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1. — GEÇEN Tl 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına ibağlı 
olarak yürütülmesi öngörülen Dış Ticaret Da
iresi teşkilâtı hizmet ve konularına ilişkin ekşit
il kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Ticaret Ba
kanına ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan 
görev ve yetkilerin; 26 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Bakanına ve 
Bakanlığına intikal ettirilmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Genel Ku
rul salonunu teşrifleri dolayısiyle kendilerine 
Başkanlıkça hoş geldiniz denildi. 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla 
yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanında 
hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer alma
dığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkın
da kanun tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu 

TEKLİF 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 

28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt-

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. .— Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'-
•m vefat etmiş olduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/481) 

INAK ÖZETİ 

ve oyların ayrımı sonunda tasarının kabul olun
duğu. bildirildi. 

Kocaeli Bağımsız Milletvekili Nihat Erim, 
teşkil ettiği Hükümetin Programını okudu. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerin 
5 . 4 . 1971 Pazartesi günü yapılacağı ve söz 
istemelerinin 3 . 4 . 1971 Cumartesi günü saat 
9,00 dan itibaren Millet Meclisi Kanunlar Mü
dürlüğünce kaydedileceği açıklandı. 

5 . 4 . 1971 Pazartesi günü ısaat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,00 da son ve
rildi. 

Kâtip 
Başkan Ordu 

Sabit Osman Avcı Memduh Ekşi 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

çe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/511) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

KURULA SUNUŞLARI 
BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var

dır, takdim ediyorum ; 

II. — GELEN KAĞITLAR 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birle
şimini açıyorum. Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

— 408 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Elâğız Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'm 

tedavi edilmekte olduğu Hacettepe Tıp Fakülte
si Hastanesinde 6 . 3 . 1971 günü vefat ettiği 
ve yapılan merasimden sonra Asri Mezarlığa 
defnedildiği, İçişleri Bakanlığının 29 . 3 . 1971 
tarihli ve 3. 23302/64/2912 sayılı tezkeresiyle 
bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

Prof. Dr. Nihat Erim 

BAŞKAN — Merhumun ruhlarını taziz için 
Meclisi bir dakikalık sükûta davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Bu sırada salona A. P. Genel Başkanı Sü

leyman Demirel girdi, A. P. sıralarından şiddet
li alkışlar, C. H. P. sıralarından «yuh» sesleri; 
^gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sükûneti mu-
&&raza edelim. 

2. — Başbakan Nihat Erim tarafından teş
kil olunan Hükümet programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Program üzerinde söz alan sayın üyelerin sı

ra ile isimlerini arz ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Güven 

Partisi grupları adına söz kaydettirilmiştir, di
ğer gruplar henüz söz kaydettirmemişlerdir. 

Şahısları adına söz alanları arz ediyorum : 
Sayın îbrahim öztürk, Sayın Enver Akova, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın Haydar özdemir, Sa
yın Mehmet Ali Aybar, Sayın Kâmran Evliya-
oğlu, Sayın îlyas Kılıç, Sayın Fahri Uğrasızoğ-
lu, Sayın Şinasi Çolakoğlu, Sayın Halil Akgöl, 
Sayın Yavuz Acar, Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu, 
Sayın Netol Oktay, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğ-
lu, Sayın Rıfkı Danışman, Sayın Ethem Kılıç-
oğlu, Sayın Zekeriya Kürşad, Sayın Kemal ön
der, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Nuri Ko-
damanoğlu ve Sayın Oğuz Aygün. 

Şimdi söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın İnönü'de, buyurun efendim. (C.H.P. 
sıralarından şiddetli alkışlar «dinleyiciler de al
kışlıyor» sesleri) 

Efendim affedersiniz ben göremedim. Fakat 
tor hususu sayın dinleyicilere duyurmak iste
rim : İçtüzüğümüzün 216 ncı maddesi, dinleyi-
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çilerin lehte, aleyhte gösteri yapmasını men et
miştir; dinleyicilerin dikkatine arz ederim, va
zifelilerin de vazife yapmasını rica ederim. 

Buyurun Sayın İnönü. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 

(Malatya) — Sayın Başkan, çok saygıdeğer 
milletvekilleri, 

1960 dan sonra 12 Mart 1971 de gene bir 
askerî müdahale ile Hükümet değişikliği ol
muştur. 1960 askerî müdahalesinin sonucunda 
askerler derhal memleket idaresine el koydular. 
Daha ilk günü, yakın bir zamanda seçimlere gi
dilerek demokratik rejimin işlemesini iade ede
ceklerini va'dettiler. Memlekete bu emniyet gel
di ve bu va'itlerini şerefle tuttular, içlerinde 
birçok çekişine ve ayrılmalar olduğu halde. 

1971 de ikinci askerî müdahalede Hükümet 
değişikliği yapıldı ve bu değişiklikten sonra, 
memleketin içinde bulunduğu huzursuzluk ve 
ümitsizlik karşısında Parlâmentonun bir an ön
ce esaslı reformları yapması gibi arzuların ta
hakkuk etmesi lâzımgeldiğini belirttiler. Bu su
retle bir hükümet kurulacak ve bu hükümet 
memleketi huzura götürecek, Atatürk ilkeleri 
çerçevesi içinde reformları yapacaktır. Bu da 
olmazsa askerî idare el koyacaktır. 

Şimdi bugün karşımızda bulunan Hükümet, 
programı ile bir reform hükümeti olduğunu söy
lüyor ye tahakkuk ettireceği büyük meseleleri 
torer birer anahatlariyle bildiriyor. Bundan ev
vel, askerî idarenin müdahalesi bizim demokra
tik rejime girmemize daimî bir engel olacak mı
dır, bu mevzua dokunup bir - iki söz söylemek 
isterim. 

Arkadaşlarım, birinci askerî müdahale mil
lete karşı hiçbir kuvvet gösterisi yapmaksızın 
radyoda ilân edilivermekle tahakkuk etmiştir. 
Bu, mevcut idarenin milletçe hakikaten gözden 
düşmüş olduğunun aşikâr bir delili oldu. Bir 
saatte 1960 askerî müdahalesi memleket kade
rine hâkim olabildi. 

İkinci askerli müdahale yine bir Hükümet 
değişikliği yaptı. O kadar bunalım ve o kadar 
üzüntü varıdır M, hiçjbir kimseyi ve geçmiş 
Parlâmentoda hiçtor partiyi, hiçfbir arkadaşı
mızı incitmekten sakınarak söylüyorum, mem
leket o kadar ümitsiz bir bunalıma girmişti ki 
yine hiçtor kuvvet gööterM olmaksızın millet' 
co bu müdahale kabul olundu. 



M. Meclisi B : 81 

Askeri müdahaleler hep böyle olur, ilân 
edil'i vermekle derhal kabul olunur zannetmeyi
niz. Nitekim 1962 de de askeri müdahale oldu 
ve büyük askeri gösterişlerle başladı. Ankara'
da ve Ankara etrafında ne kadar kuvvet var
sa, Hükümeti istemüyenlerin, birtakım talepler 
ileri sürmüş olanların etrafında olduklarını 
söylediler. Buna rağmen bu askeri müdahale 
Ibir saat yaşamadı, bir^ün çaJbaladıiktan sonra 
hepsi kan dökmeden yerlerine döndüler ve 
hepsi yirmi dört saat zarfında emekliye ay
rıldılar. (0. H. P. sıralarından alkışlar). 

Bu da yetmedi, 1963 te ikinci bir askeri 
müdahale oldu. Ceza görmeyip serbest bırakı
lanların etrafında yine kuvvetler 'toplandı. Bu 
Ikuvvetler karşısında da memleket idaresi ve 
memleket halkı zerre kadar teredldüt etmeden 
müdahale te§ebbüscülerini akamete uğraktılar 
ve hepsini mahkemeye verdiler. 

Bundan şu netice çıkıyor ki, askeri müda-
Ihale bizde evvelâ milletin kafasında bir çare^ 
sizlik olarak doğuyor ve eğer ihtiyaç bu şart
lar içinde ise kolaylıkla kabul olunuyor ve bu 
şartlar içinde değil ise, ne kadar büyük kuv
vetler harekete geçjse multlâka «ikamete uğru
yor. Bu hatırımızda kalsın. Ama ben bundan 
şu neticeyi de çıkarırım1: Böyle ihtiyaçlar yüz 
senelik, ikiyüz senelik demokratik memleket
lerde de belir.se, onlarda ne olacağını da tah
min edemeyiz. En son misalini Fransa'da gör
dük. Türlü badirelerden geçtikten sonra, bir 
gün demokratik rejimin yürünıiyeceğini söyle
diler ve çağırdıkları adam şartlarını millete ev
velâ teklif ederek kabul ettirdi; ondan sonra, 
o şartlar içinde senelerce bu yeni iktidara ge
len adamın idaresini tuttular. 

Şu neticeye varmak işitiyoruz: Demokratik 
rejim bizde bir tekâmül geçiriyor. Memleketin 
alışmadığı bir idare tarzıdır, imparatorluklar
dan, tek devirlerden geçtikten «onra, bür büyük 
ayaklanma ile biz de milletçe haklarını müdafaa 
etmek içjin her çareye başvurma tarzında bir 
ihtilâl ile Cumhuriyet kuruldu ve bu Cumhu
riyet başından itibaren ihtilâle karışmış olan 
askerlerini idareden uzak olarak kendi vazife
lerinde bulundurmak için bütün gayretlerini 
sarf etti. 

Bizdeki askerli müdahalelerin bir özelliği, 
birinci gelen, en yakın zamanda demokratik 
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rejlime geçeceğini vahdetti. Etrafımızda, dünya
da, her kıtada askeri müdahaleler oluyor ve 
bunlardan, geldiği gibi biran önce gideceğini 
feöylyen oluyor mu? Demek ki, milletin bün
yesinde fevkalâdeden bir müdahale ile Hükü
met değişikliği yapanlar, aslında bir çaresizli
ğin, bir bunalımın millete malolması ile hare
kete geçtiklerini belirtiyorlar. 

IBulgünikü askerli idarenin neticesi olan Hü
kümet karşımıızdaidır. Bu müdahaleyi yapanlar 
da memleket idaresine el koymak istemedikle
rini açıktan söylediler ve yolunu gösterdiler. 
Teşekkül edien Hükümet, programı ile karşımız-
dadır. Bu Hükümet Meclisteki partilerim, Par-
lâmienitionun yardımı ile kurulmuştur. Yardım, 
esas itibariyle Hükümetin, Başbakanın parti
lerden istediği arkadaşları alabilmesine imkân 
vermek suretiyle olmuştur. Hükümete alacak-
lariyle Başbakan doğrudan doğruya temas 
etti. Partilerin bu hususta yaptıkları, bizim yap
tığımız, Başbakanla bakanlığa almak istediği 
arkadaşlar arasındaki münasebeti, partiden 
ayrılmak için bir vesile yapmadık. 

!Bu Hükümet bir koalisyon hükümeti değil
dir. Hiçbir parti, koalisyon ortağı olarak Hükü
mete katılmamıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bunun gibi bir koalisyona dâhil de
ğiliz, koalisyonda değiliz. Bu hükümet, bütün 
icraatından kendisi mesuldür. Hiçbir parti, bu
na üye vermiş olan partilerin hiçbirisi Hüküme
tin sorumluluğuna katılmış değildir. Hükümet, 
Meclisin tam bir denetimi altındadır. Her güven 
oyunu Meclisin rızası ile alacaktır ve güven oyu 
neticesine göre vazifesine devam edip muvaffak 
olacaktır. 

Program, Anayasanın sağladığı haklar çer
çevesi içinde kurulmuş olduğunu ve çalışılaca
ğını en başta söylüyor. 

Program, baştan aşağı, Anayasa maddeleri
nin hükümete ve Meclislere yüklediği vazifeleri 
sayarak tatbikata geçeceğini söylüyor. Anayasa
ya tamamiyle riayet etmek ve onun eksik kal
mış tatbikatını tamamlamak için elinden geleni 
yapacağını söylüyor. Sağlam manzarayı kendisi
ne klavuz yaptığı bu ilk Anayasa hükmü ile 
göstermiş oluyor. 

Programda bundan sonra, asayişin biran ev
vel düzelmesi ile meşgul olacağını söylüyor. 
Bunda isabet etmiştir. Memleket son zamanlar-
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da asayiş bakımından tamamiyle emniyetsiz 
bir hale gelmiş idi, bunalımın temeli zaten bu 
idi. 

Program, anailkeler halinde reformlara der
hal başlıyacağmı söylemektedir. Reformların 
başında zikrolunan toprak reformunu, toprak 
ve tarım reformu olarak vasıflandırıyor. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdiye kadar 
hep toprak reformu halinde, bu reformdan bah
settik. Diğer fikirde olan arkadaşlarımız top
rak reformunu zikretmeksizin, tarım reformu 
halinde gene aynı ihtiyaçları dile getirmişlerdir. 

Program, her iki partiden, belki her iki par
tiden üyelerini memnun etmek için toprak ve 
tarım reformu ile meşgul olacağını bildirmek
tedir. 

Bizim bakımımızdan toprak reformu, refor
mun esas noktasıdır, şu bakımdan ki; birtakım 
insanların bir ölçü üstünde olan mülkiyetindeki 
toprakları topraksızlara veya az topraklılara 
hak dâhilinde, usul, kanun dâhilinde alıp da
ğıtmayı hedef tutar. Toprak reformu budur. 

Hiçbir vasıtası olmıyan, bir toprağı işletmek 
için araç ve gereçten mahrum olan, yoksun olan 
vatandaşlara istediğiniz kadar az veya çok top
rak veriniz, onu işletmekten âcizdir. Onun için 
toprak reformu, zaten bünyesinde hükümet ta
rafından yeni toprak sahiplerinin o toprağı iş-
liyebilmek için vasıta olarak, araç olarak ve 
kredi olarak bir desteğe muhtacolmalarını ön
görür. Bu, tabiî bir ihtiyaçtır. 

Biz, toprak ve tarım reformunun bu tarzda 
uygulanacağını düşünerek, toprak reformu ya
nma tarım reformu eklenmesini ayrı bir reform 
görmüyoruz, aksine toprak reformunu tamam
layıcı bir tedbir görüyoruz. 

Millî Eğitim reformu, ilk ele alınacak re
formlardandır. Biliyorsunuz ki, millî eğitimimiz 
aylardan beri, senelerden beri güç yollardadır. 

iBir türlü çaresini bulamadık, bulamıyoruz. 
Hattâ, silâhlı öğrenci üniversiteler içinde doğ
du, silahlı öğrenciler birbiri ile çatıştı, bunları 
önlemek için çare bulamadık, Şimdi, millî eği
timde öğrencilerin içine düştükleri bunalımı in
saf ile göz önüne almak lâzımdır. Bunların içi
ne karışmış olanlar, en son yapacaklarını yap
tıktan ısonra nihayet Filistin gerillâlarının ya
nına giderken yolda yakalanmışlardır. Bizim 
öğrencilerimizin, Filistin gerillâlarının progra

mını tatbik etmekte ne vazifeleri, ne haberleri 
vardır. Demek ki, öğrencilerimiz içine, kendile
rinin bilmedikleri maksatlar ve insanlar dışarı
dan karıştırılmıştır. Bu gerçeğin meydana çık
ması, öğrencilerimizde ve üniversitelerimizde 
yeni bir aydınlık doğuracağını ümit etmekte
yim. 

'Üniversiteler içinde tabiî bir tedbir gibi si
lâhlı öğrenci tanımıyoruz, bunu iddia ettik. 
Aklı başında olan herkesin bizimle birleştiğini 
zannediyorum. Silâhlı öğrenci, sağ kanatta aşı
rı ucun sol kanatta aşırı ucun vasıtası olarak 
üniversitelere hâkim oldu, eğitim yuvalarına 
hâkim oldu. Hazin olan şurasıdır ki, bu mücade
leyi yaparken, eğitim üyeleri içinde, profesörler 
içinde silâhlı öğrenci olmaz tezimizi kabul etmi-
yenler çıkmıştır. Bu, Hükümetin, millî eğitimde 
huzuru temin etmek için, çalışmayı temin etmek 
için tesadüf edeceği güçlükleri gösteren bir un
sur olsa gerektir. 

Her halde, üniversitelerden boykot ve işgal 
hastalığı kaldırılmak lâzımdır. Yoksa, halimiz 
değil, geleceğimiz tam mânası ile tehlikede
dir. G-elecek nesiller, öğrenmeden, silâh zoru 
ile sınıf geçerek memleket kaderine hâkim 
olacaklar... Bunu tasavvur etmek bile insana 
dehşet vermektedir. 

Cumhuriyet Hükümeti, yeni Hükümetimiz, 
tarafsız Hükümet Nihat Erim Hükümeti, üni
versiteleri tabiî hayata, öğrenim hayatına ka
vuşturmak için esaslı çalışmalara mecbur ola
caktır. Bu çalışmalarda kendisine başarılar 
ıdileriz ve Ibu da her şeyden evvel gençlerimi
zin, memleket aşkıyla, memlekete hizmet aş
kıyla yetişmekte olan gençlerimizin aydın
latılması, onların yardımının sağlanması sure
tiyle mümkün olacaktır. 

Prolgram, yabancı sermayeden de bahset
miştir. Yabancı sermaye, siyasi hayatımızın 
münakaşa götürür bir konusu olmuştur. Bu
nun teferuratına girip bildiğiniz şartları söy
lemeye lüzum görmüyorum, Hükümet de bun
ların teferruatınaı bilir. Programda söyledik
leri sözler bize yabancı gelmedi. Tatbi-
katım'da, bundan faydalar alabileceğimizi al
malı, her halde kendimizi aldatmaktan ve al-
danmılş görünmekten sakınmalıyız. 

Hukuk ve adalet reformu düşünüyorlar. 
IBunun gibi, Devlet kesiminin düzenlenmesi 
için tedlbirler düşünüyorlar. 
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Bunlar güzel şeyleridir; tatbiki, iyi tedbir 
Ibulunması zordur. Tesirleri zamanla görülür; 
fakat biran evvel sağlam temeller atılmış 
olmak lâzımdır. Bu temeller, Cumhuriytle be
raber sağlam kurulmuştur. Onldan sonraki 
olaylar ve zaman içinde, bilhaslsa, son zaman
larda, on seneden beri,, daha evvelki yirmi 
seneden beri tatbikatların tesirleri olmuştur. 

Enerji ve tabiî kaynaklardan bahsıolun-
maktadır «Tabiî kaynaklar» sözü ile maden
ler kasdolunuyor. Madenlerde, doğrudan doğ
ruya bizde bulunan, bizde en çok bulunan 
ve yabancıların israf edercesine ğöz koyduk
ları konular ele alınmış görünüyor. Boraksı 
Devletleştirme teşebbüsü, bu anlayış cümle-
sindendir. Diğer madenlerimizde de böyle sa-
kınaibileceğimiz maddeler olacaktır. 

Bunldan sonra, enerji ve tabiî kaynaklar 
arasında petrol meselesi büyük mesele olarak 
karşımızda bulunuyor. Petrol meselesinde biz1 

henüz talihli olamadık. Son kanaatlere göre, 
memleket altında, toprak altında en çok bu
lunan maden petroldür ve petrolü olan mem
leketler değil, olmıyan memleketler nadirdir; 
az veya çok her memekette vardır. Biz de 
petrolü kenedi malımız ve kendi ihtiyacımız 
için arar gibi canla başla aradığımız devir
lerde yabancı şirketlerin aramalarına üstün 
geldik. Vaktaki bizim petrol bulmamız diğer 
yabancı şirketlerin bulduklarının tümüne üs
tün gelmeye başladı; ondan sonra telâş etti
ler ve son zamanlarda her birisi daha çok 
petrol çıkarmaktadırdar. 

Petrol için alınacak tedbirler az çok ka-' 
rışık tedbirlerdir. Bunları esaslı olarak tet
kik ettikten sonra karşımıza getirecek Hü
kümete faydalı ve yardımcı olmaya çalışaca
ğız. 

Sanayileşmeye geliyorum, arkadaşlar. 
Bizim sanayileşımede öteden beri katlandı

ğımız derit şudur : Biz ağır sanayii yapama
yız, uzun müddet montaj sanayii içinde tec
rübe görmeye mecburuz, ondan sonra ağır 
sanayi devri gelebilir. 

Bu hususta Hükümetin cesur olmasını is
teriz. Ağrı sanayie biran evvel geçmek lâzım
dır. Ona geçmeden ciddî bir sanayi kurul
muş olmuyor, özellikle ordunun muhtacol-
duğu sanayi hiç kurulamıyor. Ağır sanayii 

kurmak bidayette bir uzun tecrübeye ihtiyaç 
ıgösterecekse, biran evvel başlıyalım ki, o 
uzun tecrübe zamanı da biran evevl bitsin. 

ihracat : 
Memleket içinde himaye tedbirleriyle temin 

ettiğimiz sanayi mamulleri piyasası iyi mal, te
miz iş çıkarmak zihniyetini zayıflatmıştır. Bu
na mektepten başlamak lâzımdır. Çocuk sokak
ta yürürken bir sokak lâmbasına taş atarak kır
mayı marifet sayar. Mektepte ona söylemek 
lâzımdır ki, bu marifet değildir; kendi evinde
ki bir lâmbayı, bir bardağı veya bir tabağı kır
mak gibi bir şeydir. Bunu şunun için söylüyo
rum : Sanayileşmede bir defa ağır sanayie gir
mek lâzımdır, ondan sonra dünya piyasasına gi
rebilecek iyi mal ve temiz iş çıkarmanın zihni
yeti olarak ilk önce memlekete yerleşmesine ça
lışması lâzımdır. 

Gecekondulardan ve kıyılarımızdaki turistik 
değeri üstün yerlerden Hükümet önemle bahse
diyor. Bu, dikkatlerindedir. özellikle gecekon
dular için gösterecekleri alâka ile bunların mah
rumiyetlerini giderici ve memleket içinde işsiz 
kalmamaya muktedir olucu bir çalışma yapmak 
lâzımdır. 

Bu işler söylenir, temenni edilir, fakat ta
hakkuk ettirilmesi hakiki gelişmeye bağlı olan 
uzun vadeli işlerdir. Bununla beraber Hükü
mete, programındaki en esaslı maddelere etra-
fiyle temas etmesi karşılığı olarak arzularımızı 
söylemeye mecbur oluyoruz. 

Millî sermaye birikimi için Hükümet esaslı 
tedbirleri düşünüyor. Tahviller, hisse senetleri 
halka dağılır ve daha faal olarak işlerse millî 
sermaye birikeceğinden ümitlidir. Bu ümitte 
kendisini teşvik etmeyi vazife bilirim. 

Sevgili arkadaşlarım, kıymetli olan Hükü
met programına satır başlariyle kısaca temas 
ettikten sonra Millî Savunmaya geliyorum. 

Millî Savunmanın esaslı ihtiyacı modern si
lâhta eksik olmamaktır. Bunu dışarıdan ala
caksınız. Bu, döviz meselesidir. Bunu, dövizi
niz olsa dışarıdan da alsanız, bugün silâh mil
letlerin bunalım anlarında en kıymetli olan bir 
metaı haline gelmiştir. Yerli imalât olarak biz 
silâhları yapabilme kudretini elde edinceye ka
dar emniyetimiz havadadır. Bu önemlidir; Mil
lî Savunmanın silâh ihtiyacını yerli fabrikalar
da yapmak, vücuda getirmek gayretini bütün 
gayretlerin önünde tutmalıdır. 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Hükümet programı partilere maledilemez ve 

siyasi partiler Hükümet programını tetkik eder
ken «Evet, bizde olan şu şu maddelere temas 
edilmiştir, ama eksiktir, daha şunlar da vardır» 
gibi, Hükümet programını kendi programlarıy-
mış gibi teferruatı ile arayıp bulduklarını zan-
nedemezîer. Hükümetin programı kendine mah
sustur. Partilerin hepsinden seçkin insanlar ola
rak kurulmuştur. Hükümet, Meclisler dışın
dan, memleketin yetiştirdiği değerli evlâtları 
bir araya toplamıştır. Bunların hepsiyle kendi 
programını yapmıştır ve bu yaptığı programda 
herkesi mümkün olduğu kadar memnun edecek, 
hiç kimseyi tamamiyle karşısına almış gibi gö-
rünmiyecek bir dikkat içindedir. Bu dikkate 
hürmet ederek kendi programımıza göre, kendi 
seçim bildirgemize göre ne ölçüde esaslı madde
ler elde ediliyorsa, onun kadrini bilmemiz lâ
zımdır. 

Hükümete oy vermek mecburiyetindeyiz. 
Her şeyden evvel orduların askerî müdahaleye 
mecbur edilmeleri gibi bir vebali hiçbir parti 
üzerine alamaz. Hakkımız yoktur. Bizim ken
di partimiz içinde Hükümetten şikâyetleri din
lediğimiz zaman, kendi partimizin programına 
ve dileklerimize göre ne kadar eksik ve yararsız 
olduğunu çok dinlemişizdir. Zannederim, her 
parti böyle bir müzakereyi kendi içinde geçi
recektir. 

Tüm olarak, bu Hükümet Anayasa gereğin
ce, Anayasamn verdiği haklan esas tutarak iş 
başına gelmiştir. Anayasa nizamını korumak 
için birçok maddelerde kendisine kılavuz bul
muştur. Şimdi, Anayasada beğenmediğimiz mad
delerle mücadele edecek, şiddet tedbirleri geti
recek gibi herkesin zihnini karıştıran işaretler
den eser yoktur. İyi niyetle kurulmuştur. Böy
le bir Hükümetin Meclislerce güven oyundan 
mahrum edilerek, memleketin maceraya itilmesi 
büyük bir siyasi hata olur. Biz bu maddeleri 
etraflı görüştükten sonra parti mülâhazası ile 
değil, memleket mülâhazasiyle partiler üstü, 
Devletin ve milletin maceralardan kurtulması 
mülâhazasiyle Nihat Erim Hükümetine müspet 
oy vermeyi karara bağlamış bulunuyoruz. 

Saygılarımı sunarım, muhterem arkadaşla
rım. (0. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. (M. G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın milletvekilleri, ye
ni Hükümetin programı üzerinde Millî Güven 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, bu Hükümet 
bir siyasi partinin Hükümeti değildir ve parti
ler koalisyonu şeklinde kurulmuş bir Hükümet 
de değildir. Buhranlı bir devrenin özel şartları 
içinde kurulmuş bu Hükümetin programı Millî 
Güven Partisinin yetkili kurullarında milliyetçi 
ve memleketçi bir açıdan dikkatle incelenmiş
tir. Bu inceleme sonunda, Hükümete güven oyu 
verilmesi, program uygulamasının yalandan iz
lenmesi, memleket yararına olan Hükümet icra
atının desteklenmesi, denetleme görevinin de 
yapıcı ve memleketçi bir tutumla ve dikkatle 
devam ettirilmesi oybirliğiyle karara bağlanmış
tır. Millî Güven Partisi Hükümete güven oyu 
verme kararını alırken, her şeyden evvel mem
leketi bugün içinde bulunduğu dar geçitten se
lâmet yoluna çıkarmak düşüncesini esas tutmuş
tur. 

Programın muhtevasiyle ilgili görüşlerimizi 
arz etmeye geçmeden önce bir noktayı belirt
mek isterim: Memleketin, içine sürüklenmiş bu
lunduğu buhranı doğuran sebepler yalnız bir 
tek açıdan incelenirse, bu sebepler bir bütün 
halinde göz önünde tutulmazsa, tam bir teşhise 
ulaşmak ve isabetli tedbirler bulmak mümkün 
olmaz. Geriye dönük bir muhasebe yapmak 
maksadiyle değil, ancak, Türkiye'nin aydınlık 
yarınlarını hep birlikte hazırlıyabilmemiz için, 
bugüne kadar artarak gelişmiş olan huzursuz
lukları önleme yolunda evvelce yapmış olduğu
muz bâzı teşebbüslerin hatırlanmasını faydalı 
sayıyorum. 

Millî Güven Partisi olarak daha 1969 seçim
lerinden çok önce, 22 Şubat 1969 tarihinde Sa
yın Devlet Başkanına bir muhtıra sunmuştuk. 
Bu muhtırada: «Memleket huzurunu bozan, mil
lî bütünlüğe ve güvenliğe zarar veren olaylar 
arızi ve istisnai olmaktan çıkmıştır ve her ge
çen gün vehamet dereceleri artarak yaygınlaş
maktadır...» dedikten sonra görüş ve düşünce
lerimizi aynen şöyle ifade etmiştik: 
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«Bir toplumda hukukun yerini kaba kuvvet 
almaya başlar ve bu durum çeşitli sebeplerle 
yaygınlaşma istidadı gösterirse; kanun hâkimi
yeti inancı sarsılır ve endişeler çoğalır. Huzur
suzluk sebeplerini gidereceği sanılarak Türki
ye'yi bir yasaklar diyarı haline getirmeye kal
kışmak ne kadar yersiz ise, kanuni müeyyidele
rin önemini küçümsemek, hürriyetlerin kötüye 
kulanılmasına ve hür düzeni tahrip vasıtası ha
line getirilmesine seyirci kalmak da o kadar yer
siz ve tehlikelidir.» 

Muhtıramızın sonunda şu görüş yer almıştır: 
«Arz ettiğimiz bu düşüncelerle; millî, siyasi par
tilerin üst kademe yöneticilerinin bir araya ge
lerek, önemleri inkâr kabul etmez olaylara ve 
bunların sebeplerine birlikte ve iyi niyetle eğil
melerinin yararlı sonuçlar vermesini mümkün 
görüyoruz.» 

Üzülerek ifade edelim ki, olaylar bizim dile
diğimiz yönde gelişmedi. 

14 Nisan 1970 te Güven Partisi Grupu adına 
bu kürsüden gündem dışı bir konuşma yaparak 
aşırı uçların birbirini davet ettiğini belirtmiş, 
Türkiye'de Mao'cu, Sovyet Rusya'cı veya Orta -
Doğu tipinde diktatoryalar kurmak istiyenle-
rin faaliyetlerine dikkati çekmiş, Türkiye'de 
kızıl emperyalizmin de, petrol emperyalizminin 
de vatanımızın bütünlüğüne kasteden birtakım 
davranışlar içinde bulunduklarını hatırlatmış ve 
şöyle demiştik : 

«İktisadi ve sosyal dertlerin, iktisadi ve sos
yal tedbirleri vardır. İktisadi ve sosyal ted
birlerin yamnda alınması gerekli siyasi, hukukî, 
idari tedbirler de vardır. Siyasi tedbir, huku
kî tedbir, idari tedbir, iktisadi ve sosyal ısla
hat tedbiri; bütün bunlar birbirini tamamlıyan 
bir tedbirler manzumesi halinde süratle alın
mazsa, memleket kaderinin nereye doğru sürük
lendiğini keşfetmek için kâhin olmaya ihtiyaç 
yoktur. Kuvvetli, kararlı, Devlet otoritesi kur
ma bakımından yeteri kadar itimat sağhyacak 
bir Hükümet kuruluşundan gerekli kanunların 
çıkarılmasına ve bu kanunların gerektiği şekil
de uygulanmasını sağhyacak tedbirlere kadar, 
her hususta yetkiye sahibolan bir Yüce Heye- , 
tin önünde, Millet Meclisinin huzurunda konu
şuyorum ve Millet Meclisinin siyasi alanda, ka- < 
nun çıkarma alanında, denetleme alanındaki 
geniş imkânlarını bu millî kader dâvasında kul

lanması zorunluğunu ısrarla ifade etmek isti
yorum...» 

Bunlar geçen yılın 14 Nisanında söylenmiş 
sözlerdi. 

«Madem ki, bâzı noktalarda, ihtiyaç halin
de, partiler arasında bir mutabakat sağhyabili-
yoruz; temel konuda, Türkiye'nin yarını konu
sunda, faşizme de komünizme de dur deme ve 
Türkiye'nin kaderini kurtarma, milletimizi hu
zura, selâmete, refaha kavuşturma bahsinde de 
siyasi partiler kendilerine düşeni aynı vatan
severlik şuuru içinde yapmalıdırlar; bu husus
ta elimizden geleni yapmaya, mutabakat nokta
larını bulmaya mecburuz. - ve devam etmiştim -
Fransa Devlet güvenliğini korumak için özel 
tedbirler almak lüzumunu De Gaulle idaresinde 
hissetmiştir, bugün de hissetmektedir; «Devlet 
Güvenliği Mahkemesi» kurmuşlardır, mecbur ol
muşlardır. Her taraftan, üç denizden tehlike
lerle çevrili olan Türkiye, çeşitli emperyalizm
lerin mücadele alanı haline getirilmek istenen 
Türkiye Fransa'dan daha fazla dış güvenlik 
içinde midir? Şu halde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vazife düşmektedir. Bu vazifeyi ba
şarmalıyız, faşizme de komünizme de dur de
meliyiz ve hep beraber demeliyiz.» 

Bu kouşmamdan bir ay sonra yine Meclis 
kürsüsünde şunları ifade etmiştik: 

«Bir yanda Türkiye'yi çağ dışı geriliklere, 
öte yanda insanlık dışı zulüm rejimlerine sürük
lemek istiyen tahrik ve taşkınlıklarını her gün 
artırmaktadırlar. Bu cüretin, bu yıkıcı faali
yetlerin bir sonu gelmek lâzımdır. Hangi uç
tan gelirse gelsin, bu yıkıcı faaliyetlerin karşı
sına daha cesur, daha azimli, daha kararlı şekil
de dikilmek mecburiyeti vardır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 yılının sion günlerinde Sayın Devlet 

Başkanına yeni bir muhtıra takdim ettik. Bu 
mulhltıramızda da; Devletlin temellerini ve 
milletin bütünlüğünü tahrtilbe yönelen her türlü 
faaliyetin başılboş odarak yürütüldüğünü kay-
ıdettükten sonra, şu görüşlere yer vermiştik : 

«1. Anayasamızın 3 ncii maddesi, Türk 
Devldti, ülkösli ve milletiyle bölünmez bir bü-
toünldür der. Buna rağmen, halen resmi bina
ların çatısı altında, kürsülerde, bildirilerde, 
ıaçı!ktan açığa millet bütünlüğünü parçalayıcı 
kışkırtmalar yapılmakta, aşırı dolun bayrak 
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yaptığı «Türkiye halkları» deyimiyle Türk 
Milletli düşman cephelere ayrılmak istenmek
tedir. Milletlerarası komünizmin yayılma emel
leriyle, yurt dışındaki fesat merkezleriyle sıkı 
isıkıya irtibatlı olan etnik ayrılıkları körükleme 
ve sömürme gayretleri çok tehlikeli noktalara 
ulaşmış bulunmaktadır. 

«2. Anayasamızın ve kanunların reddetti
ği sınıf kavgası tahrikleri almış yürümüştür. 
Proletarya diktası hedefine yönelen kışkırtma
lar, ayaklanmıa provaları, işgaller, tahrip ve 
yağma olayları birbirini kovalamaktadır. Kış
kırtıcılar, son zamanlarda kendi emellerinin 
gerçekleşmesine engel olarak gördükleri Si
lâhlı Kuvvetlerimizi dahi yıpratmak ve zayıf
latmak hedefini güden kesif bir propaganda 
faaliyetinle girişmişlerdir. Bütün kilit noktala
rına, yayın organlarına, çeşitli kuruluşlara sız
ma ve yerleşme yolunda aşırı solun sarfettiği 
Sistemli gayretler, memleketiin geleceğini düşü
nen her vatanseveri endişeye düşürecek ölçü
lere varmıştır. 

ı«3. Orta - Doğudaki ve komşu Arap ülke
lerindeki önemli gelişmeler, Akdenizdeki stra
tejik dengeyi etkiliyen askeri ve siyasi sızma
lar, Türkiye'mizin her zamankinden daha çok 
uyanık ve iç bünyesi bakımından sağlam ol
masını gerektirmektedir. 

«4. Lâik Devlet ilkesini hiçe sayan istir-
ımarcı, irticai, Türkiye'yi yüzyıllarca geriye 
götürmek veya Basra körfezindeki petrol şeyh
liklerinin durumuna sürüklemek istiyen Ana
yasa ve kanun dışı faaliyetler de gün geçtikçe 
kesafet kazanmakta ve tehlikeli bir hal almak
tadır. 

«Şunu inanıyoruz ki, bu tehlikelerden bi
rini görüp, diğerini görmemek; aşırı uçların 
birfbirini beslediği gerçeğini unutmak anlamı
nı taşır. 

^Bugün, insanlık tarihinin en geri devirle-
rindeki şahsi intikam ve iptidai işkence usul
lerini uygulıyan bâzı sapık totaliter ideoloji
lerin esiri olmuş gençlik kuruluşları vardır. 
Bugün üniversitelerimiz çalışamaz haldedir. 
Haysiyet sahibi, milliyetçi, Atatürkçü öğretim 
üyeleri ve masum gençler korkunç maddi ve 
anânevi baskılar altındadırlar. Yıkıcı ve bölücü 
faaliyetler liselerimize de sirayet ettirilmiştir. 
iktisadi sıkıntıların baskısı, Devlet idaresine 

karşı güvenin çeşitli sebeplerle sarsılması, Ana
yasa müesseselerinin işleyişindeki aksaklıklar, 
millî güvenliğimize yönelen tehlikeleri daha da 
artırmaktadır.» 

Bu muhtıramız, millî siyasi partilerin bir 
masa başında bir araya getirilmeleri, hattâ s'o-
rumluluk taşıyan - hürriyet, sorumlulukla bera
ber gittiği içjin sorumluluk taşıyan - basın men-
suplariyle, basın organlarının yönetici ve sa
hipleriyle, sorumlulariyle, ünJiversitelerlimizin 
yöneticileriyle, rektörleri, dekanlariyle bir ara
ya getirilmeleri ve bütün bu meselelerin enine 
boyuna görüşülmesi ve millî çıkış yolunun aran
ması teklifiyle son buluyordu. 

Arkadaşlar, bu teklifimize uygun toplantı
lar yapılamadan 1971 yılma geldik. 

1971 yılına girerken yılbaşı münasebetiyle 
yayınlanan bâzı mesajlar, memleketin içinde 
bulunduğu şartlardan doğan ciddî endişeleri, 
gördüklerini anlayabilen, duyduklarına mâna 
verebilen hiç kimsenin tereddüdüne yer bırak-
mıyacak ölçüde ve kesin bir dille ortaya koyu
yordu. 

1971 yılının ilk iki ayında olaylar ve yıkıcı 
faaliyetler yoğunlaştı, Devlet hayatımızı ciddî 
bir sarsıntıya mâruz bırakacak olaylar birbirini 
kovaladı. Nihayet Hükümet, 12 Martta bilinen 
şartlar altında istifa etti; Türkiye'nin içine 
sürüklendiği anarşi ortamından süratle kurta
rılması ve dar geçitten selâmete çıkarılması her 
meselenin önüne geçti. 

Hükümetin istifasından sonra, Cumhurbaş
kanlığınca, siyasî partilerden ve Parlâmentoda
ki gruplardan Hükümet kuruluşuyla ilgili ya
zılı mütalâa istendi. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Cumhur
başkanlığına sunduğumuz 16 Mart 1971 tarihli 
muhtırada yer alan görüşlerimizi, bugün de, 
ıolduğu gibi muhafaza ediyoruz. Hükümet Baş
kanının ve Hükümetin kuruluş tarzının henüz 
bilinmediği, ortaya isimlerin çıkmadığı bir dö
nemde ortaya koymuş olduğumuz görüşler, 
bulgun de siyasi parti olarak aynen muhafaza 
ettiğimiz ve savunduğumuz görüşlerdir. 16 
Martta Cumhurbaşkanlığına sunduğumuz muh
tırada şöyle demiştik: 

«Yeni Hükümetin kuruluşu konusuna yapı
cı ve memlekitçi bir görüşle cevap arayan 
Millî Güven Partisi, memleketi selâmete gö-
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türeüek en isabetli ytolu millî beraberlik Hülkü-
mieitli (kuruluşunda görmektedir. 

«Hulkulk düzeni içlinde Hükümetin müessirli-
yet'i, meclislerle birlikte vatandaş çoğunluğun
da da inançla ve içtenlikle benimsenmiş olma
sını gerektirir. Böyle bir Hükümet, kanaati
mizce geniş temele hem Parlâmentonun geniş 
temeline, en azından belli - başlı siyasi parti
lere ve memlekette vatandaşın çok büyük ço
ğunluğuna dayanan bir millî beraberlik Hükü
meti olabilir. 

«Millî beraberlik Hükümetlinin teşkilini ko
laylaştırmak için, kanaatimizce, başbakanın 
her hangi bir partiye mensulbolmıyan bağımsız 
blir zat olması zarureti vardır. Hülküonet teş-
tkiline memur edilecek bağımsız zatın, Hükü
met kuruluşu için Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki partilerle yapacağı temaslar şüphesiz 
Idemokrtatik kurallara ve teamüllere uygun bir 
şekilde cereyan edecek ve bir slonuca bağlana
caktır.» 

ıCnmhuriyet Halik Partilisinden istifa ederek 
bağımsız milletvekili sıfatını alan Kocaeli Mil-
letvekil Sayın. Nihat Erlimin, Türkiye'nin için
de bulunduğu şaftlara gfire süratle bir Hükü
met kuruluşu için giriştiği teşebbüsler sonun
da teşkül edilmiş bulunan Hükümette, Parlâ
mento dışından görevlendirilmiş uzmanlar ço
ğunluktadır. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
bu (Hükümet ne bir parti hükümetidir, ne de 
partiler koalisyonudur. Bununla beraber, Sayım. 
Hükümet Başkanı Parlâmento ile sıkı ve sami
mî bir temasa büyük önem vermiştir, vereceği
ni ifade etmektedir. Hükümet programında da 
Parlâmento ile sıkı işbirliği ihtiyacı açıkça ifa
de edilmiştir. 

bilirdi, 'belli - başlı siyasi partilerden alınmış 
olan üyeler - bunu, oran dâhilinde dendiğine 
göre kendi siyasi partim için söylemiyorum -
daha çok seçmen kütlesine hitabeden siyasi par
tilerden alman üyeler şu miktarda olmalı idi» 
tarzında yapılabilecek eleştirilerin ve buna 
müsteniden karar vermenin, güven oyu veya 
güvensizlik oyu vermenin gününde değiliz. Tür
kiye ne iç şartları, ne de dış şartları bakımın
dan Hükümetsiz bırakılabilecek bir durumda 
»değildir. Yeni Hükümetlin kuruluşunu, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu özel şartlardan ayır
mak mümkün olmıiyan, nasıl ki, eski Hüküme
tin istifası özel şartlar içinde vukulbulmuş ise, 
yeni Hükümetin de kuruluşunun özel şartlar 
içinde vukübudduğu gerçeğini bilerek ve Tür
kiye'yi dar geçitteoı selâmete çıkarmak, tekrar 
ediyorum, selâmete çıkarmak düşüncesini hâ
kim kılarak, yeni Hükümetin Anayasa kurtalları 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden kuv
vet almasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin güvenine dayanarak iş görebilmesinde mem
leket için fayda görüyoruz. 

Yeni Hükümietin kuruluşu ile ilgili olmak 
üzere, Cumhurbaşkanlığına sunduğumuz muh
tırada kurulacak Hükümet tarafından ele alın
masını düşündüğümüz konulardan bâzılarını 
da (belirtmiş idi. Açıklanmış olan program, bi
zim ele alınmasımı istediğimiz konulara genel
likle yer vermiş bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı
na sunduğumuz yazılı görüş ve mütalâada şöy
le demiştik : 

«iSınif kavgasını körükliyerek çalışma ha
yatında huzuru ortadan kaldıran, Atatürk Cum
huriyetinin temellerine dinamit koyan, 'Türki
ye'nin bulunduğu ınazik coğrafyada, yalnız 
Cumhuriyet rejimi için değil, millî varlığımız 
için de tehlike teşkil eden aşın sol kışkırtma
larına ve lâik Devlet ilkesini hiçe sayarak Ana
yasa ve kanunlar dışına çıkan istismarcılara 
karşı en tesirli şekilde mücadele edilmelidir. 
Anarşiye ison verilmeli, huzur, güven ve asayiş 
sağlanmalıdır. 

«Eğitimin millî ve milliyetçi karakterini tak
viye etmek, eğitim ile Türkiye'nin gelecekteki 
insanigiücü arasında gerekli ilişkiyi kurmak, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayıcı tedbirlere 
önem vermek, milletimizin çağdaş teknoloji se
viyesine ulaşmasını sağlıyarak, ekonomik kal-

İHükümet kuruluşu hakkında Cumhurbaş
kanlığına sunduğumuz muhtırada belirttiğimiz 
parti görüşü ile Hükümetin teşekkül tarzı ara
sında fark ibuluınduğunu görmekle beraber, bi
zim ıkurulmasıını teklif ettiğimiz Hükümet tarzı 
ile bugün kurulmuş olan Hükümet, bâzı ba
kımlardan aynı bünyede olmamakla beraber, 
çok buhranlı bir devrenin özel şartları içinde 
vukubulan Hükümet kuruluşunu eleştirmekte 
ifayda görmüyorum. îç ve dış şartlsur1» Türkiye'
nin Hükümetsiz kalmasına müsait değildir. Bu
gün, «ı'bu Hükümette uzman sayısı şöyle ola-
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Ikınmayı hızlandıracak bir millî ieğitim ve bilim 
politikasını izlemek şarttır.» 

Cumhurbaşkanlığına verdiğimiz muhtırada 
belirttiğimiz diğer noktalar şunlardı : 

«israfı önliyecek ve idari verimliliği artıra
cak ıslahat yapılmalıdır.»! 

«Her türlü yolsuzluğa karşı tesirli bir tef
tiş ve denetleme mekanizması işlemelidir. 

«İktisadi Devlet Teşekküllerinin daha ve
rimli çalışmalarını sağlıyacak ve kaiynak isra
fını önliyecek yenideni düzenleme tedbirlerine 
hız verilmelidir.» 

5 nci nokta; «Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
şahıslarla ilgili vergi indirimi, yatırım indirimi, 
gümrük muafiyeti gibi işlerle değil, asli görev
leriyle uğraşacak duruma getirilmelidir. Ba
kanlıkların işlerini, icracı kuruluşların işlerini 
icra kurulları ve Devlet Plânlama Teşkiatının 
görevini de Devlet Plânlama Teşkilâtı yapma
lıdır.» 

6 inci nokta; «Türkiye'nin ekonomik bakım
dan dışa bağlılığını azaltmak ve milletimizi kı
sa zamanda dış yandım ihtiyacından kurtar
mak yalnız iktisadi bakımdan değil, daha şah
siyetli bir dış politika izliyebilmek için de şart
tır. İhracat, ithalât, turizm, işçi dövizleri gibi 
konularda alınacak ciddî tedbirlerle dış ödeme 
dengemizin açığı yakın bir gelecekte kapatı
labilir, Hükümetin öncelik vereceği işlerden 
biri de bu olmalıdır» demiştik. 

7 nci nokta olarak; Hükümetim, Anayasa
mızın 37 nci maddesine uygun bir toprak re
formunu ve tarımda verimliliği artıracak tarım 
reformu tedbilerini bir bütün olarak ele alması 
(lüzumunu ortaya koymuştuk. 

8 nci nokta olarak; «Petrol Kanununun, millî 
memjfaatlere aykırı hükümleri süratle değişti
rilmeli, ihtiyacımız olan petrolün, millî petrol 
kuruluşumuz tarafından yurt içinden sağlan
ması temel hedefi teşkil etmeli, uygulamada gö
rülen millî menfaatlere aykırı birçok hususlar 
düzeltilmelidir», demiştik. 

9 ncu nokta olarak; «sosyal güvenlikten ya
rarlanma imkânımın daha geniş vatandaş kütle
lerine teşmili ve giderek bütün vatandaşlarımı
zın sosyal güvenliğe kavuşması için ekonomik 
imkânlarla orantılı olarak plânlı adımlar atıl
malıdır» teklifini yapmıştık. 

İktisadi ve malî istikrarı sağlayıcı tedbir
lerin alınmasını istemiştik. 

işsizlik konusuna temasla; Türkiye'mizde iş
sizliğim gitgide önem kazanan bir konu olduğu
nu belirtmiş ve şöyle demiştik : 

ı«fÖzelllikle büyük yekûnlara ulaşan gizli iş
sizlik veya mevsim işsizliği konusu üzerinde 
durularak, kalkınma plânlarında yer alan fa
kat Uygulamada tamamiyle ihmal edilen, yahut 
hemen hemen tamamiyle ihmal edilen toplum 
kalkınması usulleriyle ve başka özeli tedbirlerle 
boş duran milyonlarca insangücünün değerlen
dirilmesine çalışılmalıdır.», 

Nihayet; «seçim mevzuatını, özellikle ön se
çim sistemini ıslah etmek için başlamış olan ça
lışmalar tamamlanmalıdır v(e şüphesiz bütün bu 
işler için de kesin öncelik taşıyan husus, anar
şinin önlenmesidir»! demiştik. 

Değerli, arkadaşlarım, 
(Muhtıramızda, yeni Hükümetçe ele alınıma-

sılnı lüzumlu gördüğümüz konulardan sadece 
bir kısmıma, o da hatırlatma amacıyla temas 
edildiği ve ele alınacak konuların şüphesiz bun
lardan ibaret olmadığı da belirtilmişti. 

Hükümet kuruluşu ve Hükümetin ele alın
masını istediğimiz konular bakımından Cum
hurbaşkanlığına sumduğumuz muhtıradaki gö
rüşleri böylece özetledikten sonra, Millî Güven 
Partisi Grupu açısından yeni Hükümet prog
ramına daha yakından bakabiliriiz. 

Evvelâ, bu programa birçok çievrelerin yö
nelttiği bir genel tenkid var, «bâzı konulara 
temas edilmemiş», deniyor. 

Hükümet programınım 4 ncü sayfasında, 
«Hükümetin yapmayı tasarladığı, her bakanlığı 
ayrı ayrı ilgilendiren işlerin hepsini bu prog
ramda göremiyecieksiniz» denmekte ve «İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 1971 bütçesin
de yapılacak zorunlu değişiklikler dışında, ge
rek bu plânda, gerek 1971 bütçesinde ele alın
ması öngörülmüş olan işler yürüyecektir», tar
zında bir genel ifade ile o belgelere atıf yapıl
maktadır. Nihayet, ayrı ayrı bakanlıkları ilgi
lendiren konularda, ayrıntılı bilgilerin kısa za
manda ilgili bakanlar tarafından Yüce Meclise 
sunulacağı ve umumi efkâra bilgi verileceği de 
vadolunmaktadır. 

'Şu halde, bu programda bâzı konulara ge
nişliğine temas edilmiemiş olması, bâzı konulara 
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hiç temas edilmemiş olması, bu konuların Hu- I 
kümetçe ele alınrnıyacağı, ihmal edildiği veya 
ihmal edileceği anlamına gelmemektedir. Yal
nız, igTupumuz adına bir dileğimiz, bir siyasi 
partinin belli programına dayanmıyan Hükü
metin, burada ele alınmıyan koınulaırda Bakan
lar Kurulunun ortak görüşünü süratle tesbit 
ederek, bakanların şahsi görüşleri halinde de
ğil, Bakanlar Kurulunun ortak görüşü halimde 
Yüce Meclise biran önce sunuşlarda bulunma
sıdır ve umumi efkârı, programda bahsedilmi-
yen koınularda aydınlığa kavuşturmasıdır. 

Reformlar konusunda, Hükümet programı 6 
aylık bir dönemi, ilk safhada yapılarak işler 
için önlemli bir dönem olarak belirtmektedir. 

6 aylık dönemde, bugüne kadar hazırlıkları 
belli bir olgunluk 'seviyesine ulaşan temel re
formlar konuşumda kesin kararların verileceği, 
yime bu 6 aylık dönemde toprak reformu, millî 
(eğitim reformu, ve malî reform gibi koınularm 
ele alınacağı ve işe başlanacağı, nihayet, yine 
bu 6 aylık dönem içinde Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânının temel hedeflerinin ve strateji
sinin tesbit edilerek açıklanacağı vadolunmak-
tadır. 

Programdaki temel iktisadı felsefenin, temel 
iktisadi görüşün ne olduğunu dikkatle araştır
dık. Priograma ĝ öre, kalkınmada karma ekono
mi düzeni esas olacaktır. Bu, katıldığımız bir 
görüştür. «Karma ekonomi düzeni», dendiği za
man biz, karma ekonomi düzeninden Devlet 
sektörüne de, hür teşebbüse de önemli görevler 
düştüğüne inanıyoruz. Her iki sektörün de millî 
kalkınmamızda önemli yerleri ve görevleri ol
duğuna inanıyoruz. Şüplhesiz, bu sektörlerden 
birinin, ister Devlet sektörünün, ister hür te
şebbüs sektörünün tamamiyle seımlbolik hâle ge
leceği bir düzene «karma ekonomi düzeni», adını 
vermek mümkün değildir. Böyle olsa idi, dün
yadaki bütün düzenlerin, bütün ülkelerin düzen 
ninin karma ekonomi düzeni olduğunu söyle
mek icabeder'di. Her iki sektörün gereğince 
ağırlık taşıdığı ve millî ekonomiye katkıda bu
lunduğu bir düzen... 

Hükümet programında bu konu ile ilgili 
cümleler şöyle : 

«Devlet kesimimin etkin bir şekilde çalışır 
bir hale getirilmesü...» 

Etkin, daha tesirli şekilde çalışır hale geti
rilmesi... I 
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İBu, tamamiyle katıldığımız bir görüştür. 
Devlet sektörünün daha etkin şekilde çalışma
sı, kıt kaynaklarımızın daha verimli şekilde 
kullanılması Türkiye'nin kalkınması için bir 
zaruıiettir. Özel kesimin İde toplum yararına uy
gun şekilde güvenlik ve kararlılık için kalkın
maya katkıda bulunması vadedilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Anayasamızın 40 ncı maddesi «özel teşeb

büsler kurmak serbesttir»! diyor. «Çalışma hür
riyeti ve sözleşme hürriyeti vardır» diyor ve 
bu hürriyetlerin, özel teşeblbüs kurma, çalışma, 
sözleşme hürriyetlerinin ancak kamu yarariyle 
sınırlanabileceğini söylüyor ve nihayet, özel 
kesimin millî iktisadın gereklerime ve sosyal 
amaçlara uygun şekilde güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışmasını Devletin sağlıyacağını belir
tiyor. O halde, özel sektörün burada kısaca 
«toplum yararına...»ı diye ifade edilen vasıfları, 
Anayasa diliyle millî iktisadın gereklerine uy
gunluktur, sosyal amaçlara uygunluktur, güven 
ve kararlılık içinde çalışması da Devletim görev
leri arasındadır. 

Programda önemle beliren ıbir husus, ekono
mimizin dışa bağlılığını azaltma, Türkiye'yi dış 
yardım ihtiyacından biran önce kurtarma konu
sudur. 

Diğer bir konu, sosyal adalet ve güvenliğin 
gerçekleştirilmesidir. Gelir dağılımında, eği
timde, sağlıkta, sosyal yardımda ve başka ka
mu hizmetlerinde daha geniş vatandaş kütle
lerinin daha âdil şekilde hizmetlerden ve gelir 
dağılımından yararlanması öngörülmektedir. 

Bu hedefler hem Anayasamıza uygundur, 
hem Türkiye'min ihtiyaçlarına uygundur, hem 
de (Millî Güven Partisi olarak öteden beri sa
vunduğumuz görüşlere uygundur. 

İBu arada, dış ödemeler dengesindeki açığın 
kapatılması büyük öncelik taşımaktadır. 

Burada teknik izahata girecek değilim. Yal
nız, Yüce Meclisin çok iyi bildiği bir konu, Tür
kiye'de ihracatın plân hedef irim gerisinde kal
dığıdır, ithalâtın, geçmiş yıllarda zorlukla ya
pılması yüzünden sanayileşme hamlemizin bun
dan zarar gördüğüdür. Nihayet, plânın ilk üç 
uygulama yılında yatırım malı ithalâtı olarak 
toplam 192 000 000 dolarlık yatırım malı ge
tirmek icabederken, sadece 792 000 000 dolar
lık yatırım malı ithal etmek imkânıma kavuşmuş 
olduğumuzdur. 
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Tbplam ibhaJlât içinde % 39 olması lâzımge-
len yatırım malları % 31 - 31,5 a kadar düş
müştür. 

Bir Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kurul
ması, Hükümetin bu konuya verdiği önemi or
taya koymaktadır. Yalnız, ibu bakanlıkla ilgili 
'bâzı düsünceleriımazi, hattâ açıkça söyliyeymı 
bâzı endişelerimizi biraz sonra ifade edeceğim. 

Dış ödeme dengemiz bakımından çok büyük 
önem arz eden işçi dövizlerinin artırılması im
kânı bulunduğuna inanıyoruz. 

Çok büyük önem taşımıyan ama çok büyük 
bir kalem haline gelmesi mümkün olan turizm 
konusunda bugüne kadar yapılamıyan hamle
lerin bu Hükümetçe yapılmasını temenni edi
yoruz. 

Yabancı sermaye konusunda uyarılara ve 
programda belirtilen «ihtiyat, dikkat» tavsiye
sine uygun olarak bir rakam vermek istiyorum: 
Son üç yılda 69 milyon dolar yabancı sermaye 
girmiş, 97 milyon dolar kâr transferi olmuştur. 

Türkiye yabancı sermayeye ne ölçüde bel 
bağlıyabileceğini kestirmek durumundadır. Dış 
ödeme dengemize olumlu etkide bulunacak, yeni 
ve ileri teknolojiyi getirecek ihracata dönük 
büyük yatırımlarla, başka ülkelerin dev tesis
leriyle rahatlıkla rekabet yapabilecek ve an
cak millî sermayenin yapamıyacağı işlerde ya
bancı sermayeye iltifat edilmesi esası öteden beri 
ısrarla savunduğumuz görüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu işlerle uğra
şacağı anlaşılan Dış Ekonomik İlişkiler Bakan
lığı bakımından bir endişemi ifade edeceğimi 
söyledim. Dış Ticaret Dairesini Ticaret Ba
kanlığından alıp bu Bakanlığa bağlamak isabet
siz bir karar değildir. Bu karar verilmiştir. 
Öteden beri bir Dış Ticaret Bakanlığı kurulması 
fikrini savunmuşuzdur. Bu karar, bu istikamet
te atılmış bir adımdır diye düşünebiliriz. 

Yalnız, programdan çıkardığımız mâna doğ
ru ise veya dolaşan rivayetler doğru ise ve Dışiş
leri Bakanlığının iktisadi konularla uğraşan 
servisleri, Maliye Bakanlığımızın dış iktisadi 
münasebetlerle ilgili servisleri Dışişleri Bakan
lığından ve Maliye Bakanlığından koparılarak 
bu Bakanlığa bağlanmak isteniyor ise, bu adım 
kanaatimce uygun, yerinde bir tedbir olmıya-
caktır. 

Dışişleri Bakanlığının ve Maliye Bakanlığı
nın oturmuş bünyeleri vardır, Bu bakanlıklar 

Türkiye'nin eleman seçiminde müsabaka imti
hanını çok uzun yıllardan beri dikkatle uygulı-
yan ve bu itibarla da çok vasıflı kadroları za
manla kurmaya muvaffak olmuş, yerleşmiş ba
kanlıklardır. 

Bu bakanlıkların yapmakta oldukları hizmet
leri başka bir bakanlığa verdiğimiz saman, kad
roları aynen transfer etmek imkânı çoğu zaman 
bulunamıyacaktır; içte ve dışta paralel bir kad
ro kurmak, ayni vasıfta teşkilât kurmak kolay 
olmıyacaktır. Hizmetlerde birçok aksamaların 
belirmesinden endişe ederiz. 

Maliye Bakanlığının önemli bir dalını, Mali
ye Bakanlığının mensuplarını, müstakbel umum 
müdürlerini, müsteşar yardımcılarını, en va
sıflı yöneticilerini dış temaslardan alıkoyacak 
şekilde bir kanadını koparmanın bu önemli Ba
kanlığımıza kötülük teşkil edeceği kanaatinde
yiz. 

Dışişleri Bakanlığının ise, iktisadi konularla 
siyasi kuvveti bir arada kullanarak çalışabildi
ğini unutmamak lâzımdır. İktisadi görünen bir
çok konular, konsorsiyum kuruluşundan, Or
tak Pazar müzakeresine, GATT müzakeresinden 
UNGrTAD içindeki müzakerelere varıncaya ka
dar, OECD deki çalışmalara varıncaya kadar 
iktisadi görünen meseleler aslında siyasi mese
lelerle iç içedir; siyasi ağırlıkla iktisadi müza
kere beraber yürür. 

Sayın Başbakana Belçika formülünü hatırlat
mak istiyorum. Belçika'da,, memleketin ihraca
tını geliştirmek için dış ekonomik ilişkilerde da
ha başarılı, daha dinamik bir çalışmayı sağla
mak için Dışişleri Bakanlığı yanında ve iç ik
tisadi işlerle uğraşan bakanların yanında bir 
«Dış Ticaret Bakanlığı» ihdas edilmiştir. Yal
nız bu Dış Ticaret Bakanının ayrıca bir impa
ratorluğu yoktur, ayrıca dış servisleri yoktur, 
içeride ayrıca servisleri yoktur; mevcut bakan
lıkların servisleriyle çalışır. Dışişleri Bakanlı
ğının sefirleriyle, müsteşarlariyle, kâtipleriyle, 
ataşeleriyle bütün dış teşkilâtı yalnız Hariciye 
Vekilinin değil, ayni zamanda Dış Ticaret Ba
kanının da emrindedir. Diş ekonomik ilişkiler 
konusu, bu açıdan ele alındığı takdirde netice 
almak mümkündür. 

Bu mevzuda geçmiş hükümetlere lâf anlat
maya muktedir olamadık. Burada «Türkiye'nin 
bir numaralı davasıdır» diye hep tekrarlandı, 
Türkiye'nin bir numaralı davasıdır diye plân-
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lara, programlara yasıldı, fakat Türkiye'nin 
bir numaralı dâvası gerekli ilgiyi görmedi. 

Şimdi gerekli ilgiyi göreceğini ifade eden 
bir Hükümetle karşı karşıyayız. Fakat korku
yorum ki, mevcut teşkilâtları dağıtmak sure
tiyle, bilhassa Maliyeyi ve Hariciyeyi parçala
mak suretiyle yapılacak bir işlem beklenen so
nucu vermesin. Buna mukabil bu meseleyi çok 
daha zarif şekilde, yeni birtakım dış teşkilâtlar 
kurmadan halletmeye muvaffak olmuş devlet
lerin, memleketlerin formülleri incelenmeli ve 
bakanlıklararası koordinasyonu sağlıyacak bir 
bakanlık şeklinde Dış Ekonomik İlişikler Ba
kanlığı düşünülmelidir. Bu koordinasyon göre
vi memleketimizde birçok devirlerde başarı ile 
yapılmıştır, mevcut mevzuatta bunun imkânları 
vardır. 

Toprak ve tarım reformu gibi hayatî konu
da grupumuzun dileği şudur : 

Bu meselede bir sosyal amaç vardır, bir de 
ekonomik amaç vardır. Bu iki amacı bağdaş
tıran bir yol tutulmak lâzımdır. Yalnız sosyal 
amaca öncelik verilir ve tarımda verimliliği ar
ttıracak tedbirler ıdüşünülmezse, (bütün bu (ted
birlerin sonu hüsran olabilir. Üretimi uzun yıl
lar içinde büyük ölçüde geriletecek bir yola gi
dilmemek lâzımdır. Dikkatli adım atılmak lâ
zımdır. Önümüzde bir personel reformu tedbiri 
vardır, milyarlar verilmiştir, büyük şikâyetler 
ve keşmekeş ortaya çıkmıştır. Reform yapmak 
için Türkiye'nin gerçeğini iyice incelemek ve 
adımı dikkatli atmak zaruretini son bütçe mü
zakerelerinde ifade etmiştim. Bu reform ne ka
dar zaruri ise, ne kadar gecikmiş ise, vatanda
şın büyük kütlesini ilgilendirdiği için, büyük 
huzursuzluklara yol açabilecek bir konu oldu
ğu için üzerinde dikkatle konuşulacak, tedbir
leri dikkatle alınacak bir konudur. 

Anayasamızın 37 nci maddesi, esasen, ta
rımda verimi artırmak, toprağı daha verimli iş
letmek vazifesini de sosyal amaçla birlikte Dev
lete vermiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin bâzı bölgelerinde toprağın her 
karışı verimli işlenir hale gelmiştir. Bâzı böl
gelerinde köy sahipleri vardır, işlenmiyen geniş 
topraklar vardır, veya çalışsa da çalışmasa da 
refahına hiçbir katkıda bulunmıyacağı için üze
rinde çalışanın yeteri kadar ilgi göstermediği, 
sahibinin de meşgul olmadığı topraklar vardır. 
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Reforma nereden, nasıl başlanacağı konu

sunda bütün bu konular birer işaret teşkil et
meli ve reforma toprağın verimini en ziyade ar
tırabileceğimiz yurt köşelerinden başlanmalıdır. 

Gelişmeye muhtaç bölgeler konusuna prog
ramda çok kısa olarak temas edilmiştir. Hükü
metin, çok kısa olarak temas edilen bu konunun 
hayati önemini takdir edeceğini umarız. Bu, 
Türkiye için yalnız iktisadi bir konu değildir, 
vatan bütünlüğü konusudur. Bu konuda daha 
önceki hükümetler tarafından ortaya konmuş 
düşünceler vardır. Bir bölge plânı hazırlama 
fikri vardır; kalkınma plânlarında yer almış 
tedbirler, hükümet programlarında ilân edil
miş tedbirler vardır. Biz, Hükümetin bu konu
ya programında kısaca temas etmiş olmasını, da
ha önce düşünülmüş olan bütün bu tedbirleri 
önemle gözden geçireceği inancı içinde mütalâa 
ediyoruz, 

«Gelişmeye Muhtaç Bölgeler Kalkınma ve 
Yatırım Bankası» kurulması hakkında yapmış 
olduğumuz bir teklif vardı. Hükümet progra
mında gelişmeye muhtaç bölgeler için ayrı bir 
kalkınma örgütü vadedilmektedir. Bunu sevinç
le karşılıyoruz. 

Eğitimde yetersiz şekilde uygulanan fırsat 
eşitliği tedbirleri, istihdan imkânlariyle ve 
plânın insangücü ihtiyaciyle ilişkisi kopmuş 
olan eğitim kurumlarımızın plânla ilişkilerinin 
yeniden kurulması, meslekî ve teknik öğretime 
önem verilmesi programda yer alan mühim ted
birlerdir. 

Özel yüksek okullar konusunda karar ve mu
halefet şerhleri incelenince, belki de bir Ana
yasa değişikliğine gitmek zaruretiyle karşı kar
şıya kalacağımız intibaını almış bulunuyoruz. 
Her ne yapılacaksa, kaybedilecek vakit kalma
dığını belirtmek isteriz, öğrenci haklarının ze
delenmemesi esastır. 

Kültür Bakanlığı kuruluşunu yerinde bir 
tedbir olarak karşılıyoruz. 

Hükümet programı, «Üniversite öğretim üye
lerinin görevlerini huzur ve güven içinde ya
pabilmelerini sağlamak üzere her türlü tedbir 
alınacaktır» diyor, «Üniversitelerimizde çalış
ma güvenliğinin sarsılmasına izin verilmiyecek-
tir» diyor. Bunu sevinçle karşılıyoruz. 

üniversitelerimizde silâhlı zorbalığa, rengi 
ne olursa olsun kızıl da geçinse bir kızıl fa-
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şizmden başka bir şey olmıyan zorbalığa karşı 
müessir tedbirler almak zorunluğu vardır. Bu
gün Türkiye'de özerklik, siyasi iktidarların teh
didi altında değildir; bugün Türkiye'de özerk
lik, üniversitelerin içindeki zorbaların tehdidi 
altındadır. Üniversite özerkliğini korumak bu 
zorbalığa son vermekle mümkündür. 

Arkadaşlarım, Hükümet programında lâik
lik ilkesine geniş yer verilmiştir. Cumhuriyete 
inanan, Atatürkçülüğe inanan, Anayasaya oy 
vermiş olan, emek katmış olan herkesin lâik 
devlet ilkesini benimsememesi mümkün değil. 
Lâiklik, Devletimizin temel ve önemli vasıfla
rından biridir. Bu Devlet millîdir, demokratik 
olmalıdır, tamamiyle demokratik olmalıdır, bu 
Devlet lâik olmalıdır, bu Devlet sosyal olmalı
dır. 

Burada lâiklikle din aleyhtarlığının aynı 
şey olmadığını açıkça ortaya koymakta zaruret 
görüyorum. Programda, Anayasamıza çok atıf 
yapılmıştır. Anayasamızın 19 ncu maddesinden 
bir cümleyi ben de okumak istiyorum. Anayasa
nın 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aynen şöy
ledir : «Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.» 

Lâik devlet, herkesin dinî inanç hürriyeti
ne, vicdan hürriyetine, kanaat hürriyetine say
gılı devlet demektir. Lâik devlet tatbikatını biz-
dekine nazaran çok daha ileriye götürmüş olan 
ve devlet bütçesinden bir tek kuruşu dinî amaç
lar için veya dinî müesseseler için veya dinî 
öğretim için sarf etmeyi anayasalarıyla menet-
miş olan memleketlerde vatandaşın dinî inancı
na gösterilen saygı da lâikliğin bir icabıdır, böy
le görülmektedir. 

Lâikliğin bu şekilde anlaşılmasıdır ki; ona 
karşı, bu önemli ilkeye karşı Cumhuriyetimizin 
varlığı için, Türkiye'nin geleceği için, medeni
yet yolunda yükselmesi için, ilerlemesi için za
ruri olan bu ilkenin de vatandaşlarımız tarafın
dan daha yürekten benimsenmesi, cok daha 
iyi anlaşılması mümkün olacaktır. Lâiklik, dinî 
duyguların, dinî inançların kişisel ve politik çı
karlar için istismarı yolundaki korkunç tatbi
kata son vermeyi emrettiği kadar, dinî inançla
ra tam saygıyı da emreder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet kesiminde israfla mücadele, üzerinde 

öteden beri ısrarla durduğumuz ve Hükümet 

programında yer almasından memnunluk duy
duğumuz bir husustur. 

Türkiye'deki huzursuzluk ortamıyla yakın
dan ilgili olan çalışma konusunda Hükümet 
programının söylediklerine geliyorum. 

Program «Çalışma hayatında huzuru sağlı-
yacak her türlü tedbir alınacaktır» diyor, «Grev 
ve lokavt konusundaki kanuna tam saygı sağ
lanacaktır» diyor; Sendikalar Kanunu ile, Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunları birlik
te ele alınarak birbirlerini tamamlıyan bu iki 
kanun arasındaki çelişmeler giderilecektir» de
niyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Grev ve Lokavt Kanununa tam saygının sağ

lanması ve çalışma hayatında huzurun temini, 
gerçekten Türkiye için hayati bir konu haline 
gelmiştir. Belki birçoklarımız bu konuya gün
lük işlerimiz arasında yeteri kadar eğilmek 
fırsatını bulamıyoruz, fakat Türkiye'nin ekono
misini darbeliyen, gitgide artan ölçüde Türki
ye'yi iktisadi bakımdan sendeletici etkiler uyan
dırmaya başlıyan birtakım kanunsuz davranış
lar çalışma hayatımıza yerleşmektedir. Kanun
suz grevler, işgaller,, silâhlı tehditle menfaat 
temin etmeler ve hiçbir grev kararı almadan 
iş yavaşlatmak suretiyle, sadece iş yavaşlatmak 
suretiyle bir müessesenin aylık verimini 1/3 e, 
1/4 e ve 1/ 5 e indirmek yolundaki, tamamiyle 
kanun dışı ve fakat ekonomik bakımdan muh-
vedici tatbikat Türkiye'de önemli bir konu ha
line gelmektedir. Hükümet bu konuda gerekli 
huzuru sağlıyabilir. iş yavaşlatma, kanunsuz 
grev, silâhlı tehdit, işgal dâhil olmak üzere bu 
çalışma hayatındaki huzuru bozan hallere kar
şı tedbir getirebilir; bundan, namuslu, milliyet
çi, kendi refahını milletinin refahı ile bir gören 
işçi de, işveren de memnun olacaktır. Bundan 
ancak, Türkiye'nin çalışma huzuru ile birlikte 
Cumhuriyetimizin temellerini dinamitlemek isti-
yen birtakım yıkıcı akımların mensupları mem
nun olmıyacaktır. 

Yine çalışma hayatımızda; uzlaştırma, ha
kemlik gibi tatbikata, grev ve lokavt haklarının 
varlığına dokunmadan, daha geniş ölçüde yer 
vermek mümkün olup olmadığının araştırılma
sını temenni ediyoruz. 

Programda; sosyal güvenliğin daha geniş 
kütlelere yayılması, va'di vardır. Millî Güven 
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Partisi olarak, öteden beri esnaf ve sanatkâr
larımız başta olmak üzere, yeni bâzı zümrelere 
sosyal güvenliğin teşmilini savunur dururuz. 
1964 yılında, Resmî Gazetede çıkan bir yıllık 
programda, o yıl içinde esnaf ve sanatkârların 
sosyal güvenliğe kavuşturulması konusunun ele 
alınacağı vadedilmiştir. Aradan 7 sene geçmiş
tir. Değerli arkadaşlarım; bu konu mutlaka kı
sa zamanda çözülmeli; yalnız esnaf ve sanatkâr
larımız değil, serbest meslek erbabı da en kısa 
zamanda kaza, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi 
risklere karşı güvenliğe kavuşturulmalıdır. 

Hükümetin karşısındaki önemli bir konu 
da emekliler, dul ve yetimler konusudur. 

Arkadaşlarım; bir kanun çıkarıldı, ama bu
nu sevk eden Hükümet de biliyordu ve zanne
diyorum rey veren arkadaşlarım da biliyorlar
dı ki; bu madde, bir geçici dönemi kurtarmak 
için Bütçe Kanununa eklenmiştir. Anayasamı
zın 126 ncı maddesi; Bütçe Kanununa eklenen 
bu maddenin mutlak surette iptalini gerektire
cek bir kesinliktedir. Anayasa Mahkemesine 
dâva açılmıştır. Bütçe Kanununa emekli, dul 
ve yetimlerle ilgili olarak eklenen madde - ne 
zaman olacağını bilmem ama mutlaka Anaya
sa Mahkemesi tarafından, iptal edilecektir. 
Anayasa Mahkemesi bu iptali Anayasa Mahke
mesinin mevcut kararlarına ve içtihatlarına gö
re yapacaktır. 

O halde, bir iptalden sonra doğacak vahîm 
huzursuzluklara ve hukuk keşmekeşine imkân 
vermeden, Hükümetin - eski Hükümet de bunu 
böyle düşünüyordu sanıyorum - Anayasa Mah
kemesinin kararından önce davranıp, meseleyi 
Meclislerden bir kanun çıkararak halletmek 
ve Anayasaya aykırı o Bütçe Kanununun mad
desini süratle lâğvedip, bir iptal sebebini orta
dan kaldırması şarttır. Bu yapılmazsa, iptal bi
zi, özel okullar konusunda olduğu gibi güç 
bir durumla karşı karşıya getirecektir. 

TRT hakkında, Hükümet programında vaat
ler vardır: «Televizyonun köylere kadar yayıl
ması...» 

Hatırlıyorum; yıllar önce bu kürsüde, «Te
levizyon, büyük şehirlerimizin bir eğlence ara
cı değil, ama köy kalkınmamızın aracı olmalı
dır.» demiş idik. Şimdi bu va'de seviniyoruz. 

Radyomuzun da Türkiye'nin her tarafından 
dinlenmesi bir millî güvenlik konusu halini aldı. 
Türkiye'nin her tarafından radyolar saldırıyor. 

Memleketin bâzı bölgelerinde Kutudan Devle
timin sesini istiyorum» diyen vatandaşlarıma 
raslamışımdır; bunu sağlamak şarttır. Bunun 
için de TRT ye gerekli yatırım imkânlarını 
vermelidir. Ama, TRT nin yönetimini de ıslah 
etmek lüzumunda geliniz birleşelim; bütün par
tiler, Hükümetle birlikte bunda birleşelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçirilen bunca tecrübeden sonra TRT nin 

Hükümet programında belirtilen sıfatını tek
rar edeyim: «...ulusal bir kuruluş olan» diyor. 
Ben Anayasadaki tâbir ile «millî kuruluş» diyo
rum. Anayasadaki deyimi ile millî bir kuru
luş olan» TRT nin bu millîlik vasfı her şeyden 
önce gelmelidir. Anayasaya göre, Türk Devleti
nin vasfı millîdir. Bu Devletin bütün özerk mü
esseselerinin de millî vasıfları üstüne gözbebe
ğimiz gibi titremeye mecburuz. TRT de çalışan 
sayısız vatanperver, milliyetçi arkadaşlarımız; 
vardır; sayısız yöneticiler, gazeteciler, teknik 
elemanlar vardır ki; onlar da bugünkü keşme
keşten TRT nin biran evvel kurtarılması lüzu
munda müttefiktirler. Daha üç gün evvel bir 
yönetim kurulu toplantısında cereyan eden hâ
diseleri görmüş ve okumuşunuzdur. Bu konuyu 
da, 'bu kısa temennilerle geçiyorum-

Bilimsel ve teknolojik araştırmalara önem 
verilmesi; bizi sevindiren konulardan biri ol
muştur. 

Vergi ve malî reform konusnda, vergi siste
mimizi hem kalkınma hedeflerimize daha uygun, 
verginin iktisadi amaçlarına daha uygun ve 
hem de sosyal adalet amacına daha uygun ha
le getirmek için yapılacak çalışmaları dikkat
le takibedeceğiz. Hükümetin tasarıları geldik
çe, bunları, bu iki temel hedefe ulaşmak ama-
ciyle inceliyeceğiz. 

«Adalet ve hukuk reformu» bahsinde söyle
nenlere katılıyoruz. Hükümet programında; 
«Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili Kanuna bir 
madde eklenmesi suretiyle, bu kurulun kendisi
ne verilen teftiş ve denetleme görevini daha iyi 
yapabilmesi imkânları sağlanacaktır.» deniyor. 
Buna bilhassa sevinmiş olduğumu belirtmek is
terim. Bu yolda grupumuz adına bir arkada
şımızın verdiği kanun teklifi de vardır ve çok 
haklı bir konudur. 

Dış politika konusunda kısaca maruzatta 
bulunacağız: 
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Grupumuzun kanaatine göre; dış politikada 
Hükümet görüşü, özlü ve açık bir şekilde ifade 
olunmuştur. Dış politikamızın temel ilkeleri, 
NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet 
Rusya ile olan ilişkilerimiz. Arap ülkeleriyle 
olan ilişkilerimiz ve Orta-Doğu buhranı konu
sunda söylenenler ile tam mutabakat halinde
yiz. 

BuraJda, Kıta Çini konusunda söylenen hu
susla ilgili bir dilekte bulunmak istiyoruz: 

Kanaatimce Hükümet, Kıta Çin'i ile ilişki
ler konusunda çok dikkatli ve çok uygun bir 
ifade kullanmıştır; bu meselenin millî menfaat 
açısından inceleneceğini söylemektedir. Dış po
litikada zaten rehber, daima millî menfaat ol
malıdır. 

Burada, birçok ülkelerin geçirdiği tecrübe
ye dayanarak, bir dilekte bulunmak istiyorum : 
Kurdukları geniş kodrolu, bazen mübalâğalı şe
kilde geniş kadrolu sefaretleri Mao-Çe-Tung 
düşüncesinin yayılması ve Çin ihtilâlinin ihracı 
için vasıta saydıklarını ve bâzı ülkelerde bu 
yolda kesif faaliyette bulunduklarını bilerek, 
karşılıklı ilişkiler kurmak, ekonomik ilişkileri
mizi geliştirmek bakımından, komşularımızla 
siyasi denge kurmak ve Türkiye'nin millî 
menfaatları bakımından faydalı görülerek iliş
ki kurma yoluna gidilirse; kurulacak bu ilişki
den sonra, Türkiye'de bir kızıl ihtilâl üssü ku
rulmasını önleyici her türlü tedbirler daha baş
tan alınmalıdır. Bu hususta dikkat edilmelidir; 
başka ülkelerin tecrübesi sebebiyle arz ediyo
rum. 

Bu arada, Sovyetler Birliği ile ilişkilerde 
içişlerine karışmama, karşılıklı saygı esasının 
münasebetlerimize hâkim olduğu belirtilmek
tedir. İçişlerine karışmama ve karşılıklı hakla
ra saygı sınırlarının içinde, bilhassa yayın or
ganlarının, radyonun tamamiyle Devlet emrin
de olduğu bir ülkenin kontrolü altındaki radyo
larla Türkiye'ye müteveccih ve Türkiye'nin iç 
politikasına müteveccih iyi münasebetler kura
cağını vadeden bir hükümetin mensuplarına 
müteveccilh, hükümete ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine müteveccih devamlı yayınlar yap
masına karşı bir teşebbüste bulunmaya hakkı
mız olduğu inancındayım. Hükümetin, karşılıklı 
iyi münasebetlerin ve içişlerine karışmamanın, 
devamlı, bölücü birtakım yayınlar yapılmasını 

önleyici davranışta bulunmaya her iki tarafı 
karşılıklı mecbur tuttuğunu hatırlatmakta fay
da görüyorum. 

Ortak Pazarla münasebetler konusunda, Hü
kümetten biraz daha az iyimser olduğumuzu 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; Ortak Pazar konu
sunda Grupumuzun görüşü bellidir. Biz hazır
lık döneminin bir süre daha uzatılmasını ısrar
la temenni etmiştik. Hazırlık döneminin yeteri 
kadar iyi kullanılmadığı; ne Devlet sektörü ve 
ne de özel sektör tarafından ve meslekî kuru
luşlar tarafından iyi kullanılmadığı inancı ile 
bu dönemin uzamasında fayda görüyorduk. Bu 
arada, yeni bâzı unsurların çıkmış olduğunu, 
Katma Protokolün imzasından bu yana yeni bâzı 
gelişmeler olduğunu ifade etmek isterim. Bir
leşmiş Milletlere bağlı olarak kurulmuş çok 
önemi bir örgüt vardır : UNGTAD. Bu .örgüt, 
gelişmiş ülkelerle bugün sayılan 78 - 80 civa-
nnda kabul edilen gelişmeye muhtaç ülkeler 
arasındaki ticari münasebetlerle ilgili ve ge-
lişmemliış ülkelerin mallarını daha kolay ıh-
racetmelerini sağlayıcı tedıbirler düşünen bir 
örgüttür; sanayi mamuller ve bir ölçüde de 
zirai mahsuller için, birtakım tercihler sağlı-
yan bir örgüttür. Bu örgütün almış olduğu 
bâzı sıon kararlar, Katma Protokol ile yan-
yana konmak suretiyle,, «Bizim sağlıyacağımız 
nedir ve kaybedeceğimiz nedir? Şayet UNG
TAD'in sağladığı imkânlardan Ortak Pazar 
ile ilişkiler bizi mahrum edecekse, terazinin 
kefesinde bu ne dereceye kadar ağır basmak
tadır?» Bunun dikkatle tahliline ihtiyacolduğu 
kanısındayım. 

Hükümet programında; anlaşmanın olduğu 
gilbi onaylanması, daha sonra uygulama 
safhasında bâzı değişiklikler, anlaşmada mev
cut hükümlerden yararlanarak bâzı düzeltme
ler yapılması öngörülmektedir. Bunun ne 
dereceye kadar yeterli olacağından şüphe 
ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Programda dokunulmıyan «İkili Anlaş
malar» konusunda, temel anlaşmaya uygun 
düzeltmelerin biran evvel tamamlanmasını di
lemek istiyoruz. Temel Anlaşma konusunda, 
partimizin yapmış olduğu tenkidler vardır, bu 
Temel Anlaşmada gördüğümüz noksanlar var
dır. Açık ve gizli celselerde ifade edilmiş 



M. Meclisi B : 81 5 . 4 . 1971 O : 1 

olan bu görüşleri burada tekrar edecek deği
lim. Yalnız bu konuda, gerçekten ittifak 
içinde, haysiyetli ve şahsiyetli durumumuz 
ile ilgili olan bu konuda Hükümetin gerekli 
hassasiyeti göstermesini dilemekle yetiniyo
rum. 

Millî Harlb Sanayii kurulması konusuna 
önem verilmesi, çok mühim bir meseledir. Bu
nun, umumi sanayileşme politikamız içinde ele 
alınacak bir konu olduğunu ve ekonomik kal
kınma ile bağlantılı' olarak ele alınabilece
ğini ifade etmeke yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet programının kanaatimizce en bü

yük önem taşıyan, asayiş ve huzurun, hukuk 
'hâkimiyetinin sağlanmasiyle ilgili, Devletin 
varlığının korunmasiyle ilgili bölümleri, özel
likle bugünün şartları içlinde öncelik taşımak
tadır. Programda şu ifadeleri görüyoruz : 

«Anayasa ile kurulu Devlet ve toplum dü
zenini yıkmaya; yurdumuzun ve ulusumu
zun bütünlüğünü parçalamaya yönelmiş ve 
yer yer sınırlarımız dışından yardım gör
düğü bilinen yıkıcı faaliyetlere asla müsaade 
ve müsamaha edilmiyecektir.» 

Yine Programda; «Mevcut anarşik ortamı 
ve bir kardeş kavgasına yönelme derecesine 
varan vahim çalışmaları behemahal ortadan 
kaldırmak azmindeyiz.» denilmektedir. 

Programda, «Devletin varlığını ve ulusal 
bütünlüğümüzü bozacak davranışlar kesin
likle önlenecek, Devlet itibarı güçlendiri
lecek, can ve mal güvenliği, hukukun üstün
lüğü, kanun egemenliği sağlanacaktır.» deni
yor. «Kanunların yetersizliğini tesbit ettiği
miz takdirde, yürütme organının ve bağım
sız adaletin yeni yetkilerle güçlendirilmesi 
için Yüce Heyetinizin takdirine başvuraca
ğız» vaadinde bulunuluyor. «Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti ile ilgili kanunlara 
tam saygı sağlanacağı» belirtiliyor ve konuş
manın son safhalarında, vatandaşın kolay an-
lıyacağı bir dille şu ifadeler yer buluyor. 

«Türkiye'yi bölmek istiyenlere fırsat veril-
miyecektir. Türk Milleti, tarihin her çağında 
güçlü ve düzenli devletler kurmasını bilmiş 
olan bir millettir. Kanunların pervasızca çiğ
nendiği bir Devlete Devlet denemez» 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de bugün 
kanunlar pervasızca çiğneniyor. Dün çiğneni

yordu; bugün de hâlâ çiğnemiyor. Sendikalar 
Kanunu ve bumun 30 ncu maddesi var: Sınıf 
kavgasını körükliyen sendikaların kanun dışı 
olduğunu ilân eder. Açıktan açığa, sözlü değil 
yazılı .olarak, her hafta yayınladıkları sayısız 
dergilerde ve bildirilerde, bu 30 ncu maddeye 
aykırı tatbikat yapılmaktadır. Mesleki teşek
küller, açıktan açığa kanunun koyduğu sınır
ların dışında birtakım faaliyetler, eylemler yap
maktadırlar. (Siyasetle uğraşiması mlenedilimiiş 
kuruluşlar siyasetin içindedirler. 

Partiler Kanunum ısayılsız maddeleri yeteri 
kadar ciddiyetle uygulanmıyor. Bu dunum, Ce
miyetler Kanunu ve Türk öeza Kanunu içinde 
^böyledir. 

Hükümet diyor iki; «Devlet düzenine karşı 
zorlama davranısdarı sürdürenler, Devleti bü
tün heylbetiyle karşılarlarda bulacaklarından 
şüphe ederlerse çok yanılmış olacaklarıdır.» 
Kanun hâkimiyetini bozan fiilleri ve Hüküme
tin bıunlarıla mücadelede göstereceği azmi, ka
rarlılığı, Millî Güven Partisi Grupu büyük bir 
dikkatle takibedecektir. Hükümet hakkındaki 
kanaatini bu gelişmelere göre devamlı olarak 
teslbit 'edecektir. 

Hürriyelt ve düzeni bağdaştırmak ihtiyacı 
karşısındayız. Fransa çöküşîten böyle kurtuldu. 
Faşizmıe gitmeden kurltuldu, 'hürriyetleri orta
dan kaMntnadan kurtuldu. Yıllar evvel bu (kür
süde, De Gaule misâlini vererek ifade etti-
ğiım gibi, «Efendim, dikltatorya vardır Fransa'-
da» derler. Basın hürdür, üniversiteler öz
gürdür, Dıevlelt radyosu tarafsızdır, özgürdür, 
ımıahkemıeler bağımsız çalnşılyor. Fransa bugün 
hâlâ [bir Ihürriyelt ülfceısidir arkadaşlar. Fransa, 
bir Yunanistan değildir, Fransa, bir ispanya 
değildir; ama Fransa, Devletini korumak için 
birtakım düzenleyici tedbirler almak lüzumu
nu hissetmiştir. 

Türkiye'yi bu halde bırakmak mümkün de
ğildir. Hukuk ilminin de, siyaset sanatının da 
en güç meselesi, hürriyet ile düzeni bağdaştır
ma meselesidir. «Bunlar hürriyetin icabıdır, 
anarşi tabiîdir» dediniz mi, Devletin yıkılima 
noktasına yaklaşılır. Bunlar, Türkiye'de olup 
bittenller tabiî değildir. Anarşi tabiî değildir. 
Buna tedbir bulan bir hükümet ayakta durur. 
Buna tedbir bulmayan bir hükümet, nıe kendini 
ayakta tutar, ne de bu müesseseyi ayakta tu-
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talbilir, ne de Türk demokrasisini ayakta tüta-
Ibilir, me d>e Türlk Devletini ayakta tutabilir. 
Bunun içindir ki, düzenin yok olduğu yerde, 
hürriyetin ide kalmayacağını bilerek, gerekli 
tedbirleri zamanımda almak zorunkığu ile karşı 
karşıyayıız. 

Bu konuda arkadaşlar, birtakımı çevrelerden 
gelecek tenkidler yok mudur? Vardır. Bir 
şeyi açıkça ifade edeyim: Bu kürsüye Hükümet 
çılkııp - tenzih ederini - Brejnev'in bir kaç gün 
evvel Moıskovalda Soyvetler Birliği Komünist 
Partisinin Kongresinde okuduğu nutku oku
yacak olsa, Türkiye'de birtakım insanlar var 
İki, böyle bir nutkun karşısında «Burjuva reviz
yonistleri», «Amerikan kapitalizmimin emrin-
dekilerı diyecektir. Çünkü Brejmev için söylü
yorlar bunu. Türkiye^de çıkan dergiler var, 
Brejmeve bu şekilde saldırıyor; «Burjuva re
vizyonisti» diyor, «Amerikan emperyalizminin 
ajanı olan Moskova'daki yöneticiler» diyor. 
Onu bile okusanız, «Burjuva revizyonistti» di
yecektir. «Amerikan iş çevrelerinin hizmetinde 
olan Hükümet» diye bugünden yazmışlardır. 
Haltta bu hükümeti, ne muhtıranın, ne de 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin değil, bir
takım Amerikan makamlarının kurdurduğu, 
hükümet değişikliğini onların yaptığı yolunda 
Türkiye 1(ie çıkan ıbir haftalık dergi bugünden 
neşriyat yapmıştır. Bu tezvirleri önlemek müm
kün değildir. Ne kadar reformcu olursanız 
olun, yapacaklardır. 

Bimanenaleyh bunlara taviz vermek veya 
fbunlara yaklaşmak diye bir şey söz konusu de
ğildir. Bunlar teızviratı nasıl olsa yapacaklar
dır. Biz bildiğimiz yolda, Atatürkçü çizgide, 
nilliyetçi çizgide, reformlarımızı Anayasanın 
ve Atatürk çizgisinin gösterdiği sınırlar içinde 
yapacağız, o yolda yürüyeceğiz ve bunların 
maksatlarına doğru teşhis koyacağız. Siyasi ik
tidarın, ancak kanlı bir halk ayaklanması ile 
silâh namlusundan çıkacağını sabah akşam tek
rarlayıp duran, azat kabul etmez Mao Che Tung 
müritlerini memnun etmek mümkün değildir, 
Silâhlı Kuvvetler içinde ayrılıklar yaratarak, 
bu hükümeti ve ona destek olan güçleri yıkmak 
hevesine daha bugünden kapılmış olanlar var
dır. Sosyalist yaftalı faşistler vardır. Kendile
rini bu işe adamış olan ve bugün daha yeni tah
rikleri başlamış bulunan, bu tahrikleri her gün 

sütunlarımda yapmakta dergilerinde yapmakta 
olanlar vardır. O halde bunlara doğru teşhis 
koymak ve tedbirimizi buna göre almak lâzım
dır. Bunlara da yaranmak mümkün değildir. 
Hedefler ayrıdır.. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümetten elbet
te mucize beklemiyeceğiz. Ama mümkün olanı 
yapmasını bekliyeceğiz. «Bakınız bunlar da ya
pamadı, o halde tek çıkar yol sağ diktatorya-
dır. Bakınız bunlar da yapamadı, o halde tek 
çıkar yol sol diktatoryadır» demeye hazırlanan
lar vardır. Bunlara da fırsat vermemek duru
mundayız. Bu fırsatı vermemek, yalnız Hükü
metin çalışması ile olmaz. Yurdun ve hür düze
nin selâmeti için, hislere aklı hâkim kılarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de Hükümetin 
biraz evvel söylediğim istikametteki çalışmala
rında yardımcı olması zorunluğu vardır. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Beyefendiler, 14 Nisan 1970 de «geleceği 
keşfetmek için kâhin olmak lâzım değildir.» 
derken de gülüyordunuz, varım gülün.. Benden 
söylemesi.. (M. G. P. sıralarından alkışlar) Ben 
vazifemi yapıyorum. 

(SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
Biz de söyledik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, duyabilir miyim 

SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak) 
— 15 Şubatta Grup adına yaptığımız konuşma
da biz de söyledik. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Ha, 
siz de söylemişiniz. O halde saygiyle dinleyin. 
öyle dinleyin. Madem siz de söylediniz, madem 
kendi sözleriniz, kendi sözlerine karşı itiraz et
meyin. 

Değerli arkadaşlarım, bir bütçe konuşmamı
zı şöyle bitirmiştik : «Her Türk vatandaşına in
sanca yaşama imkânı, yarına güvenle bakma 
imkânı sağlıyan sosyal adalet ve sosyal güven
lik tedbirlerine evet, fakat herkesi köle yapa
cak maceralara, hayır diyoruz.» Hükümet de 
Programında sağ diktatoryaya ve sol diktator-
yaya «hayır» diyor. Diktatoryanm rengi ne 
olursa olsun, böyle idarelerde insanların mutlu 
olması mümkün değildir. Bu çeşit idarelerde ıs
tıraplar yok olmaz, örtbas edilir. Yolsuzluklar, 
hırsızlıklar yok olmaz, örtbas edilir. Şikâyetler, 
dertler yok olmaz, sadece söylenmez hale gelir. 
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Dalkavukluk, dürüst tenkidin yerini alır. Şah
sa tapma usulleri kaçınılmaz hale gelir. Böyle 
diktatorya rejimlerinin vatandaşları mesut et
mesi mümkün değildir. Hiçbir şahsın milletten 
daJha büyük olması mümkün değildir. Atatürk
çüyüz diyoruz; Atatürkçülük akılcılıktır, Ata
türkçülük medeniyetçiliktir, Atatürkçülük mil
liyetçiliktir ve Atatürkçülük milletine inanmak
tır, millî hâkimiyete inanmaktır. (M. G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

İHükümetin ve Parlâmentonun Atatürk ilke
lerine sahip çıkması, milletin hâkimiyetine sahip 
çıkması ile mümkündür. Programda; «Yurdumu
zu Atatürk ilkesinden saptırarak sağ, ya da sol 
bir diktatoryanm ve anarşinin kucağına asla dü
şürmemek, Hükümetin en başta güdeceği amaç-

' tır» sözünün altını bir defa daha çizerek diyo
ruz ki; Hükümetin bu va'di ve bu va'de uygun 
kararlı, başarılı icraatı, malûm macera hevesli
lerini bu Hükümetin karşısına dikmeye yete
cektir. Fakat bu vait yerine getirilir ise, bütün 
gerçek Atatürkçüler, bütün gerçek milliyetçi
ler Hükümetin bu alandaki icraatına destek ola
caklardır. Hükümet, yurdumuzu Atatürk ülkü
sünden saptırmaya çalışanlarla yürekli şekilde 
mücadele ettiği müddetçe, Türkiye'yi çağ dışı 
geriliklere götürmek istiyenlerle mücadele etti
ği müddetçe, milliyetçi Atatürk'e gerçekte inan-
mıyan, fakat Moskova veya Pekin menşeli bas
ma - kalıp ideolojilerini yaymak için onu mas
ke olarak kullanmaya kalkışanlara fırsat ver
mediği müddetçe, inançlı milliyetçilerin, gerçek 
Atatürkçülerin güvenine lâyık olacaktır. 
ISaygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından al

kışlar) 

İBAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adma 
Sayın Talât Asal, buyurun efendim. (Demokra
tik Parti Grupu sıralarından alkışlar) 

D. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Sam-
nun) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

'Siyasi tarihimizin en açık özelliği olan Dev
let idaresinde millet iradesini hâkim kılma mü
cadelesinin neticesi ve aziz milletimizin en bü
yük eseri Yüce Meclisin huzuruna bugün yeni 
'bir Hükümet güven oyu için gelmiştir. 

Bu gelişi «Egemenliğin kullanılması hiçbir 
suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bı
rakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağı

nı Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kul
lanamaz» esasının taJbiî bir neticesi olarak ka
bul ediyoruz. 

Şüphesiz bu gerçek millî temayülün, millî 
arzunun ve millî iradenin icabıdır. Hiçbir hükü
metin, hiçbir şekil ve suretle bu icâbın dışında 
kalamıyacağı inancı ile, yeni Hükümet ve onun 
programı hakkındaki Demokratik Parti Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini sunuyoruz. 

Görüşlerimizi arza başlarken, milletin uzun, 
kahırlı ve çetin mücadele yollarından geçerek 
gerçekleştirdiği Türk demokrasisinin bugün 
içinde bulunduğu talihsiz şartlara gelişinin se
bepleri üzerinde etraflıca durulması lüzumu dü
şünülebilir. Bu sebepler üzerinde yapılması ge
rekli muhasebe, demokrasimizin olduğu kadar, 
milletçe sıhhatli bir bünyeye sahip bulunarak 
şevk içinde topyekûn kalkınma dâvamızın ta
hakkukuna esas olacaktır. Böyle bir muhasebe
yi herkesin kendi vatanseverlik, basiret ve akıl 
ölçüleri içinde en kısa zamanda yapması fırsa
tını yaralamamak gayesiyle biz bu konudaki 
tahlillerimizi başka bir zamana bırakıyoruz. 

Yalnız şu kadarını ifade edelim ki, Büyük 
Milletimizin yüksek sağduyusu bu konuda da 
elbette hükmünü icra edecektir. 

Bugünün su yüzündeki gerçeği şudur ki; ip 
kopmuştur, hem de inceldiği yerinden değil, ka
im yerinden kopmuştur. (Demokratik Parti sı
ralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; 
Bir Hükümetin programı kadar, hattâ onun 

ilerisinde, o Hükümetin terkip tarzı, dayandığı 
meclislerle ve siyasi partilerle ilişkileri önem ta
şır. 

Erim Hükümetinin terkip tarzındaki özellik, 
bilhassa aded bakımından ağırlığın, Parlâmen
to dışından seçilmiş üyelere verilmesi olmuştur. 
îşte burada bir noktayı tesbit etmek istiyoruz. 
Programın 4 ncü sayfasında şöyle denilmekte
dir : 

'Hükümetimizin yapmayı tasarladığı, her ba
kanlığı ayrı ayrı ilgilendiren işlerin hepsini bu 
programda göremiyeceksiniz. 

Anailkelerimizde yalnız reform niteliğinde, 
ya da çok önemli gördüğümüz konularla, şim
diye kadar uygulanmamış konuların belirtilme-
siyle yetinilmiştir.» 
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Demek ki, Sayın Hükümet birtakım konula
rı ve bu konularla ilgili bakanlıkları kendi ta
birleriyle «çok önemli» girmemiştir. Buna rağ
men, çok önemli görülmiyen konular için dahi, 
Parlâmento içinden bakan bulunamamıştır. Fil
hakika Anayasanın 102 nci maddesi bu konuda 
Başbakana bir yetki vermektedir. Ancak, bu 
yetkinin sınırlarını yine Anayasamızın kurduğu 
parlömanter sistem ve parlömanter sistemin 
dünyadaki tatbikatı yönünden tâyin zarureti 
vardır. Teknisyen üyelerin çoğunlukta bulun
duğu kabineler, Anayasamızın Meclis Hüküme
ti sisteminden geçip gelen tatbikatımız ışığında 
getirdiği parlömanter sisteme en uzak olan 
«Başkanlık» sistemlerinde görülmektedir. Bu 
sistemlerde siyasi yetki ve sorumluluk dengesi 
kendi mantalitesi içinde kurulmuş ve ağırlık 
Başkana bırakılmıştır. Bu sebeptendir ki, sözü
nü ettiğimiz sistem üzerinde bugünlerde dahi 
münakaşalar yapılmaktadır. 

Nitekim 102 nci maddenin müzakeresi sıra
sında serd ettiğimiz bu görüşler üzerinde durul
muş, maddenin anlaşılış ve uygulanması bakı
mından fevkalâde titizlik gösterilmiştir. 

Bu müzakerelerde ortaya konulan görüşler 
satır başları alınmak suretiyle şöyle özetlenebi
lir : 

1. Anayasamız Parlömanter sistemi getir
miştir. Başbakanın ve bakanların Meclise karşı 
siyasi sorumlulukları vardır. Siyasi mesuliyeti 
olanın siyasi yetkisinin olması lâzımdır. Binaen
aleyh hariçten tâyin edilen bakan siyasi yetki
ye sahip değildir. Ezcümle kendi bulunduğu 
Hükümete ve kendi tasarılarına dahi oy verme 
hakkı yoktur. 

2. Teknisyen bakanların görevlendirilmesi 
bakanlıkların idare hiyerarşisinde yeni prob
lemler ortaya çıkaracaktır. Bakanlıklara tek
nisyen bakanlar geldiği takdirde idarede sorum
lu teknisyenler, müsteşar ve umum müdürler 2 
nci plânda kalacaklardır. 

3. Bakanlık siyasi bir makamdır. O bakım
dan bakanların siyaset adamları arasından se
çilmesinde isabet vardır. Memleket politikası 
bilhassa Meclis içinde yürütülür. Dışardan ge
tirilecek bakanlar ne kadar bilgili olurlarsa ol
sunlar Parlâmento siyasetine intilbakta müşkü
lât çekerler. 

Bu arz ettiklerimiz 102 nci maddenin müza
keresinde ortaya atılan görüşlerin özetidir. 

Sözü geçen müzakereler sırasında Komisyon 
Sözcüsü Prof. Turan O-üneş bu halin istisnai bir 
hal olduğunu derpiş etmiştir. Bu ölçüler içinde 
aralanan imkân kapısı Sayın Erim tarafından 
neredeyse ardına kadar açılmıştır. 

Bu görüşler ve terkip tarzı muvacehesinde 
doğabilecek bir «intibahı» tesbit etmek iste
riz : 

Hükümet Meclisten güven oyu istemeye 
gelmekte ve fakat kuruluş biçimi itibariyle 
kendisi, âdeta Meclise güvenmemektedir. (D. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarımız, 
Hükümetin Parlâmentoyla irtibatı yönün

den vaki bu mâruzâtımızdan sonra dayandığı 
siyasi partilerle nisbeti açısından da bâzı hu
susları tesbitte fayda buluyoruz. 

Hükümete üye vermiş olan siyasi teşek
küller bu hali çeşitli şekilde yoruma tâbi tu
tarak âdeta sorumluluktan kendi ölçüeri için
de tevakki etmek gayreti göstermişerdir. Bu 
gayretlerin istikameti «ne içimdeyim, ne dışın-
dayım» zihniyetiyle ayarlanmıştır. 

Meseleyi, bu noktada vuzuha kavuştur
mak, ileride doğabilecek münakaşalara esas 
olmak üzere hukukî bir mesnede oturtmak 
zarureti vardır, işte bu noktada mehaz 
Anayasa ve Siyasi Pariler Kanunu olacaktır. 

Filhakika Siyasi Partiler Kanununun 13 ncü 
maddesi siyasi partilerin Hükümet karşı
sındaki yerini tâyin hususunda Hükümete ka
tılıp katılmamaya esas unsur olarak almıştır. 

Şu hale göre bugün Hükümete üye veren 
siyasi teşekküller için kanunun «katılma» 
unsuru tekevvün etmiştir. 

Kaldı ki, Hükümete katılan siyasi parti
ler sayın Hükümet Başkanıyla sözlü bir 
mutabakata varmışlardır. Oyların rengi ile 
Ibu mütaJbakat yeni bir merhaleye gelmiş 
olacaktır. Hükümetin siyasi sorumluluğuna 
iştirak neticesi doğuran protokoller bir akit 
niteliğinde ise bu akit açık, sözlü ve bir 
yönü ile de zımni olarak meydana gelmiş 
olacaktır. 

Esasen Parlâmentonun güvenine dayana
cak bir Hükümetin «Siyasi partilere dayan
mıyorum» demesine Anayasanın '56 nci mad-
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desi muvacehesinde de imkân bulunmamakta
dır. 

Yine Anayasamızın tesbit ettiği bir hu
kukî noktayı da bu münasebetle belirtmek is
tiyorum : Anayasamızın 94 ncü maddesi, «ik
tidar grupuna veya gruplarına en az 30 üye 
verilmek şartiyle, siyasi parti gruplarının 
ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz 
önünde tutulur.» demektedir. Hiçbir parti ik
tidar olduğunu kabul etmediğine göre, Ana
yasanın bu hükmü nasıl uygulanacaktır? 
Halen Karma Bütçe Komisyonu bu esasa göre 
teşekkül etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu konularla ilgili 
iptal kararlan da ortadadır. Anayasa bakı
mından çok önemli gördüğümüz bu konuya 
işaret ediyoruz. Hükümete katılıp iktidara 
sahip çıkmıyan partilerin bu hukukî durumu 
düşünmeleri lüzumunu da belirtmek istiyoruz. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Bu noktadan itibaren Yüce Heyetinize bi

zatihi Hükümet programı üzerindeki görüş
lerimizi arza başlıyoruz. 

önce, Anayasanın 56 ncı maddesini biraz 
evvel incelediğimiz açının dışında ve diğer 
bir mânası ile tesbit etmek istiyoruz. 

Anayasanın 56 ncı maddesine göre «Si
yasi partiler ister iktidarda ister muhale
fette olsunlar demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Parlömanter hayatın vazgeçilmez unsuru 
olmanın tabiî neticesi siyasi partilerin hukuk 
nizamına uygun bir programa dayanmaları
dır. Nitekim, Siyasi Partiler Kanununun 1 nci 
maddesi Anayasanın 56 ncı maddesi doğrul
tusunda tedvin edilmiş olup, partilerin, ka
nunun deyimi ile «'belirli görüşlere» sahilbol-
malarını hükme bağlamıştır. 

sı partiler bu «belirli görüşleri yö
nümde» toplum ve Devlet düzenini ve kamu 
faaliyetlerini yönetmek, denetlemek ve etki
lemek fonksiyonunu ifa ederler. 

Bu hale göre siyasi partiler için aslolan 
«belirli görüşlerinin» ifadesini teşkil eden 
programları istikametinde faaliyet gösterme
leridir. 

Partilerin programları kamu oyuna mal 
»olmuştur ve partiler kamu oyu önümde prog
ramları ile bağlıdırlar. Anayasanın ve diğer 

kanunların siyasi partilere tahmil ettikleri 
bu hal dolayısiyle yönetme, denetleme ve et
kileme fonksiyonlarını başka türlü anlamak 
mümkün değildir. 

Bir Hükümet hangi espri içinde kurulmuş 
olursa olsun, siyasi partilerin o Hükümetin 
programına kanunların tâyin ettiği bu açı
dan bakmaları zarureti vardır. Kanunlara 
ve vatanseverlik ölçülerine dayanmıyan par
tilerin kurulmasını ve yaşamasına imkân ol
mıyan hukukî sistemimizde yüksek vatan
severlik duygulariyle hazırlanmış program ve 
prensiplerin engin hislerle bağdaşmıyacağını 
zannetmek bu mefhumlarla kabili telif değil
dir. 

Bu itibarla Hükümet programını arz etti
ğimiz inançları önplânda tutarak incelemeye 
gayret edeceğiz. 

Hükümet programının genel yapısında ilk 
göze çarpan özellik, programın her bölü
münü yazmış olan şahsın veya grupuna eği
limine göre değişik fikirleri ihtiva etmesi
dir. Bu hal programın bizatihi kendi için
de çelişkilere düşmesine sebebolmuştur. 

Programın vüsatine göre. teferruata taal
lûk eden meselelerde hedefe varmak için 
metodu tâyin eden program, fevkalâde ha
yati önem taşıyan birçok meselede hedefe ulaş
mayı sağlıyacak yolu göstermekten itina ile 
çekinmiştir. 

Hükümet neleri devralmıştır, imkânları 
nedir, kaynakları nedir? 

Programda öngörülen hedeflere varabilme
miz ne derece imkân dâhilinde bulunduğunu 
Büyük Meclisin değerlendirebilmesli için prog
ramın bu hususları tesbit etmiş olması ge
rekirdi. Bir Hükümetin gerçekleştireceğini 
vâdettliği hususlarda imkânlarla hedefler ara
sındaki dengeyi kurmaması halinde ortaya 
çıkacak program inandırıcı olmak vasfını ka
zanamaz. 

Ezcümle programda sadece reform niteli
ğinde görülen önemli konulara değineleceği 
belirtilmiş olmasına rağmen 60 bin yerleş
me ünitesinde elektrik bulunmıyan ülke
mizde her köye televizyon götürüleceği gibi 
vaitlerin yer aldığını, buna mukabil Tür
kiye'nin teferruat sayılmasına her halde im
kân olmıyan Sağlık, imar iskân, Bayındırlık, 
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Gümrük Tekel, ihracat ve yurt dışı işçi me
seleleri ve benzerlerine birer kelime ila bile 
temas edilmemiş olmasını, bu programın in
sicamsızlığının ve yetersizliğinin bir örneği 
'olarak görmek kabildir. (D. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Programın malî, iktisadi ve ticari hayata 
ve enerjii problemlerine ait bölümleri mü
nakaşaları celjbedecek mahiyette olmasına rağ
men bu münakaşalarda getirdiği tezleri ka
bule şayan kılacak açıklıktan mahrumdur. 

ıSöz konusu bölümleri tetkik edenler ken
dilerini cevabı programda bulunması imkânisız 
bir sual sağnağı içinde hissedeceklerdir. 

Programın 5 nci sayfasında aynen, «kalkın
mamızda karma ekonomi düzeni esas olacaktır.» 
denilmektedir. Bu ibare Anayasanın ve kalkın
ma plânlarının esaslarına uygundur. Ancak 
programın diğer hükümleri ile bu esaslar ara
sındaki mutabakati anlamakta müşkülât vardır. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı adı ile ye
ni bir bakanlık kurulmuştur. Bu bakanlığın 
Devlet eliyle ihracat ve ithalât yapan ülkelerin 
ihracat ve ithalât işlerinde prensibolarak mu
hatabı olacağı kabul edilmiştir. Bu halin mev
cut tatbikatın hangi yönlerini ne ölçüde değiş
tireceği izaha muhtaçtır. 

Programın bu konu ile ilgili bölümünde 
Anayasanın 117 nci maddesinin hükmüne de 
uygun olarak bu konularda Devlet kuruluşu dı
şındaki kuruluşlara devredilmiş görev ve yetki
ler geri alınacaktır» denilmektedir. 

Bununla kastedilen nedir? Eğer kasıt Oda
lar Birliğince yürütülen bâzı işlerse, Devletin 
bu işlere girişmesi hem geniş ve pahalı teşkilât 
kurulmasını gerektirir, hem de bu teşkilâta bir
takım rahatsızlıklar getirir. 

Bugün Odalar Birliği bu işler için geniş ve 
yetişmiş kadrolara sahiptir. Hangi imkânlarla 
Devlet kesiminde bu kadroların benzerleri te
şekkül ettirilebilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Asal, konuşmanız yazılı 
devam ettiği için izin verirseniz 20 dakika dol
du, Heyeti ITmumiyenin kararını alayım. 

Yazılı görüşmenin bitimine kadar Sayın 
Asal'm konuşmasının devamı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De
vamla) — Size ve büyük Meclise teşekkür ede
rim efendim. 

Kaldı ki, konuya mesnet sayılan 117 nci 
maddenin kapsamına giren kamu hizmetleriyle 
Odalar Birliğince yürütülen işler arasında irti
bat mevcut değildir. Ve Odalar Birliğinin fonk
siyonlarını belirliyen kanunların Anayasaya ay
kırılığı iddiası da mevcut değildir. Bugünün ya
bancı sermaye anlayışı sadece para alanında ce
reyan eden bir muamele olmaktan çıkmış ve ser
maye ile birlikte yeni teknoloji, yeni metot, 
yeni organizasyon ve yeni pazar getirme istika
metine yönelmiştir. 

Memleketimizin menfaatlerine uygun olmak, 
plânlı kalkınma gayretlerini destekleyici mahi
yette bulunmak ve yeni dış pazarlar kazandır
mak kaydiyle yabancı sermayenin ekonomik 
fayda ve fonksiyonları vardır. 

Halbuki yabancı sermaye için programın 
koyduğu hükümler, yabancı sermayenin sadece 
para olarak görmekte ve güçleştiriei şartlar ge
tirmektedir. Bu durum AET prensiplerine ve 
zamanımızın yabancı sermaye anlayışına da ay
kırıdır. 

Hükümetin petrol ve maden politikası mün
hasıran devletçi ve devletleştirmeci bir renk ta
şımaktadır. Malî portesi bugünkü imkânlarımı
zı aşan bu konularda iyi düşünülmeden ve he
sap yapılmadan birtakım değişikliklere tevessül 
etmek memleketi ekonomik çıkmazlara sokabi
lecektir. 

Meselâ devletleştirileceği ifade edilen «Ana-
depo Satış işleri» denen tesislerin malî değeri 
hesaplanmış mıdır? Devletleştirme nereden ne
reye kadar olacaktır? Bu devletleştirmenin pet
rol arama ve çıkarmaya tesiri ne olacaktır? 

Programla getirilen petrol politikası gele
cekte Türkiye'yi petrolsüz bırakma, birtakım 
çıkmazlara sokma ihtimali taşımaktadır. 

Petrol istihsalimizin, bütün gayretlere rağ
men, petrol ihtiyacımızın yarısı kadar olduğu 
bir devrede «petrol üretiminden alınan Devlet 
payı ve başkaca vergilerin bütün dünyada uy
gulanan düzeye ulaştırılması» tatbikatı petrol 
aramalarına olumsuz yönde tesir edecek ve ge
lecek yıllarda petrol ithalâtımızı artırmaktan 
başka bir netice doğurmıyacaktır. 
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Türkiye'de madenlerin % 75 i Devlet elinde 
bulunduğuna ve maden ihracatımızm da genel 
ihracat içindeki nisbeti bilindiğine göre prog
ramdaki «maden ihracatı Devlet ve kamu kuru
luşlarınca kontrol edilecektir» ibaresi maksadı 
aşan bir iddia olarak görülmektedir. 

Ham cevherden çok yarı işlenmiş veya tam 
işlenmiş maden ürünleri ihracatını sağlıyacak 
tedbirlerle, madencilik yatırımlarının artırılma
sı, hızlandırılması ve kontrolü için gerekli ted
birlerin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Programda tesbit edilen hususlardan biri de 
aynen şöyledir : 

«Türkiye Enerji Kurumu dışında kalan belli 
başlı elektrik üreten şirketlerin bu örgüte bağ
lanması için gerekli tedbirler alınacaktır.» Bu
nunla kastedilen hangi şirketlerdir? 

Bugün birer halk şirketi durumunda başarılı 
hizmet veren Çukurova Elektrik ve Kepez gibi 
şirketler midir? Türkiye Enerji Kurumuna bağ
lanma ne suretle vukubulacaktır? Bu hususlar
da açık bir görüşün programa dercedilmemiş ol
ması yukarda arz ettiğimiz teşhislerin bir başka 
örneğini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 

Demokratik Parti olarak Devletin zenginli
ğini milletin zenginliğinde görmekteyiz. Bu ba
kımdan Demokratik Parti Hazine menfaatini 
halkın menfaatinden farklı ve üstün addetmiyen 
bir anlayış içindedir. 

Mükellefin güven hislerini sarsan, onu ikti
sadi faaliyetlerde yeni teşebbüslere girmekten 
alıkoyan, sermaye birikimini önliyen vatandaş
larımızın mal sahibi olmasını baltalıyan husus
lardan şiddetle kaçınılmalıdır. 

Vergilerde vergi yükünün hafif, vergi veri
minin yüksek olması prensibinden uzaklaşılma-
malıdır. Vergi sistemlerimizin ekonomik ve sos
yal fonksiyonları tesbit edilirken sosyal gelişme 
üzerinde tesiri olan aynı önemdeki diğer faktör
lerle birlikte ve bu faktörleri ihmal etmeden 
mütalâa etmek gereklidir. 

Programın derpiş ettiği malî reformlar yu
karda tesbit ettiğimiz görüşlerimizin dışında 
kaldığı için bunlara iştirak etmemiz elbette ki, 
mümkün değildir. 

Hükümet programının malî reformlar adı 
altında getirdiği tedbirler vergilerin bâzı fonk
siyonlarını ele almış ancak yatırımları ve ser

maye terakkümünü teşvik edici fonksiyonunu 
dikkatten uzak tutmuştur. 

Bu arada beyan etmek isteriz ki, programın 
tasarruf bonosu ile ilgili görüşlerine de iştira
ke imkân yoktur. Tasarruf bonosunun vergi ha
line getirilmesi, esasen geçim sıkıntısı içinde 
bulunan ve son malî ve ekonomik tedbirlerle 

yükü fevkalâde ağırlaşmış bulunan geniş va
tandaş kütleleri için yeni bir yük teşkil ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarımız, 
Hükümet programının, toprak ve tarım re

formunu şu 5 madde de ele aldığı görülmekte
dir. 

1. Toprak reformu çalışmalarını plânlamak 
ve uygulamaya koymak üzere Başbakanlığa 
bağlı bir toprak reformu örgütü kurulacaktır. 

2. ilk tedbir olarak her hangi bir (ailenin 
bölgelere ve toprağın cinsine göre tesbit edile
cek bir büyüklükten fazla toprağa sahibolma-
si engellenecektir. 

3. Kredi ve fiyat politikasındaki çelişme
ler önlenip tarımla ilgili Devlet örgütü güçlen
dirilecektir. 

4. Toprak reformuna paralel bir Tarım 
Vergisi sistemi getirilecektir. 

5. Kadastro ve harita çalışmaları hızlan
dırılacaktır. 

Tesbit edilen bunlar. 
Kendisinden önce gelen 36 Cumhuriyet Hü

kümeti içinde reform Hükümeti sıfatını yalnız 
kendisine yakıştıran Erim Kabinesinin işte top
rak reformu anlayışı bu. 

Bu 5 madde yakından tetkik edildiğinde 
görünen şudur: 

Bunlar şimdiye kadar bâzı çevrelerin söyle-
yegeldikleri sloganlardan öteye mâna taşıma
maktadır. 

Aslında toprak reformunda gerçek şudur: 
Toprak ve tarım reformunu; tarıan, orman

cılık ve köy kalkınması meseleleri halinde bir 
bütün olarak ele almak zarureti vardır, 

Nüfusumuzun büyük kısmı çiftçidir ve ge
çimini toprağa bağlamıştır. 

Bunların hayat seviyesinin yükselmesi ve 
artan nüfusun beslenmesi birim alandan alınan 
gelir miktarının artmasına ve kalitenin yüksel
mesine bağlıdır. Zirai potansiyelimizi harekete 
geçirip millî ekonomimize yeni malî güçler kat-
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madan sınai gelişmemizin istenilen seviyeye 
ulaşmasının da imkânsız olduğu bilinmelidir. 

Tarımın teknik ve teknolojik icaplara uy
gun bir seviyeye çıkartılması kâğıt üzerindeki 
tedbirlerle mümkün olmıyacaktır. Tarım sektö
ründe çalışanları arzulanan ekonomik ve sos-
yal imkânları amaç edinmeden çiftçiyi yetişti
rip teşkilâtlandırmadan ürün, muhafaza, işle
me ve pazarlama tedbirlerini düzene sokmadan 
sadece tarla parsellemekle ortaya çıkacak man
zaranın adı toprak reformu olamaz. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Topraksız ve yeter toprağı olmıyan köylü
nün toprak sahibi kılınmasını zaruri görmekte
yiz, fakat ziraat arazimiz ne şekilde hesapla
nırsa hesaplansın bugünkü çiftçi ve köylü nü
fusuna yetecek ölçüde değildir. Araziye gittik
çe şiddetlenen nüfus baskısı; arazinin mütema
diyen küçülmesine, dolayısiyle verimin düşme
sine sebebolmaktadır. 

Mülkiyet hakkına sadık, temel insan hakla
rına dayanan, rejimin samimî taraftarı ve ko
ruyucusu bir parti olarak mülkiyetin muhafa
zası, devri, intikali ve devamı şartlarını orta
dan kaldırmadan, düzenli işletmelere dokunmı-
yacak ve Türkiye'yi yeter gelirli ve ekonomik 
tarım işletmelerine kavuşturacak, Anayasa dı
şına çıkmıyacak tedbirlerle bir toprak refor
muna biz de taraftarız. 

Programın tarım ve toprak reformu husu
sundaki esaslarını partimizin bu temel görüşle
rine aykırı buluyoruz. 

Bu noktada şayanı dikkat bulduğumuz bir 
hususu da tesbitte zaruret görüyoruz: 

Toprak ve tarım reformu hususunda prog
ramın getirdiği esaslarla 12 . 5 . 1966 tarihinde 
Yüce Meclislere verilmiş bir kanun teklifi ara
sında dikkati çekici bir paralellik vardır. 

Bu kanun teklifi Türkiye İşçi Partisi Grup 
Başkanvekili Cemal Hakkı Selek ve 4 arkadaşı 
tarafından verilmiş idi. Bu kanun teklifi de ay
nen programdaki gibi 2 nci maddesiyle çiftçi 
ailelerinin sahibolabilecekleri toprağı ilk tedbir 
olarak tahdidediyor ve 28 nci maddesiyle de 
Başbakanlığa bağlı bir toprak reformu teşkilâtı 
kurulmasını öngörüyordu. Aradaki fark sade
ce Türkiye İşçi Partisinin teklifindeki «Teşki
lât» kelimesinin yerine programında «örgüt» 

kelimesinin getirilmiş olmasıdır. (D. P. sırala
rından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

Gerçekten toprak reformu örgütünün Baş
bakanlığa bağlanması keyfiyeti konuyu ilmî, 
teknolojik ve ekonomik temellerden ziyade mu
ayyen bir politik görüşe dayamak zihniyetinden 
ileri gelmektedir. Durum bunun aksine olsa idi, 
söz konusu teşkilâta, ilmî araştırma kurumları
na teknik güce ve tecrübeye sahip, Cumhuri
yet öncesinden bu yana yurda değerli hizmetler 
vermiş Tarım Bıakanlığı bünyesinde yer veril
mesi gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde

ki problemler ve bilhassa yüksek öğrenim ku
rumlarının içinde bulunduğu şartlar son yıllar
da kamu oyunu kaygılara sevk edici bir mahi
yet almıştır. Bir yıldan beri yüksek öğrenim 
camiasında hâdisesiz geçen günlerin, cinayet
ler, baskınlar ve çarpışmalarla geçen günler 
toplamına ulaşamadığı vakıası ile karşı karşıya-
yız. 

Başlıca fonksiyonu; insan unsurumuzu her 
türlü mânevi yoksunluğun tahribinden koru
mak olan Millî Eğitim hizmetlerinin, yetişmek
te bulunu nesilleri, ideolojik taassupların bas
kısından kurtaramaması ihazin bir tecellidir. 

Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olduğuna inanan, vatan ve millet 
idealine, demokratik Anayasa nizamına bağlı 
ve millî tarih şuuruna saygılı, müspet zihniye
te ve medeni bir insan olmanın gerekli kıldığı 
fikirlere sahip üstün vasıflı bir gençlik kütle
sine kavuşmak yavaş yavaş milletimizin ulaşıl
maz özlemi haline gelmektedir. Üniversiteleri
miz insan yeteneklerinin geliştirildiği birer mü
essese olmaktan uzaklaşmaktadır. 

Millete düşman bütün mihraklar faaliyetle
rini bugün üniversitelerimizi ihanetlerine yatak
lık edecek birer üs haline getirme gayretine 
yönelmişlerdir. Bu gerçeği herkesten önce yurt
ta huzur ve barışı sağlamak gayretiyle gelen 
Hükümetin bilmesi gereklidir. Oysa Hükümetin, 
«Millî eğitim reformu» başlığı altında Yüce He
yetinize sunduğu metinde bu gerçeklerin unu
tulmuş görünmesine âdeta önem verilmiştir. Me
seleler, 5 yıllık ilköğrenim mecburiyeti uygu
lanmasında karşılaşılan güçlükler bile henüz ta-
mamiyle bertaraf edilmemişken, meselâ Devle-
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tin zaten görevi olan, «Öğrenciye ucuz fiyatla 
kitap verilmesi» ölçüsündeki vaadler bir reform 
etiketine bağlanmıştır. (D. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) 

Bu arada bir hususu da öğrenmek istiyoruz : 
Bütün ortaöğretim kurumlarından bir yıl 

daha fazla öğrenim yapılan ve lise müfredat 
programının eksiksiz uygulandığı imam - hatip 
okulları hangi yönden ıslalıa muhtaç görülmek
tedir 

Aydın din adamları yetiştirmek problemi ele 
alınırken şu gerçekler gözden uzak tutulmama
lıdır: Çağdaş medeniyet seviyesine yükselmek 
işitiyorsak bizdeki din ve inkılâp münakaşalarını 
taassup ve tahrifoetme plânından kurtarıp Batı 
dünyasında olduğu gibi ilim ve akıl plânına sok
mak zorundayız. Gıpta ile baktığımız milletle
rin salhibolduğu medeniyette maddecilik, mâne
vi değerlere inançsızlık hâkim vasıflar değildir. 
îlimsiz ve dinsiz bir medeniyet yoktur, gösteri
lemez. 

Büyük milletimizi bu iki büyük değerden 
mahrum etmeye müteveccih hareketler karşı
sında cesaretle ve akıllıca vaziyet almak lâzım
dır. Medenileşme gayret ve hareketimizle Batı 
medeniyetine vücut veren maddi değerler ya
nında mânevi ve aJhlâki unsurların da ahenkli 
bir senteze tabi tutulduğu gerçeğini bilmemiz 
lâzımdır. (İD. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarılm, 
Hukuk ve adalet reformu bahsinde, «Devrim 

kanunları titizlikle uygulanacaktır. (Anayasa 
madde 153)» denilmektedir. 

Birtakım kavramların arkasına, onların ger
çek mahiyetlerine gereği gibi nüfuz edilmeden, 
sığınmak özellikle son devirlerde âdet haline gel
miştir. Bu hal vatandaşları, hattâ müesseseleri, 
organları tefrike tabi tutma, vatandaşları ayrı 
komıpartmanlarm insanları yapma neticesini do
ğurmaktadır. 

Bu itibarla, biz de devrim kanunları üzerinde 
titizlikle durmak zaruretini duymaktayız. 

Devrim kanunlarmm neler olduğunu Anaya
sanın 153 ncü maddesi tâyin etmiştir. Maddeye 
göre bu kanunların Anayasaya aykırılığı bahis 
konusu edilemez. Şimdi bu kanunlara ve bu ka
nunların muhtevalarına bakalım. 

1. Anayasanın 153 ncü maddesinin tâyin et
tiği kanunlardan birincisi : 3 Mart 1340 tarihli 

ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun yü
rürlük ve yürütme maddeleri dışında sadece 5 
maddeden ibaret kanunun her maddesini tahlil
de fayda vardır. 

Kanunun birinci maddesi aynen şöyledir : 
«Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmi

ye ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur.» 
Şimdi soruyoruz. Böyle değil midir? Kanu

nun tâbiri ile «Maarif Vekâletine merbut olmı-
yan müessesatı ilmiye ve tedrisiye» var mıdır? 

Kanunun ikinci maddesi aynen şöyledir : 

«Seriye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi 
vakıflar tarafından idare olunan bilcümle med
rese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve 
raptedilmiştir.» 

Şimdi yine soruyoruz : 
6 Mart 1340 tarihinden hemen sonra bu mad

de hükmü icra edilmemiş midir? Devir ve rap
tedilme -muameleleri hâlâ bitmemiş midir? 

Kanunun üçüncü maddesi aynen şöyledir : 
«Seriye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâ-

tip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif 
bütçesine raptedilecektir.» 

Yine soruyoruz : Aradan yarım asra yakın 
bir zaman geçtiği halde bu mebaliğ Maarif Büt
çesine nakledilmeımiş midir? 

Kanunun 4 ncü maddesi de aynen şöyledir : 

«Maarif Vekâleti Yüksek Diyanet mütehas
sısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir 
ilahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gi
bi hidematı diniyenin ifası vazifesi ile mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler kü-
şadedecektir.» 

Sormaya devam ediyoruz : Geç de olsa ka
nunun bu hükmü yerine hâlâ getirilmemiş mi
dir? 

Kanunun 5 nci ve son maddesi de şöyledir : 
«Bu kanunun neşri tarihinden itibaren ter

biye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şim
diye kadar müdafaayı milıliyeye merbut olan 
askeri, rüşti. ve idadilerle Sihhiye Vekâletine 
merbut olan darüleytamlar bütçeleri ve heyeti 
talimiyesi ile beraber Maarif Vekâletine rapto-
lunmuştur. Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan 
heyeti ıtalimiyelerin ciheti irtibatları atiyen 
aidolduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim 
edilecek ve o zamana kadar orduya mensubo-
lan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza 
edeceklerdir.» 
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Sön olarak şunları da soruyoruz : 
Rüştiye mi kalmıştır, idadi mi vardır? Darül-

eytam mı mevcuttur? Yoksa heyeti talimiyelerin 
(bütçeleri ve nisfoetleri mi hâlâ muhafaza edil
mektedir? 

Sayın milletvekilleri, işte Tevhidi Tedrisat 
Kanunu budur ve bütün maddeleriyle uygulan
mıştır. 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı 
Şapka iktisabı hakkında Kanun, 

Bu kanun uygulanmıyor mu? Bütün Cum
huriyet Hükümetleri tarafından titizlikle uygu
lanmamış mıdır? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— O madde sonradan değiştirildi. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ona da gele
ceğim beyefendi. Onu da ceza hukuku bakımın
dan tahlil edeceğim, müsaade edin, 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin şeddine ve tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların men ve il
gasına dair Kanun. 

Kapatılmamış tekke, zaviye ve türbe var mı?. 
Men ve ilga edilmemiş hangi türbedarlık ve 
hangi unvan var?.. 

4. Medeni Kanunun evlenme akdinin evlen
dirme memuru tarafından yapılacağına dair hü
kümler cari değil mi?.. 

5. Beynelmilel erkamı, yani rakamları ar
tık kullanmıyan var mı?... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Babıali'de Sa
bah Gazetesi. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendici-
ğim, kullanmasa kullanmasa Genel Başkanınız 
kullanmaz. 

6. Yarım asırda yetişen kuşaklara rağmen 
Türk harflerinden başkasını kullanmak imkânı 
mevcut mu?.. 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı 
foâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair kanun ti
tizlikle uygulanmamış mıdır? 

8. 153 ncü maddenin koyduğu son devrim 
kanunu da şudur : 

26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı, 
«Efendi, Bey, Paşa» gM lâkap ve unvanların 
kaldırıldığına dair Kanun. 

işte, uygulanmıyan tek kanun budur. Öyle 
değil mi çok Sayın Nihat Erim Bey?.. (D. P. 
sıralarından alkışlar) 

Kanunları insaf ölçüleri içinde tıim muhte

vaları ile mütalâa etmek başka, Türk Ceza Ka
nununun ihlâli başkadır. 

Burada muhterem Hükümetten üzerinde dik
katle durulmasını istirham ettiğimiz ve lütfet
melerini rica ettiğimiz nokta şudur: Türkiye'
de rüşvet, ihtilas, nüfuz suiistimali ve Türk Ce
za Kanununun diğer hükümlerinin ihlâlleri mu
vacehesinde Anayasamızın 153 ncü maddesinin 
tâyin ettiği kanunlara aykırı fiillerin miktarı 
ve oranı nedir?.. Biz bu rakamları biliyoruz, di
ğer ihlâllere nazaran çok azdır ve hiç mesabesin
dedir. 

TALÂT ORHON (izmir) — Kaldırılır. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi, kal

dırılması mümkün değildir. Anayasanın 153 ncü 
maddesinin tedvin maksadı, bunlar kaldırılmak 
suretiyle Türkiye'nin gelmiş bulunduğu nokta
lara tekrar dönmesini önlemek içindir. 

TALÂT ORHON (İzmir) — Öyle ise niye 
söylüyorsun?.. 

TALÂT ASAL (izmir) — ISöyleyişimin se
bebi, Hükümetin programına almış bulunması
dır. 

Hukuk ve Adalet reformu başlığı altında ileri 
sürülen dâvaların çabuklaştırılması maksaddy-
le usul kanunlarında yapılması düşünülen deği
şikliklerle mahkemelerin kuruluşu ile ilgili ka
nunlarda yapılacağı vadedilen tadiller sadece 
tedbir niteliğinde olup reform mânasını tazam-
mun edememektedir. 

Sözü edilen tâdillerin zamanın şart ve ihti
yaçlarına göre hemen her hükümet tarafından 
yapılmış olduğu düşünülürse, o hükümetlerin 
de kendi kendilerine, «Reform Hükümeti» de
melerinde haklılık olur. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bu noktadan itibaren asayiş ve güvenliğin 

sağlanması hususundaki görüşlerimizi takdim 
edeceğiz : 

Ülkenin bozulan güvenlik ve asayişini top
lum ve yurttaş huzurunu ve Devlet itibarını ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı sarsılan saygıyı 
biran önce sağlama hususundaki Hükümet gö
rüşünü tasviple karşılıyoruz. 

Gerçekten programın dili ile, «Devletin var
lığını ve ulusal bütünlüğümüzü bozacak davra
nışların kesinlikle önlenmesi, Devlet itibarının 
güçlendirilmesi, can ve mal güvenliği, hukukun 
üstünlüğü ve kanun egemenliğinin sağlanması» 
lüzum ve zarureti aşikârdır. 
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Halkımızın, huzur ve sükun istediği doğru
dur. Sabahleyin evden çıkan yavrusunun akşa
ma yaralı mı deneceğinin, yoksa hiç mi gelemi-
yeceğinin yürek yakan kuşkusu içinde yaşıyan 
anaların ve (babaların acılarına mutlaka son ve
rilmelidir. Hükümetin bu istikametteki görüş
lerine yürekten katılıyoruz. 

Bu bir gerçektir. Bu gerçeğin hemen yanın
da bir diğer gerçek daha vardır M, o derde de
va bulmanın temelde yatan çaresi, derde sebep 
teşkil eden vakıaların iyi teşhis edilebilmesi-
ıdir. 

Derdin asli sebebi programın 12 nci sayfasın
daki tarifler içinde birer zabıta vakası değildir. 
Vuku bulmuş olan hâdiselerin ve tevali etme 
istidadı gösteren olayların, temelde yatan nede
ni ideolojiktir. 

Toplumun güven ve huzurunu derin bir şe
kilde yaralıyan son bir yıl içindeki vakıalar 
tetkik edildiği zaman görülecektir.M, bu hâdi
selerin biribirine benziyen yönü doğrudan doğ
ruya Devlete ve Devlet güçlerine yönelmiş olma
larıdır. Esasen, bu hâdiseleri anarşi içindeki di
ğer memleketlerde olduğu gibi periyodik ve ka
demeli bir şekilde ortaya koyanlar aynı merkez
lerdir. 

'Türk Devletinin bütünlük ve beraberliğini 
sarsmaya yönelmiş tedhiş hareketlerinin önlene
bilmesi, sağlam bir teşhise ve bu teşhisin götü
receği akılcı tedbirlere tevessül etmekle müm
kündür. 

Konu ile ilgili görüş ve temennilerine tas-
vipci bir nazarla baktığımızı ifade ettiğimiz Sa
yın Hükümetin, yine konu ile ilgili teşhislerine 
katılmak imkânı bulamıyoruz. 

Programın 12 nci sayfasında aynen şu ibare 
yer almaktadır: «Buraya kadar saydığımız re
formların yapılması bunalımı giderecek ve öz
lediğimiz hızlı kalkınmayı sağlıyacaktır. Ancak, 
bu reformların gerçekleştirilebilmesi bir huzur 
ortamının sağlanması ile mümkündür.» Bu iba
rede reformların yapılması ile huzurun geleceği, 
huzur ve güven olmazsa reformların yapılamı-
yacağı gibi bir teşnis açmasının mevculdolduğu 
ilk bakışta anlaşılacaktır. 

Bu çelişkiyi, tesadüfen meydana gelmiş bir 
metin hatası addetmek imkânı mevcut değildir. 

Program İsrarla aynı görüşü ortaya koymak
tadır. Nitekim 22 nci sayfada: Reformlar ya
pıldıktan sonra, Devlet düzenine karşı zorlama 

davranışların sürdürülemiyeceği iddia edilmek
tedir. 

Tesbit ve arz ettiğimiz bu çelişkili görüşler, 
hâdiselerin biribirinden müstakil olarak tevali 
ettiğinin zannedilmesinden doğmaktadır. Aslın
da bizdeki doğrudan doğruya Devlete yönelmiş 
tedhiş hareketleri, hem birbiri ile, hem de dün
yadaki benzerleriyle irtibatlıdır. Dünyanın bir
çok ülkesinde, birçok reformlar yapılmıştır; 
ama bu reformlar o ülkelerin beynelmilel ko
münizmin tahrik ve tahribatından mâsun kıla-
mamıştır. (D. P. sıralarından alkışlar) Aksine, 
muhtevası millî bünyelere ters düşen, iyi niyetli 
bâzı reform çalışmaları, bu tahribatın rol oynı-
yacağı ortamın doğmasına da yol açabilmiştir. 

Bu sebeple, her hâdiseyi oluş şartları, men
şei, vüsati ölçüsünde değerlendirip ona göre ted
birler düşünmek kaçınılmaz yoldur. Bunun ilk 
şartı millî bünyede tedirginlik ve rahatsızlık 
doğuracak iddialar yerine millet varlığını takvi
ye edecek, milletin şevk ve azimle yapıcı gücü
nü harekete geçirecek çözüm yolları getirebil
mektir. 

Aziz arkadaşlarımız, 
Programdaki dış politikamızla ilgili görüş

leri gerçekçi buluyor ve anahatları itibariyle 
partimiz prtoıgramiyle uyuştuğu için olumlu kar
şılıyoruz. 

Kuzey - Atlantik Paktının dış güvenliğimiz 
bakımından ehemmiyetini ve Avrupa barışının 
temininde bir forum şeklinde mütalâasını mem
nuniyetle müşahede ediyoruz. Parti programı
mıza parelel olarak Avrupa'da samimî bir işbir
liğinin teessüsüne katkıda bulunmamız hususu
na ve gerek dostumuz ve müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletleri, gerekse büyük komşumuz 
Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizin tahlil 
tarzına iştirak ettiğimizi belirtiyoruz. 

Millî dâvamız Kıbrıs meselesine gelince: Bu 
konuda programın yalnız bir tenkid üslûbu için
de vuzuhsuz bir durumun tesbitinden öteye git
memiş olmasını hassasiyetle (belirtiyoruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
mizde Brüksel Protokolleri üzerindeki haklı ten-
kidlerin uygulama sırasında kaale alınacağına 
ilişkin beyanın (gerçekleştirilmesini dikkatle ta-
kibedeceğiz. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 
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Hükümet ve programı üzerindeki grupumu-
zun görüşünü arz etmiş bulunuyoruz. Maruzatı
mızla Sayın Nihat Erim Başkanlığındaki Hükü
metin terkip tarzı, programının muhtevası ve 
varmak istediği berraklığa kavuşamamış hedef
lerden umutlu bir sonuç çıkaramayacağımızı 
iıfade ettiğimizi sanıyoruz. Yine mâruzâtımızla 
bugıünün gerçeğini herkesin kendi vatansever
lik, basiret ve akıl ölçüleri içinde bir vicdan mu
hasebesine taibi tutması imkânlarını zedeleme
diğimiz itminanı içindeyiz. Bütün gücümüzle ina
nıyoruz ki, Millî Mücadelemizin ve onun neti
cesi olarak kurulan Cumhuriyetimizin temelin
de milletin kendi gücüne inanması vardır. Tür
kiye'mizin muasır medeniyet seviyesine kavuş
masının önde gelen şartı, temeli insan hak, hür
riyet, şeref ve haysiyetine dayanan demokrasi
nin bütün icap ve müesseseleriyle mutlaka uy
gulanmasıdır. 

Demokratik Anayasa nizamımız hiçbir şah
sın, hiçbir zümrenin izni, müsaadesi, himmeti ve 
özellikle şahsında mündemiç kabiliyetlerinin ne
ticesi değildir. Eserin gerçek ve tek sahibi bü
yük Türk Milletidir. (ıD. P. sıralarından alkışlar 
ve bravo sesleri) Refah, 'huzur, hizmet ve barış 
Devletini bütün vasıflariyle gerçekleştirmeye 
yönelmek millî vazifedir. 

Büyük Heyetinize Grupumuzun en derin say
gılarını sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar 
ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Orhan Dengiz, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGÎZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Sayın Erim Hükümetinin programı Cuma 
günkü toplantımızda okunmuştur. Bu program 
üzerindeki Adalet Partisi Grupunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Bu vesile ile Adalet Partisi Grupu adına 
Yüce Meclisin sayın üyelerini en derin saygı
larımla selâmlıyorum. 

Hükümet programı üzerindeki görüşlerimize 
geçmeden önce, bâzı gerçekleri ortaya koymak 
ve demokratik düzen anlayışında vuzuha kavuş
mak zaruretini duyuyoruz. 

Herkesin de bildiği gibi, memleketimiz bu
gün ağır bir buhran içindedir. Buhranın sebep
leri ve mahiyeti türlü çevrelere göre, türlü şe
killerde izah edilebilir. Ancak bunun bir rejim 
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buhranı olduğu inkâr edilemez. Kanaatimizce 
Meclislerimizin evvel emirde ele alması ve hal
letmesi gereken mesele budur. Hükümet prog
ramında yer alan hususların demokratik düzen 
içinde gerçekleşmesini sağlamak başta gelen 
gaye olmalıdır. En doğruyu, en iyiyi, millet ve 
memleket için en uygun hal şeklini bulmak an
cak bu suretle mümkündür. 

Demokratik düzenin kemaliyle işlediği ülke
lerde millet iradesiyle kurulan meclislerin ve 
onun bünyesinden doğan hükümetlerin görev
lerini ifada, haklarını istimal ve sorumlulukla
rını idrakte Anayasa ve kanun hükümlerine 
bağlı kalmaları lâzım ve kâfidir. Bu düzende 
Meclislerin ve hükümetlerin tutum ve davranış-
lariyle başarılarını değerlendiren ve hüküm ve
ren yegâne merci de millettir. Bu hüküm seçim 
sonuçlariyle ortaya konur, bu hükme herkesin 
hürmet etmesi, hem Batılı mânada demokrasi 
inanışının (bir icabı, hem de Anayasamızın gere
ğidir. 

. Bize göre gelmiş geçmiş hükümetlerin hepsi
nin sorumluluk taşıdıkları devrede, Devletin 
imkânları ve şartların müsaadesi nisbetinde 
kendi programlarına uygun olarak reformları 
gerçekleştirme çabasında bulunmuş, huzur ve 
sükûnu tesise çalışmış, memleket hizmetlerini 
en iyi şekilde yapma gayretlerine girişmişler
dir. 

Meclislerimiz yasama ve denetleme görevle
rini ifada üzerlerine düşeni yerine getirmişler
dir. Bununla beraber, gerek hükümetlerin, ge
rekse meclislerin çalışmalarını eleştirenler, ya
pılanları yeterli bulmıyanlar olabilir. Ancak bu 
düşünce ve kanaat sahiperinin «millet böyle is
tiyor, böyle düşünüyor» demeye haklan olma
mak lâzımdır. Çünkü son sözü söyliyecek olan 
büyük Türk Milletidir. (A. P. sıralarından al
kışlar ve «bravo» sesleri.) Egemenliğin kayıtsız 
şartsız millete aidolması ilkesine ters düşen tu
tum ve davranışların itibar görmesi halinde re
jim buhranları kaçınılmaz hale gelir. Bunun ise 
kısa ve uzun vâdede memlekete ne büyük zarar
lar getireceğini izahtan vareste bulmak lâzım
dır. Esasen bu ilke aziz Atatürk'ün her şeyden 
önde gördüğü ve Millî Mücadelede düşman or
dusunun Ankara civarına geldiği sırada bile, 
asla terk etmediği bir ilkedir. Atatürkçü olma
nın ilk şartı, bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak-
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la mümkündür. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
îşte bizler, evvelâ bu ilkenin savunucusu ola

rak burada bulunuyoruz ve bunun için Hükü
metin ve meclislerin her şeyden önce bu mesele
ye bir çözüm yolu bulması [lüzumuna işaret edi
yoruz. Memleket ve millet için lüzumlu görülen 
reformların yapılması uğruna vatandaşın hay
siyetine, temel hak ve hürriyetlerine gölge düş
memesi, millî hâkimiyet prensibinin zedelenme
mesi, hiç değilse böyle bir kanaatin zihinlerde 
en küçük de olsa yer etmemesi lâzımdır. Bunun 
için ortaya çıkan siyasi bunalımın nedenlerine 
doğru teşhis konmadığı inancındayız. 

Filhakika Hükümet programında gerçekleş
tirilmesi zorunlu yapısal ve kurumsal değişik
liklere girişilmediği, sorunları çözmede olayla
rın arkasında kalındığı, bu durumun toplum ya
pısı ile devlet düzeni arasında önemli gerilimle
rin ortaya çıkmasına yol açtığı, devlet ve top
lumda gelişen güçler arasında ilişkilerin kurul
maması nedeniyle karşılıklı bir güvensizlik or
tamının doğduğu, bunun da karışıklıklara ve 
siyasal bunalımlara yol açtığı öne sürülmekte 
ve hal çaresi olarak Anayasanın gösterdiği 
doğrultuda yapılması zorunlu reformların der
hal gerçekleştirilmesi lüzumuna işaret edilmek
tedir. îşte bizim bu teşhisle mutabık olmamız 
mümkün değildir. 

almak gerekiyor. Teşhis ve tedavi yolları bizce 
bellidir. Bunlar 1969 seçim beyannamemizde yer 
almış, zaman zaman Meclis kürsülerinden de 
ifade edilmiştir. 

Kanaatimize göre, memleketimizde yaratıl
mak istenen anarşik ortam aslında devlet dü
zeninin değiştirilmesi gayesine yönelmiştir. Batı 
demokrasilerinde görülen toplum hâdiselerinin 
yurdumuza da sirayet etmiş olması, gençlik ha
reketleri namı altında meydana gelen olayların 
tevalisi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakları 
ile grev hakkının kanun sınırları dışında kul
lanılması çabaları, bina ve arazi işgallerinin teş
vik görmesinin yarattığı huzursuzluklar anar
şik ortamın beslenmesine ve yaygın hal alması
na sebebolmuştur. (A. P. sıralarından alkış
lar.) Anayasamızın devletin temel düzenine 
karşı mücadeleyi reddetmesine rağmen, mem
leketimizde başta komünizm olmak üzere çeşitli 
Anayasa dışı cereyanlar bazan örtülü bir şekil
de, bazan da açıkça propaganda ve siyasi faali
yet alanına girebilmiştir. 

Ayrıca, 1981 Anayasasının getirdiği hak ve 
hürriyetlerin anlayış ve uygulanışmdaki farklı 
görüşler zaman zaman bu hakların kötüye kul
lanılmasını mümkün kılmış, ilgili makam ve 
mercilerin tutum ve davranışları meseleyi daha 
zor bir hale getirmiştir. Bizim olaylar ve anar
şik ortam için koyduğumuz teşhis budur ve Hü
kümet programındaki görüşten farklıdır. Bu 
itibarla tedbir ve çare bakımından da görüşle
rimiz farklı olacaktır. Biz bâzı reformların ya
pılması suretiyle her şeyin yoluna gireceği inan
cına katılmıyoruz. Bize göre evvel emirde Ana
yasa dışı cereyanların muhtevasını iyice bilmek 
ve tesbifc etmek durumunda olan bâzı merciler
ce yapılan yorumların doğru olması, bâzı hal
lerde de suçların takibinde de etkili bir meka
nizmanın müessir bir şekilde işlemesi lâzımdır. 
Anayasanın on yıllık... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Şimdiye kadar 
niye yapmadınız? 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGÎZ 
(Devamla) — Bekleseydiniz olurdu. 

Anayasanın on yıllık uygulaması sırasında 
görülen aksaklıklar onun dayandığı temel ilke
lerden değil, bu ilkelerin yeterince tatbikata in
tikal ettirilemeyişinden doğmaktadır. Bu du
rumda Anayasanın dayandığı temel ilkeleri ko-

__ Gerçekten memleketimiz anarşik bir ortama 
sürüklenmiştir. Ancak bunların sebepleri tama
men başkadır ve bâzı reformların yapılmamış 
olmasiyle uzak, yakın bir ilişkisi de mevcut de
ğildir. Bilindiği gibi her türlü reformu yapmış, 
millî geliri çok yüksek seviyelere ulaşmış, fert 
'başına isabet eden millî geliri de bizimkinin, 
on misline çıkmış ülkeler dahil, Batılı mânada 
demokratik düzenin hâkim olduğu birçok mem
leket bu anarjik ortamı yaşamıştır, yaşamakta
dır. Öğrencilerin çatıştığı, üniversitelerin aylar
ca kapalı kaldığı, kaçırma olaylarının cereyan 
ettiği memleket sadece Türkiye değildir. Birle
şik Amerika, Batı Almanya, Fransa, îtalya, İn
giltere, Japonya ve Güney - Amerika'da da bu 
olaylara sık sık raslanmaktadır. Bu durumu 
tasvibetmek ve memleketimizdeki huzursuzluk 
için misal olarak göstermekten ziyade, birer 
vakıa olarak ortada bulunduğunu anlatmak is
tiyoruz. O halde anarşik ortamın nedenlerine 
doğru teşhis koymak ve tedbirleri de buna göre 
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rumak amaciyle Anayasada bâzı ıslahatın ya
pılması zarureti vardır. Anayasa düzenimizin 
esaslarına candan bağlı olan milletimizi üzen ve 
tedirgin eden halle gelmiş Anayasa dışı faaliyet
lerin hür tartışma ortamını asla ihlâl etmiyecek 
şekilde tarif edilmesine ve cezalandırılmasına 
imkân verecek hükümlerin Anayasada veya ka
nunlarda yer almasını lüzumlu görmekteyiz. 

Çok sayın milletvekilleri, Anayasamızda 
Türk Milletine tanınmış olan hakların ve hürri
yetlerin ancak Anayasanın esas ilkesi olan, sö
zü ve özü ile de belirtilmiş bulunan düzen için
de serbest olabilmesi de yine Anayasanın icabı
dır. Anayasanın ilgili hükümleriyle ve keskin 
çizgilerle açıklanan bu düzen; bölünmez bir bü
tün halinde millî şuur, Atatürkçülük ve millî 
ülküler etrafında toplanmış, Türk milliyetçili
ğinden hız ve ilham almış, barışçı, Atatürk dev
rimlerinin tam şuuruna sahip, insan hak ve hür
riyetini ve sosyal adaleti teminat altına almakla 
görevli, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mille
tinde olduğuna inanmış millî, demokratik, lâik, 
sosyal bir hukuk devleti yani büyük Türkiye 
Cumhuriyetidir. 

• Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri; Türk ta
rihi ve içinde yoğrulmuş ileri düşüncelerin ger
çeklere istinadeden esaslarıdır. 

Atatürkçülük ve Atatürk ilke ve devrimleri, 
daha önceleri her hangi bir kitapta yeri olmı-
yan, her hangi bir ideoloji ve doktrine bağlı bu-
lunmıyan; her zaman canlı, bütün yaşama süre-
cince ışık tutucu, hayattan gelen güçtedir. Bu 
itibarladır ki, Atatürkçülüğü dar veya geniş 
bir zümrenin inhisarında ve sahipliğinde gör
mek de mümkün değildir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Millete mal olmuş bu düşünce ve ideali aksi 
yolda telâkkiyi, bundan önceleri olduğu gibi, 
bundan sonrası için de bizatihi Atatürkçülüğe 
ve ilkelerine taan diye kabul ederiz, 

Tarihin seyri içinde gerçek böyledir. Ata
türk'ün, Kurtuluş Savaşında yalnız orduların 
değil; haksızlığa, adaletsizliğe, aziz vatanımıza 
tasallut etme düşünce ve hareketinde olanlara 
karşı isyan eden bütün bir milletin kumandan
lığını yapmış olması düşüncemize kuvvet veren 
en güçlü belgedir. 

Şunu kaydetmek bizim için kaçınılmaz bir 
vazife olur ki, Atatürk'ün ilke ve devrimlerin© 

esas ve temel olan, «Hâkimiyet billâ kaydü şart 
milletindir» ilkesidir. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Nitekim 1961 Anayasasmın değişmez esas 
ve temel unsuru da bu ilkedir. 

Gerçekten Anayasanın büyük milletimizin 
oyuna arz edilişi ve dibacesinin son paragrafın
da : 

«Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönülle
rinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hür
riyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine emanet eder,» diye kaydedilmiş 
olması ve yine Anayasanın 4 ncü maddesi bu 
esasa temel teşkil eden hükümlerdir. 

Çok sayın milletvekilleri, bir reformu ger
çekleştirmenin yeni problemler doğuracağı bir 
gerçektir. Millet hayatında, yaşama, canlılık, 
devamlı gelişme esas olduğuna göre; bu tarihî 
noktada yapılacak reformlardan sonra, toplum 
hayatında doğacak, yeniden meydana gelecek 
şartların yeni reformlar ihtiyacını zorlıyacağı 
da unutulmamalıdır. 

Her reform veya reform manzumesinden son
ra, hiç değilse cemiyetin alacağı yeni bünyevi 
şekillere göre bâzı düzenlemelerin yapılması ge
rekeceği de aşikârdır. 

Bu mütalâamızdan hiçbir suretle reformların 
karşısında olduğumuz manâsı çıkarılmamalıdır. 
Aksine, rahatça işliyebilecek ve olumlu sonuçlar 
elde edebilecek bir gayeye bağlı olarak müşte
rek bir mutabakat içinde reformların yapılma
sına, Türkiye gerçeklerine uygun bir tarzda re
formlarla ilgili kanunların çıkarılmasına ve uy
gulanmasına katıldığımızı açıkça beyan ede
rim. 

Esasen, bir gerçeği belirtmek için şunu ka
bul etmek gerekir ki; bugüne kadar Cumhuri
yet hükümetleri, devamlı reformist çalışma ve 
gayretler içinde bulunmuşlar ve zaman zaman 
başarılı sonuçlar da almışlardır. 

Bizim üzerinde hassasiyetle durmak istedi
ğimiz husus, kanunlara ilâhi bir kudret izafe 
eden hayalci görüşten kaçınmayı istemek ola
caktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Eeform karakterinde, sosyal yapıya yeni şe
kil verecek birkaç maddeden ibaret kanunların, 
sosyal şartlara ve hâdiselere hâkimiyet tesis 
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edeceği, daha açık bir ifade ile, ortaya konan 
belli bir sonucu elde edebilmek için kendine gö
re şartlar yaratacağı veya bu şartları istenilen 
istikamete göre ayarlıyacağı yanlış noktai na
zarına pek fazla bel bağlanamaz, olacaktır. 

Üzerinde durmakta gerçekten fayda umdu
ğumuz bir diğer taraf da, teorinin, iyi niyetle 
de olsa düşünce ve kanunlarla uygulamaların 
birbirinden farklı olacağı, tesbit edilen farklı 
neticeler doğuracağı, behemehal yeni düzeltme
lere ihtiyaç göstereceği, uygulamanın belli ma
lî imkânlarla sınırlı kalacağı, bu itibarla bir 
zamana ihtiyaç göstereceği gerçeğini kabul et
mektir. 

Reformların, özel bir proje şeklinde düşünül
mesi halinde dahi, beş yıllık kalkınma plânla
rının ve plânlara paralel yıllık programların 
içinde mütalâa edilmesi gereğini bir tarafa it
memelidir. 

Reform teşebbüs ve uygulamalarında, plân 
ve programların bütünlüğüne halel getirecek ve 
genel dengeyi bozacak bir istikamette bir yol 
intihabedilmemelidir. 

Reformlarda, bir anda her şeyi, her kafaya 
ve herkese mahsus ölçülere göre düzeltecek ve 
kısa süre içinde, reformla ilgili olsun, olmasın, 
birçok meseleleri kökünden halledebilecekmiş 
gibi, bu konudaki ümitleri de kırabilecek bir 
takdime itibar edilmemelidir. 

Her zaman, her meselemizde olduğu gibi, re
formlar konusunda da hayallerimizi, ümitlerimi
zi akılla ve gerçekle sınırlandırma hüner ve ba
siretini göstermeliyiz. 

Her halükârda Hükümet programının ge
nel görünüşünden çıkarttığımız ve itiraf ede
lim ki, samimiyet içinde endişeye kapıldığımız 
husus; bir kısım reformların yapılmamış olması, 
cereyan etmiş olan, tüm vatan ve vatandaş hu
zurunu selbeden, rejimi bunalıma götüren hâdi
seler için, fikir plânında ve eylem alanında reji
mi yıkmayı, Devleti dinamitlemeyi, tarih boyu 
milletçe yapılmış mücadelelerle bedeli ödenmiş 
müesseselerimizin tahribi, açıktan «Türk halk
ları» deyimini kullanarak vatan ve millet bü
tünlüğünü bozmayı hedef almış her çeşit anar
şistin ve Marksist düşüncenin esiri olanların ha
reketlerine mazeret gibi gösterilmesidir. Bundan 
sureti katiyede kaçınmalıyız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Çok sayın milletvekilleri, uzun süre devam 
eden tek parti hâkimiyeti, bu sistemin kendine 
has kanunlar ötesi özel otorite tarafiyle düşün
ce ve hareket serbestisini önlemiştir. Şartlar, 
kanun boşluklarının belirli bir şekilde de orta
ya çıkmasına mâni olmuştur. 1961 Anayasamı
zın getirmiş bulunduğu geniş ölçüdeki kişi hak 
ve hürriyetleri imkânı, bu hak ve hürriyetlerin 
bir susamışlık içinde aşırı derecede kullanılışı 
ve zaman zaman genel dengeyi bozucu istika
mette kötüye kullanılması, memleketimizin bu
güne kadar alışık olmadığı hâdiselerin meyda
na gelmesine başlıca âmil olmuştur. 

Çeşitli kuruluş ve nifakların, siyasi iktidarın 
başına gaile açmak maksadiyle huzursuzluk ya
ratan şiddet hareketlerini çeşitli yönlerden teş
vik ettikleri de inkâr edilemez. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Bu arada, Devlet kuvvetleriyle çeşitli grup
ları karşı karşıya getirerek, Devlet kuvvetleri
nin zedelenmesine, itibarlarının kırılması mak
sadına yönelmiş gayretler de müşahede olun
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, bir saniye efen
dim ; sizin de 20 dakikanız doldu. 

Sayın Dengiz'in konuşması yazılı olarak de
vam etmektedir. Yazılı konuşmanın bitimine 
kadar konuşmasının devamı hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Çok teşek

kür ederim muhterem arkadaşlarım. 

Şu da bir gerçektir ki, bu hâdiselerde, geliş
me çabası içinde önemli hamleler yapılmış olma
sına rağmen, halen az gelişmişlik içinde bulu
nan yurdumuzda, sosyal ve kültürel ihtiyaçla
rın ekonomik gelişmeye nazaran daha süratli in
kişafı sebebiyle, mahdudolan memleket ve Dev
let imkânlarının, kabaran arzular halinde orta
ya çıkan vatandaş istek ve arzularını karşılıya-
maması ve bu durumun daha çok maksatlı ola
rak istismarının yapılmış bulunması da rol oy
namıştır. 

Asırlık ihmallerin, sosyal yapımızdan gelen 
tarihî ve iktisadi sebeplerin bize devrettiği dert
lerden müteşekkil yığın halindeki mirasın ve 
bunların eseri olan yoksulluktan hemen bir an
da kurtulmanın mümkün olamıyacağı gerçeği 
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karşısında bu halden birbirimizi sorumlu tutma 
yoluna girişimiz, dertlere gerçekçi bir gözle, bir 
zaman süresi içinde sırasiyle çözüm yolu arıya-
cağımıza, tartışmayı sıkıntının mevcudiyeti üze
rine teksif etmenin bunalımda rolü olduğu da 
inkâr edilemez. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Objektif bir görüşle mütalâa etmek gerekir
se, cereyan etmiş hâdiselerin bir kısmı, olması 
mümkün ve tabiî görebileceğimiz karakterde
dir. Açık bir ifade ile, bu, Anayasanın karşılık
lı hak ve hürriyetlere ve dengeye müstenit ön
gördüğü hakların kulanılmasmın sonucudur. 
Esasen bunlara alışmak da gereklidir. Bir kıs
mı ise hakların suiistimali yolu ile kasdi olarak 
yaratılmıştır. Kökünde de çoğu kere maksatlı, 
çeşitli tahrikler mevcuttur. Rejimle mücadele 
gibi bir maksadı hedef ittihaz etmiştir. Bu gi
bi olaylar karşısında da, Türk vatandaşının tü
müyle Devletine, müesseselerine, Devletin gücü
ne itimat içinde olması alışkanlığına girmesi, 
geleneğine kavuşması da zaruridir. 

Müştereken ittifak içinde olacağımız husus, 
demokratik rejimin kendi kendini korumaya 
muktedir bir rejim olduğu temel ilkesidir. 

Öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki çok 
sayın milletvekilleri, anarşi, zor ve kaba kuvvet 
istimalleri karşısında, Devletin kendisini savu
nabileceğine inanmadıkça tedirginlikleri gider
mek mümkün de değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Demokratik rejimin icabı olarak vatandaşa 
düşen vazifeler de vardır. O da, bu vazifelerde 
daima uyanık olmak, Devlet kuvvetlerine yar
dımcı olmak, onların vazifelerini güçleştirme-
mek ve Devlet kuvvetleri dışındaki gayrimeşru 
davranışlara alkış tutmamaktır. (A. P. Birala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Devlete düşen, kanunsuzluk kimden ve ne
reden gelirse gelsin, bu gibi hâdiseler karşısın
da kanunları mutlak surette hâkim kılabilmek 
gereğine paralel olarak bütün vatandaşların ve 
bütün müesseselerin, yürütme organı kadar ya
salara saygılı olmak mecburiyetini inanç olarak 
daima duymalarıdır. 

Devlete inanç, yasalara saygı, her türlü kor
ku ve tedirginliğin devasıdır. Herkes, Devlet
ten ve kanundan güçlü olamıyacağı ilkesini yü
rekten benimsemiş olmalıdır. 

Çok sayın milletvekilleri, uzun süre tecrübe
miz sonucu sabit olduğuna kanaat getirdiğimiz 
kanun boşluklarının yine yeni kanun tedbirle
riyle doldurulması için yapılacak Hükümet ça
lışmalarına yardımcı olacağımızı şimdiden ve 
peşinen ifade etmek isteriz. Bu konuda, hak ve 
hürriyetlerin özüne dokunulanıaması hassasiyet 
ve itinası içinde hazırlanmış ve Meclise sevk 
olunmuş tasarıların kanunlaşmasına yardımcı 
olacağımızı ayrıca kaydetmek isteriz. 

Hükümetin ayrıca bir deneme devresi geçir
mesine tahammül olmadığı inancını da taşımak
tayız. 

Gelişen, nüfusu artan ve büyüyen bir memle
kette toplum hâdiselerinin yanında münferit 
suçlarda da, çeşit ve nisbet itibariyle, artma göz 
önünde tutularak bu maksada hizmet gayesiyle 
emniyet kuvvetlerinin gerek sayıca artırılması 
ve gerekse cihazlandırılmalarının takviyesi ve 
eğitimlerinin geliştirilmesi A. P. Hükümetleri
nin programlarında da yer alan hususlardır. 
Bu konularda her türlü destek tarafımızdan sağ
lanacaktır. 

Çok sayın milletvekilleri, program vesilesiy
le Yüce Meclise arz etmek istediğimiz hususları 
takiben, şimdi program üzerindeki kanaatleri
mizi, düşüncelerimizi ve tekliflerimizi arz ediyo
rum. 

Anayasamızın bir vazife olarak tahmil ettiği 
ekonomik kalkınmanın, ekonomik istikrar içinde 
cereyan etmesi gerekeceği aşikârdır. Bu konu
da Hükümet programında bizi ferahlatıcı bir 
açıklığa raslamamaktayız. Aksine, Sayın Ma
liye Bakanının basında yer alan «Kimseyi ta
ciz etmeden harcamaların karşılığı parayı bula
cağım.» şeklindeki beyanı bizi ciddî şekilde 
endişeye sevk etmiş bulunmaktadır. Bu beya
nın taşıdığı maksat, Merkez Bankası kaynakla
rına müracaat, emisyona başvurma, dolayısiy-
le enflâsyon ile finansman yolu değilse, ne ol
duğunun açık ve seçik bir şekilde izahında, en 
azından tereddütleri bertaraf, endişeleri yok et
me bakımından yarar vardır. 

Genellikle Adalet Partisi iktidarının Hükü
met programlarına uygun olarak vergi düzenle
melerinin devamına taraftar olduğumuzu belirt
mekle beraber, tarım kazançlarının vergilenme
si konusunda görüşümüzü açıklamayı da zaruri 
görürüz. 
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Tarım kazançlarının vergi içine alınması 
uzun süre münakaşa ve inceleme konuşu olmuş
tur. Bu konuda iki görüş mevcuttur. Biri, ta
rım kazançlarının müstakil bir vergi konusu 
oluşu; diğeri, Gelir Vergisi sistemi içinde yer 
almasıdır. 1960 tarihinde çıkan 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile Millî Birlik Hükümeti za
manında bu konu çözülmüştür. Tarım kazanç
larının Gelir Vergisi sistemi içinde vergilenmesi 
uygun görülmüştü. 150 dönümden fazla arazi 
sahibi ile 15 000 Tl. sından fazla tarım mahsûlü 
satışı yapan vergi alanı içine alınmıştır. Bilâ-
hara Koalisyon Hükümeti zamanında önce bu 
verginin uygulanması ertelenmiş, daha sonra 
da vergi muafiyeti 202 sayılı Kanunla arazide 
500 dönüme, mal satışında ise 50 000 liraya çı
kartılmıştır. 1964 yılında çıkartılan 484 sayılı 
Kanunla da yine Üçüncü Koalisyon Hükümeti 
zamanında muafiyet arazi bakımından 300 dö
nüme, satış bakımından da 30 000 liraya indiril
miştir. 

Tarım kazançlarının vergilenmesi, şu rakam
larla da anlaşıldığı üzere, güç bir konudur. Her 
ne kadar millî gelirin takriben % 30 oranındaki 
kısmı tarımdan gelmekte ise de, vergi olarak 
tarım kesiminde elde edilen gelir, ancak yüz mil
yon lira civarındadır. 

İstatistiklerinde de görüldüğü şekilde, tarım 
arazisinin çok küçük parçalara ayrılmış bu
lunması ve nüfusumuzun % 70 inin bu geliri 
paylaşma mecburiyeti ve bu itibarla sosyal ada
letle telifinin güçlüğü, bu işi çeteleştirmekte
dir. 

Bu sebeple, programda tarım kazançlarının 
vergilendirilmesi hususunun yer alması, şekil ve 
şümulü bakımından yeterli açıklığın bulunma
ması, köylümüzün ve çiftçimizin ezilme ihtimali 
endişesini doğurmıyacak şekilde açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, önceki Hükümet zama
nında millî gelirin daha âdil bir şekilde dağılı
mını temin, refahın tabana yayılmasını sağla
mak istikametinde Personel Kanunu, Emeklilik 
Kanunu, işçji Emeklilik Kanunu, asgari ücret, 
asgari geçim indirimi hadlerinin yükseltilmesi, 
tasarruf bonosu istisna alanının genişletilmesi, 
vergi reformları ve taban fiyat politikası gibi 
uygulamaya konmuş teşebbüslerle sosyal adalet 
ilkesinin geniş ölçüde gerçekleşmesine çalışıl
mıştır. 
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Devlet idaresinde genel oy usulünün yer al
ması, daha açık deyimi ile oy verme hakkının 
geniş halk kütlesine teşmili şeklinde başlıyan 
sosyal adalet ilkesinin, Anayasa kavramı içinde 
daha geniş ölçüde gerçekleştirilmesine destek 
olacağız. 

Sayın milletvekilleri, her seviye ve kade
medeki bütün okullarımızda rejim aleyhtarlı
ğı yapılmamasına ve millî şuurun zaıfa uğra-
tılmamasma azamî itina gösterilmelidir. Üniver
site ve yüksek okullar için öngörülen görüşle
re katılmakla beraber, özüne dokunmamaya 
azamî itina istediğimiz üniversite özerkliğinin 
rejimi tahribe yönelen hâdise ve hareketlere 
ve bilim ve öğrenim çalışmalarını bir tarafa ite
rek daha çok siyasal gayretlere ağırlık vere"n 
tutuma alet edilmemesi hususunda gerekli ted
birlerin alınmasını beklemekteyiz. 

Şu bir gerçektir ki, üniversitelerimizde ve 
yüksek okullarımızda zedelenmiş olan öğretim 
ve öğrenim hürriyetinin güvenliğe kavuşturul
ması, bugün memleketimizin en bas meselesidir. 
Bu hususta Anayasa tadiline kadar varacak 
tedbirlere dahi destekçi olacağımızı beyan et
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, kuruluşunda «Bir fan-
tazidir, bir lükstür» gibi telâkki olunan ve bu 
yolda yoğun tenkid ve iddiaların yapıldığı te
levizyonun bütün yurt sathına teşmil ©dilmesi 
görüş ve düşüncesinin Hükümet programında 
yer almış bulunmasından ancak memnuniyet 
duyarız. Yalnız, TRT nin diğer müesseselerimiz 
gibi bir millî ve Anayasa kuruluşu olduğu her
kesçe malûmdur. Ancak, TRT ye bu kuruluş 
özelliği ve özerk hüviyeti, hiçbir zaman ve hiç
bir şekilde Anayasamızı kendisine göre özel bir 
düşünce tarzı içinde yorumlama yetkisini ver-
miyeceği de bir gerçektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Toplumun eğitiminde ve kül
türel gelişmesinde de TRT nin kendisine öz ve 
kuruluş bünyesinde görev almış kişilerin inanç 
ve akidelerine göre biçim alan bir yol ve tutum 
içinde değil, millî eğitim ve millî kültür politi
kamıza uygun bir şekilde ve muhtevada bu gö
revini yapması gerektiği, üzerinde hassasiyetle 
ve ısrarla durduğumuz bir husustur. TRT nin 
hiçbir şekilde anarşiye hizmet etmemesi, rejim 
düşmanlarına alet ve vasıta olmaması ve taraf
sızlık ilkesinden ayrılmaması gereklidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 
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Artık TRT televizyon ekranlarında sol el 

yumrukları yukarda kişileri seyretmek istemi
yoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Reform ise, reform budur. Bunun üzerinde 
yeni Hükümetin durması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun % 70 i, 
takriben 25 milyona yakın vatandaşımız köy
lerde yaşamaktadır. Köyü hedef almıyan hiçbir 
program olamaz. Köy ve köylü dâvası, Türkiye 
kalkınmasının en önde gelen meselesidir. Köy
den başlamıyan bir kalkınmanın neye hizmet 
edeceğini anlamak mümkün değildir. Türk kö
yüne ve köylüsüne medeni hizmetlerin götürül
mesi, bunun yanında Türk köylüsünün satmal
ına gücünün artırılması, kalkınmamızın en mü
him hedefidir. Programda köy ve köylü mesele
sine hemen hiç yer verilmemiş olmasını üzüntü 
ile karşılıyoruz. Ümidediyoruz ki, köye yönel
miş hizmetler ve dikkatler ne sebeple olursa ol
sun, bütün Cumhuriyet Hükümetleri tarafından 
artarak yürütülecektir. Bu hususa işaret etme
den geçemedim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet programında 
üzüntü ile karşıladığımız diğer bir husus da, 
kalkınmışlık farklarının giderilmesine gerekli 
itinanın gösterilmeyişidir. Memleketimizin çe
şitli bölgeleri ve bâzı yerleri çeşitli sebeplerle 
farklı kalkınmışlık seviyesi gösterirler. Bu ara
da bilhassa Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun 
özel bir itinaya mazhar olması kanaatindeyiz. 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun kalkınması
nı mandıralar ve kombinalara inhisar ettireme
yiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Esa
sen Erzurum, Elâzığ, Urfa ve Gaziantep'te kom
binalar işlemektedir. Ayrıca, Kars, Ağrı, Tat
van ve Diyarbakır'da kombinalar inşa halinde
dir. Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun giri
şilmiş bulunan altyapı tesislerinin enterkonnek-
te elektrik şebekesi, yol şebekesi, sulama sis
temleriyle Güney - Doğu Anadöludaki büyük iç
me suları tesislerinin bir an evvel tamamlanma
sı ve bu bölgeye çeşitli istihdam imkânları ya
ratacak tesislerin götürülmesi faaliyetleri ak-
satılmamalıdır. 

1965 Hükümet programında yer aldığı üze
re, Doğu bölgesi özel plânı tanzim olunmalıdır. 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun kalkın
ması meselesi Adalet Partisi tarafından ısrarla 

ve itina ile takibolunacaktır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda kalkın
manın yükünü omuzlıyan, el emeği, alın teri, 
vatan sevgisi, heyecanı, hüner ve kabiliyeti ile 
her sahada Türkiye'nin büyümesine ve refah se
viyesinin yükselmesine büyük gayret gösteren 
işçilerimizin problemleriyle ilgili müşahhas gö
rüşlere programda raslamak, maalesef, müm
kün olamamıştır. 

Sermayelerinden çok el emeği ile ve hüner-
leriyle hayatlarını kazanan, yurt kalkınmasın
da ve sosyal bütünlüğümüzün korunmasında 
denge unsuru olarak büyük ve önemli görevler 
yapan esnaf ve ısanatkârlanmızın sorunları ko
nusunda, iktisadi güçlerinin geliştirilmesi ve 
sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması 
hususunda programda bir kayda raslamamış ol
mak bizi cid4en üzüntüye sevk etmiştir, önce
ki Hükümet tarafından programında yer aldı
ğı şekilde benimsenen ve bir teklif olarak Ge
çici Komisyonda müzakeresi sonuçlandırıla
rak Heyeti Umumiyeye sevk edilmiş olan Es
naf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
kanunu teklifini de bu arada zikretmeyi fay% 
dalı buulmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, yeraltı servetlerimizin 
değerlendirilmesi, madenlerimizin ekonomik de
ğer ve fayda bakımından mamul ve yarı ma
mul olarak işlenmesi, Adalet Partisi olarak, 
öteden beri benimsediğimiz ve uygulamada 
geniş imkân verdiğimiz bir ilkedir. Karade
niz balkır kompleksi, Seydişehir aleminyum, 
Ergani, Antalya ferrokrom, iskenderun de
mir - çelik, Bandırma boraks tesisleri ile Ulu
dağ volfram çalışmaları bu ilkelerimizin ba
şarılı uygulamaları olmuştur. 

Programda müphem ifadelerle geçiştiril
miş devletleştirme konusunda tereddütlerimiz 
vardır, savunduğmuz hukuk prensipleriyle bağ-
daşamıyacak, memleketin gerçek ve fiilî ya
rarına olmıyacak teşebbüslerin karşısında ola
cağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri^ üzerinde önemle dur
duğumuz husus, rejimin istikrarı konusudur. 
Rejimin istikrarı bakımından en önemli iş
lerden biri de seçim mevzuatının kül olarak 
ele alınması ve ıslâhıdır. Esasen halen par-
tilerarası bir komisyonda bu konuda çalış
ma yapılmaktadır. 
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Hükümet programlariyle ilgili bir endişemi
zi ve açık tutumumuzu belirtmekte fajda gö
rürüz : Biz, bir seçim yasası düzenlenmesi sı
rasında ve içinde, vatandaşlarımızın ne şekil
de olursa olsun farklı muameleye mâruz bı
rakılması ve bu arada okuma yazma bilmiyen-
lerden rey hakkının, idareye iştirak hakkının, . 
esirgenmesi gibi çok gerilerde kaldığı bir ger
çek olan düşüncelerin tamamiyle karşısında
yız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Çok sayın milletvekili arkadaşlarım, Hükü
met Programında «Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
huzursuzluk veren bünye dışı etkenler..» sö
zünden ne maksadın muradedildiğini müphem 
görür, açıklığa kavuşturulmasında fayda mü
talâa ederiz. 

Bununla beraber, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kendi kumanda zincirini ve sistemi içinde bü
tünlüğünün korunması ve her türlü tedirgin 
edici zincirlerden arınması başlıca isteğimiz
dir. Ordumuzun müessese özelliği nazarı iti
bara alınarak disiplininin temini hususunda 
Anayasa değişikliğine varacak seviyede dâhi 
alınacak her çeşit kanuni tedbirlerde olumlu 
gayretleri esirgemiyeceğimizi bilhassa kaydet
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programın
da NATO, CENTO, ROD gibi teşekküllerle ku
rulmuş olan ilişkilerimizin eskisi gibi devam 
edeceği, komşularımızla, büyük devletlerle yü
rütülen dostlukların korunacağı, özellikle tarih
sel ve geleneksel bağlarımız dolayısiyle Arap 
ülkeleriyle ilişkilerimizin" geliştirileceği be
yan olunmuştur, Uluslararası anlaşmalara ve 
taahhütlerimize tamamiyle sadık kalmak, bun
ların haricinde kalan alanlarda devletlerarası 
ilişkilerde eski dostluklara halel getirmeden 
yeni dostluklar kurarak ve bu ilişkileri yü
rütürken karşılıklı saygı, içişlerine karışmama, 
egemenliğe ve toprak bütünlüğüne riayet et
mek gibi belirli ilkelere hassasiyetle riayet 
etmenin memleketimizin yararına olacağı ka
naatindeyiz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan mü
nasebetlerimizin inkişafına önem verildiğinin 
açıkça belirtilmiş olması ve Ortak Pazar için 
şimdiye kadar öne sürülen birtakım fikir ve 
iddiaların de erlendirilerek, bunların andlaş-
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mada öngörülen imkânlar çerçevesinde ve uy
gulamaya geçildikten sonra ıslâhına çalışıla
cağı yolundaki ifadelen olumlu karşılıyoruz. 

Hükümet Programının Kıbrıs meselesiyle 
ilgili bölümü de şimdiye kadar izlenen politi
kanın devamı niteliğindedir. Esasen,, partiler 
üstü millî bu meselede, karşı tarafın olumsuz 
davranışlarına karşı bütün Cumhuriyet hükü
metlerinin elinde olan her imkânı kullanarak 
soydaşlarının ve Türkiyenin güvenliğini ve 
menfaatlerini korumaya kararlı ve kaadir ola
cağından şüphe etmiyoruz. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Hü
kümet Programı hakkındaki görüşlerini so
nuçlandırdığımız şu sırada, özet olarak şu hu
susları belirtmekte fayda umuyoruz: 

Köklü ve tarihte hiçbir zaman silinmemiş, 
eğilmemiş, daima varlığını canlılık içinde de
vam ettirmiş bir büvük millete mensubuz. Çok 
çeşitli kaynak ve imkânları olan bir yurda sa
hibiz. Aziz vatanımızın korunması için ve kal
kındırılması için azimle, kararlılıkla yanan bir 
milletimiz var. Maziden yığın halinde çok dert 
devir almışız. Bütün gücümüzle ve en kısa sü
re içinde medeni memleketlerin seviyesine 
çıkmak gayreti içindeyiz. Büyük milletimiz, kı
sır iç çekişmelerin ve faydasız tartışmaların 
yerine daima verimli bir hizmet özlemini duy
muştur. Aziz milletimizin mukaddes vekâleti
ni ve vatandaşlarımızın vebal ve ümitlerini ta
şıyorum. Gerçek yola, doğru yola gelebilmek, 
öncelikle müşterek bir mutabakat içinde si
yasi meseleyi ağırlıkla, bugün içinde bulun
duğumuz buhranı çözmekle kabildir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi 
sebeplerden dolayı meydana gelen çalkantı
ların ilânihaye hiçbir memlekette sürüp git
tiğine şahit olunmamıştır. Gayet tabiîdir ki, si
yasi çalkantıların, siyasi buhranların meyda
na geliş sebepleri ne olursa olsun, bir kere 
meydana geldikten sonra, bunları olmamış ad
detmeye ve bıraktıkları rüsubu yok kabul et
meye de imikâm yoktur. 

Ancak, içinde bulunduğumuz gibi, siyasi bu
nalımı, açık bir ifade ile rejim meselesini hal
letmek, meselenin mahiyetinin siyasi olması 
neticesi, siyasi tedbirlerle mümkündür. Bu iti
barla bütün siyasi partilerin öncelikle bu müş
terek anlayış içerisinde bu meseleye eğilmesi 
halisane dileğimizdir. 
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Adalet Partisi olarak, aziz vatanımızı ve 
milletimizi her türlü badireden ve her türlü 
musibetten korumak için akli selim yolunda ve 
engin vatanperverlik duygusu içinde Anaya
sa değişikliğine varan her çeşit tedbirin alın
masına taraftar olduğumuzu belirtmek iste
r i 

Sayın milletvekilleri, hepinize Adalet Par
tisi Grupu adına en derin saygılarımı suna
rım. (A .P. sıralarından «Bravo» sesleri ve sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; bu suret
le siyasi parti grupları adına alınan sözler ve 
yapılacak konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi,, şahısları adına söz alan arkadaşları
mıza sıra gelmiştir. Ancak, bu arada üç ayrı 
önerge Başkanlığa verilmiştir. Bunlardan birin
cisi ; şahısları adına yapılacak olan konuşmaların 
15 dakika ile kayıtlanmasını istemektedir, 

Bir diğer önerge; İçtüzüğün 85 nci madde
si gereğince, şahıslan adına yapılacak konuş-
malann lehinde, aleyhinde ve üzerinde ol
mak üzere sıra ile yapılmasını istemektedir. 

Bir diğer önerge ise; Hükümet Programı 
üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar birle
şimin devamı istenilmektedir. 

Şimdi bunlan sıra ile takdim edip oylarını
za arz edeceğim, efendim. 

Evvelâ, şahıslan adına yapılacak görüşme
lerin 15 dakika ile kayıtlanmasını istiyen öner
geyi arz ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kişisel konuşmalann 15 dakika ile kısıtlan

masının oya sunulmasını saygı ile arz ederim. 
Malatya 

Mustafa Kaftan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şahısları adına yapılacak konuş
malar 15 dakika ile kayıtlanmıştır, efendim. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 85 nci maddesi gereğince Hükü

met Programı üzerinde yapılacak müzakerele
rin lehte,, aleyhte ve hakkında görüşülmek 
üzere münavebe ile yürütülmesini saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Üğrasızoğlu 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 85 nci maddedeki usul tatbik 
edilecektir. 

O halde, şahıslan adına söz alan üyelere 
şimdi sıra ile soracağım, efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Diğer 
önergeyi oylamadınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konulmaları tesbit 
edelim. Daha saat 19,00 olmadı. Ö önergeyi de 
o zaman muameleye koyafi^:0 * '• " ' 

Efendim, Sayın İbrahim Öztürk?. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Lehinde. 
BAŞKAN '—- Sayın Enver Akova?. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı). 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Haydar Özdemir?. 
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — Üzerin

de. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar?. Yok. 
Sayın Kânlran Evliyaoğlu?. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç?. 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Lehinde. ' 

BAŞKAN — Sayın Fahri Üğrasızoğlu? 
FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hakkın

da. 
BAŞKAN — Hakkında. 
Sayın Şinasi Çolakoğlu? 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — üze

rinde. 
• • 

BAŞKAN — Sayın Halil Akgöl? 
HALİL AKGÖL (Hatay) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar? 
YAVUZ ACAR (Amasya) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu? 
MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) •— Le

hinde» 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay? 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Nuri .Çelik Yazıcıoğlu? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankın) — 

Üzerinde. 
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BAŞKAN — Sayın Rıfkı Danışman? 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — üzerin

de 
BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu, sözden 

vazgeçtiğini bir tezkereyle bildirmiştir. 
ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Esbabı mu-

cibesi okunsun. 
BAŞKAN — Esbabı mucibesini okumaya 

lüzum yok. Geri almıyorsanız, soruyorum, leh 
te mi, aleyhte mi? 

t. ETEM KILIÇOĞLU. (Konya) — Esbabı 
mucibeyi okutun. 

BAŞKAN —Söz hakkınızı geri aldığınızı 
yazmışsınız. Esbabı mucibesini de arz edeyim: 
Ben,, özel itina ile kendisini konuşamıyacağı ye
re yazdırmışım. 

Herkes söz aldığı zaman, Kanunlar Müdür
lüğünde imza mukabili söz almıştır, imza ile 
söz alan arkadaşlarımın şahadetine müra
caat ediyorum. 

Sayın Zekeriya Kürşad? 
ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) )— Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Kemal önder? 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu? 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün?.. Yoklar. 
Sayın İbrahim Öktem? 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Akmumcu? 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Şimdi, buna göre sıra ile söz 

takdim edeceğim, efendim.. 
Lehte, Sayın İbrahim öztürk, buyurun, efen

dim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Büyük 

Meclisin Sayın Başkanı ve Büyük Meclisin sa
yın üyeleri; 

Tarih boyunca sayısız güçlükleri yenmiş 
ve ulusal varlığını korumuş kahraman bir 
milletin Meclisi olarak, şimdiye kadar onun 
mânevi şahsiyetine sunduğum selâmların bel
ki de en heyecanlısını ve en manâlısını, şu an-
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da bağımsız bir üye sıfatiyle» takdim etmekle 
bahtiyarım. 

Aziz milletvekilleri, 1920 nin baharında Po-
latlıya kadar gelen düşmanın top sesleri altın
da kahramanların en büyüğü Mustafa Kemal'
in Başkanlığında açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yine görevi başında bulunmaktadır. 

Bu Meclis,, en karanlık günlerde milleti
nin özgürlük ve bağımsızlık ışığını yakmış 
ve onun daima ümit mihrakı olmuştur. 23 Ni
san 1920 den itibaren bu kutsal ve ulusal yapı
tın kapısı kapanmamıştır. Savaşlarda, ihtilâller
de bile Mecliste milletin temsilcileri milletin se
sini yansıtmışlardır. 

Şimdi de, her şeye rağmen Yüce Meclis 
görevine devam etmektedir. 12 Mart Muhtı
rası, Meclisi tatil etmek istiyen tahripleri ber
taraf edip, ona çalışma imkânı veren tarihî bir 
belgenin adıdır. 

12 Mart Muhtırası, Anayasa içinde demok
ratik parlömanter düzenin korunmasını sağ-
lıyan Atatürkçü bir hareketin adıdır. Onu 
Anayasa ve hukuk dışı göstermek istiyen dü
şüncelerin zaıfı ve aczi hareketin gücü ve mâ
nâsı önünde çökmüştür. 

Nitekim, birkaç ses ve birkaç gazeteden 
başka her sorumlu kişi gün geçtikçe 12 Martın 
mânâsını daha iyi anlamakta ve akılcı bir 
dairenin çevresinde toplanmaktadır. 

Parlâmentoyu teşkil eden gruplar, bağım
sızlar ve tüm siyasil partiler 12 Mart Muhtıra
sının ışığında memleketin tablosunu birlikte 
seyretme imkânını bulmuşlardır. 

Artık bundan böyle, memleketi 12 Marta 
kadar getiren sebepleri, hiçbir oy ve parti he
sabına yer vermeden, ortadan kaldırma gay
reti için© girmişlerdir. Böyle olmasaydı, daha 
12 Mart günü bunun gereği yapılırdı. Oysa 3 
maddelik belge dinlenmiş, kulislerde, grup
larda, idare kurullarında Cumhurbaşkanlığın
da tartışması yapılmış, Hükümet çekilmiş ve 
yeni Hükümetin kurulmasına geçilmiştir. 

O halde, icra teşriî organlar muhtırayı ka
bullendiğine göre, şimdi yapılacak iş, karşılıklı 
suçlamaları bir yana bırakarak memleketi bu 
noktaya getiren sebepleri ortadan kaldırmak 
ve muhtıranın gösterdiği yönde ve Anayasa 
içinde elbirliği ile çalışmaktır. 12 Mart belge
sinin 2 nci maddesi çok dikkatli bir çalışma-



M. Meclisi B : 81 5 . 4 . 1971 O : 1 

dan sonra yerine getirilmiş ve Sayın Hocam 
Erim Başbakanlığında partilerüstü bir Hükü
met kuurlmuştur. Tenkidler ne olursa olsun, 
şahsen ben kabinenin, muhtıra esprisine uygun 
olduğuna ve tesbit edilen şahsiyetlerin değer
lerine genellikle inanıyorum. Bu kabinede yer 
alma ümidini taşımış olanların ve fakat yer 
alamıyanların asla üzülmemesi lâzımdır. Önem
li olan, bu çok nazik şartlar içinde kişisel he
sapları bir yana bırakarak kurulan Hükü
metin başarısına hepimizin yardımcı olması
dır. 

Ordu muhtırası önünde ve Anayasa içinde 
usun sürede gerçekleşmesi gereken işler ve alı
nacak tedbirler neler olmalıdır? Bir çokları 
Hükümet Programında gösterilmiş olmakla be
raber, bâzılarını kişisel açıdan değerlendirmek 
istiyorum. 

Şahsi inancıma göre; reformları ve tedbir
leri kısa ve uzun süreli olarak bir ayırıma 
tabi tutmak mümkündür.. Kısa sürede ve ge
nellikle paraya bağlı olmadan yapılacak iş
ler, Hükümete süratle inandırıcılık ve güçlülük 
vasıflarını Bağlıyacaktır. 

Hükümet kamu oyuna, aşağıda sayacağı
mız icraatiyle kendisine inan, güçlülük ve gü
ven temin edecektir. Bu zemin hazırlandıktan 
sonra da uzun süreli ve plânlı reform hare
ketleri bağlıyacaktır. 

Sayııı Erim Hükümetinin ilk işi şüphesiz 
ki ülkede huzur ve güven sağlamaktır. Sayın 
Başbakanın söylediği gib;, sokakta rahat ge-
zilebilmeli ve biz ilâve edelim, çiftçi tarlasın
da, esnaf dükkânında, öğrenci - öğretmen oku
lunda, asker kışlasında ve herkes evinde hu
zur ve emniyet içinde olmalıdır. 

Bunun için faili meçhul kalmış suçların ve 
gençlik olaylarında ölen 20 memleket evlâdının 
failleri yakalanıp adalete verilmeli ve bu hu
sus kamu oyuna duyurulmalıdır. 

Aşırı akımların kaynaklan, ocakları, ör
gütleri, liderleri, yayınlan tesbit edilmeli ve 
faaliyetten ahkonmahdır. Mezhepçilik, tarikat
çılık, ırkçılık, bölgecilik gibi ulus bütünlü
ğünü bozan faaliyetler tesbit ve menolunmalı-
dır. Gizli ve özel öğretim hemen kontrol altı
na alınmalı, Atatürkçü öğretmenlere yapılan 
saldırılar şiddetle cezalandırılmalıdır. Kutsal 
dinimizi her türlü istismarın üzerinde tutul
malıdır. 

Silâh kaçakçılığı ve silâh imal eden yer
ler, taşıma belgeleri çok sıkı kontrol altına 
alınmalıdır. Çocukların zararlı yayınlardan 
korunma mevzuatı işletilmeli, diskotek;, ku
marhane, kahvehane ve sinema gibi yerler 
denetime tabi tutulmalıdır. Uyuşturucu mad
delerle savaş sıklaştırılmalıdır. 

Atatürk'e, ve lâiklik ilkesine yapılacak teca
vüzler takibedilmeli, bütün okullara inkılâp 
dersleri konulmalıdır. Köylerde, şehirlerde hal
ka Atatürk ilkeleri anlatılmak ve benimsetil-: 
meli, ulusal bayramlar köylerde de kutlanma
lıdır. 

Kamu hizmetlerinde Atatürk ve inkılâp 
aleyhtan memurlar çalıştınlmamak ve ilerici 
bir kadro göreve çağırılmalıdır. Devlet dai
relerinde partizanlık, rüşvet, suiistimal, ka
yırma kesinlikle önlenmelidir. Polis ve özel
likle Toplum Polisi yeni baştan düzenlenme
li, mevzuatı, kadrosu, personeli ve eğitimi ye
ni esaslara başlanmalıdır. Gençlik ve polisin 
münasebetleri düzeltilmeli halkın polise olan 
güveni artırılmalıdır. 

67 dinamik ve Atatürkçü vali, savcı ve em
niyet müdürü mutlaka iş başına getirilmeli
dir. Şimdiye kadar partizanlara ve ağalara 
hizmet eden, gerici ve çıkarcı çevreleri destek-
liyen valiler, savcılar ve emniyet müdürleri yer
lerini terketmelidir. Dost, hemşehri, akraba, 
meslekdaş gibi ölçüler yerine liyakat ve inanç 
hâkim olmalıdır. 

Üniversiteye devam eden öğrencilerin yurt, 
kredi, kitap,, tedavi gibi âcil ihtiyaçlan kar
şılanmalıdır. Gençliği bir oy ve kaba kuvvet 
aracı olarak kullanmak istiyen particilik, mut
laka sona ermelidir. Türk gençliğini Atatürk'-
çü bir bilinci etrafında toplamak için her yıl 
ulusal gençlik şûrası düzenlenmeli ve ortak 
amaçlar tesbit olunmalıdır. 

Parlâmentonun itibannı kuvvetlendirmek 
için üyelerin mal beyanına tabi tutulması, han
gi işlerle meşgul olamıyacaklannın tesbiti, Dev
let dairelerinde kamu ve kişi işlerinin takibi
nin bir usule bağlanması, Parlâmento üyeleri 
ile Hükümet münasebetlerinin çizilmesi, üye 
ödeneklerinin çözümlenmesi, komisyon, Genel 
Kurul çalışmalannın ve devam konusunun da
ha verimli hale getirilmesi lâzımdır. 
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Suiistimal iddialarının yeniden ele alına
rak, aksıyan Meclis denetiminin etkili bir bi
çimde işletilmesi bu Hükümete bağlıca inandı
rıcılık vasfını sağlıyacaktır. 

Sosyal bir âfet manzarası arz eden hayat pa
halılığını ve işsizliği önliyecek kanuni ve ida
ri tedbirler süratle alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Hükümetin 
uzun süreli icraatı ve ele alınacak reform ça
lışmaları üzerinde kısaca duracağım. 

'Bu çalışmalar arasında hemen ele alınması 
gereken konu, seçim mevzuatıdır. Çünkü, 
içinde bulunduğumuz siyasi koşullar bizi her 
zaman ve her an bil" sieçim emrivakii ile karşı 
karşıya getirebilir, 

Kabul etmek gerekir ki, yürürlükteki se
çim kanunları ulus iradesini serbestçe yan
sıtmaya, baskı gruplarını Meclislerde temsile 
engel olan hükümler taşımaktadır, özellikle 
önseçim mekanizması bu engellerin başında 
gelmekte ve memlekette siyasi ahlâk telâkki
lerini dahi sarsmaktadır. Kütükler, seçmen
lerin yaşı ve nitelikleri, oyların Meclislerde 
jtam yansıması, milletvekili adaylarında ara
nacak vasıflar gibi hususlar elbette yeni se
çim kanununda da yer almalıdır. 

Bundan sonra ele alınması gereken reform
lar şunlar olmalıdır : 

İlkokuldan itibaren, yetişkinler de dâhil, 
tüm eğitim ve öğretimi içine alan reform ta
şanlarının hazırlanması için bir eğitim şûra
sının çalışmalara başlaması ve teknik öğreti
me ağırlık verilmesi, köy enstitülerinin bu
günkü koşullara uygun olarak tekrar açılma
sı. 

Bugünkü kamu düzeninin daha verimli 
işleyebilmesi için idarede ve idari metotlarda 
yeniden düzenleme yapılması, idari reforma 
dayalı sınıflandırma, liyakat ve âdil ücret 
ilkelerini kapısıyan bir personel reformu. 

Küçük parçalan birleştiren, büyük toprak
lan dağıtan, ufalmayı önliyen ve iktisadi 
işletmeciliğe dayanan, dönüm başına verimi 
arttıran bir toprak ve tanm reformu ve dö-
layiisiyle yüz yıllardır halkı sömüren, ezen ve 
her türlü ilerici harekete engel olan ve şim
diden toprak muvazaasına girişen ağalık dü
zeninin tasfiyesi. 

Ulusun % 70 ini kapsıyan ve milletin efen
disi olan fedakâr köylümüzü kalkındıracak 
ve onu insanca bir yaşama düzeyine getire
cek iskân reformu, küçük yerleşme birimleri
nin birleştirilerek büyük köyler kurulması, 
kentleşme akınının düzene sokulması, koo
peratifleşme, Tarım - İş Kanunu, el sanatları, 
yol, su, elektrik gibi altyapı tesislerinin 
tamamlanması. 

1985 yılında Türkiye'nin nüfusu 55 0O 000 
u bulacak, bunun 25 - 30 milyonu kentlerde 
yaşıyacaktır. önümüzdeki 15 yıl içinde 8 
milyon kişiye kentlerde iş bulmak zorûnluğu 
vardır. İthalâta dayalı bugünkü montaj sa
nayii, pek az istihdam h'acmi yaratmaktadır. 
Bu sebeple tanmdaki fazla iş gücünü üretici 
faaliyetlere kaydırmak için plânlı bir ağır sa
nayi reformunun yapılması. 

Reformcu bir yönetimin, dış ülkelerin 
tuzağına düşmeden başarıya ulaşabilmesi için 
dış ticaret sorununun ele alınması ve bu ala
nın Devletleştirilmesi. 

Ulusal ekonomi aleyhinde hızla gelişen ve 
para ticareti yaparak halk sırtından milyar
lar vuran özel bankacılık ve sigortacılığın 
Devletleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin sos
yalizasyonu, kimsesiz çocukların korunması, 
körlerin, sakatların rehabilitasyonu, bütün ka
mu personelinin, memleketin geri kalmış böl
gelerinde bir plân içinde hizmet turu yap
masının sağlanması, bölgelerar&sı sosyal, eko
nomik ve kültürel açıklığın kapatılması/Doğu 
ve Güney - Doğu için özel kalkınma plânının 
uygulanması. 

NATO, ikili- anlaşmalar, Ortak Pazar, ya. 
bancı sermaye, dış yandım, borçlar gibi dışa 
bağımlılığı arttıran önemli konuların yeni 
den gözden geçirilmesi, Atatürkçü bir dış po
litika izlenmesi, rengi ne olursa olsun her 
çeşit emperyalizme memleket kapılarının ka
panması, ulusal harb sanayiinin mutlaka ger
çekleştirilmesi. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, üç dakikanız 
var, kabul edilen zamana före lütfen toparla
yınız. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 
'Sonuca gelmiş bulunuyorum sayın arkadaş

larım. 
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iSalt hukuk açısıridan incelendiği takdir
de Anayasaya ve demokratik ilkelere aykırı 
gibi görünen ve fakat gerçekçi ve memleketçi 
açüdan incelendiği zaman demokratik ve 
lâik Cumhuriyeti korumak amacı ve zaru
retiyle ortaya çıktığı anlaşılan ordu mubta-
rısı önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, özellik arz eden çok nazik bir ça
lışma dönemimin içine girmiş bulunuyoruz. 

Demokrasiyi ve Parlâmentoyu korumak, 
bumdan 'böyle çok hassas bir çiçeği yaşatmak 
kadar zor ve ince bir mahareti gerektirmek
tedir,. Hepimize düşen görev, memleketli, 12 
Mart eşiğine kadar getiren olayların suçla
masını şimdilik kaydiyle bir yana bırakarak, 
'solmuş olan demokrasi çiçeğini tekrar dirilt
mek ve geliştirmek olmalıdır. 

12 Mart mulhtarısmın ilk kelimesi Parlâ
mentodur. Ve bu Parlâmentonun yurdumuzu 
anarşi, kardeş; kavgası, sosyal ve ekonomik 
huzursuzluk içine soktuğu, Atatürkçü hedefin 
yitirildiği, reformları yapmadığı ve memle
ketin geleceğini ağır bir tehlikeye düşürdüğü 
ileri sürülmektedir. 

Bu Meclis, muhtırayı kabullenip reformcu 
bir Hükümetin kurulmasına imkân verdiğine 
göre, onun tartışmasını kapatmış, parti ve şa
hıs çekişmelerini bir yana utarak, Atatürkçü 
ve reformcu bir çalışma dönemine gir
miş bulunmaktadır. Anayasaya ve de
mokratik kurallara göre, partiler üstü 
bir tutumla Meclislerin kemdi bünyelerinden ve 
dışarıdan ıtesibdlt edilen reformcu ve Atatürkçü 
görüşlere sahip şahsiyetlerden mürekkep bir 
Hükümet kurulmuştur. Bu Hükümet, Anaya
sanın ve muhtıranın ışığında memleketin sü
ratle huzurunu sağlıyacak ve reformlar ya
pacaktır. Program bunu açıkça göstermek
tedir. 

Toplumun her kesimi Hükümetten çok şeyler 
beklemektedir. Şahsen biz de konuşmamızda 
belirttiğimiz icraat ve reformları, Sayın Erim 
Hükümeti mden sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Bir zamanlar dünya politikasına hükmeden,, 
büyük devletler ve medeniyetler kuran kah
raman bir milletin, bugün dünyanın geri 
kalmış 78 nci ülkesi durumumdan kurtulması 
ve lâyık olduğu çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkması kesin bir zorunluk haline gelmiştir. 
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Yoksulluğun, bilgisizliğin artık sone ermesi 
ve bu kara yazının değişmesi lâzıdır. Bu ka
deri değiştirebilenler tarihe karhaman ola
rak geçeceklerdir. 

işte bu sebeple şahsan biz. Hükümetin ya
pacağı Atatürkçü ve reformcu her icraatı des-
tekliyeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, 
vaktiniz doldu. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Meclis 
olarak bunu yapamazsak bu ulusu ve hem 
de bize verilen son fırsatı kaybetmiş olacağız. 
O takdirde, muhtıranın üçüncü maddesinde de 
belirtildiği gibi, Atatürkçü ve reformcu ordu 
iş başına gelecek ve bu salonda büyük mil
letimizin kaderini değiştirecek tüm reformları 
yapacaktır. 

«idare-i maslahatçılar esaslı devrim ya
pamazlar» diyen büyük reformcu Atatürk'ün 
bu sözü, yeni Hükümetin düsturu olmalıdır. 
Başarısını camdan dilediğimiz ve bünyeslimde 
bu niteliği gördüğümüz Hükümetin idare -i 
maslahat yoluna saptığını, tutucu ve gerici 
düzene tâtviz verdiğini anladığımız gün kar
şısına çıkacaklar arasında biz de bulunacağız. 

12 Mart muhtırası ordu ile birlikte artık 
bizim malımız ve emanetimiz olmuştur. Biz 
onu taklbetmezsek o., bizi takiıbedecektir. 
Esasen bizi takibeden, Anıttepe'de tüten mâ
nevi buhurdandır. Orada müspet ilim, özgür
lük, kardeşlik, ilericilik ve lâiklik ilkeleri 
tütmekte ve her gün bütün vatan ufuklarını 
sarsmaktadır. 12 Martta bu ruhu aramak lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, vaktiniz çok ge
çiyor efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Çok az 
kaldı efendim. 

Türkiye'yi idare edenler ve edecek olanlar 
gözlerini ve gönüllerini Anıttepe'den ayırdık
ları takdirde hem kendilerine ve hem demem-
lekettte felâket getireceklerini bilm'elidirler. 
Onu, yalnız bayram günlerimde hatırlıyanlar, 
Anıttepe'ye şekilleriyle değil, fikirleriyle, inanç-
lariyle gitmelidirler. 

Türkiye'yi idare edenler ve edecek olanlar 
bir de Ordu ve gençlik faktörünü hiç hatırdan 
çıkarmamalıdırlar. Çünkü Atatürk büyük ese
rini, yani 'Cumhuriyeti onlara emanet etmiştir. 
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Türk Ordusu hiçbir zaman Devleti /bizzat 
idare etme ihtirasına kendisini kaptırmamış-

tır. O, ancak Atatürk ilkeleri tehlikeye düştü
ğü ve memleket bölünme tehlikesi ile karşılaş
tığı zaman bu yola girmek zorunluğunu hisset
miştir. Böyle bir tehlikeyi gören Atatürkçü or
dunun hissiz ve hareketsiz kalması asla düşü
nülemezdi. önemli olan memleketi idare eden 
tüm politikacıların, siyasal partilerin, hükümet
lerin orduyu bir zorunlukla karşı karşıya bırak
mamalarıdır. Kendi öz evlâtlarım harcamak pa
hasına demokratik idareyi koruma gayreti ile 
çırpman Türk Ordusuna ancak minnettar ol
mak gerekir. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün "açtığı bu Yüce 
Meclisin, fakir ve kahraman halkımızın ümit 
mihrakı olarak ebediyen yaşamasına ve reform
cu Erim Hükümetinin başarısına bağımsız bir 
üye sıfatı ile destek olma dileği ve karan ile 
hepinize en içten saygılarımı sunarım. (C. E. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 81 nci Birleşimin 2 nci oturumu
nu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası, aleyhte, sayın Enver Akova'nın-

dır. Buyurunuz efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlanm, 

Huzurunuza, Hükümet programı üzerinde 
şahsım adına görüşlerimi arz etmek için çıkmış 
bulunuyorum. 

Tarihte mümtaz ve emsalsiz bir ırk olarak 
tanınan Milletimizin, dünyanın üç kıtasını fet
hedip, dördüncüsüne el attığı günlerde millî şah-
siyemizi temsil eden bir medeniyet kurarak, 
düşmanlarımızı bile imrendirmesi, sarsılmaz bir 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Normal çalışma saatimiz dolmuş, biraz ön

ce arz ettiğim gibi, çahşmalann devamı husu
sunda bir önerge gelmiştir. Ancak, önergeyi, 
bir saat ara vermek kaydı ile önerge sahipleri 
de lütfen müsaade ederlerse - oylannıza arz 
edeceğim. Zaten muvafakatlannı da bildiriyor
lar efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerin 

bitimine kadar Genel Kurul çalışmalarının de
vamına karar verilmesini arz ve teklif ederiz, 

A.P. Grupu adına O.H.P. Grupu adına 
Balıkesir istanbul 

ibrahim Aytaç Necdet Uğur 

BAŞKAN — önergeyi oylannıza arz ediyo
rum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Saat 20.10 da toplanılmak üzere birleşime 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 19.05 

üstünlük şuuruyla olmuştur. 

Sene 1923 Kenetlenen ve tek nefes halinde 
bir atmosfer vücuda getiren milletimiz, kor
kusuzca Dünya Devletlerine bağımsızlığını ilân 
edip, varlığını kabul ettirmişti. 

Dedelerimizin kanıyla yoğrulan topraklan-
mızın sembolü olan bayrağımız göklere yüksel
mekte ve Devletimizin ismini «Türkiye Cumhu. 
riyeti» olarak Dünya devletlerine duyurdu ve 
duyurmaktadır. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» iba
resiyle içinde bulunduğumuz ve şerefli birer 
üye olarak çalıştığımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin mânevi varlığı teessüs etmiş, se-

IKINCI OTURUM 

Açılma saati : 20.10 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankın), M. Orhan Daut (Manisa), 
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vinç gözyaşları akarken Allah'a uzanan eller, 
Türkiyemiz için niyazda bulunuyordu. 

îşte 1923 yılının kompozisyonu. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Aklın ve mantığın hakim olmasiyle kuru

lan Cumhuriyetimizin mahsulü olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, yakın tarihimizde Ulu 
Atatürk'ün en mukaddes emanetidir. Yüce 
Meclis, Türk Milletimizin kendisinde mündemiç 
olduğu bir yasama ve denetleme organıdır. Bu 
organda cemiyetimizin muhtaç olduğu prob
lemler çözülür ve çareler aranır. Bütün bu 
arzular ancak ve ancak demokrasi rejiminde 
düşünülebilir. 

Demokrasi uzun mücadele devirlerinin mah
sulüdür. Kuvveti hukukta arayan ve insanlara 
hürriyet getiren bir sistem olarak, hakkını ara
masını bilen milletler için «en mütekâmil rejim» 
şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 
İdare tarihi, milletleri üç türM deneme süz

gecinden geçirmiştir. 
1. — Monarşi, 2. — Oligarşi, 3. — Rarar kıl

dığı demokrasi; uğruna bol bol kanlar dökülen 
demokrasi. 

Demokrasi, halkın kendi kendini idare et
mesidir. Ve bunun teminatı, yine halkın irade 
ve arzusuyla teşekkül ve tekevvün etmiş olan 
anayasalarda bulunmaktadır. Aslında demokra
si, şüphesiz bir kaideler manzumesidir. Elbette 
demokraside iktidarlar, hakimiyetlerini halkın 
çokluklarından aldıkları itimada bağlarlar. Ço
ğunlukta bulunan iktidarlar azınlıkta bulunan 
vatandaşların hak ve hukuklarını gözetirler, 
zulüm ve baskı yapamazlar. Bu kaide tersine 
•döndüğü zaman, azınlıkta kalmış olan kişiler, 
ekseriyeti hâkimiyetleri altına almak ve ikti
dara fikirlerini zorla kabul ettirmek yoluna gi
demezler. Zira, bu halde ortaya hukuk dışı bir
takım anarşik hareketler çıkmış olur ve bu, bü
tünüyle bir kaos yaratır. Demokrasinin olduğu 
yerde onun yokluğundan bahsedilemez, yoklu
ğu hainde de varlığından söz edilemez. Bu bir 
mantık kaidesidir. 

Yüce Parlâmentomuzun fikir ve kanaat 
grupları, yani partiler, hem Hükümet, hem de 
siyasi mücadelelerde, birer disiplin kadrosu
dur. Demokraside kanun, her hangi bir şahsın 
sınıf ve zümrenin isteğiyle çıkamaz. Dolayısiy-
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le Parlâmentoda kanun, halkın müşterek aidi
nin ve serbest reyinin tecellisi olarak çıkar. 

Medeni ve siyasi bütün hakların ölçeği işte 
bu kaidelerdir. Bu kaidelerin dışında Parlâ
mentonun yara almasından değil, yokluğundan 
bahsedilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birbuçuk seneyi bulan bir süreden beri mil

letvekili olarak Yüce Mecliste bulunuyoruz. 
Bu müddet içinde maalesef demokrasimizin 
üzerine gölge düşürebilecek mahiyette birçok 
olaylarla karşılaştığımızı da ifade etmek iste
rim. İşte ben, Türk Milletinin itimadı ve tevec
cühü ile bu sıralara oturma şerefine nail olmuş 
ve millet adına milletin kürsüsünde düşünce 
ve fikirlerimi serbestçe söyleyebilmek imkânını 
bulmuş bir milletvekili olarak, içinde yaşadığı
mız hâdiseyi böylesine bir tahlile tabi tutuyo
rum. 

Buna göre, millî iradenin hakiki ve yegâne 
temsil edildiği yerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olduğudur. Ve bu sistemde her şeyin 
sarih ve katî mahiyette yani, yeni anayasa ile 
tahtı emniyete alınmış bulunduğudur. 

Bu durum muvacehesinde diyorum ki, bu, Tür
kiye'de halkın idareye iştiraki mücadelesinin 
değişik bir safhasıdır. Anayasada hükümetlerin 
nasıl 'kurulacağı ve nasıl seçileceği açıkça be
yan edilmiş olmasına rağmen, içinde bulundu
ğumuz bu zor ve zorlayıcı şartlar tehaddüs et
miştir. Olaya bu açıdan baktığımızda Sayın 
Nihat Erim tarafından kurulmuş bulunan Hü
kümetin Anayasaya uygun bir prosedür dâhi
linde kurulmuş olduğu inancında değilim,. 

TUFAN DOĞAN AVŞARG1L (Kayseri) — 
Geç fark etmişsin geç... 

ENVER AKOVA (Devamla) — Zira, 12 
Mart muhtırasiyle ortaya çıkan olayın hiç tah
liline geçmeksizin onu taMbeden günler zarfın
da Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafsız bir baş
bakan araması ve sonunda bir siyasi partiye 
mensup Sayın Erim'in, istifa ettirilmek suretiy
le Başbakanlığa atanmış olması, beni tarafsız
lık niteliğinde tatmin edememiştir. 

Ayrıca, bu Yüce Mecliste milletin iradesi 
ve seçmesiyle görev ifa eden 450 sayın millet
vekili ve Senato kanadında aynı şartlarla gel
miş bulunan 180 senatör, sanki genç beyinleri 
ve ehliyetleri yokmuş gibi bir kenara itilmiş
lerdir. 
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Parlâmento dâhilinde kabineye az sayıda, 
Parlâmento dışından ise çok sayıda üyenin ge
tirilmesini de yadırgamış bulunuyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Parlâmentodan gücünü alamıyan bir Hükü

metin programını gerçekleştiremiyeceğini be
lirtmek isterim. Bu nedenle programını müza
kere ettiğimiz Hükümetin güçlü ve inandırıcı 
olacağına inancım yoktur. 

Bu şartlar dâhilinde Hükümet programının 
tahliline geçiyorum. 

1. —• 22 sayfadan ibaret olan programda 
Türkiye'mizin halledilemiyecek problemleri 
kalmamış, bütün bunlar dile getirilmiştir. Bu 
problem ve arzuların halledilmesi ve yerine ge
tirilmesi için, bol bol vaitler yoluyla, hesabet-
tiğimizde, yüzün üstünde Yüce Meclisten ka
nunun çılkması gerekmektedir. Sayın Erim kısa 
müddet içinde bunları gerçekleştirebilecek mi
dir? Sayın Erim Hükümetinin vasfı reform 
hükümeti olduğuna göre, Hükümet bu reform
ları kısa bir müddet içinde nasıl yapacaktır? 
Bunları yapabilmesi için kanaatimce icra ömrü
nün çok uzun olması gerekir. 

2. — Bol bol yapılan vaitler kapalı bir zarf 
niteliğindedir. Programı dikkatli okumama 
rağmen, programda çözüm yolu olarak kilidi 
bulabildim ama anahtarının izine bile raslıya-
madım. Şurasını itiraf etmek gerekir M, prog
ramda çözüm bekliyen meseleler maddi cepheye 
dayandığı gibi,, bunlar, aynı zamanda uzun se
nelerin kucağında çözümlenebilecek konulardır. 
Sayın Başbakandan bu hususun açıklamasını 
önemle talebetmekteyim. 

3. — Toprak reformunun ifade edildiği cüm
lelerde, kelimelerde sihir anlamından başka 
îjbirşey çıkaramadım. 

Bugün dünya tarımı, dev çiftlikleri bile ye
tersiz buluyor, onları bile birleşik işletmeler ha
line getiriyor. Toprak reformu, kolay kolay çö
zümlenecek bir problem değildir, öyle zannedi
yorum ki, milyarların konuşacağı bir iştir bu. 

BAŞKAN — Sayın Akova, üç dakikanız var 
efendim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyorum 
ıSaym Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim reformuna gelince, programın 

bilhassa bu konuyla ilgili olarak iki oümlesiin-
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de hayli düşündüm ve bir mâna çıkaramadım. 
Yalnız hatırımdan geçen şudur : Huzurunuzda 
İmam - Hatip okullarının durumlarını zabıtla
ra tescil ettirmek için bu okulların hüviyetin
den biraz bahsetmek istiyorum. İmam - Hatip 
okulları, ilk devresi dört, ikinci devresi üç se
ne olmak üzere yedi senedir. 

Sayın Hükümet programında «İmam - Ha
tip okulları orta öğretim sistemine uyacak bi
çimde ıslah olunacaktır» deniyor* 

Sizlere soruyorum muhterem arkadaşlarım; 
dört senelik ilk devrede meslekî derişlerin ya
nında bir tarafta Fransızca, Farsça, Arapça 
okunurken, diğer taraftan tarih, coğrafya, İn
kılap tarihi, Cumhuriyet tarihi, edebiyat, psi
koloji gibi bütün dersler de okunmaktadır. 

Bu ibareden benim anladığım şudur : imam 
Hatip okullarının üzerinde durulacak bir dâva
sı yok, sadece İmam - Hatip okulu mezunları
nın, - öyle tahmin ediyorum M, Sayın Hükümet 
bunda samimî olacaktır - üniversitelere girme
sini sağlıyacaktır. Anladığım ilk mâna budur. 

ikincisi, imam - Hatip okullarının - inşallah 
öyle olmıyacaktır - ilk devresini kaldırıp, orta 
öğretime uydurarak, yalnız pozitif ilimlerle bu 
talebeleri lise kısmında tutmak suretiyle bir 
eğitim sistemi düşünülmektedir. Bu takdirde 
Libya ̂ da Camiat'üs Sunusiyyet'il islâmiyye'de 
atalarımızın, şeyhülislâmlarımızm, Ebû Suud'-
un tefsirlerini araplar okurken Türkiye'mizden 
çıkan bir Cumhuriyet çocuğu, o hapsedilmiş 
eserlerimizi okumıyacak mıdır; meslekî dersle
ri kaldırarak bu hüviyeti mi İmam - Hatip okul
larına vermek istiyoruz? Bunun (açıklanmasını 
Sayın Hükümetten önemle rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akova, vaktiniz tamam
dır efendim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktimin az olması sebebiyle konuşmamla 

son vereceğim. 
Bu şartlar dâhilinde, şahsan bu Hükümetin 

Türk Milleti için yapabileceği en büyük hizmet, 
olsa olsa Meclisi seçime sokabilecek bir atmos
feri temin edebilmesi ve yine iktidarı, Anayasa 
gereğince, milletin tercihine bırakabilecek bir 
ortamı hazırlıyabilmesi olabilir. Bunun, Hükü
met programında hiç bahis konusu edilmemiş 
olmasını calibi dikkat buluyorum. 
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Seçim kanununun hazırlanması ayrı bir ko
nudur ve bu sebeple bir türlü güven duygusu
na sahibolamıyorum. Hükümet bana bu güve
ni venebilmıeMir. Bunu ümidediyorum ve bek
liyorum. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — 6 sayın üye konuşmuş, 4 tane 

ayrı yeterlik önergesi gelmiştir, 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 

Aleyhte konuşacağım. 
BAŞKAN — Okunduğu zaman efendim. 
ıSayın Başbakan, buyurun efendim. (C. H. P. 

sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli) — 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, İM gün önce 
sunmuş olduğumuz program üzerinde, bugün, 
partilerimizin gruplarının sayın liderleri, söz
cüleri- görüşlerini açıkladılar. Büyük Meclisin 
İM sayın üyesi de, şahısları adına konuştular. 
(Sırası ile bunlara cevaplar arz edeceğim. 

Sayın inönü, çok istifade ile dinlediğimiz 
konuşmasında, Türkiye tarihinde, yakın devir
lerde askerî müdahalelerin medenleri ve sonuç
lan üzerinde durdular. Hükümetimizin sun
muş olduğu programı olumlu olarak karşıladık
larını beyan buyurdular. Bunlar hakkında ay
rıntılı konuşmıyacağım, zaman ilerlemiştir. 
Yalnız, ilki nokta üzerinde duracağım. 

Sayın inönü, petrol konusuna temas ettiler 
ve bunun önemi üzerinde durdular. Biz de Hü
kümet olarak petrol konusu üzerinde aynı 
önemle duruyoruz ve yer altı petrol servetimi
zin, en azdan, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılı-
yacak kadar zengin olmasına rağmen, bugüne 
kadar fazla bir netice alınamamış olması üzeri
ne eğileceğiz ve bunu en rasyonel şekilde de
ğerlendirmek için, üzerinde ilmî ve teknik ça
lışmalar yapacağız. 

Keza, dışardan ithal edilmekte olan petrolün 
de, diğer medeni dünya ülkelerindeki şartlarla 
ithal edilmesini, o fiyatlarla ithal edilmesini 
sağlamaya çalışacağız. 

Yine, Sayın inönü konuşmalarında, toprak 
reformu, tarım reformu konusuna temas etti 
ve çok haklı olarak partilerin, kimisinin top
rak reformu, kimisinin de tanm reformu üzerin
de durduklannı ve fakat, muhteva itibariyle, 
aşağı - yukan her ikisinin de, biri «toprak re
formu» derken aynı şeyleri kasdettiğini, öteki 
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de «tanm reformu» derken, aynı şeyleri kas
dettiğini söylediler. 

Bu fırsattan istifade ederek, ben de, Hükü
metinizin bu konuda ne düşündüğünü söyliye-

Biz, «toprak reformu» ve «tanm reformu» 
sözlerini, birbirinin müterafiki olarak kullan
dık. Yani, Türkiye'de dağıtılabilecek durumda 
olan topraklan vatandaşlara dağıtmakla tanm 
meselesi hallolacak, toprak meselesi hallolacak, 
böyle bir hayat peşinde değiliz. 

öte yandan, toprak reformu yapmadan, sa
dece tarım ürünlerinin fazlalaşmasını sağla
mak için araç ve gereç temin etmek, sadece va
tandaşlara! tanm eğitimini*önemle ele almakla 
da bu işin sağlanacağına kanii değiliz. İkinci 
Cihan Savaşından sonra, hemen hemen her 
memleket toprak reformunu yapmıştır. Bunla
rın içinde çok başanlı netice alanlar olduğu gi
bi, fazla basan alamıyanlar da olmuştur. 

Sırası gelmişken, toprak reformu ve tanm 
reformundan bahsederken bir noktaya temas 
edeyim. Sayın Dengiz, çok haklı olarak toprak 
reformunun iki yönlü olduğunu, bir sosyal yö
nü bulunduğunu, bir de ekonomik yönü bulun
duğunu işaret etti. Çok yerinde bir işaret. Mese
lâ Hindistan; toprak reformu, tanm reformu 
yapmıştır, ekonomik yönünde başanlı olmuştur, 
tarım ürünlerinin gelişmesine, artırılmasına mu
vaffak olunmuştur ama, sosyal yönünde başa
nlı olunamamıştır. Yani, Hindistan'da toprak
sız çiftçiye toprak temini işi kemaliyle sağlana
mamıştır ama, tanm ürünleri artmıştır. 

Biz, programımızda da söylediğimiz gibi, bu 
konuda şöyle hareket etmeyi düşünüyoruz : El
deki, şimdiye kadar yapılmış hazırlıklan değer
lendireceğiz, değerlendiriyoruz. Bundan başka, 
bu güne kadar, ikinci Dünya Savaşından son
ra toprak reformu yapmış ve bunda en başarılı 
neticeyi almış olan memleketlerin tecrübelerin
den de faydalanmak istiyoruz. Onlann uzman
larını memlekete davet edip, onlara da işi bir 
kere inceletmek istiyoruz. Yani, toprak konu
sunda da en rasyonel şekilde nasıl hareket et
mek mümkünse o şekilde hareket etmek istiyo
ruz. 

Takdir edersiniz ki, Hükümetiniz henüz va
zifeye başlıyalı bir hafta kadar bir zaman oldu 
ve Yüce Meclisin güven oyunu almadan da, da-
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ha derinliğine, hazırlıklara girişmek bahis ko
nusu olamazdı. 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasına ge
çiyorum. Sayın Feyzioğlu, hakikaten çok olum
lu, aydınlatıcı ve bizi faydalandırıcı bir konuş
ma yaptılar. Memleket sorunlarının bir çok veç
helerine vukuflu bir tarzda temas buyurdular. 
Bu arada, dış münasebetler üzerinde, diğer nok
talarda bir şey söylemiyorum, çünkü, biz de 
kendisi gibi yahut kendisine çok yakın düşün
düğümüz için Yüce Meclisin vaktini almak is
temiyorum. 

Dış münasebetler konusu üzerinde haklı ola
rak durdular ve bilhassa şuna işaret ettiler; 
Kıta Çin'ini tanıma meselesinde dediler ki; 
«Kıta Çin'ini tanıyacağız» Kıta Çin'ini «tanıya
cağız» diye bir kararımız yok, inceliyeceğiz, 
tetkik ediyoruz. Millî menfaatlerimiz tanımayı 
üstün kılarsa tanıyacağız. Başka hiçbir mülâ
hazayla bağlı kalmıyacağız. 

Bu noktada şuraya işaret buyurdular; tanı
yan memleketlerde görülmüştür - hakikaten 
görüyoruz - Kıta Çin'e bir sefaret açar, bir el
çilik açar, âdeta bir ordu kadar kalabalık elçi
lik mensubu vardır ve bunların başlıca vazifesi. 
de, o memleketin içişlerinde «sübversif hareket
ler» denilen kışkırtıcı, tahrikçi hareketlere gi
rişirler. 

Gene bu konuda, Sovyetlerle olan münase
betlerimize de haklı olarak temas ettiler ve 
«Sovyet Radyosu» dediler, «ISovyet Radyosu» 
değildir ama, «Bizini Radyo» devamlı olarak bi
zim içişlerimizle meşigul olmaktadır ve sübver
sif neşriyatına devam etmektedir. 

Arkadaşlar, bu noktada gayet sarahatle şu
nu arz etmek isterim, Hükümetiniz iyi komşu
luk münasebetleri gütmek istediği memleketler
den, ülke bütünlüğüne saygı, bağımsızlığına say
gı, haklarına saygı yanında içişlerine karışma
mayı da başlıca bir şart olarak talebetmektedir. 
Komşu memleketlerle ve uzak memleketlerle 
iyi münasebetleri yürütmemiz, geliştirmemiz 
İçin başlıca şart, bizim içişlerimize karışmamak 
ve Türkiye'deki sübversif faaliyetleri yani, el 
altından tahripkâr faaliyetleri körüklememek, 
beslememektir. Bunlar körüklendiği, beslendiği 
nisbette, o memleketin bizimle olan ilişkileri
nin, dostluk içinde gelişmesi engellenmiş olur. 

Demek ki, Türkiye ile iyi komşuluk ve dost
luk ilişkilerinin gelişmesi, bizim elimizde de
ğil, bizim komşularımızın elindedir. Çünkü 
biz Türkiye olarak hiç kimsenin içişlerine ka
rışmıyoruz, hiç kimsenin rejimiyle meşigul ol
muyoruz, hiçbir memlekette el altından tahrik
ler yapmaya çalışmıyoruz. Bunun mukabilini 
istemek, beklemek de bizim hakkımızdır. 

Yine, Sayın Feyzioğlu, ikili anlaşmalardan 
programda 'bahsedilmemiş olmasına temas etti
ler. 

Programın baş sayfalarının birinde de arz 
ettiğimiz gibi, programda temas edilmiyen nok
talar, Hükümetin ihmal ettiği, meşgul olmıyaca-
ğı, terk ettiği noktalar değildir. Söylüyoruz, 
İkinci Beş Yıllık Plânda, 1971 bütçesinde mev-
cudolup da yürütülmekte olan hususları biz 
tahsisen «bu programda, bu noktayı şu suretle 
değiştireceğiz» demezsek, o demektir ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân olduğu gibi yürüyecek, bütün 
önemiyle takilbedeceğiz; ıo demektir ki, 1971 
bütçesindeki hususlar bütün önemiyle takibedi-
lecektir. ikili anlaşmalar hususundaki görüşle
rimiz bu kürsüde mütaaddit defa ifade edilmiş
tir. O görüşler dâhilinde, tabiî anlaşmalar ve 
bilhassa anaanlaşma da gözden geçirilecektir. 

Tekrar ediyorum, Hükümetiniz henüz işbaşı
na geleli bir hafta olmuştur ve bu bir haftayı 
da biz, program hazırlıklariyle geçirdik, henüz 
dosyaların içine girip de, meseleleri incelemiş de
ğiliz. 

Bu vesile ile, fbir noktaya daha işaret ede
yim, insanlar Parlâmentoda muhalefette iken 
başka türlü, daha rahat konuşurlar, Devlet so
rumu altına girdiği zaman, Devlet dosyalarını 
tetkik ettiği zaman başka türlü konuşurlar. 
(A- P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesle-
ri.) 

Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı konusuna 
da haklı olarak temas ettiler. Ben, Sayın Feyzi
oğlu'nun, öteden beri bir Dış Ticaret Bakanlığı 
tesisine taraftar olduğunu bilirim. Hattâ, 1970 
bütçesi üzerindeki konuşmalarını da hatırlarım. 
Gene, o konuda da diyeceğim ki; biz fikir ola
rak mevzuu ortaya attık ama, mesele daha in
celeme safhasındadır, işaret ettikleri mahzurla
rı bertaraf etmeksizin ama, faydayı sağhyacak 
bîr formülü aramaktayız, henüz biz de bulmuş 
değiliz. 
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Doğu bölgesinden bahis buyuruldu. Doğu 
bölgesinden programda ayrıca bahsedilmemiş ol
ması, bu konuya Sayın Dengiz de bahsetti, Do
ğu bölgesinin ihmal edildiği mânasına alınma
sın, rica ederim. Arkadaşlarımdan benim kadar 
Parlâmentoda eski olanlar hatırlıyacaklar, 1948 
yılında Doğu Kalkınma Plânını ilk defa ortaya 
atan ve o zamanki Hükümete kabul ettiren, o 
zamanki bütçeye de ilk tahsisatı koyduran insan 
benim. 1948 da bu oldu. 

Sonra, «'Memleketin Doğusu, Batısı yoktur, 
cümlesi beraber kalkınacak» dendi. Doğu Kal
kınma Plânı terk edildi, 22 sene bu şekilde kay
bettik. Keşke, o Doğu Kalkınma Plânı devam 
etseydi de, şimdi Doğu kim bilir ne halde olur
du. 

Karma ekonomi hususunda ben zannediyorum 
ki, plânda kâfi derecede teminat vardır. Plânın 
iki yerinde; birinde karma ekonomide yani, 
«Türkiye kalkınmasını karma ekonomi içinde 
yapacaktır» sarahati vardır, bir yerinde «özel 
teşebbüsün Anayasada yazılı olan ifadelerle 
güvenlik içinde çalışmasının sağlanacağı» söy
lenmiştir. 
Arkadaşlar, Türkiye Devleti bir devamlılık 

içindedir, Hükümetler değişir, ama Devlet de
vam eder. Şimdi, iMnci Beş Yıllık Plân tatbik 
edilmektedir. İkinci Beş Yıllık Plânın öngördü
ğü tarzda, Türkiye karma ekonomisi sistemi 
içinde çalışmalarına devam edecektir. Söyle
nenler, söylentiler, hepsi ya bir vesvesedir, ya
hut maksatlı uydurmalardır, buna emin olabi
lirsiniz. 

Emeklilik meselesine de temas buyurdular; 
«:Bütçe Kanununa konulmuş olan emeklilere 
ait avans hükmü iptal edilebilir» dediler. Doğ
rudur. Bu husustaki karan süratle alacak, âdil 
bir tedbir olarak, ya, Mecliste halen bulunan 
kanunu yürüteceğiz, ya da, çok kısa bir zamanda 
yeni hükümler getireceğiz. Düşüncemiz budur. 
Programın 10 ncu sayfasında da bu noktaya te
mas edilmiştir. 

Millî savunmadan bahsederken, Silâhlı Kuv
vetlerimize huzursuzluk veren hâdiselerin ne
ler olduğunun açıklanması istendi. 

Arkadaşlar, şu bir haftalık zamanda benim 
öğrendiğime göre, Silâhlı Kuvvetlerimizin ken
di içinde huzursuzluğu yoktur. Silâhlı Kuvvet
lerimize huzursuzluk (dışarıdan gelmektedir. 6i-
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lâMı Kuvvetlerimizde gençler var; Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinde öğrencidir. Silâhlı 
Kuvvetlerimizde gençler var; Tıp Fakültesinde 
öğrencidir. Akşam olduğu zaman evlerde hep 
beraber toplanıyorlar, aynı mevzuları hep bera
ber konuşuyorlar. Sırtında üniforma olmakla, 
olmamak arasında fark olmuyor. Onun için eğer 
biz, memleketteki umumi huzursuzluğun köken
lerine inip çarelerini bulabilirsek, Silâhlı Kuv
vetler içindeki huzursuzluk da - dışarıdan akse
den huzursuzluklar - (kendiliğinden ortadan kal
kacaktır zannediyorum. 

Sayın Orhan Dengiz çok haklı olarak bir 
noktaya temas etti. O noktaya temas ettiği için 
kendisine bilhassa teşekkür ederim. 

«Seçim kanunu ele alınırken okuma - yazma 
bilenler, okuma - yazma - bilmiyenler gibi bir 
ayırım yapılacağı rivayetleri de ortaya yayıl
mıştır.» dediler. Bunlar nereden çıkıyor ben an
lamıyorum. Hiçibir zaman benim ağzımdan böy
le bir söz çıkmamıştır. Ben 1945 ten beri poli
tikadayım; Türkiye'de, efendim«ilkokul tahsili 
olanlar reye iştirak etsin, ortaokul tahsili olan
lar reye iştirak etsin...» diyenler 1945 ten bu 
tarafa yapılan seçimlerin sonucunu tetkik etme
miş olan insanlardır. Bu sonuçlar tetkik edildi
ği zaman görülür ki, okuma - yazma dilimleri 
arasında büyük bir oran farkı yoktur, aşağı 
yukarı birbirine yakındır ve Türkiye artık bu 
noktaya geldikten sonra, yani supraj üniver-
sale geldikten sonra geri dönemez, dönmemesi 
lâzım. Hükümetimizin de biran dahi hatlımdan 
böyle bir şey geçmemiştir. Bunu en kesin şe
kilde huzurunuzda temin edebilirim. (Alkış
lar) 

Sayın Orhan Dengiz gene çok önemli bir 
noktaya temas buyurdular, «Tarım kazançları
nın vergilenmesi güçtür.» dediler. Hakikaten 
güçtür. Bu konuda idari ve siyasi güçlükler 
vardır. Siyasi güçlüğün hallinde Yüce Meclisin 
bize yardımiyle idari güçlüklere çare bulabile
ceğimiz kanaatindeyiz. Tarımın ciddî bir şekilde 
vergilendirilmesi, toprak reformunun gerçekleş
tirilmesi ve tarımın çağdaş teknolojiye ulaşma
sı sosyal adalet yönlerinden kaçınılmaz bir ko
nudur. Tarım Vergisi küçük çiftçileri hedef tu
tan bir vergi olmıyacaktır. Bunda teminat ve
rebilirim. Bugün haksız yere vergi dışı kalan 
tarım gelirlerinin, büyük gelirlerin vergi mat-
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rahma alınması düşünülmektedir, ama arz etti
ğim gibi, bu da ceffel kalem alınacak değildir, 
bunun da incelenmesi ve en ilmî şekilde bir ne
ticeye varılması şarttır. 

iSayın Dengiz,«Programda köye tahsisan te
mas edilmediğini» söylediler. Zannediyorum 
bunda bir zühul olacak. Çünkü programın 17 
ncü maddesi bundan uzun uzun bahsetmekte
dir. 17 nci maddede; «orman içi, orman kena
rı, orman dışı köyler» demek suretiyle Türkiye'
nin topografyasını, Türkiye'nin yerleşmesini bi
len insanlar bilirler ki, Türk köylerinin çoğu, 
pek çoğu ya orman içindedir, ya orman kena-
rındaır, ya orman dışındadır ve köylü proble
mi de bu suretle programımıza alınmıştır. Tek
rar ilâve ediyorum; İkinci Beş Yıllık Plânda, 
1971 bütçesinde köy için derpiş edilmiş husus
lar da bunlara ilâve olanak devam edecektir. 
(C. H. ıP. sıralarından alkışlar) Nitekim, top
rak ve tarım reformu kimin için yapılıyor? 
Köylü için yapılıyor. 

Arkadaşlar sırası gelmişken bir noktaya da 
işaret edeyim; bizim toprak ve tarım reformu 
anlayışımız, küçük çiftçiyi toprak sahibi yap
maktır. Topraksız köylümüze, atalarından beri 
toprak üzerinde yaşamaya alışmış olan köylü
müze toprak sağlamaktır. Türkiye gibi az ge
lişmiş, gelişmekte olan bir memlekette; sana
yileşmiş, çok gelişmiş olan memleketlerin bü
yük çiftlik usullerinin yararlı olacağına kaanii 
değiliz. Köylünün, çiftçinin, artan nüfus karşı
sında bir kısmının topraktan alınıp sanayie sevk 
edilmesi lâzımdır. Köylüyü toprak üzerinde bı
rakırsak hiçbir zaman kalkınamaz. Çünkü, Tür
kiye'nin ekilebilir toprakları mahduttur. Top
rak dâvasının ve köylünün geçiminin halli de 
sanayileşmenin gelişmesine bağlıdır. Çoğalan 
nüfusu topraktan alıp sanayie verirsek köylü
nün problemine çare bulmuş oluruz. 

Keza, köylünün kalkınması için eğitim re
formunu da dikkatinize sunarım. Bizim şimdiki 
eğitim reformu, zengin memleketlerin eğitim 
reformudur. Türkiye'de ibugün ilkokulu bitiren 
çocuk ne işe yarar, ortaokulu bitiren ne işe ya
rar, liseyi bitiren ne işe yarar? Ta ki üniversi
teye gidecek, üniversitenin de geçerli sahaların
dan birinde test imtihanında muvaffak olup yer 
bulursa altın bileziği bileğine takabilecektir. 

Derler ki; - tahkik edip öğrenemedim - «Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Sinoloji şu-
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besinde; 'Sümeroloji şubesinde bütün dünyaya 
bir asır yetecek sinoloğ ve sümeroloğ yetişmek
tedir.» Onun için, eğitim reformu derken, sekiz 
senelik zorunlu bir eğitimi ve dördüncü seneden 
itibaren çocukları bir ımesleke, bir sanata yönel
ten bir eğitimi bizim Hükümetimiz, belki, sonu
na kadar başaramaz, ama onun plânlarını ya
par başlatırsa, bizden sonra gelen Hükümetler 
de o yolda devam ederler ve köylünün kalkın
masına bu da önemli bir hizmet olur. 

Keza, bütün yurda yaygın olan sağlık ve sa
ir sosyal yardım ve reform tedbirleriyle gerek 
az gelişmiş bölgelerin kalkınmalarının, gerek
se köy ve köylü sorunlarının temelinden çözüm
leneceğine kaaniiz. Bu sözlerimle. şunu ifade et
mek istiyorum arkadaşlar; Türkiye nüfusunun 
bugün yarıdan çoğu köylüdür ve bizim progra
mımızda «köylü» adı zikre dilmeksizin, başka 
başlıklar altında söylenmiş olan tedbirlerin ço
ğu da köyü hedef tutmaktadır, köylüyü hedef 
tutmaktadır. 

Sayın Dengiz'e tekrar teşekkür ederim. 
Çünkü, çok can alacak noktalara temas etti ve 
bunlar kamuoyunda yanlış yorumlara sebebol-
maktadır. Maliye Bakanı arkadaşım: «Kimseyi 
rahatsız etmeden finansman meselesine çare bu
lacağız.» dediği zaman, herkes «ne oluyor» di
ye sordu, ben de onu hissettim. Maliye Bakanı
nın temas ettiği finansman; günlük, âcil olan 
ve bugünlerde tediye edilmesi lâzımgelen bir 
200 milyon lira lâzımdı ki, onu, kimseyi sıkıntı
ya sokmadan bulmak konusuydu... (A. P. sıra
larından gülüşmeler, alkışlar) Kimseyi sıkıntı
ya sokmadan bulundu, ödendi ve bitti. 

Demokratik Parti adına konuşan Sayın Ta
lât Asal, daha önceden bu Hükümete güven 
vermemek kararı ile bu kürsüye geldiği için, 
ben onun ortaya koyduğu noktalar hakkında ne 
söylesem faydası olmıyacaktır ve şu saatte Yü
ce Meclisinizin beyhude yere vaktini almış ola
cağım. Karar verilmiştir, bizim Hükümetimize 
güvenleri yoktur, güvensizdirler. Onun için 
onun durduğu noktalar üzerinde beyhude yere 
vaktinizi almıyacağım. 

Kendi adına konuşan Sayın İbrahim öztürk 
çok kıymetli mütalâalar öne sürdüler, o arada 
bir şey daha söylediler; «Büyük Atatürk; ida-
rei ımaslâhatçılar esaslı reform yapamazlar, bu
yurmuşlardır.» dediler. Doğrudur, idare! mas-
lâhatçılar esaslı reform yapamazlar. 
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Biz, reform Hükümeti olarak 'geldik ve iddia 
etmedik ki, Türkiye'de ilk gelen reform Hükü
meti biziz, son gelen de biz olacağız. Böyle bir 
iddiamız yok. Biz, reform yapmak için geldik. 
Asla idarei maslahata sapmryacağız, her kanu
numuzu Yüce Meclise getireceğiz. 

Dikkat ederseniz, ben vazifeyi devraldığım 
günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı bana 
«Kabineyi kur» emrini verdiği andan itibaren 
daima her beyanımda tekrar ettiğim şey; «Ben 
büyük Meclisle çalışacağım. Benim iki merciini 
vardır; birisi Sayın Cumhurbaşkanıdır, biri Bü
yük (Meclistir.» dedim. Kanunları hazırlıyaca-
ğım size geleceğim,. Size gelmeden evvel lider
lerinizi bulacağım, ikna etmeye çalışacağım. Bir 
defada edemezsem, bir defa daha arıyacağım. 
Sayın Demirel'in kendisine de söyledim; « Sen 
bana bir defa gelirsen ben sana yirmi defa ge
leceğim. Sabahleyin evden çıkarken telefon 
edeceğim, Devletin mahrem meselelerini senin
le konuşacağım» dedim. Hükümete iştirak eden 
partilerle istişare etmeden Meclisin önüne çıp
lak çıkmıyacağız. önden hazırlanacağız, müm
kün olan yerde konsansüs'ü, elbirliğini, işbirliği
ni temin edeceğiz. Çünkü, memleket bugün o or
tamdadır ki, eğer bizler anlaşabilirsek rejim 
kurtulur, bizler anlaşamazsak istikbâl karanlık 
olur. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Hesabı 
da beraber vereceksiniz. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
öyle. 

Onun için, Sayın İbrahim öztürk müsterih 
olsunlar, hiçbir zaman bu Hükümet idarei mas
lahata ısapmıyacaktır. Başaramadığı yerde, re
form kanununu geçiremediği yerde demokratik 
usullere uygun olarak «Ben bu işi başaramıyo-
rum» deyip affını rica edecektir. 

Sayın Enver Akova bir - iki noktaya temas 
ettiler, bizim Hükümetin kuruluş tarzını Ana
yasaya aykırı buldular. 

Arkadaşlar, kendilerinin insafına müracaat 
ederim; Sayın Cumhurbaşkanı, 'Genel Sekrete
riyle evvelâ fikrimi aldıktan sonra beni vazi
feye çağırdığı zaman, ben odaya girdiğim zaman 
vazo kırılmış, yerde parça parça idi. Vazoyu 
ben kırmadım. Beni çağırdı, vazoyu gösterdi; 
«sana büyük fedakârlık düşüyor, ilk istediğim 
partinden istifa etmektir, partinden istifa ede-

I çeksin.» dedi. Düşündüm ki ben 30 senedir, hat
tâ 30 ssneden fazla bir zamandır bu partinin 
üyesi idim ve partiden istifa etmenin ne demek 
olduğunu bilirim ve istifa ettiğim andan itiba
ren de hiç kimse beni, o partinin disiplinine 
ve o partinin menfaatlerine bağlıyamaz, ısürük-
liyemez. Ben bu fedakârlığı göze aldım, bütün 
gücümle parti liderleriyle birlikte ve bilhassa 
Adalet Partisi bu Meclisin en kalabalık partisi 
olduğu için, Adalet Partisiyle birlikte şu de
mokratik rejimi tekrar rayına oturtmaya çalı-
gacağım, sizler yardım ederseniz,. («Bravo» ses
leri) Onun için Sayın Akova müsterih olsun; 
ben onun tahmin ettiği insan değilim, olmadı
ğımı zaman gösterecektir. 

«Reformlar için zaman lâzım.» buyuruyor
lar. Doğrudur. Reformların bâzısı (için çok za
man lâzım, fakat bâzısının programlan derhal 
mütahssıslarma yaptırılır, yoluna konabilir, 
başlanabilir ve o reformlar; meselâ tarım re
formu, eğitim reformu, - ben şahsan eğitim re
formuna çok ehemmiyet veririm, senelerdir bu 
kürsüden ifade etmişimdir - başlanırsa, o za
man, sonradan gelecek Hükümetler ondan dön
mezler, dönemezler ve o reformlar yürür. 

Bana derse ki: «Sen seçim kanununu ne za
man hazırlayıp getirip de Meclisi seçime götü
receksin?...» 

Arkadaşlar, ben seçim kanununu çabuk ha
sırlarım, altı ayda hazırlarım, ama seçime ben 
karar veremem, seçime siz karar vereceksiniz. 
Seçim kararı vermek Hükümetin hakkı değil
dir, Meclisin hakkıdır, Meclisin imtiyazıdır. Ar
zu ettiğiniz zaman seçime karar verirsiniz, seçi
me gideriz. 

imam - hatip okulları için endişeleri yersiz
dir. imam - hatip okullarının; tıpkı kendileri
nin düşündüğü gibi, modern memleketlerdeki 
din okulları gibi, Millî Eğitim Bakanlığının ne
zareti altında kemaliyle işliyebilmesi için biz 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmasını istiyo
ruz. 

Dün bana Kocaeli'den 300 kişi geldi. Bunla
rın arasında çocukluk arkadaşım Hafız da var
dı, gazeteler de yazdı. Hafız bana soruyor: - Ha
fız Mehmet - «Sen ezanı Türkçe mi yapacak
sın?» Bunu nerden çıkarıyorsun dedim ben 
böyle bir şey söyledim mi?... «Yok ama, öyle 

I söylüyorlar.» dedi. E, hani ya «lâiklik var» de-
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dik, lâiklikte millet ne isterse o olur... Kamu ni
zamına dokunmadıkça dinini istediği gibi tat
bik eder. Ben ne karışırım ezanın Türkçe mi 
okunacağına, Arapça mı okunacağına? Bizim 
işimiz değil o? (C. H. P. ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

«Peki, imam - hatip okulları ne olacak?» 
dedi. Cevaben dedim ki, «İzmit'te imam - ha
tip okulları açılırken göbeğimiz çatladı: Para 
toplıyalım da binayı yapalım, diye. Binayı yap
tıktan isonra, Maarif Vekâletine yalvaralım da 
hoca tâyin etsin. Orta mektep hocası bulunduy-
du, bulunmadıydı, dedim, hatırlıyorum!» dedi. 
(«Bravo» sesleri.) İşte bunu nüzam haline geti
receğiz ve Maarif Vekâleti bununla da meşgul 
olacaktır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi şöyle bitir
mek (istiyorum: 

Baştan beri söylediğim gibi; Hükümetiniz, 
güvenoyu verirseniz işbaşında kalacaktır, gü
venoyu vermezseniz işbaşında kalmıyacaktır. 
Güvenoyu verdikten sonra, güveninizi her an 
geri almak Anayasa »gereğince sizin imtiyazmız-
dır, hakkınızdır. Ama, güvenoyu verirseniz, siz
den aldığımız güvenle bu reformları başarma
ya çalışacağız. Hazırladığımız her kanunu size 
getireceğiz. 

Bir noktaya tekrar işaret edeyim: 
Birinci vazifemizin, memlekette huzuru ve 

sükûnu temin etmek olduğunu gayet iyi biliyo
ruz. Böyle Devlet olmaz. Böyle üniversite ol
maz. Böyle üniversite muhtariyeti olmaz. (A. P. 
sıralarından «•Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 
Medeni bir memlekette kürsüye çıksın; âzami 
kürsü hürriyeti ile Mao'yu, Che Guevera'yı 
methetsin, kimi isterse methetsin. Ama, muka
bilinde kapitalizm de methedüirse edilecek; 
ona zorla mâni olmak yok. Sokağa çıkıp «eylem 
yapıyorum» diye cam kırmak yok; kurşunla
mak yok. Bunu yapan, Devleti karşısında bula
caktır. («Bravo» sesleri) Bunun yanında, öğren
cilerin meseleleri olabilir. O meselelerin üzerine 
eğiliriz, çarelerini ararız. Ama, illâ da ben, dev
rim, yani şu mânada devrim, «İhtilâl yapaca
ğım» diyene, ben Devletin boynunu uzattırmam. 
«Seni öldüreceğim ıdiyeni» ben evvelâ öldürü
rüm. Hiç bunun şakası yoktur. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

TRT ye temas edildi. Arkadaşlar, progra
mımızda dikkat ettinizse «Ulusal TRT» dedik, 
«Millî TRT» dedik, Sayın Feyzioğlu, «Ulusal», 
«Millî» manasınadır. Elbette öyle olacaktır, 
başka türlü olamaz. 

Hatırlarsınız, 1903 senesinde bu Mecliste 
TRT (Kanunu (konuşulurken, ben çıktım, bu 
konudaki görüşlerimi söyledim. Yine aynı ka
naatteyim. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — TRT Devlet içinde Devlettir,. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
TRT muhtardır, muhtar olsun, TRT Hüküme
tin borazanı olmasın; sabah akşam bizi methet
mesin ; partiler arasında ayrıntı gütmesin. Ama, 
TRT millî olacaktır. TRT, Türkiye Cumhuriye
tinin TRT si olacaktır. Bunun hazırlığını yapa
cağız ve huzurunuza geleceğiz. (0. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; sizleri daha fazla 
meşgul etmek istemiyorum. Kendim ve Hükü
metteki arkadaşlarım adına, güveninize lâyık 
olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalı
şacağımızı bir kere daha tekrar eder, hepinizi 
en derin saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. ve 
M. G. P. sıralarından şiddetli ve sürekli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Son söẑ  sıradan Sayın Haydar 
Özdemir'indir. 

Sayın Haydar özdemir buyurunuz efendim, 
üzerinde görüşeceksiniz. 

HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

12 Mart Cuma günü 'Silâhlı Kuvvetler adına 
verilen muhtıradan sonra iSaym Cumhurbaşka
nı ıpartilerüstü Hükümeti kurmak görevini Sa
yın Nihat Erim'e vermişlerdir. Sayın Başbakan, 
partilerüstü kuvvetli ve inandırıcı bir Hüküme
tin demokratik kurallar içinde teşkilini üzerine 
almışlar, ancak temaslarını grupları olan siyasi 
partilere hasretmişlerdir. Anayasa doğrultusun
da ve Atatürkçü bir görüşle gerek Parlâmen
to içinde ve gerekse dışındaki çalışmalariyle iyi 
bir yüreklilik örneği veren gruplar olmıyan 
siyasi partilerle de temas eiderek görüşlerini al
maları Sayın Başbakandan beklenirdi, öteden 
beri Anayasa reformlarını istiyen, Atatürk il
kelerini ve inkılâplarını her fırsatta »avunan 
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partilerin görüşlerini almak, kuvetli ve inandı
rıcı bir Hükümetin görevlerinden sayılırdı. 

özgürlüklere yer veren 1961 Anayasamızın 
bükümleri işlemez hale getirilmiş olmasına kar
şılık Silâhlı Kuvvetlerimiz, bu Anayasa hüküm
lerinin işler hale getirilmesini Parlâmentodan 
istemiştir. Anayasamıza dıştan bakıldığı zaman 
anlamı oldukça bellidir. Bu anlam, siyasal ve 
sosyal hayattır. Bir toplumda belli bir zaman 
için doğru veya uygun gözüken hususlar değer 
yargılarının ve sosyal, ekonomik güçlerin değiş
mesi yüzünden yeni 'ihtiyaçlar doğurur. Bu gibi 
hallerde siyasi yatırım ve çıkarlar bir tarafa iti
lerek Anayasanın ve kanunların verdiği müsaa
deden istifade ederek toplumsal hayatın oluşu 
içinde kamu yararına kabul edilen hükümleri 
mânalandırmak ve işletmek gerekir. Sosyal ve 
ekonomik huzursuzlukların bertaraf edilmesi, 
Anayasanın işletilmiyen veya işletilmesi isten-
miyen hükümlerinin taşıdığı gerçek anlamın ce
saretle ele alınmasına bağlıdır. Demokratik re
jimlerde herkes bildiğini ve doğru bildiğini san
dığı şeyi söylemek hakkına sahiptir. Yalnız 
kemdi söylediği fikrin doğru olduğunu ileri 
sürerek karşı fikirleri yok etmek mümkün de
ğildir. 

Biz, bu inançların ışığı altında, bir reform 
Hükümeti olduğunu belirten Sayın Başbakanın 
Meclislere sundukları program hakkında fikir
lerimizi söylemek isteriz. 

Anayasanın işlemez düzenini işler hale getir
mek için teşkil edilen reform Hükümetinin 
programında reformlar hakkında genel hüküm
ler vazedilmiştir. Biz Anayasa doğrultusunda 
getirilen bu reformları benimsiyor ve olumlu 
buluyoruz. Ancak program, Anayasanın öngör
düğü bütün reformları kapsamamaktadır. Ana
yasamızın 39 ncu maddesinin uygulamasına 
dair bir hüküm göremedik. 39 ncu madde «Ka
mu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, 
kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek 
karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödemek şar
tı ile devletleştirilebilirler» demektedir. Anaya
samızın bu maddesinin işletilmesiyle ilgili her 
hangi bir hususa yer verilmemiştir. Bu madde
nin ışığı altında özel bankacılık, sigortacılık, 
ağır sanayi, dış ticaret ve yeraltı servetlerinin 
devletleştirilmesiyle ilgili ve reform niteliği ta
şıyan hükümleri programda yer alması gere

kirdi. Her ne kadar programda bâzı maddele
rin devletleştirilmesine ve dış ticaretin kayıt 
altına alınmasına dair ifadeler varsa da, 
bu ifadeler, 39 ncu maddenin sarih 
hükmü karşısında zayıf kalmaktadır. Biz, 
özel bankacılığın, ağır isanayim, sigorta
cılığın, dış ticaretin kamu hizmeti niteli
ğini taşıdığını ve kamu yararının gerektirdiği 
haller içerisinde bulunduğu kanısındayız. Çün
kü, bu nitelikteki ticari müesseselerin kazan
cından, toplum ve vatandaş çoğunluğu yerine, 
çok küçük azınlık aşırı kâr ve çıkar sağlamak
tadır. Türk ekonomisini, belli bir sınıfın, azınlı
ğın tekelinden çıkarıp kamu yararına işletme
ndir. Ancak bu suretle Türk ekonomisini fır
satçılardan, çıkarcılardan, döviz ve sermayeyi 
kaçırmayı görev edinmiş kimselerin elinden 
kurtarmak mümkün olabilir. 

Anayasamızın 49 ncu maddesi, «Devlet yok
sul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy
gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler 
alır» demektedir. 

Bugün Türkiye'mizde ve özellikle büyük şe-
• hirlerde gecekondularda, sağlık şartlarından ve 

her türlü medeni ihtiyaçlardan mahrum, kendi 
kaderlerine terk edilmiş vatandaşlarımız var
dır. Konutu olmıyan ve Anayasamızın 49 ncu 
maddesinin teminatı altında olan bu vatandaş
larımıza konuttan yana reform niteliğinde ye
nilik getirilmemiştir. 

Programda, din işlerinin yönetimi, imam - ha
tip okulları hakkındaki düşünceler ayrıntılı 
olarak belirtilmemiş, yalnız genel olarak ifade 
edilmiştir. Lâiklik ilkesinin «tam olarak uygu
lanması» ifadesi kullanılırken Anayasamızın 
154 ncü maddesinin taşıdığı anlam itibariyle 
633 sayılı Diyanet işleri Teşkilât Kanunu hak
kında her hangi bir fikre yer verilmemiştir. 
Yani, din görevlerinin politikaya alet edilme
mesi yönünden Diyanet İşleri Başkanlığının 
Başbakanlığa bağlı kalıp kalmıyacağı hususun
da yenilik yoktur. Bilindiği gibi, lâik Devlet 
düzeninde Diyanet işleri Başkanlığı Devlet bün
yesi dışındadır. Bu hususta 'Hükümetin görüşü 
belirli değildir. 

Belirtelim ki, Atatürk'ün emri ile 1925 yı
lında Büyük Millet Meclisine bir takrir verile
rek Kur'anm ve ibadet dilinin Türkçe olması 
istenilmişti, «Hâdiseler tefsir olunmalı ve hut-
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beler Türkçe okunmalıdır» denilmişti,, Büyük 
Millet Meclisine verilen önerce kabul edilmiş 
olmasına rağmen gerici zihniyetler bunu önle
miş ve ibadet dili Türkçe olamamıştır. Kanı
mızca ibadet dili Türkçeleştirilirse o zaman 
Türk halkı gerçek dininin ne olduğunu anlıya-
cak, taassup yok olacak, câhil hoca tipi mey
dandan silinecek ve böylece aydın din adamları 
görev alacak ve Batı memleketleri gibi müspet 
bilimlerle dolu din bilginleri yetişecektir. 

Bugün memleketimizde eski harflerle gizli 
öğretim yapılmakta, Arap kültürü öğretilerek 
gerçek Türk milliyetçiliği öne alınmamaktadır. 
«Oy deposu elden gider, cehalet yerine bilinç 
gelir, saltanat yıkılır» diye bu temel meselelere 
el atılmamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin lâik 
niteliğini koruma amaciyle kabul edilmiş bulu
nan devrim kanunlarının uygulanması yolun
da eski harflerle ve gizli olarak yapılan öğreti
me ve Arap kültürünün yaygın bir hale getiril
mesine son verilmesi ve ibadet dilinin Türkçe-
leştirilmesinde Atatürkçü bir görüşün hâkim 
kılınması temennimizdir. 

Toplumumuzu bugünkü buhranlı noktaya 
getiren sebeplerin ekonomik, sosyal ve siyasal 
sebepler olduğu açıktır. Bununla birlikte se
çim sistemimizdeki temel aksaklıMarm da önem
li rolü olmuştur. 1961 Devrim Anayasasında ön
görülen toplumumuzun bütün smırsal temsilci
lerini, nisbeten de olsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde temsil ettiren «millî bakiye» sistemi 
ortadan kaldırılmakla kendilerini Parlâmentoda 
tsmsil ettiremiyen grupların Parlâmento dışı 
muhalefeti ve mücadeleleri meydana getirilmiş
tir. Gençliğimizi, işçilerimizi birtakım üzücü 
hâdiselere sevk eden sebeplerin başında kanaa
timizce bu gerçek gelmektedir. Sayın Erim Hü
kümetinin bu konuda da çok hassas davranma
sını, her türlü görüşler tesbit edildikten sonra 
en kısa zamanda Meclislere tekliflerini getir
mesini dilemekteyiz. 

Reform Hükümetinin Anayasa doğrultusun
da attığı adımdan dönmeden cesaretle ve Ata
türkçü bir görüşle reformları gerçekleştirece
ğine inancım vardır. Anayasamızın işlemez dü
zenini işler hale getirmekte azimli görünen ve 
reformcu bir karakter taşıyan Hükümetle gü
venoyu vereceğim. Güvenoyu verirken yukarda 
belirttiğim Anayasamızın diğer hükümlerinin 

. de işler hale getirilmesini ümideder, yeni dev-
j renin Türk Milletine mutluluk getirmesini dile

rim. 
! Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış-
j 1ar.) 
j BAŞKAN — Dört tane yeterlik önergesi var, 
( takdim ediyorum efendim. 
I MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ye

terlik aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Neşet Tamrıdağ 
Yozgat 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin yeterliğini öneririm. 
Saygılarımla. 

Burhamettin Asutay 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Mehmet özbey 

Burdur 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçtüzük hükümlerine giöre gruplar adına 

dört, şahısları adına ilki sayın üye konulşmuş-
ıtur. 

Bu sebepten mlüzakerfelerin kifayetlini arz 
ve teklif ederim. 

Mardin 
Seyri Güneşltan 

BAŞKAN — Sayın Aytoar, yeterlik aleyhin
de buyurun efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın mlilletvelkiBerd, Yüce Mec
lis, buıgiün tarihinim önemli blir gününü yaşa
maktadır. 

Şimdiye kadar grupları adına konuşmuş 
ıolan sayın milletvekilleri ile kemdi adlarına 
konuişmuış bulunan üç miilletvekildn'i dlinled'ik. 
Bu arada değerli Başbakanın konuşuculara 
vendıiği cevapları da burada dinlemiş bulunu
yoruz. itiraf edeyim ki, bu konuşmalar, içinde 
(bulunduğuimuz, cidden tarihî ağırlığı olan olay
larla kâfi derecede deriinleımelsine iştigal etmiş 
konuşmalar seklimde nitelendirilemez. 
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Değeri milldtMekilleri; 12 Martta bîr muh
tıra verilmişjtir. Bu muhtıra ile burada, Mec
liste çoğunluğu olan bir Hükümet düşürütaıüş-
töür. Keza, bu muihltıra ile Sayın Nihat Erlim 
yeni Hükümeti kurmak üzere görevlendirilmiş
tir. Evvelâ, böyle bir olayın mahiyeM ürerin
de ; durmak lâzımdı. Konuşucular arasında bu 
olayı açık seçik ele alan hatip görmedik. 

BUEHANETTIN ASITTAY (İzmir) — Var 
var, oldu, inönü söyledi en açık şekliyle. 

BAŞKAN — Sayın Asutay.. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 

olay üzerinde Yüce Meclisin kesin bir fikre 
sahilbolması ieaJbeder. 

Değeri milletvekilleri; 12 Mart muhtırası, 
aslında bir askerî müdahaledir. Aslkerî müda
haleler, âmıme hukuku prensipleri muvacehe
sinde meşruiyeltlerini kendileri getirirler, eğer 
(başarı ile sonuçlanırlarsa. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, yalnız bu konu
yu anlıyorum; ama esasa gürmiyecekisinliz, kifa
yet aleyhinde. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet. 
Bu konuyu deşlm'eden, Hükümetin konuş

masını ve gruplar adına yapılan konuşmaları 
•kâfi görüp, bir gün ara verip giüven oyuna gi
dilmesini ben şahsan doğru bulmuyorum.. Onun 
için de kifayet teklifleri aleyhinde oy kullanıl
masını istiyorum. Kifayet teklifleri aleyhinde 
ıoy kullanılmalıdır ki, şu demin arz elttiğim 
Ihusuls yani, 12 Marit Muhtırasının aslında bir 
askerî müdahale mahiyetinde olduğunu ve hu-
kunu da kendisimin getirdiğini açık seçik Mec
lis önünde ifade etmek imkânını bulalım. 

12 Mart Muhtırasının getirdiği hukuk ne-
ıdir? 12 Marit Muhtırasının getirdiği hukuk, 
1961 Anayasasının eksiksiz, tastamam uygu
lanması talebinden ibarettir; ama bu hukuka 
riayet edecek olan ve bu hukuku, yani 1961 
Anayasasının öngördüğü reform ve dönüşüm
leri gerçekleştirmek üzere vazifelendirilmiş 
Hükümetin programı, bu açıdan daha derin
lemesine ele alınmak zarureti vardır. 

(Sayın Nihat Erim Hükümeti, gerçekten ilk 
bakışlta tanınmış uzmanlardan kuruludur. Baş
ta, bizzat Başbakanın kendisi vardır. Başba
kan, tanınmış bir devletler hukuku uzmanıdır. 
Ama, adaba bu Hükümetin, bize sunduğu prog
ramla 12 Marit Muhtırası doğrultusunda hare

ket edebileceği kanaati Yüce Mecliste hâsıl 
olmuş mudur? Bu, tarltıışmalarla bu kanaate 
varılmış mııdır? Ben, şahsım adına söz istedim. 
Bu meseleler üzerinde de uzun boylu durmak 
niyeltlinde idim. Sayın Başbakandan sorular so
racaktım, beşinci sırada olduğum için bana söz 
sırası gelmedi; ama istihfamlar zihnimde yer 
etmiştir, durmaktadır. O itibarla, benim Yüce 
Meclisten, Saatin ilerlemiş olmasına rağmen is
tirhamım, kifayet takrMerinin reddedilmesi 
ve herkese bu önlemli anda görüşlerini açık se
çik ortaya koyma fırsatının verilmesidir. 

Değerli milletvekilleri; biraz evvel ifade 
ettim, dünyanın her tarafımda silâhlı müdahale 
olur, olmuştur, gene olacaktır. Ve kamu huku
kunun temel ilkelerinden biridir M, bu gibi mü-
hadaleler meşruluklarını, hukuklarını da ken
dileri getirirler. Oysa 12 Mart Muhtırası, bir 
hukuk düzeni olarak 1961 Anayasasının uygu
lanmasını önermiş; fakat beri yandan da ka
nunların kendisine verdiği yetki ile hareket 
edildiği hususunda üçüncü maddesinde bir be
yanda bulunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri; bu atıf hiç şüphe
siz İç Hizmetler Kanununun 35 nci maddesidir; 
ama hemen ifade edeyim M, böyle bir atıfta 
bulunmaya, 12 Mart Muhtırasını veren yüksek 
komutanların ihtiyacı yoktur. Kanaatimce, bir 
eski kamu hukuku hocası olarak söyliyeyim, 
bu, ters bir yoldur. Ters bir yoldur çünkü, eğer 
bu mantığı kabul edecek olursak o zaman İç Hiz
metler Kanununun 35 nci maddesini Anayasa
nın üstünde görmek ve saymak durumu ile kar
şı karşıya geliriz. Onun için, mesele açık kon
malıdır. 12 Mart Muhtırası zaruret görülmüş, 
komutanlar kendi takdirlerince zaruret görmüş
ler ve müdahalede bulunmuşlardır. Bu müda
hale başarıya ulaşmıştır. Başarıya ulaştığı bel
li, yeni Hükümet kuruldu, bu yeni Hükümet 
Yüce Meclisin oylarına programını sundu. Bina
enaleyh, 12 Mart Muhtırası başarıya ulaşmıştır, 
eski Hükümet düşmüştür, binaenaleyh kendisi
ni meşru kılmak için bir kanun maddesine atıf
ta bulunması, zımmen de olsa, doğru değildir. 
Bu geleneğin Türkiye'de kurulmaması için söz 
almış bulunuyorum, böyle bir gelenek Türkiye'
de kurulmamalıdır. Bu, tarihî bir fiilî olaydır, 
bunu böyle kabul edeceğiz. Başarıya ulaştığına 
göre meşruluğunu da, hukukunu da kendisi ge
tirmiştir. 
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Getirdiği hukuk nedir?.. 1961 Anayasasının 
eksiksiz, tastamam uygulanmasıdır. Ha, şimdi 
Yüce Hükümet acaba bu hususta Meclise sun
muş olduğu programla yeteri kadar teminat 
vermiş midir?.. Birtakım meseleler, birtakım so
rular zihnimizde mevcuttur. 

Yeterlik önergesine iltifat etmeyiniz ki, bun
ları Hükümetten sorabilelim ve açıkça cevap 
alabilelim. Nasıl uygulanacaktır? Hükümetin 
Anayasa anlayışı nedir? Anayasanın neye açık, 
neye kapalı olduğu hakkındaki görüşü neler
dir? 

Yeni Hükümet, birtakım reformlardan söz 
ediyor. Meselâ toprak reformundan söz ediyor. 
Bu reformların bir kısmı, akçelidir, bir kısmı 
akçesiz yapılabilecek işlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, iki defa ikaz et
meme rağmen bütün söylemek istediğiniz esas 
noktaların hepsine temas ediyorsunuz. Kifayet 
aleyhinin hudutlarına lütfen sadık kalınız. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, iki kere ikaz buyurdunuz, lütfetti
niz. Sizi temin ederim ki, söylemek istiyecekle-
rimin yüzde birini dahi söylemiş değilim. 

5 . 4 . 1971 O : 2 

Onun için yine konuşmama, söz alma sebe
bine dönerek diyorum ki; birtakım hususlar, bu
rada yapılan konuşmalarla açıklığa kavuşma
mıştır. Hele Sayın Başbakan Nihat Erim'in 
biraz önce bu kürsüden yaptığı açıklamalar ise, 
yeni birtakım soruların ortaya çıkmasına sebe
biyet vermiştir kanaatindeyim. 

O itibarla, Yüce Meclisin yeterlik önergeleri
ni reddetmesini saygılarla dilerim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 46 ya 78 oyla yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir efendim. 

Bu suretle Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Hükümet Programının görüşülme
si bitmiştir. 

Anayasamızın emri gereğince, bir tam gün 
geçtikten sonra, yani 7 Nisan 1971 Çarşamba gü
nü güven oylaması yapılacaktır. 

Bu sebeple, Birleşimi 7 Nisan 1971 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanış saati : 21,25 

. . -<.. ~ 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

81 NCt BİRLEŞİM 

5 4 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim. tarafından te§-
M[ olkınan Hükümet programının görüşülmesi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X i2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşımiasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 3. — Türkiye 'Cumihuriyetii ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 4. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

X 5. — La Hayelde Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR D E F A 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri OtfM Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 n«d ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 .12 .1070) 

3. — Osman Salmanlkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzmir Milletveküü Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
'Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtmıa tarihi : 
126 . 2 . 1971) 
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raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

5. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlutnıa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 aci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .112 .1970) 

6. — Harcırah Kanununa :ek kaimin tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 7. — Belediye IGelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

'8. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske-
ırî memurlar Kanunuun 3 neü mıaddesmlin değiş
tirilmesine ve hu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

9. — Salihli ilçesinin Esıkieamd mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1S45 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, saytfa '52 de ka
yıtlı Neomettinıoığkt, Eaaaâne'den oteta 1.1.'1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakandık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarilhi : 552.2.19T1) 

11.. — Akyazı ilçesi (Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt '8, sayfa 125 ite nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . '3.11940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm ©ezasına çjarptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komfe-
yonu rapioru (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarîhi :22 . 2 . 19171) 

12. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun' 101 hane, '7 cilt ve 
4)5 nci sayfasında kayıtlı ŞükrüoğlUj Zehra'dan 

doğma 10 . 8 . 19129 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptınlm'asına dair Bıaşlbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Koımisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 
13. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 

cilt 2(2, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali OsımaiL-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu! 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu ıraporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarilhi :22 . 2 . 1971) 

14. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve ısayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yasaldan doğma 1.19.19136 do
ğumlu Faik Vartekli, 'Tungutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, ısayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik d'olaynsîyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici ,-
nin ölüm cezasına çarptırılimıaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

15. — Salkarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğtot Şelfinaz 'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarilhi : 22 . 2 . 1971) 

16. — 'Ceylan Köktieın'ıin cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

17. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Bor ilçesinin Kemeırhisıaır nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
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6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

19. — Mardin alinin Ömerli ilçesi merkez 'bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
mıedoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

20. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibc'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 21. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (ıS. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

22. — Düzeeoııin Oölkaya bucağınım Hacı Sü-
leymambey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, ıŞerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı .- 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

24. — Kastamonu iline (bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Ibrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (ıS. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

26. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamun Itefclifi ve Sanayi, 
Ticarelt, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyomlamınldan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 No. lu Geçlicü Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10,. (3 .1971) 

27. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kamun ,tasaırı&ı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

28. — Asayişe 'müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

29. — Maraş Milletvekili M. Zekeniya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 30. — Bursa Milletvekili Kasum Ömaıdun'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiıştirilmıesine ve bâ
zı 'maddelerime fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

32. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 
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X 33. — Mardikı Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kar'a-

hisar Milletvekili ıSüleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 


