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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı, işkenceyle 
öldürülen bir lise öğrencisinin durumu ve 

Manisa Milletvekili Yahya Uslu da, Ege ekici tü
tün piyasası konularında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, An
kara Numune Hastanesinde bir hastanın dövülmesi 
sonucu meydana gelen olay hakkındaki gündem dışı 
konuşmasına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Mete 
Tan cevap verdi. 

C. Senatosundan geri dönen ve M. Meclisi Genel 
Kurulunca benimsenmeyen bazı kanun tasan ve tek
liflerini görüşecek karma komisyonların, siyasi parti 
grupları kuvvet oranlarında meydana gelen değişiklik 
nedeniyle, üye adetlerinin yeni durumuna dair Baş
kanlık tezkeresi ile; 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

İki ay izin alan Zonguldak Milletvekili Burhan 
Karaçelik'e ödeneğinin verilebilmesi kabul edildi. 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde boşa
lan asıl ve yedek üyeliklere siyasi parti gruplarınca 
gösterilen adaylara dair Başkanlık tezkeresi de Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Milli Savun
ma Komisyonu, 

Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli'nin, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, 

Konya Milletvekili M. Yücel Akmcı'nın Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu, 

Sivas Milletvekili Azimet Köylttoğlu'nun, Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu, 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'mn, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu, 

Teklifler 
1. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ile 9 ar

kadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu kanunu teklifi. 
(2/493) (Sağhk ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nün, Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu ve 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın da Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliklerinden 
çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'mn, 2/435 esas 
numarah kanun teklifini geri aldığına dair önergesi 
de Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildi. 

Görüşmeleri geçen birleşimde tamamlanarak oya 
sunulan : 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 9 
arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) red-
dolundu. 

Eskişehir Milletvekili İsmail özen ve 10 arkada
şının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve ve
rim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sapta-
jriak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/16), ilgili bakanın Genel Kurulda 
hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (2/361) (S. 
Sayısı : 3); geçen birleşim sonunda gröüşüleceği Ge
nel Kurula bildirilmemiş olduğundan, ertelendi. 

25 Ocak 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.27'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Çanakkale 

Muslih Görentaş İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

No : 15 

2. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı ile 10 ar
kadaşının, lsjâmi İlimler Akademileri kanun teklifi. 
(2/494) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 ar
kadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun baz» 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 1 . 1978 Çarşamba 
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maddelerinin değiştirilmesi hakkında- kanun teklifi. 
(2/495) (Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/220) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/221) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yanınca beyaz düğmelere basmanızı ri
ca ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Görüşmelere geçmeden önce bir hatırlatmada bu
lunacağım : 

/. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, çiftçilere 
tohumluk buğday temini hususunda gündem dışı ko
nuşması ve Devlet'Bakanı Ahmet Şener'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşlar 
var; üç arkadaşa söz vereceğim, 

3. — Konya Milletvekili Tahir Büyükkörükçü'nün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/222) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Gaziantep Miletvekili Ekrem Çetin'in, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/223) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

Başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini ya
pamayan Sayıştay ve Meclis Hesaplarım İnceleme 
Komisyonlarının bugün seçimlerini yapmaları için, 
toplantı yer ve saatlerini belirten davetiyeler sayın 
üyelere gönderilmiştir. Komisyonlarımızın çalışmaya 
başlayabilmesi için, sayın arkadaşlarımın toplanarak 
bir an evvel seçimlerini tamamlamalarını önemle ri
ca ederim. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Çiftçilerimize tohumluk buğday temini konusunda 
Sivas Milletvekili Sayın AH Gürbüz, buyurun efen
dim; süreniz beş dakikadır* 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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1977 yılında Sivas çiftçisinin mahsulü olmamıştır. 
Köylümüzün ekmiş bulunduğu buğday buruk olduğu 
için, ziraatçılarımız, tarlasına serpmiş olduğu tohu
munu dahi çıkaramamıştır. Köy muhtarlarımızın il
gili makamlara müracaatı üzerine, mahalli ziraat mü
dürlükleri elemanları inceleme yapmış, verdikleri ra
porlarda 5 kazamız ve köylerinde afet nispeti % 45 
olup, diğer 6 kazamızda ise zararın % 37 olduğu tes
pit edilmiştir. 

Bu durum karşısında köylümüz mağdur ve pe
rişan duruma düşmüştür. Muhtarlarımızın, tohumluk 
buğday alabilmeleri ve Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesi için ferdi teşebbüsleri netice ver
memiştir. İlgililere yeterince etkili olamayan muh
tarlarımızın çabaları neticesiz kalmıştır. Sonbaharda 
tarlasını ekmesi icap eden köylümüz, tohumunu bu
lamadığı için tarlasını ekememiştir. Geçimini tama
men ziraatçılıkla temin eden çiftçimizin eli - kolu 
bağlı kalmıştır. Bu elim felaketten köylümüzün kur
tulabilmesi için, önünde sadece bir ilkbaharı kalmış
tır. Sivas çiftçisinin bu fırsatı değerlendirebilmesi ise, 
Devletimizin çiftçimizin ihtiyaçlarını tespit ederek to
humluk buğday vermesini ve banka borçlarının er
telenmesini istiyorum; aksi takdirde köylümüzün du
rumunun çok kötüye gideceği aşikârdır. 

Bu bir doğal afet olduğu için, durumun müstace
liyet kazandığı ilgililerden acilen tedbir almalarını ve 
meselenin üzerine önemle eğilmelerini ısrarla rica 
eder, Sayın Başkan ve Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. (AP 
sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Ataöv, terfi etme usulü böyle değildir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış anlamışsı
nız. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Evet, bilmiyorum, bana birisi - eğer siz değilse
niz özür dilerim - «Terfi etmişsiniz» demişti; bir ba
kanın terfisi yoktur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan, sizi 
muhatap almadım, yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden müda
hale etmeyin. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Eğer siz değilseniz, ben özür diliyorum; kim söy-
lediyle ona söylüyorum. 

j İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tamamen yanlış 
anlamışsınız. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— «Terfi etmişsiniz» diye söylemeyiniz; kim söyle
diyse ona söylüyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan, yan
lış anladınız. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Kim söylediyse ona söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı münakaşa etmeyin. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tohumluk konusunda; tohumluğa ihtiyacı olan 

çiftçilerimize tohumluk verilmesi ve Ziraat Bankasına 
olan borçların ertelenmesi konusunda arkadaşımızın 
ikazı, bizim için saygınlık ve değerlilik taşımaktadır. 
Bu konuyu Bakanlar Kuruluna getireceğimi ve bu 
konuda çiftçilerin borçları ve tohumların zamanında 
verilmesi konuları üzerinde duracağımı kendisine arz 
ederim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, Site 
Talebe Yurdundaki olaylar hakkında gündem dışı ko
nuşması ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Site Talebe Yurdundaki olaylar hak
kında Konya Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı, bu
yurun. 

Sayın Kabadayı, süreniz 5 dakikadır, lütfen konu 
üzerinde konuşun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Muhterem parlamenter arkadaşlarım; maruzatım Site ' 
Talebe Yurduna ait olacaktır. 

Site Talebe Yurdunun aranması kararı, 19 Ocak 
1978 günü Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz tara
fından, Emniyet Müdürü Muharrem Bartın beye teb
liğ edilmiştir. Savcı Yardımcısı, Emniyet Müdürüne 
ve Emniyet 1 nci ve 2 nci Şube Müdürlerine, arama
nın bizzat kendisi tarafından yapılacağım, polisin öğ
rencileri dışarı çıkarmasını emretmiştir, öğrenciler 
Savcı Yardımcısının emri mucibince odalarından bah
çeye çıkarılmış, soğukta tam 2 saat müddetle Savcı 
Yardımcısı Doğan Öz beyi beklemiştir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — 24 saat işkence 
yaptınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Söyleyeyim 
beyefendi de siz de çıkar söyIersiniz.*Ben de zamanın
da aşağılardan çok sarkıntılıklar yaptım, ama hiç şifa
sını bulmadım. 

— 410 — 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Kabadayı, konuşmanıza devam ediniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Lütfen dinle
yiniz. Dediklerimi kabul etmeğe mecbur değilsiniz; 
ama nezaketen ve parlamenter geleneklere uygun ola
rak dinlemeye mecbursunuz. (AP sıralarından alkış
lar.) 

Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün gecikmesi üzerine, 
emniyet yetkilileri aramayı bizzat kendileri yapmıştır. 
Savcı Yardımcısı arama saati olarak bildirdiği saaten 
tam iki saat sonra gelmiş, aramanın yapıldığını görün
ce emniyet yetkililerine bağırıp çağırmış, celallenmiş. 
bizzat kendisinin aramayı yapacağını söylemiş, öğren
cileri tekrar odalardan çıkarmalarını emretmiştir. 1Sav-
cı Yardımcısının gece saat üçten sonra bizzat yapttğı 
aramadan sonra da yine hiçbir şey bulunmamıştır. Bu 
durum karşısında emniyet yetkililerini haşlayan Savcı 
Yardımcısı Doğan Öz, orada bulunan emniyet men
suplarına çatarak «Sizler hakkında Adliyenin vazife
sini yapamaz hale getirmekten takibat açabilirim; va
zifenizi iyi yapmıyorsunuz, taraflı yapıyorsunuz, 
burada silah mutlaka vardır, bulacaksınız» diye em
retmiştir. Böylece sabaha yakın tekrar yapılan üçün
cü aramada her nasılsa bir tabanca, bir bıçak zuhur 
etmiştir. 

Sayın savcı'nm-kâhinler mi çağırdı, falcılar mı ça
ğırdı, eren evliyalardan mı istimdat etti bu tabancayı, 
bıçağı nasıl bulduğunun endişesini, şüphesini taşıdığı
mızı Yüce Meclise ve mesul Hükümete bildiriyorum. 
(MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Polisin bizzat şahidi olup ifade ettiği durum, Sav
cı Yardımcı Doğan Öz'ün maksatlı, kasıtlı bir terti
bin içine girmiş olduğunun üzüntüsünü, şüphesini ya
şıyoruz. Maksat, öğrencileri tahrik ederek polisle bir 
çatışma yaratmak ve böylece birtakım politik planla
rı uygulamak ve yurdu kapatmak neticelerini vere
cek imkânları bulmaktır. Öğrencilerin son derece se
rinkanlı davranmaları ile müessif olayların çıkması, Al-
laha şükürler olsun ki önlenmiştir. Birçok polis, sa
baha kadar yapılan gayriciddi ve gayri insani muamele 
karşısında soğukta tirim tirim titreyen bu gençlerin 
halini görerek, «Bu muamele moskof evladına dahi 
reva görülmez» diye ağlamışlardır. Bizim Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak ve şahsen kanaatimiz odur 
ki, bu yurtları kapatmak için birtakım tertiplerin içi
ne girilmiştir. Hükümet bu endişeyi yaşayarak böyle 
bir hareketi derinliğine tetkik etsin. Maksut, mem
lekette; hep beraber ıstırabını, acısını, sıkıntısını, der
dini çektiğimiz anarşiyi önlemek ise, maalesef bu 

Hükümet de tek ağaca bakarken ormanı görmüyor, 
damlayı görüp deryayı görmüyor, deneyi görüp har
manı görmemezKkten geliyor. Anarşinin Önlenme
si, silahların bulunması bu kabil sudan cali tedbirler
le olmaz, tşin kaynağına insin, özüne insin. Bu işin 
kaynağı, tezgâhlanması Türk'ü kendi vatanında 
Türk'e kırdırmanın yoludur. Bu provokatörler, ajan
lar dıştan gelmektedir. Ne olur kendinizi görmekten 
öte, dışarıya bakıp bizi bu hale getiren kaynağın özü
ne vancı tedbirlere girseniz.. 

Saygılar sunarım. (MHP ve AP şuralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kabadayı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Balıkesir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıra

larından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Saygıdeğer üyeler: 

Biraz evvel konuşan Saym Kabadayı'mn bahset
tiği olay son günlerde ve evvelce devam edip gelen 
olayların bir zinciri içerisinde mütalaa edildiği tak
dirde, bu anarşik olayların en kısa zamanda durdu
rulmasının tüm Türk Ulusunun bir özlemi, bir göre
vi haline getirilmiş olduğu açısından değerlendirdi
ğimiz zaman, eğer biz her hangi bir yerde arama ya
pıyor isek, herhangi bir yerde aramalarımıza devam 
ediyor isek biliniz ki, anaların gözyaşını durdurmak 
için yapıyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Biliniz ki, Yüce Meclisimizin.. (Gürültüler) 
Efendim arz edeceğim; dinleyiniz, arz edeceğim. 

(AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz arz edeceğim.. 
Müsaade buyurunuz arz edeceğim. 

Sayın üyeler, arz edeceğim; Sayın Dağdaş arz 
edeceğim. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, anarşiyi durdurmak üzere.. (AP sir 
ralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Devamla) — Devam eden bu anarşiyi durdurmak 
üzere, siz sayın üyelerin güvenoyunu alan Hüküme
timiz, öncelikle bunu durdurmayı kendisine vazife 
saymıştır, bunu yapacaktır. (CHP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve bunu yaparken de, hu
zurunuzda söylüyorum, kesinlikle söylüyorum, ara-
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ma, bir yerde olmayacaktır; arama, her yerde ola
caktır. Silah varsa, her yerde aranacaktır, tarafsız 
olunacaktır. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Arkadaşım söylüyor, saygıyla karşüıyorum, ge
rektiği takdirde ve mutlaka olacaktır, Ortadoğu'da da 
arama yapılacaktır.. (AP sıralarından gürültüler) ve 
şunu belirtmek isterim sayın üyeler; bu Yüce Mecli
sin çatısı altında söylüyorum ve diyorum ki (AP sı
ralarından gürültüler) ve diyorum ki, anarşiyi dur
durmak, anaların gözyaşını durdurmak.. (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Genç evlatlarımızın kan dökmesini 
durdurmak için, sizlerin güvenine mazhar olan Hü
kümetimiz çalışacaktır ve bu olayların üzerine gide
cektir. Hep beraber, el ele tüm vatandaşlarla, mutla
ka bu anarşiyi durdurmaya çalışacağız. 

Saygdar sunarım sayın arkadaşlarım. (CHP sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
biz, aramanın karşısında değiliz; benim dahi cebimi 
arasınlar, aramanın şekli üzerinde, arayış şekli üze
rinde konuştum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, böyle bir usul yok. (AP sıralarından, «Sözlü so
rum var» sesleri) 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Anayasa 
Komisyonundan çekildiğine, dair önergesi (4142) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu Üyeliğin-

1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve I 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarın
ca, Genel Kurulun 3.1. 1978 tarihli 86 mı Birle
şiminde açılması kabul edilen Genel Görüşme. (8/1) l 

BAŞKAN — Ancak kanun görüşmelerinde soru 
sorulabilir efendim. 

Genel Kurulun.. (Erzincan Milletvekili Nurettin 
Karsu ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı arasım
da küfürleşmeler, ayağa kalkmalar, gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sayın Başkan, Sayın Başkan.. (Gürültüler, ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Duyamıyorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ben 
de gündem dışı söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, size yarın, gündem dışı 
sos verebileceğim; bugün hava elektrikli. (Gürültü
ler) 

Lütfen efendim. (Gürültüler) Lütfen sükûneti 
muhafaza edin. (Gürültüler) Sayın İdare Amirleri, 
lütfen sükûneti temin edin. Sayın İdare Amirleri!.. 
Lütfen gürültüyü kesin. (Gürültüler) Gürültüyü kes
mediğiniz tikdirde celseyi tatil etmek mecburiyetinde 
kalacağım; lütfen sükûneti muhafaza edin. (Gürültü
ler) 

Sayın Karsu, lütfen oturun. Lütfen yerlerinize otu
run. (Gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, lüt
fen şunları oturtun efendim; kulaklarımız küfür se
sinden harap oldu. (CHP sıralarından «Sen otur» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu lütfen otu
run; sükûneti muhafaza edin; lütfen oturun. (Gürül
tüler) 

den, Plan Komisyonu Üyeliğine seçilmem dolayısıy
la çekiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kars Milletvekili 

Doğan Arash 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1 BAŞKAN — Genel Kurulun 19 . 1 . 1978 tarihli, 
95 nci Birleşiminde alınan karar gereğince; gündemi
mizin, «Özel Gündem» bölümünün 1 nci sırasında yer 
alan 8/1 esas numaralı, Afyonkarahisar Milletvekili 
İsmail Akın ve 9 arkadaşının Milli Eğitim Bakanlığın-

i da yapılan tayin ve nakiller konusunda, Anayasanın 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

V, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
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88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca, Genel Kurulun 3 . 1 . 1978 tarihli 86 
nci Birleşiminde açılması kabul edilen Genel Görüş
meye başlıyoruz. 

Hükümet?., Yok. Hükümet bulunmadığı için, bir 
defeya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. (CHP sıra
larından «Hükümet burada» sesleri) 

Efendim Hükümet konu hakkında işaret vermedi
ği için yok olarak kabul ediyoruz. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Hükümet var mı sayın Şener? 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok, ertelenmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca, Genel Kuru 
lun 11 . 1 . 1978 tarihli 90 nci Birleşiminde açılması 
kabul edilen Genel Görüşme. (8/2) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 19 . 1 . 1978 tarihli 
95 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, gündemi
mizin «Özel Gündem» bölümünün 2 nci sırasında yer 
alan 8/2 esas numaralı Balıkesir Milletvekili Sadullah 
Usumi ve 10 arkadaşının, basın mensuplarına yapılan 
saldırılar konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca, 
Genel Kurulun 11 . 1 .1978 tarihli 90 nci Birleşiminde 
açılması kabul edilen Genel Görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?. Burada. 
Genel Görüşmeye ilişkin Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cephe Hükümeti iş basma geldikten sonra baş

layan kanlı olaylar her geçen gün biraz daha yurda 
yayılmakta ve devleti de, rejimi de tehdit eder biçim
de gelişmektedir. Fakülteler, yurtlar basılmakta ve 
masum öğrencUer sokaklarda kurşunlanmaktadır. 

Bü olayların tertipçileri, saldırtanları ve saldıran
ları bellidir. Kanlı olayların sorumlusu hükümettir. 
Bakanlar Kurulu üyelerinin zaman zaman yaptıkları 
konuşmalar birer suç belgesi niteliği taşımaktadır. 
Halkın güvenliğini korumakla görevli bazı polisler, 
katillerin güvenliğini korumaktadır. Bu yüzden bir 
kısım polis görevlileri olaylar sırasında saldırganlara 
yardımcı olmaktadır. 

Hükümet, bir yandan yukarıda belirttiğimiz dav
ranışını sürdürürken, öbür yandan da bu tutumunun 
kamuoyuna . yansımasını önlemeye çalışmaktadır. 

Amaç, hem ülkeyi karıştırmak hem de bunun so
rumluluğunu başkalarına yüklemek olduğu için, Hü
kümet üyeleri yalan, yanhş demeçler ile halkı yanıl
tırken basın ve yayın organlarının da gerçekleri tes
pit etmesi engellenmektedir. Nitekim, kanlı olaylar 
planlanıyor, arkasından cepheci partilerin sözcüleri 
gerçeklerle ilgisi olmayan demeçleri sıralıyorlar, bu 
arada gazetecilerin çalışmaları da zor kullanılarak 
engelleniyor. Böylece kamuoyu bir karanlığın bir 
umutsuzluğun içine itilmek isteniyor. Kanlı olayları 
gözden geçirirsek, belirtmeye çalıştığımız tabloyu 
görmek mümkündür. Hemen her olayda, gazetecile
rin silahlı mütecavizler ile bir kısım polislerin saldı
rısına uğramışlardır. Dayak yiyenler, yaralananlar 
vardır. Fotoğçaf çeken gazetecilerin makineleri par
çalanmakta ve içindeki filmler imha edilmektedir. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası ve diğer basın kuru
luşlarının hükümeti sık sık uyarmasına rağmen gaze
tecilerin saldırıya ve hakarete maruz kalmaları ön
lenememiştir. Şu anda gazetecilerin hem can güven
liği kalmamış ve hem de görev yapmaları olanaksız 
hale gelmiştir. Gazetecilerin, görev yapmalarına ço
ğunlukla polis engel olmaktadır. Polis kadrosunun 
kanunlara ve meslek onuruna saygılı çoğunluğu bu 
tertiplere alet olmamakla beraber bir kısmı akün al
mayacağı çirkin davranışlarda bulunmaktadır. Polis
lerin gazetecileri döğmeleri, film makinelerini kır
maları ve filmleri imha etmelerine adi bir suç gözü . 
ile bakmak yanlış olur. Basına karşı girişilen bu olay
ların tertipçisi Cephe Hükümetidir. Sorumlusu da 
bu Hükümettir. Hükümet bu tutumu ile Anayasal bir 
suç işlemektedir. Zira, haber alma ve yayma özgür
lüğünü sağlamak hükümetlerin görevidir. Anayasa
mızın basm özgürlüğü ile ilgili 22 nci maddesi aynen 
şöyle demektedir ı 

«— Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basm 
ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır.» 

Bu kadar kesin ve emredici hükme rağmen, Hü
kümet, basının haber alma özgürlüğünü sağlayacak 
tedbirleri almak bir yana, aksine engelleyici bir tu
tum izlemektedir. Bakanlar Kurulu üyelerinin sıkış
tıkları zaman polisleri suçlayarak işin içinden çıkma
ları mümkün değildir. Hükümetlerin teşvik etmediği, 
hiç değilse hoş görmeyeceği bir davranışı polislerin 
sürdürmeleri düşünülemez. 

Bu bakımdan gazetecilere yapılan saldırılan ve 
bu olaylar sırasında saldırgan görevlileri tespit ede
bilmek ve kolayca sorumluların cezalandırılmasını 
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sağlamak amacı ile Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
30 . 11 . 1977 

Balıkesir Milletvekili Kars Milletvekili 
Sadullah Usumi Doğan Araslı 

Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Erkin Topkaya Orhan Çaneri 

Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Nuri Bozyel Necati .Cebe 

Bursa Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Emekli İbrahim Akdoğan 
Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Nail Atlı Halûk Ülman 
Balıkesir Milletvekili 

İrfan Özaydınh ^ 

BAŞKAN — Önergedeki ilk imza sahibi Sayın 
Sadullah Usumi... Sayın Sadullah Usumi konuşmak 
istemiyor. 

Parti grupları adına... Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Ahmet Çobanoğlu, buyurun efen
dim. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA AHMET ÇOBANOĞLU 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
lıkesir Milletvekili Sayın Sadullah Usumi ve 10 ar
kadaşının Cephe Hükümeti zamanında basın ve ba
sın mensuplarına yapılan saldırıları ve bu olaylar sı
rasında saldırgan görevlileri tespit edebilmek ve so
rumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla, 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince genel görüş
me isteğiyle verilen önergeyle ilgili olarak Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bu görev benim için hem 
bir şeref hem de bir talihsizliktin Benim için bir şe
reftir, zira Türk Basım ve basın mensuplarına MC 
Hükümetleri zamanında yöneltilen saldırılara karşı, 
basının hakkını savunmak gibi önemli ve kutsal bir 
görevi yükleniyorum. Benim için bir talihsizliktir. 
Zira bu konuşmayı yaparken, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına yaptığım kadarıyla, basın uğruna 
can veren, özgürlük ve özgür basın için çalışan ve 
fakat birtakım gözü dönmüş adamlar tarafından 
hunharca öldürülen bir gazetecinin yüreği yanık ba
bası olarak konuşuyorum. 

Cephe Hükümetlerinin zamanında Türkiye'mizde 
basın özgürlükleri büyük ölçüde değişik yöntemlerle, 
özellikle yasa dışı kaba küvet yoluyla kısıtlanmaya 

çalışılmış ve birçok gazete sahipleri, yazarlar, foto 
muhabirleri dövülmüş, yaralanmış ve öldürülmelere 
maruz kalmıştır. 

Öldürülen oğlum, gazetemin haberalma şefiydi. 
Tek suçu, MC Hükümetlerinin yasa dışı icraatlarını 
eleştirmek ve gerçek haberleri Türk halkına yansıt-
masıdır. 

Değerli milletvekilleri, özgür fikirlere karşı, tutu
cu ve çağ dışı fikirlerin temsilcileri bıçak çekebilir; 
ama fikirler hiçbir zaman ölmezler. Gazeteciler öl-
düriilebilir; ama özgürlükler ve özgürlük meşalesi 
öldürülemez ve söndürülemez. 

Basın özgürlüğü bıçaklanabilir, hançerfene bilir; 
ama özgür basın sıısturuhımaz. Baskı korkunun, kor
ku yıkılışın ve gidişin işaretidir. Vurdular, bıçakla
dılar, kırdılar, susturdular, istediler ve sonunda git
tiler. 

Değerli arkadaşlarım, basın, demokratik ülkeler
de kamuoyunun oluşmasında en büyük etkendir. Öz
gür basın, kamuoyunu baskısız ve özgürlük içinde 
büıilKçleKdiirlr; doğruya, güzele, iyiye', bu arada, barı
şa yöneltir; giderek halkıyla bütünleşir. 

Gerçeklerin halta yansımasından korkan cephe 
hükümetleri demokratik çiizgilerden uzaklaştıkları 
oranca, basına ve basın mensuplarına baskı yöntem-
HeıOıni uygu3aınııış!!ardır. Özelikle bu baskı yöntemleri 
Anadolu Basınında daha çok kendini hissettir miştiir. 
Bu balkılar idari ve ekonomik atanlarda somut ör-
neküeriyîe her geçen gün çoğalmış, gazeteci arkadaş
larımız zor koşullar içine itilmiştir. Anadolu basını 
bazı partizan idarecil'erle, iktidar yandaşlarıylla, hat
ta sokak kabaılayilarıyîa baskı a l ında tutulmak is-
tenınişîir. Öze3 Kan sahipleri tehdit edilmiş ve An*-
do'u basını cephe hükümetler? zamanında siyasal gö
rüşlerine göre bir çeşit ekonomik abluka altına alın
mıştır. İş adamlarına, cephe hükümetini tutan gaze
telere ilan verilmesi konusunda açık seçik baskılar 
yapılmıştır. Özgürlükçü demokrasiden yana olan ga
zetelere ilan verenler çeşitli yöntemler uygulanarak 
âdeta cezalandırılmışlardır. Bu ekonomik abluka 
ve çeşîiii baskı yöntemleriyle Anadolu basını, cephe 
hükümıetîerinûn çağdışı çizgisine getirilmek İstenmiş
tir. 

Değerdi milletvekilleri, Genel Görüşme isteğinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda Millet Mec
lisinde görüşme'er yapılırken, grup adına konuşan 
Al* sözcüsü şunları söylemiştir: «Basın Türkiye'de 
en büyük özgürlüğü, en büyük işlerliği AP'nin ikti
darları zamanında elde etmiştir. Gelişim yönünden, 
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basın tekniği yönünden, haber alma araçlarının ge
lişimli ve teçhizatlandırma yönünden en büyük hi
maye ve yardımı görmüştür. Bu meyanda basm 
mensup'arı sosyal güvenceye kavuşturulmuştur» de
miştir. sayın AP sözcüsü basın özgürlüğünü gaze
teci kurşunlamak, basımevi bombalamak, işçilerini 
korkutmak, yaralamak, sakat bırakmak oEarak mı 
anîıyor acaba? Yazarları dövmek, bazı gazetelerin 
basımını engeEemek, gazete satan bayileri baskı 
altında tutarak, devrimci, Atatürkçü ve layık Cum
huriyet ilkelerini savunan gazetelerin satışını önle
mek oîarak mı an3ıy°r? 

DeğerSi arkadaşlarım, cephe hükümeleri yurttaş
lara yakaîarmdaki parti rozetine göre işlem yap
tıkları gibi, okudukları gazeteye göre de ayrıma tabi 
tutarak, basın ve düşün özgürlüğüne çağımıza ya
kışmayacak en büyük darbeyi vurmuştur. Yurttaş
ları okudukları gazeteye göre kendilerine yakın ya 
da uzak sayarak fikir özgürlüğüne karşı oldukları
nı kamuoyu önünde belgelemişlerdir. Yurttaşlarımız 
cephe hükümetlerinin karanlık döneminde okuduk
ları gazetelere göre değerlendirilmiş, horlanmış, ce
zalandırılmış, kıyılmış ya da mükâfatlandırılmıştır. 
Bu mu basın özgürlüğü, bu mu basının gelişimini 
desteklemek Okuduğu gazeteden dolayı sürülen me
mur ve öğretmenlerin iki eli geçmiş iktidarların ya
kasındadır. Devrinıci gazeteyi okuyan işçi işinden 
atılarak ekmeğinden olmuştur hatta devrimci gazete 
okuyan öğrenci okuluna alınamayarak geleceğinden 
edilmiştir. Bütün bu davranışlar geçmiş iktidarla
rın balsın özgürlüğüne karşı utanç duvarlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, konunun yine gündeme alı
nıp alınmamasıyla ilgili görüşmeler sırasında, Mil
liyetçi Hareket Partisi sözcüsü, konuşmasının bir ye
rinde «Uluorta» yazı yazan bazı gazetelerden söz et
miştir. Sayın sözcü kendileri gibi düşünmeyen gaze
teleri «Uluortah» bir ayrıma tabi, tutarak batsın öz
gürlüğüne nasıl bir yaklaşımda buîundukîarını or
ta yere koymuştur. Bu şu demektir arkadaşlarım: 
Bizden olan gazeteler gazetedir, bizden olmayanlar 
«Uluorta» sınıfına dahil olanlardır. Bu ne biçnın basın 
özgürlüğü anlayışıdır; bu ne biçim demokratik fikir 
anlayışıdır? 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın basın öz
gürlüğü ile ilgili 22 nci maddesinde, «Basın hürdür; 
sansür ediüemez. Devlet, basın ve haber alma hür
riyetini sağlayacak tedbirleri alır» demektedir. 

Anayasamızın bu açık, emredici hükmüne rağ
men, cephe hükümetleri basının haber alma özgür

lüğünü sağlayacak tedbirleri alması bir yana, aksine 
• engelleyici bir tutum izlemiştir. 

DeğerSi mıiEetvekiEeri, Sayın Bülent Ecevit'iın 
Başbakanlığında yeni kurulan Hükümet ise, dün ol
duğu gibi bugün de hür basından yana olacaktır. 
Basın mensupları, Anayasamızın basına ve mensup
larına tanıdığı tüm haklardan yararlanacaklardır. 
Anayasa ve basınla ilgili yasalarımızın tam işlerliği 
sağlanacaktır. Türk basınının çağdaş düzeye çıka-
rıl1abi3mesinde azami çaba sarf edilecektir. 

İnancımız odur ki, yeni Hükümet geçmişte orta
ya çıkan basın ve basın mensuplarına yapılan bas
kı, zulüm, işkence yapan ve yaptıran sorumluları 
tespüî edip, yargı organlarına teslim etmek ve bir ta
raftan da kamuoyu önünde mahkûm olmalarını sağ
layacaktır. Olaylar tüm gerçek yüzüyle Türk kamu
oyunun önünde cereyan etmiştir. 

Durumu Yüce Meclise arz eder, saygılarımı su
narını arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Çobanoğîu. 
MHP Grupu adına Sayın Sadi Somuncuoğhı, bu

yurunuz efendim. 
Sayın Sotmuncuoğlu, süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ-
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın miletvekilSleri; 
batsın mensuplarına yapılan saldırılarla ilgili olarak, 
Geneli Görüşme isteyen ve daha önceki bir oturum
da gündeme alınması kararlaştırılan önerge hakkın
da Milliyetçi Hareket Partisinin ve şansımın görüş
lerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi 

j saygı de selâmlanın. 
i 

i Basın hürriyeti, hür demokratik rejimin önem-
! Bi bir bölümünü teşkil etmektedir. İnanç ve fikir hür-
j niyeti ile insanın temel hakları arasında basın hür-
j î'iyeti önemli bir yer işgal eder. Ancak, hürriyetçi de

mokratik rejimi tam olarak anlayamamış, demokra
sinin bir yaşama tarzı olduğunu içine sindıirememiş 
kimselerin, basm hakkındaki görüşlerini samimi bul
mak mümkün değildir. Hatta konuştuklarına kendi-' 
îeıi de inansalar, bu inanma geçici ve aldatıcıdır ve 
menfaatîeriyfe hürriyetleri uğruna söyledikleri söz
ler çatıştığı ilk anda, her şeyi bir tarafa bırakarak 
kendi zihniyetleıiinin gereğini yaparlar. Çünkü, hür
riyetçi demokratik rejim bir bütündür. Bu bütünü, 
zl'îıniyet olarak benimsemeden, onun önemli bir 
parçası olan hür basın konusunda sürekli, tutarlı, 
samîmi bir görüş sahibi olmak mümkün değildir. 

— 415 .— 
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Sayın milletvekilleri, basın mensuplarının gö
revlerini kanunların kendilerine tanıdığı hak ve hür
riyetler çerçevesi içide güvenle yürütebihnelerii içiin, 
bir üükedıekî zihniyeti ele aînıak, özellikle ülke ka
derinde birinci derecede rol oynayan aydınlarım zih
niyetini ele almak gerekmektedir. 

Eğer b'r ülkede, aydınların bir bolümü Mark
sist, Lenılnist görüşe esir edilmişse, böylelerinin hür 
basını anlamaları ve samimi olarak arzulamaları 
mümkün değildir. 

Bilindiği gibi, onların felsefesinde, hür basın ye
rine güdümlü basın, Marksist, Leninist arzulara 
hizmet eden basın vardır. Ama, arzuladıkları rejime 
ulaşıncaya kadar, hürriyetçi rejimin nimetlerinden 
nasıl yararlanıyorlarsa, hür basın konusunda da bu 
yararlanma hesabı ile sahte bir benimseme içinde 
görünürler. 

Meseleye dikkatle eğilenler, böylelerinin görüşleri 
ile tutumları arasındaki bu geçici aykırılığı değil; 
aynı zamanda başka bir çelişkiyi daha görürler. Bu 
.çelişki de, hür basım bir ilke olarak değil, stratejik 
silah olarak benimsemeleridir. 

Bu ikinci çelişki şöyledir: Bir yandan «basın hür 
olmalıdır» derler. Öbür yandan, Marksist, Leninist 
doğmaya karşı çıkan gazetecileri kurşunlar, baskı 
altına alır, gazete bürolarını tahrip ederler. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, memleke
timizde de buna ait misaller çok fazladır. Son 
1 0 - 1 5 yıllık geçmişimize bile uzanmaya ihtiyaç 
yoktur. Geçenlerde Gaziantep'te evine dönerken 
kurulan bir pusuya düşülerek kurşunlanan ve şehit 
edilen Kurtuluş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet 
Çapar en yeni ve en acı örneklerden biridir. 

Sarı basın kartı sahibi Mehmet Çapar Gazian
tep'teki azgın komünist anarşistlerin hoşlanmayacağı 
gerçekleri, milli menfaatlerimizin gereğini çalıştığı ga
zetede dile getiriyordu; bunun için öldürüldü Meh
met Çapar, 

Bu konuda daha da yeni bir misal verelim : 
23 Ocak günü, iki gün önce, yine evine gitmekte 

olan gazeteci Beyit Ertürk İstanbul'da kurşunlandı. 
Ertürk, Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti Haysiyet Divanı 
Üyesi ve Hergün Gazetesi muhabiriydi. Saldırganlar 
sahte özgürlükçü, Marksist, Leninistlerdi. 

Şehit edilen, saldırıya uğrayan, kelepçelere vuru
lan gazeteciler meselesi üzerinde, bazı tahlilleri ge
riye bırakarak görüşlerimizi açıklamaya devam ede
lim. 

Eğer bir ülkede hür demokratik rejimi bir bütün 
olarak benimsemeyen, bir hayat tarzı olarak hazmet
meyen, belirli, sürekli ve samimi bir dünya görüşüne 
bağlı olmamakla beraber, menfaa£iarım ideoloji 
haline getiren, ellerine geçen ilk fırsatta koyu bir 
tahakküm idaresi kurmaya kalkışan ve Marsist, Le-
ninistlerle şu veya bu sebeplerle aynı paralelde koşan 
belli sayıda aydınlar varsa, bunların tesirleri ölçü
sünde o ülkede hür basın tehlikelerle ve güçlüklerle 
karşı karşıya demektir. Böyieleri; hangi konu o ül
kenin gündeminde ise, o konuda herkesi geride bıra
kacak kadar şampiyonluk yaparlar ama, menfaatları-
na zarar verdiği gü)ne kadar söylediklerini hatırlaya
bilirler.. 

Türkiye'mizde, yukarıda bahsedilen zihniyetlerin 
mensupları elbette vardır ve bunlar maalesef basın 
üzerinde büyük çapta tasarruf imkânına sahiptirler. 
Ama bu gerçeğe rağmen, memnuniyetle ifade etmek 
isteriz ki, basınımız bazı problemlerinin yanında, 
hürriyetler açısından oldukça ileri bir düzeyde bu
lunmaktadır. Buna şükrederek,, böyle bir seviyede 
bulunduğumuzu görerek sorumluluklarımızın idraki 
içinde olmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, bu bakış açısından sonra, 
bu görüşmeye fırsat hazırlayan önerge sahiplerinin 
anlayışları üzerinde durmak isteriz. 

Bir buçuk daktilo sayfası halinde özetlenen öner
genin tamamına yakın kısmı, Türkiye'deki anarşiden 
söz etmekte ve çok zayıf bir bağlantı ile oradan ba
sın mensuplarına yapılan saldırılardan bahsetmek
tedir. Eğer önergenin sonuna doğru, gazetecilere 
yapılan saldırıları ve bu olaylar arasında saldırgan. 
görevlileri tespit edebilmek ve kolayca sorumluların 
cezalandırılmasını sağlamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince görüşme açılması talep 
edilmemiş olsaydı, önergenin asayiş konusunda veril
diğini sanabilirdik. 

Gerçi metin içinde bundan başka birkaç cümle 
ile daha, basınla ilgili sözler vardır ama, bütün için
de kaybolmuş gitmiştir. Önergede Hükümetin, ha
smın haber alma özgürlüğünü sağlayacak tedbirleri 
almadığı, gazetecilere polislerin saldırıda bulunmasını 
teşvik ettiği, polislerin gazetecileri yaraladığı, fotoğ
raf makinelerini parçaladığı gibi iddialar yer almak
tadır. önerge sahipleri zahmet çekip de bu iddiala
rının örneklerini vermeye, varsa delillerini sıralamaya 
lüzum görmemişlerdir. Afaki bir şekilde, hayali bazı 
iddialar sıralanmış, ama geçmiş olaylardan hiç ol
mazsa bazı önemli örnekler verilmesi için zahmete 
bile katianıîmamıştır. 
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AKIN SÎMAV (tzmir) — Yahu bilmeyen mi 
var, sağır sultan duydu. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — O hal

de bu kürsüye niçin getirdiniz beyefendi? 
Bütün bunlar, önergedeki samimiyetin ölçüsünü 

belirleyen hususlardır. Böylece maksadın, basın 
mensuplarının haklarını teminat altına almak değil, 
böyle önemli bir mesleğin mensuplarının mukaddes 
hakları, bir siyasi partinin propagandası uğruna, 
sömürülmek istenmiştir. Ne zaman, nerede, hangi 
basın mensubunun fotoğraf makinesi parçalanmış; 
hangi basın mensubu yaralamncaya kadar dövülmüş; 
Hükümet ne yapmış da basının haber almasını engel
lemiş? Bunlara ait misaller ve olaylar önergede yok
tur. . 

Bu olaylar. Türkiye'de olmadı anlamına gelmez 
ama, böyle bir Genel Görüşme ihtiyacını duyanlar, 
örnekleri buraya getirmek mecburiyetindedirler. 

Önergenin yukarda tekrarlanan son cümlesinden 
anlaşıldığına göre, önerge sahipleri resmi devlet 
görevlilerinden, güvenlik kuvveti mensuplarından şi
kayetçidirler. Nitekim, «gazetecilere yapılan saldı
rılan ve bu olaylar arasında saldırgan görevlileri tes
pit edebilmek ve kolayca sorumluların cezalandırıl
malarını sağlamak» ibaresi kullanılmak suretiyle tan
zim edilmiştir. 

Başka bir cümlede ise, «şu anda gazetecilerin hem 
can güvenliği kalmamış, hem de görev yapmaları 
olanaksız hale gelmiştir» denilmektedir. 

Bu durum karşısında, meseleye ciddiyetle eğilmek 
şarttır. Bir ülkede, hele Türkiye gibi hür demokratik 
rejimin yaşadığı bir ülkede, gazetecilerin can güven
liği kalmamış, görev yapmaları olanaksız hale gel
miş ve bütün bunları yapanlar da resmi görevliler 
ise, bunların hemen tespit edilmesi lâzımdır. 

Peki, bu saldırgan görevliler kimlerdir? Yüce 
Meclis bunları nasıl tespit edecek? Önerge sahipleri 
hemen bu kürsüye çıkmalı ve ülkede rejimin battı
ğının ilânı olan, gazetecilerin can güvenliğini ortadan 
kaldıran ve görev yapmalarını olanaksız hale getiren 
sorumluların isimlerini bir bir açıklamalıdırlar. Bil
iniyorlarsa, yukardaki ağır ithamları niçin yaptılar? 
Bu memlekete, bu Meclise ve binbir zorluklar için
de görevlerini yapan güvenlik görevlilerine ve Dev
letin kurumlarının bu ölçüde sorumsuzca tahribine 
yazık olmaz mı? 

Sayın milletvekilleri, önerge sahipleri Yüce Mea
lisin ve Türk Milletinin huzurunda suçüstü yakalan
mışlardır. Onlar, üçlü koalisyon Hükümetim yıprat-
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| nıak gayesiyle Millet Meclisini günlerce meşgul etme-
I yi ve kutsal bir mesleğin hukukunu sömürür ve dev

let görevlilerini inhafsızca suçlarken; hükümette deği-
I siklik olabileceğini ve kendilerinin nöbeti devralabile-
I çeklerini hesap etmemişlerdir. Şimdi kendileri iktidar

da olduğuna, Genel Başkanları Başbakan bulunduğu-
I na göre, rejimi iflasa sürükleyecek kadar basım işle

mez hale getiren sorumluları, bir bir tespit edecek 
i durumda bulunuyorlar. Eğer bu imkânlar içinde yine 

sessiz kalarak işi geçiştirmeye kalkışırlarsa, böyleleri-
ne suçüstü yakalandı denmez de, basının kutsal hak-

I larmı siyasi maksatlarla sömürüyorlar denmez de ne 
denir? 

Şimdi de, hiçbir delile dayanmadan afaki bir şe-
I kilde sorumsuzca suçladıkları, bundan önceki Hükü

met ile kendi Hükümetlerinin programlarında basın
la ilgili hangi hususlar yer almış; inceleyelim. Önceki 

I Hükümetin programında yer alan hususlar : «Basın-
I da çalışanların emeklilik hakkım 25 yıldan 20 yıla in

direceğiz. Basın mensuplarının mesleki ihtisas, araç 
ve gereç ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alacağız. 
Basın tesis ve konut kredilerini düzenleyeceğiz. Her 

I türlü haberleşme hizmetlerinde gerekli kolaylıkları 
I göstereceğiz.» 

Kendi Hükümetlerinin programında yer alan hu-
I suslar : «Basın mensuplarının görevlerini güvenlik 

içinde ve özgürce yapabilmeleri bakımmdan gerekli 
güvenceler sağlanacaktır. Çağdaş haberleşme olanak-

I lanndan yararlanmaları kolaylaştırılacaktır. Basın 
I suçlarıyla ilgili cezalarda ve bu cezaların infazında ba-
I sın özgürlüğünün gereklerine uygun düzeltmeler ya

pılacaktır.» 

I Hangi hükümetin basın mensuplarına daha belir-
I li, daha müşahhas imkânlar hazırlamayı vaat ettiği, 
i bu iki metnin karşılaştırılmasından anlaşılmaktadır. 
I Yuvarlak ve genel hükümler içinde ifade edilen va-
I atlerıin arkasının gelmediği daima görülmüştür; ama 

belirli, müşahhas vaatlerin yerine getirilmesi, getiril-
I mediği. takdirde hesabının sorulması mümkündür. Iş-
I te bunlar, iki hükümet arasındaki basına vaat edilen-
I 1er ve bu siyasi heyetlerin bakış açılandır. 
I Sayın milletvekilleri, önergeyi veren Cumhuriyet 

Halk Partisine mensup 10 milletvekiline huzurunuz
da bazı gerçekleri hatırlatmayı yararlı görüyorum : 

1. Cumhuriyet Halk Partis« Genel Başkanı basın 
toplantısı yaptığı zaman, sağcı olarak bilinen gazete-

I çiler bu toplantıya davet edilmezler. Başbakan olarak 
geziye çıktığında sadece sağcı olarak bilinen gazete-

j lerin muhabirleri Başbakanla birlikte görülmez. Basın 

3 1 7 -
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hürriyetine ilke olarak inananlar böylesine ayırımlara 
gidemezler. Kendinizin propagandasını yapan basına 
haber imkânını tanıyacaksınız, sizi alkışlamayan ga
zeteleri her türlü haber alma imkânından mahrum 
edeceksiniz, böyle hür basın anlayışı olamaz. 

2. Bu hükümet Sayın Cumhurbaşkanım!/ tara
fından onaylandıktan sonra, bazı gazete ve dergi sa
hipleri, muhabirlerine bir ambargo talimatı vermiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu 2 dakikanız 
kalmıştır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «15, 20 
gün süreyle Bakanları sıkıştırmayacaksınız, onlardan 
beyanat istemeyeceksiniz» denildi. Bu ambargo tali
matım alan bir muhabir bana gelerek «işte bizim hür
riyetimiz ve kamuoyuna gerçekleri aktarma imkânı
mız bu kadardır» dedi. Görüyorsunuz, yamalı bohça 
misali hükümetin bir ipi çekilir de 40 yamalığı yere 
düşer, mahremleri ortaya çıkar diye, gazete patronla
rından bir kısmı kolları sıvıyor. Bizim anlayışımıza 
göre bu tutum, basın mensuplarının hür bir ortanı içe
risinde çalışmadığının açık bir örneğidir. Basında ça
lışanlar bu durumdan kurtarılmalı, bunun için gerekli 
kanuni tedbirler alınmalıdır; ama kendisi için, gazete
lerde çalışanlara böylesine ambargo koyan patron
lara karşı. Sayın Ecevit'in tedbir almaya gönlü nasıl 
razı olacak; tabii merak konusu? 

3. — Cumhuriyet Halk Partililerin demokratik 
. kuruluşlar dediği DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, 

DEV-GENÇ, İGD gibi kuruluşların Ankara ve istan
bul gibi illerde düzenlediği mitinglerde ve yürüyüş
lerde sağcı olarak bilinen gazeteler, bazan Milliyet 
Gazetesi bile sokulmaz. Bu gazetelerin mensupları 
tartaklanarak, dövülerek oralardan uzaklaştırılır. 

Basın mensuplarına yapılan saldırılar ve saldır
ganların kimliğini ortaya koyan misalleri, vakitleri 
olmadığı için önergeye yazmadığı anlaşılan önerge 
sahiplerine yardımcı oimak için, bu olaylardan ba
zılarını sıralamaya devam edelim. (CHP sıralarından 
«AMağaya gidin, görün» sesleri) 

4. — Denizli'de münteşir Hizmet Gazetesi, ida
recilerin ve işçilerin çalıştığı bir saatte kurşunlan
mıştır. Aynı gazetenin muhabiri olan Uğur Seçel 
mesai bitimi sırasında kurşunlanarak komaya sokul
muştuk'. 

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Ülkücü 
Gazeteciler Cemiyeti kurucusu, adi bir suçluymuş gibi 
ellerine kelepçe vurularak hapishaneye konulmuştur. 

Gazeteci Selahattin Eş, bir yazısından dolayı el
leri kelepçelenerek hapishaneye atılmıştır. 
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Gaziantep'te yayınlanan Kurtuluş Gazetesinin Ya-
•zı işleri Müdürü, san basın kartı hamili Mehmet Ça-
bar öldürülmüş, iki gün öncede İstanbul'da Hergün 
Gazetesi muhabiri Beyit Ertürk kurşunlanarak ko
maya sokurnıuştui. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı toparlayın sa
yın Somuncuoğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu gaze
tecilerin insanlık dışı davranışlara maruz kahnalarıy-
la ilgili olarak önerge sahibi Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşı hiçbir kınamada bulunmamışlardır. Parti 
grupları da susmuştur. 

Sayın önerge sahipleri basında çalışanlara bu ka
dar ilgi gösteriyorlardı da, niçin, bu cinayetler ve 
saldırılar karşısında sustular? Öldürülenlerin Türk 
milliyetçiliği düşüncesine sahip olmaları mı böyle bir 
kınamaya mani oldu? Niçin gezetecilerin öldürülmesi 
karşısında sessiz kaldılar? 

Türk milliyetçiliği düşüncesine bağlı, yukarıda 
isimlerini saydığımız, iki gazeteci öldürüldüğü zaman 
susanların samimiyetsiz olduklarım söylemek herhalde 
haksızlık .olmaz. 

Bu arada, Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Gaze
teciler Sendikası, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve 
Sendikası, Türkiye Gazete sahipleri sendikası ve 
TGS gibi basın kuruluşları da sustular. Sadece Ül
kücü Gazeteciler Cemiyeti, saldırıları ve cinayetleri 
protesto etti. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu açıklamalarla 
basınımızın bazı önemli meseleleri olduğunu ortaya 
koymuş bulunuyoruz. Mesela elbette anlatılanlar ka
dar da değildir. Basın mensupları gibi, bazı gazete
leri okuyanlar da zaman zaman saldırıya uğramak
tadır. İstanbul ve Ankara'ma bazı semtlerinde, elinim 
ze Hergün Gazetesini, Sabah Gazetesini ve Tercü
man Gazetesini alıp sokakta dolaşamazsınız. Bunun 
en yakın bir tarihte cereyan etmiş bir örneğini bu
rada vermek isterim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, vaktiniz dolmuştur. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Hemen 

bitmek üzere efendim* 
Ankara'nın Şehitlik semtinde evlere gazete dağı

tan satıcı, bir grup anarşist tarafından takip edili
yor. Hangi evlerin kapısına hangi gazeteler konulu
yor, tek tek kontrol ediliyor. Eğer Tercüman okudu
ğu, Hergün veya sağcı bir gazete okuduğu tespit edi
len ev varsa, vay haline... 

Aynı semtte, bundan on gün kadar önce yaşlı bir 
vatandaş satıcıdan Tercüman Gazetesi alıyor; hiçbir 
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şeyden haberi olmadan. Zavalh ihtiyarı Terciiman'la 
gören devrimci anarşistler saldırıya geçiyor, adamca
ğızı perişan edinceye kadar dövüyorlar. Sonra mı? 
Sonra, ellerini, kollarım sallayarak oradan uzalklaşı-
yorlar. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sözlerimi 

Sağlıyorum. 
Değerli, milletvekilleri, kim, hangi gazeteyi okursa 

okusun, hangi gazetenin görevli mensubu bulunursa 
bulunsun, sadece basın haklarına değil, milli birliği
mize, insan haklarına yapılmış vahim tecavüzler ola
rak gördüğümüz bu olayların derhal önlenmesi için 
harekete geçmek gerektiğini huzurunuzda ifade etme
yi bir görev sayarız. 

Basın hürriyet» bir bütündür. Bu bütün de hür de
mokratik hayatın bir parçasıdır. Demokrasiyi bir ya
şama felsefesi olarak kabul ettiğimiz ölçüde, böylesi
ne meselelerin çözümü çok kolay olacaktır; üstelik, 
her türlü siyaset hesaplarına sömürü malzemesi yapıl
ması da önlenmiş olacaktır. 

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncuoğ-
hı. 

Millî, Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Aksay; buyurun efendimi. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Aksay. 

MSP GRUPU ADINA HASAN AKSAY (Ada
na) — Sayın Başkan, muhterem miHetvekilleri; 

Konuyu ası] öneminin dışında bir noktaya saptır
mamak için, önce konunun önemini birkaç ketime ile 
tespit ederek söze başlamak istiyorum. 

Demokratik ülkelerde en önemli güçlerden bir ta
nesi, hiç şüphe yok ki, basındır. Basın, yasama, yü- J 
rütme ve yargı organından sonra en güçlü müessese- I 
terden bir tanesi, demokratik düzenin en vazgeçilmez 
unsurlarından bir tanesi olarak ortadadır. 

Haber her dönemde önemlidir. Basınsa, en güçlü 
bir haber vasıtasıdır. Bilhassa basının grderek ehem
miyeti son derece artmaktadu'. Bir defa bütün dün
yada gelişen bir yönetim olması bakımından demok
ratik yönetim yoluyla kamuoyunun etkinliği artmak
ta, netice itibariyle de kamuoyunu oluşturan basının 
önemi gittikçe daha büyümektedir. Okuma - yazma 
oranının artması basının önemini artırmaktadır. Ha
ber organizasyonu, haber tekniğinin gelişmesi ve ge
lişen haber tekniği ve basın imkânları karşısında 
dünyanın küçülmesi basının ehemmiyetini artırmak
tadır. 
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Son olarak ifade etmek gerekirse; artık basının 
sadece bir haber aracı değil, aynı zamanda bir pro
paganda aracı olarak kullanılmış olması da hasmın 
ehemmiyetini artırmaktadır. 

Basının anadamarı, yaşama damarı, şüphesiz ba
sın hürriyetidir. Basının en önemli meselesi, bu bakım
dan, bir defa fikirlerin açıkça söylenebilmesine in*-
kân hazırlanması; fikirlerden dolayı tabii kimseye sa
taşmamak, kimsenin huzurunu bozmamak üzere doğ
ruyu, gerçeği söyleyebilmenin, fikri söyleyebilme ser
bestliğinin kazanılması lazımdır. Ondan sonra da ba
sın, şüphesiz en kabiliyetli elemanları isdilıdam etme
si gereken bir sahadır. / 

En önemli sözlerin, en önemlisini seçme görevini 
verdiğimiz basın mensuplarında; sonra da bu en 
önemli sözlerin önem derecesine göre halka intikalin
de, kitlelere intikalinde bu kabiliyeti aradığımız, bu 
yeteneği aradığımız, en mühim fikirlerin halka intikal 
ettirilmesini istediğimiz basma bu kabiliyetleri getire
bilmenin, şüphesiz birtakım şartları vardır. 

Bu şartlar basın mensuplarının saygınlığını, saygı
değer oluşunu zaruri kılar. Bu saygıdeğer oluş, bir 
defa basının kendi mensuplanmn kendilerine saygı 
besletecek bir davranış içerisinde obuası zaruretini do
ğurur. Diğer taraftan da, basın mensuplarının uluor
ta hücumlara maruz bırakılmaması, birtakım imkân
ların temin edilmesi ve basının bu kabiliyetleri isdih-
dam edebilecek seviyeye getirilmesini gerektirir. 

Böylece ifade etmek gerekirse en önemli mesele
miz, basının da önemli meselesi, ülke olarak, millet 
olarak da en önemli meselemiz, şüphesiz başta fikir 
hürriyetî, vicdan hürriyeti ve basın hürriyetidir. Bu 
3 hürriyet, basın konusunda üzerinde en,çok duraca
ğımız temel meseledir. 

Burada böyle bir önerge vesilesiyle şunu da ifade 
etmek istiyorum ki, maddi ve manevi sahada yıllardır 

"birikmiş birçok meselelerimiz vardır. Bunları süratle 
halledebilmek için daha iyiyi bulmaya ihtiyacımız 
vardır. Daha iyiyi bulmanın yolu ise, şüphesiz, fikir 
hürriyeti, vicdan hürriyeti, yani inanç hürriyeti ve ba
sın hürriyetinden geçer. Eğer ffklr hürriyeti, vicdan 
hürriyeti ve 'basın hürriyeti olmazsa, daha iyiyi bula
bilmek için kullanılabilecek en önemli vasıta, en önem
li yo3, fikirlerin, inançların ortaya konma yolu tıkan
mış olur. Bu bakımdan, basının ve ülkenin en önemli 
meselesini, fikir, vicdan ve basın hürriyeti olarak gö
rüyor ve böyle ifade etmek istiyoruz. 

- 4 1 9 ... 



M. Meclisi B : 97 25 . 1 . 1978 O : 1 

Nüfusumuz hszla artmaktadır. 50 milyonluk bir 
ülke oluyoruz. Kalkınma ye kalkınmak zorunda olan 
bir ülkeyiz. Büyüyen ve kalkınan ülkeler, daha iyiyi 
bulma yolunu tıkamamaya her ülkeden daha fazla 
mecburdurlar. Bu bakımdan Türkiye'nin özel şartlan 
nazarı itibare alınırsa, Türkiye'nin böyle bir dönüm 
noktasında, kalkınma noktasında, yeniden büyük Tür
kiye'yi kurma noktasında, basın hürriyetinin, vicdan 
ve fikir hürriyetrmin önemi bir kere daha ortaya çı
kar. Biz basın meselesine temas ederken, onun bu 
ehemmiyetine ve anameselelerine işaret etmek istiyo
ruz. 

Burayı basın vesilesiyle, birtakım ithamların, suç
lamaların, kısır çekişmelerin müzakeresi haline getir
mekle; basını, ne korur bir edayla, ne basına selam 
gönderir bir edayla, ne de basının hatalarını sayıp 
dökmekle burada yapabileceğimiz önemli bir hizmet 
yoktur. Buradaki asıl mesele; bu kadar önemli, de
mokratik nizamın dört temel unsurundan bir tanesi 
olan basına, nasıl hizmet edeceğimiz, onun daha bü
yük saygınlık kazanması için Meclis olarak nasıl yar
dımda bulunacağız, onun en değerli elemanları kulla
nabilmesi için, istihdam edebilmesi için ve en değerli 
elemanlar içiıy basının cazip bir meslek haline gele
bilmesi için Meclis olarak neler yapabileceğiz; bunun 
düşünülmesi asıl önemli meselemizdir. Zira, hakika
ten basın, en kabiliyetli elemanların severek, gelebile* 
ceğı ve en kabiliyetli elemanlar için cazip olacak bir 
meslek hale getirilmek zorundadır. Aksi takdirde, bu 
kadar önemli bir müesseseye, kamuoyunu oluşturan, 
fikir hürriyetini, vicdan hürriyetini temsil eden, hür
riyetleri temsil eden böyle bir müesseseye gereken hiz
meti yapmamış oluruz. 

Basının meselesini bir hürriyet meselesi, bir kültür 
meselesi olarak ele almak, onu kısır çekişmeler için 
vasıta kılmadan, demokratik düzende onun temel me
selelerini halletmek için Meclis olarak üzerimize dü-

,şen görevleri yapmak, Milli Selamet Partisi Grupu 
olarak bu konuda düşündüğümüz en önemli husus
tur.! 

Bu itibarla, bu müzakerelerin, basınımız için, 
temel hürriyetlerimiz için, bütün milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu mü
zakerelerin arkasından, muhterem parlamenterleri
mizin, muhterem miletvekillerimizin, basınm me
selelerini çözecek kanun tekliflerini Yüce Meclise 
sunmalarını temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Siyasi parti grupları adına başka söz isteyen?.. 
ZEKÎ EFEOĞLU (tzmir) — AP Grupu adına. 
BAŞKAN — Yetki belgeniz?. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Geliyor. 
BAŞKAN — Yetki belgesi gelinceye kadar, şahsı 

adına Sayın Ahmet Çobanoğlu söz istemiştir, buyu
run. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Değerii 

arkadaşlarım, basınla ilgili genel görüşme esnasında, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına konuşan 
sözcü arkadaşım, bizim konuşmalarımızın belgelen
mediğini ve kuru iddialardan ibaret olduğunu iddia 
ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, biz konuşmalarımızı bel
gelere dayanarak hazırladık. Belgeler elimizdedir. 
İstenildiği takdirde, istenilen makamlara belgeleri 
teslim etmeye hazırız. Her konuda elimizde yeterli 
belge vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca gene MHP sözcüsü 
arkadaşım, sağ veya sol basın özgürlüğü diye bir 
aynım yapıldığından bahsetti. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak ve şahsımın görüşü, tam bir ba
sın özgürlüğü tanırız; hiçbir zaman ne bir sağ ba
sın özgürlüğü, ne de bir sol basın özgürlüğü diye 
bir ayrım, bilmeyiz ve tanımayız. Türkiye'de tek 
bir basın özgürlüğü biliriz; o da sağı ile, solu ile, or
tası ile, fikir özgürlüğünü biliriz. 

Değerli arkadaşlarım, gene MHP sözcüsü arka
daşım, MC hükümetleri zamanında basına ve ba
sın mensuplarına yapılan muameleleri görmemezlik-
ten ve üzerlerine almamazlıktan geldiler. Ben 30 se
neye yakındır basın hayatında çalışmaktayım. MC 
hükümetleri zamanındaki kadar, ki Demokrat Par
tinin de devrini gördük; sıkıyönetimle gazetelerin ka
patıldığını, sansüre tabi tutulduğunu, birçok haber
lerin ve makalelerin kalıplardan sökülerek dağıtıl
dığını gördük, yaşadık bu günleri; ama MC hükü
metleri zamanında, kaba kuvvet yoluyla, okulların 
önünde diledikleri gazeteyi, dergiyi, mecmuayı dile
dikleri fiyatla, zor kullanmak suretiyle sattırdıkları 
görülmüştür ve MC hükümetleri zamanında vatan
daş okuduğu Milliyet Gazetesinden dolayı, Cumhu
riyet Gazetesinden dolayı cezalandırıldı. Bu MC 
hükümetlerinin tasarrufu, bir de bunun dışında, so
kakta birtakım kabadayılar, gözü dönmüş kaba
dayılar tarafından vatandaşlar, Cumhuriyet Gaze
tesini, Milliyet Gazetesini veya istediği eğilimdeki bir 
gazeteyi okuduğundan dolayı dövülmüştür, 
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Fabrikalarda gene gördük; Seydişehir'de gördük, 
Konya'da gördük. Bunlar kamu kuruluşu olan fab
rikalar. Burada birtakım zorbalar, diledikleri gaze
teleri fabrika sahasına aldırttılar, okuttular; dile
diklerini aldırtmadılar. Bu kişiler idareye şikâyet 
edildiği zaman, ihbar edildiği zaman cezalandırıl
madı, haklarında tahkikat açılmadı, aksine, hima
ye gördüler, teşvik edildiler. Bunlar inkâr edile
mez olaylardır. 

Ayrıca, çarşıyla, pazarla ilişiği olan arkadaşları
mız bilirler, koltuklarına gazeteleri doldurarak dük
kân dükkân dolaşmak surtiyle, «Bu gazeteden bir 
tane al, biz bu memleketi komünistlerden kurtara
cağız; milli gençliği savunacağız, milliyetçi genç
liği ayakta tutacağız; bunun için bu gazeteyi almak 
mecburiyetmdesin. Aksi halde senin dükkanındaki 
mallar elinden gidecektir.» diye korku ve terör ya
ratarak, baskı yaparak, tehdit ederek, esnaflardan, 
tüccarlardan, sanayicilerden paralar toplanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz hiçbir zaman basım 
kendimizin bir malı olarak görmedik; Türk Mille
tinin gözü kulağı olan ve kamuoyunun oluşmasında 
etken olan bir kültür müessesesi olarak, basm ya
yın müessesesi olarak görmekteyiz. Bu hiçbir par
tinin inhisarında olamaz. Biz Türk basınını da ken
di görüş ve inançlarımıza, çizgimize getirmek için 
baskı unsurlarıyla veya birtakım çağ dışı yöntem
lere kendimize tabi tutmayı aklımızdan bile geçir
meyiz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Geçenlerde öl
dürülen gazeteciden de bahset. Biz söyleyince mi 
aklınıza gelecek? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Adalet Partisi sıralarından bir arka
daşım geçenlerde bir gazetecinin öldürüldüğünü söy
lediler. Ben ona da üzülürüm, onu yapanları da 
kınarım. Eğer o gazetecinin öldürüldüşünü, basın 
kuruluşları, basın mensupları kınamaımşlarsa, bu
gün onların da başına gelebilir bu. 

HALlL KARAATLI (Bursa) — Burada sen bah
set Biz söyleyinceye kadar gözleriniz görmüyor, 
kulaklarınız duymuyor. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — Biz ba
sında, sağlısıyla sollusuyla, her türlü fikir özgürlüğü 
içinde yayın yapan kişilere saygılı bir partiyiz ve 
bu inanca sahip kişileriz. 

Değerli arkadaşlarım, oturduğumuz yerden ko
nuşmak, sataşmak hiç birimize bir şey kazandır
maz. Kürsüye çıkmak bir yürek işidir. Bu kürsü 

insanları yüceltir, yerin dibine de sokar. Fikirleri
niz varsa basm konusunda, çıkarsınız burada ko
nuşursunuz, güzel fikirlerinizden biz de yararlanı
rız. 

Hepinize derin saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
AP Grupu adına Sayın Zeki Efeoğlu, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Efeoğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA ZEKİ EFEOĞLU (İz

mir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili 

Sayın Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının basınla il
gili olarak verdiği önergeyi utançla huzurunuzda sa
vunabiliyorum, utançla. 

Basını istismar etmek gayesiyle Milliyetçi Hükü
meti tenkit etme ve anarşi ile ilgili konularda be
yanda bulunmak üzere verilen ve basın alet edüen 
bu önerge üzerinde konuşma bir nevi yüz karasıdır. 

Türk basım şu veya hu partinin, şu veya bu züm
renin aleti olamaz. Türk basım; milli mefkurenin, 
milli inancının, Türk Devletinin, Türk milli mef
kuresinin yayın organıdır. 

Türkiye'de çeşitli yayın organları vardır. Tür
kiye'de besleme basm da var; Rusya'dan, Kızıl 
Çin'den, hatta Halk Partililerin para vererek konuş
turdukları, yazdırdıkları basın var, şimdi okuya
cağım. 

Aziz arkadaşlar, hangi partiden olursanız olun, 
Devletin temellerine dinamit koyanları, ki bazı Halk 
Partili arkadaşlarım var içerisinde, burada yok, belki 
yarısı, onları destekleyenler var... 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — İsim 
ver.ı 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Vereceğim, ve
receğim. 

Madem, basınla bu kadar ilgili konular var. 
Hükümet burada, belgelerinizi veriniz Hükümete. 
Verdiniz de Hükümet hayır mı dedi? Takip etti
rin. Anadolu'nun her hangi bir yerinde, bir politi
ka uğruna basın kavgası olmuş; bununla basını di
linize dolamayınız. Gülünç bu. Halk Partili sözcü 
arkadaşım o kadar acaip şeyler söyledi, ki burada; 
«Milliyetçi Hükümeti tenkit etmekten dolayı gaze
teciler öldürüldü» dedi. Hükümeti tenkit etmekten 
dolayı... Bir tek numune gösterin, bir numune. 
(Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu kürsü önüne 
gelerek hatibe bir gazete verdi.) 

Ver, ver. 

— 421 — 
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BAŞKAN — Lütfen kürsüye müdahale etmeyin. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Başlık, «Koman

dolar tarafından öldürüldü, bıçaklandı» diyor. 
Hükümeti tenkit etmekten dolayı var mı?.. 
Bunu savcıya veriniz, Hükümet elinizde. 
AKIN SlMAV (İzmir) — Yahu, onlar kendile

rini Hükümetin polisi kabul etmediler mi? 
ZEKÎ EFEOĞLU Devamla) — Şimdi gelece

ğim. 
Hangi vicdan ölçüsü ile işçilerin ve memurların, 

ilerici, devrimci gazeteleri okumalarından ötürü 
sürgün edildiği söylenir? 

Kim devrimci gazeteci? Devrim demek, ihtilal 
demektir. Devrim demek, konünist ihtilali demek
tir. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bak, bak, sizin 
devrimci diye, başında devrim adı ile yazılı savun
duğunuz... (CHP sıralarından gürültüler, AP ve 
CHP sıralarından iki milletvekilinin karşılıklı tar
tışması) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, sükûneti 
muhafaza edin. 

Sayın İdare Amirleri... (Gürültüler) 
Sayın hatip devam edin. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, ben çok dikkatli konuşurum. Benim keli
melerimi yalanlayacak fert varsa, ben burada her 
türlü tahkire razıyım. (CHP sıralarındım gürültü
ler) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Dinleyin. Siz 
ne yaptığınızı sanıyorsunuz? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bakınız, ileri
ci basın, arkadaşın, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün ilerici basın olarak vasıflandırdığı, devrimci 
basın olarak vasıflandırdığı gazetelerden bir örnek 
okuyacağım; dikkat ediniz: 

«Biz Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi üyeleri, 
bütün ülkelerin proletaryası ile ve Marksist, Leninist 
partileri ile, Marksizm, Leninizm proletar enter
nasyonalizmi ve eşitlik temeli üzerinde dayanışma 
halinde olmakla gurur duyuyoruz.» 

AKIN SİMAV (İzmir) — Hangi gazete? İsim 
ver, isim ver. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Devrimci gaze
te bu. Devam ediyor. 

Bu fikir özgürlüğü değil, anarşi özgürlüğü, ah
laksızlık özgürlüğü. (CHP sıralarından gürültüler) 

Devam ediyorum: «Milli kurtuluş savaşının ön
derliğini milli burjuvazi ele geçirdi. Bu durum, 
kurtuluş savaşımızın zaafını meydana getiriyordu. 
Kurtuluş savaşının milli burjuva önderliği, Erzurum 
ve Sivas Kongrelerini yaptıktan sonra, Ankara'da 
Meclisi topladı. Bu suretle mücadeleyi bütün yurtta 
birleştirdi ve kendi önderliğini sağlamlaştırdı.» 

Kim bu önder? Atatürk. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

«Meclisin kurulmasından sonra, burjuvazi sava
şının başarıya ulaştırılması için düzenli orduya geçil
mesi gereğini, çeteleri dağıtmak ve halkın insiyatifi-
ni köreltmek yönünde kullandı. Bundan sonra da 
bir yandan komünist harekete karşı...» (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, ko
nuşması bitiyor. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) «...Saldırıya geçil
di. Halka baskılar uygulanmaya başlandı. Öte 
yandan emperyalistlerle uzlaşma teşebbüslerine giri
şildi. Bütün halk teşkilatları kapatıldı, solcu ga
zeteler yasaklandı. Önce solcu bir teşkilat olan Ye-
şilordu, daha sonra Anadolu'daki devrimcilerin top
landığı bir teşkilat olan Türkiye Halk Iştirakiyun 
Fırkası kapatıldı.» 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın 
Başkan bu safsataların ne ilgisi var? 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Biz burada ba
sma yapılan saldırıları görüşüyoruz. Arkadaş ilgi
siz şeyleri okuyor burada. Ne ilgisi var efendim 
bunlarla? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Benim mesleğim; 
lütfen... 

Sizin de isimleriniz var. Siz de devrimlerde, Ma-
danoğlu davasında, Devleti yok etmek için çaba 
sarf eden insanlardansınız. Burada oturmaktan, si
zinle bulunmaktan ben utanç duyuyorum, utanç. 
(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Çüş ulan 
çüş!.. Sözünü geri al. 

ERTOZ VAHİT SUlÇMEZ (Trabzon) — Ne 
biçim mantık bu? Siz getirdiniz anarşiyi bu mem
lekete. 

BAŞKAN — Sayın hatip, konu dışına çıkma
yın lütfen. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Ne ilgisi var efen
dim bunlarla?.. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar... 
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DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Sözünü ge
ri al. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Neden geri alı
yorum? 

Sözüm Halk partililere değil, Halk partililerle 
alakası yok. Bana laf atan Halk Partili milletvekili... 
(CHP sıralarından gülüşmeler) 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Ne 
ilgisi var şimdi bunun? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Kim laf 
atarsa ha? Ne mantık... 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Sizlerle alakası 
yok konunun. Laf atan kimse.. 

Evet, benim gerçek mantığım. 
DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Her laf ata

na ha? 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Sizin grup söz

cünüz... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın sayın hatip. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Madanoğîu'nun 
adamı. (CHP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de meseleler anar
şiyi desteklemekle halloimaz. Türkiye'de... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Önünde gaze
teler var, gazeteleri oku. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Bu gazeteleri 
ve benzerlerini okumak veya okutmamaktan dolayı 
hükümet tenkit edilmez. Sizin hükümetiniz de bu
nu yaptığı zaman biz tenkit etmeyeceğiz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Yahu elinde 
gazeteler var kardeşim, onları okusana... (CHP sı
ralarından gürültüler, «Hangi gazeteleri?» sesleri) 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — işte işte. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Halk Partili sözcünün konuşmalarına cevap ve
riyorum. Milliyetçi Hükümet iktidarına karşı sa
taşma vardır, ben onu cevaplandırıyorum ve Ada
let Partisi Grupu adına konuşuyorum. 

Aziz arkadaşlar, Türkiye'de, Halk Partili bazı 
milletvekili ve senatörlerin anarşistlerle, komünist
lerle kolkola gezdiklerini şurada anlatmaya kalksam 
saatler sürer. (CHP sıralarından gürültüler, «isim 
ver» sesleri) 

Aziz arkadaşlar, şurada bir konuyu açıklaya
lım: Türkiye'de biz hiçbir zaman meseleleri istis
mar etmedik. Türkiye'de basına daima saygı duy
duk, hürmet gösterdik, hizmet ettik. Türk basını 
sansür edilemez. Türk basım, Türkiye'nin refahı, 
Türkiye'nin milli mefkuresi üzerinde durduğu müd-

I detçe.. (CHP den müdahaleler ve «Aman ne gülünç» 
I sesleri, gülüşmeler) 
I Gülünç, gülünç... Fikir potansiyeli içerisinde laf 
j atabilin, acizleşmeyin. Ben, gerçekleri konuşuyo-
I rum, olayları anlatıyorum size, siz neden bahsedi-
J - yorsunuz? 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyin, hatip konuş-
I masını ikmal etsin, efendim. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaş-
I 1ar, Türkiye'nin... 

ERTOZ VAHtT SUlÇMEZ (Trabzon) — Eğlen-
I diriyor bizleri Sayın Başkan. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Ben çok şey 
I söylüyorum, işinize gelmiyor: Kızıldere olayları 
I için Meclise önerge veren sizsiniz; Malatya olayları 
I için Meclise önerge veren sizsiniz. (CHP sıraların-
I dan gürültüler) 
I Bakın, arkadaşınız «vereceğiz» diyor. Bir taraf-
I ta, «Ben Türk değilim, ben Türkiyeliyim, Türk va-
I tandaşları vardır» diyorlar ve siz de onları destekli-
I yorsunuz. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sen Türk ola-
I mazsın. (CHP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaş-
I îar, Türk basını, hiçbir partinin istismarma alet 

edilemez. (CHP sıralarından gürültüler) Türk bası
nına, daima Adalet Partisi ve diğer milliyetçi partili 
arkadaşlarımız ve partiler tarafından saygı duyul-

I muştur, hürmet gösterilmiştir; ama hiçbir zaman 
I basın istismar edilmemiştir; basın adıyla anarşiye 
I davet çıkarılmamıştır. 

AKIN SİMAV (izmir) — Yahu Efeoğlu, siz 
patronsunuz, işçilerden bahsediyorsunuz. Dövülen, 

I bıçaklanan... 

BAŞKAN — Efendim, bu müdahaleler ye ko
nuşmalar devamlı olmayacak; lütfen müdahale etme-

I yin de konuşma bitsin. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Anadolu'nun 
muhtelif... 

AKIN SİMAV (izmir) — Biz, gazete emekçile-
I rinden bahsediyoruz. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Biz de gazete 
I emekçilerinden bahsediyoruz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — İşte oraya gel. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben emekçiyim. 

(CHP sıralarından gürültüler) Neyim ya? Ben ne
yim ya? 

I Aziz ve muhterem arkadaşlar... 
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AKIN SlMAV (izmir) — Cebinizi doldurduğu
nuz için orada yer alıyorsunuz. (CHP sıralarından 
gürültü ve gülüşmeler) 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Ben, çok cebi 
meteliksiz, 5 küruşsuz gezdim; bilir o. (CHP sıra
calarından «(O) dediğiniz kim?» sesleri) O çok iyi 
bilir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bir arkadaşım bir olayı anlattı, bir olayla söz
lerimi bitireceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan, bakınız ne yazıyordu: «Kapka
ranlık 12 Mart günleri; işkenceler...» (CHP sırala
rından gürültüler) 

Devam ediyorum: «... Kızların tecavüze uğrama 
olayları...» (CHP sıralarından «Doğru» sesleri) 
«... Rahmetli Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam
ları, daha bir yığın yürek parçalayan olaylar.» 

AKIN SlMAV (İzmir) — Celladı da burada. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — «Sevgili dev
rimci gençler; bu cinayetler halkasına her gün bir 
yenisinin eklenmesine seyirci olmanın ötesinde bir 
şeyler yapamamanın kahredici üzüntüsünü yüreğim
de taşıyorum. Görevini tümüyle yapamamanın sı
kıntısını duyan bir ağabeyiniz olarak yüzünüze ba
kamıyorum. Yine de bu devrimci ölülerinizin ruh
ları, çok yakında kurulacak sol iktidarın sönmeyen 
meşaleleri olarak sonsuza dek yolumuzu aydınlata
caklardır.» 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Efeoğlu, 
sen basın hürriyetinden yana .mısın, değil misin? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Halk Partili 
milletvekilleri içerisinde bu fikri duyan beş - on 
kişi vardır; ama pek çok Halk Partili milletvekili 
arkadaşımız milliyetçidir, vatanperverdir. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Siz, 
sözde milliyetçisiniz, sözde... 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Geliniz, Tür
kiye Cumhuriyeti içerisinde basını istismar etmeyi
niz, Türk basınına dil uzatmayınız, Türk basınını 
sol fikirlere alet etmeyiniz. Biz asil Türk basınının 
yanındayız. Hiçbir Türk basını Milliyetçi Hükümet 
devresi içerisinde takibata, tahribata uğramamıştır; 
ama Türkiye Cumhuriyetini, son Türk Devletini 
Moskova ve Kızıl Çin'e peşkeş çekenlerin karşısın
da olmuşuzdur, olmaya devam edeceğiz; siz de 
olursanız memnunluk duyacağız ve sizleri destekle
yeceğiz. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Basın 
ve Yayın Genel Müdürlüğüne bomba attıran sizsiniz. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Aziz ve muhte
rem arkadaşlar, hislerle konuşmalar meseleleri hal
letmiyor. Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu 
durumu, devlet anarşizmi şekliyle meydana getir-
meyiniz. Son Türk Devleti, Türk milletinin devleti. 

Geliyor önergelerim. Sizin Ankara Belediye 
Reisi değil mi Deniz Gezmiş'le komünistlerin me
zarlarım ziyaret ettikten sonra makamına gelen? 
Bırakın şunu canım, bırakın Allah aşkına... 

Aziz ve muhterem arkadaşlar... 
AKIN SlMAV (İzmir) — Biz Menderes'in me

zarını da ziyaret ederiz. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Ağzını tut, ağzını. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Biri vatan haini, 

biri büyük Türk devlet adamı. 
BAŞKAN — Lütfen sayın hatip... 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Burada sözlerimi 
•bağlayarak şunu söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz Türk basınına her za
man hürmet eden^ hürmet gösteren, saygı duyan ve 
onların dertleriyle haşır neşir olan bâr partinin m&a-
«up'arıyıs;. O sebeple biz basını istismar eltmeyfiz, ede^ 
meyiz, elitönmeyiiz. O sebeple Türk basınına dil uzat
mayınız, Türk basınını istismar etmeyiniz, Türk ba-
smmı şahsi fikiMerimiize alet etmeyiniz; yeter M Türk 
basınıma gölge etmeyiniz, başka ihsan isltemez. 

Hepimize hürmet ve saygılar. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Efeoğlu. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan Söz 

İsliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öymem, Hükümetten sonra si

ze1 söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (izmir) — Sayım Başkam, Yüce Meclisim sayım 
üyeleri; 

3.1.1978 tarihli Yüce Meclîsim 86 ncı Birieşlmtinde 
Mecls İçtüzüğü gereğince basın ve basın mensupla
rıma yapılan saldırılar konusunda bir Genel Görüşme 
Ffç»J«o acılaması konusu müzakere edilirken, Cum
huriyet Hükümeti adına aldığım sözde, bu Genel Gö-
riişnıenitı Hükümetçe de istenildiğini belirtmlişltliım. 

Şu anda bu Genel Görüşme devamı etmektedir ve 
siyasal partilerimizin Sözcüleri bu konudaki görüşle
rini beîlrimljşle^dir. Hükümet olarak, bu Genel Gö-
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rüşnıentin açılmasından dolayı çok memnunuz. Çünkü, 
geçen birkaç yıllık dönemde basan emekçilerine karşı 
yapılan saldırıların kınandığım görmek ve bu saldırı
lan Mr kez daha ortaya koymak, hem tarih açısın
dan, hem de Yüce Meclisin zabıtlarına geçmesi açı
sından çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, basın özgürlüğü konusunda 
tar3h boyunca çok şey söylenmiştir; fakat şurası bi-
liiEmeMir kii, basın özgürlüğü, kiyaset bilimi hocaları
nın, bilim adamlarının belirttiği gibi, yasama, yürüt
me ve yargı organlarının yanında bütün dünyada dör
düncü bir organ olarak kabul edilmiş. Çünkü, bası* 
nın, demokratik süreci yaratmak, kamuoyunu yarat
mak görevi] ve ünlü kiyaset bilmelisi Montesqulieu^n!ün 
dediği gîbi, kuvvetin istismarını önlemek için, icranın 
önüne çıkarak onu dengelemek yönünden, insan ana-
hak ve hürriyetlerinin muhafaza ve müdafaasında, sa* 
vunulmasınlda çok önemli rolü dolayısıyla dalma bak
sın hürriyeti], basın özgürlüğü üzerinde duruhnuştur. 
Fakat, ne yazık ki, iktidarlar, ülkelerinde yaptıkları 
işleri, yaktıkları bazı kanunsuz yolsuzlukları örtmek 
isteyen iktidarlar, yaptıkları Anayasaya aykırı hare* 
ketleıli kamuoyundan, kamuoyunun gözünden kaçır
mak isteyen 'iktidarlar daima basınla çekişmlişlerdiir, 
çatışmışlardır. 

•Bu, Salazar'ın Portekiz'inde böyle Olmuştur; bu, 
Franoo'nun İspanya'sında böyle olmuştur, bu Pino-
chet'nön Şililinde böyle olmuştur. Ben, basın özgür
lüğünün olmadığı, tek düze şeylerin yazıldığı ülkeler
den söz etmiyorum, özgürlüklerden söz ediyorum. 
Ama, özgürlüklerin korunması ve tüm özgürlüklerin 
savunulmasından söz ediyorum. (AP sıralarından, 
«Mao'nun Pekininde» sesleri) 

Benlim söylemediğimi bana söyletmeyiniz. 
Değerli arkadaşlarını, sadece basın özgürlüğünün 

anayasalarda yer alması yetmez; sadece basın özgür
lüğünün savunulması yetmez; basın emekçilerinin de 
korunması gereMr. Balsın emekçilerinin kamuoyunu 
yaratırken yüklendikleri görevi, o işlevi yürütürken 
onlara dökunulmatması gerekir. Onların dövüîmemesi, 
baskı altında tutulmaması gerekir, kelepeeTennıeıniesi 
gerekir. Hatta hatta, gazetelerin okunmasının çok güç 
olduğu devirler1] geçirdiğimizi unutmamalıyız. Cehlin
de Cumhuriyet Gazeteci, Milliyet Gazetesi taşıyanların 
Sürüldüğü, kıyıma uğratıldığı devirleri unutmamalıyız. 
Bu devirlerin üzerinden henüz çok zaman geçmedi; 
'bu, hiçMr zaman hafızalardan siMnmeyeeektir, bunu 
öMüıteıeyeceğJz. Bunun böyle olduğunu bütün basın 
da biliyor, bunun böyle olduğunu bütün Türkiye de 
biliyor. (AP sıralarından gürültüler) 

AKIN SİMAV (İzmlir) — Cumhuriyet, Milliyet, 
Demokrat İzmir gazetelerini okuyanlar Aliağa Rafi
nerisine alınmıyorlar. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI AUEV COŞ
KUN (Devamla) — Bunun böyle olduğunu MflRi Eği
tim Bakanlığının dosyalan yazıyor. Milli Eğitim Ba
kanlığının dosyalarında, Cumhuriyet Gazetesini, Mil-
Blyet Gazetesini] okuduğu için kıyıma uğrayan, Ana
dolu köylüsüne, Anadolu çocuklarına ışık götüren öğ
retmenlerin kıyımını belirten sizin zamanınıza ait bel
geler vardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

HALİL KARA ATLI (Bursa) — Aksî belgeler de 
var. Tam aksi varit. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bekleyiniz, bekleyiniz, bekleyi
niz. B;r d ak ika... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Yalan söylemeyÜn. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN — Benim yalan söylemediğimi siz bilirsiniz. 
Siz yalan kelmesini ağzınıza kolayca almayınız. 

BAŞKAN — Karşılıkh konuşmayın lütfen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Belge, belge. 

TURİZM VE TATNITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Belgeleri vereceğim, 'bir dakika 
©fendim, vereceğim. 

Arkadaşlar örnekler mi istiyorsunuz? 6 Şubatta 
Ankara'da TÖB - DER mitingini izleyen gazeteciler 
dövüldü. İtirazınız var mı?.. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kim dövdü? Hü
kümet mi dövdü? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Kim dövdü?.. 

Peki, nüye bakanlarınız yakalamadı dövenleri? 
HALİL KARAATLI (Bursa) — İki gün evvel bir 

gazeteci vuruldu; nliye yakalamadınız? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bir dakika, bir dakika; ben si
zinle karşılıklı münakaşaya girmiyorum; ama... (Gü
rültüler) 

Benim konuşmamı bağırmakla engelleyemezsiniz. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Niye yakalama

dınız? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Müsaade ediniz. Yakalayacağız. 
BAŞKAN — Umumi Heyete hitap ediniz Sayın 

Bakan. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ- | 
KUN (Devamla) — Sizin getirdiğiniz yönedmlin par-
tizarJıikîamnı temizledikten sonra onları da bir bir ya
kalayacağız. (CHP «sıralarından «Bravo» seferi, alkış
lar) 

18 Şubat 1977^de Orta Doğu Üniversitesinde gaze
teciler dayak yemedi mi? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kimden yedi? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Kimden yedi İse yedi; bakanları
nız niye yakalamadı, Hükümet niye engel Olmadı, ni- I 
ye tedb'r almadı? Dövülen gazetecileri niye himaye I 
etmedi? 

Milliyet Gazetesine Ülkticü adı verilenler gelip sal- I 
dırmadılar mı? Ülkücüler saldırmadılar mı ve HüMi- I 
metünlzdekl herhangi bir bakan ve Barbakanınız bun
dan üzüntü duyduğunu belirten bir beyanat verdli mi? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — İddia ediyorsunuz 
Sayın Bakan, iddia. I 

- TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Cumhuriyet Gazetesinin Genel I 
Yönetmeni Sayın Oktay Kurfböke Cumhuriyet Ga-
zetesünlm önlünde, Cağalîoğlu'nda güpegündüz dövül
medi mi? Neyi iddia eidlyorum? Gazetelerde çıktı. I 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kim dövmüş? 
Ocak ayında öldürülenlerin katililerini meydana çıkar- I 
diniz mı? I 

'TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Kim dövmüş?.. 

Onları da yakalayacağız. Henüz bir aylık Hükü
met değiliz. Sizin yakalamadıklarınızı biz yakaîayaca- I 
ğız. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetöe dinleyin. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Adalet Partililer, bu şe
kilde... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Ocak ayının kail
leri ne oldu? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Onların cevabını verdim. Ocak 
ayında dıöVüflenferi ve anarşiyi yakalayacağız. Çünkü, I 
önce, sizin getürdiğinliz, idaredeki, kamu yönetimin
deki anarşiyi tenıizfememliz lazım. O anarşi temizle
necek, ondan sonra bir bir cımbızla onları yakalayaca
ğız. (CHP sıralarından alkışlar) I 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bahane arıyorsun, 
bahane arıyorsun. I 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. I 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Şimdi, sayın arkadaşım, ki ben 
karşınızda konuşan mütevazli bir arkadaşınızım; ama 
unutmayınız ki, böyle bağırmakla beni susturamazsı-
mz; benlim meratîbi silsilemi de bozamazsınız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Hesap istiyoruz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Davanda) — Hesabı biz sizden soracağız. (AP 
sıralarımdan gürültüler) Hesabı biz sizden soracağız. 
(örf? sıralarından alkışlar) 

Kasım 1977 yılında, Cumhuriyet Gazetesi Foto 
MuhaMM Erdoğan Kösoğlu, kendileri, «Devletin ye
ri] bir güvenlik kuvvetli» diye Miml'endMlen komando
lar tarafından dövülmedi mi? Üsküdar bölgesinde üs
lenen ülkücü ve komandolar, geçen yaz, Üsküdar is
kele alanınlda Cumhuriyet ve Milliyet Gazetesini oku
yanları dövmediler mi? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kim dövmüş? 

'TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Kim dövmüş? İşte, «Kim döv
müş?» dîye dliye, bu memleketi bu hale getirdiniz; 

_ yakalamadığınız içte bu ülke bu hale geldi; solun kar
şısına, sağa yeşil ışık yaktığınız için bu hale geldi. 
Ama Mzjm Hükümetimiz, anarşi nereden gelirse gel
sin, balsın emekçüsı hangi taraftan saldırıya uğrarsa 
uğrasın, o saldırıyı yakalayacaktır. (AP sıralarından 
^ürüîiıü?er) Bir tene daha Söyleyeyim : Köprü ve Ka
dıköy vapurumda, yine Cumhuriyet ve Müflyet Gaze-
teikl, hatöta «Guguk» gilbi, «Gırgır» gflbi mizah der
g in i okuyanlar bile saldırıya uğramadılar mı? (AP 
Şûralarından, «Şiir yaz» sesleri, gürültüler) O şiliri, si
zlin, Hükümet Programını tenkit etmek için konuşan 
jJözcülarMz yazıyor. Ben olaylardan bahsediyorum. 

Ş'îîidi, biraz da başka örnekler vereyim (Zannetme
yiniz ki, sadece devrimci gazetecilere, devrimci basın 
îaeK'siîpiîarına, emekçilerine yapılan saldırılar dolayı
sıyla bunları sıraladım), bir örnek daha vereyim : 
Kasım ayı içinde, Hergün Gazetesi Uşak muhabiri 
Yahya Akbaş - ülkücü olarak biüinen - kurşunla vu-
rııllıı, öldlürü'dü. Buna da karşıy,z. Kasım ayında öl
dürüldü; niye yakalamadınız? Hükümet ne yaptı, so* 
ruyorum size? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Siz ne yaptınız? 
Ocak ayının kellilerini istiyoruz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yapacağımızı göreceksiniz. Ocak 
ayının katilferini yakında yakalayacağız. Çünkü, anar
şiyi kamu yöiîeitiıminin içine siz soktunuz. (AP sıra-
îarınld'aaı gürültüler) 
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HALİL KARAATLÎ (Bursa) — Ocak ayındaki 
katiller ne oldu? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Onları da yakalayacağız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuşma 
ikmal edilsin. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Arkadaşlar, sizlin ağzınızda bir 
kırık plak var; o kırık plak, devam];; herhalde başka 
cümleyi bilmiyorsunuz, «Ocak ayında nüye yakalama
dınız?» Onun cevabını sfize beş defa verdliım, onun ce
vabım size verdim. Ne zaman ki, Emniyet Genel Mü
dürünü değiştireceğiz, valileri değiştireceğiz, yetenekli 
dürüst yönetMlerİ getireceğiz, konitrgeriiJJayı durdura
cağız, o zaman hepsini yakalayacağız. (CHP sıraîa-
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Meclîsin içinde, Meclisin koridorlarında, sizin yö
nünüzde yazılar yazan, fakat, kibarlığına, centilmen
liğine ve fikir yapısına daima saygı duyduğum Can 
Pulak, Abdüü'âtif Ensariioğlu tarafından dövülmedi 
mi? İşte sizin fikir anlayışınız, işte sizlin özgürlük an
layışınız, işte sizlin düşünce anlayışınız! 

Arkadaşlar, Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi! 
Genel Başkanı yerel seçimler kampanyasını açtı. He
men onun arkasından, fikirlerini beğenme dükleri için, 
birtakım insanlar, Gaziantep'teki Yenli Ortam Gaze-
tesinli bastılar, tahrip ettiler. Bu konuda derhal hare
kete geçük, resmi makamlara uyarıda bulunduk, valiye 
uyarılarda bulunduk; hükümet ve vali ilgisiz kaldı. 
İşte, sizlin kamu yönetimine Soktuğunuz anarşi! Onun 
için bu saldırılar önlenemüyor, onun için saldırganlar 
'bulunamıyor. 

Yine, arkadaşlarım, genel seçimler sırasında Nik
sar'da, Elazığ'da gazeteciler saldırıya uğramadılar mı? 
Fotoğraf makinelerli tahrip edilmedi mü? Son Cephe 
Hükümeti zamanında en çok tehdit mektubu alanla
rın başında gazeteciler, basın emekçileri geliyor. Ba
sın emekçilerinin en çok baskı ye teihdıit altında ol
duklarını unutmamalıyız. 

Aziz kardeşlerimi, Millet Meclîsti Başkanlığına ve-
lülen ve bazı parti Sözcülerinlin çok kısa olarak nite
lendirdikleri bu önerge, aslında, bazı gazetelere göre 
MC, bazı gazetelere ve kamuoyuna göre YMC adı ve
rilen hükümetler zamanında Türkiye'nin dramını da 
aksettirmektedir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Cumhuriyet Hükümeti! Ne demek istiyor, açıklayın 
bakalım; ne demek, açıklayın? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN. (Devamla) — «YMC» diyor. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ne 
demek o, açıkla. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — «YMC» diyor. Yani «Yenıi MC», 
YMC. (AP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ne 
manası var bunun? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bunun manası mobilyadır; bu
nun manası, yeğenlere verilen kreidlerdir; bunun ma-
nsfsı, Demircilin ve yaranlarının zengin edMlmeslMiir. 

BAŞKAN — Saym Bakan, lütfen Umumu Heyete 
Mtstp ediniz; karşılıklı görüşmeyin; konunun dışına 
çıkılıyor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yüce Meclisin değerli üyelerfi, 
Milliyetçi Hareket Partisinün Sözcüsü konuşurken, 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in, basın toplantısına 
sağ ffiklî'û basın mensuplarını çağırmadığım belörtftü. 

Yer, zaman göstermedi lazımdı. 
Basın içinden gelmiş, basın emekçiliğinden gelerek 

Başbakanlığa kadar çıkmış Sayın Başbakanımızın, <bü-
tü'iî Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir niteliği 
vardır : Bütün basına karşı, hem basın toplantıların
da, hem de beyanatlarında, daima, onlara karşı ta
rafsız olması; hangi taralftan gelirse geMn, dalıma on
ların sorularına cevap vermesidir. 

Sayın Adalet Partiisj Sözcüsü, konuşurken, fiildir öz
gürlüğü değil, ahlaksızlık özgünlüğünden söz etti. 

Buraya, sayın sözcünün çıkardığı gazetenin ku
pürlerini gerîrseydim, belki bunun ne manaya geldiği
mi Yüce Meclislin düğer üyeleri de anlayacaklardı. 

Adalet Partisi sözcüsünün bir çelişkisi daha var : 
Burada okuduğu kupürler, gazeteler, kendi zamanın
da yayınlanmış, kendi Hükümetleri zamanında yayın
lanmış. Ne yapmışlar, ne yapmışlar?.. 

Arkadaşlar,- biz Meclîs olarak, şu noktada birjeş-
Kîdlyiz : Bu okudukları, suç olalbilir. Bir kez, basın 
özgürlüğüne tam olarak inanacağız. Basın özgürlüğü
nün, diğer bazı sözcülerin söyledüği gibi, sağ basın 
özgürlüğü, sol basın özgürlüğü diye bir riite'îiği, bir 
aynım yoktur; balsın özgürlüğü tümdür, özgürlükler 
tamdır; buna bir defa inanmamız lazım. Eğer, sizin 
okuduklarınızda suç varsa, onların cezaisini yargı or-
g3K*an verecektir. Onların cezasını, sokaklara hâkim 
oHmak isteyenler vermeyecektir. Bu ülkede ihkakı hak 
olmayacaktır. Ihkaikı hak olduğu için bu ülkede, anar
şi gelınûşiûr. (AP sıralarından gürültüler) 
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Ben yîne burada, Sayın Zeki Efeoğle'nun gejtirdjiği 
örnekler gibi, ülkeleri, bizim ülkemizdeki Atatürk dev
rimlerimi çağdışı gerilere götürmek isteyen basından 
da örnekler verecek değilim. Sayın Efeoğfoı'nun söz
lerini dlikkaltle dinledlim; ancak, açık söylemek gerekir
se, ne demek istediğini de hiç anlayamadım* 

Bu basını, basın mensuplarını istismar eltmeyelîhı. 
Burada, basının sorunlarını tartışıyoruz. Yani, bir de
vir kapanırken, yeni bir kardeşlik ve barış devri açı
lıyor; ama o devirde yapılanları hiçbir zaman unut
mayacağız. Unutmayacağız ki, bu devirde getirilen ba
rış ve kardeşlik erdemini her zaman anlayalım; unut
mayalım Ki, bu devirde getirilen özgürlüklerin erdemi
ni ve özgürlüklerin değerini bir kez daha tadalım ve 
inanalım. Çünkü, arkadaşlar, özgürlükler, kâğıtlar üze
rinde, anayasalara yazılmakla bir mana ifade etmez. 
Özgürlük, her zaman olmalıdır; o özgürlüğün nitelik
leri ve çerçevesi her zaman yerine getirilmelidir, öz
gürlükler öyle nazik çiçekler, öyle nadide çiçekler
dik ki, o çiçek hemen solar. Basın özgürlüğü sadece 
basın emekçilerinin yazdığıyla kalmaz; basın okuyucu
ları da girer, baskılar da girer, saldırılar ela girer. Bu 
özgürlüklerin her an savunulması, her an bu özgür
lüklerin devam etmesi gerekir. 

Sayın Efeoğiu'na şunu söylemek istiyorum : Siz 
'burada çok şeyler okuyabilirsiniz; bu okuduklarınız
la da, Cumhuriyet Halk Partisi Grııpunu veya Hükü
metimizi muayyen noktalarda hırpaladığınızı veya yar
gıladığınızı sanabilirsiniz; size, Cumhuriyet Hükümetli
nin Programını okumanızı tavsiye ediyorum. Cumhu
riyet Hükümeti, bu Türkiye Cumlhuriyetii Anayasası
nın dibacesinde yer alan Atatürk devrimciliğine inan
maktadır; ama siz, işte, Atatürk d evrimciliğini, Ata
türk devrimciMğMn içeriğini, «Atatürk» kelimetsine 
bağlamışsınız; gardrop Atatürkçülüğüne (bağlamışsınız, 
Atatürk'tün anladıklarını, Atatürk'ün düşündüklerini, 
bu Hükümet anlamak istiyor. 1938 - 10 Kasımında 
Büyük Önder Atatürk gözlerini yumduğu zaman, bı
raktığı devrimleri korumak, artık, Atatürkçülük de
ğildir.' 1938 - 10 Kasımında Atatürk, eğer yaşasaydı, 
o devrimleri ileriye götürecekti. O ileriye götürmenin 
anlayışı Atatürkçülüktür. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmlir) — Hangi ileriye? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Atatürklün anladığı ileriye... Çağ
daş uygarlık düzeyinin üzerine doğru götürmek. ' 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Çağdaş uygarlık 
içinde bulunuyoruz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Atatöirkni inkâr 
edenlerle imli? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bunu anlamanız lazım. Atatürkçü
lük... Yoksa, güzel kravat takmak, Atatürkçülük de-
ğüMlir; Atatürklün o gün getirdiği devrimleri korumak 
da, artık, Atatürkçülük değildir. O, şekli Atatürkçülük
tür. Atatürklün anladığı doğrultuda, Atatürk'ün dev-
rûnuîeıtoi ileriye götürmek Atatürkçülüktür. İşte, bu 
Hükümet bunu başaracaktır arkadaşlar. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yüce -Meclisin değerli üyeleri, işte bu Sözlerimden 
dolayı, bu Söylediğim sebeplerden dolayı basın özgür
lüğü tarih boyunca en çok mücadele edilen, üzerinde 
en çok konuşulan, üzerinde en çok tartışılan ve en 
çok tecavüze uğrayan, saldırıya uğrayan bir özgürlük
tür. 

BAŞKAN — Sa^yın Bakan, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayınız. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Devrimizde fikir özgürlüğüne en 
büyük darbeler, doğrudan doğruya baskı ve cezai ta
kipler şeklinde değil, dolambaçlı yollarla indirilmekte
dir. Basın emekçilerine yapılan dolambaçlı baskıların 
da karşısındayız. 

Size şunu söylemek istiyorum : Artık, çağımızda, 
bir bakıma, düşün özgürlüğü yok edilemez, yok edil
mesi imkânsızdır. Çünkü, fikir ve düşünce, kafanın 
üçindeJdir; fikir ve düşünceye, nasıl ırmaklara, nasıl 
barajlardan alkan sulara gem vuramazsanız, nasıl on
ları kilit altında tutamazsamz, fikir ve düşünceye de 
gem vuramazsınız, baskı altında tutamazsınız. Kişiyi, 
inandığı fikirlerden zorla vazgeçlirtemezSiniz; hele, bir 
kişinin, inandığı 'bir fikirden zorla vazgeçirilmesi, ya 
da .İnanmadığı bir düşünce Sistemline zorla 'inandırıl
ması mümkün değildir. Bunları Söylerken, MC'nİn 
dramını da anlatmak istiyorum. 

Arkadaşlar, basın özgürlüğü hiç suiistimal edilmez 
mi? Muhakkak edilir, bütün özgürlükler gibi, basın 
özgürlüğü de suiistimal edilebilir; ama Büyük Ata
türk'ün Sözünü bir kez daha anımsamak istiyorum : 
«Basın özgürlüğünden doğacak tüm suiistimallerin ye
gâne izale vasıtası yine basın hürriyetidir.» İşte, Hü
kümet bu fikre inanmaktadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, biz sadece', Hükü
met olarak, basın özgürlüğünü değil, basın emekçile
rime yapılan baskılar yanında, onlann adli suçlular 
gibi kelepçelenmesine de karşıyız. 
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Aydınlık Yayınevi saütibi Boğan Yurdakul, karsım 
ayı içinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde duruş
maya eleri kelepçe ile çıkarıldı. 

BAŞKAN — lütfen konuşmanızı tamamlayın Sa
yın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devanda) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

MiUi Gazetenin yazarı Sefahattin Eş, elleri kelep
çeli olarak çıkarıldı. 

Basın özgürlüğünde, sağ basın - sol batsın diye bir 
ayırım olamaz. Bir tek özgürlük vardır; o da, düşün 
özgürlüğüdür. (Anlaşılmayan Wr müdahale) Onları 
da söylüyorum, hepsini söylüyorum. İkisi de aynı ma
naya geliyor. Hem oradan, hem oradan misal veriyo
rum ve diyorum ki, basın özgürlüğü, ne sağ basın, 
ne sol basın özgürlüğü diye ayırıma tabi tutulamaz. 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyin, konuşmanı
zı toparlayın Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Değerli üyeler, Hükümet olarak, 
her türlü şSddete karşıyız ve basıma yapılan her türlü 
saldırıya karşıyız. 

Bu saldırıları önlemek için, Hükümet Olarak, İçiş
leri Bakanı ve güvenlik sorunlarıyla ilgtöi Koordinas
yon Kuruluyla temas kurarak, basın emekçilerine ge
niş imkânlar ve olanaklar sağlanması için çaüışmaüar 
yapılacaktır; basın emekçilerini adi isuçîular gibi ke
lepçe ile yargı huzuruna çıkarılmasını önleyiidi tedbir
ler getirilecektir ve basını ilgilendiren çeşütli yasala
rın, taranarak, daha eiddii ve bugünün, çağımızın ge
reklerine uygun bir düzenleme içine gid'ilıne'Sı üzerin
de durulacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sa
yın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devaimla) — Basın, bir ülkede demokrasiyi ya
ratan güçlerin en önemlisîdir, demokrasiyi yaratan 
kurumların en başında gelenlidir. Onun için, basın öz
gülüğünün ortada olmaisı yetmez; o özgürlüğün, ko
nuşmalının başında da söylediğim gibi, her gün, her 
saat ve her an, bıkmadan usanmadan, özenle üzerin
de titrenmesi ve korunmalsı lazımdır. Hükümetimizin 
görüşü budur. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Öymen, buyurun. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; önce, bu, «Madanoğlu'nun adamı, 
Madanoğlu'nun askeri» meselesini anlatayım; 
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«Madanoğlu davası» diye bilinen dava, 1971'in 
12 Martından sonra başlamıştır. Bu davada, başta 
Emekli Korgeneral Sayın Madanoğlu olmak üzere, 
bazı yazar arkadaşlarım ve daha bazı arkadaşlar ön
ce göz altına alınmışlar, sonra da tevkif edilmişler
dir. Bazdan üç ay kalmıştır, bazıları bir seneye ya
kın kalmıştır ve bunlardan bazıları İstanbul'da, ken
dilerine, kontrgerilla karargâhı olduğu bildirilen bir 
yerde, akla alınmayacak işkencelere maruz bırakıl
mışlardır ve dava beraatla sonuçlanmıştır. 

Şimdi, bu «Madanoğlu davası, kelimesini ortaya 
atmakta utanç duyulacak bir şey varsa, bu, o, aylar
ca ve bazıları yıllarca, bir yıl boyunca hapishanede 
kalan ve kendilerine işkence yapılan kimseler değil, 
bunlara sebep olanlardır; onları, ellerinde delil ol
madan, vakıa olmadan, ispatlayacak bir belge obua
dan, onları bu durumda aylarca hapiste tutanlarda
dır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Benim bu davadaki kendi durumuma gelince : 
Ben, 1971 yılında, gene bu dava Ue - daha önce ne 
olduğunu bilmiyordum - bir gün gözaltına alındım, 
17 gün gözaltında kaldım ve şöyle bir iddia ileri sürül
dü : «Sen bir toplantıya katılmışsın. O toplantıda fa
lancalar da vardı» diye. Ben bu 17 gün içinde ispat 
ettim ki, ben belirtilen tarihte - sanıyorum bir 20 Ha
ziran tarihi idi - Ankara'da değildim. «Ankara'da bir 
evde yapıldı o toplantı, senin evinde yapıldı» diyor
lardı. Kendi evimde değildim, Ankara'da da değil
dim ve Türkiye'de de değildim; yurt dışında, Paris' 
te bulunmaktaydım ve bunu da pasaportumla ispat 

ettim mahkeme başkanına. Mahkeme başkam bura
dadır. Sayın Ali Elverdi. Böyle kesin bir kanıt kar
şısında, o bile beni daha fazla hapiste tutamamış, 
derhal tahliye etmek zorunda kalmıştır ve tahliye et
tikten başka da, ademi takip karan vermek zorunda 
kalmıştır. Yani, ben, öteki aylarca ve bir yü boyun
ca hapiste kalan arkadaşlarım arasında da değildim. 

Şimdi, sayın arkadaşlar, zaten Adalet Partisinde
ki bazı arkadaşlarımızın bizimle aramızdaki olaylara 
bakış farkı ve hukuka bakış farkı burada toplanıyor. 
Biz diyoruz ki, bir insan mahkemeye verilebilir, hak
kında bir iddia olabilir; duruşması yapılır bunun, so
nunda bir karara bağlanır. Eğer, o insan beraat eder
se beraat eder, eğer ispat edilirse hakkındaki iddialar, 
o insan hakkında, kanunlarda yazılı olan cezalar uy
gulanır. Adalet Partisindeki muhterem arkadaşlarım
dan bir kısmım temsil ettiği anlaşılan Sayın Efeoğ-
lu, bu kürsüde yaptığı konuşmada, bu anlayış far
kını pek bariz bir şekilde dile getirdi. 

429 — 



M. Meclisi B : 97 25 . 1 . 1978 O : 1 

Bir önerge var ortada; diyor ki: «Basın mensup
larına yapılan saldırılar...» Bu saldırıların kınanma
sı için vermiş arkadaşlarımız, bunlar bahis konusu 
ediliyor. Bu saldırılar karşısında gerekli önlemler 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Bunun tartışması ya
pılıyor. Saym Efeoğlu, «bazı basın organları böyle 
yaparsa, bu saldırılar olur» diyor. Basın mensuptan 
ne yazarsa yazsın, isterse ihtilal beyannamesi neşret
sin, bunun, kanunlarda yazılı cezası vardır. Bunun 
cezası, kendisine kaba kuvvetle, komandoyla, sopay
la saldın değildir. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Doğa yasası ne 
olacak? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Doğa yasası, işte 
sizin bu şekilde, eline sopa alan adamın üzerine gi
dip de onu tedip etmesi, kızdığı adamı tedip etmesi 
şeklindeki doğa yasası ne kanunlarımızda vardır, ne 
akılda vardır, ne insafta vardır, ne de vicdanda var
dır. (CHP sıralarından «Afrika'da var» sesleri) 

Afrika'da vardır. 
Bu bakış açısı şudur arkadaşlar : 
Siz diyorsunuz ki, daha doğrusu hepiniz değil ta

bii, Sayın Efeoğlu'nun mantığa şöyle : «Bir kimse bir 
şey yazdı mı, biz de ona kızdık mı, onu sadece gözal
tına almayalım, hakkında dava açmayalım; onu, ay
nı zamanda dövelim, kafasını kıralım, derisini yüze
lim, bacaklarından asalım. Bu haklıdır.» 

Kim yapacak bunu, kini yapacak bunu? 
Mahkeme değil, Efeoğlu yapacak; Efeoğlu karar 

veriyor... 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ne alakası var? Ko

münistleri, diyorum. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Diyor ki : «O 

vatan hainidir, öteki vatan haini değildir.» Buradan 
fetva veriyor, bazı isimler sayıyor Efeoğlu. 

O zaman, bütün bu muhakeme sistemini falan 
hepsini kaldıralım, Sayın Efeoğhı'nu oturtalım yük
sekçe bir yere, gelsin karar versin; kim vatan haini
dir, kim değildir? Kimin kafasını kırmak lazımdır, 
kimin derisini yüzmek lazımıdır? Böyle mantık olur 
mu? 

Kızıldere veya başka bazı hadiseler hakkında biz 
önerge vermişiz. 

«Bu önergeyi verdiniz, bu ne biçim iştir?» diyor. 
Kızıldere hadiseleri ile alakalı birtakım fiiller 

için, orada işkence falan yapılmışsa, elbette önerge 
verilir, elbet bunun hesabı sorulur. Çünkü, işkence, 
Türk Anayasasına göre suçtur; işkenceyi müdafaa et
mek de suça iştirak etmek demek oîur. (CHP sırala
rından alkışlar) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Önergeyi iyi oku
mamışsınız, bilmiyorsunuz. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Önergeyi de 
biliyorum Sayın Efeoğlu, buradaki konuşmanızı da 
dikkatle izledim. Burada öyle sözler söylediniz ki, 
«devrim» kelimesini istihdaf ederek, «manası şöyle
dir, böyledir» dediniz. Anayasanın dibacesi var, baş
langıç kısmı, «Atatürk devrimlerine bağlılığın tam 
şuuruna sahip olarak» diyor. Siz, Anayasadaki «dev
rim» kelimesini bile, anlamaktan âciz demeyeyim, 
gene kibar davranayım da, anlamak yeteneğine dahi 
tam manasıyla sahip olmayan bir arkadaşa benziyor
sunuz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — İlhan Selçuk'a so
run devrim kelimesini. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — İlhan Selçuk da, 
Türkiye'de gayet şerefli bir yazar arkadaşımızdır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) O da Madanoğlu 
davasında yargılananlardan ve kontrgeriUa odalarına 
konulanlarda» bir tanesidir. Siz, İlhan Selçuk'un adı
nı anacak durumda değilsiniz Sayın Efeoğlu. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben onu kendimle 
bir tutamam. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Tabii, tutamaz
sınız. Bakın, burada çok haklısınız. İlhan Selçuk ile 
kendinizi ayın seviyede görmek, sizin için gerçekten 
büyük bir megalomani olur; biraz fazla birtakım va
sıflan kendinizde vahmetmek olur. (CHP sıralann-
dan alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, basın mensuplan birtakım top
lantılara çağrılıyorlar, bazı basın mensuplan çağrıl-
mıyoımuş. Öyle bir şikâyet geldi. 

Eğer, yeni Hükümet, yaptığı basın toplantılarına 
basın mensuplarını çağırırken ayırmalar yapıyorsa, 
yanlıştır; bunu yapmamak lazımdır. Yalnız, ben bir 
basın toplantısı hatırlıyorum devr-i iktidarınızda, 
Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Erg'enekon yapmıştı; 
basın toplantısı diye Anadolu Ajansı bunu verdi ve 
sadece üç gazeteci özel olarak seçilip çağırılmış; Son 
Havadis Gazetesi ve iktidarı tutan diğer gazeteler ve 
Anadolu Ajansı. O sırada gazetelere konu olan mo
bilya davası üzerinde Hükümetin görüşünü açıklıyor
du, Sadece bunlara demeç verdi, bir basın toplantısı 
yaparak demeç verdi ve bu demecinde öyle şeyler söy
ledi ki, tabii o üç gazeteci tekzip etmediler, bunlar da 
sonradan gazetelerde yayınlandı. Bu üç gazetecinin 
dışında her hangi bir gazeteciyi çağırsaydı, her halde 
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bazı sorularla karşılaşırdı. Örneğin, «Şellefyan diye 
bir kimsenin bu hadisede roiü yoktur» diye açıklama 
yapıyordu Sayın Ergenekon. Halbuki, o sırada Şellef-
yan'ın bu hadisenin içinde olduğu, olayın, Şellefyan' 
m Lozan'daki Chateau du Sec 18'den idare edildiği 
bütün gazetelerde yazılıyordu, yani, bu soru olabilir
di. (AP sıralarından gürültüler) Şimdi, bunu, o ko
nuya girmek için açmadım; sadece bir misal vermek 
için arz ettim. 

Bu gibi, böyle basın toplantılarında ayırım yap
malar falan, bizim şimdiki Hükümet devrinde yapı
lacak şeyler değildir. Bunlar, sadece mazide, sizin 
zamanınızda yapılmış birtakım uygulamalardır. 

BAŞKAN — Sayın Öymen, konuşmanızı topar
layın, vaktiniz dolmak üzeredir. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Hay hay efen
dim. 

Arkadaşlar, burada arkadaşımızın yaptığı talihsiz 
konuşma üzerine kürsüye çıkmak zorunda kaldım. 
Aslında, gerçekten şu noktada anlaşmak lazım: 

Bir kimse hakkında her hangi bir iddia olursa, 
bunun yolu, bu iddianın incelenmesi, yani suç işle
diği iddiası olursa, bunun yolu savcılıklardır; savcı
lıklardan sonra mahkemelerdir, mahkemelerden son
ra Temyiz Mahkemesidir, Yargıtaydır. Buralarda bu 
görüşülmek gerekir. Hakkmda iddia olan kimseye, 
sanık durumunda olan kimseye, bu işi yapmıştır gibi 
muamele etmek hakkına kimse sahip değildir. 

1. — Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 ar
kadaşının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla Anayasanın. 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümünde yer alan 10/16 esas nu
maralı, Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arka
daşının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve ve-

Bakın, gene toparlamak için şunu hatırlatarak 
sözümü bağlayayım. Bir Marmara Vapurunu batıran
lar hadisesi vardı, biliyorsunuz? Bu sıkıyönetim za
manında bir tebliğ yayınlandı Sıkıyönetim Komutan
lığı tarafından, «Marmara Vapurunu batıran alçak
lar, anarşistler falan şu kadar kişi yakalandı, işte 18 
kişi» diye. Bunlar günlerce, aylarca gazetelerde teşhir 
edildi. Birtakım kimseler, işçiler yakalandı, mahkeme
leri görüldü. Sonunda, dava ne oldu? Dokuz ay 
veya bir seneden fazla içeride kaldılar galiba, sonun
da hepsi beraat ettiler. Beraat ettikten sonra dahi, 
yakın bir zamana kadar, hatta şu sıralarda dahi, 
«Marmara Vapurunu batıranlar, Boğaz Köprüsünü 
havaya uçuracak olanlar» diye yazılar yazılmaktadır 
bazı gazetelerde ve buna benzer sözler de buralarda 
söylenmektedir, demin benim Madanoğhı meselesinde 
olduğu gibi. Bunları bırakalım. Boğaz Köprüsünü 
havaya uçurmayı planlayanlar yakalanmıştı, bunla
rın hepsi beraat etti. Bu bakımdan, yani, sözlerimi 
sununla bağlamak isterim: Hukukun üstünlüğüne, 
hangi partiden olursa olsun, olursak olalım, inanalım 
arkadaşlar ve haklarında kaziye-i muhkeme haline 
gelmiş mahkeme kararı olmayan kimseleri gereksiz 
yere itham etmeyelim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Basın mensuplarına yapılan saldırılar hakkındaki 

Genel Görüşme tamamlanmıştır. 

rim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sapta
mak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik gerekçede açıklanan nedenlerle «Türk tan

nandaki yapısal bozuklukların saptanması, tarımdaki 

VI, — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se- Burdur Milletvekili Sayın Cemal Aktaş gösteriliniş-
çim. tir. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda açık bulu- Onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
nan üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi Grapunca etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜLMELER 
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verim artışının sağlanması için gerekli önlemlerin 
alınması» amacıyla, Anayasamızın 88, Millet Meclisli 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılması için gerekeni müsaadele
rinize arz ederiz. 

Bilindiği gibi ülkemizin tüm alanı 814 578 kilo
metrekaredir. Bu alanın ekime elverişli bölümü ise 
13 608 550 hektardır* Bu alanın çeşitli ürünlere göre 
dağılımı ve elde edilen ürün miktarı aşağıda göste
rilmiştir. 

Ekili alan Alınan ürün 
Ürün Cinsi Hektar Ton 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Kaplıca 
Mısır 
Darı 
Pirinç 
Kuşyemi 
Mahlut 

9 250 000 
2 600 000 
565 000 
260 000 
59 000 
600 000 
25 000 
54 750 

800 
194 000 

16 500 000 
4 900 000 
740 000 
400 000 
77 500 

1 310 000 
34 000 
153 600 
1 050 

250 000 

Tarımsal üretimimiz bu görünümüne rağmen, de
kar başına elde edilen miktar bakımından Amerika, 
İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre üçte bir 
oramnda geridir. 

Bu üretim düşüklüğünün çeşitli nedenleri vardır. 
Bunların başında çiftçimizi teknik tarım düzeyine 
ulaştıramayışımız gelmektedir. Köylünün elinde tek
nik tarımın gerekli kıldığı ekipman yoktur. Toprak 
tahlillerimiz gerekli ve yeterli düzeyde yapılmamış
tır. Bu yüzden köylümüz toprağında hangi tür güb
reyi kullanacağım bilmemektedir. Bunun yanmda 
köylümüz tohumluk sıkıntısı da çekmektedir. Yine 
köylümüz üretime dönük bir eğitimden geçirileme
miştir. Tarımda verimi artırmanın bir yolu da sulu 
ziraat olduğu halde, ülkemizde sulu ziraat oranı da 
çok düşüktür. 

Tarımsal kredi konusundaki aksaklıklar ve yeter
sizlikler de bu verim düşüklüğünün başta gelen ne
denlerinden birisidir. Örneğin köylümüz 75 bin lira
lık traktör kredisi, 250 bin lira biçer - döver kredisi 
alabilmek için 350 ila 1 000 dönümlük tarlasını ipo
tek ettirmek zorundadır. Tanın arazisinin bir dönü
münün 2 500 veya 3 000 lira ettiği düşünülürse köylü 
bir traktör veya bir biçer - döver için 3 milyon liraya 
yaklaşan bir varlığım ipotek ettirmektedir. 

Bugün köylüye bin lira ile on bin lira arasında 
çevirme kredisi verilmektedir. Bu para için köylü ve 
mahalleli birbirine müteselsil kefil olmakta, üstelik 
muhtar, banka müdürü ve tapucunun peşinde gün
lerce koşmaktadır. Buna karşılık tüccar bir tek imza 
ile bir köyün aldığı kadar krediyi bir çırpıda alabil
mektedir. 

Tarımsal kredideki bu adaletsizliğin yanısıra 
köylü kredilerin zamansız geri ödenmesi yüzünden 
de zarara uğramaktadır. Bugünkü uygulamaya göre 
köylü aldığı tarımsal krediyi Ağustos r. Eylül ayında 
geri ödemek durumundadır. Bunun için bu aylarda 
ürününü elden çıkarır. Bin ila on bin lira çevirme 
kredisi alan çiftçilerin kredi ortalaması 5 bin liradır. 
Borcunu ödemek için Ağustos ayında on ton mahsul 
satan çiftçi, Ağustos ayı ile sene başındaki kilo ba
şına fiyat farkı 50 kuruş ise, aldığı kredi kadar, yani 
beş bin lira zarar etmektedir. Bu fark da ya aracı
nın ya da fabrikatörün cebine girmektedir. 

Tarımdaki bu yapı bozukluğu, köylü için ek bir 
gelir kaynağı olan hayvancılık ve hayvan ürünlerim 
de etkilemektedir. Tüm bu bozukluklar tarımın ken
disi için olduğu kadar Türk ekonomisi ve Türk top
lumu için de büyük sakıncalar yaratmaktadır. 

Tarımsal üretimin düşüklüğü nedeniyle karnını 
doyuramayan köylü iş bulabilmek için şehirlere akın 
etmektedir. Ancak bugün şehirlerde insan kabul et
mez duruma gelmiştir. Şehirlerde gecekondu alanları 
dolmuş, eskiden hemen şehrin çevresinde olan gece
kondular daha uzaklardan şehirleri kuşatmış bulun
maktadır. Hatta bugün iç göç bile köylünün sorunla
rını çözememiş, köylümüz karnını doyurabilmek için 
bütün dünyaya yayılmış durumdadır. 

Tüm bu aksaklıkları gidermek için çalışan il ve 
ilçelerdeki ziraat teşkilatı da acınacak durumdadır. 
Köylüye yol gösterecek bu kuruluşlar henüz köye gi
decek araca kendileri de sahip değillerdir. Yine bu 
teşkilatların elinde köylüye örnek ziraatı gösterecek 
ekipmanlar bile yoktur. 

Bugün dünya ve ülkemizde bir açlık sorunu var

dır. 

îşte bu nedenlerle artık kendi haline bıraktığımız 
tarımımızı ele alıp bir tarımsal hamle yapmamız ge
rekmektedir. Bu konuda Meclis Araştırması açılması 
halinde daha acıklı durumların ortaya çıkacağından 
kuşkumuz yoktur. Gerçekleri saptayıp gerekli önlem-
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lerin alınabilmesi için bu konuda bir Meclis Araştır
masının açılmasının kabulünü dileriz. 

Saygılarımızla. 
Eskişehir İstanbul 

İsmail Özen Doğan Onur 
İstanbul Edirne 

Zeki Eroğlu Süleyman Sabrı Öznal 
Afyonkarahisar Edirne 

İsmail Akın Cavittin Yenal 
Bilecik Ankara 

Orhan Yağcı Cengiz Şenses 
Afyonkarahisar Manisa 

Hasan Akkuş Erkin Topkaya 
Aydın 

Selâmı Gürgüç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Eskişehir Milletvekili Sayın İsmail Özen ve 10 ar

kadaşının vermiş olduğu, Anayasanın 88 ııci ve Tü
züğün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesini hepiniz 
dinlediniz. 

Takdir edersiniz ki, bir memlekette, o memleketin 
toprağı, florası, favunası, iklimi, mikrobiyolojisi de 
dahil olmak üzere tarım yapılır. Bu anlamı belirttik
ten sonra, şunu ifade edeyim ki, memleketimizde, ta
rım topraklarında bir düzensizlik vardır; memleketin 
sorunlarını daha iyi eleştirebilmeleri için, Büyük Mil
let Meclisinin üyelerinin bunları bilmesinde fayda 
vardır; hatta, memleket çiftçisine, tarımına daha uy
gun bir şekilde kanun çıkartmak için, mutlaka bu 
tarım düzensizliğini bilmelerinde zorunluk vardır. 

Bu tarım toprağında elbette ki, örnek olarak ver
mek lazımsa, memleketin bir tarafında bir aileye bin
lerce, onbinlerce dönüm düştüğü halde, bazı, çiftçi
likle geçinen, yarıcılıkla geçinen, marabacılıkla geçi
nip, hiç toprağı bulunmayan, belki bir dönüm, iki 
dönüm toprağı olanlar da vardır. Toprak ve Tarım 
Reformu görüşülürken komisyonda mesai veren kıy
metli arkadaşlar da halen mevcuttur; ancak yeni ge
len arkadaşların da bu düzenin durumunu bilmelerin
de fayda vardır. Onun için, arkadaşlarımın bu öner
geyi vermelerine de teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda hemen akla 
gelir - iklimden bahsetti - bu iklimin düzeni mi de
ğişecek? Evet, düzeni değişir. Nasıl değişir? Sera
cılık yaparsınız, oradaki iklimi değiştirirsiniz. Başka? 
Ağaçlandırırsınız... Daha, iklimi değiştirecek olan ba

zı faktörleri koymak suretiyle, bulutları, yağmuru 
getirmek suretiyle yine iklimi değiştirirsiniz. 

Bunların, tarım üzerinde büyük etkileri vardır. 
Elbette ki, birim sahadan fazla mahsul almak için, 
toprağın fiziksel, kimyasal yapısını değişti
rirsiniz; gübrelemeyle, toprak değiştirilmeleriy-
le, sulamayla, elbette ki o fiziksel yapı
yı değiştirmekle toprağın düzenini değişti
receksiniz. Birim sahadan fazla mahsul almak için, 
tohumun iyi olacak, zamanında verilecek, kaliteli 
olacak; gübresini, toprağın arzusuna, yani toprağın 
içindeki kimyasal maddelerin noksanlığını laboratu-
varlarda tespit edip ona göre gübre vereceksiniz; o 
gübre, sayesinde elbette ki, o toprağın fiziksel yapı
sını, kimyasal yapısını değiştirerek, üretimi birim sa
hada artırırsınız. Kurak bir sahadasınız; nemli bir 
sahaya, sulak bir sahaya geçirirsiniz; barajları ya
par, sulama tesislerini yapar, sulama suretiyle yine o 
toprağın bünyesini değiştirirsiniz ve birim sahadan el
bette ki, bu memlekette tarım üretimini artırırsınız. 

O yetmiyor... Tekniği, bilgiyi getirirsiniz; bilgi, 
ilim bakımından daha iyi, verimli bir sahaya imkân 
verirsiniz. Toprağın verimini, tohumun imkânını, mü
cadele ile eğer °/Q 10 etkilerseniz, memleketin mahsu
lünde büyük bir randıman alırsınız ve üretimi artır
mak suretiyle beslenmeyi Anayasanın 52 nci madde
sine göre elbette daha iyi temin etmiş olursunuz. 

Memleketimizde tarımın halihazır durumu öner
gede ifade edilmiştir. Başka türlü düşünmeyiniz; bu 
bir gelenektir; hiçbir Hükümete maletmiyorum; mem
leketimizin bir kaderidir. Hâlâ memleketimizde bir 
milyon yüz küsur bin pulluk var, eski bildiğimiz ka
rasaban... Ondan arınamadık ki, daha. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasını, 3202 sayılı Kanunu böyle 
devam ettirir ve onun 8 nci ve 10 ncu maddesini 
halihazır şekliyle işletirsek ve «Siz, ipotek verin, kre
di alın» dersek, kimseyi krediîendiremezsiniz. 

Memleketimizde, Ziraat Bankasının nazım heyeti
nin raporu ilan edilirken, her çiftçi, her milletvekili 
rahat eder; Hükümet de «Oh» der «Bu kadar kredi 
vereceğim çiftçime. 

Nasıl vereceksiniz? Su ürünlerine veremezsiniz. 
Neden? Adamın bir patolyası var, bir istaktonu var; 
ondan fazla ipotek verecek bir şeyi yok ki. Nereden 
vereceksiniz su ürünleri kredisini? Onu iki komprado
ra, iki kapitaliste veyahut da tayfası bulunan bir mo
torcuya verebilirsiniz. Aksi takdirde, başkasına ver
mek olanağına sahip değilsiniz. 
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3202 sayılı Kanunun bugünkü hükmü bu; siz ipo
tek vereceksiniz... Bugün Ziraat Bankasına göre, top
rak değer baremi Karadenizde, her yerde dönümü 20 
bin lira, 30 bin lira, onun kanunu öy
le emrediyor. Ben, bankacının tatbikatına bir 
şey söylemiyorum, kanunu öyle emreder, Der 
ki, «Toprak değer baremini nasıl tespit et
mişlerse, öyle uygulanır.» 5 senede bir tespit 
ederler. Eğer, tarlanızın yanından dere geçerse, sel 
alıp götürecek diye vermezler; eğer, tarlanızın bir ta
rafı taşlı ise, değer kıymeti azalır; eğer, bir tarafı or-
mansa, çalılıksa, değeri azalır. Türkiye'de bir tarla 
gösterin ki, yanından dere geçmesin, bir tarafı taş ol
masın, bir tarafı çalılık vesaire olmasın. Mümkün de
ğildir. 

Şimdi, toprak değer baremleri bu kadar düşük. Top
rak barem değerleri yükselsin... Ondan sonra siz di
yeceksiniz ki «Biz, nazım heyeti raporuna göre bu 
kadar çiftçiye kredi veriyoruz.» Hayır arkadaşlarım! 
Bildiğim için Trabzon'u örnek olarak vereyim. Su 
Ürünleri Kanununu, hasbelkader ben, bu Millet Mec
lisinin yardımıyla çıkarttım; teklif benimdi. Böyle ol
masına rağmen, oraya para göndeririz; ama giderse
niz, iki, üç kişiye verilir, başkasına verilmek imkânı 
yok. Bankacı vermiyor mu? Veremiyor. Kanun öyle 
koymuş, veremiyor. 

O halde, 3202 sayılı Kanunun mutlaka yeni sis
teme göre değiştirilmesi zorunhığu vardır. Aksi tak
dirde, istediğiniz kadar koyunuz, imza sahibi iki ki
şiye ticari kredi olarak milyonlar verirsiniz; ama bir 
çiftçiye verme olanağınız yokıur; bunu milletvekili 
arkadaşlarım bilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım onun için bir araştırma öner
gesi verdiler. 

Biz, Hükümet olarak bu araştırmanın açılmasına 
taraftarız. 

Tarımın kurumsal yapısını biliniz; banka kredi
lerinin verilme seki ini biliniz; kooperatiflerin imkân
larını, çalıştırılmasını biliniz; memleketin ihracatının 
% 85'ini teşkil eden bu memleket ürünlerinin nasıl 
yetiştirildiğini ve yetiştirilmesi Sazım geldiğini biliniz 
ve tespit ediniz; ama istirham ediyorum, komisyon 
kurulduğu zaman, o 3 aylık süre içinde gitmeli, bu 
tetkiki yerinde yapmalı. 

Su ürünlerini tetkik ediniz; süt mahsullerim, hay
vancılığı tetkik ediniz; tarımın kurumsal yapısını tet
kik ediniz; Ziraat Bankasında oturunuz, Ziraat Ban
kasının 3202 sayılı Kanunu enirinizde, onu tetkik edi
niz; vatandaşın ipotek verme imkanlarını tetkik edi

niz; Hükümet olarak raporu buraya getirin, Meclisten 
geçiriniz. 

Beraber yapılması lazım gelen değişikliklerde Hü
kümet olarak yanınızdayız. Bize bu konuda emir ve
riniz; biz bunu yerine getirmeye gayret edelim. Aksi 
takdirde arkadaşlarım, bu konuyu getiren 10 arka
daşla iktifa edilmemelidir. Bu konuyu getiren arka
daşlara müteşekkirim. 

Taban fiyatlarını tetkik ediniz. Nasıl veriyor mali
yelerini? Hükümetler veriyor; geçmiş hükümet ver-
mîş, gelecek hükümet verecek. Taban fiyatlarına ba
kınız, maliyetlere bakınız, gübre durumlarına bakınız 
ve demin başta bulunan, saydığım cümleye bağlıyo
rum : Memleketin favunası bütün hayvancılık içinde, 
memleketin florası, kültür florası içinde, yabani flo
rası içinde; memleketin toprağında bulunan mikro 
organizması içinde. Nasıl sulanabilir? Her sudan zi
raat arazisi sulanmaz. Onu tetkik ediniz ve bize de
yiniz ki, Hükümete, «Türkiye'nin yapısal durumu bu
dur». 

Oturunuz, beraber, müşterek, bütün gruplar birle
siniz; bu memleketin tarımını beraber kurtaralım; 
üretimini beraber yapalım. Ama ben, tarımda - bir 
tarafsnı övmek demiyorum, gerçeği söylemek için -
bütün milletvekillerini, tarımcıların yapmış olduğu re
formları görmeye davet ediyorum, hal burada. Ba
kınız, 11 ayda, hatta yediveren limonlarında 12 ayda 
narenciye bulabilirsiniz; dünyada rekor seviyeye gel-
.miştir. Domateste, sebzede öyle... Standart hale gel
miştir. Bütün mahsullerin verimi artmaktadır, kalite
si artmaktadır; ihraç edilecek hale gelmiştir. Eskiden 
bulunan sadece tüylü bir şeftali ile, yabani bir şeftali 
ile değil, bütün altı yedi ay şeftali bulunabiliyor. Bu 
memlekette bir tavuğunuz 60 yumurta yumurtladı, 
60 yumurta; beheri 35 gramdır. Yenisi, legornlar, New 
Hampshireler vesaire, diğer belki aklıma gelmeyen 
birçok çeşitler senede 200 yumurta, 350 yumurta ya
par; beheri 70 gramdır. 

Bunlar, tarımcıların, ziraat mühendislerinf.n ve ta-
?fln teşkilatının başarısıdır. Bugün burada söylene
bilir, «ne yapılıyor?» denilebilir; ama gidin hele, ne
ler yaptıklarını görünüz arkadaşlarım. 

Onun için, sizin bu bildiklerinizin duvar arasında 
kalmaması için, bu bilgilerin köyde, kırsal alanda bu
lunan en ücra köşeye gidebilmesi için - Tarım Bakan
lığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Hükü
mette siz muktedirsiniz - bütün imkânları veriniz, bu 
önerge nedeniyle araştırmanızı yapınız, raporunuzu 
getiriniz; o raporda bize direktif veriniz; kanun mu 
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değişecek, vatandaşa normal bir imkân mı arayalım; I 
Anayasanın emrettiği hükümleri mi yerine getirelim, 
hepsine beraber, müşterek olarak, hiçbir grup farkı 
gözetmeksizin o hedefe varalım. Biz, Hükümet ola
rak, bundan memnun oluruz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu söyle
diğim espri içinde araştırmanın açılmasını hükümet 
olarak kabul ediyoruz. Takdir sizindir. 

, Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or

han Akbulut 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Lütfen beni 
sıraya alın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Süreniz 20 dakikadar Sayın Akbu
lut. 

CHP GRUPU ADINA ORHAN AKBULUT 
(Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Eskişehir Milletvekili Sayın İsmail Özen ve arka
daşları tarafından, Türk tannandaki yapısal bozuk
lukların saptanması, tarımdaki verim artışının sağ
lanması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
verilmiş olan Meclis Araştırması önergesi üzerinde 
CHP Grupunun görüşlerini açıklamaya çalışacağım. 
Bu vesile ile hepinizi en içten saygılarla selamlıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere Türkiye 
sosyo - ekonomik yapısıyla gelişmemiş bir tarım ül
kesidir. Toplam nüfusun % 60'ındah fazlası kırsa! 
alanda yaşamakta ve buna bağlı olarak çalışan nüfu
sun yarıdan fazlası geçimini çok zot koşullarda bu 
sektörden sağlamaktadır. 

Ülkemizde tarım, gerek ulusal gelir ve üretim, 
gerekse toplam nüfus açısından birincil kesim olma 
niteliğini günümüzde de korumaktadır. Ayrıca, ta
rımın ulusal gelir ve dış saüm içindeki ağırlığının 
göreli olarak sürekli azalmasına karşın yine de bu 
kesim, ulusal gelire katkısı °/0 25, ûış satıma katkıss 
ise % 78'dir. 

Tarımsal gelişmenin önemimi açıkça ortaya koyan 
bu göstergelerin yanmda, ulusumuzun temel amacı 
olan bağımsız sanayi toplumu olabilme yolunda tarı
mın yadsınamaz bir rolü vardır. 

Çağımızda kendi öz kaynaklarına dayanmadan, 
bu kaynakları rasyonel bir şekilde kutlanmadan ba
ğımsız bir sanayileşme gerçekleşemez. Türkiye açı
sından yeraltı servetlerimiz yanında tarım da önemli 
bir öz kaynaktır. Tarımsal gelişme, gerek yaratacağı 
sermaye birikimi, gerekse sanayie hammadde sağ-

I lama ve gerekse artıracağı sanayi ürünlerinin tüketim 
olanakları açısından, bağımsız sanayi toplumuna 
olan özlemimizi hayata geçirebilecek en etken bir 
dayanaktır. 

Bütün bunların yanında, tarımsal üretimin artı
rılması olgusunun nüfus artışı olgusu ile birlikte 
düşünülmesi de kaçınılmazdır. Bugünkü nüfus ar
tış hızı düşünülürse, Türkiye'nin 2000 yılına 80 mil
yonluk bir ülke olarak gireceği açıkça görülür. 

Doğal nüfus artışı ile kentleşme olgusuna ek ola
rak, giderek halkın gelir düzeyinin yükselmesi, zaman 
boyutunda tarımsal ürünlere duyulan istemi daha da 
artıracaktır. Ba gereksinme, tarımsal ürünlerdeki 
araşsın bugünkünün iki - üç katına çıkma zorunlu-
ğunu ortaya koymaktadır. Artık, ekilen alanların 
marjinal sınıra erişmiş olması nedeniyle kültüre elve
rişli ekim alanlarını daha fazla genişletme olanağı 
kalmamıştır. Tarımsal girdileri kullanarak ve mo
dern tarım tekniğini tüm koşulları ile en iyi bir bi
çimde uygulayarak, birim alandan en fazla verimi 
elde etme yollarını aramaya mecburuz. 

Araştırma önergesinde de açıklandığı gibi, günü
müzde üretim gerçekten düşüktür. Bunun nedenle
rini kısaca şöyle vurguiayabiliriz: 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, tarım 
kesimi için öngörülen °/0 4,5 oranındaki artış, sana
yileşmiş ülkelerin tarımsal gelişme hızının altındadır. 
Oysa, tarım sektöründe saptanan % 4,5 oranındaki 
bu hedefe bile bugün Türkiye erişememiştir. Az ge
lişmişlikten kurtulmuş ve kalkınmış ülkelerde tarımın 
diğer sektörler kadar hızlı gelişmediği gerçeği ve-
olgusu, o ülkelerde tarımsal üretimin marjinal sınıra 
ulaşmış olmas! ve ayrıca fakir çiftçi topluluğun da 
kfjjmamış olmasıyla izah etmek mümkündür. 

Ülkemizde ise, hem verim uluslararası gösterge
lere göre saptanan sınırın çok altında bulunmakta, 
hem de kalkındırılması zorunlu geniş bir kırsal alan
da yaşayan halk topluluğu bulunmaktadır. Örneğin; 
ülkemizde kilogram olarak buğday verimi 1977 yılı
nı içeren rakamlara göre bunun içerisinde Orta Ana
dolu'da 120 kilogram, sahil kuşaklarında, Çukurova 
ve Ege bölgesinde miktar daha fazla - Türkiye orta
lamasını içeren rakam 1 750 kilogramdır. 

Ortak Pazar ülkelerinde ise; 1976 yılına göre buğ
day üretimi örneğin; Batı Almanya'da (özellikle dik
katinizi çekmek istiyorum) 4 108 kilogram, Fransa' 
da 3 650 kilogram, Hollanda da 5 733 kilogram, 
Danimarka'da 4 738 kilogram. 
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Sanırım ki, verilen bu rakamlar Türk tarımının 
hangi aşamada olduğunu çok açık ve seçik bir bi
çimde ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme süreci içerisin
de dengeli bir kalkınma modelini amaçlamaya mec
buruz. Bu nedenle, tarım kesiminin aleyhine işleye
cek bir sanayileşme politikası izlenmesi düşünülemez. 
Çürikü; FAO'nun raporlarına göre, dünya giderek 
bîr açlık sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu
gün bu tehlikeyi gören çoğu gelişmiş ve sanayileşme
sini tamamlamış ülkeler bile yeniden tarıma ağırlık 
verme ve tarım alanlarım genişletme zorunluğunu 
duymaktadırlar. 

Ülkemizde tarım sektörüne göre düşük olan ve
rimi, doğal ve teknolojik engellere karsan artırma 
olanağı vardır. Ancak, bu da; ülke düzeyinde sosyal 
adeletin ve dengeli gelir dağılımının sağlanması ilke
sine dayalı olarak, bu sektöre yeteri derecede önem 
verilmesiyle mümkündür. 

Bu arada şunu da vurgulamakta yarar vardır: 
Ülkemizde bugüne değin devletin tarıma yönelik il
gisi yeterli ve özlenen düzeyde olmamış, bu alanda 
kamu kuruluşları dağınık ve etkisiz kalmış, üretici
nin özlem düzeyi ile özdeşleşmiş ve bütünleşmiş bir 
tarım politikası bugüne değin saptanamamıştır. Ta
rımda çağdaş üretim tekniğinin uygulanabilmesi için, 
işletmelerin sağlam ve modern yönetim kurallanna 
uygun yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Oysa 
günümüzde, işletme bünyesi çok bozuk ve tarımsal 
altyapı tesisleri yok denecek kadar yetersizdir. 

Değerli milletvekilleri, tarım alanında modern tek
niği uygulayarak verimi ne denli artırırsanız artırı-
nız, eğer köye elektriği ile, suyuyla, yoluyla gitmi-
yorsanız kalkınmayı sağlamanız mümkün değildir, 
Türkiye'yi tümüyle gönenceye ulaştırmanız mümkün 
değildir. Tarımsal işletmelerin % 90'ından fazlası, iş
letmelerin devamını gerektiren yatırımları yapamaya
cak kadar küçüktür. Ayrıca bu cüce işletmeler, son 
derece dağınık parsellerden oluşmaktadır. Bir kim
senin 10 bin dönümden fazla arazisi olabilir veya 5 
bin dönümden fazla arazisi olabilir; hatta 1-20 dö
nüm arasında arazisi olabilir. Bu parseller bile çok 
dağınıktır, özellikle bizim gibi kırsal kesimden ge
len arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir ki, bir kişi
nin mülkiyeti ile tarlası arasında en az 2-3 saatlik 
mesafeler vardır. İşletmeler bu denli dağınıktır,-bun' 
lan toparlamak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, yoksulluğun nedenlerin
den toprak reformunu Anayasanın emrettiği şekilde 

uyguladığınız zaman, bütün bunlar toparlanacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, yoksulluğun nedenlerin
den birisi, hiç kuşkusuz toprak dağılımında görü
len dengesizliktir. 28 milyon hektar tarıma elverişli 
arazinin dağılımına bir bakalım: 

1-20 dekar büyüklükte toprağa sahip hane hal
kı sayısı, toplam hane halkı sayısının % 48,2'sini oluş
turmasına karşın, tüm toprakların ancak 9,6'sı gibi 
küçük bir bölümünü elinde bulundurabilmektedir. 

Öte yandan 100 dekardan daha çok toprağa sa
hip çiftçi aileler ise, toplam hane halkının ancak 
% 10,2'sini oluşturmasına karşın, tüm ekilebilir top
rakların % 47,2'sini elinde bulundurmaktadır. 

Bu sayısal veriler bile ülkemizde feodal yapının 
hâlâ ne denli egemen ve etkili olduğunu açıkça ka
nıtlamaktadır. Topraksız, ya da yeteri toprağı bu
lunmayan köylülerin toprak sahibi olabilmeleri için, 
Anayasamızın öngördüğü toprak reformu gerçek an
lamı ile uygulanmalıdır. Bir toprak reformu uygu
lama bölgesi olarak seçilen Urfa'da, üzülerek ifade 
edeyim ki, o dönemde sorumluluk taşıyan bir insan 
olarak yerinde incelemelerde bulunduğum zaman, o 
bölgede toprak reformu uygulaması değil, orada 
Devletin tüm olanakları kullanılarak komandoların 
eğitildiklerini gördüm. 

Tarımda verimliliği artırmanın bazı koşulları 
vardır. Bunları satırbaşları halinde özetlemek isti
yorum. Gene] Görüşme açıldığı zaman bunların de
tayını elbetteki rakamlara dayanarak, bilimsel veri
lerle ortaya koyacağız. 

Toprakların düzenli bir şekilde işlenmesi, teknik 
tarımın gerekli kıldığı alet ekipmanının sağlanması, 
traktör gereksinmesinin karşılanması» iyi nitelikli 
tohumluk kullanılması, zamanında ve ucuz gübrenin 
verilmesi, zirai mücadelenin etkin bir biçimde yapıl
ması, toprakların sulamlabilir hale getirilmesi, yeter
li kredi kaynaklarının sağlanması, etkili bir pazarla
ma organizasyonuna geçilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, zamanın darlığı nedeniyle 
rakamlar vererek konunun ayrıntılarına girmek is
temiyorum. İzninizle bir iki rakam vermek istiyo
rum: Ülkemizde tarıma elverişli toprak kaynağı yak
laşık 28 milyon hektardır dedik. Bu miktarın sula
maya elverişli olan kısmı 8,5 milyon hektar civarın
dadır. Sulaması mümkün olan bu 8,5 milyon hektar
lık tarım alanının 2 milyon hektarı sulanabilir hal
dedir. Bu 2 milyon hektarın da 1 milyon hektarına 
hâlâ devlet katkısı gelmemiş, çiftçinin bizatihi ken-
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dişinin uyguladığı ilkel sulama sistemiyle yapılan su
lamadır. Demek ki, bugüne değin devletin kırsal 
alana götürdüğü sulama ancak 1 milyon hektar ci
varındadır. 

Dün Tarım Bakanlığı Bütçesini incelerken mu
halefet partisinin sözcüsü, «Türkiye'de 3,5 milyon 
hektar arazinin sulanabilir duruma getirildiğini» söy
ledi. Bu bile gösteriyor ki, kırsal alana Parlamento 
olarak bile gerektiği kadar eğüeriıiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, DSİ eliyle sulanan arazi 
miktarı ise 710 647 dekardır. Bu miktarın da bölge
lere dağılımında tam bir adaletsizlik vardır. Bugüne 
değin çıkar çevrelerinin ve sermayenin oluşturduğu 
siyasal iktidarlar, modern sulama kanallarım küçük 
çiftçinin tarlasının başına değil, toprak ağalarının 
tarlasının başına götürmüştür. -

Değerli milletvekilleri, toprakta verimliliği, 'dü
zenli işletmeyi sağlamanın elbetteki başta gelen koşul
larından birisi, traktördür. Ama traktör, Türkiye'de 
kanayan bir yara halindedir. Halen ülkemizde 280 
bin adet traktör vardır. Bu 280 adet .traktörün tü
münü aktif saymak mümkün değildir; yıllık gerek
sinme 100 bin adet, yerli üretim 30 - 35 bin adet, 
dış alım 33 bin adet, bedelsiz dış alım 7 bin civarın-
dadır. Buna göre, yılda Türkiye'de ortalama en az 
50 bin traktöre gereksinme vardır. Bunun yanında, 
yeterli ve iyi vasıflı tohumluk, gübre ve ilaç çiftçiye 
zamanında iletilmemektedir. Ayrıca bu girdilerin ka
raborsası yapılarak sömürü alabildiğine sürdürül
mektedir. İlaçta, gübrede olduğu gibi, traktör sömü
rüsü de gerçek üreticiyi ekonomik yönden yıkmakta
dır. 130 - 150 bin lira dolaylarında olan traktörler, 
bürokratik engeller ve sermayenin ekonomik sömü
rüsü gereği üreticiye 250 - 300 bin liradan karaborsa 
yoluyla aktarılmaktadır. Üreticiye, hele küçük üreti
ciye yeterince tarımsal kredi verildiği de söylene
mez. 

Sayın milletvekilleri, yine dikkatinizi çekerek bir
kaç rakam vermek istiyorum: Üreticilerin °/0 78,8'i 
2 000 TL.'sından az ve % 17,4'ü ancak 2 000 - 10 000 
TL. civarında kredi alabilmektedir. 10 000 TL'sm-
dan fazla kredi ise, ancak % 3 oranındaki mutlu 
azınlığa ve toprak ağalarına verilmektedir. Alınan 
kredilerin % 43,2'si tüketimde, değerli milletvekil
leri yatırımda değil tüketimde, % 8,6'sı borç ödeme
lerde kullanılmakta, üretimi içeren yatırıma yeter
siz kredi hiçbir şey getirmemektedir. Üreticilerin 
% 28,5'i bankalardan, % 16'sı kooperatiflerden, 
% 55'i ise tefeci, toprak ağası ve başka kaynaklar

dan üretici toprağını ve ürününü ipotek etmek su
retiyle kredi sağlamaktadır. 

MC döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının 1977 yılı çalışma ve plasman programın
da, bankanın kaynak ve olanakları 93 milyar, ser
best kaynakları 86 milyar ve tarım sektörüne ayrılan 
miktar ise 72 milyar olarak açıklanmıştır. Tarım sek
törüne ayrıldığı açıklanan 72 milyarın gerçekte ne 
olduğuna izin verin de hep beraber bakalım. 

Bunun 28,5 milyarı Tarım Satış Kooperatiflerine, 
ki bunun içerisinde 26 milyarı destekleme alımları 
için verilmektedir; 13 milyarı Tarım Kredi Koopera
tiflerine yine destekleme alımları için verilmektedir; 
10 milyarı ise, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna 
gübre temini için verilmektedir. Bankaca üreticiye 
ayrılan miktar ise, 20 milyar görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten üreticiye 20 
milyar lira kredi veriliyor mu, verilmiyor mu, bir de 
ona bakalım: 

Bu 20 milyarın içerisinde tahsili kabil olmayan 
alacaklar, taksitlendirtten krediler, kanuni takibata 
intikal eden alacaklar, vadesi geçmiş alacaklar, geç
miş senelerde kredi olarak açılıp da, daha taksitleri
nin tamamı ödenmemiş olan krediler de bulunmak
tadır. Demek ki, iyimser bir rakamla 1977 yılı içe
risinde üreticiye Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca ancak 10 milyar lira civarında kredi sağlanabil
mektedir. 100 milyonlarca liranın ticari kredi ola
rak açıldığı ülkemizde, sırf bu amaçla kurulan Ziraat 
Bankasının doğrudan üreticiye en fazla 10 milyarla 
kredi açması, çiftçinin desteklenmesi değil, gerçek 
an'amda tarımın kösteklenmesidir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde 
ağır ipotek ve teminatlar karşılığında bu kadar dü
şük miktarda, özellikle küçük üreticiye tarımsal kre
di verildiği görülmemiştir. Tarımın da ekonomik ya
pı ve uygulama yöntemleri bu olunca, Türk tarımı
nın sanayi ile dengeli bir biçimde gelişmesi olanak
sızdır. Aslında kırsal kesim ve tarımla uğraşan nüfu
sun büyük bir bölümü bu nedenle toplumumuzun en 
yoksul kesimini oluşturmaktadır ve çıkar çevreleri, 
kırsal alam ve emeğiyle çok zor koşullarda yaşam 
kavgası veren halkımızı sürekli sömürü alam olarak 
tutmayı amaçlamıştır. Üretici emeğinin karşılığını 
alamamış, ürünleri mutlu azınlığın sofrasını süslemiş,' 
cüzdanlarını kapatmıştır. Yıllardan beri bu sorunlar 
dile getirilir, yazılır çizilir, Meclis kürsülerinde ko
nuşudur; ortaya, bazen birbiriyle çelişen rakamlar 
konur; sonuç, yine köylü güçsüz, yine köylü örgütsüz, 
yine köylü perişan. 
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Değerli milletvekilleri, bugün de bunun gerçek bir 
nedeni var. Bu neden, İmparatorluk dönemi bir ya
na, Cumhuriyet dönemlerinde bile gerçek anlamıyla 
halkın kendi iktidarım bugüne değin kuramamış ol
masıdır. Bugünkü iktidar, sadece Türkiye'nin bu
gün içinde bulunduğu ağır bunalımları gidermek, 
rejimi esenliğe kavuşturmak, can ve ma! güvenliğini 
sağlamak açısından bir dönüm noktası değil, aynı 
zamanda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye daya
nan demokratik halk iktidarının ilk kez kuruluşu
nun da bir simgesidir. 

Henüz Yüce Meclisten yeni güvenoyu almış ik
tidar, Hükümet Programıyla, Parti Programıyla ve 
seçim bildirgeleriyle açıkça ilan ettiği gibi, kalkınma 
köyden başlayacak; emek, en üstün değer olacak; 
köylüsü, kentlisi insanca, hakça bir düzen içinde 
gönenceye ulaşacaktır. O zaman topraklarımız daha 
verimli hale gelecek, ekonomik denge ve sosyal ada
let içerisinde, barış içerisinde mutlu bir ülke, mutlu 
bir ulus olarak bugünlere ulaşacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip. 
Mil i Selamet Partisi Grapu adına Sayın AbJü!-

fcadir Kaya. Buyuran Sayın Kaya; konuşma süre
niz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KAYA 
(Siirt) Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Es
kişehir Milletvekili Sayın ismail Özem ve 10 arkada-
jmın, Türk tarımının yapısal bozukluklarının gide-
rSmesi ve üretim artışının sağlanmasıyla ilgili Mec
lis Araştırması hakkında Milli Selâmet Partisi Gru
pu adına konuşmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum 

Mulhıterem milletvekilleri, Cumhuriyetin kuru
luşumdan bugüne kadar Türkiye'de Tarım Bakan
lığı -en ıcsikıi kuruümıış bakanlıklarda» birisidir. Bu 
ves]3e ile bugüne kadar Tarımı Bakanlığı ve Türk 
tarımı Meclis kürsüsünden pek çok defa tenkit ediiIL 

m'ş, Hedis kürsülerinden sesüer yükselmiştir. Elbet
te ki tenkitler faydalıdır. Ancak, bu tenkitlere ku
lak vedldliği sürece faydalıdır ve bu tenkitlerden 
isüifade edildiği nispeıtçe faydalıdır. 

Bu itibarla Türk tarımı ve Tarım Bakanlığı hak
kında bu kürsülerden ilk konuşan ne benim ve ne 
de son konuşmacı ben olacağım. 

Tarım Bakanlığı kuruluşuna pararlel illerimizde 
İH zkaai müdürlükleri kuruâmıuşıtur. Bu il ziraat mü
dürlükleri, valî'îeraı âstişare büroları olmaktan öte
ye gidenıcmlişîir. Buna bağlı kaza ziraat mühendis-" 
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Ekleri, kaza ziraat teknisyeBİkleri teknisyenlerle 
yığmak ha-Ise gelmiş ve bu genç, dinamik ziraat tek-
ıi'3syenfewa:m bilgi ve tecrübelerinden1 istifade yol-
Darı aranmaıiîişür. Halen bugün dahi muattal du-
runiıdadırlar, Araç ve gereçleri yoktur ki köylere 
gkl'p bilgi göiürsünler. 

Tarım Bakanlığı, bakanlıkların en genişi ve en 
çok teşkilâtı o?an bir bakanaktır. Aşağı yukarı 23'ü 
pşki'ü gcraeî müdürlük ve etere başkanlıkları mev-
cu^iur. Fffikaî üzüntüyle belirtiyorum ki, bu genel 
laüdürîlakfer ve daire başkanMdarı arasında her
hangi bir koordinasyon ve organizasyon yoktur. Han
gi genel iniMürHiğün nerede, ne yapacağı, nasıl hare
ket edeceği ne yapması gerektiği kesin olarak bel-
H değiîtîii% Görevler içice girmiştir. Bir teşkilât ka
nonu dahi mevcut değildir. Birçok genel müdürlük
ler balkanın «Olur», uyfe, bakanın imzasıyla kurul
muştur. Maalesef kumlan bu genel müdürlüğün ne 
kanunu, ne de tüzüğü, salâhiyeti vardır. Bu itibarla 
bakanlığı tenkit yönünden söylenecek pek çok şey
ler vardır. 

Bir Zirai Araştırma Genel Müdürlüğü vardır ki, 
görevi itibariyle çok değerli bir genel müdürlük; 
ancak bugüne kadar fonksiyonunu ifa edememiş, 
görevini yapamamış bir genel müdürlüktür. Hiçbir 
hükümet döneminde bu görevini ifa edememiştir. 
llâçüanıayı, zirai mücadelenin ehemmiyetini vatan 
sathına yayajmamıştır. Hâlâ Doğuda, Güneydoğuda 
zirai ilâcın ne olduğunu bilmeyen çiftçilerimiz var
dır. Bu itibarla Tarım Bakanlığını daha fazîla ten
kil etmenün faydası yok gibi geliyor bana; çünkü, 
devenin boynu gibi bir şey. Neresini doğrultacaksı
nız? Ancak bizden önceki, yıllar önceki konuşma
cılar gibi bazı önerileri getirmeye çalışacağız. 

Üretimin artırılması hususuna gelince: Değerli 
lîîiilfeiveksEcri, taran, toprağı işleme bilim ve sa-
naîtır. Bu itibarla her şeyden önce toprağın yapısı
nı, toprağın ruhunu, toprağın senden ne İstediğini bii-
mek Sazmıdir. Bu itibarla her şeyden önce memle
ket çapında toprak tasnif araştırmaları, zirai eko-
mi çakışmalarının yapılması lazımdır. , Hangi top
rakta ne yetişir? Hangi ekolojik şartlarda, hangi top
rakta hangıl verim yetişebilir? Bunun raporlarla bi-
linmesü gerekir. Tarım ümnlerintjın artısı için her 
şcyd'tiii önce tarım ekonomisinde geniş, çok geniş 
araştırmalara önem vermek lazımdır. Öncelikte araş-
tırcnalŞara önem vermek lazımdır. Ondan sonra sü
ratle makineleşmeye gitmek lazımdır. Hindistan, da 
1956'krda süratle makineleşmeye gitmiştir, aıma dört 
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başı mamur bir şekilde, hatta literatürde bunu «ye
şil devrân» diye adlandırırlar. Literatüre grin revuli-
şln(Green revoîution) diye geçer, «Yeşil ihtilal»!, «Ye
şil devrân» diye geçen. Ama biz 19^7'lerde dahi hâ
lâ bunun hikâyesini yapıyoruz. «Efendim, biz taran 
memleketiyiz, bizim ekonomikraz tarıma dayalıdır, 
onun için biz tarımla kalkmalım, ihracatımız tarı
ma dayalı olsun») deyip duruyoruz; bunun ötesi yok
tur ve maalesef biz bu düşünceyle bugüne kadar ta
rım lehine, memleketin sanayiini, endüstrisini dahi 
ihmal etmişizdir. 

Aslında tanım ve tarım sanayii ile öbür imalat 
sanayiinin paralel gitmesi lazım. 

Kalkınmakta olan memleketler direkt olarak sa
nayie, endüstrileşmeye gidemezler. Zira endüstrileş
mek için ithal edilecek makine ve teçhizata lüzum 
vardır. Bu makine ve teçhizatın gerekli dövizini, ge
rekli dış para kaynağımı ancak tanım ürünleriyle bul
mak mümkündür. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Taran Bakanlığı siz
deydi. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Taran Ba
kanlığı bizdeydi ve şunu da iftiharla söyleyebilirim 
ki; Türk tarımı, Tarım Bakanlığı bizde olduğu za
man şahsiyet kazanmıştır; bizde oMuğu zaman dina
mizm kazanmıştır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamîa) — Kim olur

sa olsun doğruyu söylemek bizim şiarımızdır. 
BAŞKAN — Devam edin sayım hatip. 
NURÎ ÇELÎK YAZÎCIOĞLU (Çankm) — Ül

keyi 50 sene geriye götürdünüz,. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Biz?.. 
Bizim yaptığımızı siz 50 senede yapamazsınız. 
BAŞKAN — Lütfen karşıhkh konuşmayın. Sa

yın hatip Umumi Heyete hitap ediyor. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Balan si

zin sözcüleriniz bile traktör, traktör deyip duruyor. 
50 bin traktöre ihtiyaç vardır diyor; ama siz, muh
terem hocamızın önderllğiyle kurulmuş ve kund-
mıaklta olan traktör fabrllkalaiina set çekmek istedi
niz. Yafeız traktörlerin ithali için harcadığınız 
dövizlerle fabrika kurulur. 

NURÎ ÇELÎK YAZÎCIOĞLU (Çankırı) — Dua 
ile fabrika kurulmaz. Güleriz ağlanacak halinize. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Konuşmanı
za devam edin efendim. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Evet, din
leyin de öğrenin lütfen. (CHP sıralanndan gürültüler 
ve gülüşmeler). Gülün ağlanacak halinize, 

Muhterem arkadaşlarım, yine tarım ürünlerinin 
artışı için en son teknik ve tecrübelerden istifade et
mek lazımdır. Bu ekonominin icraatı için, tarım plan
laması lazımdır. Tarım planlaması için 3 mühim fak
töre ihtiyaç vardır: Yatırım* fiyat ve ücretler ve ge
rekli finansman. Tarımda direkt ve en direkt yatıran
lar için elbetteki finansmana da ihtiyaç vardır. Direkt 
yatînmlar, doğrudan doğruya zirai ürünlerin çeşitle
rine bağlıdır. En direkt yatırımlar ise, sanayi sektö
ründen istifade etmekle mümkündür. Bu itibarla zirai 
ürünün birim verime ürünün artınlması için, mutlaka 
fenni gübreye ihtiyaç vardır. Bu itibarla memleketi
mizde azot sanayinin kalkınması, kurulması, ilerleme
si gerekmektedir. Yine traktör ithali için ve muaz
zam1 döviz israfına set çekmek için memlekette trak
tör fabrikalanmn kurulması lazımdır. Zirai alet ve 
makine fabrikalarının kurulması lazımdır. 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ağır sanayi... 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Elbetteki 
ağır sanayie de büyük ihtiyaç vardır beyefendi. (CHP 
sıralanndan «Ortaklannız da gülüyor» sesi). Ortak
larımız gülmezler. Gülen de, kim olursa olsun, aklı 
yetmediğinden güler. Hani aklı yeterse gülmez zaten. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Akü fabrikası 
kurun bari. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuşma
sını bitirsin efendim. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Onu da 
kuracağız, lazım olan aklı da satacağız. 

BAŞKAN — Siz karşıhk vermeyin Sayın hatip. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Şu ortaklarınıza 

da akıî verseniz olmaz mı? 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Allah akıl 
versin herkese. 

Muhterem arkadaşlanm, bugün bizim Türkiye'de 
Türk çiftçisinin kendi kendini mevcut mali gücüyle 
organize etmesi mümkün değildir. Bu itibarla kendi
sini hem mali güçten, hem de eğitim ve organizasyon 
yönünden desteklemek icap eder. Ancak mali güç der
ken, çiftçilerimizi ağır faizlerin altında bırakmamak 
kaydı şartıyla biz yardımı istiyoruz. Yoksa Türk çift
çisine ağır faizle kredi verdiğin takdirde Türk çiftçi
sini geliştirmiyorsun; aksine Türk çiftçisi tarlasını, 
bostanını, bahçesini, çiftini çubuğunu satıp ya yurt 
dışına işçi olarak gitmek mecburiyetinde veyahut da 
sanayi bölgelerine göç etmek mecburiyetindedir. Bu 
itibarla yapılacak yardımların faizsiz olmasını teklif 
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«diyor ve bunu talep ediyoruz Hükümetimizden. Ya<-
pacaksa bunu yapsın; faydalı olacaksa bu şekilde fay-
dah olur ancak. Bunun örneğini Et ve Balık Kurumu 
vermiştir. Et ve Balık Kurumu besicilere kendi üret
tiği ürün karşılığında kredi vermiştir faizsiz; «Besle 
hayvanını getir, satın alayım, param al» demiştir. Süt 
Endüstrisi Kurumu aynı şekilde. Biz istiyoruz ki, bu 
sistem öbür tarım ürünlerinde* tarım sektöründe, hele 
hele endüstri bitkileri sektöründe çok daha önemli
dir bu. Öbür çiftçilerimizi de şeker pancarı ekicilerin
de olduğu gibi bir planlamaya tabi tutmalıyız, başıboş 
bırakmamalıyız. Eğer çiftçi kendi ürününü değeriyle 
ilerde satacağımdan emin ise, o çiftçi şevkle çalışır, 
şevkle ürününü artırmanın yolunu arar. 

Çiftçi ürettiği ürününü değeri ile satamıyor. Kent
lerde gördüğümüz pahalılık sunidir, aracı ve komis
yoncuların çokluğu neticesidir, yoksa aynı değerle 
köylünün elinden çıkmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, tabiatıyla tanm ürünle
rinin layıkı veçhile değerlendirilmesi için iç ve dış pa
zarlama etütlerinin yapılması gerekir, dış pazarların 
devamlı takip edilmesi gerekir. Büyük proje yatıran
ları için, Uluslararası Para Fonu Teşkilatından ve 
Dünya Bankasından, bilhassa mali gücü yeterli olan 
Ortadoğu memleketlerinin kredilerinden istifade et
mek lazımdır. Ancak, bu istifade yollarını ararken 
şahsiyetli bir dış politikanın yürütülmesi elzemdir. 
Devletin şahsiyetini inkâr veya şahsiyetinden fedekâr-
hk pahasına olmamalıdır bu teşebbüsler. Mümkün ol
duğu kadar, hatta elimizden geldiğinden fazlası ile bu
na çalışalım, iyi münasebetler kuralım; ancak, dev
letin şahsiyetinden feragat etmeyelim. Şahsiyetli bir 
dış politika takip edelim. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, vaktiniz dolmak üzere
dir, lütfen konuşmanızı toparlayın. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, toparlamaya çalışacağım. 

Bu arada, işçi dövizlerinin değerlendirilmesi ge
rekmektedir. İşçi dövizlerinden azami derecede isti
fade yollarını aramalıyız. Çiftçi lehine, Türk çiftçisi
nin lehine, zaman zaman görülen fiyat dalgalanmala
rını kontrol edelim; çiftçinin lehine kontrol edelim. 
'Fiyatların, icabı halinde çiftçi lehine dondurulması la
zımdır, fiyat düşüşlerine meydan vermemek lazım
dır. 

Yine, çiftçinin lehine, icap ettiği anda ithalatın 
durdurulması lazımdır. Bu gibi hallerde, hükümetin 
müdahalesi şarttır. Hükümet pek çok şeylerde Türk 
tarımına müdahale etmekle mükelleftir. 

Misal mi istiyorsunuz? En basit misali: Bugün 
birçok sulamalar yapılmaktadır. Bilgisiz sulamanın 
neticesi drenaj problemlerini meydana getirmektedir. 
Eğer bir çiftçi kendi çiftliğinde drenaj şebekesini 
açar da, aynı taban seviyesini haiz bir komşu çiftlik
te drenaj şebekesi açılmazsa, Hükümet o çiftliğe dahi 
müdahale etmeli, drenaj şebekesini açtırmalıdır; zira, 
o taban seviyesi komşu çiftliğe zarar verecektir en 
yakında. 

Yine, zirai mücadele eğer bir bahçede yapılır, 
komşu bahçede yapılmaz ise, o zirai mücadelenin bir 
faydası yoktur. Çünkü; zararlı haşereler hemen kom
şu bahçesine zarar vermeye başlarlar. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere Sayın Kaya. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Bir cümle 

ile toparlıyorum Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, «araştırma» dedik, mü

saade buyurursanız bir iki misal vereceğim. 
Bunun en güzel neticesini, harika neticesini... 
BAŞKAN — Konuşmanızı çabuk bitirin efendim 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — ... Bre

zilya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri almış
tır. Meksika, buğday üzerinde yaptığı araştırmalarda 
harika neticelere varmıştır. Brezilya'da kahve proje
leri için milyarlar harcanmış ama, yine harika neti
celer elde edilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
mısır üzerinde yapılan araştırmalar için büyük para
lar harcanmış, ancak her dolara karşılık Amerika 
Birleşik Devletleri 700 dolar kâr etmiştir. Bugün Mek
sika buğdayından... 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın Sayın Kaya. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Hektar

da 800 kilogram alırken, bugün 2 ilâ 4 ton alınmak
tadır ve hatta yer yer 8 ton alındığı söylenmektedir. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Yok canım o 
kadar olur mu? 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Evet, 8 
ton alındığı söylenmektedir. Ve alınabilir de, ve alına
bilir de... Bunun daha fazlası da alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya konuşmanızı toparla
yın lütfen. 

ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — Ne ise 
muhterem milletvekilleri, zamanınızı almış olmaya
yım, daha konuşacak pek çok şeyler vardır. Ancak, 
temennimiz; Hükümetimizin ciddiyetle Tarım Ba
kanlığına ve Tarım Bakanlığının yapısal bozukluğu
na, Türk tarımının yapısal bozukluğuna ciddiyetle 
eğilmesi ve başarıya ulaşmasıdır. Biz, Hükümetimize, 
bu yolda bir vatandaş olarak muvaffakiyetler, başa
rılar dileriz. 
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Hepinize saygılar sunanın. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Özer Yılmaz. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (AP sıralarından alkışlar.) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖZER YILMAZ (Bursa) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlar, hepinizi 
Grupum ve şahsım adına saygı ile selamlarım. 

Konuşmama, önergedeki maddi hatalara dokunarak 
başlamak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi mizacı iti
barıyla karanlık tablolar çizmekten hoşlanmaktadır. 
Nitekim, tarıma elverişli arazi dahi yanlış olarak 
önergeye dercedilmiştir. Bu miktar, 13 608 555 hek
tar olmayıp, 24 627 000 hektardır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin hata payı % 80,96'dır. 

Sayın Özen'in bu rakamı hangi yılın istatistiğin
den çıkardığını tespit edemedik. Fakat anladık ki, 
her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi ül
ke sorunlarına teşhis koymada - lütfen dikkat edi
niz, kendi tabiriyle - çağın gerisinden bakmaktadır. 

Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi elde edilen ürün
leri önergesinde tadat ederken, sınai bitkilerden, 
meyvecilikten, bağcılıktan, kavakçılıktan haberdar 
olmadıktan anlaşılmıştır. 

Dekar başına tanmda üretimin düşük olduğu id
diasına gelince : 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi Türkiye'nin 
en önemli mahsulü buğdaydır. Buğdayda toplam üre
tim 1967 yılında 10 milyon ton iken, bu rakam öner
ge sahiplerinin de belirttiği gibi, 1977 yılında 16,5 
milyon tona erişmiştir. Artış % 65'tir. 

İhracatımızın % 51'ini sınai mahsuller teşkil et
mektedir, zirai mahsuller teşkil etmektedir. Bu ürün
lerin içinde yer alıp da ihracatta % 17,9 payı olan 
ve önergede yer almayan pamuk mahsulünde bir 
hektardan elde edilen pamuk, 1967 senesinde 551 ki
lo iken, 1968'de 611, 1969'da 626 kiloya, 1970 ve 
1971'de 758 kiloya yükselmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidar olduğu 1974 yılında ise, 714 kilo
ya düşmüştür. 

Diğer ürünlerdeki artışın neler olduğunu, vaktin 
geç olduğu bu saatte izah etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, önerge sahiplerinin, teknik 
tanm düzeyine ulaşılamadığı ve ekipman noksanlı
ğının bulunduğu, köylünün üretime dönük bir eğitim
den geçirilmediği konusuna gelince; galiba Cumhuri
yet Halk Partili muhterem arkadaşlanma nazaran 
meseleye daha gerçekçi açıdan baktığımız için, vardı-
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ğınıız netice değişik olmaktadır: 1950 senesinde trak
tör 16 585 iken, 1960'da 42 136'ya, 1963'te 50 844'e, 
1970'de 105 865'e, 1975'te 243 046'ya yükselmiştir. 
Bu rakam bugün 300 000'dir. 1965 yılına nazaran ar
tış % 600'dür. 

Bugün 300 000 traktör demek, en azından 300 000 
römork, 300 000 pulluk, 300 000 mibzer, 300 000 
diskaro demektir. 

Ülkemizde hayvanla işlenen arazi, genel arazinin 
1965'te °/ö 83'ü iken - bu tarihleri özel surette seçtik, 
mevzubahsolan bir karşılaştırmaya da imkân vere
bilmek içindir - 1965'te hayvanla işlenen arazi % 83 
iken, 1975'te % 25'e düşmüştür. Yani ülkenin % 75 
arazisi makineli ziraata dönüşmüştür. 

1965'de bin hektarda 1,86 olan traktör adedi, 
1973'de 5,49'a, 1975'te 8,57'ye ve bugün de 10,06'ya 
yükselmiştir ki, bu son rakam ile ülkemiz bugünkü 
Rusya'nın seviyesine ulaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, Rusya'nın sevi
yesine ulaşmak için sosyalist olmaya lüzum yoktur. 
Bütün bunlar, tekniğin tarımımızda süratle gelişimi
nin belirgin bir örneğidir. Meseleye bir de tarım 
tekniğinin en yüksek düzeyi olan seracılıktan bakacak 
olursak; bugün kışta kıyamette turfanda fiyatlarıyla 
dahi olsa, her türlü yaz sebzesinin bulunduğu görü
lecektir. Bu mahsullerin ihraç edildiğini de iftiharla 
söyleyebiliriz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Bir kilo muzun 
fiyatı bir işçinin yevmiyesi, nasıl alacak beyefendi? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bakın, tekrar ede
yim; ben, konuşmamı aynı şekilde - kendime güven
mediğimden değil - yazılı olarak yaptım ve buradan 
okuyorum. İsterseniz bir kere daha okuyayım, belki 
işitmemişsinizdir. (CHP sıralarından «Devam, devam» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, dinleyin efen
dim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bakın, «Meseleye 
bir de tanm tekniğinin en yüksek düzeyi olan sera
cılıktan bakacak olursak; bugün kışta kıyamette tur
fanda fiyatlarıyla dahi olsa» diyoruz. Muhterem ar
kadaşlar bir âdet belirdi, bunu üzüntüyle teşhis et
mek ve ortaya koymak isterim ve Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlanma aynen sizin kitabınızda olan bir 
şeyi söyleyerek bu müdahaleleri önlemek isterim : 
Düşünme, anlatma ve eleştiri hürriyeti - «Özgürlüğü» 
diyorsunuz, özür dilerim, özgürlüğü - hiçbir şekilde 
sınırlandırılmamahdır, diyorsunuz. Burası Millet Mec
lisinin kürsüsüdür ve ben bir milletvekili olarak ko
nuşuyorum. 
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GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Tabii, bravo, I 
bu hastalık sizden geçti. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Eleştirilerimi lüt
fen sabırla dinleyin, bu sizin kitabınızdan size hitap ı 
ediyorum, kendi kitabınıza bari saygılı olun, çok ri
ca ederim. 

Toprak tahlillerinin yeterli bir düzeyde yapılma
dığı ve bu yüzden köylünün hangi cins gübrenin kul
lanılacağını bilmediği önergede yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, önerge sahiplerinin bu id- i 
diasını da insaf ölçülerine sığdırmak mümkün değil-

,dir. Ülkemizde görevli tarım teşkilatı bu konuya ge
reken önemi vermekte ve tarıma elverişli arazinin 
toprak sınıflandırma haritaları yapılmaktadır. Böl
geler itibarıyla toprak karakteri hassas bir şekilde be
lirlenmiştir. Ülke sathına yayılmış bulunan toprak 
tahlil laboratuvarlan bugün büyük bir çalışmanın 
içindedir. Eğer önergede iddia edildiği gibi olsaydı, 
1967'de 1 538 000 ton olan gübre tüketimi, 1970 yı
lında 2 217 343 tona, 1973 yılında 3 720 360 tona 
ulaşamazdı. Burada üzerinde önemle durulması ge
reken husus şudur : 1973 yılında 3 720 366 ton olan 
gübre kullanımı 1974'te halktan ve köylüden yana 
olan Hükümetin gübreye yaptığı % 288 oranındaki 
zam sonucu 3 136 141 tona düşmüştür. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sanayiciden ya
na olmadığımız için yaptık. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Zira kilosu 64 
kuruş olan amonyum sülfat 192 kuruşa, kilosu 60 
kuruş olan amonyumnitrat 188 kuruşa, kilosu 185 
kuruş olan diamonyumsülfat 444 kuruşa ve kilosu 
130 kuruş olan kompoze gübre 400 kuruşa yüksel
miştir. 

1975 yılında kurulup işbaşına gelen hükümet, ön
ce % 33 ve buna ilaveten de tekrar % 15 nispetinde 
bir indirim yapmak suretiyle tarım girdilerinin en 
önemli unsuru olan gübrenin kullanılmasını 1975'te 
4 milyon tona ulaştırmıştır ve 1977 yılında varılan 
rakam 7 milyon tondur. Bütün bu rakamlar, bu mad
di girişim de göstermektedir ki, iddia edildiği gibi, 
gübre kullanımında herhangi bir tereddüt olmadığı 
ve çiftçiye bu konuda teknik yardımın yeterli dere
cede ulaştığı bir gerçektir. 

Sulu ziraat oranının düşük olduğu iddiası yerinde 
bir görüştür arkadaşlar. Tarım alanı 24 milyon hek
tar olan Türkiye'nin, jeolojik durumu itibarıyla an
cak 7 milyon hektarı sulanmaya elverişlidir. Yani, 
tarım kesiminin ancak % 29,16'sının sulanabilir ol
duğu hesaplanmıştır. Devletçe sulama işi Devlet Su 

I İşleri ve Toprak Su Genel Müdürlüklerince yürütül
mektedir. Bunun yanısıra çiftçiler motopompla ara
zisini sulamaktadır. 1950 yılında 122 585 hektar su
lanırken, 1965'te 4 397 hektara, 1977'de ise 1 295 578 
hektara yüksdinnıiştir. Devletçe sulanması temin edi
len arazi sulanması, gerekene nazaran 1950'de % 1,75 
iken, 1965'te 5,77 ve 1977'de ise 18,50'ye yükselmiş
tir. 1977'deki motopompla sulanan araziyi bu hesaba 
dahil edersek, °/0 39,93'lük bir neticeye vardığımız 

| görülecektir. Aşağı Fırat Projesi tahakkuk ettiğinde, 
700 bin hektarlık Urfa - Harran Ovası sulanacaktır. 
Bu suretle yeni bir Mezopotamya meydana gelecek
tir. Diyarbakır - Kral Kızı, Ceyhan, Konya Ovası 
projeleriyle birlikte irili ufaklı 180 proje 1,5 milyon 
hektarlık araziyi yenliden suya kavuşturacaktın Kimi
sine başlanmış, kimisinin kredisi hazırlanmış, kimisi
nin projesi yapılmış; bu yatırımların tahakkuku si
zin Hükümetinize düşmektedir. Bu alanda muvaffak 
olmanız için her türlü yardımı yapmaya hazınz. Çün
kü, başarabilirseniz, Türkiye'nin sulanan arazisi % 
61,36'ya yükselecektir. 

Muhterem arkadaşlar, tarımsal kredi konusunda 
aksaklıklar ve yetersizlikler konusuna gelince; zirai 
kredi hacmi Adalet Partisi selsefesine uygun olarak 
süratle artırılmıştır. Ben, rakamlara dayanarak konu
şuyorum, bu rakamlar resmi kitaplarda mevcuttur. 
O bakımdan, zabıtlara geçen bir konuşmada yalan be
yanda bulunmaya lüzum yoktur. 

1960 yılında 1 111 000 olan zirai kredi hacmi, 
1965 yılında 3 287 000'e ulaşmış ve 1976'da 
49 163 000'e erişmiştir. 1977 Programı 71 823 000'dir. 
Görüldüğü gibi, 1965'te 3 287 000 olarak devraldığı
mız zirai kredi hacmini % 2 100 oranında artırmış 
bulunuyoruz. Sadece 1977 yılında... (CHP sıraların
dan, «Kimlere dağıttınız, kimlere» sesleri) 

Onları da izah edeceğim arkadaşlar, müsaade bu
yurun. 

Sadece 1977 yılında, 1976'ya nazaran yapılan ar
tış bile, 1965 yılındaki tarımsal kredi hacminin yedi 
katıdır. Üretimden tüketime kadar Türk çiftçisi kre-
dilendlrilmekte, mahsulü tarım satış birlikleri vasıta
sıyla desteklenmektedir. Mevcut kaynak ve imkânla
rın en elverdiği nispette Türk çiftçisi korunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Sayın Bakan, gerek
se Cumhuriyet Halk Partili sayın arkadaşım konuş
malarında kredi konusuna değindikleri vakit, birden 
kendimi Ziraat Bankasından değil de aydan gelmiş 
gibi hissettim. Aramızda bu kadar fark olmasına üzül
düm. Ziraat Bankası sadece ipotek mukabili değil, 
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çevirme mukabili de kredi vermektedir. Çevirme mu
kabili kredi alan çiftçinin adedi % 90'ın üzerindedir. 
ipotek mukabili kredi alanın müdafaasını bir anlam
da siz değil, bize yüklemiş olduğunuz bir felsefe an
layışı var; «zengini daha zengin fakiri daha fakir, 
ağadan yana» toprak değer bareminin düşüklüğün
den bırakın biz şikâyet edelim. 

Muhterem arkadaşlar, Türk çiftçisine diyorlar ki, 
kredi almakta güçlük çekildiği söyleniyor. Peki, 1965 
de 3 milyar olan zirai kredi hacmi 1977'de 77 milya
ra nasıl çıkmış? Bu ne güçlüktür ki, bu güçlüğü an
layamadık. 

Muhterem arkadaşlar, bırakın bu edebiyatı; biz, 
netice itibariyle sonunda söyleyeceğimizi şimdi söyle
yelim, önergeyi kabul edeceğiz. Engelleme yapmaya
cağız, sizin devlet bakanlarında yaptığınız engelle
meyi yapmayacağız. Diyeceğiz ki, gelin birlikte bu 
meseleyi bir Meclis Araştırması haline getirelim, bir
likte tetkik edelim, Türk çiftçisine hizmet etmek, 
millete hizmet etmek, ibadet kadar mukaddestir. 

Yalnız, bir de tenkitlerin içerisinde şu var : Di
yorlar ki, «Bir imza ile zengine milyonlar veriliyor, 
Türk çiftçisine ise kredi verilmekte güçlük çekili
yor.» 

Bu milyonları veren bankalar bizim arkamızda 
değil arkadaşlar; gösterdi İd, sizin Birinci Ecevit Hü
kümetinin kurulması sırasında bütün bu zengin 
adamlar ve bu zengin adamların bankaları Ak-
banktı, tş Bankasıydı, Garanti Bankasıydı, Yapı 
Krediydi, bunlar sizin arkanızda yer aldı. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, CHP sıralarından gürültü
ler) İster misiniz, bunu da tetkik edeceğiz. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Hacı Ali De-
mireFin yolsuzlukları ne oldu? Ne oldu TIR'lar?.. 
Sayıştay Komisyonunda bekliyor o dosyalar. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, 
isterseniz onu da getirin bir önerge halinde, onu da 
cevaplandırırız. Onu da cevaplandırırız, getirin. 

Şimdi, biraz sonra diyecek ki Başkan, «Vaktin 
doldu.» Başkanın ben müsamahasına inanıyorum, 
ama Başkan Adalet Partili değil, acaba MSP'ii arka
daşımıza gösterdiği müsamahayı bana gösterir, uza
tır mı? Uzatmayabilir. Müsaade edin tamamlayayım 
görüşümü. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının 
genel kredi hacmi içerisinde ticarî kredisi % 9'dur. 
Bugün hükümet elinizdedir. Bugün devletin bütün 
arşivleri elinizdedir ve Ziraat Bankasını biz devral
dığımız vakit % 18 olan ticari krediyi; % 14'e, 
°/0 10'a ve °/o 9'a düşürmüş bulunuyoruz. 

Sonra Cumhuriyet Halk Partili konuşmacı ar
kadaşım şöyle buyurdular: Çiftçinin % 55'i tefeci
den almaktadır.» Bu iddialar yapıla gelmekte. 

Tefecilik, muhterem arkadaşlar, İsîamiyetten ev
vel de vardı ve biliyorsunuz Bakara Suresinde tefe
cilik men edilmiştir. Buna rağmen bu tefeciliği ön
leyemedik. Tefecilik mevcuttur, ama yine karanlık 
tablo çizmekten vazgeçin, Türk çiftçisi almış olduğu 
kredinin % 55'ini tefeciden alıyor dersiniz, haki
katlerden uzaklaşmış olursunuz. 

Sonra, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım dedi 
ki, «Çiftçiye verdiği 20 milyon.» Şöyle bir ayrım 
yaptı : «Tarım Kredi Kooperatifleri eline verdiği.» 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alan 
çiftçi, Türk çiftçisi değil mi? Onu niye hesaba kat
mıyor? Biz, kooperatifçilik felsefesine inandığımız 
için, kooperatifler eline verilmesinde elimizden ge
len gayret yapılmıştır. Yine Adalet Partisi hükümeti 
zamanında Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Bir
liği Kanunu çıkarılmış, kooperatifçilik bizim anladı
ğımız anlamda komünizmin karşısında bir kaledir. O 
bakımdan, Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle verilen 
krediyi zirai kredinin dışında tutmak insafsızlık olur. 

Tarım Satış Kooperatiflerine verilen kredi de yi
ne bunun, zirai kredinin dışında tutuluyor. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Onlar sizin. 
Bizim kooperatiflerimiz değil onlar. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, sizlin bizim yoktur; Türk milletinin koopera
tifidir. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Bu Hükü
met, evet Cumhuriyet Halk Partisi kurdu ama, bu 
milletin hükümeti. Biz bunu böyle kabul ediyoruz ve 
biz sizin gibi herhangi bir isim takmak için de bü
yük gayretler sarf etmiyoruz. Bir sahibi olması la
zım, ayırırsak arkadaşlar; bu senin kooperatifin bu 
benim kooperatifim, bu benimdir, bu senindir diye, 
memleketi bölersiniz. Biz diyoruz ki, bu millet halk
lar diye bölünmesin, halklar yoktur, Türk milleti 
vardır diyoruz, aradaki fark bundan çdtıyor. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Cephe hariç, 
değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, ko
nuşmacı bitirsin konuşmasını. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, yapısal bozukluğun ek gelir olan hayvancı
lığı da etkilediği iddiasına gelince : Önergede, Tür
kiye'de bugün hayvancılığı ek gelir olarak nitelen
diren sayın milletvekillerinin bu konuya ne kadar 
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ilgisiz olduğu anlaşılmaktadır. Zira Türk ekonomi
sinde ve tarımda bugün hayvancılık büyük bir öne
me sahiptir. Hayvan ırkının ıslah edilmesi ve yük
sek verimli hayvanlara sahip olunması konuların
da her türlü tedbir alınmıştır. Geçmişte beş inek bes
leyerek belki bir kilo süt elde eden çiftçi, bugün aynı 
sütü, beslediği tek inekten elde edebilmektedir. Hay
vancılık, tarımda başlı başına bir uğraştır. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Islah ve Suni To
humlama Genel Müdürlüğü kurularak bu hususta en 
ücra köylere kadar bir yardım götürülmüştür. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzeredir Sayın Yıl
maz. Lütfen toparlayınız. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, köylünün karnı doymadığı 
için şehirlere ve bütün dünyaya yayıldığı hususu ise; 
bu, şehirler ve diğer dünya ülkelerinde sanayiin do
ğurduğu bir neticedir ve 5 yıllık planlarda Cumhuri
yet hükümetlerimiz 1963 yılından sonra sanayileşme
yi öngörmüş ve bunun tabii bir neticesi olarak şehir
leşmeye geçilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın ve Türkiye'nin 
açlık tehlikesiyle başbaşa olduğu hususuna gelince: 

Dünya bizi ilgilendirmez ama; Türkiyemizde, ba
kın ne diyor, sizin Sayın Ecevit'in, Sayın Ticaret Ba
kanının beyanlarına dayanarak konuşuyorum;. Zira 
mevcut Hükümetin başı ve Ticaret Bakanı, tüketim 
fazlası olan milyonlarca ton hububatın, toprak altına 
stok edildiğinden ve çürümekte olduğundan yakın
maktadır. 

Önergelerinde, ülkenin açlık sorunuyla karşı karşı
ya olduğunu söyleyen önerge sahipleri, bu iddialarıy
la Sayın Genel Başkanlarıyla ve sayın Ticaret Bakan
larıyla acaba çelişkiye düşmüyorlar mı? Olsa olsa, 
önerge sahipleri, icraatıyla belki ülkeyi = böyle düşün
dük, olabilir, fikridir, hürmet edin - açlığa götürecek 
olan bu Hükümetin müstakbel bir başarısızlığına şim
diden kılıf hazırlamak içindir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
hem davacı, hem savcı, hem hâkim olma ihtirasından 
vazgeçmelidir. Bu kompleksten kurtulamadığı müd
detçe memleket meselelerine objektif bir gözle baka
mayacaklardır. Bir enkaz devraldığını iddia eden Sa
yın Ecevit'e sormak isteriz; işte tanm kesimi için de
mlinden beri zikrettiğimiz rakamlar; dekar başına da
ha fazla mahsul üreten bir Türkiye, 1 000 hektarda 
kullandığı traktör sayısı Rusya seviyesine ulaşmış bir 
Türkiye. (CHP sıralarından gürültüler). 200 bin ton 

gübreden 7 milyon ton gübreye erişen bir Türkiye. 
Arazisinin % l>75'i sulanabilirken, bunu % 39,93'e 
çıkaran bir Türkiye. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Yılmaz, 
lütfen toparlayın. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — 12 köyünde elek
trik varken, 11 101 köyünü ve köylerde yaşayan nü-
füsun % 50'sini nura kavuşturan bir Türkiye. (CHP 
sıralarından gürültüler). 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
benim sırtımdan kurban kesmeyin. 10 dakika kaldı. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bu mu enkaz de
diğiniz? 

Muhterem arkadaşlar, tarım kesimi.. 
BAjŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, lütfen bitirin 

konuşmanızı. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, bitiriyorum. 

Tarım kesimi demokrasiye bağlıdır. Tanm kesimi 
yabancı ideolojilerin peşinde koşan kır gerillalarına 
mezar olmuştur. Tanm kesimi vefakârdır. Kendisine 
hizmet eden Demokrat Parti ve Adalet Partisine, her 
zaman Cumhuriyet Hale Partisinden fazla oy vermiş
tir. îşte biz Cumhuriyet Halk Partisine böyle bir ta
rım kesimi teslim ediyoruz. 

BAŞKAN — Konuşma müddetiniz bitmiştir, lüt
fen toparlayın, son cümlenizi söyleyin. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bakın, dikkat bu
yurun, size çok güzel bir şey söyleyeceğim; Türk çift
çisine bizden fazla hizmet ederseniz, tek başınıza ik
tidar olursunuz; hem kimseye bakanlık koltuğu ver
meden. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — AP kaç yaz
dı? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, gözlerinizin ikisinin de niçin kafanızın önünde 
yaratıldığım hiç düşündünüz mü? Her şey ilerisi için
dir. İleriye bakın. Yarınlar sizin değil, yarınlar Türk 
milletinindir. Önergenin kabulü lebinde oy kullanaca
ğımızı arz eder, hepinizi sevgi ve saygıyla selamla
rım muhterem üyeler. (AP ve MHP saralarından al
kışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, halen bir grup sözçüsüyle 

bir de önerge sahibi söz almış durumdadır. Şimdi, bu 
zaman tahmin ediyorum kafi gelmeyecek. Yalnız bu 
konunun bitimine kadar « eğer oylarınızla kabul eder
seniz - devam edelim. 
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Bu konunun bitimine kadar «ürenin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Gündemin bi
timline kadar. 

BAŞKAN — Gündemin bitimine kadar süreyi 
uzatmak mümkün değil efendim. İçtüzük sarihtir. Za
ten başlamadık, başlamadığımız bir konu için müm
kün değildir. 

Bu konunun bitimine kadar sürenin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, yalnız bir hususu dikkatlerinize sunmak isterim, 
sayın hatipleri sadete davet edin lütfen. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı
na Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efendim. Süremiz 
20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem parlamenter ar
kadaşlarım; 

Meclîse çiftçimizi yakından ilgilendiren bir mev
zuu getirdiği için bu araştırmayı veren arkadaşları
ma grupum adına evvela teşekkür ederim. Doğru
dur, gerçektir; Türkiye'de Anadolu köylüsünün «Ku
ru mahsul» diye adlandırmış olduğu mahsullerin 
cümlesi Batı meöıleketlerjyle kıyaslandığı zaman 1/3 
nispetinde geddir, düşüktür. Bunun başlıca nedeni, 
Uk çUtçj olarak konuşuyorum, bizde gübre kullanıl
maz, kullanıldığı yerde de çok kifayetsizdir; işleme 
fcifayetsîzdîr, yeterli değildir, teknik ölçülere uygun 
değildir. Sulama pek çok yerde yapılmaz; köylü ve 
çiftçimiz hâlâ sulamanın kadir ve kıymetini bilmez. 
Makineli tarım bazı yurt parçalarında varsa da, bü
tün sathı vatanı kapîayıcı yeterlikte ve mülli geliri
mizi arara ettiğimiz derecede artırıcı değildir. Umumi
yetle, Türk çiftçisi, pek azı ıslah edilmişse de, hâlâ 
pek çoğu babadan kalma, ecdat bergüzarı ölçülere 
göre; yere bakar göğe bakar, yıldıza bakar, ona gö
re tanın yapar. Bir türlü teknik ve modern eğitime 
rençperimizi götüreımemılşsizdir. Bu bir vakıadır. Ben 
çiftçi o3an bir arkadaşımız olarak söylüyorum, asker
liğim 20 sene evveldi, mazide kaldı, halen çiftçi olan 
bir arkadaşıınızsm. Doktor kim? Hastalık başından 
geçen. Yani bunun hastalığı başından geçen bîr dok
tor olarak konuşacağım ben sizlere. 

Batıda pek az bir kısım, Adana bölgesinde bir 
kısmı ve5 bazı büyük vilâyet merkezleri istisna tutu
lursa, hemen hemen Türkiyelin tekmil geri kalan 
yerlerinde, tarım mevzuuımız hiç de hoşa gidici de
ğildir, iptidaidir, çok basittir. 
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Konya'nın dağ yöresinde, zaman zaman seçim 
gezilerine çıktığımda hâlâ görmekteyim, karasaban 
köylümüzün tarımda velinimetidir. Af buyurun, öküz, 
tosun bulursa ne mutlu bahtına, büyük şanstır. Hâlâ; 
Bozkır, Hadim, Ermenek gibi yerlerde çok kere; ka
tırla merkebi, öküzle merkebi yan yana koşup tarım 
yapan Anadolu köylüsü görmüşümdür. Adembaba 
bergüzarı karasabanla iş yapar. 

Tarımın özü, insan damarındaki kan gibi mühim 
olan gübredir. Maalesef, köylümüz gübrenin kad
rini hâlâ bilemedi, anlatamadık, bizler hep birlikte 
suçluyuz. Bilenler de tarlaya atmıyor, maalesef ya
kılıyor. 

Köylerde, bilhassa kırsal alanlarda tarlalar kü
çük küçük parçaîara bölünmüş; Anadolu koyusu
nun mandal dediği, evlek dediği küçük parçalara bö
lünmüştür. Bunun için, hâlâ % 60 - 65'i köyde otu
ran Türk köylüsünün, köyünde kaldığı takdirde kar
nını doyuracak tarlası yoktur. Başta özetlediğim 
müspet tarımı yapmak için, evvelâ tarlanın rantabl 
işlenecek ebatta olması lazımdır. Anadolu köyle
rinde pek çok yerlerde tarla,, dillim dilim küçük par
çalara, evleklere, mandallara bölünmüştür. Buralar
da arzu ettiğiniz teknik tarımı yapamazsınız. Bun
dan doaîyı da verim düşüklüğü vardır, olacaktır ve 
olmaya devam edecektir. 

Arkadaşlarımın, en mühim dertlerimizden birisini 
de söylemelerimi isterdim. 

Anadolu köyünde, verimin en mühim gerileme ne
denlerinin başında, gübre ile beraber erozyon gelir. 
Lütfen, Hükümet ilgililerini ikaz ediyorum, milletve
kili arkadaşlarıma duyuruyorum;; Türkiye'de erozyon, 
hâlâ büyük afet ve felakettir. Bütün dağlarımız kelto-
şa dönmüştür; erozyon, Türkçe adı ile kelleşme al
mış yürümüştür. Yaz geldiği zaman radyo, televizyon 
dinlemeye korkuyorum. Ormanlar cayır cayır kasten 
yakılıyor; aklı gitti o güzelim cennet mı'süllü dağlar 
taşlar, kel, boz alanlar haline gelmiştir. 

Meralar sökülüyor, muhtar, hükümet ileri gelen
leriyle arayı uyduruyor; Türkiye'de, eski bildiğiniz 
kayıtlara göre meraların bugün yarısı kalmamış; hı
sım, akraba, yaran, ahbaba dağıtılmıştır. Mera kıtlı
ğından dolayı da, baharın toprak yerinde kalsa, kas
ten yakılan ormanlarda köylü birkaç sene tanın ya
pıyor; ama yağış yaş, toprağı götürüyor. Meyilli yer
lerde toprak da gidiyor, arkasından teyel çıkıyor. Me
rayı söküyor, birkaç sene işliyor; verimlidir, ondan 
sonra o da vermez hale geliyor. Hem ormandan, hem 
de meradan olmak suretiyle hem vatanın güzelliği 
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gidiyor, hem iklim değişiyor, hem de verim düşüyor. 
Hayvancılık da bu yüzden Türkiye'de devamlı gerile
mektedir. 

Hâlâ Anadolu'da hayvancılık; «Saldım çayıra, 
mevlâm kayıra» .dır. Damkâri hayvancılık, besi hay
vancılığı hâlâ Türkiye'ye gelememiştir. Köylümüzü 
bu yolda uyaramamışızdır. Yeterli kredi veremediği-
raıiz için köylü, «Saldım çayıra, mevlâm kayıra» diye 
hayvancılık yapar. Ama, bu gidişle meralar da hiç 
kalmayacağı için, bu sene 80 liraya yiyorsunuz; bir 
hayvancı olarak (söyleyeyim ben size, seneye 150 li
raya et bulup yiyemeyeceksiniz. 

Arkadaşlar verim düşükle günden bahsettiler. İs
tirham ederim; verim çek kolay da, bugün köylü, ev
ladı gibi yetiştirdiği ürimün veriminden dertlidir. Ye
tiştirdiğinden kaçıyor. Kendi yetiştirdiğimden bahset
meyeceğim. 

Konya'nın köylerinin yetiştirmiş olduğu patetes, 
soğan bâr dert oldu. Sonra okudum; Çankırı'da, Ço-
rum'da da, hallerde patetesini, soğanını bıraktı kaç
tı. 

Verimi artıralım ama, nasıl satacağız? Bütün me
sele, verimi artırmakla beraber, köylünün yetiştirmiş 
olduğu bu ürünün pazarlanmasdır, aracının ayarîan-
masıdır, pazara dökülmesldir, köylünün bu yollarla 
korunabilmesidir. Çorum'da, Tokafda patetesini, so
ğanını getirmiş köylü, hale bırakmış gitmiş, masrafı 
karşılamıyor. Beyşehir'in Sarcköy gibi, Keçiköy gibi, 
Bayındır gibi köylerinde de maalesef patates 120 ku
ruştur, yüzüne bakan yok, donmuştur. Soğan 120 ku
ruştur, yüzüne bakan yok, donmuştur. Burada ise 8 
ila 10 liradır, bulamazsınız. Hükümet nerede, devlet 
nerede, köylüye yardım nerede, pazarlama nerede? 
Verimi artıralım, çoğaltalım, ama köylünün ürününü 
değerlendirici, normal fiyata bihakkın satıcı, koope
ratifini, pazarlamasını da kuralım. 

Eskiden, 1965 yılında bir Ferguson traktörünü 45 
bin liraya alırdık, buğday ise 110 -. 115 kuruştu. Ya
ni 40 ton iîe köylü mükemmel bir traktör alıyordu 
- ben de dahjî « bugün normal fiyatla bulamazsınız, 
karaborsada bir Ferguson traktör 200 bin liranın üs
tündedir ve bal gibi 80 - 90 ton buğdayı satmadıkça, 
köylü bir traktör sahibi olamıyor. Öyle İse, köylünün 
aldığı asansöre binmiş süratle yükseliyor, sattığı da 
merdiven basamağından ona yetişmeye çalışıyor. Böy
lesine bir bozuk düzen, böyîesine5 akmla satımın mu-
hasebesiz, mütenasip olmayan bir şekli olmaz ve do-
ğamaz. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Bunun adı ne olursa olsun, Yüce Meclis olarak kork

madan^ ürkmeden üzerine varacaksınız. Köylünün ve 
toplumun derdine yâr olacak şifaları bulmaya mec
bursunuz. Bunun reçeteleri vardır, ilacım vermekten 
de kimsenin ürkmeye hakkı yoktur. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Oy ve
rin biz yapalım. 

ÎBSAN KABADAYI (Devamla) — Veririm be
yefendi, getirdin buna ait bir kanun teklifi de ver
medim mi? 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Beyefendi, bü
tün kamuya ait kuruluşları köylülere satış pazarı ya
pacağız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) Evet. 
Böylece, köyde satış kooperatifleri, istihsal koo

peratifleri, kredi kooperatifleri kurulmalıdır. Bunlar 
kurulmadıkça, köylüye dayalı, ihtiyaçlarını karşılayıcı 
tekmil maddeler bu kooperatifler vasıtasiyle yapılma
dıkça, köylüyü refaha, saadete, huzura götürmeye im
kân yoktur. Bunu, çok şeytani ve mal bekçisi olan 
para depolarının elinden kurtanp, alınteri akıtan bu 
garip köylüyü kurtaramayacaksınız. Bu bir vakıa
dır. 

Şimdi, bütün bu nedenlerle Türkiye'de nüfusun 
% 60 - 65'i köydedir. Köyün geliri düşüktür. Nüfus 
en çok köyde artmaktadır. Köyün gelirinin kıt olu
şu, şehir imkânlarının köye nazaran, ona güleç ve 
güler yüzlü gelmesinden, nüfusu köy yitiriyor, şehir 
çekiyor ve süratle köyler boşalıyor. Bu nedenle ge
cekondu sorunu bundan doğuyor. Asayiş, emniyet, 
geçim, okul, belediye iş ve hizmetleri, dertli İstırap
lar bundan doğuyor. 

Mesele şu: Şehrin hizmetlerini köye götürmedik
çe, köyü insancıl yaşanır nimetlere kavuşturmadıkça, 
köyü, çıra, çarık, tezek ve toprak damdan kurtar-
madıkça, yoluyla, suyuyla, okuluyla, onu kendi nimet
lerini alımda satımda muvazeneli, yüzü güler şekle 
geçirir hale sokmadıkça, gecekondu çoğalacaktır, 
köyden şehire nüfus akımı devam edecektir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunu haber ve
reyim. Türk şehirleri yaşanmaz hale gelecektir. Asa
yiş, emniyet yönüyle, geçim yönüyle sıkıntılar arta
caktır. En basitinden, artık dengeli kalkınmaya kıy
met vermeliyiz. Batı, bulacağı kadar fabrikaları bul
muştur; çam ormanlarının ağaçları gibi bacalar yük
selmiştir, dengeli kalkınma esasma uygun, gecekon
dunun kaynağı ile şehirler arasında, fabrikaları kuru
cu ve nüfusu tutucu barajları kurmaya mecbursunuz. 
Bu barajlar hem ona geçim imkânını verir, hem de 
şehirleri, şimdi anlatmış olduğum sıkıntılardan, dert
lerden kurtarmış olur. 
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SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Köy 
kentleri kuracağız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ve neden ge
lir köylü şehire gider? En azından bir kapıcı 3 - 4 bin 
lira alır, oğlunu kızını, çamaşırcı, kapıcı, odacı, te
mizlikçi verir veya okutur. Gelirini toplarsanız köy
deki ağadan çok üstündür. 

Ağalara dilinizi çok taktınız. Ağaların bugün acı
nacak hali var. Siz ithalatçıya, ihracatçıya, fabrikatö
re bakın. Ağaların adı eskiden kalmış; dil alışkanlığı 
kaldı sizde bu. Ağaların gerçek içyüzünü görürse
niz, bugün köy ağalığı, inanın, şehirdeki bir kapıcı
nın, odacının geliri kadar imkânlı, nimetli de değildir; 
ten bunun içindeyim beyler, ben bunun içindeyim, 
kıyaslıyorum. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Siz de bir ağasınız, 
beyefendi. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ha, ben mi? 
Ağalık kabul edersen buyur beyefendi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ka
badayı, senin söylediğin ağalık başka ağahk. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarla dışarda konuşalım. 

Şimdi, ikinci büyük mesele de Türkiye'de en bü
yük problem plan dağ köyleridir, orman köyleridir. 
5 milyon orman içi, 7 milyon da orman çevre köyle
ri, ceman yekûn 13 milyondur. Bunlara da çare bul
maya mecbursunuz. Gecekondu nedeninin en mühim 
kaynağı buradan akmaktadır. Buralara da, demin 
bahsettiğim ölçülere paralel olarak el sanatı, arıcılık, 
tavukçuluk, besicilik gibi imkânlarla Devlet elini at
malı ve uzatmalıdır. 

Ta Fatih Sultan devrinden beri köylüye çok na
meler atılmıştır; «Efendimiz» denmiştir, ama 
El - Minnetullah, demokratik devreye gireli köylüye 
dil takmışızdır, ama mevcut imkânlar içerisinde ahn-
tcri ve kazançlarına göre nimet verememişizdir. Köy
lü bugün dillidir; dilsiz, dersem, hakkını aramıyor 
dersem hata ederim. Ama, içinde bulunduğu duru
ma göre nimetlerini ve hakkını pek alır imkâna ka
vuşamamıştır. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Köy
lüyü oy deposu gibi görüyorsunuz da ondan. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yoo, benim 
hiç öyle gördüğüm yok arkadaşım, ben üzerime almı
yorum. Yapan kendinden bilsin; herkes abdestinden 
şüphe edebilir, yediğinden şüphesi olabilir. 

Şimdi, köylüye verilen evirme, çevirme, donatım 
kredisi kifayetsizdir; bugün sembolik hale gelmiştir. 
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Üç kredi alırım ben; evirme, çevirme, donatım di
ye. Bugün için cep harçlığıdır, pazar harçlığıdır, hiç 
değeri yoktur. Muhterem kardeşim, ne evirmeyi, ne 
çevirmeye, ne donatıma hizmet eder, köylüye belki 
bir pazar harçlığı olur. Köylü, bal gibi tefecinin koy-
nundadır, onun kasaplık koyunu gibidir. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

Sağolun, teşekkür ederim, 
Benim bir ortakçım vardı, pamuk ortakçısı; bu se

ne yüzü gülmedi ya. Hesaplaştık onunla, 15 gün son
ra geldi, «25 bin lira ver ağabey» dedi. «Yeni hesap-
laşmadık mı seninle, ne parası istiyorsun» dedim. 
«Ben sana diyemedim» dedi, «pamuk mevsimine iki 
ay kala 20 bin lira aldım, 30 bin lira ödeyeceğim» 
dedi. İsmini veriyorum; Ahmet Yörük, ilgililer bilir, 
Kırbaş köyünden. «Nedir bu 10 bin lira» ded'm. Evet 
«Usul böyledir» dedi, «biz alivre pamuk satarız, kaç 
bin lira alırsak üzerine '% 30 ekleriz, her sene öyle 
veririz, öyle alırız» dedi. Bugün bal gibi, Ziraat Ban
kasından krediyi alan, bu «aracı» dediğimiz alivre sa
tış yapanların cümlesi, alım yapanların cümlesi, 60'm 
üzerine 40 ekliyor. Yani 1/3 üzerine ekliyor, mahsul
de alıyor. Buna da çare bulunmasının zaruretini an
latmış oluyorum ve verilen kredilerin de müddeti maa
lesef erken olduğu için, azami eylül - ekim ödemeli 
olduğu için, hangi mahsulü çıkarırsa bu aylarda sat
maya mecbur oluyor. Ama cinsine cibilliyetine göre 
ürünü 70 - 80 kuruş noksan satıyor. Yılbaşında her 
mahsul, cinsi ne olursa olsun, 80 - 100 kuruş üzerine 
koyuyor. Bunu da aracı tüccar kazanıyor. Böylece, 
verilecek kredinin de hem kifayetli hem de uzun va
deli olması gerekir. En az bir yıl vadeli olmalı ki, za
vallı köylü kaldırdığını hemencecik satıp, borcunu 
ödemek gibi kaygıya düşmesin. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sermayenin 
oyunu o Sayın Kabadayı, yıllardan beri bu, sermaye
nin oyunu. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — İnşallah bera
ber hallederiz. 

Bir ayn dert de; ^ bahsettim ya, hastayım ben de 
doktor oldum - toprak baremidir. Bu, bugün çok sem
bolik kalmıştır. 35 baremi var, 47 baremi var, 65 ba
remi var. İnanın ki, Türkiye'de en süratli fiyatı artan 
toprak olmuştur. 5 bin lira olan toprağa verdiği kredi 
400 lirayı geçmiyor, ama bugün 5 bin liralık toprak 
50 bin lira olmuştur. Böylece, Ziraat Bankasının öde
mekle mecbur olduğu barem kifayetsizdir, yetersizdir, 
hiçbir işe yaramaz. Bu baremi de günün şartlarına 
göre ayarlamak zorureti doğmuştur. 
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Bîr de müteselsil kefalet usulü vardır ki, ö da köy
lünün baş derdidir. 10 kişi ortak oiürsüunz, imza eder 
alırsınız, Ödemeye geldiğiniz zaman; 9'unuz bir ara
ya gelir, birisi parayı vermedi mi - af buyurun - ha
pı yuttunuz, 9'unuz da alamazsınız. Suna da bir çare 
bulmak lazım. «Vermeyen kenarda kalsın, ama öde
yen 9'u alabilsin» gibi müteselsil kefalet yoluna da 
bir çare bulmazsanız, köylüyü, çiftçiyi kredi bakım
larından rahatlatma imkânlarına kâvUşturâmazSihiz. 

Ve bir de hükümetlerin esası olmalıdır. Şu Mec
liste çok iyi biliyorum; bîr kez konuşmuştum, o za
man ticaret Bakam Ahinet Beydi. Güleceksiniz; âfna 
ben soyadını unuttum, Mesul hükümetler her malın 
cinsine göre 6 ay evvel ilân etmeli; beli pamuğu şü 
fiyata alacağım, buğdayı şu fiyata alacağım, pancarı 
bu fiyata alacağım dehıeM. (CHP sırâlarindah «Bir 
sene» sesleri). Veya bir yıl, ben misal olarak verdim. 
Şu mahsulü şu fiyata alacağım diye bir yıl evvel ilân 
etmeli ki, ben toprağıma verim derecesi gücüne göre 
ne elverişliyse önü ekıileliyiiriu İlan etmiyorsunuz... An
cak tütün ilân edİIİyöf, aynı gün duyuyorsunuz. Pa
muğu ayni gün duyuyorsunuz, garip köylü de ne eke
ceğini şaşırıyör. Bir sene pamuğa yükleniyor, bîr Se
ne kuru fasulyeye yükleniyor, bir sene tütüne yükle
niyor ^ arz talep kaidesi •• çok olduğu zaman düşüyor, 
az olduğu zaman pahalanıyor, garip köylü de böyle
ce, fiyat Han edilmemesinden dolayı büyük zararda
dır. Hükümetsiniz şimdi, size söylüyorum, bunları hal
ledecek güce siz sahipsiniz, siz hâlledin de... Senim 
altı ayımı ihaleye çıkardınız, bir seneye çıkardınız, 
inşallah siz bunu bir sene yaparsanız daha çok mem
nun kahrım. Yani böylece fiyatların erken ilanını 
söylüyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Kaba
dayı, gelin de bunu beraber yapalım. 

İHSAN KABADAYİ (Devamla) — Yok kârtfeşiitt, 
ben yerimden memnunum, size yardımcıyım ben. 
(CHP sıralarından gülüşmeler). Ben sîze yardımcıyım. 
İnsan aynı hedefe illa aynı vasıtayla gitmez; ayrı ayrı 
vasıtalarla da aynı hedefe gidebilir. Ve sizler siyaset 
cambazlığı yapmaktan vazgeçin artık. Kendinize dö
nüm Ve bunun tek çaresi». 

BAHRİ D A C D A Ş (Kars) — Derinliğine girme
yin afhfe. 

İHSAN KABADAYİ (Devamla) — ... Evet, derine 
ligine girmeyeceğim muhterem hemşehrim, girmeye
ceğim, girersem kırılacaklar; birisiyle kavga ettik, tek
rar tazelemek istemiyorum, eski dostlarundır hepsi, 
hepsi de simaen dost olarak tanıdıklarimdır. Ve onla

ra şunu söyleyeceğini; Hâlâ kırda bayırda attığım nu
tukların yörelerde aksi sadası vardır, bâlâ yürüdüğüm 
yollarda ayaklarıntin İzi vardır... 

İSMAİL AYDİN (Uşak) — Ne ayak be* 
İHSAN KABADAYİ (Devamla) — ... Evet, evet, 

bilenler onu bîUrîer; paçalarımda tozu vardır, dişimi 
çapa, tırnaklarımı yaba ya^mışntıdır, koşmuşumdur, 
emek vermılşimdr'r. Sizin benden hiç alacağınız yok, 
benim sizden alacağım vâf; onun için oturun oturdu
ğunuz yerde. 

Şimdi bunun tek çaresi var} o da •» burada parti* 
Ktftllk yapmıyorum, gerçeği görelini ve kabul edelim -
tarım kentlerini kurmaktır. (GHP sıralarından «Köy *-
kent» sesleri). Türkiye'de 40 köyü düzenli ve nizamlı 
hale getiremezsiniz, bu mümkün değil. Bu çareleri 
alırsınız; ama kanser aspirinle tedavi olur, tadımlık 
kalır, iftariyelik kalır, iftariyelik başka, sofra başka, 
tadımlık başka, karın doyumluk başka. Karın doyum
luk olmaz* Taran kentlerini kurarsınız^ 10 köyün mer
kezinde bir yeri ilan edersiniz, alt yapıları yaparsınız, 
köylüye arsalarım verirsiniz, mesken yardımım yapar
sınız, o köyleri Çiftlik hâline getirirsiniz, oraya orta
okulunu, lisesini, sağhk yurdunu, doktorunu, mahke
mesini, kooperatiflerini kurarsınız, tarinı âlet - gereç
lerini saran tamir eden atelyeleri de kurarsınız ve 
böylece köylüyü teşkilatlandırarak 20 nci asrin çağına 
uygun köylü verimi ve imkânlarına kavuşturmuş ölür*-
mam. Bunun çaresi budur. Beli buna diyorum tarım 
kentleri, sen dlyonttuşsurt köy <• kent projesi. Ben ad* 
da durmuyorünt beyler. $ert adım söyle, benim adın» 
İhsan kabadayı, settin âdin HâyruHah Efendi, Settin 
adın öyledir, benim adım böyledir; temanı mı?.. 

Şimdi, sözümü bağlıyorum. 

Bütün bunları kim yapacak? Ziraat Bankası yapa
cak. Ne ile yapacak? Para üe yapacak. Almadan ver
mek Allah'a mahsustur. Ziraat Bankası bitiktir, pe
rişandır; politikacılardan şikâyetçidir. «Kim etti, kim 
etti garip etti» hikâyesi Ziraat Bankası yapsın diye 
havale ediyorum... Ziraat Bankası bu yükün altından 
kalkamaz. Kalkabilmenin tek yolu; «Biz yapacağız, 
bankaları devletleştireceğiz...» aklınızı başınıza alın, 
bir an evvel devletleştirm. ÜeVIetteş<Hmez iseniz, hiç 
olmazsa Özel bartkafartn almış okluğu krediyi... (CHP 
sıralarından alkışlar);.. Beyler bir dakika, ne öhırsru-
ntöf, bir dakika beyler. 

Özel bankaların almış olduğu krediyi.. «Bütttt ya
pamayız. Çünkü, biz o kadar kabadayı değiliz, yüre
ğimiz yeteiyor». Dogrü, Ut sizi biliriz, s& Mluhale-
fetfe başkasınız; iktidarda başkasınız. Ben bunları bi-
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Rrim, içlerinden geldim. «Biz ona yapamayız». Ha, 
yapamazsanız ne yaparsınız? ŞimtfiMfc, tekmil banka-
ların almış olduğu, Halk Bankası gibi, Vâkıflar Ban
kası gibi bankalar hariç, diğer Anadoftı Bankası, Tu
rum Bankası gibi birtakım bankalar var ya; GaTanfi 
Bankası, Akbank, Pamnkbank gibi, almış olduğu 
mevduat 1/4 nispetinde aynı vecibelerle Ziraat Banka
sına devredilir kanununa getirin, ben imza edeceğim. 
Aldığı krediyi devretsin Ziraat Bankasına, Ziraat Ban* 
kası eğitim, donatım, verim kredilerini rahatlıkla ve
rebilir. Aksi takdirde Ziraat Bankasının takati kalma
dı. (CHP sıralarından «AP'lilere söyle» sesleri). Kal
madı, kalmadı, buna güç vermeye mecbursunuz, bunu 
yapacak Ziraat Bankasıdır. 

Politikada 1963'te Konyaklar terhis etti beni, dört 
yıl vatandaşlık rütbesi ile gezdim. Allah bu devlet 
dairelerine kimseyi düşürmesin. Onun suratı çok katı; 
gelinine gülmeyen kaynana gibi. Bir mahkûma hapis
hane nasıl görünürse, bir maznuna mahkemenin du
varı nasıl görünürse, memurun suratı umumiyetle 
köylüye, vatandaşa karşı asıktır, abustur. 

İktidardasınız, güler yüzlü memur yetiştiriniz, onu 
arayınız, vatandaşı sevsin, işine gücüne koşsun, sıpa
nın nodul yediği, harmandan kaçtığı gibi devlet daire
lerinden memur kaçmasın, vatandaş kaçmasın. Bunu 
göımüşümdür, bunu yaratmayalım. Dört yıl ben bu
nu görmüşündür. Vatandaş, «Aman, filan memurun 
yüzünü görmektense, ben ne o işi yaparım, ne de gi
derim» diyor, böylesine yılmıştır. Bu bürokratları, de
miyorum kıyıma geçin, şimdi yapıyorsunuz ya, kıyım 
demiyorum; lütfen, tamimlerinizle, eğitimlerinizle bun
ları vatandaşa bakıcı, gülücü hale getirin, müşfik ha
le getirin. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teori başka, tat
bikat başkadır. Şunları tamamiyîe tatbikatın içinden 
gelen bir ûısan olarak söylüyorum. Bunlara dikkat 
ederseniz, hepimizin tabam bir, kökü bir, kaderi bir, 
kıvancı bir, felaketi bir, sevinci bir; memleketin ya
rınlarına, geleceğine hizmet etmiş olursunuz. 

Benim söyleyeceğim bundan ibaret beyler. Hepi
nize grupum adına saygdar sunarım. Çok sağoran. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
önerge sahibi Sayın İsmail özen, buyurun efen

dim. 

Sayın özen, konuşma süreniz 10 dakikada. 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, de* 

ğerS milletvekilleri; 

Türk tanmıralaki yapısal bozttkfukterm gftleril-
tâfesf ve verimjı artmSması bakımındım arkadaşfct-
rarikt barMite vermiş oMuğutt» Meciis Arastama» 
yapılmasına dalir önergemiz görüşüldü. Biz, önerge-
milzde şu veya bu partinin veya hükümetlerin me
seleye eğilip eğilmediği konusunun değil, Türk çiftçi
sini daha iyi bir düzeye nasd getirebiliriz konusu, 
Yüce Meclisimizin alacağı karar gereğince kurulacak 
komisyon marifetiyle incelendiğinde, her şeyi tte, 
fîçddığı ile ortaya çıkaracaktır. 

Mili Selamet Partisi Grupu adına, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşlarımın, konu
nun ehemmiyetine binaen Meels Araştırması yapıl-
masını uygun gören cüddi konuşmalarına karşılık, 
değerli Adalet Partisinin sözcüsü arkadaşım, öner
gede bulunmayan, iffimi yönü araştırılıp bir neticeye 
bağlanması ortaya konulmayan konularda gerçek
lere uymayan, hele hele (ben ve önergede İmzası bulu
nan arkadaşlarım geçmCş dönemlerde ne Demokrat 
Partiyi, ne Adaîet Partisini, ne de Cumhuriyet HaJk 
Partisini veya bu arada geçen hükümetleri hiçbir 
şekli ile i2zam etmeden konunun ciddli biçimiyle ele 
alındığında, acı ama, Türk çiftçisinin çekmiş olduğu 
gerçeklerin açıklıkla ortaya çıkacağım ifade ettik. 
Bana rağmen, Adadet Partili sayın sözcü polemik 
yapmak suretiyle konuya başka açıdan bakmıştır. 
Ayrı platformlarda, ayrı bîr zamanda çok değeri 
cemjyetçi bir ağabeyimizin yanında oturan sözcüyle 
bunu tartışacağız; elbet kendisinin de, akıMa ve doğ
ruda yol bir ise bizim yokunuza geleceğine inanıyor, 
Yüce MeclMmizan değerli grup üyesi arkadaşlarımın 
almış olduğu kararlarından, araştırma açılmasına dair 
yapmış olduğu konuşmalarından dolayı hepsine te
şekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özen. 
Meclis Araştırması önergesi üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.» 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Meclis Araştırması yapacak komüsyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemıe girecek sözlü sorularla, gündemdeki 
diğer konuları sırasıyla görüşmek için 25 . 1 . 1978 
Perşembe günü saat 15.Cffi'te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum; 

Kapanma saati : 19.22 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Afyonkarahisar Mi 11 el vekili İsmail Akın ve 

9 arkadaşının, MiMi Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin Ye nakiler konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclîsi İçtüzüğünün 100 ye 101 nci maddeleri 
uyarınca, Genel Kurulun 3.1.1978 tarihli 86 ncı Bir
leşiminde açılması kabul edilen Genel Görüşme. (8/1) 

2. — Bahke^r Milletvekili Sadullah Usumi ye 10 
arkadaşının, 'basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda Anayasanın 88 nci» Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 Ye 101 nci maddeleri uyarınca, Genel Kuru
lun 11.1.1978 tarihli 90 ncı Birleşiminde açılması ka
bul edilen Genel Görüşme. (8/2) 

3 
SEÇİM 

1. — Komîsyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPHACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ* 
RÜŞMELER 

1. — Eskişehir Muletvekili İsmail Özen ve 10 ar
kadaşının, Türk tanımındaki yapısal bozuklukları ye 
verim artışının saklanması İçin gerekli önlemleri sapı 
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1803 «sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişMîk Ihakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclîsi: 
2/361; C. Senatosu : 2/117) (M. Meclsi S. Sayısı : 3, 
(C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696tya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 204.1978) 

Not : »önem 4; M. MecM 2/491; S. Sayısı : 369 
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