bilgiç 
ayrılırsa yine yalvarırsınız birleşelim diye. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir daha tekrarlar mısınız onu, tek
rarlar mısınız bir daha söylediğinizi? 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bilgiç 
ayrılırsa yine yalvarırsınız birleşelim djye. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Siz kendi içinize balkın, kendi içinize 
bakın siz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Seçim esnasında milletimize ne taahhüdet-
miysek onu yapmakla mükellefiz. Onun ilerisin
de A. P. politikasını yapan organlar, büyük 
kongresi, Temsilciler Meclisi, Genel idare Ku
rulu, grupları memleket menfaatına neyi gö
rürlerse onu yaparız. Onun içindir ki, muhalefet 
olarak yerimizi, iktidar olaralk yerimizi tâyin 
edelim derken, biz sizin programlarınızı tat
bikle mükellef değiliz, biz kendi programlarımı
zı tatbikle mükellefiz. Neden bisâm programlımı
zı tatbik etmiyorsunuz, diye bir şikâyette bulun
mamanızı rica ediyorum. 

Yetki Kanunu iptal edilmiş. Doğru, Yetki 
Kanununun, bir kaç maddesi müstesna, iptal 
edjldi. Düzen bozukluğundan şikayet eden 0. H. 
P. Yetki Kanununa itiraz etti. Henüz iptal gerek
çesini bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesinin karar
ları kesinidir ama kaaibili münakaşadır. Tabu 
olan hiçbir müessesle yok Türkiye 1de. (A. P. sı
ralarından, alkışlar) Anayasa Mahkemesinin 
(kararlarını, Anayasa Mahkemesinin itibarını ze
delemeden de münakaşa edebilirsiniz, ölçü içeri
sinde. 

Anayasa Mahkemesi yetkiyi Anayasadan ve 
Büyük Meclislerden alıyor. Şayet, Anayasa 
Mahkemesinin kararları kaabift münakaşa de
ğildir, derseniz yetki verdiğiniz organların mes-
uliyetsiz olması gibi bir durumla karşı karşıya 
(kalırsınız. Türkiyeide herkesin ef'al ve harekâ
tı Türk kamu oyunda münakaşa götürür. Bina
enaleyh, bugün Türk Devletime, Türk Devletinin 
idaresine, Türk kamu oyuna artık hakkında söz 
slöylenemıiyen kimsenin kalmadığı gerçeği gir
miştir. Bu kararın gerekçesi çıksın, bunu müna
kaşa edeceğiz. Şu anda gerekçesi olmıyan bir 
kararın münakaşasına girmek istemiyorum. 
Çünkü, böyle bir münakaşanın içime girmenin 
esas üzerinden birtakım zanlar, farzlar yapıl
ması halinde yanlış neticelere varacağımız bir 
gerçektir. 

Şunu ifade edeyim ki, Yetki Kanunu Türki
ye'nin kallkmlması için mühim bir vâsıta idi. Si
zin zannettiğiniz gibi, «Fakiri fakir, zengini zen
gin» diye bur tekerleme var, öyle, o gibi bir iş 
değildi; fakiri zengin yapmak için tutulmuş bir 
yolun aleti idi. Anayasa Mahkemesi böyle gör
müş. Ama söyliyeceğim husus şudur ki, düzen 
bozukluğundan şikâyet eden bir siyasi partimin 
Yetki Kanununun karşısında cephe almış olma
sını şikâyet ile bağdaştırmak mümkün değil
dir. 

Muhterem milletvekilleri; C. H. P. nin Sayın 
Sözcüsü Plân hakkında, kalkınma felsefesi hak
kında mütalâalar serd ettiler. 0. H. P. 10 sene 
«Plân!» demiştir, 1950 den 1960 a kadar. 1961 
de iş başına geldiği zaman kendiuinin bir plânı 
yoktu. Nihayet Plânlama Teşkilâtı kuruldu, 
1963 - 1968 devresi arasımda tatbik edilen plân 
yapıldı, yürütüldü. Bu plânın 3 senesini biz tat
bik ettik, 1965, 1966, 1967. 2 nci 5 Yıllık Plânı 
müstemirren biz hazırladık ve 1968 i tatbik et
tik, 1969 u tatbik ediyoruz, 1970 hazırlanacak. 
Binaenaleyh, plân tecrübemiz bizim sizden faz
la, hem yapma bakımından, hem tatbik etme ba
kımından. Plânın neticeleri de ortayerde. Aslın
da 1963, 1964 senelerimde tatbik ettiğiniz plânı 
da tatbik edemediğiniz orta yerdedir. Bakın ya
tırım gerçekleşme nisbetlerine, % 50 civarında
dır endüstri sahasında, maden sahasında, diğer 
mühim sahalarda. Biz idareyi devraldıktan son
ra bu nisbetler % 95 in üstüne çıkmıştır. 

Para değerini kaybetmiş, 10,5 liradan dolar 
almırmış, 15,5 liraya çıkmış. Bunlar, para değeri 
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için serd edilecek ciddî mütalâalar değildir. Ve 
bu mütalâaların yerime ekonominin istikrarını 
başka göstergelerle ölçmek lâzımdır. İstikrar, 
<bir memleketin istikrarı genel endeksle ölçülür. 
Enflâsyon, deflasyon, resesyonun başka ölçüleri 
vardır. Ekonomide Doların karaborsada kaç pa
ra olduğu ile para değeri ölçülmez. 

YaJbancı Sermaye Kanunundan, Petrol Ka
nunundan şikâyetler oldu burada. Yabancı ser
mayenin bir nevi kapitülâsyonlar devri gibi bir 
intibaı yarattığını ifade edecek kadar bâzı gö
rüşler serd edildi. 

Muhterem milletvekilleri; yine açıklıkla söy
lüyorum, C. H. P. gerek Yabancı Sermaye Ka
nunu, gerek Petrol Kanunu çıktığı zaman bunun 
karşısında olmuştur, 1951 de ve 1954 te. Hattâ 
Yabancı Sermaye Kanunu için dışarıdan ya/ban
cılar gelip çiftçiliği bile onlar yapacak» şeklin
de ifadelerin serd edildiğini biliyoruz. Ama, ik
tidarda bulundukları yine 1961 - 1965 devresin
de de ne Yabancı Sermaye Kanununa, ne Pet
rol Kanununa dokunmamışlar ve Yabancı 
Sermaye Kanununa göre işlem yapmışlardır. 
Verilen müsaadelerin listesi burada, Devletin 
resmî arşivi. 

Şimdi, bâzı meseleleri yine rayına oturtmak
ta fayda var. Bizim kalkınma felsefemiz, Tür
kiye'nin ekonomisini biran evvel güçlendirmek
tir; hedef o, iktisadi kalkınma hedefi... Topye-
kûn kalkınma, sosyal kalkınmayı, kültürel kal
kınmayı da içine alır ve birbirine bağlıdır. 1969 
Türkiye'sinde bu denge iyi yapılamadığı tak
dirde yine sıkıntıya girilir. 

İki görüş var. Bu görüşlerden birisi iktisadi 
kaynak tanımadan sosyal meseleleri halletmek. 
Halledebiliyorsanız, buyurun halledin. Türk 
Anayasasının 35 nci maddeden 53 ncü maddeye 
kadar gelen maddelerini 53 ncü maddeyi gör
meden güçlendirmek mümkün değil. 53 ncü 
madde, Türk Anayasasının kilit taşıdır. 53 ncü 
madde der ki, «Devlet, bu bölümde belirtilen 
iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, 
ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının 
yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» Esasen bu 
madde olmasa da b'öyle yapacaksınız yine. Ya
ni, iktisadi ve malî kaynaklarınız yetmiyorsa, 
sosyal meseleleri nasıl halledersiniz? Anayasa, 
bu 53 ncü maddeyi 18 küsur madde saydıktan 
sonra sosyal meselelerle ilgili, bir kilit taşı ola

rak bağlamıştır. O zaman müzakereleri yapıl
mış, böyle bir madde konulursa sosyal mesele
lere eğilinmez, mazeret beyan edilir v. s. şeklin
de. Kaynaksız ne ile yapacaksınız, diye bunun 
karşısına mütalâalar dikilmiş ve bu madde bu
rada yer almıştır. 

Muhterem milletvekilleri; iktisadi genişle
me olmadıkça bir memleketin diğer meselelerini 
halletmek mümkün değildir. İşsizliği halletme
niz mümkün değildir, eğitim meselesini hallet
meniz mümkün değildir, sağlık meselesini hal
letmeniz mümkün değildir; bunların hepsi ge
lir, paraya dayanır. Yoksa bu, bunların hiçbiri
sini yapamazsınız. Yani, Türkiye, Cumhuriyetin 
50 nci yılma yaklaşırken hâlâ ilköğretim me
selesi ile uğraşıyorsa, Türkiye'nin kaynakları 
var da bu meseleyi yapmadığından dolayı mı?... 
Her şey değişir, bâzı katı gerçekler değişmez. 
Kaynağınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Ya
pacağınız işler kaynaklarınız ile mütenasibola-
cak. 

Şimdi, mühim olan mesele priyoriteleri ver
mektedir. Kaynaklan büyütürken mühim olan 
mesele priyoriteleri doğru vermektedir. Yani, 
bu kaynağı nereye sarf edeyim, şu sahaya mı 
sa^f edeyim, bu sahaya mı sarf edeyim? îşte, 
plancılık da burada başlar, ekonomi bilgisi de 
burada başlar, akılcılık da burada başlar. 

Bütün kaynaklarınızı ekonomiye verdiğiniz 
takdirde sosyal meseleleriniz kalır, bu takdirde 
dengesizlik doğar. Bütün kaynaklarınızı sosyal 
meselelere verdiğiniz takdirde iki sene sonra 
kaynağınız kalmaz, ne sosyal meseleyi yürüte
bilirsiniz, ne iktisadi genişlemeyi yapabilirsiniz. 
1969 Türkiye'sinde en mühim hale gelen husus
lardan birisi bu dengeyi iyi kurabilmektir. Biz 
zannediyoruz ki, ikinci Beş Yıllık Plân ile bu 
dengeyi kurmaya doğru mühim adımlar attık. 
Üçüncü beş yıllık plânı hazırlamak bize kıs
met olursa, bu dengeyi çok daha iyi kuracağı
mıza kaaniiz, 

Mulhterem milletvekilleri; hiç kimse sosyal 
meselelerin demokratik sistem içerisinde halledi-
lemiyeceği gibi bir kanaat ile gelmesin. Bugün
kü sistem ne kapitalizmdir, ne liberalizmdir. 
Bugünkü sistem, karma ekonomi sistemlidir. Ni
çin karma ekonomi sistemidir?.. Çünkü, hedef 
dkonomiyi büyütmek olduğuna göre, her kay
naktan faydalanmak asıldır. Bundan daha 
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doğru bîr kailde vaz'edilebilir mi, bu hedefe 
erişmek için ekonomiyi büyüteoekseniz, her 
kaynaktan faydalanma asıl. Hangi istikamet
te?... Memleketin millî menfaatleri istikametin
de ve ekonomiyi büyütme istikametinde. 

Muhterem milletvekilleri; millî menfaatler 
bir hesap meselesidir. Hislerle millî menfaat
ler ölçülmez.. «Şu işte millî menfaat var, bu is
te millî menfaat yok» şeklinde hislerle karara 
bağlanırsa memleket zarar görür, yani millî 
menfaatler bizatihi zedelenmiş olur. 

Her kaynaktan faydalanma... İç kaynakları
nızı âzami şekilde seferber edeceksiniz, mobili-
ze edeceksiniz, harekete geçireceksiniz. Açık
lıkta ifade ediyoruz, bütçe geldiği zaman yine 
bunların münakaşası yapılır. Adalet Partisi 
iktidarı seçime giderken vergi koymuştur, ge
çen Şubat ayında. Bunun müzakereleri de yi
ne zabıtlarda mevcut. İç kaynakları vergi zi-
yaı, vergi idaresinde yapılacak ıslahat W, Hü
kümet programında ve parti seçim beyanname
sinde mevcuttur. Bunların dışında çok artır
mak mümkün değil. Bâzı imkânlar daha var, 
ama çok artırmak mümkün değil. Ne yapacak
sınız?.. Kendi kaynaklarınıza bağlı kalacaksı
nız, 25 senede kalkınacaksınız, ödünç para 
alacaksınız, borçlanacaksınız, 15 senede kal
kınacaksınız; hem borcunuzu ödiyeceksiniz. 
hem fukaralıktan kurtulacaksınız. Hangisini 
yapalım?.. Hangisinde millî menfaat var? Mem
leketi biran evvel fukaralıktan kurtarmakta 
millî menfaat var. 

Yabancı sermayeye kapitülâsyon gözü. ile 
bakmayınız muhterem milletvekilleri. Biz ya
bancı sermayenin müdafaasını milletimizin, mem
leketimizin menfaatine olduğu için yapıyoruz. 
Aksini düşünmek abestir. Milletin ve memle
ketin menfaatini düşünmenin inhisarı kimse
nin değil. Vatan çocuklarının hepsi milletin ve 
memleketin menfaatini düşünecek. Yabancı 
sermaye dediğiniz zaman da böyle akın akın 
yabancı sermaye filân geliyor, değil. Yabancı 
sermaye dünyanın her tarafında aranıyor. Me
seleyi bir yabancı sermaye meselesi olarak da 
mütalâa etmeyin. Teknoloji ve sevk-ü idare 
ithaline mecbursunuz. 

Kalkınmamış memleket olmak acı şey. Ya
ni, kendi gücümüz yetiyor da kalkınmaya, sarf 
etmiyor muyuz, bunu?.. Teknoloji de ithal ede

ceksiniz, sevk-ü idare de ithal edeceksiniz. Bu
gün teknoloji ve sevk-ü idare açığı sadece 
Türkiye'nin problemi mi .. Hayır, Kanada ve 
Birleşik Amerika ile Batı dünyası arasında bü
yük uçurum açıldı ve Atlantiğin öbür tarafın
daki sermayedarlar, hattâ sermaye bile değil, 
sermayedarlar, müteşebbisler gelip, Atlantiğin 
bu tarafındaki Batı memleketlerinde teşebbüsler 
kurdular. Kurdukları teşebbüslerin parasının 
çoğunu da o memleketin bankalarından aldılar. 
Yani, o memleketlerin milletlerinin, halkları
nın paraları. Fransa'nın bugün en çok meşgul 
olduğu meselelerden birisi bu. Almanya'da ay
nı meseleler var, İsviçre'de aynı meseleler var. 
Kalkınma istiyorsak, biran evvel kalkınma isti
yorsak her kaynaktan faydalanmayı şart ko
yacağız. 

Yabancı sermaye memlekete tesis kurmak 
için gelir, bir de borç alırız. Borcu tabiî ya
bancı sermaye addetmemek lâzım. 

Şimdi, yine huzurunuzda söylüyorum, bir 
plân yapmışsınız, % 7 kalkınma hızı koymuş
sunuz. Memleketin acı. dertleri var. İşsizlik 
var, medeni imkânlardan yoksulluk var, kâfi 
miktarda istihsal yok, birçok şeyleri ithal et
meye mecburuz, ihracat olarak satacak malı
mız yok. Endüstri kuracağız. Bir taraftan iş 
imkânları açılacak bir, taraftan vatandaşımı
zın kullanacağı mallar çıkacak meydana, bir 
taraftan da dışarıya satacak mal çıkacak. Bun
ları yaparken kendi gücümüz yetiyor da, dışa
rıdan birtakım adamlara kâr sağlayalım, diye 
yabancı sermaye mi getiriyoruz. Kendi gücümüz 
yetiyor da bir de dışarıdan borç alalım baka
lım, belki o başka çeşit paradır mı diyoruz? 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'nin ithalâtının % 45 ni sermaye, ya

ni yatırım malları teşkil eder, % 45 ni hammad
de teşkil eder, % 10 nu da istihlâk malları teş
kil eder. Aşağı-yukarı ithalâtın kompozisyo
nu bu. Neresinden keselim bunun? Söyleyin. 
Şayet, hammededen keserseniz memlekette yok
luk başlar, onu ithal etmeye mecbursunuz. İt
hal ettiğiniz zaman, vergisini, işçiliğini ve sai-
resini hep beraber ithal edersiniz. Şayet yatı
rım mallarından keserseniz, bu takdirde ne ye
ni işyeri yaratabilirsiniz, ne yeni istihsal mallan 
yaratabilirsiniz. % 10 istihlâk mallarından mı 
keselim? Bu da memleket piyasalarında yokluk 
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psikozunu önlemek için konmuş şübaptır. Hâdi
se bu. Neyi almıyalım? Gübre mi almıyalım? 
1 milyon dolar. Almamanın tek şartı var: Beş ta
ne gübre fabrikası yapılıyor. 1970 te bir kısmı, 
1971 de bir kısmı, 1972 de bir kısmı hizmete gi
recek. O zaman Türkiye 260 bin ton gübre üre
ten bir memleket olmaktan çıkıp 4 milyon ton 
gübre üreten bir memleket haline gelecektir. 
Yolu budur, kurtulmanın. Bunun için de, 100 
milyon dolar gübre ithaline para vereceğine - ki 
her sene bunu veriyorsunuz - 100 milyon dola
ra 4 tane, 5 tane gübre fabrikası kurabiliyo
rum. Ama, ekonominin birtakım doktrinlerinin 
esiri haline getirirseniz Türkiye'yi fukara cen
neti yaparsınız. 

Onun için doktrine falan ihtiyacımız yok. 
Türk Anayasası kendi nizamını vaz'etmiştir. 
Türk Anayasasının vaz'ettiği nizamın dışında 
başka bir nizam aramaya lüzum yok. 

Sayın Satır «Atatürk'ün etrafında birleşe
lim» dediler. Bu, en ufak bir münakaşa tarafı 
olmıyan, herkes tarafından en ufak bir tered
düde mahal olmadan «evet» denecek, hattâ 
«evet» denmesi dahi zaidolabilecek bir şeydir, 
Ama, Atatürk'ü de doğru anlıyalım. Birtakım 
adamların Atatürk'ün himayesine sığınıp «sos
yalist türküler» «sosyalist Türkiye» şarkılarını 
söylemesini de hep beraber göğüsliyelim. (A. P. 
sıralarından sürekli alkışlar ve «bravo» ses
leri.) 

Atatürk bir düşünce tarzını memleketimize 
getirmiştir. Bu düşünce tarzı dogmatik birta
kım hususlar değildir. Bu, Batı medeniyetinin 
temeli olan akılcılıktır. Bir sisteme gidip esir 
olmak yerine, memleketin şart ve imkânlarına 
göre memleketin ekonomisinin tanzim edilmesi
ni bir düşünce tarzı olarak koymuştur. 

Marks'ın düşünceleri 1920 yılında da vardı, 
1923 yılında da vardı. Engels'in fikirleri o za
manlarda da vardrı. Bolşeviklik, sosyalistlik o 
zamanlarda da vardı. Bunların hiçbirisine iti
bar etmemiştir, Atatürk Medeni Kanunu getir
miştir. Medeni Kanunun içinde mülkiyet hakkı 
vardır. Toprak kullananın nasıl olur? (A. P. 
sıralarından alkışlar) Toprak tapusu olanındır, 
tapusu olanın! 

Atatürk'ü doğru anlıyalım, doğru anlıya
lım. Medeni Kanunda mülkiyet hakkı var. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Medeni Ka
nunda zilyedlik hakkı da vardır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, «top
rak kullananındır» derseniz, toprağı olmıyan 
vatandaşı tapulu, zilyedli arazisinin üstüne hü
cum ettirirseniz Türk Medeni Kanununu ihlâl 
edersiniz. Binaenaleyh, Atatürk'ün getirdiği 
bir sistem ihlâl edilir, Türk Anayasası ihlâl edi
lir. 1924 Anayasası «Değer parası verilmeden 
kimsenin malı elinden alınamaz» der. 

Tecavüzler teşvik edilmiştir, hâdise odur, 
Hem de bunlar, tarafınızdan yapılmıştır. Doğal 
kanunu olarak bu kürsüden ortaya konmuştur. 

Atatürk'ün etrafında toplanma fikrini or
taya atan anamuhalefetin değerli sözcüsüne şu
nu söylüyorum: Atatürk'ün getirdiği tüm sis
temi beraberce nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Atatürk'ün getirdiği sistemde 
sınıf kavgası yok. Fakiri zengine düşman 
etmek, köylüyü şehirliye düşman -etmek 
yoktur. Sınıf kavgası yok, onun yerine denge 
var. Bütün sınıfların menfaatlerinin, bütün 
zümrelerin menfaatlerinin kollandığı büyük bir 
denge. Gelin bunlarda mutabık kalalım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Nasıl duracağız ülkesiyle ve milletiyle 

bölünmez (bir bütün olarak? Yani, vatandaş 
kütlelerini birbirine karşı kışkırt, ondan sonra 
da Türk Anayasasının 3 noü maddesi yerinde 
dursun. Bu olmaz. Nasıl olacağız Türk Ana
yasasının 2 nci maddesine riayetkar? İnsan 
haklarına dayalı, demokratik, millî, lâik, sos
yal Hukuk Devleti nasıl olacağız? Onun için, 
gelin her şeyin hakkını verelim. Ve 1969 se
nesinde bir kavramlar anarşisinden kurtulma
ya, bir kavramlar mutabakatına gitmeye ihti
yacımız var. 

Yabancı sermaye bir memleketin menfaat
lerine uygun ise, müsaade edilir, gelir. Mem
leketin menfaatlerini takdir edecek makamlar 
vardır. Şayet, bu makamların yanlış iş yaptığı 
kanaati varsa, zaman, mekân ve vaka tasrih 
etimek suretiyle (bu ıkürsüde, hür basında ve 
efkârı umumiye önünde meseleler tartışılır. 
Onlar da vazifelerini doğru yaparlar. Şayet 
hüsnüniyetle yapılmamış da suiniyetle vazife
ler yanlış yapılmışsa Türkiye Cumhuriyeti
nin kanunları vardır, suiniyet sahibinin yaka
sına yapışır. Bunun dışında siz ibir yol biliyor 
musunuz? Mevcut değil. Bunları vuzuha gö-
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türmeye mecburuz. Sadece bizim için değil, 
bizimle birlikte çalışan bir Türk administras-
yonu var, bir Türk idaresi var. 

Türlkiyede cereyan etmekte olan yabancı 
sermaye münakaşalarından dolayı Türkiye'ye 
yabancı sermaye istenildiği kadar gelmiyor, 
Türkiye'nin kalkınmasının ihtiyacı olduğu ka
dar da gelmiyor. 

Muhterem milletvekilleri, ben gayet açık
lıkla söylettim : Türk (köylüsünü toprağa ka
vuşturmak bizim en büyük "arzumuzdur. Rea
list olmalıyız. Toprak nerede varsa ancak onu 
dağıtabiliriz. Birçok kereler bu kürsüden tiöy-
ledim; bâzı yenlerde toprağın olduğu mınta-
kalar var, nüfus yok, enfrastrüktür yok, ora
ya vatandaşı götürüp barındırmanız mümkün 
değil. Bâzı yerlerde nüfus var, toprak yok. 
Türkiye'nin coğrafi durumunda ve yerleşme 
durumunda intibaksızlıklar var. Enfrastrük-
türü meydana getirdikçe, ekonomiyi kaldır
dıkça ve memleketin her tarafında kazanç im
kânlarını müemmen hale getirdikçe, çalışma 
imkânlarını müemmen hale getirdikçe Türk 
vatandaşı, hiç endişe etmeyiniz, bu düzensiz
liklerin büyük bir kısmını kendisi tasfiye ede
cektir. Kendi başına kalksın tasfiye etsin de 
demiyoruz. Devlet plânları, programları mu
cibince yardımcıdır bunlara gayet tabiî. 

Muhterem milletvekilleri, ne kadar kaynak 
varsa ondan faydalanalım diyoruz. 

1964 senesinde Türkiye'nin petrol istihsali 
900 bin ton idi. 1954 senesinde de 60 bin ton 
idi. Türkiye 1932 senesinden beri petrol arar. 
Bugün Türkiye 6,5 - 7 milyon ton petrol kulla
nıyor. Bunun için de 60 milyon dolar dışarıya 
para veriyor. 1932 de başlamışız petrol aramaya. 
Türkiye'de petrol var. 1932 den 1946 ya kadar 
çalışmışız, 1946 da petrol bulmuşuz, 1954 e kadar 
çalışmış, 60 bin ton. 

1954 te Yabancı Sermaye Kanunu, Petrol Ka
nununu çıkarmışız. O tarihten 1964 e kadar 
60 bin ton, 900 bin tona çıkmış. Bugün, 1969 
senesinde Türkiye'nin petrol istihsali dört mil
yon tondur. (A. P. sıralarından alkışlar) Ve 
Türkiye kendi kaynaklarından kendi ihtiyaçla
rını karşılamaya doğru gidiyor. 

Şimdi iki şıktan birini seçmeye mecburdur 
Türkiye ; 

1. Madenlerinin üzerine oturmak, petro
lün üzerine oturmak, karnı aç, ayağı çıp
lak bunların üzerinde oturmak, gelecek nesil
lere kalsın, şimdi tükenir belki diye. 

2. Kendi imkânları ve gücü yetiyor da bun
lar^ çıkarmıyor mu? Kendi imkânları ve gücü 
yetmediği takdirde de karşılıklı menfaatler esa
sı üzerinden; - karşılıklı menfaatlerin hâkim 
olmadığı yerde hiçbir sağlam iş yoktur - kar
şılıklı menfaatler hâkim olacak şekilde tek-
nololoji ve sermayeden faydalanmak. Ve böy
lece ayağımıza ayakkabı bulmak, midemize 
sıcak bir yemek bulmak, çocuğumuza bir okul 
yapmak. Hangisini yapalım? Halka sorduk; 
şurada bir arsan var, paran yok, üzerine ev 
yapamıyorsun. Birisi geliyor, diyor ki, ben bu
nun üzerine üç katlı bir ev yaptıracağım. Bir 
katını sana vereceğim, bir katında kendim otu
racağım, bir katını da satacağım. Hiç bir 
şekilde o arsayı ev haline getirmek imkânın yok. 
Ne yaparsın? Diye soruyor. Arsanın üzerinde 
yaşıyamıyacağıma göre anlaşırım, bir kat sahibi 
olurum, katın bedeli arsanm bedelinden kat kat 
fazladır, başımı sokacak bir yerim olur. 

Aynı şeydir, yani petrolün ve madenin üze
rine oturup «yabancılara kaptırmıyacağız» fobi
si içersinde kendimizi fukaralığa mahkûm etme
nin akılla bağdaşır tarafı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin men
faatleri dışında Cumhuriyet Hükümetleri bir şey 
yapamaz. Bunu söylemek bile abes. Ama öyle 
çirkin şeyler oluyor ki bu kürsülerden bunları 
söylemek mecburiyeti hâsıl oluyor. 

Sayın Satır, «A. P. iktidarının felsefesi yan
lıştır. Çünlcü, A. P. halkın çok azının yanın
dadır, çağıınıın yanında değildir» dediler. Peki 
seçimi nasıl izah ediyorsunuz?.. Peki vatandaş 
kendi cebinden para alan ve başkasına veren 
kimseye rey veriyor da, kendi cebine para koyan 
Cumhuriyet Halk Partisine niye vermiyor?... 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Kavramlar anarşisinden kurtulmaya mecbu
ruz, dedim. O meyanda halkın hakemliğine, bu 
hakemliği de doğru yaptığına bir inanalım. Hal
kın, menfaatlerini bildiğine, bu menfaatlerini 
bilmesinin neticesi olarak da kendisine en iyi 
hizmet edebilecek vatan çocuklarını işbaşına ge
tirdiğine inanalım. Bir gün siz gelirsiniz ikti
dara, o zaman da size böyle şeyler söylerler. 
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Onun içindir ki, seçim öncesinde söyledim: Her
kes ne söyliyecekse şimdi söylesin, halkın ha
kemliğine inanmıyorsanız halkın karşısına niye 
geliyorsunuz, dedim. Halk, hakemliğini hangi 
kıstaslar üzerinden yaptı? Birtakım fanatik 
gruplar, ilim yayma cemiyetleri, büyük iş çev
releri veyahut da birtakım kimselerin ifade 
ettikleri gibi, «Karacahiller zümresi, seç
mesini ne bilsin?» Gibi lâflarla, hem halkın önü
ne rey istemeye gidin, kazanamayınca da onu 
tahkir edin, bu, olmaz! İnanmıyorsanız git
meyin halkın karşısına. 

Evet, Adalet Partisi iktidarı, halkın içinden 
çıkan bir iktidardır, iş çevrelerinin, fanatik 
grupların, bilmem neyin... Bu halka yöneltilmiş 
tahkir değil de ne? 

Adalet Partisinin felsefesi doğrudur, akılcı 
bir felsefedir, gerçekçi bir felsefedir. Memle
ketin kalkınmasını ön hedef almıştır. İktisadi 
ve sosyal meselelerde hem doğru teşhis koymuş
tur, hem doğru reçetelere sahiptir. 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Ziraat 
Bankasına 500 liraya kadar borcu olan vatanda
şın borcunun affının ortaya konduğunu biliyo
ruz. Biz diyemez miydik aynı şeyi? Yahut da 
açık artırmaya çıkıp, biz bin liraya kadarını af
fediyoruz, diyemez miydik? (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, batırırsınız Türki
ye bankacılığını. Kimin parasıdır halka verilen 
para? Vatandaşın parası. Bunu affettiğiniz tak
dirde nereden karşılıyacaksınız? Bütçeden. Peki 
vatandaşın Ziraat Bankasına olan borcunu af
fettiniz, Halk Bankasına, Emlâk Bankasına, di
ğer bankalara olan borçlar ne olacak? Eşitlik 
mi bu yol? Neresinde bunun eşitlik? Böyle yol
ları açmayınız, böyle yollarda fayda yok. İşte 
bu, rey karşılığında bir şey vermek olur. Hizmet 
de değil, menfaat vermek olur. Hikmetten umum 
faydalanır ama burada şu vatandaştır, şu va-
tandaşjtır, şu vatandaştır bundan faydalanacak. 
Umuma açık değil, 34,5 milyon Türk vatandaşı
na açık değil. Türk Anayasasının eşitlik prensi
bine aykırıdır. Alıştırmayınız Türk vatandaşını, 
bankadan parayı al, iade etme. Alıştırmayın bu
na! Bir gün gellir affolur... Batırırsınız Türk mü
esseselerini. Bu şekilde demokrasiyi de dejenere 
ederiz. Yarın başka bir parti çikar, başka bir 
şey va'deder. Bereket ki, Türk vatandaşının ak
lıselimi, böyle şeylerin doğru olmadığına yete

cek kadar kudretlidir de bu kadar çok dağıtma
nın karşısında, sizin reyinizi yüzde bir kadar 
yine düşürmüştür. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Biz iktidarız ve iktidarın çeşitli sıkıntıları 
vardır. Karşısında yedi tane siyasi parti var, 
müstakiller var, çeşitli dertler var, yıpranma 
payı var, hepsi var. Siz muhalefetsinizin, sizin 
hiçbir payınız yok. 

EŞREF DERÎNÇAY (İstanbul) — Milletve
killerinin borçlarını nasıl affettiniz?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Kim affetmiş milletvekillerinin borç
larını? Meclisiniz affetmiştir efendim. 

BAŞKAN — Yerinizden fazla müdahale edi
yorsunuz beyefendi. Bu hareketiniz tüzüğe ay
kırıdır, çok rica ederini, bir daha tekrar etmeyi
niz. (A. P. ve C. H. P. sıraları arasında anlaşıl-
mıyan sesler) 

Karşılıklı konuşmayın, efendim. Lütfen kar
şılıklı konuşmıyalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, teşvik fon
larından verilen paralar, yapılan yatırımlar, 
kullanılan teşvik fonları kuruşu kuruşuna hepsi 
buradadır efendim. Bunların maksadı, plân he
deflerine memleketi biran evvel ulaştırmak idi. 
Vatandaşın şayet kazanç sahibi olmasından kor
kuyorsanız. Türkiye fukaralıktan kurtulmaz. 
Vatandaşın iş ve kazanç sahibi olmasını istiyor
sanız bâzı kestirme yollardan gitmeye ve herke
se açık olan bir sistemi tatbik etmeye mecbur
sunuz. Herkese açık bir sistemdi bu.. Onun için
dir ki, birtakım kimseleri zengin etmek ve saire 
gibi şeyler değildir maksat, maksat memleketin 
istihsalini artırmak, iş hacmini artırmak ve eko
nomiyi büyütmektir.... 

Biz, devletçi bir felsefenin insanları değiliz, 
biz, karma ekonomi felsefesini benimsemişiz. 
Devletin imkânları da vatandaşın imkânları da, 
dış kaynaklar da, memleketin tabiî kaynaklan 
da hepsi beraberce harekete geçirilebilirse ve 
maksimum, âzami neticeyi alacak şekilde hare
kete geıçirlilelbilirse, o zaman biran evvel kalkın
ma mümkün olur. Bunu reddetmenin imkânı 
yoktur, gayet laksiyomatik bir neticedir. 

Niçin Türk hür teşeibbüisünden mtemnuıı de
ğilsiniz? Netice itibariyle herkesi Devlet memu
ru yapaimıyacağımza göre, miltyoniliaroa vatanda
şın kendi hayatini kendisi kazanmasında, hıer-
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kese açık olan birtakım teşvik sistemleri bulu
nursa bunun mahzuru nedir? Toplum, toplum 
yararı... Toplum yararı da fert içindir. Ferdi 
korumıyan bir sistem düşünülebilir. Demokra
tik sistemde, Türk Anayasasının 2 nci madde
sinde hürriyetçilik fıkrası, yani insan hakla
rına dayalı olma maddesi, demokratik hukuk 
devletine ilâveten «insan haklarına dayalı ola
caktır, Türk demokrasisi» denilirse toplum 
yararına ferdin haklarının ezilemiyeceğini ifa
de içimdir. 

Bu da yüzde 83 ü Cumhuriyet Halk Partisi
ne mensup Kurucu Meclis üyelerinin hazırladı
ğı Anayasadır. 

«Ekonominin genişlemesi» tâbirini yanlış bu
luyorlar O. H. P. nin sayın sözcüsü. Tâbir doğru
dur, tâbir doğrudur ve iktisâdi bir tâbirdir. 
Ekonomi genişlerse, netice itibariyle büyürse eko
nomik kalkınma olur, ekonomik gelişme olur. 
Büyümiyen, genişlemiyen, hacmi artmıyıan bir 
ekonomi - Ticaret hacmından bahsetmiyoruz -
millî gelir seviyesi çoğalımıyan, istihsal seviye
si çoğalmıyan bir ekonomi, genişliyen bir eko
nomi addedilemez ve gelişmiş bir ekonomi ol
maz. Akademik bir münakaşaya girmek iste
mem, yalnız tâbirleri doğru kullandığımı bili
yorum. 

Teşvik fonlarından 300 küsur milyon lira 
para dağıtılmıştır. Hepsinin hesabı burada, her 
kim isterse verebiliriz, gazetede de neşredil
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, her türlü vasıta 
elinizde var. önerge vermek var, sözlü soru 
vermek var, gensoru vermek var, araştırana 
yapmak var. Birtakım şeyleri ulu - orta beyan 
haline getireceğinize, bu müesseseleri kullanın. 
Hakikaten hem efkârı umumiyenin zihni bulan-
maz, hem bize yardımcı olursunuz. 

Ortak Pazar meselesine gelince; Ortak Pa
zardan Anamulhalefet Partisinin şikâyet ettiği
ni görüyoruz. Ortak Pazar anlaşmasını biz 
yapmadık. Ortak Pazar anlaşması, Cumhuri
yet Halk Partisinin tek başına hükümet oldu
ğu zamian yapılmıştır, bildiğimle göre. 

Ortak Pazarın tarihleri var, şu tarihte ge
çiş dönemi olacak, şu tarihte tam ortaklık ola
cak, bu tarihleri de biz koymadık. Bu tarih gel
miş, ne yapacağız? Ya geçiş dönemine girece
ğiz, ya tehir edeceğiz. Türk ekonomisinin fay

dasına olacak bir müzakere ile Türk ekonomi
sinin kaldırabileceği bir geçiş dönemine geç
mekte memleketin ne zararı var? 

Muhterem milletvekilleri, 1970 Türkiyesin-
de bir gerçek daha var. Türk endüstrisi, dev
letin ve hususi şahısların hepsi beraber, rasyo
nel çalışma yollarına girmeye mecbur. Güm
rük duvarının arkasında müstehliki ezen bir 
endüstriyi müdafaa edemezsiniz. Türk müsteh
likine dünya rekabetinin tadını tattıracaksınız. 
Bu, endüstriyi tümden mahvederek olmaz. Bir 
memlekette endüstri müstehlikin sırtında yürü
mez. Biz özel teşebbüisçüyüz. Görüyor musunuz 
nasıl özel teşebbüsçüyüz? Rekabetten kork
mayın, gümrük duvarından korkun. Himaye
lerle, daimi himayelerle... O himayeler nereden 
çıkıyor? Onlar, bir noktaya kadar ekonominin 
teşvikçi unsurlarıdır, bir noktadan itibaren eko
nominin sırtına yüktür. Türk ekonomisi biran 
evvel himaye edilen bir endüstriden kurtulursa 
o zaman Türkiye'nin ekonomik kaynakları çok 
daha iyi kullanılmış, Türk vatandaşının kazan
dığı paranın alım gücü artmış olur, iştira gü
cü artmış olur. 

«Ortak Pazarın geçiş devresine neye giri
yorsunuz? Hükümetin bu gerçekleri göımıiye-
rek, Türk ekonomisinin muhtaç bulunduğu ko
runma ortamını ortadan kaldırmak pahasına 
ikinci döneme geçiş kararını almakta oluşunu, 
kalkman ve bağımsız bir Türkiye gerçeği ile 
bağd aştır amıyoruz.» 

Bu dönemi siz tesbit etmişsiniz ondan sonra 
bu sözlerin alkış topladığını görmekten müte
essir oluyorum. 

Yabancı sermayeden mütemadiyen şikâyet. 
Bugün 200 bin Türk vatandaşı yurt dışında ça
lışıyor, bir ona yakım da, dada fazlası da sıra
da, yurt dışına gitmek için sıra bekliyor. Türk 
vatandaşını Türkiye ̂ de şu veya bu düşünce ile 
işsiz bırakıp yurt dışına göndermek mi iyi? 
Orada kimin fabrikasında çalışıyor, bizim fab
rikamızda mı çalışıyor? Yoksa her çeşit im
kândan faydalanarak, Türkiye'de fabrika da 
kurarak Türk vatandaşını vatanını muhafaza 
etmek ve vatanında iş verebilmek mi iyi? Me
seleleri bir taraftan mütalâa etmeyin, mesele
leri çeşitli yönlerden mütalâa edin. 

Şimdi Doğu ile ilgili tenkidlere geliyorum. 
Muhterem milletvekilleri, Doğu bölgesi mem

leketimizin hakikaten her türlü, itinaya, her 
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türlü ihtıimaıma lâyık bir böl^sÜdir. Bunumla, 
diğer bölgeleri lâyık değildir demek istemiyo
rum. Türkiyeye'de kafcnmamıişlığın yaygın ol
duğu yerler vardır. Yalnız Türkiye'de kallkın-
mamışlığın münhasır olduğu bir yer yoktur. 

Bugün Türkiye'de aynı vilâyetin içerisinde 
fevkalâde költü şartların ve iyi1 şartlanın yan-
yana bulunduğu yerler vardır; Türk ekonomisi
nin seyiy esinin meselesi olarak... 

Bugün faraza Antalya illini ele alınız; Serik 
kazası ile Akseki' kazası arasında çok büyük 
fark vardır. Faraza Balıkesir iMmi aliniz; Savaş
tepe kazası ile, Balya kazası ile, İvrindi kazası 
İle Edremit arasında çok fark vardır. 

Kastamonu ilmi samız; Taşköprü kazası ile 
Gdlde kazası arasmda çok büyük fark vardır. 
Bunum gibi birçok yerler alın... 

îBinaena%yh, kalkıaimteumışlık acılsı Tütrkiye'-
nüaa, acısıdır. Bu acıdır ki, bizi muasır mede
niyet seviyesine çıkmaya zorluyor. Bu acıdan 
muasır medeniyet seviyesine çıfearak kurtulabi
liriz. Eğer ikltisaidiyatıımızgelşttöiyonaa bu acı
dan kurtulmamız mümkün değildir. Dengesizlik 
bu ajcMün bir parçasıdır. 

Doğu illeriım'izdelki kaUjkınmamışlık gayet ta
biî ki daiha yaygın, daha şümullüdür, ama kal-
kınmamışlık saldece Doğu illerimize mûulhasıir 
değildir, bütün Türkiye'ye münhasırdır, Türki
ye içerisinde de çeşitli yerler vardır M, birbi
riyle mukayese edilemiyecek kadar üzücüdür. 

Dağ ve orman kasabaları, umumiyet itiba
riyle ıotva kasabalarına nazaran çok sıkıntı içeri
sindedir. Doğu kalkınmasının bir özel plâna 
ba^Tanamiyatfağı hususu yine Anayasanın icabı
dır; ayrı bir plâna bağlanamıyacağı hususu... 

Yani, 1961 Kurucu Meclisimin yaptığı Ana^ 
yasa Millî plânı derpiş etmiştir, foöljge plânı ya
pılamaz, demiştir, Vaoaoni plânı şeklindeki bir 
plân. Anayasa Komisyonu Sözcüsünün ifade
leridir, mevzuubaihsolaımaz demiştir. Biız bunu, 
bir millî plân şümulü içerisinde özel bir plân 
yapılamıyaoağı mânasında anlamıyoruz. Birinci 
Beş Yıllık Plân bu esas üzerinden hazırlanmış
tır. îkmoi Beş Yıllık Plân da bu esas üzerin
den hazırlanmıştır, ama bir değişik görüş geti
riyoruz Doğu bölgesi için bir özel plân yapa
cağız, bu özel plân millî plân çerçevesi i'çerisin-
tiıe taJflbikat gÖrecek, 

Muhterem milletvekilleri, yine buradan hiç 
doğru olmıyan birtakım şeyler söyledi : Doğu 
bölgesine nüfusu kadar bile yatırım düşmüyor-
raıuş... 

1963 senesinde Doğu böllgfestüne ayrılan yatı
rımların tüm yatırımlara oranı % 10 dur. 1969 
senesinde ise Doğu bölgesine ayrılan yatırım
ların tüm yatırımlara oranı % 24 tür. Bu ra
kamları ben Erzurum'da, Diyarbakır 1da yapmış 
olduğum konuşmalarda söyledim. 

Türkiye'de 57 tane yatıilı okul var, 50 tanesi 
Doğu bölgesindedir. 23 illimizde sosyalizasyon 
tatbik edilmijşıtjir, bundan şikâyetler var; evet 6 
ilden 23 ile çıkılmıştır. Bu 23 ilin hemen he
men hepsi Doğu illerimjizidir. Bulgun Türkiye nü
fusunun % 16 ısı iken % 22 ye çıktı, yatırımı 
% 24... 

Yetki Kanunun ile imtiyazlı bir kredi poli-
tifcasımı götürmüştük, tabiî Yetki Kanunu şimdi 
ortadan kalktı, başka bir çare bulacağız. E! 
Şimdi, samimî olmaya mecburuz,. Doğu'ya A.P. 
iktidarı sadece yatırımla, sadece ikltisaldi kalkın
ma ile eğilmiş değildir, Doğu'ya A.P. iktidarı 
gfinlü ile eğilmiştir. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Gecenin bu geç saatinde Doğu illerimizde 
neler yapılmıştır, bunları sayıp dökecek deği
lim. Bir başka vesileyle bu mesele gelecek, bun
ları sayıp dökeceğim. Bilânçiolsu parlaktır A.P, 
iktidarının ve çeşitdi kışkırtlama rağmen, Do-
ğu'nun asil ve kahraman halkı kadirşinaslığını, 
takdirbilirliğini her vesileyle göstermiştir. Onun 
içindir ki, kalkınraıamışlık acılsı içinde Doğu ya
rası var Türkiye'de. 

Buraya gelip de Bitlis'in derdini söyliyeri 
arkadaştan çok daha biz dertliyiz, içecek suyu 
olmıyan, gidecek yolu olmıyan vatandaşın der
di bizim derdimiz olmuştur ve şunu size açıklık
la ifade edeyim, bu dertlere doğru metotlarla 
eğilinmiştir, iyi neticeler alınmasına başlanmış
tır ve iyi neticeler alınacaktır. 

27 maddelik bir Doğu programı getiriyoruz, 
Hükümet programımızla birlikte. Her mesele 
i]in aynı şekilde detayı, prensipleri olan pro
gramlar getirebiliriz. O zaman Hükümet pro
gramı olmaktan çıkar bu, kocaman bir cilt olur, 
ama Doğu için bunu getiriyoruz. Çünkü, o 27 
madde içerisinde Doğunun bütün problemleri 
gerçekçi bir şekilde sıralanmıştır. Bunlar kapa
lı odalarda bulunmuş şeyler değildir. 
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Enfrastrüktür genişletilecek, eğitim tesisleri 
artırılacak, yeni iş imkânları götürülecek, or
manlar açılacak, yollar açılacak... Bunların hep
sinden mühimi Doğunun her tarafına elektrik 
götürülecek. Plânları yapılmış, projeleri tanzim 
edilmiş ve Türkiye'nin her tarafında tek tarife 
tatbik edilecek... Hakkâri'deki vatandaşımız da 
aynı parayı ödiyecek, Edirne 'deki vatandaşımız 
da aynı parayı ödiyecek, Kars'taki, Manisa'daki 
vatandaşımız da aynı parayı ödiyecek. Binaen-
leyh, biz huzurunuza ileri düşüncelerle geliyo
ruz; memleketin yararına ileri düşüncelerle... 
27 madde Doğu plânımızın stratejisini teşkil 
eder. 27 maddenin içerisinde Doğuda vazife ala
cak kimselerin huzur içerisinde olması da yazı
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Doğu kalkınma
mızda en mühim mesele teknisyendir. Çok sayı
da teknisyen götüreceksiniz ve orada barınacak. 
Türk vatandaşı olup da Doğuyu sevmemek 
mümkün değildir ve Doğuya hizmet vermek 
Türk vatandaşı için bir borçtur ye bu borcu, as
gari hayat şartları yaratıldığı takdirde Türk 
teknisyeni, Türk entellektüeli seve seve yapa
caktır ve btıgün yapmaktadır. 

Keyfî idare şikâyetlerinin hiçbirisini kabul 
etmem... Her şeyin açık olduğu bir memlekette 
keyfî idare olmaz. Kim keyfî idareden şikâyet
çiyle, kim kanunsuzluktan şikâyetçiyse vaka, 
mahal tasrih etmek suretiyle hem bu kürsüle
re, hem bize, hem de basma intikal ettirebilir. 

Doğudaki bankalara yatırılan paralar Batı
ya geliyormuş... 1 084 000 000 lira para yatı
rılmış, bunun 810 000 000 lirası orada kulla
nılmış... 

Şimdi, bakın bir hesap yapalım; Bankalar 
Kanununa göre % 20 kanuni karşılık ayırması 
lâzım bankaların. % 10 da teknik karşılık ayır
ması lâzım. Bankalar % 30 unu veremez kimse
ye; aldığı paranın % 30 unu bankalar kimseye 
veremez. 1 084 000 000 liranın % 30 unu, 
300 0C0 000 milyonu düşün, 810 000 000 lira
dan daha aşağıya düşer. 

Arkadaşlar, bu şekildeki iddialar yanlış bil
gilere dayanıyor. Bunlar yanlış şeyler ve ban
kalar sokaklara çıkıp para vermek için adam 
aramaz. Siz orada teşebbüsü güçlendirin, ora
ya bir kalkınma hamlesi, kalkınma şevki verin, 
para kullanılır hale gelsin. Bizim üzerinde mü
temadiyen durduğumuz nokta o, enfrastrüktürü 

tamamlamak. 1970 programında Doğu bölge
sindeki işsizlikle mücadele için çok değerli te
şebbüslerimiz vardır, 1970 programı huzurunu
za geldiği vakit bunlar arz edilecektir. 

Sonra, bankalar filân bölgeden topladığı pa
rayı, falan bölgeye vermemesi gibi bir kayıt 
yok. % 36 sı istanbul mıntıkasında imiş, Marma
ra mıntıkasında imiş... 

Muhterem milletvekilleri, her memleketin 
büyük iş merkezleri var. İstanbul Türk Bütçesi
nin gelirlerinin % 00 m ödüyor. Türk endüstri
sinin % 52 si istanbul civarındadır. E bu, mem
leketin bir tarafının kalkınmacı, öbür tarafı
nın batması ile mümkün değil. Gelin «buradaki 
kredi miktarını artıralım, kullanılır hale getire
lim» deyin, bunları söyleyin. O taraftan para 
alınıyormuş, bu tarafa geliyormuş.. E bu, doğ
rusunu isterseniz, «Temel kavramlarda mutabık 
olalım» la bağdaşmıyor. 

Şunu ifade edeyim; Doğu bölgesine yapıl
makta olan yatırımları % 24 olarak söyledim, 
ondan sonra gelen bölgeler % 16 dan başlar. 
Yani en yüksek yatırım hacmi, 22 ilden müte
şekkil Doğu bölgesindedir, 1969 plânında. On
dan sonra % 16, % 15, % 10 diye gider. Yani 
kendisinden sonra gelen bölge ile % 8 farkı 
vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Satır bu
rada bâzı beyanlarda bulundular; «Türk köy
lüsünün malına el uzatılmamış» dediler. 1967 
senesinde Adana'da pamuk 235 - 240 kuruşa 
satıldı. 1968 senesinde mahsul biraz bol oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Adana mıntıkası, 
yani Çukurova 600 000 ton kütlü pamuk çıka
rır. Bu, 5 - 6 sene evvel 400 000 tondu, 600 000 
tona çıktı. Gübrenin, sulamanın, zirai mücade
lenin bu istihsalin artışında büyük rolü vardır; 
% 50 artıştır. Devlet pamuğun tümünü alacak 
şekilde organize değildir. Parası olmadığından 
dolayı değil, organize değildir. Çünkü, Devlet 
bu zamana kadar tanzim alışlariyle pamuğun 
% 10 nu alırdı. % 10 nu almasiyle fiyatlar te
essüs ederdi. Devlet orta yerden çekildiği tak
dirde, bugün 225 kuruş, 220 kuruş, 215 kuruş 
olan pamuk 150 kuruşa iner. Devlet tanzimcidir. 
Bizim felsefemize göre öyledir. Ama şunu ifade 
edeyim; dünya konjonktürü, bâzı mallarımızda, 
iyi gittiği zaman Devletin verdiği fiyatlar ta
ban fiyatı oluyor. Üzümde, incirde, pamukta, 
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zeytinyağında, çeltikte Devlet büyük fedakâr-
lışlara katlanmıştır. Yani, Adana çiftçisine 
yaptığı sübvansiyonu başka yerlere götüreceği 
hizmetten keserek yapmıştır, Ege çiftçisine 
yaptığı sübvansiyonu, memleketin başka yer
lere götüreceği hizmetlerden keserek yapmış
tır. 

Destekleme mubayaaları başarılıdır. Şayet 
bu destekleme mubayaaları olmasaydı, Türk 
çiftçisi çok perişan duruma düşerdi. Ama size 
şunu ifade edeyim; bugün buğ'day mahsulünü 
meselâ 88 kuruşa Devlet alıyor. Dışarıdan 52 
kuruşa buğday alıyor, Türk limanlarında 
0 . 1 . F. teslim, 52 kuruş. 

Fiyat seviyelerini mütemadiyen yükseltmek
le meseleyi halledemezsiniz. Türk ekonomisinin 
en mühim meselelerinden birisi tarımdaki ve
rim düşüklüğüdür. Tarımdaki verim düşüklü
ğünü halledemediğiniz takdirde biz Türk ekono
misini sübvansiyonlarla yürütemeyiz. O zaman 
yatırımlara ayıracağımız para kalmaz. Pamu
ğu 2,5 lira diyelim, Devlet hepsini alsın, satsın 
bunu 2 liradan, şu kadar milyon zarara girsin. 
Üzümü diyelim 227 kuruş, 250 kuruş, bu sene 
255 kuruş.. Bunu koysun depoya.. E bunun 
içinden çıkmaya imkân yok. Mühim olan mese
le; verimi artırmak, istihsal maliyetlerini dü
şürmek ve bunların yetmediği yerde de süb
vansiyonlardan kaçınmamak. Şayet bu politika 
başarı göstermezse Türkiye'nin tarım istihsali 
Türkiye'nin kaynaklarını yer, bitirir. O zaman 
mektebi ne ile yapacaksınız, hastahaneyi ne ile 
yapacaksınız? 

Muhterem milletvekilleri, Devletin bitmez 
tükenmez hazineleri falan yok, hepsi birbirine 
bağlı bunların. 

!Saym Satır bir hususa temas ettiler; pa
muk ihracatçılarına % 2 para verilmiş, sonra 
bu % 10 a çıkarılmış.. Vergi iadesi için bir ka
nun çıkarılmış, yanlış hatırlamıyorsam zanne
diyorum 261 sayılı Kanun.. 

Evet, 261 sayılı Kanun 1961 de çıkarılmış, 
o zamandan beri tatbikatı yapılır. Vergi idaresi 
başlangıçta muvakkat olarak tesbit edilir, son
ra da dönülür hesap yapılır. Hesabı da bakan
lar, siyasi şahsiyetler yapmaz, hesap uzmanları 
yapar. Ne kadar vergi iade edilmesi lazımsa 
iade edilir. E bu, % 10 a çıkmış, iade edilmiş. 
Bunu alan satan kimse de buna göre almış sat-

I mış. Birtakım kimselerin malı satılsın diye... 
Bunları düşünmek bile caiz değildir. Eğer ko
runmuş, himaye edilmiş kimseler varsa, çok rica 
ediyorum getiriniz bu kürsüye, bunun müna
kaşasını yapalım, mesulleri varsa bunları bu
lalım. Gayet açık. 

Sayın Satır'm Devlet kuvvetleri hakkında 
söylediği şeyler beni üzmüştür, söylememesi 
lâzımdır: «Türkiye^de meydana gelen sokak 
hareketlerinde anlaşılmış ki, polis methaldar-
mış.» Bu, fevkalâde üzücü bir şeydir, eğer yan
lış anlamadıysam söylediğini. Veyahut da o iş
lere methaldar olan kimselerin polise yakınlığı 
çıkmış meydana. 4 senedir böyle bir söz söyle-
mediniz.. Biz söyledik; «Politikacılar girmeyin 
üniversitelere, girmeyin işyerlerine, okula, ca
miye, kışlaya girmeyin.» dedik. Ama ilk defa 
olarak duyuyoruz; meğer Devlet kuvvetleri, 
kanlı hâdiseleri bastırmakla mükellef Devlet 
kuvvetleri, feragatle, fedakârlıkla vazife gören 
Devlet kuvvetleri bu hâdiselerin elebaşıları ile 
berabermiş. Beraber oldukları adamları hapis
hanelere niye koyuyorlar?.. Muhterem milletve
killeri, bunlar mülâhaza değil... 

Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. 
Güven Partisi Sayın Genel Başkanı mütalâ

alar, mülâhazalar serdettiler. Bu mütalâa ve 
mülâhazaların büyük bir kısmında; «Esnaf me
selesinde getirilen tedbirlerle beraberiz, eğitim 
meselesinde getirilen tedbirlerle beraberiz, bir
takım meselelerde getirilen tedbirlerle berabe
riz.» dediler. Yalnız bir hususa temas ettiler; 
«Bir tarafta huzurdan bahsediliyor, öbür ta
rafta huzur hedeftir ,deniyor. Acaba bunda te
nakuz mu var?» Tenakuz yok. Hükümet beyan
namesinin 3 ncü sayfasında, 2 nci sayfasında, 
4 ncü fayfasmdaki kısımların beraberce okun
ması lâzımdır. İkinci sayfasında; «Bu ağır şart
ları, aynı zamanda zararlı olayları ve cereyan
ları önlemekle görevli mercilerimizin ve yeni 
müesseselerimizin memleketin değişmiş siyasi 
iklimine intibakındaki müşkülâta rağmen ola
ğanüstü usullere başvurulmadan, Parlâmentoda 
Hükümet krizlerine fırsat bırakılmadan, Türk 
demokrasisinin işleyişinde her hangi bir durak
lamaya ve sarsıntıya mâruz kalınmadan bu dev
reye gelmiş, aynı zamanda içerde istikrar, (İl
garda itibar sağlamış bulunuyoruz.» Bu doğru 
mu? Bu gerçek. Buna kimse itiraz edemez. İçer-
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de istikrar, dışarda itibar sağlamış bulunuyo
ruz, 

Üçüncü sayfasında : «Anayasamızın getirdi
ği geniş hak ve hürriyetlerin şaşmaz savunucu
su ve sabırlı uygulayıcısı olmakta devam ede
cektir.» Bu taahhüdümüzün imtihandan geçmiş 
teminatı, hak ve hürriyetleri tam olarak koru
mak için geçen dört yıl zarfında gösterdiğimiz 
titiz itinanın millet vicdanında yarattığı rahat
lık ve huzurda yatmaktadır. Gayet tabiî ki, sağ
ladığımız istikrar millet vicdanında bir huzur 
ve rahatlık yaratmıştır. Bununla Türkiye'nin 
huzur meselesi bitmemiştir. Huzur meselesi, gü
ven ortamının devamlılığı ile bağlıdır. 

Dördüncü sayfasında da o arzumuzu ortaya 
koyuyoruz «Güven ortamı devam etmelidir ki 
huzur ortamı devam etsin ve huzur Türkiye'nin 
hakkıdır» diyoruz. Olmadığı için söylemiyoruz. 
Ve «Türkiye çeşitli huzursuzlukların içinden 
geçip geliyor» diyoruz. Bu da doğru. Geç bile 
kalınmıştır, huzura kavuşulmuş olmasında, di
yoruz. Nihayet huzur, bir kademe meselesidir. 
Çeşitli kademeleri, mertebeleri vardır. 

Bütün bu üç mütalâadan huzur meselesinde 
mühim adımların atıldığını, ama bu meselenin 
yine itina ile takibedilmesi lâzımgeldiğini anla
mak gerekir. 

Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak şunu ifade 
edeyim; Türkiye güçlü, kudretli olmaya devam 
ettiği müddetçe ve Türk cemaati, Kıbrıs'taki 
Türk cemaati haklarına sahip çıkmaya devam 
ettiği müddetçe Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin 
aleyhine çözülmesi mümkün değildir. Bütün me
sele, meselenin halli Kıbrıs'ta değil, meselenin 
halli Türkiye'dedir. Türkiye ne kadar istikrar 
içinde olursa, ekonomisini ne kadar ileri götü
rürse, kalkınmasında ne kadar başarı sağlarsa, 
ihtiyaçlarını ne kadar iyi tedarik ederse, iyi gö
rürse Kıbrıs meselesini o kadar kolaylıkla hal
lederiz. 

Buhranın bir masanın başına oturtulduğu 
doğrudur. Ama bu, bütün Kıbrıs Adası sathın
da yaygın olup Kıbrıs'taki soydaşlarımızın her 
ocağının başında olacağına, bir masanın başın
da olması daha iyidir. Ümidederim ki, o masa
nın başında onu çözelim. Çünkü, Kıbrıs politi
kamız sulhçu bir politikadır. 

Kıbrıs meselesi bu büyük Mecliste çok mü
zakere edildi. Siyasi partilerimiz çeşitli fikirle

re sahiptir : «Adanın tümünü harbetmeksizin 
alın» diyen siyasi parti sözcüleri oldu, «taksim 
edin» diyen parti sözcüleri oldu, «federasyon ol
sun» diyen sözcüler oldu. 

Bir şeyi açıklıkla ifade edelim, bizim Kıb
rıs'ta aradığımız şey, ekalliyet hakkı değildir. 
Biz Kıbrıs'ta ortak bir devletin, yani iki cema
atin ortaklaşa yürütebilecekleri bir devletin 
şartlarını arıyoruz ve Türk cemaati için ortak
lık arıyoruz, ekalliyet hakkı aramıyoruz. 

Onun içindir ki, hiç kimse endişe etmesin, 
Türk kamu oyu ve Türk Milletinin iradesinin 
tecelligâhı olan Yüce meclisleri, ondan güç alan 
hükümetleri, bu meselenin etrafında hassas ol
maya devam ettiği müddetçe Türkiye'nin ve 
Kıbrıs Türk Cemaatinin hakları ihlâl edilemez. 

Şimdi başka bir hususa temas etmek istiyo
rum. Sayın Feyzioğlu «Anayasa Nizamını Ko
ruma kanunu acaba yine gelecek mi diye söz
ler söylediler, diğer sözcüler de aynı şeyi ifa
de ettiler. 

Bizim beyannamemizde getirdiğimiz husus 
şudur : Hürrriyetler, evet. Hürriyetleri tahrip 
hürriyeti insan Hakları Beyannamesinde ve 
Avrupa insan Hakları Beyannamesinde mev
cut değil. Yani, hürriyetleri tahrip hürriyetinin 
olamıyacağı mevcut. Şayet hürriyetler, hürriyet
ler tahrip sınırına götürülürse, şayet bunun 
çaresi yeni mevzuat getirmek ise, gayet ta
biî ki, yeni mevzuat gelir. 

Anayasa nizamını koruma kanunu, temel 
hak ve hürriyetler kanunu, Türkiye'de çok 
yanlış anlaşıldı ve büyük bir tepki ile karşı
landı. 

Biz Hükümet olarak yanlış bir şey yap
tığımızdan dolayı değil - Hükümet etmenin zor
luklarını takdir etmek lâzımdır - ortamını 
bizden evvel buna mâruz olanlar çok daha 
iyi yaptıkları için geri aldık. 

Biz sabit fikirlerin esiri değiliz, ama bu
rada Sayın Feyzioğlu «Anayasaya bir kayıt 
koymak lâzımdır» diyor, «bu Anayasa komü
nizme kapalıdır» diye yahutta ona benzer 
•bir kayıt. Aşırı cereyanların her türlüsüne ka
palıdır. Bu 'bir yoldur. Bunun yanında Türk 
Ceza Kanununda, Cemiyetler Kanununda yapı
lacak bir sürü değişiklikler vardır. Kastımız, 
Anayasa değiştirecek gücümüz olursa bunun 
için de formülümüz vardır, ama kastımız daha 
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çok Türk Ceza Kanununda ve Cemiyetler 
Kanununda yapılacak değişikliklerle mevzuat 
boşluklarını tıkamaktır. 

Bir diğer husus, Sayın Feyzioğlu'nun orta
ya koyduğu petrolle ilgilidir. Bu mesele Büt
çe Komisyonunda, daha sonra bütçe müzake
releri sırasında Umumi Heyette müzakere 
edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, petrol fiyatların
da indirim meselesi bizim Hükümetimiz ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştir
menin ham petrol fiyatlarından mamullere in
tikali meselesi çok nazik bir meseledir. 

Mamullere intikali meselesi müzakere ko
nusu yapılmıştır ve % 8 gibi bir indirim sağ
lanmıştır. Hukuk Devletiyiz. Petrol Nizam
namesinin 224 ncü maddesi ve Proserverlbal 
Türk rafinerilerinden çıkan mamullerin fiyat
larının tâyinini serbest bırakmıştır. Bir 
şartla bırakmıştır; tasfiye edilmiş, en yakın 
ve erişilebilir dünya fiyatlarından yukarı ol
mamak şartı ile. Bir kararname çıkarılmış
tır. Bu kararname, rafinaj yapan şirket
lerden değil, dağıtan şirketlerden para alın
mak üzere çıkarılmıştır. Dağıtan şirketler gel
mişlerdir, demişlerdir ki, bize Rafineri tenzilât 
yapmıyor ki, siz bizden para istiyorsunuz. Bu
nun üzerine, Devletin dağıtım yapan şirket
leri dâhil, oturulmuş mesele tezekkür edil
miş - O orta yerde 'görünen, söylenen 50 mil
yon lira gibi para tamamen hayalden iba
rettir; böyle bir para yoktur - Rafinaj yapan 
firma ile ham petrolün indiriminin mamul
lere inikas ettiği nisbet dâhilinde - ki, bunlar 
münakaşa götürür, bu nisbet doğru mu, de
ğil mi - uzun müzakerelerden sonra bir anlaş
ma yapılmış, Devlet hem döviz tasarruf etmiş
tir, hem para tasarruf etmiştir. îddia olu
nan, «tasarruf olunmadı» denen para, olmıyan 
paradır, zaten. 

Şimdi burada şunu ifade ediyorum : Sayın 
Feyzioğlu dediler ki, ekseriyettesin, komisyo
nunun reisi de, sözcüsü de sizden olsun, bir 
araştırma önergesi getirdik, bunu kabul edin. 

A. P. Grupunu teşkil eden değerli arka
daşlarımdan ricam şudur : En kısa zamanda 
(böyle bir araştırma önergesini kabul ediniz, 
araştırma komisyonunun başkanını ve sözcüsü
nü de bizden tâyin etmeyiniz, eğer mevzuat 

müsait ise (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Devletin kırk pa
rası zayi oldu ise, bunun kamufle edileceğini 
zannediyor musunuz? Bizim kamufle edece
ğimizi zannediyor musunuz? Gayet açıklıkla 
söylüyorum. Onun içindir ki, buna dayanı
larak, ki, bunda Meclis araştırması yapılsın, 
haklılık, haksızlık çıksın orta yere. Gayet ta
biî ki, Hükümet kendisini savunma hakkını, 
izahat verme hakkını muhafaza edecektir, ama 
orta yerde sayın Feyzioğlu'nun fikrinin tama
men karşısında, gayet müdellel kuvvette argü
manlar varken, bu argümanlar kendisine veril
mişken, «Biz Hükümet programında birçok şey
lerle mutabıkız, ama Hükümetle mutabık deği
liz, çünkü petrol meselesinde böyle bir muame
leyi yapmış olan Bakan Hükümette yer almış
tır» demesini teessürle karşıladım. 

Muhterem milletvekilleri, bu kararname Ba
kanın kararnamesi değildir, Hükümetin karar-
namesidir. Zaten Bakanın kararnamesi olmaz, 
Hükümetin kararnamesi olur, müşterek mesuli
yete girer, kimin imzası varsa orada, başta ben 
olmak üzere, Anayasanın 102 nci maddesi gere
ğince bir mesuliyeti varsa tekabbül ederiz. îyi 
yaptığımıza kaaniiz, memlekete hizmet için yap
tığımıza kaaniiz, ama bunun aksi çıkarsa, bunun 
mesuliyetini takabbülden hiçbir zaman kaçma
yız, böyle bir şey de mevzuubahsolmaz, 

Türkiye'de her şey açıkta cereyan edecektir, 
her şey aleni olacak, Devletin bir tek kuruşu 
israf edilmiyecek veya haketmediği bir kimseye 
verilmiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, açıklıkla söylüyorum, 
muhalefet kanadı, iktidar kanadı hepinizden ri
ca ediyorum, bunun aksini görürseniz bizim ya
kamıza yapışın. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Sayın Feyzioğlu, «Biz programı değil, kabi
neyi beyenmedik, onun için itimat oyu vermiye-
ceğiz» dediler, eğer yanlış anlamadı isem, not
larım böyle. 

Henüz hiçbir şey yapmamış Hükümete neye 
dayanarak «Hükümeti beğenmedik» demek 
mümkün? 

Türk Anayasası bu meseleyi halletmiş. Şahıs
lar hakkında sübjektif ölçülere göre güven oyu 
gibi ciddî bir meselede istikrarsızlık meydana 
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gelmesin, diye Anayasanın 103 ncü maddesi tan
zim olunmuş. Anayasanın 103 ncü maddesinde 
Hükümetin tarzı teşkilinin veya Hükümette yer 
alan kimselerin münakaşa konusu yapılacağı 
yok, gerekçesinde de yok. 

işte Anayasanın maddesi : «Madde 103. — 
Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclis
lere sunulur; Meclisler tatilde ise toplantıya ça
ğırılır. 

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşun
dan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir 
Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet 
Meclisinde güven oyuna başvurulur. Güven oyu 
için görüşmeler, programın okunmasından iki 
tam gün geçtikten sonra başlar» 

Program okunacak, görüşmeler yapılacak. 
Neyin üzerinde? Bu maddeye göre, münhasıran 
program üzerinde. Ama, sizin vicdani kanaati
niz şu istikamettedir, bu istikamettedir, o ayrı 
mösele, Türk Anayasası şöyle diyebilirdi : Ba
kanlar Kurulu listesi Meclislere sunulur, ondan 
sonra bu liste üzerinde münakaşa açılır... Öyle 
demiyor. Program okunacak, bu program her
kes tarafından tetkik edilecek, ondan iki gün 
sonra gelinecek, müzakere açılacak. O müzake
reyi yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bu za
mana kadar kurulmuş hükümetlerinin içerisin
de, bilmiyorum, hangi güven oyu münakaşasın
da, program münakaşasında şaihıs münakaşası 
yapılmıştır? Mazi geride kalmıştır, biz yepyeni 
bir Hükümetiz, karşınıza A. P. siyasi iktidarı
nın yeni bir Hükümeti olarak çıkıyoruz. Verilen 
vazifede henüz hiçbir icraat yapmamış, eski va
zifesini yaparken de kendisine yöneltilmiş her 
şeyi cevaplandırmış bir arkadaşımız hakkında 
«bundan dolayı güven oyu vermiyoruz» demek 
yerine, «güven oyu vermiyoruz» demek daha iyi 
olurdu. Teessürlerimi ifade ederim ve zannetmi
yorum ki, Anayasa hukukuna da böyle bir mü
talâa uygun olsun. Kendisiyle de ayrıca bunun 
münakaşasını yapmaya hazırım. Şayet böyle bir 
kapı açılırsa hissi ve şahsi sebeplerle hiçbir Hü
kümet buradan güven oyu alamaz. 

Ortak Pazar meselesinde hiç kimse endişe et
mesin, memleketimizin aleyhine bir şeye girme
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, «aşırı şiddet hare
ketlerine tevessül etmedik» derken, gayet hu
lûsu kalble bunu yazdık. Aşın şiddet hareket-
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lerine tevessül etmemiz halinde hâdiselerin daha 
çok büyüyecek tecrübe ile sabit idi. Aşırı şid
det hareketlerine tevessül etmeyişimizi Yüce 
Meclis de zaman zaman tasviple karşıladı. Ama, 
bunun da birtakım mahzurları olduğunu ifade 
etmekte bir sakınca biz görmedik. Tevessül 
etmememizden birtakım mahzurlar, birtakım 
faydalar doğdu, faydaları daha fazla idi, prog
ramda onu belir'tmıek istedik. Yoksa «gevşek
liğin» aiduıa «müsıamaha» koymak gibi bir du
rum mevzuubalhis değildir. Hangi hâdisede Hü
kümet müeyyideleri tatbik etmemiştir, hangi 
hâdisede kimin yakasına yapışmamıştır? Bunu 
her defasında sorduk, buna cevap almadık. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetini
zin vazifesi, kanunların yanlış tatbik edilme
sini önlemek kadar, kanunların tatbik edilme
mesi halinde vazifenizi yapmaktır. Hangi hâ
disede yapılmamıştır ve hangi hâdisede yapıl
madığına dair, geçen dört sene zarfında ne -
getirdiniz ve getirdiniz de cevabını akmadınız? 

Hakikaten bunları söylemek, geçmiş ikti
dar için, geçmiş iktidar, diyorum, çünkü şayet 
biz 12 Ekim seçimleriyle ibra edilmediysek, o 
zaman bizi kötüleme kampanyası geçmiş dev
remiz de devam edecek ise, 12 Ekim seçimleri, 
iktidarı yenileme bakımından mâna kaybeder. 

Muhterem milletvekilleri, takdir buyurur
sunuz ki, Hükümet programı bir plân değil
dir. Yani, bir plân tekniği içerisinde hazır
lanmış değildir. Hükümet programı daha çok 
bir hedefler manzumesidir. 

Bunları nasıl gerçekleştireceksiniz, derseniz, 
Türkiye'nin 5 senede 119 000 000 000 lira pa
rası var, câri masrafları var -câri masraflara 
gelmklken personel meselesine değineceğim- câ
ri masrafları asgari tutmak, kaynaklarımızı 
daha çok ycitınmlara aktarmak hedefimizdir. 
Gayet tabiî ki bununla, câri masrafları asgarî 
seviyede tutacağız, diye Devlete hizmet gö
renleri ezmeli gibi bir şey bahis konusu ola
maz. 

Programda vuzuhsuzluk olduğu ifade edil
di. Pragramida vuzuh vardır. Bugün Devla-
tin belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Davlet dairelerinde çalışan 784 000 me
mur var. Bunun hemen yarısı, 300 000 e ya
kını 400 lira civarında para alır, hattâ bir kıs
mı ondan da aşağı, tik yapacağımız iş, 1970 
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bütçesi ile 300 000 memurumuzu asgari geçim 
seviyesine çıkarmaktır. Bununla beraber, bun
dan yukarı kademelerdeki memurlarımızla da 
Devletin imkânları ile mütenasübolarak el uzat
maktır. 

C. H P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — 
Senet ne oldu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — (Senedin ne olduğunu da söyliyelim? 
Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama, bu 
senet sözü de buradan tekrarlanmıştır, 5 defa 
zabıtlara geçmiştir, gecenin bu saatinde bir 
daiha tekrarlıyallm. 

Personel Kanunu çıktığı zaman gazeteciler 
«Bunu tatbik edecek misiniz, etmiyecek misi
niz?» diye sordular. Biz de dedik ki, «çıkmış 
bir kanunu nasıl tatbik etmiyeceğiz deriz, me
seleyi tetkik ediyoruz, şimdi bizden birşey alı
yorsunuz, sonra bunu senet aJddeldiyorsunuz, 
bırakın mesele olgunlaşsm o zaman söyliyelim.» 

Politikanın kendine mahsus birtakım taraf
ları vardır. Siz böyle söylersiniz o «sözüm 
şenelttir» olur, üstünüze pek güzel de yakışır, 
artık ne kaldar çırpınmanız onun altından kal
kamazsınız, o sizin malınız olur. Bu senet sö
zü de bize böyle geldi. Biz elimizdeki imkân
larla, Devletin imkânları ile sözümüzü yerine 
getireceğiz, kanunların icaplarını yerine ge
tireceğiz, dedik. 

Personel Kanununun tatbikatındakü güçlük 
şuradan geliyor: Personel Kanununun üçüncü 
maididesi, herkesin gördüğü işe göre ücrete ta
bi tutulmasını âmiridir, esas reform bu. Ama, 
784 000 memuru gördüğü işe göre tasnif ediniz, 
bakalım. Bunu yapamazsınız. Bunu yapaîma-
ıdık. Bu fevkalâde ileri bir görüştür, Personel 
Kanunumuza, da böyle geçmişitir. Bunu yapa
madık ama biz, kabili tatbik olan bir şey ge
tireceğiz. Bunun prensiplerini Hükümet prog
ramımıza koyduk. 

Muhterem milletvekilleri; çeşitli hesaplar 
var, o hesaplara göre 2 500 000 000 lira ilâve 
ederseniz ancak dengeli bir şey çıkarmak müm
kün. 2 500 000 000 lira gibi bir parayı bulmak 
meseledir. «Hükümetsiniz, kaynak bulun, ne 
yaparsanız yapın» demek kolaydır. Ama ver
gi geitirdiğimiz zaman da ne yapıyorsunuz de
mek yine size düşmektedir ve haklısınız da. 
Böyle 2 500 000 000 lirayı çıkaracak bir vergi 
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kaynağımız da yoktur. Onun içindir ki, bu pa
ra meselelerinde mevcutla iktifa etmeye ve mev
cutla en iyisini yapmaya mecburuz. Bizi de 
anlayışla karşılıyacağmızı umarız. 

Muhterem milletvekilleri; köylünün masulü 
üzerinde fevkalâde titizlikle duruyoruz. Arz 
ettiğim gibi, diğer programımızda da yer aldığı 
gibi, dünya konjoktürünün kötü olması ahva
linde mahsulün büyük bir kısmını satmalıp depo 
edebilecek şekilde organizasyona gideceğiz. Ya
ni, Devlet müdahale yapmak mecburiyetinde 
kaldığı takdirde, bu müdahaleyi yüzde 10 ile 
değil - bu sene meselâ Çukurova'da ancak yüz
de 30 ile müdahale yapabiliyoruz - daha büyük 
nisbetlerler yapabilmektir. Daha sonra da bu
nu değerlendirmenin yollarını aramalıdır. 

Bugün 1 500 000 000 liralık tütün depolar
dadır. Tütün meselesi Türkiye'nin en mühim 
meselelerinden birisidir. Tekelin Türk bütçe
sine, bu sene 1 600 000 000 lira para vermesi 
lâzım. Rakamlar hatırımda yanlış kalmadı ise, 
halen bu rakam 800 000 000 lira civarındadır. 
Tekel vergiyi tahsil etmekte, sübvansiyonlara 
yatırmakta, bu yüzden de Hazine sıkıntı çekmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, Hazinenin sıkıntı
ları bizim sebebolduğumuz açık bütçelerden 
ileri gelmiyor. Bizim sebebolduğumz açıkların 
yekûnu gayet mahduttur. Biz 1964 bütçesini 
1965 e devrederken 800 000 000 lira borçla dev
raldık. 1965 bütçesi de yaptı o kadar açık. On
dan sonraki senelerin açık miktarı mahduttur. 

Bu sene seçime giderken biz tasarrufa gittik. 
Niçin? Tekelden ve şekerden beklediğimiz tah
silatı yapmamız mümkün değil. Tahakkuk olu
yor, tahsilat yapmak mümkün değil. Gayet 
tabiî ki cari masraflardan kısılabileceğini kıs
tık, yatırımlardan da çok acelesi oltaıyaniarrn-
da da kısıntılar yaptık. Maksadımız Türk Ha
zinesini sıhhate kavuşturmaktı ve bunu seçime 
giderken yaptık, seçimden önce yaptık. Şimdi 
yapıyor değiliz, seçimden önce yaptık, kararna
mesi de ilân edilmiştir. 

ikili anlaşmalar hakkında üç - beş kelime 
söyliyeceğim. ikili anlaşmaların anaanlaşması 
imzalanmıştır. Bu anlaşma, mevcut kanunun 
Hükümete verdiği yetkiye dayanılarak, Hükü
metçe onaylanmıştır. Bu anlaşmanın Meclis
lere gelip gelmiyeceği hususu soruldu. Bir ka-
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palı celse yapıp bu anlaşmayı Meclislerimize 
anlatacağız. Ondan sonraki durumu ayrıca 
mülâhaza etmek mümkündür, ama, düşüncemiz 
en kısa zamanda bir kapalı celse yapıp anlaş
manın içinde ne var, ne yok hepsini anlata
cağız. 

Muhterem milletvekilleri, bu anlaşmalar sa
dece bizimle yapılmıyor. Bizi anlayışla karşıla
manızı rica ediyoruz. Bu anlaşmalar çeşitli 
devletlerle yapılıyor. Bu itibarla, üç seneye ya
kın bir zaman üzerinde çalışılan bu anlaşmanın 
bâzı kısımlarının gizli kalması bir zarurettir ve 
müsaade ederseniz o güne geldiğimiz zaman bu 
hususta daha geniş izahat vermek imkânını bu
lacağız. 

Ümidediyorum ki, sabrınızı daha çok suiisti
mal etmeden ortaya koymuş olduğunuz husus
ları cevaplandırmış olayım. Şayet bir kısım 
kalmışsa, yine önümüzdeki günlerde yapılacak 
çeşitli görüşmelerde onları da ayrıca cevapla
maya çalışırız. 

Muhterem milletvekilleri, 1970 lere girerken 
yeni bir on yıla başlıyoruz. Bu yeni on yılın 
içinde Cumhuriyetimizin 50 nci yıl dönümü var 
ve bu on yılın, önümüzdeki dört yıl, çok kıy-
ımetli bir kusanını teşkil ediyor. Türkiye bu 
dört yılda başarı göstermeye mecburdur. 

Bu dört yılın meseleleri, geçen yılların me
selelerinden çok daha çetindir. Bu meselele
rin içerisinde kalkınma hamlelerimizi istikrar 
içerisinde ve devamlı bir şekilde göstermek 
- dış yardim imlkânları azalmaktadır - ihracat 
seferberliği yaparak, ihracatımızı artırmak, 
görünmiyen kalemlerden kazançlarımızı artır
mak, turizm gelirlerimizi artırmak ve yeniden 
bir yüzbin işçiyi dış memleketlere göndermek 
suretiyle bugün 140 milyon dolar olan işçi ge
lirimizi hiç olmazsa 200 - 250 milyon dolar se
viyesine çıkarmak ve işçilerimizin dış memle
ketlerdeki tasarruflarını daha cazip hale geti
rip Türkiye'ye cezbetmek suretiyle tediye mu
vazenemize yeni imkânlar eklemek, endüstri
leşme hamlemizi devam ettirmek, topraktan 
daha çok nüfusu kurtarıp endüstriye aktar
mak, bunun neticesinde meydana gelen şehir
leşmeye tekaddüm etmek ve gayrisıhhi, gayri-
hükukî vatandaşın bütün varlığını alan gece
kondu dâvasına tekaddüm etmek, ekonomi

mizi rekabet gücüne kavuşturmak, yeni pa
zarlar aramak, yurdumuzdaki gelişmemişlük 
farklarını kaldırmak, bir taraftan endüstrileş
meyi hamle haline getirirken, diğer taraftan 
tarımda mutlak mânada istihsal meselesine ye
ni çareler ve tedbirler bulmak, tabiî kaynak
larımızdan, ormanlarımızdan, madenlerimiz
den, denizlerimizden, diğer yeraltı servetleri
mizden daha çok faydalanmak, refahı tabana 
inecek şekilde daha âdil bir gelir dağılımını 
sağlıyacak şekilde gerekli tedbirler almak, eği
tim ve sağlıik hizmetlerini tabana yaymak, da
ha çok halk kütlelerine götürmek, eğitim sis
temimizi baştan aşağı ıslah etmek, iktisadi ve 
sosyal kalkınmanın bir cüz'ü olan kültür kal-
ıkınmasma yeni bir veçhe vermek, köye, köy
lüye, esnafa, işçiye yönelmiş hizmetlere yeni 
bir nuvman, yeni bir hız vermek ve nihayet 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin elindeki im
kânları daha çok kaynak yaratıcı hale getir
mek ve bunlara ilâveten de büyük Türkiye'nin 
gerektirdiği alt yapıyı, bu alt yapı ihtiyaç ha
line gelmeden ve fakat dozunu da çok kaçırıp 
bütün kaynakları oraya sarf etmeden ekono
minin ve memleketin sosyal gelişmesinin icap
larına uygun bir şekilde ihtiyaç doğmadan bu
na tekaddüm etmek; bilhassa münakale, mu
habere ve enerji sistemlerini bütün yurda şâ
mil hale getirmek ve böylece bunun etrafında 
Büyük Türkiye'yi kurabilmek. 

Bunlara daha pek çoklarını ilâve etmek 
mümkündür. Bunların başında, konuşmamın 
bir yerinde izaha çalıştığım gibi, Devleti mut
lak mânada müessir hale getirmek, demokra
simizi daha müstakar hale getirmek için de
mokrasiyi, demokrasiyi dejenere edecek bir sis
teme, seçim sistemine değil, kökleştirecek bir 
seçim sistemine kavuşturmak. 

Bütün bunlar güven içerisinde, istikrar 
içerisinde yaşama duygusunu artıracaktır, ül
kemizde. G-ülven ve istikrar içinde yaşıyan bir 
Türkiye'de, milletimizin başaramıyacağı iş yok
tur. Milletimizin hem istikbale olan güvenini, 
hem günlük hayatında birtakım kolaylıkları 
sağlamak suretiyle «yarın» endişesini beraber
ce mütalâa etmek lâzımdır. 

1969 senesi kapanmaktadır. 1970 senesi ile 
büyük bir sosyal dengeyi mutlak mânada ger-
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çeklesjtirmeye mecburuz. Çatışmalara giden bir 
mücadele değil, bilâkis Ibir arada yaşamıya, 
(barış içinde yaşamıya daima bizi götüren bir 
dengeyi gerçekleştirmeye mecburuz. 

Bütün bu hisler içinde uzun zamandır beni 
dinliyen Yüce Meclisin değerli Başkanını ve 
değerli üyelerini Saygı ile selâmlarken, takdi
rin Yüce Meclisimize aidolduğunu ifade etmek
ten bahtiyorum. 

Cenabı Allah, memleketimizin, milletimizin 
ileriye gitmesinde bize daima yardımcıdır. He
pinize muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından şiddetli ve sürekli al
kışlar «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri var. Bu 
anada bir arkadaşımız Sayın Âdil Yaşa... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde Sayın Sıd-
dık Aydar söz istedi efendim. 

Muihterem arkadaşlarım, Sayın Âdil Yaşa, 
Başbakandan bir suali olduğunu ve sual sor
mak istediğini beyan eden bir önergeyi Başkan
lığa veriyor. 

Biz, Hükümet programlarının müzakeresin
de böyle sual sorma usulünü tatbik etmiyo
ruz. Tüzüğümüz müsait değildir. Bu sebeple 
bu önergeyi muameleye koymuyorum. 

Şimdi, verilmiş olan kifayet önergelerini 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Hükümet programı üzerinde Meclisteki bü
tün gruplar adına konuşulmuş, ayrıca şahıslar 
tadına yapılan konuşmalardan sonra Sayın Hü
kümet Başkanı da geniş izahlarda bulunmuş
tur. Bu sebeplerle program üzerindeki konuş-
ımaların kifayeti hususunun oylanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kastamonu Zonguldak 

Saibri Keskin öaJhit Karakaş 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet programı, yapılan görüşmelerle 
vuzuha kavuşmuş olduğundan kifayeti müzake
renin Yüöe Meclise sunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Sivas Denizli 
Enver Akova Sami Aralan 

Sayın Başkanlığa 

Konuşimalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Burdur 
JYtehmet özbey 

iSayın Başkanlığa 

Konu, uzun uzaJdıya konuşulmuştur. Müza
kerenin kifayetinin oya arz edilmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ki
fayet önergelerini, «son söz milletvekillinindir» 
kaidesini taitbik ettiMen ve sırada bulunan, ve 
grup adına söz istemiş olan Sayın Ataöv'e söz 
Verdikten ve kifayet önergeleri alaeyhinJde de 
Sayın Siddık Ayldarla söz verdikten slonra mu
ameleye koyacağım. 

Şimdi söz sırası A. P. Grupu adma Sayın 
îhsan Ataöv'dür. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, A. P. iktidarının ikinci Hükümetinin 
programını müzakere ettiğimiz şu saatte, A. P. 
Grupu olarak, bilhassa Sayın Genel Başkanımı
zın muhalefet cephesinden gelen beyanlara ver
miş olduğu geniş cevaplar, öğretici ikna edici, 
ısusturucu beyanlar üzerinde fazla bir şey söy-
lemiyeceğikn. Yalnız Sayın Başbakanımızın 
üzerinde durmadığı bâzı hususlar var, bizim 
notlarımızda; kısaca bunlara temas edeceğim. 

Esasen bugün yapılan müzakerelerde, Adalet 
Partisi Siyasi iktidarının yeni kurduğu güçlü 
hükümetin programı müzakere edilmemiş, Ada
let Partisi geçmiş iktidarının muhasebesi yapıl
mıştır. Adalet Partisinin kaderimde, icraatının 
hesabını seniede birkaç defa vermek gibi şeref
li sayfalar varıdır. Bugün de, Türk Milleti hu
zurunda büiyük muhasebelerin yapılıp, büyük 
hesapların verilip, büyük güvenlerin alınma
sından henüz 15 - 20 gün geçtikten sonra, fau
nada bu muhasebemin yapılması, grubumuzu 
memnun etmiştir. Meydanlarda söylenen söz
ler, kahvelerde söylenen sözler, kulislerde söy
lenen sözler vatanldtaşın Vicdanında, kafasında 
ve o köşelerde, basın sütunlarında kalmıştır. 
Ama, burada söylenen sözler tarihe intikal et-
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mis, Meclisin zabıtlarına girmiştir. İşte Aıdalet 
Partisi hesabını alnı laçıfc olarak Yüce Mecli
sin huzurunda, onun zabıtlarına tesdl ettirme
nin gururu ve bahtiyarlığı içerisindeldir. 

Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi, mu
halefetin kendi günahlarını da beyan etmek 
suretiyle, onun hesabını da Adalet Partisinle 
verdirmiş olması, Adalet Partisinin geçen dev
rede yerine getirdiği vazifeler arasunda bulun
muştur-

Şimdi bunlardan bir tanesini Sayın Başka
nımız cevaplamışlardı; biz ona dokunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, anamuhalefet par
tisinin muhterem sözcüsü burada beyan eder
ken, orman suçlarının affına dair bâzı hususla
ra dokundu ve bu konuda şunu söyledi: «Ana
yasadaki orman suçlarının affedilmesi maddesi, 
hükmü bir işkence vasıtasıdır» dedi. Bizim 
anamuhalefet partisi, 1961 Anayasasında or
man içi ve ormanla ilgili köylerimize bir işken
ceyi reva görmüş, aradan 9 sene sonra bu işken
cenin günâhını ödemek için bu kürsüde bu iş
kenceyi itiraf etmiştir büyük tekâmüldür. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, gülüşmeler) 

Siz bir Anayasa yapacaksınız. Bu Anayasa
nın içerisine, «Adam öldüren affedilir, dal ke
sen affedilmez» diyeceksiniz,. Bundan dolayı, 
vatanın dört bucağında - kendi tabirleriyle -
muhterem köylülerimiz işkence görecekler; 
Adalet Partisinin, 4 sene müddetle, hazırladı
ğı Orman Kanununu bu Meclise getirmemek 
için, o Orman Kanununu hazırlıyan baka
nın kapısına baltaları astıracaksınız o ka
nunu çıkartmamak için bütün mücade
leyi yapacaksınız. Seçime 10 gün kala 
içinizde bir his doğacak: «Acaba orman 
suçlarını affederiz dersek, biz bundan bir şey 
toplar mıyız?» diyeceksiniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu mümkün değildir, beyler. 
Türk halkının biliyorsanız, Türk halkından ya
na değil, Türk halkının içerisinden geliyorsa-
nız, Türk halkının derdi ile hemdert iseniz, 
Türk halkının ıstıraplarını yaşamış iseniz, bun
ları bilenlerdenseniz, bu işkenceyi o Anayasa 
sayfalarına nakşetmeden evvel nefsinizde duy
manız lâzımdı. 

Ama, bir muhalefet sözcüsü, (C. H. P. sıra
larından «Sayın muhalefet sözcüsü diye söyle, 
sayın de» sesleri) Muhalefet grupundan kişisel 
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beyanlarında bulunan bir arkadaş buraya çı
kar, o buna dokunmaz; o yalnız bundan evvel
ki dönemlerde Yüce Meclisin alıştığı ve bugün 
burada grupu bulunmadığı halde, âdeta onlara 
tercüman olan bir ağızla, burada bulunmıyan 
bir partinin sözcülerine tercüman olan bir ağızla 
yaptığı beyanlarda, grup sözcülcriyle, yani 
gruplarını idare edenlerle hemfikir halinde yü
rümez. Buna da alışmak lâzım. Burada, konuş
ması sırasında; «Adalet Partisi şundan muvaf
fak olamaz, bâzı kara zihniyetlilere tâviz ver
miştir, irticai horlatmıştır» dersiniz. Ondan 
sonra, milletin huzuruna rey almaya gittiğiniz 
zaman (el ile göstererek) şu beyannameleri 
dağıtırsınız. (A. P. sıralarından «Oku, oku» 
sesleri) Bu beyannameler, köylüye dağıtılan 
beyannamelerdir. Burada yapılan beyanlar, 
köylüye çakılan selâmlardır. Türk Milleti ar
tık bu kürsüde köylüye beyanname dağıtmak, 
köylüye tatlı lâf etmek suretiyle eğer onun ka
nacağını sanıyorsanız, muhterem anamuhalefet 
partisi lideri Sayın inönü'nün bir vesile ile bu
rada söylediği gibi, «Her şeyi öğrendim, ama 
Türk halkından rey almasını öğrenemedim» 
gerçeğini kabul etmiş olursunuz. 

NEPvMIN NEFTÇİ (Muş) — öyle değil, 
«Rey avcılığını öğrenemedim» demişti. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAöV (De
vamla) — Şimdi, şu beyannameye bir bakalım, 
ondan sonra da muhalefet adına, muhalefetten 
konuşan o muhterem sözcünün burada söyledi
ği lâflara bakalım. Beyanname şudur arkadaş
lar ve bütün köylüye dağıtılmıştır. (C. H. P. 
sıralarından «Nerede bastırılmış?» sesleri) «Al
lah'ın izni ile...» Büyük Başlık... (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sen 
bastırmışsındır onu. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAöV (De
vamla) — Hasan Ali Gülcan Beyefendi burada
dır. Antalya Milletvekili. Benim bastırıp bastır
madığımı o iyi biliyor. Partinizin il başkanıdır. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 
Okuyorum. 

«Allah'ın izni ile C. H. P. iktidara gelince...» 
«Allah'ın izni ile muvaffak olacağım.» diyen 

bir Sayın Devlet Reisinin başına, bu cümleden 
dolayı neler geldiğini, geçmiş dönemde bulu
nanlar iyi hatırlarlar, 
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«Allah'ın izni ile C. H. P. iktidara gelince: 
1. Köy salma parası kaldırılacak. Ziraat 

odaları ödentisi alınmıyacak. (C. H. P. sırala
rından «Doğru» sesleri) 

2. Köy muhtarlarına Devlet Bütçesinden 
maaş bağlanacak (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri) 

3. Köylülerin 500 liraya kadar olan banka 
borçları bağışlanacak. (C. H. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri) (A. P. sıralarından «Rüşvet» 
sesleri) 

4. Köylülerin işlediği orman suçları affe
dilecek. (C. H. P. sıralarından «Doğru sesleri.) 

5. Köy çocukları parasız okutulacak. (C. 
H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

6. Vatandaşlara yaşlılıklarında aylık bağ
lanacak^ (C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri 
ve gülüşmeler) 

Biraz sabret «Doğru» ya cevabını verece
ğim şimdi. (Gülüşmeler) 

«Hastalara parasız bakılacak, (C. H. P. sı
ralarından «Doğru» sesleri) Genel af çıkacak. 
(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Gübre 
yüzde 40 ucuzlıyacak. (C. H. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri) tlâç yüzde 60 ucuzlıyacak. 
(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri.) Beyan
namede bunlar yazılı,.. 

Şimdi, ben köylülere sordum. Dedim ki, 
«Şu beyannameyi okuduktan sonra,, acaba ben 
de Halk Partisine geçsem ne olur?» (C. H. P. 
sıralarından «Almayız» sesleri) 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Allah ko
rusun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zaten kim 
geçer ki. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Bunlar verildiği halde köylü rey 
vermemiş ki ben geçeyim.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Senin 
gazetelerde çıktı sabıkan, ondan bahset. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, istiklâl Harbine iştirak et
miş, yakasında İstiklâl madalyası taşıyan kah
raman gazilerin ve orada mezarları belli olmı-
yan şehitlerin yetimlerinin inim inim inlediği 
iktidar devrenizde, istiklâl Madalyası taşı
yanları düşünmediniz, onlara 300 lira maaşı 
bağlamadınız da,, bütün köy ihtiyarlarına maaş 
mı bağlıyacaksınız? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Biz de rey ver
dik o kanuna. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Garp Cephe
sinde ismet Paşa ile çakmak çalanları, ismet 
Paşa düşünmiyecek de, onu köylü çocuğu is-
lâmköylü Demirel düşünecek. Ondan sonra sen 
köye selâm çakıp, rey alacağım sanıyorsun. Ner-
den bu?.. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Havanda 
su dövme sen, tahrik edemezsin, istediğin kadar 
söyle, tahrik edemiyeceksin, bu vazife ile çık
tığını biliyoruz, tahrik edemiyeceksin. (C. H. P. 
sıralarından «Vazifeni çok iyi biliyoruz» ses
leri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, anamuhalefet partisi sözcüsü de
ğilim, tahrik âdetim değil. Yalnız.. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Vazifen 
o olduğunu biliyoruz. Gayen tahrik etmek, ama 
tahrik edemezsin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Eğer ga
yem o olsaydı işte sizi tahrik etmiştim şimdi. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım.. (C. H. P. sıra
larından «Mitingde mi, Millet Meclisinde mi 
konuşuyorsun» sesleri) 

Kemal Satır'ın konuştuğu yerde konuşu
yorum. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, sizler de Meclis sıra
sında oturuyorsunuz, çok rica ederim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Ataöv, çok rica ederim, gecenin geç 
saatlamndayız konuşmanızı lütfen derleyin, top
layın ve tatlıya bağlayıp bitirelim şu işi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
muhalefet grupu sözcüsü Sayın Kemal Satır'
ın.. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Biz her türlü konuşuruz. 
Sayın Kemal Satır'ın beyanları arasında bir 

husus daha var. Bu husus şudur; rey meselesi 
mevzubahsolduğu zaman «reyle bu meseleler 
halledilmez» dediler. 

Muhterem arkadaşlar,, Adalet Partisi Grupu 
Türkiye'de bütün meselelerin, memlekete hiz
met için vasıta olan bu tip meselelerin reyle 
halledileceği kanaatindedir. (Eliyle «Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir» ibaresini göste
rerek) Büyük Atatürk o ibareyi onun için 
söylemiş ve karşınıza onun için yazılmıştır. 
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Eğer meseleler reyle halledilmiyecek olsaydı 
o zaman 12 Ekim günündeki seçimi yapmazdık. 
Eğer yeni Meclisin, yeni siyasal iktidarın Hü
kümeti eski Hükümetin hesaplarını vermekle 
mükellef olsaydı, o zaman yeni Hükümet (kur
maya lüzum kalmazdı. Ama biz, eski Hüküme
tin hesaplarını da veririz, yeni Hükümet oldu
ğumuzu da beyan ederiz, çünkü biz reddi mi
rasçılardan değiliz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) iktidara geldiğimiz günden, bir gün 
gelir Türk Milleti lâyik gördüğü zaman muha
lefete düşürürse, o güne kadar Adalet Partisi
nin kitabında hiçbir meçhul, hiçbir istifham 
bulunmıyacaktır. Ve bugün şu Meclisin içeri
sinde millet huzurunda yemin etmiş, söz ver
miş olan muhalefeti bugünden itibaren vicda
ni vazifeye davet ediyoruz. 

Hükümet Programımızın, Cumhuriyetin ku
rulduğu günden bugüne kadar yapılmış olan 
bütün Hükümet programlarının en realist, en 
gerçekçi, en ileri programı olduğunu, hiçbir 
kimsenin üzerinde beyanda bulunamıyacağı ka
dar açıklık taşıdığını kabul etmiş olacaksınız 
ki, Hükümet Programımız üzerinde beyanda bu
lunamadı muhalefet, içerisindeki kelimeleri ala
rak, bu kelime şu mânada mıdır, bunu açıkla
yınız, bunu sarahate kavuşturunuz, demek, Hü
kümet programımı tenkidetmek değildir. 

Ben dün gece 1 nci 'Sayın, Demire! Kabinesi
nin Hükümet programının müzakerelerini eski 
zabıt ceridesinden tetkik ettim. O zaman ana-
ımulhalefet partisi grupu adına buıgünkü Sayın 
Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu 
konuşmuşlar. Ve bizim Hükümet proigrammı, 
seçim beyannamesinin tâ kendisi olduğundan, 
başlıyarak, uzun, uzun tenkidetimişler. Onları 
okuduktan sonra, bugün Hükümet programları 
yönünden Meclisimizde bir ilerlemenin olduğu
nun kabul edilmiş bulunduğuna kaani oldum. 
Bakınız, o şekildeki bir tenkid, o şekildeki bir 
münakaşa yok. İktisadi Devlet Teşekkülleri ko
nusunda o zaman yapılan münakaşalar bugün 
yapılmamış. Neden? 4 senelik Adalet Partisi ic
raatı, 4 senelik Adalet Pantisi iktidarı o zaman
ki programını öyile taitbik ,etmiş ki, o zamanki 
peşin, beyanlar bugünkü müzakerelerde dile gel-
ımedi. Rejim meseleleri konularında o zaman, 
«Bunlar yuvarlak lâflardır, bunlar yerine getdı-

riHemiyeıcek vailtlerdir» denmiş, anamuhalefet 
partisi ve diğer muhalefet partileri tarafından, 
buıgün «O lâflar yerine getirilmedi» diye kimse 
konulşamadı. Muhasebeler yapılırken o zaman 
slöylenen lâfların şimdi grçekfiesıınesi lâzımdı. 

Bujgün bir arkadaşımız kailkıyor, «Doğu için 
(Söylenen lâflar gerçekleşmez ki, nasıl inanalım» 
diyor, Ama Adalet Partisi Doğu'yu C.H.P. den 
nasıl teslim almıştır? Hele hele, D.P. Doğu'yuı 
C.H.P. den nasıl teslim almıştır? O sayfaları 
açacak olursak C.H.P. li bir milletvekillinin bu 
(kürsüde Doğu adına, Doğu'nun kalkınması adı
na Doğu'daki asayişsizlik adına, Doğu'daki hür
riyetler adına, Doğu'daki kaçakçılıklar adına 
(bir tek kelime konuşmak hakkı yoktur. (A.P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

'Muhterem arkadaşlarım, burada Hükümet 
tenkidedilirken uzun uzun kaçakçılıktan bahse
dildi, Güney - Doğu bölgesindeki kaçakçılıktan 
(bahsedildi. O kadar teferruatlı bahsedildi ki, 
Iben o sayın Sözcüyü huzurunuzda vazifeye da
vet ediyorum. Sanki bir kaçakçı şirketinin ma
salarını, dolaplarını, dosyalarını biliyormuş gi
bi hepsini beyan etti, ne gibi mütalâalar serd 
ettiğini, kime, ne kaçırdığını burada söyledi. 
Acaba bütün, kaçakçılarla anlaştılar da, ondan 
Sonra bir genel af mı vadettiler? Genel af vadet^ 
menin de bir sebebi vardı anlaşılıyor... (C.H.P. 
sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri) 

Şu halde muhterem arkadaşlar, orman suç
lan dolayısiyle, kaçakçılık suçları dolayısiyle, 
asayişsizlik suçları dolayısiyle yapılmış olan be
yanlar ve ondan sonra da bir genel af va'di, 
bize bâzı şeyleri düşündürüyor, işte bir Adalet 
Partisi Grupu olarak şunu söylüyoruz; bugün 
şu zapta geçen sözleri, 1973 te AlMun izni ile 
3 ncü Demire! Hükümetinin programı okunur
ken... 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Yeter di
yorlar, not geldi. Not geldi, yeter diyorlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim parti
mizde şefin emriyle susmak, şefin emriyle otur
mak, şefin emriyle kalkmak yoktur. (A.P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bizim parti
mizin içerisinde demokrasi varıdır, bizim parti
mizin içerisinde saygı vardır, bizim partimizin 
içerisinde vatan ve memleketin gerçeklerine uy
mak vardır. 
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SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Cesaretin 
varisa göster o kâğıdı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Buyur, dı
şarıda göstereyim sana. Gösteririm. 

Muhterem arkadaşlar, 1973 te 3 ncü Demıirel 
Hükümetinin programı okunurken, bugünkü 
muhalefette bulunan arkadaşlarımı şu zabıt ce-
rMeleırini okuyarak, nasıl bugünkü günâhlarının 
altında kaldıklarını kendi nefislerinde hisset
melerini istiyorum, Nasıl 1965 nenesinde yapmış 
olduğunuz ithamların, söylemiş olduğunuz be
yanların altında bugün «ziliyorsanız, nasıl 1965 -
1969 döneminde Adalet Partilsi programını yüz
de 95 ten fazla tahakkuk ettirmiş ve Türk Mil
lerimin huzuruna alnı açık olarak çıkmış, Türk 
Milleti yalana itibar etmemiş, iftiraya itibar et
memiş; kandırmaya itibar etmemiş, kendisin© 
yapılan bütün büyük vaitlerin, va'di yapanla
rın tarihine bakmak suretiyle elinin tersi ile it
miş ise ve Adalet Partisine güvenini bildirmiş 
ise, Türk Milleti Adalet Partisinin etrafında 
böyle kilitli bulunduğu müddetçe Demirel Hü
kümetlerinin mutlak surette programlarını ger
çekleştireceğine ve Parlâmentonun zabıtlarına 
tescil edilmiş olan şu müspet, şu ileri progra
mı tahakkuk ettireceğine inanıyoruz. Biz Ada
let Partisi Hükümetini Grup olarak yepyeni, 
güçlü bir Hükümet olarak görüyoruz. Adalet 
Partisinin Büyük Hükümeti ve onun Büyük 
Başbakanına Türk Milletinin. (O. H. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) Evet, evet.. 
Türk Milletinin nasıl ümit bağladığını gere
rek, grup olarak Hükümetimize bütün gücümüz^ 
le yardımcı olacağımızı ve programını beğenip 
de adamlarını beğenmemek suretiyle kırmızı* 
rey değil, programını da, vatanperver üyele
rini de Türk Milleti gibi görerek, yüzde yüz 
güvenimiz olduğu için anamızın ak sütü gibi 
ıhelâl, beyaz reyleri vereceğimizi saygiyle arz 
ediyoruz. (A, P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet öner
geleri aleyhinde Sayın Sıddık Aydar, buyurun. 

. . . . > » . . 
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MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, mümtaz üyeler, bağımsız ola
rak Yüce Meclise katılmış bulunuyorum. Tüslik-
lü ve programlı olan milletvekilleri ve grup
lar konuştu, bizim de bâzı görüşlerimiz var. 
Halkın içinden geldik, gerçekler var. Bu ger
çekler, gerçekten muhterem Hükümetin progra
mına uymaktır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Biz de 
halkın içinden geldik. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Hayır Sabri bey, siz de geldiniz halkın için
den ama, muhakkak bir grup adına konuştu
nuz, lütfederseniz biz de konuşmak istiyoruz. 
Beğenmezseniz kararınıza hürmetkarız. 

Diyoruz ki, az gelişmiş bir bölgeden gelmi
şiz, Hükümetin orada birtakım icraatı olmuş
tur, onları tasvibediyoruz, fakat bizim arzu et
tiğimiz bir his, bir duygu daha var; 27 madde. 
Hiç bir Hükümetin almadığı, programına it
hal etmediği 27 madde var. O maddelerin kap
sadığı birtakım hususlar var. Bunlar hakkında 
konuşmak için bize lütfen imkân verin. Çünkü, 
biz bir şeyler biliyoruz, belki söylediğimiz söz
ler Sayın Hükümetin hoşuna gider, öncelik 
tanır, zaten öncelik var, bu imkânı bize verir, 
Meclisin de hoşuna gider. Bir zamanlar boşu
nuza gitmedi ama inşallah hoşunuza gider. Bu 
itibarla sizden rica ediyoruz, bu kifayeti mü
zakere takririni reddedin, beşer dakika dahi 
olsa, bize söz verilmesi imkânını lütfedin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

okunmuş olan kifayet önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Bu kabul buyurduğunuz karar gereğince 
Hükümet programı üzerindeki tartışmalar bit
miştir. 1 tam ğün geçtikten sonra Hükümet 
Programı yüksek oylarınza sunulacaktır. Oy
lama günü 12 Kasım Çarşamba saat 15,00 te 
olacaktır. 

12 Kasım Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 0,55 

. .«;.. . . 
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Saat : 15,00 
1. — Başlbakan Süleyman Demirel tarafın

dan teşkil olunan Hükümet programının görü
şülmesi. 




