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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından Hü
kümet programı okundu. 

A. P. Grupu Başkanvekili Sabri Keskinin, 
Hükümet programı üzerindeki görüşmelere baş
lamak üzere Birleşimin 12 . 3 . 1970 Perşembe 
günü saat 10,00 a bırakılmasına ve, 

Grup başkanvekillerinin, Çarşamba günleri 
saat 15,00 - 17,00 arasında Meclis araştırması 
ve genel görüşme ve 17,00 - 19,00 arasında da 
sözlü soru önergelerinin görüşülmesine dair 
önergeleri kabul olundu. 

Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hayvancılı
ğımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla geçinen 
yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha kavuştu
rulması için gerekli tedbirleri tesbit etmek üze
re bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, görüşmelerden sonra, reddolundu. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânına ve 
ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tes
bit etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

12 . 3 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,40 da son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Kayseri 

Ferruh Bozbeyli Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Gaziantep, Milletvekili Şinasi Çolakoğ-

lu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlıyan 
yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için arama 
yapan resmî kişilere dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/120) 

Yazılı soru 
1. — Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'in, 

5 Şubat 1970 tarihinden itibaren, hangi millet
vekillerine hangi bankadan ve ne kadar kredi 
verildiğine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/112) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Askerî okullar ve Askerî öğretmenler 
hakkında kanun tasarısı (1/221) (İçişleri, Mil
lî Eğitim, Millî ISavunma ve Plân komisyonla
rına) 

2. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununun geçici 4 ndi (maddesinin değiştirilme
si Ihalkkmda kanun tasarısı (1/222) (Millî Eği
tim ve PHân komisyonlarına) 

3. — («Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınımaisı ve tenfi-
zine ilişkin ıSözleışıme» nin (onaylanmasının uy
gun bulunduğu) IhaMkında kanun tasarısı 
(1/223) (Adalet, Dışişleri ve Plân komisyon
larına) 

4. — Emniyet Teşkilatı Mensupları Yardım
laşma Kurumu kamın tasarısı (1/224) (içişle
ri ve PHân komisyonlarına) 

5. — İstanbul Üniversitesi, istanbul Tıp ve 
Cerrahpaşa 'Tıp Fakültelerinde görevli öğretim 
üyeleriyle 'öğretim üyesi 'yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp per
soneline prim verilmesi 'hakkında kanun tasa
rısı (1/225) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

6. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 693 sayılı îKammla değişik geçici 2 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/226) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

7. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair ikanun tasarısı (1/227) 
(Millî Eğitim Ve Plân komisyonlarına) 

8. — Jandarma 'Kanununda 'değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/228) (Mil
lî ISavunma ve içişleri komisyonlarıma) 
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9. — Olağanüstü hal insangücü idaresi ve 
çalışma yükümlülüğü kanun tasarısı (1/229) 
(Adalet, Millî Savunma, Çalışma ve Plân ko
alisyonlarına) 

10. — 17 Ocak 1963 Itarih ve 144 sayılı uçuş 
hizmetleri 'Tazminat Kanununun 'bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(i/230) (içişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarına) 

11. — Polis Vazife ve 'Salâhiyet Kanununun 
25 aıci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
(tasarısı (1/231) (içişleri Komisyonuna) 

12. — Sıkı Yönetim (kanun tasarısı (1/232) 
(Anayasa, Adalet İçişleri ve Plân komisyonla
r ca ) 

13. — Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat Mes
lek Okulları ile ev lekonıomisi okullarından me
zun 'olanlara mecburi hizmet yüklenmemesi 
ihckkmda kanun tasarısı (1/233) (Millî Eğitim, 
Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

14. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/234) (Ticaret ve Hân komisyonla
rına) 

15. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli ve 172 sayılı 
Kanunla değişik 69 ncu (maddesinin (b) bendi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakmda ka
nun tasarısı (1/235) (Millî Savunma Komisyo-
iıuna) 

16. — Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri
nin 'olağanüstü hallerde ve savaşta ne surette 
yürütüleceğine dair 16 . 7 . 1965 tarih ve 697 
sayılı Kanunun 4 ncü "maddesine bir fıkra ek-
ılenmesine dair kanun tasarısı (1/236) (Ulaş
tırma, Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

17. — Uzman Jandarma Kanununun 17 noi 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/237) (Maliye, İçişleri ve Plân komisyon
larına) 

18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakındaki Kanunun 'bâzı maddeleri-
iıin değiştirilmesine, (bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelere bâzı geçici maddeler eklenmesine da
ir kanun tasarısı (1/238) (Maliye ve Plân Ko
misyonlarına) 

19. — Devlet Hava Meydanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı Kesinhesap Ka

nunu tasarısı (1/239) (Sayıştay Komisyonuna) 
20. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı (1/240) (Sayıştay Komisyonuna) 

21. — 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/241) (Sayıştay Komisyonuna) 

22. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı ıKesinıhesap kanunu tasarısı (1/242) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

23. — Petrol Dairesi 'Başkanlığı 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/243) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

24. — Vakıflar 'Genel Müdürlüğünün 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/244) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
25. — Cumhuriyet Senatosu Afyon "üyesi 

Kemal Şenocak'm, '5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna, geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/290) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

26. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öafcürkçine'nin, 1937 Sayılı Bina Vergisi 
Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayı
lı Kanunun 8 ncü ve geçici 2 nıci maddelerinin 
kaldırılmasına dair 2 . 7 . 1964 tarih ve 491 
sayılı Kanuna ek 2 madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/291) (imar ve İskân, içişleri, 
Maliye ve Püân komisyonlarına) 

27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çalışmak üzere yabancı memleketlere giden iş
çilere eşlerinin ve çocuklarının pasaport ve vize 
harçlarının kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/292) (içişleri, Dışişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
28. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/219) (Anaya&a ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

29. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofi
sinin 1967 ve 1968 takvim yılları bilanço kâr 
ve zarar hesapları ile Yüksek Denetleme Kuru
lunun inceleme sonuçlarının sunulduğuna dair 
B&şbakanlık tezkeresi (3/220) (Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 
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BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı-

1. — Başbakan Süleyman D emir d tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının görü
şülmesi 

BAŞKAN — Bugün, Pazartesi günü Yüce 
Heyetinize sunulmuş olan Hükümet programı
nın görüşmelerini yapacağız. Bu görüşmelerde 
grupları ve şahısları adına sös alan arkadaşla
rımın isimlerini sırasiyle okuyorum : 

Turhan Feyzioğlu, Güven Partisi Grupu adı
na. 

İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına, 

Cavit Okyayuz, Adalet Partisi Grupu adına. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın da 

sırası şöyle : 
Mustafa Timisi, Salâhattin Hakkı Esatoğlu, 

Kenan Mümtaz Akışık, Ali Rıza Güllü, İbrahim 
Öztürk, İhsan Ataöv, Orhan Birgit, Ali Rıza 
Uzuner, Ahmet Buldanlı, Hüseyin Dolun, Alp
arslan Türkeş, Hüseyin Balan, Mevlût Ocakçı-
oğlu, Hüseyin Yenipınar. 

Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri yeni Hükümet ve programı üzerin
de Güven Partisi Grupunım görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, seçimlerden sonra kurulan 
Demirel Hükümetine Güven Partisi Grupu gü
ven oyu vermemişti. Güven oyu vermeyişimizin 
sebeplerini, 10 Kasım 1969 günü bu kürsüde, et
raflıca açıklamıştım. Hükümet programında 
yurt gerçeklerine aykırı eksik ve hatalı buldu-

yoruz. 

ğumuz hususlar vardı. Yıllardan beri yapılıp da 
tutulmıyan bâzı vaitlerin, hemen hemen aynı 
kelimelerle, tekrar edilmesini yeterli bulmamış
tık. Geçmiş icraat ve tutumlariyle güven oyuna 
lâik görmediğimiz bâzı kimselerin Hükümet 
kadrosunda yer almalarını yadırgadığımızı da 
söylemiştik. Aradan geçen kısa zaman. Güven 
Partisi Grupunun tenkid ve endişelerinin isabe
tini teyidetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Demirel Hükümetinin 
bütçe oylamasında azınlıkta kalarak çekilmeye 
mecbur olmasından, yeni Hükümetin aynı kad
ro ile ve esasında aynı program ile Meclis hu
zuruna gelmesine kadar gecen olaylar üzerinde 
ayrıca duracağız. Demirel Hükümeti ile iktisadi 
ve sosyal konularda iç ve dış politikada ayrıl
dığımız noktaları açıklıyacağız. 

Bu tahlillere geçmeden önce: Güven Partisi
nin bütün davranışlarına ve kararlarına hâkim 
olan bâzı temel görüşleri, bir defa daha Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, aziz milleti
mize arz etmek isterim. 

Biz, bugünkü Hükümete muhalifiz, fakat de
mokratik rejime, hür anayasa nizamına muhalif 
değiliz. Her siyasi düğümün, her iktisadi ve iç
timai derdin, hür demokratik rejim kuralları 
içinde, çözüleceğine inanıyoruz. Büyük milleti
mizin iradesine ve Yüce Meclisin kararlarına 
saygılıyız. 

Bugünkü iktidarın karşısında muhalefet ve 
murakabe vazifemizi tam bir dürüstlükle yapa
cağız. Hiçbir iftiraya başvurmadan, fakat hiç
bir gerçeğin gizli kalmasına da imkân bırakma
dan, seviyeli bir muhalefet partisine yakışan 
tutum ve davranıştan ayrılmıyacağız. (G. P. sı
ralarından alkışlar) Her zaman olduğu ?ibi için-

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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den geçtiğimiz buhranlı günlerde de Güven Par
tisi; «Aka ak, karaya kara» parolasına sadık 
kalacaktır. Her hangi bir buhranın, her hangi 
bir iktisadi sıkıntının çözüm yolunun demokrasi 
dışı maceralarda aranması, milletin başına yeni 
dertler açılması demektir. Her türlü dikta mace
rasının Türkiye'ye gözyaşı, felâket, yokluk ve 
esaret getireceğini bildiğimiz için, meselelere 
mutlaka demokratik usullerle çare bulunmasın
dan yanayız. 

Türkiye'de her tartışmayı, her şikâyeti, her 
çözüm bekliyen meseleyi, hür düzeni yıkma ba
hanesi saymaya kalkışan demokrasi düşmanları 
vardır. Bunların bir kısmı kendilerini bilinçli ve 
aydın, milleti tamamiyle bilinçsiz sayarlar. Bun
lar, milyonlarca Türk vatandaşının sağduyusu
nu hiçe sayarak, kendilerine ezberletilen birta
kım hayat ve çürük Marksist tekerlemeleri, 
çoğu zaman mânasını bile kavramadan tekrar
layıp dururlar. Bunlar, kendileri için hürriyet 
talebederken, millet çoğunluğunu hürriyetlerin
den mahrum etmek isterler. Aslında, Türkiye'
ye getirmek istedikleri düzen, kendilerini de 
hürriyetten maihrum edecektir, çünkü savun
dukları düzen, hakim olduğu her ülkeyi bir bü
yük hapisaneye çevirmiştir. 

Demokratik rejim, elbette kusursuz bir re
jim değildir. İnsan yapısı olan ve insana daya
nan her şey gibi, demokratik rejimin işleyişin
de de kusurlar görülecektir. Bu rejimde de 
haksızlıklar, adaletsizlikler, yolsuzluklar, nüfuz 
'suiistimalleri, vazife ihmalleri olabilir, fakat 
hür ve açık bir rejimde hastalıkları, bünyeyi 
kemirip bitirmeden, teşhis ve tedavi etmek müm
kündür. 

Kapalı dikta rejimlerinde, her türlü yolsuz
luk aynkotu gilbi yayılır, üstelik meydana da 
çıkarılamaz, hastalıklar, bünyeyi içten içe ke
mirir... Baskı ve tahakküm idarelerinde hatala
rın zamanında görülüp frenlenemeyişi, millet
lere iç ve dış politikada çok pahalıya malolur. 
Baskı ve tahakküm idarelerinde halk sefalet çe
kerken, mucizevi kalkınma edebiyatiyle ger
çekler gizlenjelbilir, hatalar örtülür, şahıslar put-
laştırılır; insan aklı, hür münakaşanın fazileti, 
koca bir milletin sağduyusu hiçe sayılarak, bir 
şahsın kerametine bel bağlanır. Diktatör, her za
man büyük adam değildir. Çoğu aaman dikta
törün mevkii büyük, kendisi küçüktür, şöhreti 

kâziptir, aldatıcıdır. Her diktatörlük idaresin
de, dürüst, açık sözlü, şahsiyetli insanlar za
manla bir kenara itilir, en iyi niyetli diktatör 
bile etrafının yavaş yavaş dalkavuklarla, şah
siyetsiz insanlarla sarılmasını önliyemez. 

Diktatörün gölgesinde adam yetişmesi güç
tür. öyle ki, tarihin belli başlı diktatörleri 
sahneden çekildikleri zaman geride, eskilden di
limizde, «kaht-ı rical» adı verilen bir adam kıt
lığı bırakırlar. Bir memleket için kıtlıkların en 
fenası, en tehlikelisi budur. 

İnsan haysiyetine uygun tek idare tarzı, hür 
demokratik rejimdir. Uzun vâdede millî men
faatlere en uygun, en sağlam, en verimli rejim 
hür demokratik rejimdir. Güven Partisi büyük 
vatandaş kütlelerine ilgi gösteren, refah götü
ren, sosyal adaleti gerçekleştiren rejimin de 
hür demokratik rejim olduğuna inanır. 

Köylünün, işçinin, küçük esnaf ve sanatkâ
rın, emeklinin, dargelirlinin, gecekonduda otu
ran vatandaşın reyine dayanan bir idare bu va
tandaşların derdiyle ilgilenmeye mecburdur. 
Türkiye'de Mfye hiasmet götürülmesi, köyün rey 
hakkına saJhilbolmasmdan sonra hızlanmıştır. 
Türkiye'de işçiye hak tanınması, onun teşkilât
lanmasına izin verilmesi, işçinin sosyal güven
liğe kavuşturulması, iktidar ve muhalefetlerin 
işçi dâvasiyle ilgilenmesi, hep işçinin rey hak
kına sahilbolmasiyle ilgilidir. 

Esnaf ve sanatkâra güven içinde çalışma ve 
hak arama imkânını verebilecek tek rejim, hür 
demokratik rejimdir. Bir memlekette hür te
şebbüsün huzur ve güven içinde gelişebilmesi de, 
şahısların ve keyfiliğin yerine hukukun, hâkim 
olmasına bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, dikta idareleri •göste
rişlidir. Dıştan bakıldığı zaman dikta idareleri 
cilâlıdır, yaldızlıdır, parıltılıdır. Ama bu ida
relerin içyüzü yürekler acısıdır. Demokratik re
jimde hür tenkid, şahısların putlaştırılmasını 
önler, basın hürdür, gerçekleri yazar. Şüphe
siz, gerek söz hürriyetinin, gerek toplanma hür
riyetinin, gerek yazı hürriyetinin ve bütün hür
riyetlerin kötüye kullanılması da, her demok
ratik rejimde mümkündür. 

Demokratik rejimde dürüst insanların da 
dedikodu ve iftiralara uğraması kabildir. Ama, 
hür murakabenin işlediği rejimlerde halka, 
«fazilet âbidesi» olarak gösterilen fazüetsizle-
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rîm memleket kaderime hükmetmesi önlenmiş 
olur. Demokratik rejimde iftira da, gerçek de 
er geç aydınlığa kavuşur. 

Bu neticeye ulaşılabilmesi, bütün demokra
tik demetim yollarının açık tutulmasına ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından işletil
mesine bağlıldır. (Julün dikeni gibi, demokra
tik rejimin de, güçlükleri, sıkıntıları, bunalım
ları vardır. Demokratik rejimin hayat işareti 
olan bu buhranları, çalkantıları ve gürültüleri 
diktatörlüklerin kahredici sensizliğine tercih 
etmek lâzımdır. Bu sebeple, şimıdiki Hükümetin 
demlokratik yoldan değişmesi lüzumunla kesin
likle inanan Güven Partisi, tepeden inme usul
lerle, demokratik olimıyan yollarla hür düzenin 
yıkılmasını istiyenlerin de karşılsmdadır. 

Faşizmi ve Komünizmi yalnız hürriyetleri
miz için değil, aziz milletimizin varlığı için de 
(büyük tehlike sayıyoruz. Her vesile ile söyle
diğim gilbi, bir şahsın veya bir avuç imtiyazlı 
idarecinin emırinde herkesin köle olacağı bir 
esaret rejimi istemiyoruz. Bir karış toprağa, 
bir lokma ekmeğe, bir satır yazıya, bir çift 
söze kafadaki düşünceye, yürekteki Allah sev
gisine, huduttaki duaya kadar her şeye, bir 
avuç siyaset zorbasının hükmedeceği bir zul
mün idaresi istemiyoruz. 

Güven Partisi olarak, Türkiye'yi, ihtişam ve 
debdebe ile yokluğun ve sefaletin yanyana hü
küm sürdüğü bir içtimai adaletsizlikler diyarı 
olarak da görmek istemiyoruz. Türkiye'nin hür 
ve tok insanların diyarı olmasını istiyoruz. Dâ
vamız, Türkiye'nin hürriyet içinde hem iktisadi 
refaha, hem de sosyal adalete kavuşmasıdır. 
Bunun en iyi ve en emlin şekilde demokratik re
jimle sağlanacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümetin 
icraatını, güven oyu istiyen Demirel Hükümeti
nin güven verici bir davranış içinde bulunup 
bulunmıyacağını değerlendirirken, en başta iç
timai adalete en çok muhtacolan köylü vatan
daşlarımızın durumu üzerine Yüce Meclisin 
dikkatini çekmek isterim. 

içtimai adalet denince, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ve Hükümetlerin herkesten ön
ce Türk köyünü ve köylüsünü düşünmesi lü
zumuna inanıyoruz. Çünkü, Türkiye'de en bü
yük sıkıntılara katlananlar, kabul etmek lâzım
dır ki, sanayi işçilerinden çok daha güç şartlar 
içinde bulunanlar, köylü yurtdaşlarımızdır. 

Köylünün mahsulünü ve almterini değerlendir
mek, tarımdan geçinemiyen nüfusa başka saha
larda iş alanları bulmak, orman köyleri ve mah
rumiyet bölgeleri de dâhil olmak üzere, bütün 
köylere medeni hizmetleri ulaştırmak, tarım iş
çilerini memleket şartlarının ve tarım sektörü
nün özelliklerini hesaba katarak hukukî güven
liğe kavuşturmak, yapılacak işlerin başında ge
lir. 

Öte yandan sosyal adalet deyince, küçük es
naf ve sanatkârlarımızın yıllardan beri kendi
lerine vaıdedilen sosyal güvenliğe kavuşturul
maları başta gelen bir ihtiyaçtır. Tarımda çalı
şanların da, küçük esnaf ve sanatkârların da 
sanayii işçileri gibi, biran önce hastalık, kaza, 
ihtiyarlık gibi hallerde sigorta güvenliğinden 
yararlanmaları, beş yıldan beri bir plân ve prog
ram hükmü haline gelmiş, fakat icraat sahasına 
intikal etmemiş hususlardandır. 

Değerli arkadaşlarım, refaha giden yol, sı
nıf kavgasından, kışkırtmacılıktan, yağma teş
vikçiliğinden, mülkiyet ve kazanç düşmanlığın
dan geçmez, iktisadi refaha ve sosyal adalete, 
milliyetçi ve ıslahatçı bir tutumla erişilebilece
ği inancındayız. 

Türkiye'nin, son Hükümet buhranından önce 
de, çözülmeye muhtaç çok önemli iktisadi ve 
sosyal meseleleri vardır. Buhran, güven oyu ile 
çözülse de bu meseleler var olacaktır. Hükü
met güven oyu almasa ve yeni bir Hükümet 
kurulsa da, kurulacak her hangi bir Hükümet 
şüphe edilmesin ki, bu önemli iktisadi ve içtimai 
dertlerle karşı karşıya kalacaktır. Nedir bu me
seleler ve bugün Yüce Meclisten güven oyu is
tiyen Hükümetin, bunları gerekli ciddiyetle ele 
alıp çözeceğine güvenebilir miyiz?... 

Şimdi, mümkün mertebe daha evvelki müza
kerelerde söylenen hususları tekrardan kaçın
maya veya bunları özetlemeye çalışarak fakat, 
hiçbir önemli memleket dâvasını da bu kürsüde 
zikredilmeden, unutulmuş bir şekilde bırakmı-
yarak, bu dâvaları bir bir dikkatlerinize arz et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Demirel Hükümetleri
nin bilançosu, her yıl artarak giden bir tempo 
ile bütçe açıkları ve devamlı olarak yükselen 
Hazine açıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Bugün Türkiye'de başlıca şikâyet konusu olan 
hayat pahalılığının temelinde de, ihracat tıka-
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niklığının temelinde de, maliyet yüksekliğinin, 
dış ödeme dengesizliğinin temelinde de, başlıca 
sebeplerden biri olan sıhhatsiz bütçe politikası, 
açık bütçe politikası yatar. 

Güven Partisi Grupu, 1968 de getirilen büt
çenin 1,5 milyar lira açık vereceğini söylemişti. 
Hükümet, açık yok, diyordu. Bir yıl sonra res
mî rakamlar, Güven Partisi Grupunun iddia et
tiği gibi, 1,5 milyar lira açık olduğunu meyda
na çıkardı. 1969 da Güven Partisi Grupu, geti
rilen bütçenin 2,5 milyar açıkla kapanacağını 
bu kürsüde ifade etmişti; Hükümet açık yok di
yordu. Bir yıl sonra bizzat Hükümetin imzası 
ile yayınlanan resmî belgeler, 1969 bütçesinin 
de, evvelce iddia ettiğimiz gibi, 2,5 milyar açık
la kapandığını ortaya koydu. 

1970 yılı Bütçesi de, samimiyeti bakımından, 
bize inandırıcı görünmemişti. Bunun gerekçele
rini Yüce Meclis huzurunda 11 Şubat günü arz 
etme imkânını bulduk. 1970 yılı Bütçesinin, iki 
milyar lira civarında olacağı resmî ağızlarca 
da kabul edilen ek finansman ihtiyacının, yani 
açığının, âdil olmıyan bâzı tedbirlerle kapatıl
masından ve vergi yükünün, vasıtalı vergiler 
yoluyla, hayatı pahalılaştırıcı istikamette yine 
vatandaş kütlelerine, müterakki olmıyan bir şe
kilde dağıtılacağından endişe ettiğimizi belirt
tik. 

Sürüp giden bütçe açıklan, Hazine açıkları
nı da artırmıştır. Hazine açığı 1963 te bir mil
yar lira iken, 1969 yılının sonlarına doğru bu 
miktar bir milyar liradan 5,5 milyar liraya yük
selmiştir. Bu Hazine açığı yüzündendir ki Dev
let bugün yaptırdığı işin bedelini diyemez, sa-
tınaldığı bir malın bedelini ödiyemez durumda
dır. Bu yüzdendir ki, Devletten alacağı olan 
ve alacakları, Bakanların imzası ile, yetkili im
zalarla ödeme emrine bağlanmış olan vatandaş
lar vardır M, Devletten bu kanuni alacaklarını 
tahsis edebilmek için nüfuzlu mutavassıtlar 
aramaya, dairelerde haftalarca, aylarca uğraş
maya mecburdurlar. Bu durum hazindir ve Dev
letin itibarı bakımından elem vericidir. 

Bugünkü iktidarın, işbaşında kalmaya de
vam ettiği takdirde, yıllardan beri ortaya kon
duğu halde kulak vermediği bu gerçeklere bun
dan sonra kulak vereceği ve bütçe açıklarını 
âdil ve sıhhatli yollardan kapatma çarelerini 
getireceği hususunda yeteri kadar itimat sahibi 
olamıyoruz. 

Türkiye'de plânın ilân ettiği vergi politika
sının temeli, vasıtalı vergilerin vasıtasız vergi
lerle mukayese edildiğinde oranlarının durma
dan yükselmesini önlemektir. Müterakki esas
lar dairesinde uygulanması güç olan ve bâzı hal
lerde âdil olsa bile, birçok hallerde pek adalet
siz sonuçlar doğuran vasıtalı vergilerin mikta
rının durmadan yükselmesi, aslında Adalet 
Partisinin ilân ettiği programa da aykırıdır, 
Meclise getirdiği plâna da aykırıdır, her yıl 
tekrarladığı yıllık program hükümlerine de ay
kırıdır, Hükümet programlariyle millet önün
de giriştiği taahhütlere de aykırıdır. Ama, yıl
lardan beri yapılan şey, hep Vasıtalı Vergilerin 
artırılması olmuştur. 1970 bütçesi, reddedilen 
1970 Mtçesi de açığın tamamını, işte «oranlan 
yükselmiyecektir» diye söylenen bu Vasıtalı 
Vergilere yüklemeyi öngörüyordu. Bu itibarla, 
esasen adaletsiz olan vergi politikasını biraz 
daha adaletsiz hale getiriyordu. 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu 
ve kuvvetli bir Hükümetin elinde çözüme ka
vuşabileceğine inandığımız temel dâvalarından 
biri de dış ekonomik ilişkilerinin içinde bulun
duğu güçlüklerdir. Türkiye'nin kalkınma çaba
larında en önemli dar boğaz, dış ödeme denge
sizliğidir. ihracatımız son yıllarda tehlikeli bir 
duraklama içindedir ve plân hedeflerinin geri
sinde kalmakta, ithalâtımız hızla yükselmekte
dir. Dış ticaret açığımız, görünmiyen kalem
lerde açık vermek suretiyle, büsbütün büyü
mektedir. Turizmde açık vermek suretiyle, gö
rünmiyen kalemlerin ümit verici bir kaynağı ol-

- ması lâzımgelen turizmde açık vermek suretiy
le dış ticaret açığımız küçülmemekte, bilâkis 
büyümektedir. 

ithalâtın her yıl ortalama % 7,4 artması, 
ihracatın her yıl ortalama % 7,2 oranında art
ması plânın emri olduğu halde, son yıllarda 
plânın bu hedeflerinden uzaklaşılmaktadır. Büt
çe müzakerelerinde çok etraflı olarak izah etti
ğimiz bu konu üzerinde Yüce Meclisin fazla 
vaktini almak istemiyorum. Ancak, 1968 yılın
da ihracatımızın ilk defa olarak, plân hedefinin 
gerisinde kaldığını hatırlatmak isterim. 1963 
ten bu yana, plânlı dönemde daima 
plân hedefine ulaşmış ve plân hede
finin üstüne çıkmış olan ihracatımızın, 
1968 yılında tehlikeli şekilde plân hedefinin 
altında kaldığı malumdur. 1969 senesinde düşük 

— 433 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 1 

bir temelden hareket etmek suretiyle bir miktar 
ihracat artışı sağlanmış ise de, yine 1969 yılı 
için plânda öngörülen ihracat hedefine ulaşıla
madığı bir gerçektir. 

Bu şartlar altında Türkiye'de bugün hazin 
bir şekilde 1968 in ve hemen ona takaddüm 
eden yılların dertlerini hatırlatan transfer ge
cikmeleri başgöstermiştir. Yüz milyonlarca do
larlık dış ödemeler Merkez Bankasında sıra 
bekler haldedir. Transfer güçlükleri yüzünden 
Türkiye'de ithalât tıkanıklıkları, hammade dar
lıkları vardır. Türkiye'de öğrencilerin, öğret
menlerin yürümesinden sonra sanayicilerin 
«hammadde bulamıyoruz» diye yürüyüş yapma
sı gibi bir garabet başgöstermiştir,. Hammadde 
darlıkları yüzünden işyerlerinde çalışma tem
posunu yavaşlatan, vardiyaları azaltan, bir kı
sım işçilerin işine son veren, üretim temposunu 
gevşeten sanayiciler vardır. 

Bütün bu gerçeklere vaktiyle dikkat çekil
medi mi?... Çekildi arkadaşlarım. Size daha ön
ce de bu kürsüde arz etmek fırsatını bulduk. 
Daha 1968 yılında Güven Partisi adına, gidişin 
nereye doğru uzandığını, bir bildiri ile, vatan 
sever duyguları ifade eden bir bildiri ile Hü
kümetin ve umumi efkârın dikkatine arz etmiş
tik. Türkiye'nin ihracat dâvasına daha dinamik 
şekilde el koymadığı takdirde, dış ödeme açığı
nı kapatmak için daha cesur, daha bilgili, daha 
azimli tedbirler almadığı takdirde, kısa zaman
da önemli transfer tıkanmaları ile karşılaşacağı, 
ithalâtta güçlüklere uğrıyacağı ve hammadde 
darlıklarının başgöstereceği, sınai üretimde güç
lüklere uğrıyacağı bu bildirimizde ifade edil
mişti. 

Sayın Başbakan, o tarihte bütün bu ikazla
rı hafife aldılar, «bu yıl böyle bir şey yoktur» de
diler. O tarihte başlamıştı güçlükler. Ama, 
«yoktur» dediler, «Birkaç ay sonra ihracat mev
simi geliyor, bütün bu ufak tefek sıkıntılar ge
ride kalacaktır.» dediler. Gelecek sene birtakım 
güçlüklere uğrıyacağımızdan bahisle «şimdiden 
telâşa kapılmanın mânası ve faydası yoktur» 
diye bir de sükunet dersi vermek lûtfunda bu
lundular. Fakat, hâdiseler kendilerini değil, bi
zi teyidetti. Bugün bizzat Hükümetin resmî 
ağızları ve bizzat Sayın Demirel'in imzasını ta
şıyan 1970 programı gibi resmî belgeler, Türki
ye'de dış ödeme dâvasının ciddî bir noktaya 
gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlar, bugüne kadar ki meseleyi yeteri 
kadar ciddiye almıyan tutumu ile Demirel Hü
kümetinin, bundan sonra da Türk ekonomisi
nin bu bir numaralı dar boğazını genişletece
ğine güvenemiyoruz. 

Turizm dâvası gibi hayati bir dâva maale
sef, yeterli olmıyan ellerde bir gösteriş ve bol 
övünme edebiyatı dışında faydalı bir sonuç ver
memiştir. 

Turizmle ilgili acı bir gerçeği, yine bu kür
süde, arz etme fırsatını bulmuştum. Aziz arka
daşlarım, bugün turizm, dünya dış ticaretinde, 
ekonomik hareketlerinde bir numaralı kalemi 
teşkil eden hale gelmiştir. Buna rağmen turizm
den Türkiye hissesini alamamaktadır. 

Akdeniz sahillerinde gelişmişlik derecesi, 
kültür dünyası ve hattâ kıtası birbirinden fark
lı olan pek çok ülkeler vardır. Fransa, İtalya 
gibi Batı Avrupa ülkeleri, ispanya gibi yarı ge
lişmiş bir ülke, Yunanistan gibi bir ülke, Fas, 
Tunus, Cezayir, Mısır ve Ürdün gibi Müslüman 
ülkeleri, israil gibi yeni bir ülke hülâsa, Ak-
denizi çepe çevre saran bütün ülkelerde turizm 
gelirleri turizm giderlerinden fazladır. Bütün 
Akdeniz ülkeleri içinde yalnız Türkiye'dir ki, 
yıllardan beri ilân edilen hedeflere rağmen tu
rizmden aldığı turizm masraflarından daha dü
şük tutmaktadır. Yani, Türkiye'ye yabancı tu
ristlerin getirdiği döviz miktarı, Türkiye'den 
dışarıya gönderdiğimiz vatandaşlarımızın tu
rizm masraflarını dahi karşılıyamaz bir halde
dir. 

Tekrar ediyorum; Lüksenburg'tan dahi ba-
zan birkaç yüz bin dolar, bir milyon doların 
altında bir miktarı borçlanarak faizle almaya 
mecbur olan Türkiye, Holânda'dan, Belçika'dan 
yılda 2 milyon dolar, 3 milyon dolar borç al
mak için Konsorsiyumda uğraşmaya mecbur 
olan Türkiye, kendi vatandaşlarının eğlence tu
rizmi için 10 miyonlarca dolar sarf edebilecek 
bir durumda değildir. Bu duruma birçok defa 
dikkati çektik. 

Türkiye, 65 milyon doları bir plân dönemin
de turizm açığı olarak sarf edecek bir durum
da değildir. Ama, buna rağmen bu önemli mese
le üzerine yeteri kadar ciddiyetle eğilmek yo
luna gidilmemiştir. 

Turizm politikamızda, Anadolu toprağının 
kendi öz medeniyetlerine yeteri kadar önem ve-
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rilmediğinden de bir vesile ile şikâyet etmiş
tim. 

Değerli arkadaşlarım, Yunan ve Roma mede
niyetinin kalıntılarını turistler italya'da da, Yu
nanistan'da da, Yunan adalarında da görebil
mektedirler. Bizim, turistlere gösterebileceğimiz 
kendimize has bir Selçuk medeniyetimiz vardır, 
bir Osmanlı medeniyetimiz vardır, Anadolu 
toprağına has olan bir Hitit medeniyeti var
dır. Bunları yeteri kadar değerlendirme yolu
na gidilmek gerekceği inancındayız. 

Türkiye'de turizm dâvasının nihayet, bir 
gösteriş, bir bol edebiyat sözü olmaktan çıkarı
lıp, ciddî tedbirler manzumesi konusu haline 
getirilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Tablolar okumak suretiyle sizleri yormak 
istemiyorum, Turizm konusunda Birinci Plân 
döneminin de, ikin Plân döneminin de bugü
ne kadar geçen yıllarının tam bir başarısızlık
la kapanmış olduğunu bütçe konuşmalarımda 
arz etmiştim. Bunları tekrar ederek vaktinizi 
almayacağım. 

Demirel Hükümetlerinin kuruldukları gün
den beri geniş ölçüde ve biraz hayal perest bir 
şekilde bel bağladıklarına şahidolduğumuz ya
bancı sermaye konusunda da durum farklı de
ğildir. 

Güven Partisi Grupu olarak tekrar edeyim 
ki, programımızda, bütçe konuşmalarımızda, 
Hükümet programları tenkidlerinde sık sık tek
rarlamaya imkân bulduğumuz gibi, biz yaban
cı sermaye konusuna hissi açıdan değil, aklî 
açıdan bakarız. 

Yabancı sermayenin bir dostluk ve bir düş
manlık konusu değil, bir akıl ve hesap işi ol
duğuna inanırız. Yabancı sermayenin; iyi kul
lanıldığı zaman, bir memleketin kalkınmasın
da belli şartlar içinde, belli bir süre için fayda
lı olabileceğini birçok memleketlerin tecrübesi 
göstermiştir. Yabancı sermayenin, bir memleke
tin ekonomisini çökertebileceğim, o memleketi 
sömürebileceğini, o memleketin tabiî kaynakları
nı, iktisadi gelişme imkânlarını istismar edebi
leceğini de yine dünyanın birçok ülkelerinin 
tecrübesi ortaya koymuştur. 

O halde yabancı sermaye konusu, çok sev
diğim misali tekrar edeyim, ateşe bakar gibi 
bakılacak bir konudur. Ateşe düşman olunmaz, 
ateşe ilânı aşk edilmez. Ateş kullanılır, iyi kul

lanılırsa ısıtır, enerji yaratır; kötü ve ihtiyat
sız kullanılırsa yakar, kavurur. Yabancı serma
ye de böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sermaye ko
nusunda, Türkiye'ye bugün bir yılda giren ser
maye miktarı ile Türkiye'den çıkan yabancı ser
maye kâr transferleri yan yana konduğu zaman, 
yabancı sermayenin her yıl Türkiye'ye getirdi
ğinden fazla götürür bir duruma ulaşmış oldu
ğunu rakamlar ispadetmektedir. 

Türkiye'ye gireceği tahmin edilen yabancı 
sermaye miktarlarında da plân hedefleri ger
çekleşmemiştir. 1968 de 40 milyon dolar yaban
cı sermaye geleceği beklenirken, sadece 13 mil
yon dolar gelmiştir. 1969 da 43 milyon dolar 
yabancı sermaye geleceği beklenirken, sadece 
20 milyon dolar yabancı sermaye girmiştir, buna 
karşılık kâr transferlerinde önemli artışlar vardır. 
1968 de kâr transferinin 23 milyon doları aşmı-
yacağı hesabedilmişken, yani giren yabancı ser
mayeden çok daha az olacağı plânda ve prog
ramlarda yazılı iken, gerçekten dışarıya yaban
cı sermayenin döviz olarak aktardığı kâr 1968 
de 32 milyon doları bulmuş, yani giren yaban
cı sermaye miktarının kat kat üstünde olmuş
tur. 1969 da ancak 27 milyon dolar kâr trans
feri yapılacağı hesaplanmışken, yabancı serma
yenin fiilen yurt dışına dolar olarak, döviz ola
rak çıkardığı kâr miktarı 30 milyon dolardır. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — öyle değil. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Hükümet sıralarından bir 
ses yükseliyor. Benim okuduğum bu rakamlar, 
itiraz etmenize imkân vermiyecek şekilde, si
zin imzanızı taşıyan resmî belgelerden çıkarıl
mış rakamlardır. Bizzat Demirel Hükümetinin 
ve bizzat itiraz eden Bakan arkadaşımın imza
sını taşıyan resmî belgelerde, 1968 senesinde 40 
milyon dolar gireceği ve 23 milyon dolar çıka
cağı yazılı mıdır, değil midir? Yazılıdır. Hatır
lamıyorlarsa incelesinler. Buna karşılık... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Bahsettiğiniz çıkan kâr, kaç senelik 
giren sermayenin kârıdır? 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen, yeriniz
den müdahale etmeyin, efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Buna 
karşılık gerçekleşen miktarlar; Sayın öztürk, 
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yine sizin imzanızı ve Sayın Demirel'in imzasını 
taşıyan belgelerde açıkça ortaya konmuştur. Fi
ilen gelen 40 değil, 13 tür, fiilen giden 23 değil, 
32 dir. O halde bir yılda 13 milyon dolar gel
miş, aynı yıl kâr olarak 32 milyon 
dolar gitmiş. Sizin tahmininiz, 23 gi
decek, 40 gelecekti. Yani, misli ola
rak hesabedersek, imzanızı taşıyan plân ve 
programlara göre Türkiye'ye bir yılda giren 
yabancı sermaye, 1968 de çıkacak kârın iki mis
line yakın olacaktı. Hakikatte kârlar, giden kâr
lar giren sermayenin 3 misline yakın oldu. Ne
sine itiraz ediyorsunuz, Sayın öztürk? 

Burada çözülmesi lâzımgelen bir mesele var
dır, burada üzerinde durulması lâzımgelen bir 
mesele vardır. Bu kârlar, yalnız o yıl giren 
sermayenin kârları olmadığı aşikâr. Güven 
Pantisi Grupu, asla gerçeklerin dışında iddia 
ileri sürmiyen bir gruptur. Güven Partisi Gru
pu, giden 32 milyon doların, o yıl zarfında gir
miş olan 13 milyon dolarlık sermayenin kârı 
okluğunu iddia etmiyor. Bu, demegojik ve hak
sız bir iddia olur. Ama, Güven Partisi Grupu, 
Hükümetin tahminlerinin, giren yabancı serma
ye bakımından yarıya düştüğünü, çıkan kâr ba
kımından da tahmin ettiğinizin 3 misline yakın 
kârın bir yıl zarfında yurt dışına çıktığını, res
mî vesikalardan ve sizin imzanızı taşıyan vesi
kalardan istifade etmek suretiyle, Meclis kür
süsünden tevsik ediyor, ortaya koyuyor. Bu me
sele üzerine eğilmek gerekmez mi? 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Başında 
söyliyecektiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşım, bu işleri bilenler, zaten söy
lediğimi anlarlar. Ama, hiç meşgul olmamışlar-
sa biraz güçlük çekerler, o da bizim kusuru
muz değildir. 

BAHRt KARAKEÇİLİ (Urfa) — Siz, bi
ze öğrettiniz. 

zı tedbirler düşünülmüştü. 440 sayılı, Yüksek 
Meclisin kabul ettiği kanun, bu kanuda Hükü
metlere vazifeler vermişti. Süreli olarak yapıl
ması lâzımgelen işler vardı. Bu süreler zarfın
da gerekli işler yapılmadı. 

1965 programında, 1966 yılı içinde yapılaca
ğı vadedilen, o yıl zarfında gerçekleştirileceği 
taahhüdedilen birçok işler 1967 de de, 1968 de 
de, 1969 da da gerçekleşmiş değildir. 1970 yılın
da da aynı vaitlerle karşımıza çıkan bir Hükü
metin, dün tutmadığı sözlerini bugün gerçek
leştireceğine inanmak bizim için kolay olma
maktadır. 

Bütçe müzakeresinde, bu konuda muhtelif 
yıllara ait resmî belgelerden Sayın Demirel 
imzasiyle pek çok belgeler okuduğum için Yü
ce Meclisi yormadan başka bahse geçiyorum ve 
bunları tekrar edecek değilim. 

Mahallî idareler konusunda da durum aynı
dır. Mahallî idarelerimizin perişanlığını bilmi-
yen yok. Milletvekilleri olarak 2aman zaman 
uyanık Belediye Başkanlarımızdan telgraflar, 
mektuplar alıyoruz. Belediyelerimizin, mahallî 
idarelerimizin maaş ödiyemez durumda olmaları 
hazindir. Türkiye'nin kalkınması, yalnız mer
kezi Hükümeti gayretleriyle olmaz, özel idare
lerin, belediyelerin, hattâ köy idarelerinin sağ
lam bir malî bünyeye kavuşturulmak suretiyle 
millî kalkınmaya yapacakları önemli katkılar 
ve hizmetler vardır. 

Daha 1965 te hazırlanan programda, Sayın 
Demirel ve arkadaşları yıl içinde, yani 1966 yı
lı içinde hazır bulunan tasarıların kanunlaştı
rılacağını vadetmiş idiler. Mahallî idareler ma
liyesini ıslah edecek bu kanunlar 1966 yılında 
da, 1967 yılında da, 1968 yılında da ve 1969 yı
lında da kanunlaştınlmadı. Hükümet tarafın
dan zamanında sevk edilmedi, komisyonlardan 
takibedilip çıkarılmadı, iktidar bu mevzuda ba
şarılı bir imtihan vermedi. 1970 yılı başlarında 
mahallî idarelerin durumu 1965 başmdakinden 
çok daha hazindir, çok daha ağırdır ve Türki
ye'de topyekûn kamu sektöründe görülen fi
nansman açığının, bu topyekûn kamu sektörün
deki finansman açığından doğan iktisadi den
gesizliklerin temelinde işte bu gibi ihmaller, bu 
gibi gecikmeler yatmaktadır. 

Gelişme hızı bakımından, Türkiye'de global 
gelişme hızı plân hedefine yakın veya o sevi
yede göründüğü yıllarda bile hayati sektör olan 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — ikti
sadi Devlet Teşekkülleri konusunda da Demi
rel Hükümetinin bilançosu parlak değildir. 

1965 yılında bizzat Sayın Demirel'in ve arka
daşlarının imzasiyle hazırlanmış olan yıllık 
programda, o yıl içinde yapılacağı vadedilen 
bâzı işler vardı. 100 milyon liralık bir iktisadi 
varlığa sahibolan iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin daha kârlı, daha verimli çalışması için bâ-
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tanm ve sanayi sektörlerinde plânhedeflerine 
ulaşılmadığını, genellikle görmekteyiz. 

Sanayi alanında; birçok yıllarda kalkınma, 
hızının gerisinde kalınmış, plânda öngörülen 
kalkınma hızına varıldığı yıllar veya yaklaşıl
dığı yıllar ender olmuş, tarım sektöründe ise 
plânın tesbit ettiği yüzde 4,1 lik kalkınma hızı
nın çok çok gerisinde kalınmıştır, 

İkinci Kalkınma Plânının uygulanma yılla
rı olan 1968 ve 1969 yıllarında, tarım sektörün
de kalkınma hızı sırasiyle yüzde 1,9 ve yüzde 
0,8 den ibarettir. Bunları, Bütçe Karma Komis
yonumuzun 1970 bütçesine ait raporundan nak
lederek arz ediyorum. 

Bu temel sektörde başarıya ulaşılamaması-
nın ciddî sebepleri vardır. Daima hava şartla
rına kusur yükliyerek bunun içinden çıkmak 
mümkün değildir. Gerçek şudur ki, Türkiye'de 
tarım sektöründe insan - toprak ilişkilerinden, 
tarımda verimi artıracak çeşitli usullerin 
ciddî şekilde uygulanmasına varıncaya kadar, 
her alanda alınması gerekli ve geç kalmış 
tedbirler vardır. 

Bu konuda, ıSayın Demirel'in imzasını ta
şıyan resmî belgelerde, 1965 yılından bu yana, 
bütçe müzakerelerinde arz ettiğim çelişik ifa
deler, birbirine zıt düşünceler ve beyanlar 
mevcuttur. Bunların üzerinde bugün Yüce He
yetinizi fazla yormak istemiyorum. 

Yalnız Türkiye'de toplam mülî gelir rakam
larının artışından bahsederek, «vatandaşa re
fah ıgetirdik» demenin kabil olmadığını, tarım
dan geçinen büyük vatandaş kütlesinin ıstıra
bının yıldan yıla artmakta olduğunu, Yüce 
Meclise arz etmeyi vazife sayıyoruz. 

Türkiye'de tarım nüfusu % 1 in üstünde 
artarken, % 1 - 1,5 civarında kalan kalkınma 
hızları, tarım sektöründe fert başına düşen 
gelirin artmadığını ortaya koyan resmî rakam
lardır. 

Zirai mahsullerin fiyatlariyle, köylü ve 
çiftçilerimizin satınalmaya mecbur oldukları 
çeşitli sınai mamullerin, ziraat alet ve maki-
nalarının fiyatları yanyana konduğu zaman, 
<zirai mahsullerin değerinin düştüğü görülür. 
Zirai mahsullerin değerindeki ıbu nispî düşme, 
köylümüzün yıldan yıla borca batmasına ve 
geçim şartlarının ağırlaşmasına yol açmıştır. 
Büyük vatandaş kütlesinin refahında artış 

sağlamıyan bir politikanın, «refahı tabana in
direceğiz» sloganlariyle netice almasına imkân 
yoktur ve Türkiye'de plân hedeflerinden biri 
olan sosyal adaleti ıgerçekleştirmenin bu yolla 
mümkün olmıyacağı aşikârdır. 

Zirai mahsulleri değerlendirme yolunda, 
son yıllarda yapılmış olan bâzı çalışmaların ve 
alınmış tedbirlerin yetersizliğini, çeşitli vesi
lelerle bu kürsüde ifade ettik. 

Taban fiyat sistemi aslında doğru bir sis
temdir, ama Türkiye'de taban fiyat sistemi tat
bik edildiği bölgelerde, vatandaşlar arasında 
bulunan, onların dertlerini bizzat dinlemiş 
olan herkes bilir ki, pamuk bölgesinde de, fın
dık bölgesinde de, üzüm bölgesinde de, tütün 
bölgesinde de, bilhassa ihraç malı yetiştiren 
bölgelerde müstahsil vatandaş aradığını bula
mamıştır. Buğday istihsal eden, hububat is
tihsal eden bölgede, her şeyin fiyatının hızla 
artmasına karşılık, hububat fiyatlarının he
men hemen yerinde sayması ve ancak köylü
nün elinden mahsul çıktıktan sonra, kış ayla
rına doğru hububat fiyatlarının yükselmesi, 
hububat bölgesindeki köylü vatandaşı da ıstı
rapta bırakmıştır. 

Pancar müstahsılına gelince; bundan yıl
larca önce, bir kilo pancar karşılığında aldığı 
bedeli, artan hayat pahalılığına rağmen bu
gün alamamaktadır. Mahsulünün fiyatı düşü
rülmüş, satınaldığı her şeyin fiyatı artmıştır. 
Türk köylüsü; sattığı ucuz, aldığı pahalı bir 
durumdadır. Bu gerçek inkâr edilebilir bir ger
çek değildir ve Demirel hükümetlerinin bilan
çosu bu olduğuna göre, gelecekte bu Hüküme
tin Türk köylüsüne beklediği refahı götürece
ğine inanmak kolay değildir. 

Destekleme alımı yapılan yerlerde, teşki
lâtın yetersizliği, ayrılan fonların yetersizliği, 
zamanında alım yapılamayışı, vatandaşların 
alım yerlerinin kapılarında günlerce, bâzan 
yağmur altında beklemiye mecbur olmaları, 
verdikleri malın bedelini hemen alamyışları ve 
meselâ hayvancılık Ibölgesi olan Doğu'dan mi
sal vereyim; Et ve Balık Kurumuna mal satıp, 
bedelini ne zaman alacaklarını bilemeyişleri 
yüzünden, her sahada destekleme alımları ge
rekli neticeyi vermemektedir. 

Et ve Balık Kurumunun, müstahsil hay
vancı köylüye tanıdığı fiyatlar nazari kalmak-
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tadır. Kapıda günlerce beklemeye mecbur olan, 
malını nasıl besliyeceğini şaşıran, malını ku
ruma teslim ettikten sonra kendisine bildiri
len tartı üzerinden bedelini ileriki bir günde 
alacağı söylenen, fakat bu bedeli ne gün alaca
ğını bilemiyen vatandaş, eli böğründe kalmak
ta ve kurumla uğraşmaktansa, çok daha ucu
za Et ve Balık Kurumunun kapısındaki bir 
başkasına, bir şahsa malını çok daha ucuz fi
yatla, fakat peşin parayla satmayı tercih et
mektedir. 

Bütün bu ıstırapları, memleketi karış karış 
dolaşıp yerinde görerek bu kürsüde dile ge
tirdiğimiz zaman, karşımıza birtakım ka
rarnamelerle, nazari tedbirlerle çıkılması tat
minkâr değildir, yeterli değildir. Çünkü, haki
katte, bu taban fiyat sistemi veya destekleme 
alımı sistemi, Ege bölgesinden Doğu - Anadolu'
ya kadar, Karadenizden Akdeniz kıyılarına ka
dar çeşitli bölgelerde ve çeşitli ürünler için bek
lendiği şekilde işlemememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün güven oyu is-
tiyen Sayın Demirel Hükümeti, programında, 
böigelerarası denge meselesine geniş yer ayır
mış görünüyor. G. P. nin kurulduğu günden 
beri, Türkiye'de kalkınmanın bölgeler arasında 
dengeli bir şekilde gerçekleşmesi lüzumunda na
sıl ısrar ettiği malûmunuzdur. 

Türkiye'de bir Zümremin değil, bütün mille
tin kalkınmasını, bir bölgenin değil, bütün va
tanın kalkınması fikrini savunmaya devam ede
ceğiz. 

Sosyal adalet kadar, böigelerarası adaletin 
de önemini ne kadar ısrarla belirtsek azdır. Tür
kiye, vatan olarak daha büyük bir bütünlüğe, 
mahrumiyet bölgeleri, gelişmeye muhtaç bölge
leri kalkındınldığı zaman erişmiş olacaktır. 

Yalnız Doğu - Anadolu ve yalnız Güney -
Doğu Anadolu değil, Karedenizin bâzı topraksız 
bölgeleri, Orta - Anadolu'nun ihmal edilmiş, ku
rak, verimsiz topraklı bâzı çilekeş bölgeleri, hat
tâ yer yer bu bölgenin dışında bir dağ ilçesi, 
bir mahrumiyet bölgesi... Türkiye'de bunlar 
vardır. Bunlarla ilgili tedbirler, bugüne kadar 
yeteri ölçüde tesirli olmamıştır. 

Böigelerarası yatırım miktarlarının dağılı
şında, Cumhuriyet Senatosunda, değerli arka
daşım Sayın Ferid Melen'in belirttiği, bu kür
süde defalarca bizim belirttiğimiz gibi, bir den
gesizlik mevcuttur. 

Kredi dağılımında dengesizlik mevcuttur. 
Buna ait rakamları, daha önce başka vesileyle, 
resmî belgelerden, Hükümetin imzasını taşıyan 
belgelerden almak suretiyle arz etmiştim. Bütün 
bu rakamları tekrar ederek vaktinizi bir defa 
daha alacak değilim. 

Hükümet programında ve 1970 yıllık prog
ramında, böigelerarası dengenin sağlanması için 
ortaya sürülmüş olan vaitlerin bir kısmı güzel
dir. Ancak bu vaitlerin, bundan Öncekiler gibi, 
kâğıt üstünde kalmasından endişe ederiz ve 
G. P. Grupu olarak bunların kâğıt üstünde kal
maması için murakabe vazifemizi, vatansever 
muhalefet vazifimizi dikkatle yapmaya, her ha
lükârda, hangi Hükümet işbaşında olursa olsun, 
devam edeceğiz. 

G. P. nin bu konudaki bir kanun teklifini de 
hatırlatmadan geçemiyeceğim. G. P. Türkiye'de, 
gelişmeye muhtaç bölgelere yatırım yapmakla 
görevli ve bütün imkânlarını yalnız gelişmeye 
muhtaç bölgelerde sarf edecek, bir kuruşunu 
dahi gelişmiş bölgelerde sarf edemiyecek olan, 
özel ve ayrı bir bankanın kurulmasını teklif et
mektedir. Gelişmeye muhtaç bölgeler, yatırım 
ve Kalkınma Bankası adiyle, yalnız gelişecek 
illerde, geri kalmış illerde yatırım yapmak üze
re, bir ayrı finansman ve yatırım kurumu teşkil 
edildiği takdirdedir ki, bu bölgenin ıstırabına 
çare bulmak mümkün olabilir. Bu fikri Hükü
metin benimsediğine şahidolmadık. 

Demirel hükümetlerinin işbaşında bulundu
ğu süre zarfında, toptan eşya fiyatlarını göste
ren resmî istitastiklere göre, Türk parasının sa
tmalına gücündeki düşme % 30 civarındadır. 
Hakikatte toptan eşya fiyatları indeksi hayat 
pahalılığındaki artışı tam olarak aksettirmez. 
Hele bâzı şehirlerimizde hayat pahalılığındaki 
artış, bu oranın çok üstünde seyretmiştir. Buna 
karşılık, birçok dar gelirli vatandaş zümreleri
nin gelirlerinde bu ölçüde artışlar olmadığı için, 
hayat pahalılığının yükü, bir ateşten gömlek 
gibi, bu fakir ve dar gelirli vatandaşların sırtı
na geçmiş bulunmaktadır. 

Fiyat istikrarının sağlanması, sıhhatli bir 
kalkınma için zaruridir. Rakamlar gösteriyor 
ki, Demirel hükümetlerinin işbaşına geçtiği ilk 
yıllardan, son yıllara doğru, hayat pahalılığın
daki artış temposunda bir hızlanma vardır. 1969 
yılında, hayat pahalılığındaki artış temposu da-
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ha hızlıdır. Fiyatlar 1969 yılında, daha önceki 
yıllara nazaran biraz daha hızlı artmıştır ve 
1970 yılın daha ağır enflâsyoncu baskılarla gir
diğimiz, her iktisatçının kabul ettiği bir gerçek
tir. 

O halde, dış ödeme dengesi bakımından, 
memleketi ağır bir noktaya getirdikleri gibi, 
hayat pahalılığı bakımından da, Demirci hükü
metleri memleketi oldukça ağır bir noktaya ge
tirmişlerdir. Bundan sonra da aynı politikanın 
devamı, temel konularda aynı ihmalin devamı 
için rey kullanınız... G. P. G-rupu bunu yapma
ya imkân görmemektedir. Bir Hükümet değişik
liği ve bu konuların üzerine daha ciddî, daha 
bilgili, daha azimli olarak eğilecek bir başka 
ekibin işbaşına geçmesi, demokratik yoldan, bu 
hayati dâvaların çözülmesini kolaylaştıracağı 
inancındayız. 

Yıllardan beri bekliyen bir idari ıslahat ko
nusu vardır. Türkiye'de idarenin ıslahı konu
sunda yapılmış ilmî araştırmalar vardır. Siyasi 
hayata atılmadan evvel, Plânlama Teşkilâtının 
da katılmasiyle yapılmış olan bu çalışmalara, 
bir ölçüde, sayısız uzmanlar arasında Sayın Sü
leyman Demirel'in de, bir zamanlar katılmış ol
duğunu hatırlıyoruz. Ortaya çıkmış olan bu ra
porlardaki teklifler gerçekleşmemiştir. Daha 
1965 yılında, bizzat Sayın Demirel'in imzasiyle 
yürürlüğe konmuş olan programdan şu satırları 
okuyoruz : 

«Bakanlar Kurulunca yerine getirilmesi ge
reken bâzı işlemlerin, idarenin alt kademelerin
de sonuçlandırılmasını öngören ve idareyi, yeni
den düzenleme komisyonunca teklif edilip, Baş
bakanlıkça da uygun görülen tasarı, en kısa sü
rede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak 
ve 1966 yılının ilk yarısında kanunlaşması için 
çaba gösterilecektir.» İmza, Sayın Demirel ve ar
kadaşları. 

1966 nm ilk yarısı geçti, 1967 geçti, 1968 
geçti, 1969 geçti, bütün bu idari ıslahat tedbir
leri unutuldu. Ben bir tek misalini verdim, ida
ri ıslahatla ilgili daha pek çok tedbirler Hükü
met programlarında ve yıllık programlarda yer 
almıştır, fakat gerekli ilgiyi görmemiştir. İlgiyi 
sağlamak için, Sayın Demirel'in imzasını taşıyan 
bir yıllık programda, o yıl idari ıslahat konusu
nun, bir bakana özel vazife olarak verileceği 
tasrih edilmiştir. Bir bakanın, mahsus surette, 
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bu idari ıslahat konusuyla uğraşacağına dair 
yıllık programa hüküm konmuştur. Bu da ya
pılmamıştır, o yıl da gerçekleşmemiştir. Hulâsa 
temel dâvalarda dikkati çeken bir gecikme, dik
kati çeken bir ihmal vardır. 

1966 da hazırlanan ve 1967 yılında yayınla
nan, yine Sayın Demirel ve arkadaşlarının im
zasını taşıyan programdaki şu cümleler, burada 
okunmaya değer; 

«Mehtap projesi, yani-Merkezi Hükümet Teş
kilâtı Araştırma Projesi uygulanacaktır. 

idareyi yeniden düzenleme işi, bir Hükümet 
üyesinin siyasi sorumluluğuna verilecek ve en 
geç 1967 yılı sonuna kadar çalışmalar tamamla
nacaktır.» 

Arkadaşlar, buna benzer vaitleri 1970 de, 
şimdi okunan programında tekrarlıyan bir Hü
kümetin karşısında, «siz dört sene evvel de aynı 
vaitleri yapmıştınız» diye bu vesikaları hatırla
tarak çıktığımız zaman bunun yadırganmaması 
gerekir. T. B. M. M., murakabe vazifesini yapar
ken, tutulan vaitlerle tutulmıyan vaitlerin bi
lançosunu göz önünde tutmaya mecburdur. 

Personel Kanunu konusunda yapılan resmî 
vaitlerin nasıl ihmal edildiğini hatırlamıyan 
yoktur. Türkiye ide Devlet hizmetinde çalışan 
herkes bunun acısını çekmiş, ıstırabını duymuş
tur. Bugünlerde Hükümete güven oyu tartışma
sı yapılırken, «Devlet personelinin yıllardan 
beri beklediği ıslahat hemen oluverecektî, işte 
bütçeye bir kırmızı oy verildi, bu mesele suya 
düştü» tarzında bir propaganda yürütülmek is
tenmektedir. Devlet personeli içinde tek insa
nın bu propagandaya inanmış olacağını sanmı
yorum. 1965, 1966 yılından beri her yıl «1 Mart 
1966 da, 1 Mart 1967 de bu malî hükümler uy
gulanacaktır» diye resmî vaitler yapılmış, yeri
ne gelmemiş, 1970 yılında; «Ah şu kırmızı oy 
olmasaydı hemen birkaç hafta içinde bu işi haü-
lediverecektik.» deniyor. Halbuki, beyanlardan 
anlıyoruz ki, tasarıya son şeklini vermek için 
daha çalışmalar devam etmektedir. Hükümet 
kırmızı oy almakla tasan üzerindeki açlışmala-
rmı inkıtaa uğratmaya mecbur değildi. Zaman 
kaybedildiğini sanmıyorum. Bu konuda ciddî 
olarak mesele üzerine eğilecek, sözünü tutacak, 
bu kürsüde va'detitiğini mutlaka yapacak bir 
Cumhuriyet Hükümetinin, personel dâvasını 
1970 yılının ilk aylarında halledebileceğine ina-
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nıyorum ve cıkarılaca'k olan kanunun 1 Mart 
1970 den başlıyarak, yani bütçe kabul edilseydi 
hangi gün yürürlüğe girece'k idiyse o günden 
başlatılmak suretiyle, Devlet personelinin mağ
duriyetine imkân verilmiyeceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu dâva çözülecektir. 
Ama, bu dâva, Sayın Demirel Hükümetinin elin
de Çözülür mü? Bunda şüphemiz vardır, yıllar
dan beri edindiğimiz tecrübeye, yıllardan beri 
geçirilen tecrübelere göre. 

Devlet personelinin ıstırabına son vermek lâ
zımdır. Bu milletin hizmetinde çalışan insanla
rın, aile geçindirmek zorunda olan insanların 
Devletten aldıkları para ile haysiyetli bir şekil
de, namuslu ve şerefli bir şeklMe ailelerini ge
çindirmeleri imkânını behemehal sağlamak lâ
zımıdır. Bu yapılacaktır, fakat bu dâvayı, ihmal
ci tutumun elinden 'kurtarmak da lâzımdır. 
G. P. nin davranışına işte bu düşünce hâkim ol
muştur, bu düşünce hâkim olacaktır. Yıllardan 
beri ihmal edilmiş dâvaların; «Eğer kırmızı oy 
verilmeseydi onbeş gün. içinde biz bunu hallede
cektik.» diye bir propaganda konusu haline ge
tirilmesi doğru değildir. Bu dâva halledilecek
tir, ama ehil ellerde ve sözünde duran bir Hü
kümetin elinde halledilecektir. 

Türkiye'nin eğitim meseleleri, Türkiye'nin 
sağlık dâvası, Türkiye'de çeşitli zümreleri ilgi
lendiren birtakım islâhat tedbirleri de, maalesef 
Demirel hükümetlerinin elinde gereken ilgiyi 
görmemiştir. 

Birtakım istatistik rakamlarda büyümeler 
vardır. Her memlekette istatistik rakamları yıl
dan yıla yükselir ama değerli arkadaşlarım, 
eğitim sahalsında da, sağlık işlerinde de plân he
deflerinden esaslı sapmalar vardır. 

Millî sağlık hizmetimiz, sosyalizasyon bölge
linde gerektiği şekilde işlemiyor. Daha evvel bu 
kürsüye birçok defalar bu gerçekleri getirdik : 
Binalar yapılmıştır, hekimsizdir, sağlık memu
rundan mahrumdur. Hekim ve sağlık memuru 
mahrumiyet bölgelerine gitmiştir, çıkarılan yan
lış bir kararla, tatbik edilen yeni bir ücret po-
litikasiyle büyük şehirlere tekrar akın yaptırıl
mıştır. Mahrumiyet bölgesinde çalışanlara daha 
yükısek ücretler vermek suretiyle Muş'a, Ağrı'
ya, Van'a, Hakkâri'ye hekim gitmesi sağlanmış 
ilken, yanlış bir adım yüzünden bu hekimlerin en 
önemli bir kısmının gerisin geriye büyük mer

kezlere akın etmesi gibi ters bir sonuç doğurul-
muştur. Bu dâvanın ciddiyetle ele alınması ve 
'bu fakir millete yüz milyonlara mal olmuş olan 
tesislerin boş kalmak suretiyle, kapı ve çerçeve
leri sökülmek suretiyle bir harebeye dönmesinin 
süratle önlenmeisi şarttır. Sağlık ocaklarının bi
rer israf âbidesi olarak bomboş kalmaması için, 
bunların hizmet görmesi için, sağlık alanından 
personel yetiştirme ve personeli iyi bir ücret po-
litikaisiyle, iyi bir teşvik politikasiyle yerinde 
kullanmak zaruridir. 

Eğitim konusunda da plân hedeflerinden sa
pılmıştır. Türkiye'de eğitim dâvası, son yılların 
en çok tartışılan konularından biridir. Eğitim
de fırsat eşitliği temel ihtiyaçlardan biridir. 
İkinci Kalkınma Plânı müzakere edilirken G. P. 
nin bu konuda yapmış olduğu teklifi Yüce Mec
lisin geçen dönemdeki üyeleri hatırlarlar. 

Kabiliyet ve zekâ Allah vergisidir, para ile 
alınmaz, tavsiye mektubu ile elde edilmez, kabi
liyet ve zekâ kimdedir bilinmez. Mebusun çocu
ğu kabiliyetsiz olur, Mecliste çalışan odacının 
çocuğu en büyük zekâ ve kabiliyete sahip bulu
nabilir. En fakir ve en ufak köydeki bir kulü
bede bir işçinin, bir seyyar satıcının evinde be
şikte sallanan çocuk, belki de yarın Türkiye'yi 
kurtaracak olan kumandandır, fukaralığa çare 
bulacak büyük iktisatçıdır, kansere çare bula
cak büyük ilim adamıdır. Bu dâvayı çözebilmek 
için kabiliyetli olan insanın okuması lâzımdır. 
Okumanın, parası olanın imtiyazı değil, zekâsı 
olanın hakkı, çalışanın hakkı olduğunu kabul 
eden fırisat eşitliğini gerçekleştirmek için bu 
kürsüye G. P. birçok teklifler getirdi, Yüce 
Meclise birçok kanun teklifleri verdi. 

Arkadaşlar, bir Kredi ve Yurtlar Kurumu 
vardır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna Demirel hükümetleri, kanunen ödenme
si lâzımgelen miktarları bâzı yıllarda ödememiş
lerdir. Kredi, burs alması lâzımgelen evlâtları
mızın birçoğu burs ve kredi alamıyorsa, bunda 
bilhassa yüksek öğretimdeki son huzursuzluk
lardan sonra dâvanın Hükümetçe yeteri kadar 
ciddiye alınmaması faktörlerden biridir. Yüksek 
Öğrenim ve Kredi Kurumunun sermayesinin bir 
milyar liraya yükseltilmesini istiyoruz. Kredi 
vermede bugün mevcudolan ve köy çocuklarının 
bir türlü halledemedikleri kefil bulma, yüksek 
gelirli veya tüccar kefil bulma mecburiyetine 
bir çare bulunmasını istiyoruz. 
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Pırıl pırıl bir kabiliyetle, en yüksek puvan-
larla burs ve kredi almaya hak kazanan çocuk
lar vardır ki, kefil bulamamak yüzünden elde 
ettikleri bu hak yanıp gitmekte ve onlara naza
ran daha az kabiliyeti olan insanlara intikal et
mektedir. 

Köy çocukları için ortaokul ve liselerin ya-
nınlda çok sayıda pansiyonlar, yatakhaneler, 
yurt binaları açmak lâzımdır. Meslekî eğitim
de ve orta eğitimde, lisede bunu gerçekleştir
mek şarttır. Orta öğretimde parasız yatılı öğ
renci nisbetini süratle artırmak gerekir. İkinci 
Kalkınma Plânına bu yolda güzel hükümler 
konmuştur. Bu hükümü daha da genişleten bir 
önergemiz Yüce Meclis tarafından kabul edil
miştir. Ama, getirilen bütçelerin ve yapılan 
tatbikatın bu konuda plâna girmiş olan hü
kümleri tam olarak aksettirildiğine kaani de
ğiliz. Beş Yıllık Plân döneminin sonunda, bu 
gidişle plânda tesbit ettiğimiz parasız yatı
lı öğrenci hedefine ulaşılabileceğini sanmıyo
rum. 

Eğitimin tek dâvası «imkân ve fırsat eşitli
ği» dâvası değildir. Bunun yanısıra Türkiye'
nin kalkınması için gerekli insangücünü plâna 
uygun şekilde yetiştirme dâvası vardır. Hal
buki Türkiye'de eğitim politikası,, daha çok 
bunun dışında mülâhazalarla idare ediliyor 
intibaını alıyoruz. Türkiye'nin şiddetle muh-
tacolduğu birtakım meslekî ve teknik eğitim 
kollarında gerekli hamle yapılmamaktadır. Yük
sek öğretimde gecikmiş olan ıslahat ele alın
mamıştır. Yüksek öğretimde öğrencileri soka
ğa taşmaya sürükliyen kışkırtmaların hepsi
ni reddeden,, bu kışkırtmalarla mücadele eden, 
resmî bina işgallerini bu kürsüde daima tak
bih eden ve kanun hâkimiyetini savunan bir 
siyasi parti olarak, yüksek öğretimdeki huzur
suzluğun bir sebebi, aşırı akımların kışkırtma-" 
lariyle, diğer sebebi de; hiç şüphesiz, bu alan
da alınması gerekli birçok tedbirlerin zama
nında alınmayışıdır, demek hakikatin tâ ken
disi olacaktır. *> 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de esnaf ve 
sanatkârlar için son hükümet programında, 
bugün Meclisten güven oyu istiyen Hüküme
tin Programında birtakım vaitler vardır. Bun
lar, G. P. olarak bizim kurulduğumuz gün prog
ramımıza koyduğumuz, yıllardan beri inançla 
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savunduğumuz fikirlerdir. Elbetteki bunların 
karşısında değiliz. Ancak, 1964 -1965 yılların
dan beri Türkiye'de esnaf ve sanatkârlara sos
yal güvenlik, sigorta güvenliği vadedilir. Vâ-
dedilir ama, gerçekleşmiş değildir kazaya, has
talığa, ihtiyarlığa karşı. 

Esnaf ve sanatkârın defter tutma külfe
tinden kurtarılması, götürü bir usul ile vergi 
ödemesi hem devlet gelirlerini artıracak, hem; 
de esnaf ve sanatkârın külfetini azaltacaktır. 
Bu mevzuda iktidarın icraatını beklemeden 
kanun teklifi hazırlayıp vermişizdir. Ama, hü
kümetler bu mevzua yeteri kadar eğilmemiş
tir. Son yıllarda meydana çıkmış olan esnaf te
şekküllerinin İsrarla ve haklı olarak istedik
leri bir husustur. 

Halk Bankasının sermayesinin genişletilme
si, bâzı kredi imkânlarının artırılması yoliyle 
geçen yıllarda Türk esnafına, takdirle karşı
ladığımız, bâzı hizmetler de yapılmıştır. Bunla
rı biz inkâr etmeyiz. Bu hizmetler Türk esna
fı için faydalı da olmuştur. Ancak, yeterli de
ğildir. 

Gerek kredi sahasında, gerek vergi saha
sında, gerek sosyal güvenlik sahasında yıl
lardan beri gecikmiş olan ıslahatın yapılma
sı lâzımdır. Bunu, yeni bir hükümetin daha di
namik bir şekilde ele alacağı ve gerçekleştire
ceği kanaatini beslemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin önemli 
bir dâvası; huzur, güven ve asayiş ihtiyacıdır. 
Türkiye'nin bugün hangi bölgesine gitseniz 
vatandaştan bu şikâyeti dinlersiniz. Vatandaş, 
evinde rahat oturmak, tarlasında rahat, çalış
mak, iş yerinde huzur içinde meslekini icra et
mek, yurdunda rahat dolaşmalç, canından, ma
lından, emin olmak istiyor. 

Türkiye'de bugün huzur ve asayiş yeteri 
kadar gerçekleşmiş değildir. Yalnız ekin yak
maları, hayvan hırsızlığı, yaralamalar, adam 
öldürmeler, yol kesmeler, soygunlar değU, bu
nun dışında üzerinde önemle durulması ge
reken konular vardır. Resmî bina işgalleri, sü-( 
rüp giden boykotlar, açıktan açığa ve perva
sızca kanunları çiğneyen birtakım Anayasa dışı 
faaliyetler, kimsenin gözünden kaçmıyacak ka
dar, önem kazanmıştır. 

Türkiye'de Anayasanın ve kanunların ya
sakladığı birtakım faaliyetler vardır. Ama kU 
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mi Moskova'dan, kimi Pekin'den, kiıni Suudi 
Arabistan'dan beslenen birtakım faaliyetlerin 
Türkiye'de sürüp gittiğini, meseleleri yakın
dan takibeden kim inkâr edebilir 

Türkiye'de bir kızıl ihtilâli gerçekleştir
mek için günden güne artan bir azgınlıkla her 
türlü kışkırtmalar pervasızca,, cüretkâr bir şe
kilde yapılmaktadır. Türkiye'de teokratik dev
let kurma hevesinde olanlar faaliyet halinde
dir ve Türkiye'de uçlar sokaklarda çatışmak
ta, kanlı kavgalar olmaktadır. Aşırı akımlar 
çatışmasından bir netice çıkmıyacağı, kanlı 
sokak kavgalarından Türkiye'nin bir şey ka-
zanmıyacağı meydanda iken, bunlar karşısın
da yeterli bir tutum ve davranış, görüılmemek-
tedii*. 

Hükümetin bu konuda yeteri kadar karar
lı, yeteri kadar azimli ve kanun hâkimiyetini 
tesiste yeteri kadar kudretli olmadığını birçok 
misalleriyle bu kürsüde ifade etmek fırsatını 
bulmuşuzdur. Bunlar üzerinde uzun uzun du
rarak Yüksek Heyetinizi yormak istemiyorum. 
Gidişin, mutlaka durdurulması lâzımgelen teh
likeli bir gidiş olduğunu, memleketini seven 
her vatandaşın, her gerçek milliyetçinin du
yup tesbit ettiğine biz inanıyoruz. 

Türkiye'de kızıl ihtilâl heveslilerine de, teok
ratik devlet heveslilerine de «dur» diyecek, 
Cumhuriyetin temellerini yıkmaya çalışanla
rın bu zararlı ve yıkıcı faaliyetlerini önliyecek 
tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Sayın Demirel Hükümeti işbaşında bulun
duğu süre zarfında Türkiye Cumhuriyetinin 
temellerini yıkmaya çalışanların faaliyetleri 
azalarak mı gitmiştir, artarak mı gitmiştir? 
Herkes açıkça görüyor; bu faaliyetler artmak
tadır. Yurt dışında yetiştirilen birtakım kızıl 
ihtilâlciler ve tedhişçiler, Türkiye sınırlarından 
içeri sabotaj ve tedhiş hareketlerinde bulun
mak üzere sokulabilmektedir. 

Hâdiselerin bu akışı karşısında, defalarca! 
bu kürsüde dile getirdiğimiz bu gidiş karşı
sında, Hükümetin ortaya koymuş olduğu maze
retler, makbul mazeretler, yeterli mazeretler de
ğildir. Biz inanıyoruz ki, bu tehlikelerle mü
cadele fikir ve düşünce üstünlüğüne ihtiyaç 
vardır, çok kararlı, azimli ve yürekli bir tutum
la kanun hâkimiyetini kurmaya ihtiyaç var
dır, iktisadi ve sosyal tedbirlerle Türkiye'de 

fakirliği, yoksulluğu yenmeye ihtiyaç vardır. 
i)emirel hükümetlerinin bu konulardaki icraa
tı, bu üç noktanın üçünde de gerekli seviyede 
olmamdır, yeni Hükümetin de bu konuda ge
rekli başarıyı göstereceğine itimat edemiyoruz 
ve Güven Partisi Grupunun Hükümete verece
ği reyde, hiç şüphesiz bu konudaki kanaatimi
zin de tesiri olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, dış politika ile ilgili 
bâzı konularda son zamanlarda Hükümetle ara
mızda görüş ayrılıkları belirmiştir. Seçimler
den sonra kurulan Demirel Hükümetinin prog
ramı görüşülürken Güven Partisi Grupu adı
na yaptığım konuşmada; ikili anlaşmalara 
temas etmiş ve «ikili anlaşmalar mutlaka bu 
Mecliste görüşülmelidir» demiştim. Bu Meclis
te görüşülmelidir, derken; yapılan yeni temel 
anlaşmanın Meclisin onayına arz edilmesi ge
rektiğini de açıkça belirtmiştim. Hukukî ba
kımdan bâzı hükümlerin, Anayasaya görer[X bu 
Meclisten geçmesi gerektiğini, 244 sayılı Ka
nun, bâzı noktalarda Hükümete onaylama yet
kisi verir görünse bile,, siyasi bakımdan bu an
latmayı Meclisten geçirmenin çok daha isa
betli olacağını ısrarla ifade etmiştim. O gün 
Saym Demirel, bu anlaşmanın Meclise getiri
leceğini söylemişti. Ancak;, bunun bilgi ver
mek için getirileceğini, anlaşmanın esasen onay
lanmış olduğunu da ifade etmişlerdi. Bu, ka
naatimizce önemli bir hata olmuştur arkadaş
larım. Bu konuda ortaya atılan haklı ve hak
sız iddiaların sürüp gitmesine zemin hazırla
mıştır. 

Yapılan yeni anlaşmanın muhtevasında da, 
Yüce Meclise daha evvel arz etmek fırsatını bul
duğumuz bâzı görüş ayrılıklarımız vardır. Giz
li celsede konuşulan hususların hiçbirini açık-
lamaksızm, basın toplantılariyle ve açık tar
tışmalarda ortaya çıkmış olan birkaç önemli ko
nuya, sadece en önemli birkaç konuya temas 
etmek istiyorum. 

Anlaşmaların fesih ile ilgili veya uygulama 
anlaşmalarının temel anlaşmaya uydurulmasiy-
le ilgili hükümlerde tanınmış olan müddetler 
uzundur, fahiştir ve yersiz olarak Türkiye'yi 
birtakım mükellefiyetler altına sokacak mahi
yettedir. Türkiye'de kurulmuş olan ortak sa
vunma tenislerinin komutasının Türk komutan
larının elinde olması görüşünü Güven Partisi 
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Grupu olarak ısrarla savunmaya devam edece
ğiz. 

Yapılmış olan yeni anlaşmada, eski tatbi
kata nazaran, şüphesiz faydalı bâzı yenilik
ler vardır. Bunları tam bir dürüstlükle Güven 
Partisi resmî beyanlarında ve Meclis konuşma
larında açıklamıştır. Katıldığımız noktalar var
dır, Türkiye'nin millî menfaatleri halamından 
mahzurlu gördüğümüz noktalar vardır. Güven 
Partisi, Türkiye'nin NATO ittifakı içinde hay
siyetli bir politikayı takibedebilmesi ve millî 
güvenliği için alınmış tedbirlerin Türkiye'ye 
yararlı olabilmesi için yapılması lâzımgelen de
ğişiklikler hakkında görüşlerini ortaya koy
muştur. Bu konularda Hükümetin, bâzı nokta
larda görüşlerimize ayrı bir tutum içinde bu
lunduğunu bir defa daha tesbit ve tescil et
mek istiyorum. 

Türkiye, millî savunma dâvalarında çok dik
katli olmak zorundadır. Türkiye öyle bir coğra
fi bölgede yaşamaktadır ki, çepeçevre her ya
nından tehlike gelebilir; Kuzeyden gelebilir, 
NATO içinde müttefikimiz görünen Yunanis
tan'dan gelebilir, Balkanlardan gelebilir, istik
rarsız hükümetlerin bulunduğu ve devamlı ih
tilâlci kaynaşmalar içinde çalkanan Doğu ve 
Güney Doğusundan gelebilir, Akdenizden ve 
Eğeden tehlikeler gelebilir. 

Türkiye, NATO stratejisinin tesbitinde ve 
nükleer stratejinin tesbitinde çok dikkatle söfl 
sahibi olmak mevkiindedir. Bu kürsüde saat
lerce süren maruzatımla bu konudaki görüşle
rimizi açıklamış olduğum için bunların üze
rinde fazla durmuyorum, fakat genel olarak 
varmış olduğumuz bir kanaati ifade etmek is
terim; Sayın Demirel Hükümetinin bu konu
larda milletlerarası alandaki gelişmeleri yete
ri kadar dikkatle takibettiği ve değerlendirdi
ği inancında değiliz. 

Ortak Pazar konusunda uyarmalarımız Hü
kümete tesir etmemiş görünüyor. Biz bu uyar
maları tekrarlamayı memleket vazifesi sayıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmiş ekonomile
rin bulunduğu bir toplulukla, gelişmeye muh
taç bir ekonominin işbirliğinde dikkatli olmak 
zarureti vardır. Ankara Anlaşması, Türkiye'
nin hiçbir tâviz vermeden, sadece yardım gö
rerek ve gümrük kolaylıklarından yararlana

rak geçebileceği bir hazırlık dönemini, bunun 
için kabul etmiştir. Hazırlık dönemi içinde Tür
kiye gerekli hazırlıkları yapıp yetiştiremez-
se, bu hazırlık döneminin uzatılması esası bu
nun için bu anlaşmaya konmuştu. Hazırlık dö
neminden, ikinci dönem olan geçiş dönemine 
otomatik bir şekilde atlanmaması, fakat yine 
Türkiye'nin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu; 
üyelerinin ortak kararı ile, ittifakla alınacak 
bir kararla geçiş dönemine atlanabilmesi, ge
çiş döneminden de tam üyelik statüsüne, yine 
ayrı bir kararla ve yeni bir kararla geçilme
si,, bunun için kabul edilmişti. Belli müddetle
rin sonunda otomatik olarak hazırlık döne
minden geçiş dönemine, geçiş döneminden tam 
üyeliğe atlanması söz konusu olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hazırlık dönemini 
Türkiye yeteri kadar değerlendirmiş midir? 
Kanaatimizce bunu iddia etmeye imkân yoktur. 
Ne devlet sektörü, ne de özel sektörümüz ha
zırlık döneminde Ortak Pazara hazırlık olaraikl 
kendisine düşen vazifeleri tam olarak yapma
mış, daha doğrusu Hükümet bu alanda özel 
sektörü yeteri kadar hazırlamak için tedbir 
almamış ve devlet sektöründe alınması gerekli 
birtakım tedbirleri de ihmal etmiştir. 

Bakanlar Kurulunun, Resmî Gazetede yaym-
lanmıyan, bir kararnamesi vardır; Ankara An-* 
laşmasının, Ortak Pazar Anlaşmasının imzalan
masından az sonra yürürlüğe konmuştur. Bu 
kararnamede Hükümete, meslekî kuruluşlara 
verilmiş olan birtakım vazifeler vardır, belli 
süreler içinde alınması gerekli hazırlık ted
birleri vardır. Bu tedbirlerin bir çoğu alınma
dığı içindir ki, bugün Türkiye geçiş döneminin 
eşiğinde birtakım tereddütler içinde, haklı te
reddütler içinde bulunmaktadır. 

Aslında Ortak Pazarla, Avrupa'nın hür ül
keleriyle, ekonomimizle ekonomileri arasında 
tamamlayıcılık bulunan bu dinamik gelişen 
bölge ile Türkiye'nin iktisadi ilişkiler kurma^ 
sim samimî olarak istiyenlerimiz bile «geçiş 
dönemine acele ve ihtiyatsız bir kararla atlan
masın» derken, hiç şüphesiz işte hazırlık dö
neminde gerekli tedbirlerin alınmayışından 
dolayı bu endişeleri öne sürüyoruz. Hazırlık 
döneminin uzatılması imkânı varken, bunun 
uzatılması tedbirleri düşünülmelidir ve Tür
kiye yarın kendi ekonomisine zararlı olacak 
birtakım adımları atmamalıdır.. 
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Bu mevzuda daha evvel söylediklerimizi, bü
tün teferruatiyle tekrar etmek istemediğim 
için, anahatlariyle bu temel görüşlerimizi ifade; 
ettikten sonra, izin verirseniz, birkaç kelime ile 
de Kıbrıs konusuna temas etmek istiyorum. 

Güven Partisi Kıbrıs konusunda da görüş
lerini birçok defa açıklamıştır. Kıbrıs dâvası, 
yalnız Ada'da yaşıyan 120 000 Türk'ün dâvası 
değildir, Kıbrıs dâvası,, aynı zamanda Anava-* 
tanın güvenliği ile ilgilidir. Mersin ve İskende
run limanlarımızın hemen ağzında, Güney sa
hillerimize pek yakın bir noktada bulunan Kıb
rıs Adasının Türkiye'nin güvenliği bakımın
dan büyük stratejik önemi vardır. Akdeniz-
deki ve Orta Doğu'daki gelişmeler bu önemi 
daha da artırmıştır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, çepeçevre istik
rarsız veya genişleme emeli besliyen devlet
lerle çevrili olan Türkiye'nin bir de Akdeniz 
kıyılarında kendisine yönelmiş bir tehditle kar
şılanması kabul edilemez. Ege Denizi geniş öl
çüde kapalı bir denizdir. Yunan adıalariyle do
lu bir denizdir. Oriiki adalar nemlen hemen sa-
hillerimiizin içinle kadar sokulmuştur. Serbest 
ve rahat limanımız olan Mersin Ve İskenderun 
limanlarının da ağzında bir kupa gibi duran 
Kıbrıs Adasının, Türkiye'ye hasım olabilecek 
bir devletin eline geçmesi kabul edilemez veya 
birtakım subversiv hareketlerle Kıbrıs'ın bir 
gün Küba gibi, Akdeniz'in ortasında bir kızıl 
tehdit haline gelmesi, Türkiye'nin güvenliği ba
kımından rahatlıkla karşılanabilecek bir duırum 
değildir. 

Kıbrıs konusunda baştan beni ihatalı birta
kım davranışlar içinde bulunulduğu inancında
yız. Masa başı müzakereleri, dipfflomatiık temas
lar, karşılıklı kuvvet durumuna göre yön alır. 
Hakka dayanmıyan kuvvet, yirminci yüzyılda 
geçerli değildir. Fakat, kuvvete dayanmıyan 
hak da, milletlerarası hukukun bugünkü duru
munda asla yeterli olmamaktadır. 

Son Kıbrıs buhranının çeşitli safhalarında 
işlenen hataları, kaçırılan fırsatları ve bugün 
içinde bulunduğumuz durumu ayrı bir müzake 
rede, mümkünse yakın zamanda yapılacak bir 
gemsl görüşmede T. B. M. Meclisinde bir defa 
daha etraflıca ele almalıyız. Yunanistan'da ve 
Kıbrıs'da durmadan gelişien ve yenıi unsurların 
eklendiği durumlar vardır. Bunları biz bu kür

süde tahlil etmeliyiz. Bir defa daha Yüce Mec
lis, bütün grupları ile, Kıbrıs dâvası üzierine 
eğilmeli, bütün partileriyle Kıbrıs dâvası üzeri
ne eğilmeli Ve bu millî dâvada milletçe hassa-
siyetimizi dosta ve düşmana göstermeliyiz. 

Kıbrıs dâvasında «kuvvet» durumu mühim
dir. Ne Denktaş - Klerides müzakerelerinin, ne 
Yunanistan ile yürütülen diplomatik müzake
relerin, son tahlilde Kıbrıs dâvasında karşılıklı 
«fcuvvet» durumu kadar etkili olabileceğini as
la düşünmüyoruz. «Kuvvet» durumu deyince, 
başta Türkiye'nin askerî gücü gelir. Hazırlık 
derecesi gelir. Bunun devamlı olarak ayakta 
tutulması ve geliştirilmesi şarttır. Adadaki 
Türk cemaatinin ve mücahit teşkilâtının, gere
kirse her hangi bir saldırıya, her hangi bir olup 
bittiye karışı silâhlı mukavemetle hazır ve muk
tedir tutulması lâzımıdır. Nihayet, Kıbrıs'taki 
Türk cemaatimizin iktisadi gücünü ve moral 
durumunu ayakta tutmaya mecburuz. 

Bu vesileyle ve şu Hükümet buhranı günle
rinde Yüce Meclis kürsüsünden bir gerçeği da-
ba ifade etmek işitiyorum : Türk Milleti, büyük 
millettir. Türk milletinin, dış tehlike veya Kıb
rıs gibi bir millî dâva söz konusu oMuğu anda, 
telk bir yumruk gibi birleşerek bu tehlikenin 
karşısına dikileceğini dost, düşman herkes bil
melidir ve bugünkü iç politika münakaşaların
dan hiçbir gafil ümide kapılmamalıdır. Tür
kiye'nin daha iyi, daha güvenilir bir hükümete 
lâyılk olduğu düşüncesiyle bugünkü hükümete 
muhalif olanların her hangi bir dış tehlike, her 
hangi bir düşman karşısında, iktidar - muhale
fet ayrılığını bile geriye itip clele vermeyi va
zife sayacaklarından herkes emin olmalıdr, 
Türlk milleti bunun en güzel örneklerini vermiş
tir. Kıpırdamak istidadı gösteren her Yunanlı 
Veya E OKA cı bilmelidir ki, Türk milleti bu
nun yeni örneklerini vermeye muktedirdir ve 
her tehlike karşısında yumruk gibi birleşecek 
ve millî menfaatlerimize yönelen teftılikeyi, bu 
yumruğun altında ezecektir. (G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, son zaıman&arda yol
suzluk veya nüfuzu kötüye kullanma konusun
da tartışmalar yapılmıştır. Gerek bir grup A.P. 
li milletvekili, gerekse bâzı basın organları ta
rafından ortaya atılan iddialar ve yapılan ya-

,. yınlar herkesçe bilinmektedir. Bu konularda 
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yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadığımı
zı belirtmeye mecburuz. Sayın Demirdin, bu 
konuda ortaya atılan iddialar karşısında, «ispat 
hakkı tanıyarak dâva açtım» demesi, şüphesiz 
bir mâna taşır, fakat yeterli değildir. Çünkü 
Anayasanın 34 ncü maddesine göre kamu gö
rev Ve hizmetinde bulunanların bu görev ve 
hizmeltılsri yerine getirmeleriyle ilgili olarak 
ortaya atılan İddialardan dolayı dâva açılidığı 
zaman ispat ıhalkkı daima ve kendiliğinden var
dır. Bu gibi hallerde davacının ispat hakkı ta
nıması veya tanımaması, söz konusu değildir. 
Çünkü, bu hakkı Anayasa esasen tanımıştır. 15 
Şulbat günü yapılan, «talihsiz» diye vasıflandı
racağım basın toplantısında söz konulsu olan 
hususlar da hesaba katılınca, Sayın DemireTin, 
iktidarda bulunduğu döneme ait iddiaları daha 
açık ve daha kesif -şekilde cevaplandırması za
ruri idi. Memleket hesabına çok derin bir üzün
tü ile ifade edelim ki, olayların alkışı, memle
ketin karşı karşıya bulunduğu ve bir kıısimını 
özetlemeye çalıştığım çetin dâvaları göğüslemek 
bakımından, esasen yetersiz bufllduğumuz Hükü
meti daha da zayıflatmış bulunmaktaldır. 

Sevglili arkadaşlarım, bu Hükümet güven 
oyu alırsa «bu'hr'an biter, Türkiye'ye huzur ge
lir» denebilir mi? Biz bunun vicdan muhasebe-
sini çok dikkatle yaptık. Bu hükümetin güven 
oyu almasiyle Hükümet buhranı, Anayasaya 
göre bitlmiş olur, fakat, hakikatte Türkiye'de 
huzursuzluk bitmez. Türkiye'de Hükümet et
rafında cereyan eden tartışmaların biteceğine 
ihtimal veremiyoruz. Hâdiselerin durulacağına, 
gerginliklerin azalacağına ve Türkiye'nin muh-
tacoMuğu huzurun, bu Hükümetin güven oyu 
almasiyle, geleceğine ihtimal veremiyoruz. Hü
kümete güven oyu verilmezse demokratik re
jimden ümit kalmaz, huzursuzluk daha da artar 
ve bir rejim, buhranı doğar gibi, endişe taşıyan
lar da vardır. Bunların içinde şüphesiz samimî 
olarak, vatanseverlik endişesiyle böyle düşünen
ler mevcuttur. Biz bu mevzuda, tam bir vicdan 
süzgecinden geçirmek suretiyle bir hükme var
mış bulunuyoruz : Bizim kanaatimize göre ger
çek, bunun tam zıddidır. 

Arkadaşlar, Türkrye1de rejimi ve Türk de
mokrasisini daha sıhhatli bir mecraya götüre
cek olan bu hükümet değildir, yeni bir hüküme
tin kurulmasıidır. Türkiyelde, T. B. M. Meclisi
nin murakabesinin tesirli şekilde işlemesiyle 

nöbet değiştirme vukubulursa, demokratik yol
dan hükümetler değişirse, demokratik yoldan 
bir hükümet yerine başka bir hükümet geçerse 
neden rejim buhranı olsun? Ama, memlekette 
iktisaJdi sebeplerle, sosyal sebeplerle, huzur ve 
asayişe ve güvene taallûk elden çeşitli sebepler
le bir hükümet değişikliği ihtiyaç haline gel
diği halde bu hükümet değişikliği yapılmazsa, 
iğte asıl, o zaman bir endişeye kapılmak ioabe-
debilir. 

Bunun içindir ki biz, bu çeşit enJdişeler ileri 
sürerek «mütffiaka bu hükümetle güven oyu ve
rilmelidir» tarzındaki görüşlere katılmıyoruz. 
Hükümetler gelip geçer, ama 'Türk demokrasisi 
yaşayacaktır. Hükümetler gelip geçecek, ama 
konuşmamın başında yürek dolusu faziletini öv
düğüm demokratik rejim mutlaka payidar ola-
cakltır. Biz buna inanıyoruz ve bu inançla bu 
Hükümetin değişmesi yolunda reyimizi kullana
cağız. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım, (ö. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası O. H. P. Gru-
pu adına Sayım İnönü'nündür. Buyurun Sayın 
İnönü. (O. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Çok saygı değer milletvekilleri; 

Hükümet buhranı üzerine kurulmuş olan 
yeni Hükümettin ve programının karşısında bu
lunuyoruz. Yeni hükümet, başındakiler ve hü
kümet azalan ve genel olarak programı ile es
kisinin aynıdır. Hükümet buhranı, aslında çok
luk partisinin içinde çıkan ayrılıktan meydana 
geldi. Bu bir özelliktir. Hükümet buhranında 
ikinci özellik, Hükümet düştükten sonra, A. P. 
Hükümeti düşjtükten sonra yeni hükümetin ku
rulmasının yine A. P. tarafından yapılacak ol
ması bir mecburiyettir. Çünkü, muhalefette bu
lunanların sayısı yalnız başlarına, hepisi bir ara
ya gelseler, yalnız başlarına bir hükümeti em
niyetle yürütecek çoklukta değülidlirler. Çokluk 
pattisi, bugünkü Hükümet güven oyu almasa 
da yeni hükümeti kurmak mecburiyetindedir. 

Düşürülmüş olan Başjbakanda ısrar edilmesi 
güçlükleri azaltmadı ve niçin bu ısrara derihal 
bu kadar sarılarak yürütüldü, bunu anlıyamı-
yoruz. Tecrübeler yapılır, başka tecrübeler ya
pılır, icabederse yine istifa etmiş ollan Başbaka
na başvumlabiilirdi. Olan öldü. Bugünkü Hükü-
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m^tin, ©ski Hükümetin aynısı olduğuna göre, 
geçen zamanlarda, geçen büyük ıstıraplarda te
mel hissesi vardır. O ıstırapları vücuda getir
miş olan bakanlar bugün bulunmasıalar bile, 
o bakanlarla beraber sorumlu olan ve hâdisele
rin gösterdiği gibi, bakanlarla beraber sorum-
suz yapılmış bir işjte büyük pay daima Başba
kana düşmüş olan bir organizmdir. Yerii Hü
kümeti eski vakalarla karşılaştırmak zaruridir 

Bugünkü Hükümet Başbakanının ilk seçim
de işlediği başlıca iki slogan şudur : «Korkma-
ıdan müslümanım diyebilelim», ikincisi «De
mokratların siyasi hakları geri Verilsin» «Kork
madan müslümanım diyebilelim» sözünün, on
dan evvel «müslümanım» demek bu memleket
te korkulu bir söz söylemek idi, onu kaldırmak 
için gelmiştir telkinini yapıyordu. 

Sayın Başbakanın seçimde temel konu ola
rak izlediği ikinci dâva da ne kadar ciddî oldu
ğu hâdiselerle anlaşılmıştır : «Üçte iki ekseri
yet verirseniz mağdurların hakkını kurtaraca
ğız, üçte iki ekseriyet istiyoruz, siyasi halkları 
iade edeceğiz» diye diye memleketli idare eder
ken,'günün birinde, «Yarın siyasi hakları iade 
edelim, yarımdan tezi yok» dediğimiz zaman 
avaz avaz feryat koptu. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Karakteristik olan Sayın Başbakanın siya
si âdetinde kapalı yerlerde konuşma başkadır, 
açık yerlerde konuşma başkadır. (O. H. P. sı
ralarından «bravo sesleri», alkışlar..) Açık yer
lerde «korkmadan müslümanım» diye memleke
te telkin yapar, kapalı yerlerde «aşırı sağcıları 
tasfiye etmek için uğraşıyorum» der. (O. H. P. 
sıralarından «bravo sesleri» şiddetli alkışlar) 

Siyasi haklar meselesindeki açık konuşma 
Ve kapalı konuşma, kapalı telâş kâfi şekilde 
meydana çıkmıştır sanıyorum. 

Memlekette bir irtica devri yaşamışızdır. İr
tica, büyük şehirlerde ayaklanmalara, tahrip
lere kadar vardı. Yargıtay Başkanının Devlet 
töreni ile kılınacak namazı başında patladı. 
Yargitaym resmen mercii olan Adalet Bakanı 
ve Devlet Bakanı orada idiler ve onların gözü 
Önünde irtica patladı, olaylar bitti, hâdiseyi, 
«Bunlar mahkeme meseleleridür, mahkemeye 
havale ettik, bunları kınıyoruz» dendi, patlıyan 
irtfica hâdiselerinin hiçbirisine Başbakan, «Bu 
bir irtica hareketidir» demedi. 

Biz, geçen zamanda Hükümetoe polis ve 
jandarmanın kullanılış tarzı ile damia çeMşme 
halinde bulunduk. Biz, polis ve jandarmanın 
memleket asayişinde esaslı bir yeri olduğuna 
yürekten inanmışızdır. Polis, Devlet tarafından 
vatandaş haklarının koruyucusu timsalinde. 
dir. Jandarma, Devlet tarafından hukuk niza
mının korunması için kullanılacak esas kuvvet 
mahiyetindedir. Bu ikisinin de - polisin ve jan
darmanın - vatandaştan itibar görmesi, saygı 
görmesi lâzımdır ve polise veya jandarmaya va
zife düştüğü zaman vatandaşın, onlara yardım 
etmeyi borçları bilmesi İcabeder. Bunun şartı, 
polisin ve jandarmanın vatandaş ihtilâflarında 
kullanılışında haksızlık yapılmaması, partizan
lık yapılmaması ve Devlet kuvveti olarak kul-
lanıldığnm vatandaş yüreğinde şüpheye düşü-
rülmemesidir. 

Geçen zamanlarda, gerek istanbul'un kanlı 
pazarında, gerek Kayserimde öğretmen locaları
nın korunmasında, gerek Konyalda büyük tah
ribatta, polis daima vatandaştan yana değil, 
ayaklananları, saldıranları korur gibi, onlara 
karşı seyirci kalmasında olmuştur. 

Diyeceksiniz ki, bu hareketlerin başında 
daima sorumlu olan bir bakan vardır. Doğru, 
Tecrübeler göstermiştir ki, olan hâdiselerde 
kuvvet veren unsur, işbaşında bulunan bakan
dan en az dörtte üç fazla Başjbakan olmuştur, 
o hâdiselerin de başlıca sorumlusu o zamanın 
Başbakanı idi. 

Yeni programda da, Başbakanın, vicdan 
hürriyetini başlıca Hükümet dâvası olarak ileri 
sürdüğü ve izleyeceği anlaşılıyor. Başbakanın 
Vicdan hürriyeti anlayışı, bilimin anlayışiyle, 
dünyanın her ülkesinde lâik eumhuriyetin an
layışiyle ve bizdeki bütün tecrübelerle taban 
tabama zittır. 

Başbakan «vicdan hürriyeti» dâvasını güder 
ve maksadı, vicdan hürriyetini tahribetmektir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Son defa Senatoda Diyanet işlerinin fevka
lâde memuru, sunî olarak idareye memur edil
miş olan bir uzvu söz konusu edilmiştir. Diyanet 
işleri mensubunun icraatı, bütün Senato âzaları
nın, çoklukla A. P. senatörlerinin oylariyle so
ruşturma konusu olmuştur. Bu insan, hemen 
ertesi günü denecek kadar yakın bir zamanda, 
Diyanet İşleri Bütçesini takip etmek için Sena-

— 446 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 1 

toya gelebilmiştir. Belki, hâlâ işinin başında 
Devletin «vicdan hürriyeti» politikasını takibet-
mektedir. 

Vicdan hürriyetini, herkesin anlıyacağı tefer
ruatı ile, Anayasamız tarif etmiştir: Kimse kim
seyi vicdanî kanaatinden veya lamelinden dolayı 
kmayamaz, takibedemez ve baskı altında tuta
maz. 

Tasavvur eder misiniz, Senatoda sözü edilen 
zatın, Diyanet İşleri fevkalâde memurunun tan
zim ettiği «cami vaizlerinde» her seçim zamanı, 
her lüzumlu zamanda vatandaşın yarısı «kâfir» 
olarak ilân olunur. 

Devletin büyük memuru olan müftüler, kis-
veleriyle vilâyetleri dolaşırlar ve orada «ortanın 
solu mu» diyorlar, «sosyal adaletten mi» bah
sediyorlar, onların hepsini «kâfirler» diye 
damgalarlar. Sorarsınız, şikâyet ederseniz, mah
kemeye gitmek lâzımdır. 

Vicdan hürriyetinin cari olduğu memlekette 
taassup - cahilane taassup, âlimâne taassup -
denilen kuvvet, taarruzdan menedilir. Taassup, 
bir memlekette bütün icraatini, taarruzla hazır-
lıyabilir ve meydana çıkarabilir. Onun içindir 
ki, taarruzdan menedilir. Taarruz, vaizler su
retiyle mânevi olur, içeride oturan cemaat din
ler, üzülür, hocaya ne söyliyeceğini şaşırır, na
diren itiraz eder. Zabıt tutmaya kalksa yanın
daki adam acaba «kâfir hükmünü yer miyim» 
diye onunla, kendisinin yazıdığı gerçeğe imza 
koyamaz, öyle bir mânevi hayat, vicdan hürri
yetinin düşmanıdır. Bunun başlıca âmili Sayın 
Başbakandır ve ondan sonra kanunlar gelir. 
(O. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Başbakan, aşın sağcıları tasfiye etmek hare-
ketindeymiş. Bunu açıktan hiçbir zaman söyle
medi. Kapalı yerlerde söylüyormuş. (A. P. sı
ralarından «miş, muş ile olmaz» sesleri) Baş
bakanın bu suretle çalıştığı ve vicdan hürriyeti
ni, Senatoda meydana çıkan Diyanet işleri me
murunu kullandığı bir ülkede kendisinden daha 
sağcı, yani dinle münasebeti olmıyan irtica tem
silcisi, irtica koruyucusu bir kimse bulunabilir 
mi? (0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri sürek
li alkışlar) 

Kendi partisi içinde bile, kim kendisinden 
daha ziyade din istismarcısı olabilir? Kimse ola
maz, kendi partisi içinde bile. 

Aşın sağ ve aşın sol, Hükümet programının 
deyimi ile «sivri uçlar» bugün birleşmişlerdir. 
Sayın Başbakanı desteklemekte ve demokratik 
rejimi, ne olursa olsun, her güçlük içinde kur
tarmak ve savunmakta olanlara karşı sivri uçlar 
Başbakanın etrafındadırlar. (C. H. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

iç yönetimde şimdiye kadar dokunulmamış 
olan hürriyet, basın hürriyetidir. Başbakanın 
çok yakın fikirdaşı olan zamanın Adalet Ba
kanı, «Anayasa nizamını koruma» şekli altında 
yeni kanunlar teşebbüsünde bulundu. Kanun
larda boşluklar var, bunları doldurmak için 
tertipler getireceklerdi. Milletin talihi varmış, 
getirmedi, bunlar şimdiye kadar gelmedi. 

Ne gelecekti? Olan işlere bakalım: Ortaokul
da öğretmenin verdiği vazifeyi yapan 15 yaşında 
öğrenci «komünisttir» diye itham edildi, hapis
haneye atıldı. Hapishanede yankesiciler çocu
ğun parmaklarını muayene ettiler ve onun iyi 
bir yankesici olacağını kendisine müjdelediler. 

Sayın Başbakanın, Adalet Bakanının getire
cekleri kanundan, bu istikâmetlerde yeni mi
saller ve yeni teşvikler getirmesinden ciddî ola
rak korkulur. 

Sayın arkadaşlarım, bunalımı gene A. P. çö
zecektir, esas ödev onundur. Bunu söylediğimiz 
zaman bize açıkça «vaktiyle çeliştiğimiz, çekiş
tiğimiz bakanları iltizam ediyoruz» tarzında 
imâlar yapmak isterler. 

Biz, A. P. içinde hiçbir arkadaşı teklif etmek, 
düşünmek yetkisini kendimizde görmeyiz. Ama, 
şuna inanırız M, A. P. içinde Sayın Başbakanın 
yüksek ehliyetiyle ve tecrübesiyle yarış edebi
lecek ehliyet sahipleri ve prensip sahipleri var
dır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet güven oyu alırsa, ödev gene 
«A. P. Hükümeti» adında Sayın Demirel Hükü
metine düşecektir. Vazifelerinde nasıl bir so
rumlulukla hareket edeceklerini bilemeyiz. Dile
ğimiz; ehliyetli ve devamlı bir Hükümettir. 

Malî ve iktisadi duruma geçiyorum. 
Hükümetle esaslı ihtilâfımız sosyal ve eko

nomik düzende reform yapılması konusudur. 
"Toprak reformu ve yeraltı kaynaklarının yaban
cı sömürüsünden kurtarılması konularında Sayın 
Demirel'den yakınlık bekliyemeyiz, ama kendi
si sosyal adaletten ve refahı tabana indirme slo
ganlarından bahsetmeye mecbur olmuştur. Mem-
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leketin ihtiyaçları, olayları «komünistlik» diye 
ilk günlerinden beri bar bar bağırarak itham 
ettikleri prensipleri, ihtiyaç olarak kendilerine 
kabul ettirmiştir. 

Temel endüstriye girmedikçe endüstrileşme 
olmaz. Montaj sanayiyi endüstrisi, bir tarifi 
müşkül yağma halini almıştır. Yalnız iş haya
tımızı insafsızca sömürmüyor, hiçbir kayıt tanı
mıyor. Esaslı endüstriye, normal kârla çalışan 
esaslı endüstriye, yani bizi dış pazarlara çıkara
bilecek endüstriye çıkmamıza da eng-el olacak 
güç kazanmaktadır. 

Biz, Ortak Pazara samimî kanaatle girdik. 
Bir Avrupa topluluğu, ilk önce iktisadi alanda 
toplanıyor. Türkiye, bir Avrupa devleti ola
rak, buna iştirak etmeye imkân gösteriliyor. Bu 
imkândan memnun olarak faydalanmalıyız. 

1963 sonunda, tarihte yanılıyorsam affedin, 
Ortak Pazara girmemiz konusunda, Ortak Pa
zara girmemizi kabul ettiğimiz zaman malî ve 
iktisadi ortam, Türkiye'de beş senelik bir hazır
lık devrinde, daha yukarı Ortak Pazar devresi
ne geçebilmemize kuvvetli umut veriyordu. Ta
lihsizlik oradadır ki, bu beş sene; yeni Hükü
metin, hiçbir kayıt tanımıyan israf, borç politi
kasına kapıldı. Bugün Ortak Pazarın ikinci 
devresine girmek için ilk aklımıza gelen, «hazır
lığımız yoktur, daha üç sene vardır, bu üç se
neyi uzatın» demek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Sayın Demirel bugün güven oyu alırsa bu üç 
senenin de hiçbir faydası olmıyacaktır. 

Bizim Ortak Pazarla derdimiz montaj sana
yii değildir. Bizim büyük fedakârlıkla, Hazi
neden fedakârlıkla, borç fedakârlığı ile vücuda 
getirdiğimiz birkaç temel endüstrimizin ne ola
cağı endişesidir. 

Ereğli Demir - Çelik bugün Ortak Pazarın, 
dünyanın satabildiği demir ve çelik mahsûlünün 
üç misli fiyatla mal çıkarıyor. Ortak Pazarda 
bunu nasıl hazmettireceğiz ve nasıl bir kolaylık 
bulacağız? 

Bunun gibi Petro - Kimyaya sarf ettiğimiz 
büyük emekler ve vücuda getirdiğimiz eserlerin 
de Ortak Pazarda hırpanlanmasmdan sakınırız. 

Azot sanayii öyledir, kurulmakta olan Alü
minyum sanayii de bu şartlar içinde olacaktır. 

Onun için, Ortak Pazarda kalacağız, ama bu 
büyük endüstri tesislerimizin mahvolmaması için 
ne kolaylıklar, ne imkânlar bulacağımızı, ciddî 

olarak Ortak Pazar arkadaşlarımızdan istemeli
yiz, aramalıyız. 

Malî intizam ve bütçe denkliği fikri Sayın 
Hükümete girmiştir, israflar, borçlarla, ne 
iç borçlar, ne transferler; ne vakit ödenecek belli 
olmıyacak derecede intizam bozulduktan sonra, 
şimdi malî nizamın ve intizamın öneminden 
nutuklar dinliyerek istifade ediyoruz. Yıllar
dan beri malî çıkmazdayız. Açıklar tehlikelidir. 
Feryat ediyoruz, kulaklarını tıkıyorlar. Tam 
çıkılmaz hale, son dereceye geldikten sonra 
malî intizamın önemini bize anlatmak için, mem
lekete anlatmak için gayret gösteriyorlar. Bey
hude zahmet etmesinler, kendileri evvelâ bunu 
yüreklerinden anlamış olsunlar. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

Malî intizam içinde olan Maliye Vekillerinin 
hiçbiri Sayın Demirel'in Hükümetinde tutuna
madı. 

Korkumuz odur ki, 1958 malî yılma doğru 
yürümekteyiz. 

Malî aczimizi ve noksanımızı daima «istedi
ğimiz yerden buluruz» kanaati yanlıştır. Hiç 
kimse, hiçbir devlet, diğer devletlerin israfını 
ödiyecek kudrette değildir. Bu hayaller daima 
boş çıkmıştır ve boş çıkacaktır. 

Yeni Hükümetin, malî reformu, vasıtasız 
vergilerle kapamak hevesinde olduğu aşikârdır. 
Toptan vergi dışı bırakılan büyük kazançlara 
el sürmekten korkuyorlar. Malî sıkıntı, paha
lılık vatandaşı kasıp kavururken, onu taham
mülde en geç duruma düşüren birtakım büyük 
kazançların vergi dışı bırakılmasını bilmesidir. 
Memleketin bir çıkmazdan kurtulması için her 
fedakârlığa razıyız, yapıyoruz, yapacağız. Ama, 
birtakım insanlar, hesapsız kazançlarını vergi 
dışı tutabiliyorlar. Hükümet böyle bir politika 
takibediyor. Bu, her idareye temel bir zayıflık 
verir. 

Sevgili arkadaşlarım, dış politikadan bahse
deceğim. ilk günden iktidarla muhalefet ara
sında bir dış politika ayrılığı olmaması ve böyle 
bir ayrılık görünmemesi için dikkat sarf ettik. 
Biz iktidarımızda dış politikada zayıfladığımız, 
yahut daha doğru tâbirle, bir çatışmaya, müca
deleye girdiğimiz zaman ilk güçlüğü ortakları
mızdan veya karşımızda bulunan muhalefetten 
görürdük. Onlar, dış politikadaki sıkıntımızı 
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dile getirirler, kendileri; ya anlaşacaklarını ve
ya hal şekli bulacaklarını imâ ederlerdi. Söz 
aramızda, mahrem söylüyorum, (Gülüşmeler) 
Hükümet teşekkül edemedi 1963 sonunda, biz 
Hükümet mesuliyetini üzerimize aldık ve Kıbrıs 
patladı. 

tik sene, hiçbir müdafaası ve bir günlük da
yanma kudreti olmadığını zanneden soydaşları
mız üç sene kahramanca uğraştılar. Türk soy
daşlarının haklarını, yine Kıbrıs dâvası yürür
ken ve biz ona çare ararken, müşterek olarak, 
düşürüldük. Şikâyetçi değiliz, vazifemizi yap
tık, Parlâmento bizim vazifemize nihayet ver
di, «başüstüne» dedik. Ama bıraktığımız za
man birtakım esaslı eserler bıraktık. 

Dsmirel Hükümetleriyle dış politikada te
maslarımız oluyordu. Lütfettikleri kadar an
latıyorlardı, fikrimizi söylüyorduk. İş Kıbrıs 
meselesine geldiği zaman «fedaratif sistem» 
üzerinde dikkatlerini mutlaka çekiyorduk. Red-
detmeksizin, onlar vaziyeti idare ediyorlardı ve 
vaziyeti çıkmasa götürmiyecekleri ümidini veri
yorlardı. 

Bir seneden fazla zamandır ki, temaslarımız 
kesilmişti!', dış politikada ne yaptıklarını bilmi
yoruz. Ne yaptıklarını; açıklamalarından, Mec
listeki konuşmalarından ve yabancı broşürler
den ve bâzı kitaplardan öğreniyoruz. 

NATO meselesini, muhalefet olarak, dış akım
ların çok belirgin olduğu bir devirde cesaretle 
ortaya attık: NATO'da kalacağız, Amerika'ya, 
ve Sovyet Rusya'ya düşmanlık yapmıyacağız. 
Tabiî aşırı uçları biz memnun edemedik. Hattâ 
aşırı sol, bizim, 1945 te yalnız başımıza, ikinci 
Cihan Harbinden sonra yalnız başımıza Stalin'in 
Türkiye'yi parçalamak istekleriyle karşı karşıya 
bulunduğumuz zaman, yalnız başımıza savun
ma kararını verdik, askerî tedbirler aldık ve 
nereden silâh bulursak almaya başladık. 

Amerika'dan silâh aldık, «bunu başka yerde 
kullanmıyacaksınız» dediler. «Kullanmıyacağız» 
dedik, «Başka yer bahis konusu değil, akşama 
sabaha memleketin bütün varlığını savunma 
mecburiyetindeyiz» dedik. Bu silâhları aldık. 

Şimdi insaf var mıdır, o zaman ne NATO 
var, ne NATO Anlaşması var, ne prensipleri 
var. Hiç bir şey yok, hattâ Birleşmiş Milletler 
yok. 

Şimdi ikili anlaşmaları, «Amerika ile anla
şarak biz meydana getirdik ve sakıncaların yo

lunu biz açtık» diye aşırı sol bizi ittiham eder. 
Tabiî, ülkenin savunması ile münasebetini kes
miş olan insanlar böyle düşüneceklerdir. (C, H. 
P. sıralarından alkışlar ve, «Bravo» sesleri) 

İkili Anlaşmalarda, yani NATO içindeki ikili 
anlaşmalarda tartışma içindeyiz. Biz, Sovyet 
Rusya'yı tahrik edecek durumda bulunmak is
temiyoruz, dikkat gösterilmesini istiyoruz, ikili 
anlaşmalar mahsus gizli, Millet Meclisine bıra
kıldı. Neler söylendi ise millet tafsilâtiyle al
madı. Esas fikrimiz bellidir, ama karşılıklı ne
ler söylendi, bunları bilmiyor. Neler söylendi
ğini, Sayın Başbakanın yaptığı basın toplantı
sından ve Millî Savunma Bakanının yaptığı 
basın toplantısından anlıyoruz. Şimdi onlara 
cevap vereceğim : 

İkili anlaşmalar, gizli oturuma sokuldu, 
Meclisten geçirümeksdzin neticeye bağlandı. 
ikili anlaşmalarda, Meclise getirilen anlaşma 
1954 te yapılan, «Askerî kolaylıklar Anlaşma
sı» diye bir vesikanın düzeltilmesi ile övünür. 
Başlıda teması odur. Onu düzeltmişlerdir. 1954 
te temel ittihaz edilen belge ise, Meclisten geç
memiştir, bir şerhinde Bakanlar Kuruluna 
(okunmuştur. Ondan sonra rast gelen onu istedi
ği gibi kullanmıştır. 

Şıiımidi onu, «Şurasını şöyle düzelttik, bura
sını böyle düzelttik.» diye gizli oturumda Mec
lise anlattılar. Biz, İkili anlaşmalarda esnek 
karşılık politikasından bahsettik. Orada konuş
malara Sayın Savunma Bakanı, basın toplan
tısında cevap verdıi; «Esnek anlaşma, doğru bir 
şeydir.» dedi. 

Gerçi, «Orta - Avrupa'ya, merkeze doğru 
yapılacak bir taarruz, nihayet nükleer kuvvetin 
müdahalesini intacedecektir.» diye bir kayıt 
vardır; «Bizim için de yoktur» denilirse böyle 
değildir. Çünkü, bize karşı vukulbulacak sal
dın, iran içinden Basra Körfezine varır. Böyle 
bir hedef tutar ise; «NATO, Orta - Avrupa'ya 
yapılan tecavüzde nükleer silâhların işlemesini 
nasıl harekete getiriyorsa, bu suretle Türkiye 
için de öyle harekete getirecektir.» der. Yatış
tırmak, ümlit vermek için yapılan bu konuşma 
kaygıyı artırmış ve Türkiye'yi daha çok, daha 
nazik durumda göstermiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bir memlelketin müdafa
asında, bir büyük memleketin müdaafasmda 
stratejik plân yapılırken, büyük kuvvetlerle, 
esas çaba ile savunulacak veya yürünülecek is-
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tikametler tâyin olunduğu gibi, İhmal edilecek, 
bir müddet için zarar görmesi, hattâ düşman 
eline geçmesi tahammül edilir sanılacak bölge
ler de vardır. Bir büyük devlet, tek bir dev
let elinde böyle bir aksi mütalâa doğrudur ve 
böyle olmak lâzımdır. Memleketin her taşını 
bütün kuvvetlerle savunmak imkânı yoktur. 
Can alacak yerine darbe vurulursa hepsi kur
tulur, askerî kaide budur. Şimdi bugün ittifak 
topluluğunda tatbik olunduğu zaman vaziyet 
değişir. NATO büyük topluluğunu kurtarmak 
için, bütün kuvvetleriyle bir yerde bulunacak, 
nükleer silâha kadar kullanacak ve kanadında 
bulunan memleket, eğer Hint Denizi'ine kadar 

.varmayı düşünen bir taarruz karşısında bulun
duğu anlaşılırsa, o zaman o da aynı şiddette 
yardıma lâyık olacak. Bir toplulukta bir kenar
da bulunan, bir tâli mıntaka zannolunan yer, 
bir memleketin cüzi değildir. Bu bahsolunan-
lar bir devlettir. Ben bir devlet olarak ihmal 
olunacağım, saldırgan, Hint Denizi'ne varaca
ğım ilân ederse veya varırsa o zaman harekete 
geleceğim. Saldırgan, nereye varacağım ilk gü
nü hiçbir zaman ilân etmez. Saldırgan, ilk gü
nü hudutta vukubulmuş bir arızaya cevap ver
mek için, başka çare olmadığı bahanesiyle sal
dırıya başlar. Saldırganın Hint Denizi'ne var
ması veya vardığının anlaşılmasına kadar, 
Türkiye'nin yalnız başına göreceği belânın hu
dudu tasavvur olunamaz. Bunu söylüyoruz biz, 
bunu söylüyoruz... 

NATO nun topunu kurtarmak için evvelâ, 
kamilen düşmanlık önüne, ilk ön safa biz atı
lalım... Bu gayretin sebebi ne?... (O, H. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri) NATO da böyle 
bir hüküm var mı? NATO nun başka bir Dev
leti böyle bir şeyi yapıyor mu? Ve NATO Dev
letleri bizden bunu istiyor mu? Dâva bu... (O. 
H. P. şualarından, «Bravo» sesleri) Bereket 
versin, açık oturumda, kendi akıllarının erdiği, 
bir başka memleketin bir köşesinden bahseder 
gibi bahsettikleri Türkiye'nin kaderini apaçık 
ortaya koydular. Onun için, size burada açık
lamak fırsatını buluyorum. (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«İkili Anlaşmalar» da söylediğimiz; NATO 
da anlaşacağız, NATO da kalacağız.. Amerika 
ile Birleşik Devletlere karşı düşmanlık yapmı-
yacağız. Ondan sonra, tahrik edici, ilk günde 
bütün şiddetli taarruzları üzerimize çekici fır

satları, vaziyetleri vermiyeceğiz. Bu, masuma
ne bir savunma değil midir? Bunu anlatamı
yoruz... (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesle
ri) Dışişlerimize ve onun başlıca, Dışişleri Ba
kanından daha büyük, sorumlusu olan Başba
kanımıza anlatamıyoruz... (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dış politikada ikinci ihtilâfımız, Orta - Do
ğudadır. Biz her gün, bir çetin seferin haber
lerini alıyoruz, safhalarını gözümüzün önünde 
gibi takibediyoruz. Bu böyle ne kadar devam 
eder? Nasıl biter? Bunun tahmini ilk günden 
beri; bu, Sovyet Rusya ile Birleşik Amerika ara
sında hallonulacak meseledir, denir. O zaman
dan beri Sovyet Rusya, Arap memleketlerine, 
Akdeniz'e esaslı olarak yerleşti ve himayesini, 
Arap politikasını daha kuvvetli yürütecek mev
kie geldi. 

Tekrar bir savaş çıkmaması, çatışma olma
ması için ümit verici bir olay, Helsinki^de Ame
rikalılarla, Sovyetler arasında müzakere açılma
sıdır. Bu müzakere Nisan ayında Viyana 'da de
vam edecektir. Dünya olayları bakımından, her 
iki taraf da bir anlaşmaya varmayı arzuluyorlar, 
arzulayabilirler. Eğer, herkes kendisinin «do
kunulmaz» dediği yerlere, karşı taraf dokun-
mamayı taahhüdederse, eğer her iki taraftan 
birisi «aradadır, dokunulabilir, henüz paylaşı
lacak mevkidedir» bunda, paylaşmada anlaşa
bilirlerse... Eğer bu anlaşmaya varırlarsa, yani 
sulh içinde anlaşmaya varırlarsa ve bundan 
müzakereye katılmayan memleketler yeni bir 
felâkete uğramazlarsa insanlık için büyük ta
lih olur. Ama, bu arada birbirine bâzı şeyler 
bağışlamışlarsa, o bağışlayanların başına gele
ceğini kimse tahmin edemez. 

Şimdi, bu Orta - Doğu meselesinde «kanş-
mıyahm, tarafsız olalım» diyoruz. «Tarafsız 
olalım» diye, ilk günden beri ısrar ederim, Mec
liste söylerim, dışarıda söylerim. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak vatandaşlarımın büyük 
kısmına tercüman olduğumuzu zannederek, 
«Orta - Doğu olaylarında tarafsız kalalım» dâ
vasını tutarız. Bize şimdiye kadar, «hayır; 
tarafsız değil, taraflı olacağız» dememişlerdir. 
Ancak, bu son zamanda, bu seneki gizi görüş
mede, Senatoda ve açıkta Dışişleri Bakanı, «Ha
yır; biz tarafsız değiliz. Biz taraflıyız. Bir 
taraf olacağız, tutacağız der ve Orta - Doğu'-
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daki «çok yönlü» diye vasıflandırdıkları poli
tikayı, bir taraflılık haline getirmek yolun
dadırlar. Bu, tehlikelidir. Bundan büyük 
harb çıkmaz... Senet almışlardır. 

Ben, Birindi Cihan Harbinin nasıl çıktığı
nı, ikinci Cihan Harbinin nasıl çıktığını, o 
memleketlerin nazırlarından dinlemiş adamım. 
Gün olmuştur ki, Fransız nazırları cihan harbi 
tehlikesi bertaraf oldu, artık olmıyacaktır, de
mişlerdir. Birincisinde de, ikincisinde de böy
le demişlerdir. Sonra, ansızın harb patlamış
lar. Bir taraftan harb cereyan eder, bir taraf
tan sinirler bu kadar gergin ve vehimler, ves
veseler bu kadar taşkın bir halde liki Devlet 
karşı karşıya gelir, hâdiseleri idare etmeye ça
lışırlar, dörtler idare etmeye çalışırlar. Bir 
taraftan da olay devam eder. Bunun sonuna 
kadar intizam içinde, el altında tutulabileceği
ni kimse kendisinde aramaz. Kaza ile de olsa, 
eğer öyle patlarsa, bir büyük belânın patlama
sı ihtimali vardır. Biz bu Orta - Doğu'ya niçin 
karışıyoruz, ne menfaatimiz var? İsrail'in yü
zünden... «İsrail olmasın» diye Arap devlet
leri iddia ederler. İsrail'i biz çıkarmadık. 
Osmanlı İmparatorluğu aleyhine Araplar itti
fak ettikleri zaman Home Rule adında İsrail'e 
bir yurt tanıdılar. 

Bana şikâyet ettikleri zaman böyle söyle
rim, bilmezler, canım bunu çıkaran sizsiniz. Ne 
istiyorsunuz şimdi bizden? Sizin yaptığınız 
eserlerden bir kısmının hangisini siz bu hatta 
tutuyorsunuz? Ve hangisini tutmuyorsunuz? 
Soracağız. Tuttuklarınıza ve tutmadıklarınıza 
göre vaziyet alacağız. E gelecek hafta değiştiri
yorsunuz. Tekrar sizden soracağız.. Böyle şey 
olur mu? Böyle konuşurum diye diye konuş
mayı benimle uzatamazlar. Kesiyorum orada.. 

Şimdi vaziyet bu. Orta - Doğu'da gergin 
bir hava vardır. İsrail, kalacak mı gidecek mi? 
O dâvanın peşindedir. Araplar, Arap memle
ketleri ellerinden gitmiştir, o dâvanın peşinde
dirler. Amerika ile Sovyet Rusya ve büyükler, 
söyliyerek söylemiyerek, bir tarafı tutarlar ve 
harb her gün devam eder. E bu, birgün bir 
kaza çıkarır. Buna karşı tek çare «Biz Orta -
Doğu olayında kararsızız» demek, cesaretle bu
nu söylemek lâzım. Bunu söyletemedim.. Söy-
letemediğim böyle dunsun, gizli oturumlarda 
«biz taraflıyız, taraflı olacağız, gerisi şöyle

dir, böyledir» diye de eğlenerek cevap ve
rirler. 

Üçüncü büyük meselemiz; dış politikada 
Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesini bir sene 
evvelinden daha fazla zamana kadar bize söy
lüyorlardı. Görüşmeleri bildirirlerdi hep. Bir 
köyün nüfusu çoklukla Rum olursa, o köy
de Rum muhtar yapılır, bir köyün nüfusu çok
lukla Türk olursa, o köyde Türk muhtar yapı
lır, hududu içinde bilgi verirlerdi. Canım bun
lar bilgi mi? 

Bir Devlet kuruldu, bağımsız.. Bu Devlet 
şartla kuruldu; ENOSİS olmıyacak, taksim 
olmıyacak. Kabul ettik.. Bu Devlet içinde iki 
cemaat var. Hakları var. Başında bulunan 
adam; bu Anayasa tatbik kabiliyetinde değil
dir. Böyle içice, birbirine karışmış iki Hükü
met olmaz. Bir Hükümet olur, çoğunluk olur, 
azınlık olur. «Çoğunluk olur, azınlık olur» 
şeklinde bir düzen, tabiî düzendir, özel şart
larla teşekkül etmiş bir memleketin düzeni de
ğildir. Bu, özel şartlarla teşekkül etmiş Dev
lettir. Üniter Devlet derler. Çoğunluk.. Fede
ratif Devlet derler. Federatif şeklinde olanlar.. 

Amerika Hukuk Müşaviri eser yazdı : Bu 
içiçenin dışında devletler vardır, özel şartla
rı vardır, dedi ve bu devletler arasında Kıb
rıs'ı da gösterdi; bağımsızdır, ama suis gene-
ris, önüne mahsus şartlarla bir Devlettir. 

Şimdi Makarios ile ilk günden beri ihtilâfı
mız bu. Günün birinde, şu oluyor, bu oluyor 
derken, «üniter Devlet Kılbrıs'a tatbik oluna
caktır» sözünü, Sayın Dışişleri Bakanı Sena
tonun resmî heyeti önünde söyledi. Kıyamet
ler koptu bundan. Nasıl şey bu, nereden çık
tı, federasyon sözünü nerede söylemişsiniz, ki
me söylemişsiniz, nereden çıktı ıbu? 

Bir defa federasyon sözünü ilk günden bu
rada söyledik, size söyledik.. Size, her defa
sında «federasyon işi ne oluyor?» diye sordum. 
Yapıyoruz, ediyoruz, bakıyoruz... Bahis yok 
federasyon sözüne. 

Kıbrıs'ın bir özelliği vardır. Kıbrıs olayı 
patladı, sonra bidayette Amerika da, Sovyet 
Rusya da karışmazlık ve ilgisizlik ilân ettiler. 
«Bir suretle ilgili değiliz» dediler. Sonra işler 
silâhlı müsademelere girip parlayınca, her iki
si de sahneye çıktılar. Amerika, müttefikler 
arasında çatışmaya mahal vermemek gayretin-
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de, Sovyet Rusya, bağımsız Kıbrıs'ın korunma
sı gayretinde. 

Arşövek Makarios, bu çatışma esnasında 
Türkiye aleyhine başlıca Rusya'yı kullanacağı
nı umdu. Kendisini Yunanistan'da destekli-
yen o zamanki Yunan Hükümeti, Sovyet Rus
ya ile meselelerini halletti kanaatinde ve Sov
yet Rusya'yı tamamiyle Kıbrıs dâvasında kendi 
yanına alacağını söyledi. 

Amerika Cumhurbaşkanı da bana yazdığı 
mektupda; «Şayet Sovyetler'den bir saldırı 
olursa Kıbrıs yüzünden, NATO bu işe karışır 
mı, karışmaz mı? diye tereddüt konusudur» 
demedi mi? Demek ki, serbest kalıyordu. 

Biz sabırla, haklı olduğumuzu ve vakaların 
mahiyetini Sovyet Rusya'ya anlatabildik. Mü
nasebetler kurduk, anlattık : «istediğimiz bun
dan ibarettir.. Bağımsızlık istiyoruz, federa
tif sistem istiyoruz.» Federatif sistem için Sov
yet Rusya; «Olabilir, federatif sistem de düşü
nülebilir» dedi. E, be adam bizim dâvamız ol
maz!. Gayritabiî ve gayrisamimî bir tez orta
ya atmamıştır. Bunun işareti? Bunun için bil
dirilerde söz vardır ve matbuatın da yorumla
rı çıkmıştır. Türkiye Hariciye Vekili Sovyet 
Rusya Hariciye Vekili ile bu meseleyi konuş
muştur. Türkiye Hariciye Vekili Amerika Ha
riciye Vekili ile federasyon meselesini konuş
muştur. Arşivlerde vardır bunlar. Çıkıyor bi
zim Hariciye Vekili - kanaati federatif - büyük 
bir şetaretle alay mevzuu yaparak; «Kim söy
lemiş, ne olmuş, nereden çıkmış?» diye teca-
hül ediyor. 

Şimdi taksim olmıyacak, ENOSİS olmıya-
cak. içice cemaatin yaşaması yeni Anayasa 
ile düzene konmuş. Bu yüzden oluklarla kan 
akmış, dereler gibi gözyaşı dökülmüş. Yaşıya-
maz bunlar bir arada... 

Ne kalıyor, ne kalıyor federatif sisteıa 
olunca? Tabiî bir şey söylüyoruz. Tabiî bir 
şey söylüyoruz. Tabiî federatif oldu mu «tak
sime varır sonra» diye Kıibrıslılar, yani Arşö
vek korkarmış ve Yunanlılar korkarmış. Ne
sinden korkuyor? 

Bugün Kılbns'a çıkarma yapmak için kuv
vetimiz az mı geldi? Bırakmadılar. Manş Deni
zi aşılabiliyor mu? Aşılamıyor. Büyük deniz 
lruvvetleri karşısında, !büyüik deniz devletleri 
karşısında deniz aşırı (bir sefer yapmak kolay 
bir şey midir? «Federatif sistem» dedik, yarı 

yarıya hallettik alaya aldılar, kötülediler, red
dettiler. Bu Hükümet, Sayın Demirel ve onun 
Hariciye Vekili Kıbrıs dâvasını hiç bir suretle 
halledemez. (€. H. P. sıralarımdan alkışlar) 
Bir defa ağuzından, bugünkü şartlara göre, ka
bil olan tek hal çaresini gülünç olarak tezyif 
ile redde tti'kten, böyle göründükten sonra tevil 
etmiye çalışıyorlar. Ne kadar tevil etseler, ne 
yapsalar geçmiştir dâva. 

'Size bir hikâye anlatayım; orada, ben Lo
zan'da isltanlbul Patriğinin İstanbul'dan kalk
ması için büyük mücadele açtım. Çok çetin 
uğraşıyorum. Sonra öğrendim ki, Yunanlılar 
son âna Ikadar sabrettikten sonra istanbul Pat
riğini dışarıya, Momtotozak'a Aynaroz Tepe
sine almayı düşünüyorlarmış. Sulh olmak için.. 
Sonra öğrendik. 

Şimdi bu 'mücadele esnasında iken bir gün, 
heriim yakın 'mesai arkadaşlarımdan birisi ya
nıma geldi, Lozan'da Bu sabah Lord Cürzon'-
un Kalemi Mahsus Müdürü geldi bana, konuş
tuk, çok şikâyet etti: «iSulh yapmak istiyoruz, 
bu kadar iyi niyet göısîJeriyoruz, daima fena 
muikaibele ediyorsunuz, ne olacak bu halin so
nu?».. Bu şekilde şikâyetler arasında, istanbul 
Patriğini dile getirmiş: İstanbul Patriği ile uğ
raşıyorsunuz, nesi var bunun, bunca sene dur
muş, son Pa'trik hakikaten Millî - Mücadele es
nasında fena not bırakmıştı, 'e değişir o, ne olur, 
nedir istediğimiz?» En nihayet «Hıristiyan âle
minin bir önemli temsilcisidir. Bunun üzerinde 
her gün Hıristiyan devletleri olarak, bizi hırpa
lamanızda ne fayda var? ingiliz hayvanı bir 
adandır, uykuya dalmıştır, ne kadar dür'tsan 
uyanmaz, ama bunu iğneliye, iğneliye mutlaka 
uyandıracaksınız. Nedir bu PaltrMe uğraşırsı
nız», demişjBizi'nıiki de «Bu ismelt Paşa'nm me
selesidir, onun raızı olması lâzımdır, başka tür
lü olmaz» demiş, çıkmış. Onun üzerine o da, 
«Peki» demiş gitaniş. Geldi bana bunu anlattı. 
«Olur mu bu? Kıbrıs dâvasını gömmüşün» de
dim. «Demek ki, İstanbul PaJtr'iğinin İstanbul'
dan gitmesini Heyeti Murahhasa olarak siz is
temiyorsunuz, Hükümetimin de böyle bir prog
ramı, emri yok, bu benim bir kaprisim, böyle 
'kabul ediyorsunuz, 'teşhir ediyorsun, e bu dâ
vanın, bu mücadelenin ciddiyeti olur mu, çok 
fena etmişsin» dedim, bıraktım. Hemen Lord 
Gürzon'u istedim görüşımelk için, «Patriği çıka-
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racak 'mısın?» diye. Hemen randevu aldım git
tim, görüşüyorum.. Bir Şetaret Lord Cürzon'-
un odasında, sevinç içinde. «Hayrola», de
dim. «Bugün benim yaş günüm,» dedi. «A, a 
tebrik ederim, çok güzel, onun neşesi üzeriaıiz-
ıdeydi» dedim. «Hayır, hayır senin verdiğin ar
mağandan dolayı» dedi. «Ne armağanı?», De
dim. «Bu Pariti'k meselesi senin oyuncağınmış, 
anlaşıldı bu, bu iş için uğraştırma bizi yahu», 
dedi. Öyle değil, öyle değil, yanlış anlatmış 
falan diyerek sıcağı sıcağına yarım saat içinde 
dil dökmeğe başladım. «Kulağıma girmez, ku
lağıma girmez, yerinden öğrendik bunu» dedi. 

Şimdi buraya geliyorum, bizim Hariciye Ve
kilimiz »Başbakan «Üniter devlet» der, «Fede
ratif nerede görülmüş, nerede istenmiştir?» 
der. 'Bunlar Kıbrıs dâvasında federatif sistem
den söz edebilirler mi? Bitti.. Ne olur? işte 
söylediği gibi, Makario's'un ilik günü söylediği 
yere gelir. Yani Anayasa, vardır, çokluk var
dır azınlık vardır, ona göre anayasa yapılacak
tır, azınlığın teminatı 'vardır, ilh.. 

Kıbrıs dâvasını bu hale getirmek vebalin
den Sayın Damiral ve Dıişişleri Babanı hiç bir 
zaman kurtulamıyacaktır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Cumhurbaşkanı Soyvet Rusya'ya son 
zamanda büyük bir gezi yaptı. Çok güzel göste
riler ve çok iyi temaslar oldu. G-elir gelmez 
kendisi ile görüştüğüm zaman; «İki memlleket 
arasında güvenlik duygularını besleyici, artırı
cı bir seyahat yaptığınızdan dolayı sizi tebrik 
ederim», dedim. Bunları söyledikten sonra; 
«Yanlız şurayı anlamadım, Kıbrıs'tan bahse
diyorsunuz, ne federatiften bahsediyorsunuz, 
ne onu imla edecek haklardan bahsediyorsunuz, 
böyle bir şeyi Yunan'lılar ve Kıyrıs'lılar şeta
retle karşılıyacaklardır. İkincisi, Orta - Doğu'-
da tarafsizlik politikası takibetmemizi Rus'
lara kabul ettirmek lâzımdı, bunun üzerinde 
konuşma yapmalıydınız, bunu da mahzurlu 
gördüm» dedim. 

Hep aynı noktadayız. 

Oylamada Sayın Demire! Hükümeti gü
ven oyu sayısını bulur mu, bulmaz mı bilmi
yoruz. Bunalım, bunalım. Bu neticeye varır
lar. Bunalım biterse zayıf, içinden dertli bir 
Hükümet işliyecektiır. Başbakan ölçüsüz kud
ret kullanmaya alışmış olarak, kudretini 

aşan icraatte bulunmaya çalışacaktır. Size iki 
misal vereyim. 

Sayın Başbakan ilk vaizfeye başlar başla
maz, birçok valileri merkeze aldı. Bunlar 
içinde, hakikaten iyi yetişmiş, muhitine hizmet 
etmiş ve memlekete daha çok hizmet edebile
cek valiler vardı. O günden beri bu insanlar 
paslanmakta ve çürümektedirler. iyi yetişmiş 
vali, büyük memur nasıl kolay feda olunur? 
Feda ettiler. 

Sayın Başbakan bugünkü Hükümetini kur
du, daha güvenoyu almadı. O da belli değil.. 
ilk iş olarak Devlet Denetleme Heyetini teme
linden tasfiye etti ve yerlerine, büyük devlet 
memurları olarak insanları seçti, getirdi. Hangi 
hukuk anlayışiyle, hangi hukuk anlayışiyle? 
(O.H.P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) 
Büyük devlet memurunu oynatmak, değiştir
mek, yerine başkasını getirmek bir büyük si
yaset işidir. Bu kadar geniş siyasi icraate gir
meyi nereden alıyorsunuz? Hukuk anlayışı.. 
Anayasa var. Bir haksızlık olduğu zaman ka
nunlar, Anayasamız «Danıştaya müracaat edi
lebilir» diyorlar. Daha evvel Danıştaya müra
caat edenlerin değiştirilir değiştirilmez, yer-
lerine başkalarının getirilmesi ve sonra iş olup 
bitmiştir, iade olunsalar, haksız görünseler bile 
bir köşede çaresine bakılacaktır hukuku de
vam etmektedir... insaf yok mu? Sabret.. Bü
yük devlet memurları ye1%tiririz rüyasına mı 
girdiler? (C.H.P. sıralarından alkışlar) - Bir 
yerde bir şey mi söylediler nedir, o anlaşılmı
yor. 

Az oyla da iktidara gelse Sayın Başbakan, 
bir taraftan iş dertleriyle uğraşırken, diğer 
taraftan rejimi kurtaracak, koruyacak ve ken
di politikasına karşı, doğru istikametleri yü
rütecek, büyük küçük insanları kıyımla' tas
fiye etmeye çalışacak. Bunun veban Adalet 
Partisi üzerinde kalacaktır. Adalet Partisi, bu 
kadar haksız muameleye lâyık değildir. (A.P. 
sıralarından ıgülüşmeler) Dinleyin.. Büyük bir 
parti olarak kurulmuştur. Adalet Partisi, be
nim evvelce söylediğim ve «geçti onlar» diye 
latifeye alman bir sözümü gerçekleştiriyor. 
10 nou senesini geçiriyor, daha geçmedi... 
(C.H.P. sıralarından «ıBravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 10 ncu sene, 10 ncu sene.. Bizim de
mokratik hayatımızda, siyasi hayatımızda ko-
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lay geçmiyor, çok dikkatli davranarak geçir
mek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, cümlenize saygılar suna
rım. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
Hükümet programı ve güven oyu görüşmele

rine devam ediyoruz. 
Sayın Başbakan söz istemişlerdir. Kendisi

ne söz veriyorum, buyurun Sayın Başbakan. (A. 
P. sıralarından şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Hükümet programı dolayısiyle benden evvel 
görüşlerini ifade eden muhalefet partileri söz
cülerinin ortaya koydukları hususlara cevap 
vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

Geçen 10 sene zarfında Millet Meclisimiz 7 
nci defa Hükümet programı müzakere ediyor. 
1960 ile 1965 arasında 4 defa koalisyon hükü
metlerinin programlarını müzakere etmiş, 1965 
te, bakiye sistemine rağmen, işbaşına tek parti 
olarak getirilmiş bulunan A. P. iktidarının Hü
kümetimin programını müzakere etmiş, daha 
sonra 1969 12 Ekim seçimlerini takiben de, yine 
tek başına Hükümet kuracak kadar çoğunluğu 
bizden esirgemiyen aziz milletimizin kararı üze
rine, A. P. siyasi iktidarının Hükümetinin pro
gramım bundan 4 ay kadar önce müzakere et
miş bulunmaktasınız. Bugün 7 nci defa Hükü
met programı müzakeresi yapılmaktaıdır. 

Hükümet programı müzakeresi nasıl olmalı
dır, hususunda burada bir akademik münaka-
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
14,30 da tekrar toplanılmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,13 

saya girecek değilim. Sadece aziz milletimizin 
iradesinin tecelligâhı olan bu büyük müessese
nin çatısı altında, şayet Hükümet programı gibi 
bir meselenin müzakeresinde bâzı tutarlı, geçer
li ve hepimizin birden anlıyabileceğimiz, bizim 
dışımızda, kamu oyunun anlamakta güçlük çek-
miyeceği, bizim dışımızda kamu oyunun tasvibe-
deceği ölçüleri bulursak, Türk demokrasisine 
güc kazandırmış oluruz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bu itibarla ben, hu
zurunuzda yapılmış bulunan tenkidleri cevap
landırırken Hükümet programının değerlendi
rilmesinde objektif kıstaslar olarak alınabile
cek hususları - zikredilmişlerini, zikredilmemiş-
lerini - bir tahlile, tenkide, daha doğrusu ce
vaplandırmaya tabi tutacağım. 

Muhterem milletvekilleri; Millet Meclisimi
zin bir siyasi heyet olduğunu biliyorum. Bir si
yasi heyetin, kendi taraftarlarını memnun et
mek için bâzı çarelere başvurabileceğini de bi
liyorum. Siyasi heyetlerin, bu kürsüden konu
şurken sadece Millet Meclisine hitabetmedikleri-
ni, Türk kamu oyuna hitabettiklerini, taraftar
larına birtakım argümanlar vermelerini de ya
dırgamıyorum. Bunların hepsini kabul ediyorum. 
Yalnız, 1970 Türkiye'sinde şayet Türkiye'nin 
meselelerini çözecek bir azmin ve niyetin için-
deysek - ki, bundan kimsenin şüphesi olmaz, 
zannediyorum - Hükümet programı gibi bir ko
nunun müzakeresine bâzı yeni değerler getir
meye mecburuz. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 
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Muhterem milletvekilleri; evvelâ bir şeyi 
unutmamak gerekiyor zannediyorum: Bizim ye
ni getirdiğimiz Hükümet programımız bundan 
4 ay evvel tenkide tabi tutulmuş ve Yüce Mec
lis tarafından güven oyuna mazhar olmuştu. 
Aslında bu programımız, 12 Ekim 1969 tarihin
de, yani hemen hemen 5 aya yakın bir zaman 
önce yüce milletin huzurunda, radyolarda, mey
danlarda, salonlarda «memleketin problemleri 
şudur, çareleri olarak bunu düşünüyoruz» diye
rek milletimizin tasvibine arz ettiğimiz bir be
yannameden menşeini, gücünü, kuvvetini ve il
hamını almakta idi. Henüz üzerinden 5 ay geç
miş bir seçimden sonra okuduğumuz 2 nci pro
gramımız ve daha sonra bugün müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bu programımız da gayet 
tabiî ki, 5 ay Önceki seçimlerde, meydanlarda, 
radyolarda, kürsülerde, salonlarda ne söylediy
sek aziz milletimize, onlara sadakatimizin bir 
özel itina ile ifadesidir. 

Bu itibarla, bugün bizi tenkid ederken, bun
dan, evvelki programımızın tenkidi sırasında 
serd edilmiş bâzı mütalâaların yeniden serd 
edilmiş olmasını da yadırgamıyoruz. Yalnız, ya
dırgadığımız bir şey var; nasıl biz meydanlara 
çıkıp da «Şayet bize iktidarı tevcih ederseniz, 
memleketin şu şu, şu meselelerini, şu ölçüler 
içerisinde halledeceğiz, halletmeye çalışacağız» 
dediysek, Yüce Parlâmentoyu, Yüce Meclisi teş
kil eden muhalefet partileri de, aynı şekilde, şa
yet kendilerine iktidar tevcih edilirse memleke
tin meselelerini nasıl halledeceklerini yüce mil
lete söylemişlerdir. 

Şimdi, tenkidleri, kritikleri şayet muhalefet 
partileri kendi programlan üzerinden yaparlar 
ve bizi, kendi programlarında yazılmış bulunan 
hususları yerine getirmediğimizden dolayı mua
heze ederlerse bu takdirde seçim kavşağının, 
seçime gitmenin, milletin iradesine müracaat et
menin, oradan ibra edilmenin, oradan yeniden 
emanet devralmanın uzun boylu bir mânası kal
maz. (A.P. sıralarından, «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu itibarladır M, Parlâmentomuzun grupu 
bulunan iki siyasi partisinin sayın Genel baş
kanlarının ifadelerinde müşterek bir noktaya 
raslıyoruz, bu müşterek nokta şudur : Sanki 
biz 4 senelik icraatımızın hesabını vermemişiz, 
sanki 4 senelik icraatımız milletin meçhulü imiş, 
sanki kendileri radyolarda, meydanlarda bizim 

4 senelik icraatımızı didik didik etmemişler. 
- Etmemişlerse vazifelerini yapmamışlardır -
sanki, etmemişler gibi bir haleti ruhiyenin içe
risinde bizi, bugün ortaya koyduğumuz program
la değil de, geçen 4 seneki icraatımızla tenkid 
etmelerini yadırgıyorum. 

Denebilir ki, ortaya koyduğumuz programın 
hiçbir noktası tenkide uğramamıştır. Sadece, şu
nu yapmadınız, şunu yapmadınız, şunu yapma
dınız... Her halde bunlar, henüz 3 - 4 ay evvel 
güven oyu almış bir Hükümete, henüz bütçesini 
getirmiş bir Hükümete ve bütçesi Mecliste arı
zaya uğramış bir Hükümete yöneltilebilecek ten-
kidler değildir. Binaenaleyh, her vesile ile ol
duğu gibi, A.P. iktidarının 1965 - 1969 icraatı 
değerli hatipler tarafından kritik konusu ol
muştur, tenkid konusu olmuştur. Bu münakaşa
ları yaptığımızı zannediyorum. Çünkü, bunların 
hepsi yazılı dokümanlara geçmiştir, biraz sonra 
arz edeceğim. 

Bugün burada söylenilen şeyler 5 ay evvel 
söylenmiştir. Şimdi bunların tekrarında, bir Hü
kümet programı tenkidi vesilesiyle, umulan fay
da nedir? Umulan faydayı anlatacağım. 

Muhterem milletvekilleri, ben meseleleri sa
dece objektif ölçüler içerisinde, sadece değeri 
olan kriterler içerisinde mütalâa etmeye çalışa
cağım. 

Biz A.P. siyasi iktidarı olarak 1965 seçim 
beyannamemizin başına, «Vatan için elele vere
lim» başlığını koyduk. 1965 ten 1969 a kadar da, 
çeşitli problemlere rağmen, fevkalâde idare usul
lerine başvurmaksızın, 1961 Anayasası hürriyet
lerinin istimalindeki alışılmamış tezahürlere, 
hattâ bunların çeşitli yönlerde sınırları aşılarak 
kullanılmış olmasına rağmen, memleketi, siyasi 
ve iktisadi istikrar içerisinde 1969 seçimine ge
tirdik. 

Bugün, 20 günü aşan bir zamandan beri de
vam eden Hükümet buhranı, bundan evvelki, 
1961 - 1965 devresi içerisindeki Hükümet buh
ranı gibi münakaşa edilmiyor. Bunun çla bir 
merhale olduğunu, bu merhalede A.P. siyasi ik
tidarının memleketi bütünleştirme, birleştirme 
ve siyasi istikrarsızlığın meydana getirdiği ya
raları beraberlik ve kardeşlik istikametinde ka
patma yolundaki gayretlerinin hissesi olduğunu 
hakşinas ve kadirşinas olan vicdanlar kabul 
edecektir. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 
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Muhterem milletvekilleri, geçen 4 sene zar
fındaki icraatımızı tenkid ederek, bizi geçen 4 
senelik icraatımızdan dolayı beğenmiyor iseniz, 
burada hemen bir çelişmeye düştüğünüze işaret 
etmedi istiyorum. 

Bu çelişme şudur : Gayet tabiî ki muhalefet 
partilerinin bize, «iyi yaptınız, aferin, bravo» 
demesini beklemeyiz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İyi icraat ya
parsanız, deriz. 

IBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Beyefendiler, sükûnetle dinlerseniz, 
ifadei meram etmekte, zannediyorum ki, size 
faydalı olmaya çalışacağım. (A.P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, çelişme şudur : 
Bugün derseniz ki, dört senelik icraatınız bir şe
ye yaramaz... (C.H.P. sıralarından «doğru, doğ
ru» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Siz «doğru» diyorsanız, millet sizin 
dediğinize «eğri» diyor. (A.P. sıralarından «bra
vo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Millete inanmıyorlar ki... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — O zaman milletin hakemliğine gitmiş 
olmayı inkâr etmek gerekir. 

70 dakika, 7 tane muhalefet partisi, 10 daki
ka A.P., her gün radyolardan millete hitabetti. 
Yani, «Elimizde imkânlar yoktu, sizin icraatı
mızı millete anlatamadık.» diyecek durumunuz 
yok. 

Meydanlar, müsavi şartlar içerisinde herke
se açıktı... Kahveler, salonlar müsait şartlar 
içerisinde herkese açıktı... 

'Geliniz evvelâ, «Demokrasiye inanıyoruz» 
demekle kalmıyalım, demokraisiye inancın ana-
prensilbi olan, «Milletin hakemliğini» kabul 
ledelim ve yalnız hakemliği kabul etmekle kal
mıyalım, hakemliğin neticelerini de kabul ede
lim. (A. P. sıralarımdan, «BraJvto» sesleri, alkış
lar) 

<0 zaman, hakemliğine riayet etmiyeceğiniz; 
yani «Karar şöyle çıkarsa riayet edeceğiz, ka
rar istemediğimiz şekilde çıkarsa riayet etmi-
yeceğiz.» gibi, bir düşünce içinde iseniz Parlö-
manfer demokrasiyi yürütmek mümkün değil

dir. Parlö'manter demokrasi mutlak mânada, 
milletin hakemliğine dayanır. 

Esasen seçim buhranları çözmüyor, yeni ye
ni buhranlar getiriyor ise, o zaman birtakım 
başka şeylere bakmak lâzimgelir. 

Şimdi, bu hususu neden kaydediyorum? Bu 
hususu, biraz sonra vereceğim izaJhı fuzuli bul
mamanız için söylüyorum. 

Muhalefet olarak, bizi neden beğenmiyorsu
nuz? «Beğenin» demiyoruz, ama neden beğen
mediğinizi izaih ederken, kendi mantığınızı ala
cağım; sizin mantığınızla hareket edilirse, as
lında bizi beğenmeniz gerektiği hükmü meyda
na çıkıyor. Sizin mantığınızdan bunu çıkaraca
ğım. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler ve al
kışlar. A, P. sırailarundan, «Bravo» sesleri ve 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Müdalhale etmeyin yerinizden 
efendim, müdahale etımeyin. Dinleyin lütfen 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müdahale 
etmiyoruz efendim, alkışlıyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Türkiye'
nin neye ihtiyacı olduğunu sayıp dökmek kâfi 
değildir; Bakınız, demoknaJsi anlayışımızdaki te
mel farklılığın yanında, her zaman ifade etti
ğim ği!bi, bir konsept. yani bir mefhum anlaş
mazlığının bizi, aynı lisanı konuştuğumuz hal
de, birbirimizi anlamaz hale getirmesinin ne ka
dar mümkün olduğunu göstereceğim. 

Bugün şikâyet ettiğiniz hususlar bugünün 
dertleri mi? Bugün şikâyet ettiğiniz hususlar 
asırların dertleri.. Niçin 4 senelik A. P. iktidarı 
bunları çözememiştir? Bunun münakaşasını mey
danlarda yaptık. 

Noksan olan şey şudur: Plâna, plân disip
linline, plân fikrine plân müessesesine, plân mef
humuna inanmış olmamıza rağmen; Parlâmen
tomuzdan plân geçirmiş olmamıza rağmen; İkin
ci Beş Yıllık Plânın üçüncü yılında olmamıza 
rağmen, siyasi konuşmalarımızla plân mefhu
mu arasında bir intibaksızlık metvcuttur. 

Bize diyorsunuz ki, «Şunları, şunları, şun
ları neden halletmediniz?» Bunu demenizi tabiî 
karşılıyoruz. Türkiye öyle bir memleket, öyle 
çok derdi var ki; kaynakları öylesine mahdut 
bir memleket ki... Kaynakları kifayet etti de 
biz bu dertleri halletmedik mi? Gelin, onu söy
leyin. 
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Ç. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Kaynakları satıyorsunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşmaları lüt
fen takilbedelim. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Biz Paşayı dinledik onlar dinlemeyi 
bilmez ki... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Dalha çok kaynak yaratmak imkanı 
vardı da bunları yaratmadık mı? Gelin onu Söy
leyin. Bu kaynaklarla bundan başka bir şey ya
pılabilir miydi?.. Gelin onu söyleyin. 

Bir büyük dengenin icabını yaptı A. P. Ya
ni, memlekette, 1970 Türkiye'sinde çeşitli ikti
sadi ve sosyal zümrelerin arasında bir zıtlaş
ma yaratma yerine, memleketin kaynaklarım, 
hem iktisadi inkişafı öldürmiyeoek, hem de bir 
zıtlaşma meydana getirip sınıflar arası kavga
ya meydan vermiyecek bir dengenin icaplarını 
yerine getirdi. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
işteşleri) Ve 1970 1er, aslında Türkiye'de yeni 
bir devirdir, yeni ufuklar açılmaktadır. Şayet 
bu dengeye - Türk Anayasasının Türk vatan
daşına tanıdığı hakları mutlak mânada koru
mak şartiyle - riayet edilmezse, o zaman Türki
ye çetrefil meselelerle karşı karşıya kalır. 

Onun içindir ki, aslında denecek şey: «Si
zin imkânlarınız bu idi; bu imkânları iyi kul
lanmadınız; şu istikamette kullanmanız gere
kirdi.» 

Muhterem milletvekilleri, bunu demek de pek 
kolay değil.. Neden? Artık bugün iktidarlar, 
sabahleyin kalkınca akıllarına gelen işi yapa
cak gibi bir yetkiyi kaybetmişlerdir... iki sene 
uğraşırsınız, 5 senelik plân yaparsınız; her se
ne plân dilimlerine göre memlekette ne kadar 
kaynak yaratacaksınız, onlan ortaya çıkarırsı
nız; bunlarla ne işıler yapacaksınız, onları orta
ya çıkarırsınız. 

Türkiye'nin 1963 - 1967 devresinde 60 mil
yar lirası vardı. Bu 60 milyar lirayı Türkiye 
nasıl kullandı? 12 milyar lirası sanayi sektörü
ne, 8 milyar lirası enerji sektörüne, 8 milyar 
lirası ulaştırma sektörüne, şu kadar milyar li
rası taıjlm sektörüne... Mecmuu 60 milyar... 

Niye kullanmadınız 100 milyar lira? Yok da 
ondan. 

Türkiye'nin ikinci Plân devresinde 119 mil
yar lirası var. Türk vatandaşına, «yarın seni 
zengin yapacağım» «diyerek bugünkü hayatını 

ıslah edecek hiçbir pay bırakmadan, eliniz
deki imkânlardan biraz daha fazla kaynak çı
karabilirsiniz, ama meydana gelecek hoşnut
suzluklar ümidi ortadan kaldırır. Ümit fak
törünü; bir memleketin kalkınması için para
dan ve herşeyden evvel gelen ümit f aktörünü 
ortadan kaldırır. 

Elinizde 119 milyar liranız var : (Buyurun, 
bu 119 milyar lirayla 5 sene içinde tne yapar
sınız? 

Bu münakaşalar burada yapılmış : 119 mil
yarın 25 milyarı sanayie ayrılacak, 18 milya
rı ulaştırmaya ayrılacak, 16 milyarı tarıma ay
rılacak, 8 milyarı enerjiye ayrılacak. iSektör 
sektör ayrılmış. Yani, millî öncelikler günlük 
siyasetin dışına çıkarılmış, gayet tabiî olarak 
iktidarın siyasi felsefesine ve millî menfaat
lere uygun istikamette memleketin kaymakla
rı taksim edilmiş ve buna göre de huturunu
za gelinmiş, bütçe getirilmiş, program getiril
miştir. 

Bugün de Hükümet programı, huzurunuza 
bu esaslar üzerinden getirilmiştir. 

Bize derseniz ki, neden bunları yapmıyorsu
nuz? Benim burada üzerinde durmak isten
diğim nokta; «Neden bunları yapmıyorsunuz» 
un cevabını bir denge içerisinde beraberce bul
maktır. 

Herkese selâm vermek kolaydır, herkesi 
memnun ediliyor gibi göstermek te kolaydır. 
Buradan gelip, köylü için şunu yaptınız, bunu 
yapmadınız; işçi için bunu yaptınız, bunu yap
madınız ; memur için bunu yaptınız, bunu yap
madınız... Yaptıklarımızı silip, yapamadıkları
mızı, daha uzun seneler yapıliaımyaoak olan 
şeyleri gelip, buradan bize fatura etmek ko
laydır. (A.P. den «(Bravo» sesleri) Yalnız, 
söylediğiniz şeyler zabıtlara geçmektedir. Şa
yet, bir gün iktidar olma ümidiniz varsa, 
bunlar size sorulur. (A.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; masrafa evet, 
kaynağa hayır... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kim 
demiş, onu?... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, yerinizden 
müdahale etmeyin efendim. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Eski âdeti. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De. 
vamia) — Vergi kanunları getirirsimiz, bir 
zam furyası çıktı diye herkes gelir, aleyhinde 
konuşur. Peki, bir memleketi sadece masraf 
yaparak idare etmek mümkün mü?.. 

Onun içindir ki, Hükümet programı veya 
bütçe programı tenkidlerinde gözden kaçan 
hususlardan birisi de, bu kürsü siyasi bir fo
rumun; gayet tabuki en hür, en yüoe kürsüsü 
addederek, konuşma dengesinde birtakım ze
delenmelere meydan vermemek gerekir düşün-
csi ile bunu söylüyorum. 

Bir hususu daha arz edeyim. Muhalefet par
tileri kanun teklif etmek durumundadır. Ga
yet tabiîdir M, ama iktidar, muhalefet parti
lerinin teklif ettiği kanunları çıkarma duru
munda değildir. Yani biz şu kanun teklifini 
getirdik de çıkarmadınız.. Böyle bir şey yok 
orta yerde... iktidar kendi taahhütleriyle bağ
lıdır; muhalefetin taahhütleriyle niçin bağlı 
olsun?... (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) (C.H.P. sıralarından anlaşılmıyan mü
dahaleler, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; kür
süde konuşan hatibin sözünü Başkan yalnız 
usuli meselelerle keser. Bu kaideye itina ile dik
katinizi rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gönül isterdi ki, yapılan tenkidlerde 
sadece daha uzun seneler yapılmasında sıkıntı
lar bulunacak, memleketin imkânları icabı bir
takım hususlar sayılıp, dökülmesin. 

Gönül isterdi ki, beğenilmiyen nedir, ne
den beğenilmemektedir ve siz olsanız ne ya
parsınız?... Bunlar söylensin. Siz olsanız ne ya
parsınız?.. Hayır, bizimki muhalefet, biz sade
ce tenkid ederiz, demekle zannetmiyorum M, 
Türkive'nin meselelerini halletmenin yolunu 
tutabilelim. Ben, jyayet hulûsu kalb ile açık 
kalb ile konuşuyorum. 

Muhalefet, Türk Anayasasına göre siyasi 
partiler, demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Bu
nun verdimi yetkilerin yanında yüklendiği so
rumluluklar vardır. 1970 Türkiye'sinde artık 
muhalefet olmanın sadece beğenmemek değil, 
beğenmediği hakkında ne düşündüğünü söyle
mek ffilri bir noktaya geldiğimizi de ifade et
mek isterim. 

iste elimizdeki imkânlar... Bunlarla neyin 
yapılmasını istiyorsunuz; neyin yapılmamasını 
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istiyorsunuz?.. Onu da yap, onu da yap, onu da 
yap... Bu mümkün değil. Eğer bu mümkün ol
saydı bu kadar senelik iktidarlar her halde bi
ze bu kadar büyük problemleri devretmezdi. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; bir hususa daha 
temas etmek istiyorum. Seçim meydanlarına 
çıktınız. A.P. iktidarını kötülediniz. Kötüle-
diniz tâbirinden memnun değilseniz, tenkid et
tiniz diyelim; ama tenkidlerin dozu o hale gel
di ki, siyasi bir münazara değil, âdeta siyasi 
bir kavga yapılmaktadır. Bunların hiçbirisine 
biz, bir fikrî tartışmanın ötesinde, bir siyasi 
âdabın ötesinde cevap vermedik. Biz Türkiye 
için şunu düşünüyoruz, imkânlarımız bundan 
ibarettir. Muhalif ve muarızlarımız ne düşü
nüyorlarsa söylesinler, onların olabileceğini ola-
mıyacağını da biz eleştirelim. Nitekim, eleştir
dik. Nitekim C.H.P., hapishaneleri boşaltaca
ğını, muhtarlara maaş bağlıyacağını, toprağı 
olmıyan herkese toprak vereceğini ve Ziraat 
Bankasının kredilerini affedeceğini söyledi. 
Biz, bunların olmıyacağını söyledik. (A.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tahrif ©di
yorsunuz. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Borçla
rın taksitlendirilmesini söyledik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz yeriniz
den, Sayın Çanga. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Affını diyorum, borçların affını. 
Sayın Çanga, beş ay evvel söylediğinizi unutur 
duruma girmeyin. 

Niçin dediniz bunları?.. A.P. iktidar olma
sın diye. Gayet tabiî, yani muhalefet olarak 
A.P. nin methüsenasmı yapıp da, onu iktidar 
yapmaya çalışacak değildiniz ya... Bunda yer
den göğe kadar haklısınız. A.P. iktidar oldu; 
şimdi diyorsunuz ki, A.P. nin Hükümeti bu ol
masın, başka bir hükümet olsun. Eğer müsaade 
buyurursanız, bu husus A.P. Grupuna aittir. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
A.P. grupunun sevk ve idaresi A.P. teşkilâtı
nın büyük kongresinin, kademelerinin ve bi
zatihi A.P. gruplarının kendi iç meselesidir. 
Binaenaleyh, bu iç meselelere inmeye kalkmak
la kimsenin eline bir şey geçmez. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 
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se hükümetleri bu olur, istemezse hükümetle
ri bu olmaz, (A.P. sıralarından «Bravo» ses
leri aHaşlar) Ama A.P. Grupunun bu yetkisi 
üzerine bir nüfuz koyma gibi siyaseten haki
katen tasvibi mümkün olmıyan veya siyasi 
nezaketin içine sığmıyan bir durumun içine 
girilmiş olmasını esefle karşıladığımı ifade 
edeyim. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Söylemek istediğini şey şu : Benden evvel 
fikirlerini ifade eden değerli muhalefet sözcü
lerine şunu soruyorum; A.P. nin Genel Baş
kam olarak Demirel Başbakan olmasın. Farz 
ediniz ki, öyle oldu; başka bir hükümeti A.P. 
kurdu. Güven oyu verecek misiniz?.. (A.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) işte, bun
dan dolayı bu meseleye karışmaya hiçbir hak
kınız yok. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, şahıslar üzerin
de program tenkidi yapılmaz. Beni ayakkabım
dan, olmıyan saçıma kadar tenkid etseniz mil
letin eline ne geçer?.. (A.P. sıralarından alkış
lar) gelin, tenkidlerinizi memleket meseleleri 
üzerinden yapm, neyi beğenmiyorsanız onu 
söyleyin. Söyledik dediniz, şimdi söyledikleri
nize de geleceğim zaten. Ne söylediyseniz, hep
sine geleceğim. Yalnız, tekraren söyliyeyim; 
söylediğiniz şeyler sanki 1969 un 12 Ekiminde 
seçim olmamış gibi, sanki burası, dört ay, beş 
ay evvel seçilmiş, gelmiş bir heyet değil de, 
bir secim mücadelesinde siyasi hatipleri din-
liyen bir heyet muamelesi gördü. Razı olmadı
ğım budur. 

BAŞXAN — Muhterem arkadaşlarım; sıra
lar arasında oturan sayın senatör arkadaşla
rımdan rica ediyorum; Heyeti Umumiye sa
lonunun arka sıralarında otursunlar ve otur
dukları yerden tezahürata lütfen iştirak et
mesinler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Bizim dört senelik icraatımızı ne
den beğenmiyorsunuz?.. Ortaya koyduğunuz 
sebepler üzerinden bunun bir tahlilini yapmak
ta fayda görüyorum. Şayet, öyle demeseniz 
de, geçen üç aylık, dört aylık icraatınızı be
ğenmiyoruz deseydiniz, onun münakaşası fark
lı olurdu, ama bizim dört senelik icraatımızı 
beğen-rnivorsunuz. Burada sizin hükmünüz ile, 
bizi iktidara getiren milletin hükmü çelişmi

yor mu?.. Bugünkü Hükümet sizden, yaptıkları 
için değil, yapacakları için güven oyu istiyor. 
Binaenaleyh, yaptıklarına bakarak güven oyu 
istemek gibi bir durum olsa, o zaman seçime 
lüzum kalmaz. Yaptıklarının dört senelik ibra
sını Hükümet, siyasi iktidar, siyasi parti, A.P. 
vermiş, geliyor, ama bütün bunlara rağmen 
muhalefetin görüşleri iktidannkine, iktidarm-
kiler muhalefetinkine uymuyor diye tedirgin 
olmaya lüzum yok. Çünkü aslında, iktidarın 
da muhalefetin de var oluş sebebi, görüş fark
lılıklarıdır. Binaenaleyh, dış politikada sizin 
görüşleriniz bizimkine uymuyor. Gayet tabiî 
uymıyacak. tç politikada sizin görüşleriniz bi
zim görüşlerimize uymuyor.. Gayet tabiî uymı
yacak. Kalkınma felsefesinde sizin görüşleriniz 
bizimkine uymuyor. Gayet tabiî uymıyacak. 
Ahengi, armoniyi kim temin edecek? Milletin 
hakemliği... Bu meseleyi halledemediğimiz tak
dirde daha senelerce bu kürsüde münakaşa 
ederiz, aynı dili konuşuruz, birbirimizi anla
mayız. Milleti de üzüntüye ve tereddütlere 
düşürürüz. Esasen, şu sıralarda oturan bütün 
arkadaşlarımızın hepsi aynı şekilde düşünse, 
demokrasi olmaz. Onun için, bizim tutumumu
zu, bizim politikamızı yadırgamanızı gayet 
normal karşılıyorum. Üslûbu, çerçevesi, ölçüsü 
içersinde bu tenkidler yapıldığı müddetçe ha
kikaten bunlardan istifade edilecekleri de ola
bilir, hiçbir şekilde kabullenmiyeceklerimiz de 
olmıyabilir. Bundan dolayı da siz; muhalefet 
olduğumuz halde iktidarı niçin idare edemiyo
ruz gibi bir üzüntüye kapılmaya gitmeyin. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

Bir hususu daha kaydetmek istiyorum. Bi
zim politikamızda çok partili hayata girdiği
miz günden beri hükümler vaz etme âdedotlmuş-
tur. Eski tabiriyle, birtakım fetvalar verilir. 
Zannediyorum ki, Türk siyasi hayatı, bu hü
kümler vas'etme, peşincilikten kurtulma, is
tikbâl tahminlerini yapma, elde bir şey olma
dan istikbâl tahminlerini yapma gibi, birtakım 
kartezien düşünceye uymıyan, sağlam Batı dü
şüncesine uymıyan ve modern kafaların icabı 
olmıyan düşünceye uymıyan, arazdan da kur
tulmaya mecburdur. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

Yine bugünkü müzakereler dolayısiyle şunu 
arz etmek isterim; şunu düşünmek lâzım, Tür-
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kiyendn menfaatine alan bir şeyi siz yapa
caksınız da, Türkiye'nin zararına olan ter şe
yi niçin bir başka siyasi heyet yapacak? Bütün 
siyasi heyetlerin, Türkiye'nin menfaatine olan 
şeyleri yapacağını, zararına olan şeylerden ka
lınacağını farz etmeksek, birbirimize inançsız
lık içinde demokrasiyi bir yerfe götüremeyiz. 
Ama, şöyle hareket etmenin faydalarını siz 
şöyle kıymetlendirirsiniz, mahzurlarını şöyle 
kıymetlendirirsiniz, bunlar kabul; karşılıklı 
dialogun İçinde bunlar yerini bulur, fakat hiç
bir şeye bakmadan, bir fayda mahzur değer
lendirmesi yapmadan peşin hükümlerle, «isiz 
yanlış iş yapıyorsunuz, memleketin zararına iş 
yapıyorsunuz» demenin, bir gün aynı şeyi siz 
yapma durumuna girdiğiniz zaman size de za
rarı olacaktır. 

Onun için gelin, Türk siyasi hayatını kısır 
çekişmelerin sebebi olan bu gibi düşüncellerden 
kurtaralım. Benimki sadece iyi gönülle yapıl
mış bir çağrıdır. Uyup uymamak - gayet tabıiâ 
ki- Yüce Meclisin değerli üyelerine düşer. 

Muhterem milletvekilleri, biz geçen 
dört sene içinde neyi yaptık, neyi yapmadık, 
bunları aziz milletimize anlattık. Her şeyi ya
pamadığımızı da söyledik, her şeyi yapamıya-
cağmıızı da söyledik. Şimdi bugün görülüyor 
ki, tenkidlerin bir kusmı bundan üç dört tay 
önce 11 Kasım günü Hükümet programı üzerin
de Meclis ve Senatoda yapılmış bulunan ten
kidlerin aynıdır, tıpa tıp aynıdır. 

Dış sermaye mi, montaj sanayii mi, memle
ketin ekonomik durumu mu? Hepsi aynıdır. 
Şimdiı gelin bunları bir daha gözden geçirelim. 

Deniliyor ki, biz memleketi iktisaden çok sı
kıntılı bir duruma götürmüşüz, iddialardan bi
risi bu. Bakalım, sıkıntılı bir duruma mı gö
türmüşüz, yoksa memleketi iktisaden geliştir
miş miyiz? Şayet kullanacağımız endikatörleri 
kabul ederseniz, bir devletin, bir hükümetin ic-
raiatınm iktisadi ve sosyal veçhesinin kıymiefc-
lendirilmesmin endikatörlerinde, müşirlerinde 
mutabık isek ve bu müş lirler şayet başarısızlık 
değü de bir basan gösteriyorsa, kendi mantı
ğınız içinde kendi kendinizi nakşetmiş olursu
nuz. tki şart koyuyor: Şartlardan birisi; 
kullanacağımız müş'irlerdir. Ben bu müş'ir-
leri, beynelmıilel ölçüde icraat değerlendirmesi 
müş'Meri olarak başkaları ne kullanıyorsa o şe-

j kilde ele alacağım. Vereceğim rakamlar da ilk 
defa vereceğim rakamlar değildir. Bu rakam
lar resmî dokümanların içinde mevcuttur. 

1969 seçimleri dolayısiyle radyoda yapmış 
I bulunduğum 8 konuşma ile de bunlar aziz mil-
j letimize olduğu gibi verilmiştir; şu kadar yapa

bildik. 
I Şimdi bakalım ne olmuş? Memleket, plân öl-
j çülerine göre gelişmemiş veya memleket ge

lişmemiş, âdeta memleket geriye gitmiş. Çün
kü memleket bir iktisadi çıkmazın içine girdi
ğine göre, memleketin geriye gitmiş olduğunu 
kabul etmek lâzım. 

Muhterem milletvekilleri, şu endikatörleri 
I alacağım. Evvelâ yatırımlara bir bakalım. 

1964 senesinde Türkiye'nin toplam yatırım 
hacmi 10 milyar lira. 1970 bütçesiyle getirilen 
yatırım 26 milyar lira. Yani, 1964 yılında 10 
milyar olan yatırım hacmini Adalet Partisi 
İktidarı 26 milyar liraya çıkarmış. (A. P. sı
ralarından alkışlar) Bunda israf ve saire yok, 
lüks yok, saray yok, şu yok, bu yok. Bunun 
içinde fabrika var, liman var, hava meydanı 
var, köy yolu var, köy suyu var. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) Bi
rinci endikatör bu. 

ikinci endikatör; bu yatırımları saymam 
kâfi değil. Bunlar nasıl gerçekleşmiş? 1964, 
1965 öncesinde yatırımların gerçekleşme hızı 
bilhassa Türkiye'nin enfrastrüktürünü teşkil 
eden endüstri kısımlarında % 30 ve % 50 
iken bu yatırımlar Adalet Partisinin iktidarda 
olduğu geçen beş sene zarfında % 95 ile % 110 
arasında değişmiş. (A. P. sıralarından alkışlar) 

1965 senesine kadar, 1965 sabit fiyatlariyle 
Türkiye'nin millî geliri Cumhuriyetin kurulu
şunun daha öncesinden bu yana 1965 senesin
de 73 milyar lira iken 1965 sabit fiyatlariyle 
- bu değişiyor 1961 sabit fiyatlarına göre neti
ce değişiktir - 73 milyar lira iken, Adalet 
Partisi iktidarı buna 1965 sabit fiyatlariyle 
25 milyar lira eklemiş ve Türk seçmeninin kar
şısına Cumhuriyeti kuruluşundan 1965 yılma 
kadar olan millî gelirine % 38, % 40 gibi bir 
ilâve ile çıkmış ve 1965 fiyatlariyle 1960 yılın
da fert başına gelir 2 141 lira iken 1969 yılın
da fert başına gelir 2 814 lira olmuş, 1965 fi
yatlariyle. 

Gelişme hızlarına bakıyoruz : Birinci ve 
1 ikinci Plânda % 7 kalkınma hızı esas alınmış-
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tır. 1964 yılında % 4,9 olan gelişme hızı, ondan 
sonraki senelerde şöyle : 1965 yılında % 4,6; 
1966 yılında % 10,3; 1967 yılında % 6,1; 1968 
yılında % 6,7; 1969 yılında da % 7. Va
sati olarak, dört sene iktidarda bulunduğu 
devre içinde Adalet Partisi % 7 nin üzerinde 
bir gelişme hızını sağlamış. Bu rakamların 
eğer hatalı olduğunu iddia ©diyorsanız bunla
rı ortaya koyun. 

Muhterem milletvekilleri, bu rakamları biz 
yapmayız. Devletin resmî daireleri yapar. 
Hiç kimse bu rakamları küçültmeye falan kalk
masın. Yani, birtakım deflâtörler kullanıp 
- usulleri odur - efendim, bu % 7 gibi görünü
yor, ama buna bizim canımız sıkıldı, şunu bir
takım sebepler bulup % 3,5 a indirelim... Bu, 
yol değil. Bu rakamları Devletin resmî organ
ları yapar, hazırlar. Uzun hesapların neticesi
dir. Eline bir hesap makinası alan, Türkiye'
nin millî gelirinin % 7 değil % 3,5 olduğunu 
iddia etmeye kalkarsa o zaman Devlete inanç
sızlığın ta kendisi olur. Aslında hiç kimse bu 
rakamları değiştiremez. Evvelâ size şunu da 
söyliyeyim; mahkeme kadıya mülk değil. Hü
kümetler olarak oturduğunuz yerde oturmak 
gibi bir kaide yok. Yarın birisi gelir bütün 
bunların yanlış olduğunu meydana çıkarır. 
Bunlara tenezzül dahi edilmez. Size verdiğim 
rakamlar Devletin resmî arşivlerinin rakamla
rıdır. Bunu indirmeye çalışsanız Türkiye ne 
kazanır? Sadece, bizi başarısızlıkla itham için 
yanlış hesaplar yapıp bunları indirme hevesine 
falan kimse kapılmasın. Bakamlar, doğru ra
kamdır. 

Şimdi, iddia; efendim, bu gelişmeler mem
leketin esas ekonomisinin mühim olduğu sek
törlerde olmamış da birtakım yan sektörlerde 
olmuş. 

Memleketin en mühim sektörleri ne? Ta
rım ve endüstri. Bakalım : Sanayide 1963 yı
lında kalkınma hızı % 8 dir. 1964 yılında 
% 8,6 dır. 1965 yılında % 8,9 dur. Bundan 
sonra Adalet Partisi iktidarı başlıyor. 1966 
yılında % 10,6 dır. 1967 yılında % 12,3 tür. 
1968 yılında % 10 ve 1969 yılında da % 12 dir. 
Vasati % 11,6 civarında. İkinci Beş Yıllık Plân 
% 11 i, Birinci Beş Yıllık Plân % 12 yi he
def olarak koymuştur. Adalet Partisi İktida
rı bu hedefi geçmiştir. Yani, sanayi sektö

ründe olmamış da hizmetler sektöründe olmuş.. 
Yok böyle bir şey. işte Devletin resmî rakam
ları. 

Tarıma bakalım : 1963 yılında % 7,6; 1964 
yılında 0. Bir evvelki yıla nazaran artış 1065 
yılında nakıs % 3,3. Yani 1964 yılının da geri-
sindesiniz. 1966 yılında % 11,4; 1967 yılında 
% 0,9; 1968 yılında % 1,9; 1969 yılında % 1. 

Şimdi burada iki rakam var : Bir tanesi 
1963 yılında % 7,6, birisi de 1966 yılında 
% 11,4. iki tane rakam var ve 1965 yılında 
bir evvelki seneden geri, 1964 yılında ise bir 
evvelki seneye nazaran hiç ilâve yok. 1968 ve 
1969 yılındaki rakamlar da plân hedefi olan 
% 4,3 ten bir hayli geri. 

Muhterem milletvekilleri, 1969 senesinde 
fevkalâde güzel bir tarım yılı oldu. Ne zama
na kadar? Haziranın ortasına kadar. Fevka
lâde güzel ümitler vardı. Toprak Mahsulleri 
Ofisimizin 1 100 000 ton Duğday mubayaa ede
ceği, geçen seneye nazaran 1,5 ilâ 2 milyon 
ton fazla buğdayımızın olacağı tahmin edil
mişti. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin buğday am
barı, Eskişehir, Afyon Karahisar, Kayseri, Yoz
gat, Konya, Ankara üçgeni içinde kalan plato 
ile Güney - Doğu Anadoludur, maalesef 1969 
Haziranında tam ekim başağa yattığı za
man meydana gelen bir samyeli, bizim iki 
milyon tona yakın buğdayımızı alıp götürdü. 
Memleket ekmeksiz kalmasın diye 850 bin 
ton buğday ithal ettik. 

Adalet Partisi iktidarı seçimlere 850 bin 
ton buğday ithal ederek girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, tarım meselesini 
bu celsede konuşmakta bir fayda görmüyo
rum. Ama birçok iddialar var : «Efendim, top
rak reformunu yaparsanız istihsal artar.» İs
tihsalin % 7,6; % 11,4 olduğu yıllarda toprak 
reformu yapılmadığı gifbi, sıfır olduğu yıllar
da da toprak reformu yapılmamıştır. Yani, 
Türkiye'de bugün gerçek şudur ki - toprağın 
içinden gelen bir kimse olarak söylüyorum - ta
rım, daha uzun yıllar tabiat şartlarından kur
tarılma mücadelesine muhtaçtır. Havanın iyi 
olduğu zaman tarım mahsulleri % 11 e çıktı; 
basan kazandık. Don olduğu zaman; bu sene 
Doğu - Anadolumuzun bilhassa Kars, Erzu
rum, Ağrı vilâyetleri ve Artvin'in bâzı kaza
larını kapsıyan kısımlara, Orta - Anadoludan 

— 461 — 



M. Meclisi B : 54 

25 000 vagon saman götürmek mecburiyetin
de kalınmıştır. 

Tarımı endüstri haline getirmek kolay de
ğildir muhterem milletvekilleri. Ama gayret
ler esirgenmemelidir ve bu gayretler üzerin
de olmak lâzımdır. Adalet Partisi iktidarı 
bu ıgayretlerin üzerinde olmuştur. Bunları sa
yıp dökeyim : 60 000 ton gübre kullanılırken 
on sene zarfında bu miktar 3 000 000 ton 
gübreye çıkmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 
1965 yılma kadar Türkiye'ye ne kadar gübre 
ithal edilmişse, ondan sonraki iki - üç yıl zar
fında o kadar gübre ithal edilmişttir. 1965 
senesinde Türkiye'nin ne kadar traktörü varsa, 
1969 senesinde mevcut 54 bine bir 60 000 ilâve 
edilmiştir. 

Adalet Partisi iktidarı altmış tane lise mua
dili mektep açmıştır; ziraat mektebi, tarım 
okulu, hayvancılık okulu, ormancılık okulu, 
Altı taneden altmış taneye... % 70 i çiftçi olan 
bu memlekette nerede tarım eğitimi?.. Sa
dece fakültelerde. Fakülteden mezun olan mü
hendis ifle köylünün arası... boş. Adalet Partisi 
iktidarı tarım hizmetlerinin ilçede bittiğini bile
rek, fakat tarımın ilçeden aşağıda başladığını 
bilerek hareket etmiştir. 

Şimdi geliyoruz ihracat konusuna; efendim 
ihracatı artıramamışız. İhracat rakamlarına ba
kalım muhterem arkadaşlar. İthalât artmış, ih
racat artmamış. Yalnız, kadirşinaslık için şunu 
söyliyeyim, plân hedeflerine göre artmamış, di
yor Sayın Peyzioğlu. 

Muhterem milletvekilleri, ihracat Türkiye'
nin en mühim meselelerinden birisidir. Türkiye 
ne satar?.. Pamuk satar, tütün satar, fındık sa
tar, üzüm satar, incir satar, biraz maden cev
heri, biraz da canlı hayvan satar. İşte bu, Tür
kiye'nin seneler boyu iptidai bir ekonominin 
içinde kalmış olmasının neticesidir. Primitif bir 
ekonomi, sadece hammadde satar. Karşılığında 
ne alır? iğneden ipliğe kadar mamul her şeyi 
alırdı. Bugün ne alıyor? Bugün Türkiye makina 
almaya çalışıyor. Yani mamul maddeler yap
maya yanyan makinailıan almaya çalışıyor. 

Türkiye'nin ihracatı; 1963 te 368 milyon do
lar. 1964 te 411 milyon dolar. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Saym Başkanı o zaman Başbakan idi, 
«Ses duvarını aştık» diye radyoda beyanat ver
mişti. (A. P. sıralarından alkışlar) 1969 da ise 
540 milyon dolara çıkmıştır. Bu rakam, plân he-
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defi olan 575 milyon dolardan aşağıdadır. Bu 
doğrudur. Ben size şimdi bu rakamın başka 
önemli veçhelerini anlatacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 1969 da 
pamuğunu, tütününü satmakta güçlük çekmiş
tir. Binaenaleyh bu iki kalemin normal olarak 
getirmesi gereken rantreler bunun içinde olsa 
idi bu rakam 600 milyon doları bulacaktı. Ama 
'biz Türkiye'de oturuyoruz diye bütün dünya ti
careti bizim elimizde değil ki. Dünya konjonk
türünde meydana gelen hâdiseler bizi de kapsa
mına alıyor ve bize bazan fayda, bazan zarar 
veriyor. 

1969 ihracatının içerisinde pamuk, tütün, fın
dık, üzüm, 318 milyon dolar, diğer kademler 222 
milyon dolar. 

Muhterem milletvekilleri, onbeş seneye ya
lan zaman, Türkiye'nin ihracat hacmi 300 mil
yonun etrafında dalgalanmıştır. Biz almış bu
lunduğumuz 410 milyonluk ihracat hacmma 130 
milyon dolar ekliyerek 540 milyon dolara çıkmı
şız. Bunun büyük bir kısmı da sanayi mamulle
rinden geliyor. 

Türkiye'ce ihracatın bünyesi değişiyor. Onun 
için diyorum; 1968 senesindeki pamuk, tütün, 
üzüm ve fındığın yekûnu 328 milyon dolar iken, 
1969 da 318 milyon dolar, 1968 yılı ihracatında 
bu dört kalemin dışında kalanlar 168 milyon 
dolarken 1969 da 222 milyon dolardır. Türkiye, 
AdaHet Partisinin iktidarının verdiği hızla sade
ce hammadde satan, primitif, iptidai bir ekono
miye dayaman memleket olmaktan çıkıyor, ya
vaş yavaş mamul madde satan bir memleket ol
ma yolunu tutmuş bulunuyor. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye bu sene 
30 milyon dolarlık tekstil mamulü ihracetmiştir. 
ihracat meselesinde çok mühim tedlbirüer alın
mıştır. Bu tedbirlerin tesirleri de görülmüştür. 
Yalnız, iptal edilen 933 sayılı Kanun - ki, haki
katen bu kanun iptal edilmese idi bu miktarı 
plân seviyesinde tutmak mümkün olabilirdi -
Türkiye'nin ihracatına zararı olmuştur. Şimdi 
yeni tedbirler ve yeni yetkilerle teçhiz edildiği 
takdirde Türkiye'nin ihracatını daha da ileriye 
götürmek mümkün olacaktır. Çok güzel projeler 
elde mevcuttur. Bu projeleri burada sayıp dök
mek istemiyorum. Türkiye, kendi varlığından, 
kendi kaynaklarından çıkaracağı mallarla ihra
catında mühim hamleler yapabilecektir. 
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Ekonomiyi değerlendirirken, başka bir hu
susa bakalım. Çeşitli sanayi mamullerinin - M, 
bir endikatördür - istihsalleri ne olmuş? Adalet 
Partisi iktidarı Türkiye 'yi çıkmaza sokmuş di
yorsunuz ya, başka bir endikatörüne bakalım. 

1964 senesinde çimento istihsali 2,9 milyon 
ton. 1969 senesindeki istihsal kapasitesi 8 mil
yon ton. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 
Bitmedi; bugün inşa halinde bulunan fabrika
larla; Erzurum fabrikası tamamlanmıştır, elekt
rik gelir gelmez açılacaktır, Kars fabrikası inşa 
halindedir, Van fabrikası tamamlanmış, açılmış
tır, Mardin fabrikası inşa halindedir, Antep fab
rikası İM misline çıkarılmaktadır, Elâzığ fabri
kası, Sivas fabrikası iki misline çıkarılmıştır. 
Trabzon fabrikası bitirilmiş, hizmete girmiştir, 
Ünye fabrikası inşa halindedir. înşa halinde da
ha dört - beş fabrika var, bunlarla beraber 1973 
te Türkiye'nin çimento istihsali 15 milyon ton. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Kerpiçten kurtulacaksınız, Hakkâri'yi kalkındı
racaksınız, çimentonun torbası 25 lira... Ama bu
gün Hakkâri'de çimentonun torbası 12,5 lira. 

Çelik istihsaline bakalım : 1964 te 406 bin 
ton. 1969 da 1 200 000 ton. 1975 lerde 5 mil
yon ton, 

Muhterem milletvekilleri, piyasada şu bu
lunuyor, bu bulunmuyor. Türkiye nereye gel
miştir? 1973 senesinde Türkiye'nin istihlâk ede
ceğini tahmin ettiğimiz demir ve çelik miktarı 
1970 senesinde karşımıza taleboîarak çıkmıştır. 
Bu sene Türkiye 600 000 ton demir ve çelik it
hal etmeye mecbur. Yani Türkiye beş senelik 
bir istikrarın sayesinde, Adalet Partisi siyasi ik
tidarının getirdiği istikrarın sayesinde plânın 
tahminlerinin çok önünde, birtakım gelişmelere 
şahit olmuştur. Bugün Türkiye'de demir ve çe
likten başka sıkıntısı duyulan bir mamul yok
tur. 70 dolar olan Avrupa piyasasındaki çelik 
bugün 140 dolara çıkmıştır, iki mislidir. Demir 
ve çelik krizi sadece Türkiye'nin değil, bütün 
dünyanın meselesi olmuştur. Bütün dünyanın 
meselesi olan şeylerden de bizi mesul tutmayı
nız. Biz bugün Ereğli fabrikasının, istihsalini 
rakamlarda ufak hatalar olabilir, ama mertebe
leri doğrudur, yanılmıyorsam, 430 bin tondan 
615 bin tona çıkarmışız. Hiçbir zaman 415 bin 
tonu geçmiyen bu fabrika; yeni fırınlar ekle
meden, ilâveler yapmadan 620 bin ton istihsal 
yaptı. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde başarısızlık.. 
Oraya da geleceğim. 1969 bilançosu 646 milyon 
kâr gösteriyor mecmu İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde. Bunun içersinde Devlet Demiryolları 
gibi birtakım müesseseler var ki, bunlara ikti
sadi Devlet Teşekkülü demek doğru değil; se
nede 500 milyon lira zarar ediyor. Bunlar dâhil 
olmak üzere, Türkiye Kömür işletmeleri, ki yüz 
küsur milyon lira zarar ediyor senede, zarar ve 
kâr eden bu 24 müesseseyi toplayın, 646 milyon 
iira kârla karşınızdadır, Adalet. Partisi iktidarı
nın İktisadi Devlet Teşekkülleri idaresi. Deniz
cilik Bankası 132 milyon lira zarar ediyor, ki 
bunlar âmme hizmeti gördükleri için zarar edi
yor, gemileri eskimiş, yollan eskimiş, trenleri 
eskimiş, 70 bin personeli var, DDY. nın çeşitli 
sıkıntıları var, ama 646 milyon lira kârla karşı
nızdayım. 

Şimdi bakalım : Türkiye'de hampetrol 1964 
te 921 000 ton istihsal edilmişti. O zamanki is
tihlâki de takriben 4 milyon ton civarında idi. 
Bugün Türkiye, 1969 da, 921 000 tona karşılık 
3 700 000 ton hampetrolu kendi kaynakların
dan istihsal ediyor ve 6 milyona ulaşmak hede-
findedir. 

Elektrik enerjisi: 1964 te 4 450 000 000 kilo
vat - saat elektrik enerjisi istihsal edilirken Tür
kiye'de, (1950 de 790 000 000 kilovat - saat idi 
bu miktar.) 4 450 000 000 lrilovatsaat, 1969 is
tihsali 7 700 000 000 kilovatsaat, 1973 istih
sali 17 milyar kilowatsaat. 

Bakalım, Türkiye'yi başka nasıl batırmışız? 
Türkiye'nin 1964 teki gübre istihsali, azotlu, fos
fatlı, her türlüsü 311 bin ton. Bu istihsalin 140 
bin tonunu Kütahya fabrikası teşkil eder. 1970 
teki istihsali ise 2 milyon ton. 311 bin tondan 
2 milyon tona. 1971 deki istihsali 3,5 milyon 
ton, 1973 teki istihsali 4 milyon ton. Bu sene 
100 milyon dolar gübreye para vermeye mec
buruz. 311 bin tondan 4 milyon tona ve bunun 
2 milyon tonu da 1970 te gerçekleşmiş. 

Samsun fabrikası açılmaya hazır, Elâzığ 
fabrikası Haziranın ortasında açılmaya hazır, 
Mersin fabrikası yılın sonuna doğru açılmaya 
hazır. Ondan sonra Gemlik fabrikası büyük bir 
kompleks olarak yapılmaya hazır. 

Kâğıda bakalım, ne olmuş? 1964 te 115 bin 
ton kâğıta ürettirmişiz. 1970 te istihsal 230 bin 
tona, 1971 de 400 bin tona çıkıyor. Çünkü Gire-
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sun Aksu Fabrikası, elektrik tedarikinde zor
lukla karşılaşılmazsa Haz İranda, Temmuzda 
işletmeye hazır. Çaycuma Fabrikası işletme tec
rübelerini yapıyor. Dalaman Fabrikası 1970 in 
sonuna doğru, 1971 in başında işletmeye hazır. 
Dalaman Febrikasına 750 milyon lira para sarf 
ediliyor. Saydığım projelerin hiçbirisi 500 mil
yon liradan aşağı değildir. 

Şimdi tabiî bu rakamları vermeye devam et
mekte fayda yok. Zannediyorum ki enfrast-
rüktürünü gösteriyor, büyük Türkiye yapalım 
diye. Büyük Türkiye'yi yapalım, Türkiye'yi 
büyük yapalım, bunda gelin hep ittifak edelim. 
Türkiye büyük olursa acaba bunun nimetlerin
den muhalefet istifade etmiyecek mi, muhalif 
partilere mensup vatandaşlar istifade etmiyecek 
mi? Filân yerde yapılan elektrik santralinin 
elektriği Adalet Partililere verilecek de Cumhu
riyet Halk Partililere verilmiyecek mi? 

Bugün Karadenizde, Samsun'dan Hopa'ya, 
Doğu - Karadenizde kullanılan elektrik mik
tarı insan başına 35 - 40 kilovatsaati geçmez. 
35 - 40 kilovat saat elektrikle ne endüstrisi ku
racaksınız? Vatandaş fındığın dalma bakıyor; 
bir sene olacak, iki sene olmıyacak. Onun için
dir ki, Samsun'da bakır kompleksi, Ünye'de Güb
re Fabrikası, Giresun'da Çimento Fabrikası, 
Trabzonda kâğıt ve Çimento Fabrikası, Hopa'da 
Elektrik Santrali, Artvin'de Suni Tahta Fab
rikasının hepsi Adalet Partisi tarafından yapıl
mıştır. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem miUetvekileri, Doğu illerinde Ada
let Partisi; sadece Devlet olmanın verdiği hiz
met şevkiyle değil, - Devletsiniz, memleketin 
her tarafına hizmet edeceksiniz, bu şevkle de
ğil - bir beşeriyet dâvası olarak, bir medeni
yet dâvası olarak, bir insanlık dâvası olarak 
eğilmiştir. (Adalet Partisi sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

1963 te 608 milyon lira olan kamu yatırım
ları; bu kamu yatırımlarınm % 19,6 olan kamu 
yatırımları nisbeti, 1969 da 1 998 000 000 na 
ve % 25 e çıkarılmıştır. Binaenaleyh, burada 
ne yaptığımızı şimdi sayıp dökmiyeceğim. Çok 
isterim, neler yapıldığını sayıp dökmeyi. 

Ama bir şey söylemeden geçersem, Adalet 
Partisi dâvasına gönül vermiş olanların, zanne
diyorum ki, hakkını yemiş olurum. Dicle ile 

Fırat arasında, Karacadağ etekleriyle Suriye 
sınırı arasında kaç tane köy vardır? 3 700 köy 
var. Adalet Partisi iktidarı, 3 700 köye 150 
milyon lira sarfiyle su getirme gayreti içinde 
olacağını, 1965 te Urfa meydanında benim ağ
zımdan beyan etti. Bugün 200 milyon lira sarf 
edilmiştir. (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) 

Ve gidin, görün, vatandaşın sevincini. Dev
letine olan inancını, insan gibi yaşamanın ver
diği haysiyeti. Yüzünü yıkıyacak sudan sene
lerce mahrum olmuş. (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar) 

Cumhuriyet Hükümetinin gücünü görmüş, 
Adalet Partisi iktidarında Cumhuriyet Hükü
metinin gücünü görmüş. Derin Hanok tünelin
den Suriye hududundaki 40 hanelik köye, 75 
kilometreye Cumhuriyet Hükümeti su götür
müş. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, söylemeye devam 
edeceğim. Yani lâf açıldı, çünkü. 

Montaj sanayii, montaj sanayii.. Bunu bir
çok kereler burada ifade ettik; montaj sana
yiinde biz ne yaptık, siz ne yaptınız? «E, siz 
Hükümetsiniz, eskiyi karıştırmayın.» Efendim, 
eskiyi karıştırmıyalım ama bir mukayese için, 
söylediğiniz sözlerdeki isabetin derecesi için 
bir (de facto) durumu ortaya koymakta fayda 
var, bir koyalım. 

1964 te montaj sanayiinin bâzı dallarında 
% 15 i, bâzı dalarında % 40 ı Türkiye'de ya
pılmakta idi. Şimdi burada onları okuyaca
ğım. 

1970 de % 15 rakamı, yani % 15 şi Türkiye'
de yapılıyor, % 85 i dışarıdan geliyor. «Amba
laj sanayii, paket sanayii falan» dedikleri, 
1964 te % 15, bâzılarında % 40. Âzamisi % 40, 
asgarisi % 15, yani Türkiye'de yapılan miktar. 

1970 te % 15 rakamı çıkmış % 50 ye. % 40 
rakamı çıkmış % 70 e. Motor sanayiini kurama
dıkça da bu % 70 i daha yukarıya çıkarmak 
mümkün değil. Motor sanayiini, dişli sanayiini 
ve diğer bâzı ağır sanayii. Bunların fabrikala
rının temelini Adalet Partisi iktidarı atmış. 
(Adalet Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

E, şimdi biz gayet tabiî ki, muhalefetten in
saf falan da istemiyoruz, gayet açıklıkla söy-
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lüyorum; ama geliniz bir bazda birleşelim. 
Yani sizin çok dediğinize bizim az, bizim az de
diğimize sizin çok demenizle bir şey çıkmaz. 
işte, rakamlar orta yerde. 

Gelin deyin ki, «Türkiye'nin elektriğini 
4 milyar kilovat saatten 8 milyar kilovat saate 
çıkardınız, 17 milyara çıkarıyorsunuz, bu yan
lış» bunun münakaşasını yapalım. Gelin de
yin ki, «bu, fazla» bunun münakaşasını yapa
lım. Gelin deyin ki, «bu az» bunun münakaşa
sını yapalım. Ama nasıl yapalım bu münakaşa
yı? Biraz sonra geleceğim minder üzerinde. 
Tabiî bu minderde münakaşa yapmanız kolay 
değildir. Bu, gayet zor bir minderdir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Vergi; efendim, Adalet Partisi iktidarı ver
gileri artmıştır. Vasıtasız vergileri azaltmış, 
halkın üstüne daha çok sıkıntı getirmiş, vergi 
politikası öyle çok yanlışmış ki, Adalet Partisi 
iktidarının, halkı ezmiş. 

Bakınız, kendi kullandıkları kıstaslarla, şa
yet vasıtalı vergileri artırmak bir kusur ise, 
kendi kullandıkları kıstaslarla biz bu kusurun 
içinde olmadığımızı göstereceğim. 

Muhterem milletvekilleri, kaldı ki, artık 
bugün vergi mütehassısları vasıtalı vergi, vası
tasız vergi münakaşasında eskiden olduğu ka
dar katı değiller, mesele, verginin adaleti me
selesidir, vasıtalı vasıtasız olması değil. Hangi 
bölümlere, hangi çeşit mallara, hangi çeşit is
tihlâk maddelerine veya başka mallara vergi 
koyduğumuz meselesidir. Yani vergi adaleti 
meselesi. Bugün vergi eksperlerince, bütün dün
ya vergi eksperlerince; «vasıtalı korsanız yan
lıştır, vasıtasız korsamz doğrudur» gibi bir mü
nakaşanın dışına da çıkarılmıştır. Hâlâ bu
nun aksini düşünenler bulunalbilir, ama modern 
teori bugün bu noktaya gelmiştir. 

Şimdi bakıyoruz, elimdeki rakamlar öyle, 
1967 de vasıtasız vergiler % 30,2, vasıtalı ver
giler % 69,8 dir. Plânda gerçekleşen vasıtasız 
vergiler % 34,1 ve vasıtalı vergiler % 64,9 dur. 
Yani plâna'nazaran % 4 civarında vasıtalı ver
gilerde bir azalma var. 

1970 dilimine bakıyoruz; plânda, yani getir
miş bulunduğumuz ve tasvibinize mazhar ol-
mıyan, daha doğrusu «müzakeresini ilerleteme-
diğimiz» diyelim - çünkü onun münakaşası ayrı 
bir konu - % 29,1 vasıtasız olacak, % 70,9 va

sıtalı olacak., Neticede bu program rakamı, 
% 37,5 vasıtasız olmuş, % 62,5 vasıtalı olmuş. 
Yani biz, eğer vasıtalı vergiler nisbetinin düş
mesi sosyal adalet bakımından mühim bir un
sur ise, vasıtalı vergileri düşürerek gitmişiz, ar
tırarak değil. 

Yani siz diyorsunuz ki, vasıtalı vergileri 
artırmak kusurdur, bundan dolayı sizi beğen
miyoruz. Biz, o kusuru işlememişiz, öyle diyor
sanız. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye bir müte
rakki vergi sistemine sahip. Bu sistem, 20 se
neye yakın zamandır bir tatbikat görmüş. Bu 
tatbikatın içinde de başarılı neticeler alınmış. 
Buhran Vergisi, Muamele Vergisi, Kazanç Ver
gisi gibi, Yol Vergisi gibi, yollardan az kazanan 
az vergi verecek, çok kazanan çok vergi vere
cek gibi, tâ Gülhane Hattı Hümayununda yer 
almış bulunan, Batının vergi adaletine dayanan 
bir vergi tatbikatı olmuş. 

Biz, Gelir Vergisi dilimini değiştirmekle 
% 68 olan azami gelir nisbetini % 72 ye çıkar
mışız, Adalet Partisi iktidarı olarak. % 72 de 
küçümsenecek bir rakam değildir. Bu kadar 
yüksek rakam bir çok memleketlerde mevcut 
değil. Bundan daha yukarıya çıkarsanız kazanç 
saikind, kazanç teşvikçiliğini ortadan kaldırır
sınız. Bu defa vergi alamazsınız. Yani 100 lira 
kazanırsa 72 lirasını alacaksınız. 

E,... peki, Türkiye'de vergi ziyaı yok mu? 
Yok diyen kim? «Hükümet Programımızda; 
vergi ziyaını önleyici tedbirler getireceğiz» di
yen biziz, Sistemin kusurlarını, işliyen yıllar
dır işliyen bir sistemin kusurlarını, nazarî ola
rak, kâğıt üzerinde doğru bile olsa, tatbikatta
ki kusurlarına düzelteceğimizi can ve gönülden 
ifade etmiş olmamıza rağmen, bunun bizim ku
surumuz gibi ortaya konmasının mânâsını an
lamak mümkün değildir. 

Toplu sözleşmelerle 1964 de 19 lira civarın
da bir vasati yevmiyeden 1968 de 28 lira gibi 
bir vasati yevmiyeye çıkarmış Adalet Partisi 
iktidarı. 

îş imkânları; 1964 de sigortalı işçi 700 bin, 
1968 de - M, 1969 rakamlarını vermiyorum har 
hangi bir iltibasa meydan vermemek için -1968 
deki sigortalı işçi miktarı 1 milyon 100 bin. 
Adalet Partisi iktidarı devrinde 700 bin işçiye 
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400 fbin tane daha sigortalı işçi eklenmiş. Ney
le eMenir bu? iş imkânları açarsınız; yeni yeni 
fabrikalar açılır, yeni yeni inşaat sahaları açı
lır... İşte mesele geliyor, 10 milyar liradan 22,5 
milyar liraya, 25 milyar liraya çıkarılan yatı
rını hacminin tesirlerine. Bu tesirleri 1970 de, 
1971 de, 1972, de 1973 de daha çok görecedesi
niz ve 1973 de 2,5 milyon Türk vatandaşı yeni
den iş imkânı bulacak. Bunun 1,5 milyonu en
düstri sahasında, 1 milyonu tarımda ve hizmet
lerde olacak. Plânın hedefi bu. Yani bir taraf
tan memleketin kaynaklarını açalım, fukara
lıktan kurtaralım, endüstrisini kuralım diye 
ıığraşıyoruz, diğer taraftan işsiz vatandaşlara 
iş imkânları açalım... Bunları sacede söyleyip 
geçiyor muyuz? Hayır, işite rakamlar. Bu ra-
(karnlar Devletin resmî rakamlarıdır. 

1965 te konsolide bütçenin harcamalar tu
tarı 14 milyar, 1969 da konsolide bütçenin har
camalar tutarı 22 milyor, yuvarlak olarak. 
Bütçemiz 1965 den 1969 a 8 milyar lira artmış, 
Kaça sekiz? Yani 30 milyar olurda, 38... Hayır. 
14 milyara 8 milyon lira ilâve etmişiz. 

Gelirle; 1965 te bütçe tahmini 14 milyar. 
Fiilî tahsilat 12 milyar 898 bin. 1969 da büt
çe tahmini 24 497 000 000. Fiilî tahsilat 22 
milyar 804 bin. Yani A. P.. iktidarı zamanın
da 12 milyardan 22 milyara çıkmış bütçe gelir
lerimiz. Memleket nasıl batmış?.. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunların 
içinde bir şey daha söyliyeceğim: Hiç bir kim
se bu kürsüden, ibizim memleketi enflâsyona 
götürdüğümüzü söylemedi. Eğer böyle bir du
rum olsaydı; olmıyanlar söylenildiği gibi, olan 
her halde dile getirilirdi burada, ama enflâs
yon baskılarının arttığını, Sayın Feyzioğlu 
zannediyorum söyledi; «Enflâsyon baskısı...» 

Arkadaşlar, kalkman bir ekonomi enflâsyon 
T: askılarına daima maruzdur. Mühim olan me
sele, % 4,5 - 5 civarında fiyat artışlarını tuta
bilip, memleketi enflâsyona götürmemektir. 
A. P. İktidarı, bütün bu kalkınma hamlesi içe
risinde istikrarı muhafaza etmiştir. Bunun ak
sini kimse söyleyemez; iktisadi ve malî istik
rarı muhafaza etmiştir. 

Şimdi devam edelim; Turizm: 
Muhterem milletvekileri, 1965 senesinde 

yurdumuza gelen turist sayısı sayısı 361 bin. 
1969 da 594 bin. Yani 200 bin fazla turist gel-
roıiış memleketimize. 
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Yurt dışına çıkan vatandaşlar; 1965 te 186 
bin. 1969 da 218 bin. Bunlardan 29 bin vatan
daşımız, elimizdeki kayıtlara göre, Hac farizesi 
için görünüyor. Ve 1969 senesinde, hakikaten, 
Hac farizesiyle ilgili olarak, bayramların bir
birine yakın olmasının rakamı bir miktar daha 
artırdığını fbiliyoruz. 

Şimdi, turizmden gelen gelirleri de söyliye
ceğim. 

Turizmden gelen gelirler bu sene, rakam
lar buradadır; 42 milyon dolar. Bu miktar, 
A. P. iktidara geldiği zaman 8 milyon dolardı, 
1965 de. 8 milyon dolardan 42 milyon dolara 
çıkmışsınız. Geçen seneye nazaran turizm ge
lirlerinden artış % 40. Gelen ve giden arasın
daki fark pozitif, yani gelenin getirdiğinin faz
lalığı takriben 4 milyon dolar, ilk defa olarak 
Türkiye 1969 senesinden 4 milyon dolarlık bir 
farka geçiyor. 

Bunları neden sayıp döküyorum? Bunların 
hepsi; turizm gelişmedi, ithalât gelişti, ihracat 
gelişmedi, memleket iktisaden büyük sıkıntı
nın içine girdi... Bu endikatörler, söylenenlerin 
hiçbirisinin doğru olmadığını gösteriyor. 

Bir daha bakalım; altın ve döviz durumu : 
1965 Aralık ayında Merkez Bankasındaki net 
rezerv 58 milyon dolar. 1969 da net rezerv 
169 milyon dolar. 

Bankalardaki mevduata bakalım : A. P. 
nin getirdiği istikrar memlekete ne kazandır
mış? 1963 te bankalardaki mevduat 10 mil
yar 516 milyon. Türkiye Cumhuriyeti kurul
duğundan beri bakanlardaki mevduatının ye
kûnu 1963 te 10 516 milyon... 1969 Ağusto
sunda 26 milyar 463 milyon. Bu bir itimat ha
vasının eseriydi. Yani buraya gelip, tepesinden 
sıcak sular döktüğünüz Hükümetin icraa
tıydı bunlar. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Zirai krediler; 1964 te 2 milyar 991 mil
yon. 1970 de 10 milyar lira. 

Esnaf kredileri; 1964 te 242 milyon. 1970 
te 2 milyar lira. 

Biz Türkiye'yi geliştirdik. Hiç kimse bunun 
aksini iddia edemez. 

Muhterem milletvekilleri, Tburaya geliniyor; 
köylünün sattığı ucuz, aldığı pahalı müna
kaşası yapılıyor. 

Diğer taraftan geliniyor; büyük şehirler
deki pahalılıktan şikâyet ediliyor. Burada 
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esaslı bir tenakuz vardır,, bu tenakuza dokun
mak istiyorum. 

Bu tenakuz, bilindiği halde dahi istismar 
edilebilir, ama kimseye fayda sağlamaz. Mavi 
boncuk politikasının Türkiye'de ne iç politi
kada, ne dış politikada yürümesi mümkün de
ğildir. Köylünün sattığı nereye intikal ede
cek? İki yere; ya istihlâk merkezlerine, ya 
dış pazarlara dış pazarlarda bizim maliyet fi
yatlarımız dünya fiyatlarının üstünde, rakipsiz 
bulunduğumuz mahsullerin dışında. Rakipsiz 
bulunduğumuz tek mahsul fındıktır. 

Â. P. İktidarı, 380 kuruşa inmiş olan fın
dığı 5 liradan aşağı sattırmamıştır. 1969 se
nesinde de 580 kuruş taban fiyat vermiştir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Müstahsilin 
elinden çıkınca 7.20 kuruşa satılmıştır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hepsi kooperatifin elinde. 92 mil
yon... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Yalan söylü
yorsun... 

BAŞKAN — Yerinizden... (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalanı senin 
baban söyler... (A. P. sıralarından gürültüler, 
karşılıklı sataşmalar.) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... (A. P. 
sıralarından gürültüler.) Bir dakika (Gürültü
ler.) 

Sayın Vural, biraz evvel söylediğiniz sözü 
tavzih etmediğiniz, geri almadığınız takdir
de, Heyeti Umumiyeye, sizin için bir takbih 
cezası teklif edeceğim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN VURAL (Ordu) — Geri almıyo
rum. Çünkü Başbakan gerçekleri tahrif ede
rek, milletin kürsüsünden bize yalan söylü
yor. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
«Yuh» sesleri.) 

'BAŞKAN — Geri almıyorsunuz?.. (Şiddetli 
gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler.) 
Muhterem arkadaşlarım, lütfen sükûnetinizi 

muhafaza edin.. (Gürültüler, A. P. ve 0. H. P. 
sıralarından karşılıklı sataşmalar.) 

Muhterem arkadaşlarım lütfen sükûnetinizi 
muhafaza edin... (Gürültüler.) 

Şu halde devam edin beyefendi müdahale
nize. Başkanın vazifesini yapabilmesi için ev
velâ sükûnet lâzımdır... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGÎL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Siz müdahalenizi yapmazsanız... (A. P. sırala
rından gürültüler, «Vazifeni yapmıyorsun» ses
leri.) Müdahalenizi siz yapmazsanız, biz mü
dahale yapmaya mecbur kalacağız elbette... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ bir açıklama yapayım; ben Sayın Vu
ral'a ilk ihtarımı yaptım, yani şayet sözünü geri 
almaz ve tavzih etmezse kendisine takbih ce
zası vermek için Heyeti Umumiyeye teklif 
yapacağımı söyledim. Kendisi de bu hususu ka
bul etmedi; «Ben sözümü geri almıyorum» 
dedi, fakat Tüzüğümüzdeki usul gereğince, 
bir kimseye takbih cezası verebilmek için ken
disinin müdafaasının alınması lâzımdır. Tü
zük hükmü budur. Müdafaasını almadan ben 
kendisine takbih cezasını, Heyeti Umumiyeye 
teklif etmek suretiyle veremem. Bu müdafaa
nın alınabilmesi için de, Sayın Başbakanın 
konuşmasını bitirmesi lâzımdır. Aynı zamanda 
iki insanı ben kürsüye davet edemem. İşin 
özü budur. 

Bu meseleyi ben açıklama fırsatını bula
madan, oturduğu yerden, benim zamirimi keş
fetmiş gibi hareket eden Dışişleri Bakanına 
bir ihtar veriyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar, A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, «Yuh» sesleri, mü
dahaleler.) 

Arkadaşlar, ben Sayın Vural'ın... (Gürültü
ler.) Evvelâ sizin susmanız lâzım, sükûneti te
min edebilmem için. Aynı zamanda konuşa
mayız... (Gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın 
konuşmasının devamını, çok rica ederim mü
dahalelerinizle kesmeyiniz, konuşma devam ede
cektir. Konuşma bittikten sonra Sayın Vu
ral'ı kürsüye dâve.t edeceğim, müdafaasını al
dıktan sonra, Heyeti Umumiyeye takbih ce
zasını teklif edeceğim. Usulümü söyledim efen
dim. 

Sayın Başbakan, lütfen konuşmanıza devam 
buyurun efendim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sizin Başkan
lığınızda çalışmıyacağım ben, tarafgir adam... 
Dışarı çıkıyorum, tenezzül etmiyorum sizin 
Başkanlığınıza... (Gürültüler.) 

— 467 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bana söyliyecek-
lerinizi yine söyleyin fakat Sayın Başbaka
nın konuşmasının devamına mâni olmayın efen
dim. (Gürültüler.) 

Buyurun Sayın Başbakan, lütfen konuşma
nıza devam edin efendim. (Gürültüler.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRi ÇAĞ-
LAYANGİL (O. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Ben Millet Meclisi üyesi olmadığıma göre, 
bana ne sıfatla ihtar verdiğinizi sorabilir mi
yim?.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar.) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Senato 
azasına nasıl ihtar verebilirsiniz? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen ko
nuşmanıza devam edin efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (0. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Sayın Başkan, tavzih ediniz... 

BAŞKAN — Tavzih edeceğim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri , ben siz
lere, Devletin arşivlerine dayanarak, bize ya
pılmış bulunan hücumları, bu hür kürsünün her
kese verdiği imkânları kullanarak karşılamaya 
ve memleket meselelerini anlatmaya çalışıyo
rum. Şu âna kadar keçen ve bu kürsüden ko
nuştuğum beş sene zarfında hiçbir kimseyi in
citmek aklımdan geçmemiştir. Hepinizden rica 
ediyorum; şayet Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde sükuneti muhafaza edemezsek, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri sizin yaptığınız ka
nunları tatbikte güçlük çekerler. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Onu Ba
kanınıza öğretin... 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz 
yerlerinizden. (A, P. sıralarından gürültüler, 
«Yuh» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben size rakamlar söylüyorum ra
kamlar; 580 kuruş değil, 20 kuruş dersiniz. Ya
nına birtakım sıfatları eklemek gayet tabu ki 
daima mümkün. Yalnız, tezyif müzeyyifin kad-
riyle mütenasiptir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunu söyledikten sonra... (0. 
H. P. sıralarından gürültüler) Ben bu konuş
mayı yarım bırakmam muhterem arkadaşlarım, 
bu konuşmayı yapacağım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Köylünün aldığı pahalı, sattığı ucuz» me
selesine gelince; bunun şehirlerdeki pahalılık 
kldiaiariyle bir çatışma olduğunu ifade ettim. 
Esasen bugün Devlet temel mal ve hizmetleri
nin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. 
Temel mal ve hizmetlerde Devlet bir artırma 
yapmadıkça şehirlerdeki fiyatların artma
sı - kıtlık halleri müstesna - mümkün değildir. 
Esasen Devlet, köylü malları için bugün bü
yük bir destekleme mubayaası politikası taki-
bediyor. 

Şimdi bakınız muhterem arkadaşlar nereye 
gelmişiz?... Buğday diyorsunuz. Dışardan buğ
day aldığınız zaman Türk limanlarına teslimi 
52 kuruş. Türkiye'de Türk koylusuna buğday 
için 88 kuruşla 90 kuruş arasında para veriyo
ruz. Bunun daha yüksek olmasını kim istemez? 
Bu demek oluyor. Ekmeğin bir tanesine 3 ku
ruş zam yapıldığı zaman kıyamet kopuyor. Buğ
dayı bir liraya alıyorsunuz, ekmeği, bugünkü 
gibi satmanız mümkün mü? Aradaki farkı kim 
karşılıyacak? Devlet karşılıyacak. Devlet nere
den karşılasın? İşte bugün siyasi münakaşaları
mızda kaçırdığımız nokta bu. Devlet, Karun'
un Hazineleri gibi Hazinelere sahip de her ek
siğini gediğini oradan karşılasın, bu mümkün 
değil. Bunun yerine bir dönemde 100 Mlo, 120 
kilo buğday almaktansa bir dönümden 300 ki
lo, 400 kilo buğday almanın yolunu aradık ve 
bunda bir ölçüde başarılı olduk. Bugün Türki
ye'nin birçok yerlerinde sulama şebekeleri ge
liştiriliyor, geniş mikyasta tohum tecrübeleri 
yapılıyor. Bu tecrübeler istihsale intikal etti
rilmiştir. Birinci sene çok iyi netice aldık Mek
sika tipi buğdaydan ikinci sene ümidettiğimizi 
alamadık, ama 0 -120 kilo arasında değişen ve
rimin 250 kiloya kadar çıkabildiğini yine gör
dük. Yağmur kuşağı için, Orta - Anadolu için 
ayrı bir buğday tipi getirmeye mecbursunuz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin ta
rımsal istihsalinde kuru hububat müstesna, di
ğerlerinin hepsinde artma vardır. Pamuk, ge
çen beş sene zarfında 400 000 tondan 600 000 
tona çıkmıştır. Ama kuru mahsuller dediğimiz, 
yani hububat mahsulünde hava şartlarının da 
ortaya koyduğu imkânsızlıklar dolayısiyle çok 
başarılı olduğumuzu iddia edemeyiz. 

Şimdi, köylünün aldığı gübreye bakalım. 
1965 te 63 kuruş olan amonyum sülfat gübresi 
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1969 da 58 kuruşa satılmış. % 20 Hk Amonyum 
nitrat gübresi 75 ten 65 e, nisbetleri değişik 
bunların, Granüle süper fosfat 41 kuruştan 37 
kuruşa, tiripli süper fosfat 110 kuruştan 80 ku
ruşa, yani ilk okuduklarım 1965 fiyatları, ikin
ci okuduklarım 1969 fiyatları; komposs serbest 
fiyat 101 kuruştan 65 kuruşa, potaslı serbest 
88 kuruştan 78 kuruşa indirilmiştir. 

Çay mahsulü; Karadeniz köylüsü, 150 mil
yon lira çay pariası alırken bugün 500 milyon 
lira çay parası almaktadır. 1964 te 150 milyon 
lirada, bugün 500 milyon lira. Üzüm, incir, pa
muk; şayet Hükümet bunları desteklemezse 200 
kuruşun üstünde satılan pamuğu 160 - 170 ku
ruşa satmak gibi bir durum hâsıl olacaktır? 
Bunları geçen defa hep münakaşa ettik, üzüm 
öyledir, incir öyledir, diğer mahsullerin hepsi 
öyledir. Ayçiçeği öyledir. 80 kuruşa, 90 kuruşa 
satılan ayçiçeğini, 155 kuruş taban fiyat koy
mak suretiyle 180 kuruştan aşağı sattırmadık. 
Ve bunun sayesindedir ki her sene Türkiye 200 
milyon liralık nebati yağ alırken son üç sene 
zarfında nebati yağ almadı... 

Arkadaşlar, eğitimde fırsat eşitliği mesele
sine gelince yurtlar ve krediler için koyduğu 
parayı Hükümet vermemiş. Paralar şöyle; 

1962 de 20 000 000, 1963 te 30 000 000, 1964 
te 17 000 000, 1965 te 25 000 000 1966 da 
26 000 000, 1967 de 36 500 000, 1969 da, 
40 000 000, 1970 de 40 000 000. Verilen paralar 
bu. Turizm gelirleri ve giderleri icdn rakamı 
tasrih edeceğim; 1969 rakamı 46 175 000 do
lar, 1968 rakamı 29 000 011 dolar. Giderleri; 
1968 de 33 648 000 dolar, 1969 da 42 395 000 
dolar. İlk defa olarak 1969 da 3 780 000 do
lar pozitife geçiyoruz, yani mühimce bir ra
kam olarak. Arz ettiğim gibi bu rakam 
6 000 000 dan geliyor. İşçi dövizleri 140 000 000 
dolar. Bu rakam da çok küçük, 8 -10 milyon 
dolar gibi rakamlardan geliyor. İktidara gel
diğimiz zamanki rakam, 8 - 10 milyon dolar, 
(bugün 140 milyon doları buluyor. 

Devletin yurt imkânlarından faydalanan, 
daha doğrusu burs imkânlarından faydalanan 
çeşitli kademelerdeki talebe yekûnu 1960 ta 
30 000 kişi iken bugün 112 000 kişi ve 5 000 
bursu da 50 000 e çıkarmayı plân derpiş et
miştir, bunun da gayreti içindeyiz. 

Üniversitelere ne yapmışız? 300 milyon li

ra olan 1964 üniversiteleri toplam bütçesi, 
1969 da 1 milyar seviyesini bulmuştur. (A. P. 
sıralarından alkışlar) A. P. İktidarı 300 milyon 
lira olan üniversiteler bütçesine 700 milyon li
ra ilâve etme imkânını bulmuştur. Bu sayede 
Ege Üniversitesinin yapılması yüzde 70 tamam
lanmıştır. Ege Üniversitesi 1965 te büyük bir 
arazinin ortasında bir binadan ibaretti, bugün 
gidin görünüz kaç tane binası var. Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin 1965 te yukarda İM 
binası vardı, bugün kaç tane binası vardır, gi
diniz görünüz. Atatürk Üniversitesine 100 mil
yon liraya yakın yeniden para sarf edilmiştir. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için yine tak
riben 150 milyon liraya yakın para sarf edil
miştir. İstanbul Üniversitesinin, Ankara Üni
versitesinin yarım kalan bütün işleri tamam
lanmıştır. Otuz senelik Morfoloji Enstitüsü ta
rafımızdan tamamlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Adana'da bir üni
versite, Diyarbakır'da bir üniversite açmak, 
Hacettepe'yi üniversite haline getirmek; sade
ce Hacettepe'nin kampusuna konulan para 1970 
yılında 36 milyon liradır, kampusuna, Beyte-
pe'de yaptığı kampusa. Sadece Hacettepe Üni
versitesine bu sene 100 milyon lira para veril
mektedir. A. P. İktidarı geçen dört sene zar
fında üç yeni üniversitenin kuruluşuna geçmiş. 
Bunlardan bir tanesi geniş çapta ilerlemiş; 
Adana Ziraat Fakültesi, Diyarbakır Tıp Fa
kültesi mesafe almış, bunlar için ayrı ayrı tes-
bit edilmiş master plânları hazırlanmakta. Bu
nun yanında da üç üniversitenin yepyeni bir 
şekilde inşasını geniş çapta tamamlamış ve 
daha eski üniversitelerimizin de ihtiyaçlarına 
ilâveler yapmıştır. Yani niçin eğitim eşitliği 
fırsatı olmasın? İki tane yüksek teknik okulu 
açmıştır; Elâzığ'da ve İzmir'de. E, on tane 
daha lâzım. 

Arkadaşlar, Hazinenin durumu üzerinde de 
bilgi arz edeceğim. 1960 malî yılında Hazinenin 
Merkez Bankasına olan kısa vadeli avans borcu 
28 Şubat 1961 tarihi itibariyle tahkim edilmiş
tir. Tahkim edilen miktar 1 92 000 000 liradır. 
Daha sonraki yıllarda Hazinenin açıkları şöyle
dir: 1961 de 381 000 000, 1962 de 456 000 000, 
1963 te 334 000 000, 1964 te 556 000 000, 1965 te 
861 000 000, 1966 da 562 000 000, 1968 de 
705 000 000, 1969 da takriben 1 milyar lira. 
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Ama 10 milyar lira bütçeden geliyorsunuz. 10 
milyar lira bütçeden 26 milyar lira bütçeye ge
liyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'deki ik
tisadi istikrarın tümünü bütçe açığına, Hazine 
açığına bağlamak mümkün değildir. Evet, büt
çe açığı, Hazine açığı bir faktördür. Ama bu 
faktör zayıf ekonomilerde mühimdir, kudretli 
ekonomilerde o kadar mühim değildir. A. P ik
tidarı bir açık finansmanını yol olarak dene
memiştir. Bu açıklar, en iyi tahminlerle yapıl
mış bütçelerin açıklarıdır, eksperler tarafından 
yapılmış olan hesaba göre meydana çıkan açık
lardır. Bunları izah etmeye kalkmıyacağım, 
bunların çeşitli sebepleri var. 

«Yabancı sermaye, getirdiğinden fazlasını 
götürüyor.» Arkadaşlar, bu münakaşayı böyle 
yapmak doğru değildir. Türkiye'den bu sene 
kaç milyon dolar yabancı sermaye kârı transferi 
olmuş ve Türkiye'ye bu sene kaç milyon dolar 
yabancı sermaye gelmiş? Bunun hiçbir mânidar-
lığı yok. Yani deseniz ki, Türkiye bu sene 6 
milyon dolar yabancı sermaye almış, 6 milyon 
dolar kâr transferi etmiş. Bu, zihin karıştırmak
tan başka hiçbir şeye yaramaz. Bu 6 milyon do
lar transfer edilen kâr, gelen 6 milyon dolar 
sermayenin karşılığı mı? Bakınız durum nedir? 
Durum; Cumhuriyet Senatosu tutanak dergisi 
11 . 11 . 1969 Sah, yani iki üç ay evvel durum 
şu : 192 000 000 dolarlık yabancı sermaye gel
miş Türkiye'ye. Bu yabancı sermayenin 
192 000 000 un dışarıya transfer ettiği 
6 108 000 dolar. Yani buradan getirdiğinden 
fazlasını götürüyor demek zannetmiyorum hak
şinaslık olsun. 192 000 000 dolar sermaye gel
miş, Türkiye'de kurulmuş, teessüs etmiş; bu se-
neki kâr transferi 6 milyon dolar. Arkadaşlar, 
yabancı sermayeye hiç kâr transferi vermiyecek-
seniz sermaye Türkiye'ye niçin gelsin? Niçin 
gelsin?.. İddia edilebilir ki, bu sermaye iyi sa
halara gelmemiştir. Onun münakaşasını yap
mak mümkün, onun münakaşasını yine bu za
bıtta yapmamız mümkün. Zabıttan okuyayım 
size : Montaj sanayiinin kuruluşu, 1961 - 1965 
devresine rastlar daha çok. 3 lâstik fabrikası, 7 
aded ilâç ambalaj fabrikası, 8 aded montaj sa
nayii fabrikası, 5 aded maden arama ve istihraç 
müessesesi, 3 aded meşrubat fabrikası, pepsi ko
la, koka kola gibi 3 aded fabrika kurulmuş mü

saadesi 1961 - 1965 devresinde verilmiştir. Bi
zim Adalet Partisi olarak verdiğimiz müsaade
ler ise 1 aded suni gübre fabrikası, 2 aded oto
mobil sanayii - montaj değil, imalât - 2 aded 
traktör fabrikası - montaj değil, imalât - 2 aded 
dizel motor fabrikası, 1 aded dişli kutu fabrika
sı, transmisyon aksamı fabrikası, 1 aded anakim-
ya tesisi, 1 aded kâğıt kompleksi. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) Bu şekilde gi
diyor. Yani meseleleri doğru münakaşa etmek
te, daha doğrusu, yanıltıcı istikametlere kaydır
madan münakaşa etmekte fayda mütalâa ediyo
rum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, iki saate 
yaklaşan bu izahatım zannediyorum ki, 
konuşmamın başında söylediğimi isbat eder. 
Yani buraya gelinip de «Turizm gelişme
miştir» demek doğru değildir. «6 milyondan 46 
milyona çıkmış da, 1,5 milyara çıkmamış...», 
«ispanya 1,5 milyara çıkmış...» ispanya'nın aldı
ğı tedbirlerin hiçbirisini Türkiye'de alamazsınız, 
hiçbir tanesini alamazsınız. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Yuna
nistan'ın, Tunus'un, Cezayir'in, Fas'ın?... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Cezayir'in, Fas'ın, Yunanistan'ın al
dığı tedbirleri de alamazsınız Türkiye'de. *Gayet 
açıklıkla söylüyorum. 

Şimdi, çalışmışız, çabalamışız bu seviyeye ge
tirmişiz Türkiye 100 milyon dolar turizm sevi
yesine ulaşır, 46 ya gelmişsiniz zaten. Çok ha
yalperest olmaya lüzum yok; İspanya, İtalya 
1 milyar, 1,5 milyar.. Yunanistan 180 milyon, 
Yugoslavya 180 milyon, Bulgaristan takriben 
100 milyona yakın. Ama mülkiyet hakkını ken
di vatandaşına tanımıyan Bulgaristan, dışardan 
gelip otel yapacak kimselere mülkiyet hakkı ta
nıyor, kendi vatandaşına tanımayan. 

Şimdi kalkınma felsefemiz; vatandaşa ne 
söyledik, Türkiye'nin kalkınmasını hangi isti
kamette görüyoruz?.. Bunları saatlerce anlata
cağım. Ama şu anda bunların anlatılmasına lü
zum görmüyorum. Çünkü netice orta yerdedir, 
bütün bunları biz millete anlatmışız, sizin ileri 
sürdüğünüz her iddianın cevabını ortaya koy
muşuz, şimdi bir daha koyduk. Şimdi, acaba biz 
kötüyüz de millet bizi niçin seçti?.. Oraya ge
liyorum ; niçin seçti ve niçin sizi seçmedi?.. Bun
ların hepsi seçimden evvel söylenmişti, seçim-

— 470 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 2 

den evvel bu cevaplar verilmişti, bu deliller, bu 
iddialar yine bugün bizi tenkid etmek için orta
ya konmuştur. Aynı deliller konmuştur, aynı ce
vapları veriyorum. Seçim meydanlarında ver
dik diyorum, millet sizi dinledi, sizin söylediği
niz gibi, bizi de dinledi bizim söyledğimiz gibi, 
bizi seçti. Buna herkes uyacak. (C. H. P. sıra
larından anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim yerinizden müdahale 
etmeyiniz beyefendiler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, şimdi 
C. H. P. Sayın Genel Başkanının bâzı mütalâa
larına geliyorum. Ekonomik kısmı ile ilgili ola
rak cevaplarımı verdim. Memleketin batması 
gibi bir vehme düşmenin mânası yoktur. Türki
ye'de siyasi istikrar ve iktisadi istikrar devam 
ettiği müddetçe Türkiye, kalkınma potansiyeli 
en yüksek olan bir memlekettir, ama siyasi istik
rar, iktisadi istikrar bozulursa gayet tabiî ki, 
Türkiye'deki kalkınmanın kendiliğinden olması 
mümkün değildir. 

Şimdi, C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı
nın konuşmalarına çeşitli yönlerden yaklaşmak 
mümkün. Evvelâ şurasını ifade edeyim; gayet 
tabiî ki, C. H. P. Genel Başkanı, anamuhalefet 
partisinin başı olarak; «Seçilen hükümet iyidir, 
Başbakan da iyidir» diyecek değildi. Bunu, ic
raatımızı tenkid etmek suretiyle; biz bu hükü
meti de beğenmiyoruz, Adalet Partisinin için
den başka hükümet çıkar onu da beğenmeyiz, 
ama çıkar, beyanları odur, onu da beğenmeyiz. 
Ama, Adalet Partisi çoğunluktur, Adalet Parti
sinden başka kimsenin de hükümet kurması 
mümkün değildir, şeklindeki mütalâalarla eleş
tirme yerine, şayet programımızı eleştirselerdi 
bundan memnun olurduk. Anayasa, program 
eleştirmesini âmirdir, şahıs eleştirmesini değil. 
Şahıs eleştirmeye kalkarsak burada çok işler 
çıkar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar), (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

Söylemek istediğim şey şudur; Türkiye'de 
hiç kimsenin, Anayasa üstü birtakım kuvvetle
ri kendisinde tasavvur etmemesi lâzımdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), C. H. P. 
nin Sayın Genel Başkanı, anamuhalefet partisi
nin değil, Mecliste şurada oturan bütün parti
lilerin hepsinin üstünde, hepsinin lideri imiş gibi 
konuşmuştur. Bununla da kalmamıştır, dinliye-

ceksiniz, dinliyeceksiniz, dinliyeceksiniz, bu
nunla da kalmamıştır, hattâ Anayasanın kendi
sine vermediği hakları kullanarak Başbakanın 
kim olmaması lâzımgeldiği üzerinde de mütalâ
ada bulunmuştur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Aslında Türk demokrasisinde zaman zaman 
tıkanıklıklar meydana gelme istidadır hâsıl olu
yor ise, bir türlü tek parti devrinin âdetlerin
den kurtulamadığımızdan dolayıdır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugünkü iktidarın büyük ıstıraplarda his
sesi var. İktidar ne yapmış?.. Size iki saattir an
latıyorum iktidarın ne yaptığını. 1950 de, yani 
şu kadar sene Başbakan, şu kadar sene.. Sene
lerini de söyliyeyim, 13 sene Başbakan, 12 sene 
Cumhurbaşkanı bulunduğunuz Türkiye'de 40 000 
köyün 13 ünde elektrik vardı. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler, C. H, P. sıralarından «Sıfırdan 
başlamıştık» sesleri) Sıfırdan başladınız, 27 sene 
sonra yine sıfıra geldiniz. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

A. P. iktidarı 1965 senesinde 356 köy almış
tır elektrikli. A. P. iktidarı 2 500 köyü eklemiş
tir. Bugün 2 500 köyde pırıl pırıl elektrik yan
maktadır, 8 000 köyün de elektriğini yapmaya 
uğraşmaktadır. (A, P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ne ıstırabı çektirmişiz biz Türkiye'ye?.. Tür
kiye'nin hangi devrinde, basın hürriyeti dâhil 
bütün hürriyetler alabildiğine bu kadar geniş 
oldu? Ne ıstırabı çektirmişiz?.. Varto zelzelesi 
oldu, Hınıs zelzelesi oldu, 20 000 vatandaşımız 
evsiz kaldı. Sarf ettiğimiz para... (C. H. P. sıra
larından «Keresteyi söyle, keresteyi» sesleri) 
Sarf ettiğimiz para 250 milyon liradır. Beni 
tahrik etmeniz mümkün değil, buraya çok ka
rarlı geldim, hiç mümkün değil.. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 250 milyon lira 
sarf edilmiştir. Adapazarı'nda zelzele oldu, Tun
celi'de zelzele oldu, Kığımda zelzele oldu, Alaşe
hir, Sangöl, Salihli, Savaştepe kazalarımızda 
zelzele oldu. Adana'da seylâp oldu, Adapazarı'n
da seylâp oldu, Van'da yer sarsıntısı oldu. Bü
tün bunların hepsinde A. P. iktidarı Türk va
tandaşının, ertesi günü veya aynı gün, mesafe
sine, saatine göre yanında olmuştur. Doğu zel
zelesi için sarf ettiğimiz para 250 milyon liradır 
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ve şunu sÖyliyeyim; yıkılan Erzincan'ın 1 000 
evini yapmak da bize nasiboldu. (A. P. sırala
rından «Ibravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, C. H. P. Saym Genel Başkanı zaman 
zaman, 4 - 5 senedir yaptığımız bir tartışmaya 
beni yine çektiler. 1966 seçimlerinde beni, mer
hum Saidi Nursi'nin halifesi ilân etmişlerdi. 
(Gülüşmeler) Daha sonra Konya Müftüsü Tahir 
Hoca bir bacağı Seçim Kanununun başka bir ba
cağıdır Demirelln, bu kürsüden. (C. H. P. sıra
larından «doğru» sesleri, gülüşmeler.) Şimdi 
de; «Aşın sağın mahir temsilcisi Demiirel'dir.» 
diyorlar. 

ıSaym İnönü'nün bâzı fikirleri değişiyor, bâzı 
fikirleri değişmiyor, bâzı fikirleri de bazan dal
galanıyor. Şimdi buna bir misal vereceğim. 
17 Aralık 1969 tarihinde, yani bundan üç ay ev
vel falan, Sayın İnönü bu kürsüden gelip bâzı 
beyanlarda bulundular. Buyurdular ki; «Aşırı 
sağın başlıca kuvveti şudur : Aşırı sağı Hükü
met himaye ediyor zannolunuyor..» Devam edi
liyor : «Bir aşın sağ irticai Hükümet istiyor... 
Bunu kimse diyemez.» Şimdi; «Bir aşırı sağ ir
ticai Hükümet istiyor, bunu kimse diyemez..» 
Demek 17 Aralıkta şayet bir mâna taşıyorsa o 
zaman, aşın sağın mahir temsilcisi Demirel'dir, 
demek iki gün evvel ve simidi bir mâna taşımaz, 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın İnönü devam ediyor, bakınız ne diyor
lar : «Taksim meydanında öldürülüyor, cami
den çıkıp öldürülüyor, nerede bu suçlu Suçlu 
yok.» Suçlulann hepsinin ^bulunduğunu da o 
gün burada ifade ettim. Zabıtlara geçti; «Bir 
kişi müstesna» dedim. «Nasıl zabıtadır bu? Ona 
kim güvenecektir, ona kumanda eden Hüküme
te? Suçllular böylece daha rahat, daha geniş 
çapta, daha tertipli bir kanlı .hareket çıkartmak 
için teşvik edilmiş oluyor. Bu politikayı değiş
tirmek lâzımdır.» Devam ediyor; «Bu politika
dan fayda ummak için Başjbakanm ne mizacı, ne 
yaradılışı, ne kültürü, ne tabiatı hiçbir şeyi mü
sait değildir» diyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinizden devam
lı müdahale ediyorsunuz. Çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Ben kendim bir şey ilâve etmiyorum. 
O. H. P. Sayın Genel Başkanını üç ay sonra ve 
üç ay evvel konuşturuyorum. (A. P. sıralann-
dan, gülüşmeler) Hangisine inanmak lazımsa 

onu milletin takdirine bırakıyorum. (A. P. sı-
ralanndan, «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

C. H. P. Sayın Genel Başkanının size 11 Ekim 
1969 tarihli bir beyanatını daha okuyacağım. 
11 Ekim 1969, bildiğiniz gibi 12 Ekim seçimle
rinden bir gün evveldir. Yani propagandanın 
son günüdür. Bir gazetemizde beyanatları çıkı
yor. Benim de beyanatım çıktı aynı gazetede. 
Başlık şu : «inönü gazetemize verdiği demeçte 
tahminini açıkladı, sandıktan C. H. P. çıkacak
tır.» (C. H. P. sırailanndan, «Ne olmuş?» sesleri) 
Şimdi söyliyeceğiz ne olduğunu. Merak etmeyin 
şimdi söyliyeceğiz ne olduğunu. 

«Sual 8. Sandıktan kim çıkacak? Bu seçim
lerin C. H. P. yi iktidara getireceğini umuyor 
musunuz? 

Cevap : Elbette. Sözümün başlannda da söy
lediğim gibi bu sefer sandıktan biz çılkacağız.» 

Ne oldu diyenlere söylüyorum; çıkamadınız. 
Gayet basit. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ama yüzde 
46 ya düştünüz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Onun da cevabı var, bakınız ne deni
yor : «Oylarınız azalırsa bunun sebebi nedir» 
diye kendisine soruyorlar; soru 4. «Oylarımı
zın azalmıyacağı matematik bir kesinlikle orta
da gözükmektedir. «Oylannız yüzde 27,6. Yüz
de 28,9 dan yüzde 27,6 ya düşmüşsünüz. Biz ik
tidarız, biz düşeriz, siz niye düşüyorsunuz? (C. 
H. P. sıralanndan alkışlar) Siz muhalefet ola
rak, niye düşüyorsunuz onun izahını arayın. 

Aynı gazeteden başka bir pasaj daha okuya
cağım : «A. P. iktidannın tek müspet tarafı, 
beceriksiz ve başansız, devlet yönetimimin ne 
olduğunu, nasıl olduğunu herkese göstermiş ol
masıdır.» (C. H. P. sıralarından, «doğru, doğru» 
sesleri) E, milletin verdiği karar öyle o zaman, 
sizin dediğiniz doğru ise. 

Gelin şu demokrasiye inanıyorsanız birinci 
kaidesine sadık kalalım. Hakem millettir. Mille
tin verdiği karara aksi birtakım neticeler çıkar
maya kalkarsanız kendi kendinize tezat teşkil 
edersiniz. Ya demokrasiye inanmıyoruz deyiniz. 
O zaman millete de inanmamanıza kimse bir şey 
demez. Demokrasiye inanıyoruz diyorsunuz, 
millete inanmak medburiyetindesiiniz. (A. P. sı
ralarından, «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bunları neden okudum biliyor musunuz? E, 
bunların hepsini millete söylediniz, izah da et-
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tiniz. Her firkati, her imkânı kullandınız, biz 
de şu söylediklerimizi söyledik;, millet de ha
kem oldu. Şimdi bunları buradan tekrar etti
ğiniz zaman acaba milletin umumi temayülü 
ile iradesiyle çelişir bir duruma düşüp düşme
menizi üçüncü defadır söylüyorum, merak edi
yorum. 

Şimdi devam ediyorum. Sayın inönü bu be
yanatının bir yerinde de, zannediyorum 6 ncı 
sualinde siyasi haklardan bahsediyor. Bugün 
de bahis buyurdular. Siyasi hakların iadesi
nin - ki aslında halkın lisanına öyle geçmiş
tir - o, Anayasanın 68 nci maddesinin tadili ve 
11 nci muvakkat maddenin kaldırılmasıdır. 
Kendileri de bu kürsüden izah buyurdular ki, 
1960 ta - biraz sonra oraya da geleceğim - 1960 
ta bu arkadaşların başına bir kaza geldi, bu 
kaza kaçınılmazdı, bu kaza tarihî bir seyirdir, 
diye izah ettiler. Oralara şimdi girmiyeceğim. 
Şimdilik girmiyeceğim. «A. P. böyle dolaşıp du
ruyordu siyasi haklar çıksın diye,, halktan 
(2/3) rey istedi,» (2/3) reyi bulamadı ama biz 
varız dedik;, o zaman da A. P. yançizmenin yo
lunu aradı.» (O. H. P. sıralarından, «Doğru, 
doğru» sesleri) 

Şimdi bu doğru mu, eğri mi, bir bakalım. 
Bugün siyasi haklar Kanunu çıkmıştır. Binaen
aleyh.. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul)) — Seçim
den sonra çıkmıştır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Doğru, seçimden sonra çıkmıştır. 

Binaenaleyh bugün bunun münakaşasını da
ha rahat yaparız. Çok daha rahat yapabiliriz. 
Bunu herkes istismar eder, ama C. H. P. ede
mez. Bu, şu mânaya gelir; adamın kolunu, ka
nadını kırarsınız, sonra alırsınız doktora gö
türürsünüz, e, doktora götürdüm seni, daha 
ne istiyorsunuz, işte doktor tamir etsin, de
meye benzer bu. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Açılmasa idi kpnuşmıyacaktım. Siyasi hak
lar kanun teklifi bu Meclisten 309 reyle geç
miştir. 309 reyin 232 si Adalet Partisine aittir. 
(C. H. P. sıralarından, «Seçimden sonra» ses
leri) 

Seçimden evvel. Bu Meclisten diyoruz, bu 
Meclisten. A. P. li 258 milletvekilinin 232 si rey 
kullanmıştır. Bu reylerin 45 i, 88 milletvekili 

bulunan C. H. P. ne aittir. Sadece 45 i onların
dır. 88 in 43 ü neredeydi? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ankara so-
kaklarındaki tanklar neredeydi? 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, size bir 
ihtar veriyorum, söz kestiniz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kendimi sa
vunma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda savunma hakkı 
yok Sayın Birgit. Savunulacak haliniz de yok, 
oturunuz yerinize. Tüzüğü açın da iki satır ba
kın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gelelim Cumhuriyet Senatosuna. 
Cumhuriyet Senatosu seçimden sonra bu me
seleyi aldı, yürüttü. Tasarı 126 oyla Cumhuri
yet Senatosundan geçmiştir. Başkanı çıkarır
sanız 98 rey kullanabilme durumunda olan A. 
P. li senatörün 94 nün reyi vardır. (C. H. P. sı
ralarından, «Seçimden evvel mi, sonra mı?» ses
leri) Seçimden sonra. (C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler) 

309 oyun 232 tanesi, 258 milletvekili olan 
Adalet Partisine aittir. E, adetiniz bu. 45 rey
le iştirak edeceksiniz, bu işin şerefi var diye 
hepsini alıp götüreceksiniz. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Bu bir nevi âşarcılığa benziyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Neden seçimden sonra? Onu da izah eder mi
siniz?. 

BAŞKAN — Beyefendi sizi B. M. M. nde 
oturmanın ciddiyetine davet ederim. Demin
den beri on defa seçimden evvel, seçimden 
sonra diyorsunuz. Biraz ciddî olunuz lütfen. 
B. M. M. çatısı altında oturuyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım ben de oturduğum yerden hatırlatmak 
için soruyorum; seçimden evvel midir, sonra 
mıdır? 

BAŞKAN — Söz almadan konuşamazsınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Devlet iradesinin çeşitli yollan var
dır ve çeşitli usulleri vardır. Onun için hik
meti idare denilen bir şey vardır. Neden böyle 
yaptınız, neden öyle yapmadınızın cevabı ga
yet kolay. Hikmeti idare sebebiyle böyle yap
tık. Netice itibariyle bugün, on sene evvel mem
leketi karma karışık öden bir zehirli gaz pro
pagandası ile meydana getirmiş bulunduğu-
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nuz çalkantının yarattığı ifrat, yarattığı bölü
cülüğün hesabını bize mi soruyorsunuz? (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkış. 
lar) (C. H. P. sıralarından, «hadi canım sende 
sesleri) 

Hadi canım sende mi? Buyurun Menderes'in 
Hazineye borcu, 13 462 249 lira. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sen kendi hesabını ver. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben de vereceğim merak etmeyin. 
Ulus gazetesinin 25 Nisan 1960 tarihli nüshası. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — «75 milyon liralık suiistimalin iç yü
zü» 3 Nisan 1960 tarihli nüsha; «Vakıflar İda
resi sabık devirdeki yolsuzluklar 40 milyon 
lirayı buluyor». «Menderes'in İsviçre'de villâsı 
var.» «Polatkan'ın Vinyleksten geliri 12,5 mil
yon lira», «sabıkların müsadere edilecek ser
vetleri var». «Düşükler ve yakınları geniş em
lâke sahip.» «Bayar, Zorlu ve Göktürk'e ait 
arsalar da açıklandı.» Ulus gazetesinin neşriya
tına devam edelim mi? (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Ondan sonra merhum Avni Doğan'ın Kud
ret gazetesinde 1961 de söylediği; «İhtilâli C. 
H. P. nin hazırladığı doğrudur.» (C. H. P. sıra
larından gürültüler) Ondan sonra geleceksi
niz, bütün bunları yaptıktan sonra diyeceksi
niz ki; «Bir geçit geçiriyordu, bir şey patlıya-
caktı, bunların başına patladı.» (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakika ri
ca ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimize Ana
yasa ile verilmiş olan vazifeyi ifada başarl 
gösteremediği intibaını verebilecek olan ha
reketlerden, münferit de olsa, sayın üyelerin 
kaçınması lâzımdır. Hepinizin dikkatini bu nok
taya teksif ederim ve bu usulsüz hareketleri 
yapan arkadaşlarımın usulsüzlüğe devam et
memesi konusunda idare Âmirlerinin, grup yö
neticilerinin Başkanlığa yardımcı olmalarını ri
ca ederim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Şimdi, kırmak dökmek kolaydır, ama 

yapmak zordur. A. P. on sene sabırla, on sene 
binası taşlanmak suretiyle, evrakı tahribedil-
mek suretiyle, her türlü hakarete mâruz kal
mak suretiyle sabırla bu memlekette 1960 in 
açmış bulunduğu kardeşliğe aykırı yaraları 
tamir etmek için uğraşmıştır. Ondan sonra ge
lip bizim için buradan; «Söylediler, söylediler 
de sonra çekindiler..» demenin, doğrusunu is
terseniz, insafla bağdaşabileceği kanaatinde 
değilim. 

Her şey dünyanın gözü önünde cereyan edi
yor, milletin gözü önünde cereyan ediyor, 258 
milletvekilinin 232 si gelip rey kullanacak, 88 
milletvekilinin 45 i, 46 sı gelip rey kullanacak, 
ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki; «biz yapa
caktık, bunlar istemediler.» 309 reyle buradan 
çıkmıştır. Senatoda grup başkanvekiliniz dahi 
gelip rey kullanmamıştır. Bari bunu açmayın 
da girmiyelim bu mevzua, çünkü istiyoruz 
ki, ileriye götürelim Türkiye'yi. 

Madem açtınız söyliyelim. İkinci bir slogan 
olarak, Sayın İnönü; «Korkmadan müslüma
nım diyebilelim» demişim,, bunu ifade buyurdu
lar. Ben bunu dedim arkadaşlar. Kayseri mey
danında da dedim, birçok yerlerde ve her yer
de de dedim, şimdi de diyorum, demeye de de
vam edeceğim. (A. P. şualarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) Türk halkı göğsünü ge
re gere, «Ben müslümanım» diyecek. Neden 
dedim, ihtiyaç mı vardı? Vardı ihtiyaç. Bu mem
lekette din ve vicdan hürriyeti irticaa ile karış
tırılıp, masum mütedeyyin, âdet ve ananelerine 
bağlı, her memlekette insan haklarının en baş
ta gelen unsuru olan din ve vicdan hürriyeti 
baskı altında idi, onun için dedim. 

1986 da Kayseri'de dedim. 1965 te bir çok 
yerlerde dedim, 1965 te Sakarya'da başka bir 
şeyler daha dedim. 

O zamanlar Demokrat Partiye rey veren
ler kuyruk ilân edilmişti. Demokrat Partiye 
rey vermiş olmak suçtu. Demokrat Partiye rey 
vermiş olmak Türkiye'de bir günâha iştirak 
etmekti. Ben söyledim Sakarya'da meydan
da. «insan Hakları Beyannamesine göre hiç 
kimse reyinden dolayı mesul tutulamaz. De
mokrat Partiye rey vermiş olmayı şayet suç 
sayıyorsanız, bugün (1965 seçimleri öncesinde 
diyorum) bu seçimi yapmakta mânâ görmü
yoruz. çünkü, vatandaş seçtiklerinin başına 
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gelenden dolayı mustarip hale geliyor, bana 
hizmet için ortaya çıkmış kimselerin başına 
belâ açtım diye ıstıraba gark oluyor,, eleme 
gark oluyor, ondan sonra da, neden bu adamı 
seçtin, diye soruyorsunuz. Hür seçim diyorsu
nuz, milletin hür idaresi diyorsunuz, bunlar 
hep çelişen şeylerdir.» , 

1965 te söyledim; «Türkiye'de din ve vic
dan hürriyeti ile Demokrat Partiye rey ver
miş bulunanların durumu her hususta vuzuha 
kavuşmadıkça huzur olacağına kaani değilim
dir.» yazılı nutuktur bunlar. Bu merhaleler 
aşılmış, bugüne gelinmiştir. 

Bir hususu daha belirteyim. Benim açık yer
de söylediğim, kapalı yerde söylediğim mese
lesi. Zannediyorum ki Sayın inönü'ye çok yan
lış malûmat verilmiş; gerekirse Kızılay mey
danında söyliyemiyeceğim şeyi kapalı odada 
söylemem, ama Devletin birtakım idare şekil
leri vardır, her şey Kızılay meydanında söy
lenmez. Kapalı odalarda imâ edildiği şekilde
ki bir şeyi söylediğim, din istismarının ta ken
disidir. Yâni sağcıları tasfiye edecekmişim 
deyip bizim aleyhimizde bir hava yaratmanın 
ta kendisidir, işte budur din istismarı. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Bir hususa daha geliyorum; irtica olayla
rından bahsediliyor. Sayın inönü bu beyanatı 
ile, yani 11 Ekim'de verdiği beyanatı ile esa
sen buna da temas etmiş; «Bir ölünün cenaze 
namazını kıldıramıyan bir iktidar» diye bizi 
teşhir etmiştir. Bugün buraya geliyor; «Kay-
seri'de Taksim'de, Konya'da, Ankara'da mey
dana gelen hâdiseler o zamanki Dahiliye Ve
kiline benim çatmamı gerektirmiş idi, bugün 
kabahatin bir yeni taksimini yapıyorum.» di
yor. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) dörtte 
üçü Demirdin, dörtte biri kimin, bilmiyorum. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; iktidar 
partisine mensup ve muhalefet partisine men
sup değerli üyeler, huzurunuzda gayet açıklık
la bir şey söyliyeyim. Geçen 5 sene zarfında 8 
ayı koalisyon, dört senesi tek başımıza iktidar, 
102 günü sizin tâbirinizle İkinci Demirel Hü
kümeti olmak üzere bana atfedilmesi mümkün 
olan mesuliyetlerin hiçbirisinden kaçmam. Şu 
saydığınız meselede eğer kusur varsa dörtte 
üçünü değil dörtte dördünü alıyorum. (A. P. 
sıralarından «Bravo» şeşleri sürekli alkışlar.) 
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Taksim Meydanı meselesinde kusur var ise 
hepsini alıyorum, Konya Meydanında, Kayseri 
Meydanında kusur varsa hepsini alıyorum, işa
ret koyunuz, bu sözümden rücu ettiğimi görmi-
yeceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri polis ve jandarma
nın kullanılışında Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanı, âmme nizamını korumakla 
mükellef olan bu Devlet kuvvetlerinin birtakım 
olaylara âlet edildiğini 17 Aralık 1969 tarihli 
konuşmasında söylemişlerdi. Bunlara iştirak et
meye imkân yoktur. Polis ve jandarma bitaraf 
olamaz, polis ve jandarma taraftır. Kimin tara
fıdır? Kanunun tarafıdır. Binaenaleyh hâdi
seler olacak, elini kolunu arkasına bağlayıp ba
kacak, haklıyı haksızı ayırt etmeye çalışacak. 
Böyle bir şey düşünülemez. Biz düşüncemizi 
söylüyoruz; beğenmediğiniz kısımlarım ifade 
etmek imkânlarınız yine var. 

Vicdan hürriyetini yeni programda öne sür
düğüm doğrudur. Türk Anayasasının ve Türk 
kanunlarının çerçevesi içerisinde vicdan hürri
yetinin savunmasına devam edeceğiz. Ne kadar 
•bizim üstümüze şunu atmaya, bunu atmaya çalış
kanız bu savunmadan vaz geçecek değiliz. Bu
nun maksadı lâik Cumhuriyeti tahribetmek de
nilmiş de, vicdan hürriyetini tahribetmekmiş. 
Ne imiş bizim söylediğimiz? «Herkes ibadetin
le serbest olacak, eğitimde, tedriste serbest 
olacak, itikatta serbest olacak, âyinde serbest 
olacak kamu düzenini bozmamak üzere.» Türk 
anayasasının 19 ncu maddesi getiriyor bunları. 
"Bunları savunmak, bunları tahribetmek mâna
sına nasıl gelir? 

Diyanet iğlerinde bir yüksek dereceli memur 
varmış, bütün bu işleri o çevirirmiş, ne işi ise 
o çevrilen. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de 50 bin 
cami ve mescitte namaz kılınıyor. Yüz bine ya-
'nn gönüllü ve Devlet kadrolarında din görev
lisi var. Şayet bir kimse yüz bin kişiye hükme
decek durumda ise bu müthiş bir kudret. Şu 
+arafa dönün dediği zaman dönülüyor, bu tarafa 
i.önün dediği zaman dönülüyorsa bence hiçbir 
"kimsede bu kadar büyük kudreti vehmetmeye 
mâna yok. Kaldı ki, adı geçen görevli - biz bu
lada Devletin memurlarını müdafaa etmeye 
mecburuz, kendileri çıkıp kendilerini burada 
müdafaa edemezler - hakkında Senatoda araş-
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tırma açılmasına karar verilmiştir. Adalet Par
tisinin reyleriyle araştırma açılmasına karar 
verilmiş olmasını, Adalet Partisi Senato Grupu-
nun Hükümetini suçlaması mânasında alıyor ise 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş
kanı, bunda büyük hata vardır. Çünkü, Adalet 
Partisi Senato Grupu, Millet Meclisi Grupu, 
gayet bir kusur var ise ortaya çıksın, şayet bir
takım isnatlar ve ithamlar yapılıyor ise bunlar 
da ortaya çıksın diye kabul etmiştir önergeyi. 
Bunda, Adalet Partisi Grupunun henüz yapıl
mamış bir araştırmanın neticesini kabul ettiği, 
mânasını çıkarmak yerine, biz. iktidar partisi 
Grupu olarak öylesine bir grupuz ki, hiçbir 
şeyden endişemiz yoktur, neyiniz varsa açın 
araştırmanızı, yapın, mâni oldu diye sonradan 
istismara gitmeyin diye bunu yapmıştır. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ş&yet 
Adalet Partisi Senato Grupu bu araştırmayı aç
mamış olsaydı, şimdi gelip C. H. P. Sayın Ge
nel Başkanının; görüyor musunuz korudular, 
demesi lâzımdı. Bunu diyemediğine göre iddi-
alariyle netice çelişir, araştırma önergesinin ka
bul edilmiş olması neticesiyle bu iddia çelişir, 
onu demek istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu araştırmasını yapar, 
onun ayrı bir plâtformu vardır, o plâtformda 
mesele münakaşa edilir. 

Ortak Pazarla ilgili bâzı mülâhazalar var. 
Muhterem milletvekilleri, Ortak Pazar meselesi, 
Türk ekonomisi için fevkalâde değerli bir mese
ledir. Bu meselenin burada ayrıca münakaşasın
da fayda bulmuyorum. Bu zamana kadar Hü
kümet, Ortak Pazara girme hazırlıklarını yap
mıştır, yapmamıştır münakaşalarını da zait ad
dediyorum. Çünkü Ortak Pazara girme müzake
relerinde bugün ortada kalan konuların bunlar
la alâkası yoktur, konular tamamen başkadır. 

1963 te 1964 te Ortak Pazara girildiği zaman 
önümüzdeki devre öylesine iyi görülmüş ki, Or
tak Pazara girmemiz 5 sene sonra mümkünmüş 
gibi mülâhaza serd edildi, bu mülâhaza doğru 
değildir. 1963 te, 1964 te her şeyi dışarıdan 
alan bir Türkiye Ortak Pazara ne satacaktı? 

1965 senesinde Adalet Partisi dördüncü ko
alisyonla Hükümete geldiği zaman, İkinci Beş 
Yıllık Plânın projelerinden hiçbirisi tatbik 
edilmiş değildi. Bunları o zaman söyledik, za
bıtlarda vardır. Ne satacaktı? Hiçbir tanesi 

tatbik edilmiş değildi. Onun içindir ki, biz ol
saydık Ortak Pazara girecek hazırlığı yapardık, 
ama Meclis bizim elimizden bunu aldı gibi bir 
mülâhaza, kanaatimce mefruzdur ve muallâkta
dır. 

17 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Genel Başkanı sivri uçları başka yerlere bağladı, 
bugün bana bağladı. Tabiîdir ki her günkü mat
buatı görüyorsunuz, kimin bize dost, kimin bize 
dost olmadığını da görüyorsunuz, binaenaleyh 
yarınki gazetede sivri uçlar Demirel tarafından 
idare ediliyormuş Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı böyle dedi denirse zannedi
yorum ki. buna şaşacak Türkiye'de milyonlarca 
insan olacaktır. 

Onbeş yaşında bir çocuk meselesi bu kürsü
den yirmi defa söylendi. 

Hükümet kimseyi hapishaneye koyamaz. Ko
yabilir mi? Nasıl oluyor da onbeş yaşındaki 
çocuğu Hükümet hapishaneye koymuş oluyor. 

Bir suç iddia edilmiş, polis el koymuş, sav
cıya teslim etmiş, savcı hâkime vermiş, hâkim 
hapsetmiş. 

Ne yapmamız isteniyor? Bu Hükümete yö
nelen bir şey değil, yargı organına yönelen 
bir şeydir. Yani Türk Anayasasında hem mer
ciinden başka kimse ceza veremez, diyeceksiniz, 
hem dönüp istediğinize istediğiniz kadar ceza 
tertibedeceksiniz. Bu, Anayasaya inançsızlık
tır. 

İktisadi ve malî kısımlara değindim. 
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin dış 

kaynaklardan para alma mecburiyeti bugünün 
meselesi değil. C. II. P. nin Koalisyonda ikti
darda olduğu zaman hazırlamış bulunduğu, Mec
lislerden geçirdiği Birinci Beş Yıllık Plânda 
Türkiye'nin onbeş sene dış kaynaklara bağlı 
kalacağı yazılı. Bunlar sürpriz değil, bunlar 
bugünün meseleleri değil, bunlar A. P. iktida
rının çıkardığı meseleler değil, A. P. iktidarı 
bunları nereden olursa para bulunuz, diye de 
idare etmiş değil, muayyen kaynaklar var, Kon
sorsiyum. kurulmuş, Konsorsiyum bizim zama
nımızda kurulmuş değil, hiçbir memleketin 
yatırım mallarını dışarıdan almadan kalkınması 
mümkün değil. Türkiye ne yapıyor dışarıdan 
aldığı paralarla; % 45 ile yatırım malı alıyor, 
% 45 ile hammadde alıyor, % 10 u ile konso-
lidasyon maddesi, istikrar maddesi alıyor. 
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Dış politika ile ilgili noktai nazarlarına geli
yorum, Sayın C. H. P. Genel Başkanının. 

Kıbrıs meselesiyle ilgili zannediyorum esaslı 
bir yanılma mevcuttur. Çünkü, Kıbrıs mesele
sinde bize ne teslim edilmiş? İfadesi aynen 
şöyledir: «Üç sene uğraştık, birtakım esaslı 
eserler bıraktık» 

1965 senesinin Mart yında burada gizli cel
seyi biz talebettik. Bütçenin tümünün oylaması 
sırasında Bütçeye oy vermemek suretiyle o gün
kü Hükümet çekilmek mecburiyetinde kaldı. 
Beş sene sonra biz de aynı noktaya geldik, biz 
de çekildik. Bugün huzurunuzda yeni bir Hü
kümetin programının müzakeresini yapıyoruz, 
demokratik yollar ve usuller içerisinde. 

«Birtakım esaslı eserler bıraktık» dediler, 
doğru anladı isem, çünkü buradan anlaşılması 
bazan biraz müşkül. 

Merak edenler 1965 senesinde yapılmış bulu
nan bir gizli görüşmenin zabıtlarına baksınlar, 
milletvekillerine açıktır. Şahit gösteriyorum; ne 
bırakılmıştır bize, orada envanteri vardır. 

Bırakılan şu: Kıbrıs'ta her gün herkes bir
birini öldürüyor, daha çok Türkler ölüyor tabiî 
1 000 e yakın soydaşımız öldürülmüş, katledil
miş, hunharca. Köyler boşalmış. Kıbrıs 45 ta
ne klânm içine girmiş, 43 tane yuvanın içine, 
dışarı ile irtibatı yok, içeri ile irtibatı yok. 
Lefkoşa'ya 10 - 15 000 kişi toplanmış; meskeni 
yok, yeri yok, yurdu yok. Kıbrıs'ta 120 000 
Türk, Arşövek Makarios'un elinde oyuncak.. 

Bununla da kalmıyor; Adanın etrafını radar
larla, toplarla, mevzilerle tahkim etmiş, Maka-
rios, Türkiye'den gelebilecek bir sıkıntıya karşı. 
13 000 Yunan askeri gelmiş, Adaya yerleşmiş, 
topuyla, tüfeğiyle, her şeyiyle. Türkiye'nin gö
zü önünde, Londra ve Zürih Andlaşmalarına 
göre Türkiye'nin garantisi altında bulunan Kıb
rıs'ta yerleşmiş. 

Sayın 0. H. P. Genel Başkanı Başbakan o 
zaman. Bize teslim ettiği eser bu, bize teslim 
edilen eser bu. 

Biz ne yapmışız? Makarios vaktiyle demiş 
ki, üniter devlet. Dışişleri Bakanı demiş ki, üni-
ter devlet. Altı sene sonra aynı yere gelmişiz. 

Hayır arkadaşlar, hayır, yok böyle bir şey, 
zaten şimdi ben size onu izah edeceğim. 

1963 senesinde Kıbrıs'a Cumhuriyet Hükü
metinin yaptığı yardım sekiz milyon, 1969 da 

200 milyon ve bugün Kıbrıs'ta herkes istediği 
yere gitmekte, istediği şekilde gezmekte, Dev
letin yüksek memurları Kıbrıs'a gidebilmekte, 
Lef koşa'da ve diğer yerlerde tamamen iskân 
temin edilmiş ve Kıbrıs'ın Türk kesimine ait 
gelir miktarı 20 milyon Sterling civarında olan 
gelir - rakam kabataslaktır - 5 milyon Ster-
linge inmiş, bunu yukarı çıkarmanın gayreti 
içinde plânlar, programlar tanzim ediliyor, bir 
taraftan da her gün barut kokan Ada'da sulh 
masasının başına oturulmuş. 

Ne olmuş? Bu hareketler olurken Türk Do
nanmasının bir tane çıkarma gemisi yok. Şilep
çilik Şirketinden kiraladığımız gemilerle asker 
çıkaracaksınız. 

Aldığımız Kıbrıs bu. Halihazırdaki Kıbrıs'ta 
herkesin rahat rahat gidip gelebildiği, yüksek 
rütbeli kumandanlar dâhil, Devletin yüksek de
receli memurları dâhil, rahat rahat gidip gele
bildiği Kıbrıs. 

Meseleyi çözmemişiz. Meseleyi çözmek ko
lay olsaydı çözerdik, ama meseleyi bir yere 
getirmişiz. Nereden? Kan ve baruttan, ıstırap
tan, göz yaşından sulh mamasının etrafında otu-
rulabilecek bir yere getirmişiz. (A. P. sırala
rında «Bravo» sesleri, alkışlar) 

A. P. İktidarını Kıbrıs meselesinden dolayı 
kimse muaheze etmemelidir, zor şartlar altında 
getirmişizdir. 

Şimdi ne oluyor? 
Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuri

yeti Hükümeti Kıbrıs'la ilgili olarak ne Yuna
nistan'la ne Kıbrıs Devletiyle bir müzakere için
de değildir. Cemaatler bir arada yaşamanın 
şartlarını arıyorlar, kendi aralarında konuşu
yorlar. Şayet bu konuşmalardan müspet netice 
istihsal olunursa sonra mesele daha yukarı bir 
masa etrafında konuşulacaktır, ama evvelâ ilk 
hedef normalizasyondu, 1964 senesinde. Sizi 
temin ediyorum; Dördüncü Koalisyonda, o Koa
lisyonda bulunan arkadaşlar bilir; Lefkoşa'da 
Yeşil Hat bir milimetre kaydı, filân evin köşesi 
Rumların eline geçti, filân evin köşesi şöyle 
oldu, Magosa'da Namık Kemal Lisesine üç tane 
adam girdi, beş tane adam girdi talebeyi çıkar
dı... 

Bunlarla uğraşıyorduk, hâdise bu idi. Mese-

I lenin daha da evveliyatı var, ama şu Kıbrıs 
meselesini iç politikada bu zamana kadar bir 

— 477 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 2 

münakaşa zemini yapmamakta zannediyorum ki 
Türkiye faydalı hareket etmiştir. 1965 te yap
madık, 1969 da yapmadık, hep bundan kaçındık. 
Bugün neden yaptığımızı anlıyamıyorum. Veril
miş bir şey yok. Üniter devlet.. Muhterem ar
kadaşlar, üniter devlet ne demek? Bizim söy
lediğimiz şeyler ne? Yani üniter devleti şöyle 
anlarsanız; efendim bizim topluluğumuz orada 
ekalliyet haklarına sahip olacak, devlet Rum 
cemaatinin elinde olacak. Böyle bir şey değildir, 
üniter devlet. Esasen Londra ve Zürih andlaş-
malariyle kurulmuş bulunan devlet, özel hakları 
içine alan üniter bir devlettir. Yani Kıbrıs'ın 
faraza Almanya'da bir Türk, bir Rum olmak 
üzere iki sefiri yok, bir sefiri var. 

Bakıma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne 
şartlar koymuş : 

1. Enosis olmıyacak, 
2. Türk Cemaati azınlık haklariyle değil, 

çoğunluk olan cemaatin hiçbir zaman tahakkü
mü altına girııüyecek şekilde teminatla müceh
hez olacak. Biz. orada cemaat hakkı aramıyo
ruz, biz orada devlete iştirak hakkı arıyoruz. 
Hiçbir zaman tahakküm altına girmiyecek şe
kilde devlete ir.tirak hakkı arıyoruz. Londra'
da, Zürih'te böyle kurulmuştu, bunu getirmişti. 

3. Türkiye'nin millî menfaatleri haleldar 
olmıyacak. 

Bu şartları koymuşuz. Bu şartlar federasyo
nu reddeder mi? Etmez. 

Hâtırlıyacaksmız; bir Kıbrıs genel görüşmesi 
yapıldı, zabıtlarda da vardır, o günkü genel 
görüşmede Anamuhalefet Partisi Kıbrıs'ın fe-
darasyon olmasını istedi. Şunu ifade ede
yim ki, bize Kıbrıs için Federasyon so
lüsyonunda devredilmiş bir şey de yok
tur. O Gromiko ile görüşmüş, öbürü Ame
rikan Hariciyesi ile konuşmuş, orta yerde bir 
şey yok. Esasen bu iş onlarla hallolacak bir iş 
değil. Yani federasyon şekli olgunlaştırılmış 
bize devredilmiş de biz bundan sarfınazar et
mişiz, yürütememişiz. Böyle bir şey yok. Bi
zim koyduğumuz formül federasyonu reddeden 
bir formül değil. Deyin ne diyecekseniz. 

Muhterem miletvekilleri; Kıbrıs genel gö
rüşmesine dikkatinizi çekeceğim. G. P., Kıbrıs'
ta millî politikası olsun için bir genel görüşme 
istedi, ne kadar evveldi, bilmiyorum, belki 7 - 8 

ay evvel, bu görüşüldü, partilerin fikirleri şöyle 
cereyan etti : 

C. H. P., Kıbrıs'ta federasyon olsun dedi. 
G. P., bu işin solüsyonu taksimdir dedi, o zaman 
ismi C. K. M. P olan C. K. M. P., Kıbrıs'ın her 
tarafını alın, dedi, bizim olsun, dedi. 

Şimdi bu üç fikri bizim birleştirmemiz müm
kün mü? 

Biz gayet açık bir şey söyledik; biz dedik ki, 
Kıbrıs'ta Türk Cemaati azınlık durumuna düş-
miyecek, çoğunluğun tahakkümü altına girmi
yecek, Kıbrıs'ta Türk Cemaatinin ve Türkiye'
nin hakları zayi olmıyacak. Bunu dedik, biz. 

Onun içindir ki, üniter devlet meselesinde 
altı sene sonra Makarios'ım dediği yere gelmişiz. 
Makarios'un dediği yere gelmişiz de önünüze bir 
Makarios'un dediği şekilde anlaşma mı getir
mişiz? 

Muhterem milletvekilleri, birtakım yanlış 
bilgiler üzerine, birtakım zehaplar üzerine, bir
takım vehimler üzerine bu kadar ciddî ve bu 
kadar ağır neticeleri çıkarmak insaflılık değil
dir. 

Bugün Kıbrıs bir federasyon değil ki, Kıbrıs 
özel haklarla mücehhez bir üniter Dtevlet. Yani 
Londra ve Sürih'in getirdiği sistem, o. Bunu de
miş, Hariciye Vekili. 

Muhterem milletvekilleri, NATO meselesine 
geleceğim. NATO ve İkili Anlaşmalar konusu 
burada konuşuldu, yalnız izaha muhtaç olan bir 
husus var. 

C. H. P. Sayın Genel Başkanı bir hususta vu
zuha ermelidir. Şayet bir hususta vuzuha erer
se zannediyorum ki, bundan sonraki konuşjmalar 
için faydalı olacaktır. 

Diyorlar M; NATO'dan çıkmayın, NOTO'-
nun içinde kaim. Pekâlâ. Yani C. H. P. nin 
görüşü olarak; Türkiye'nin NATO'nun içinde 
kalmasına taraftarız. Yalnız, topyekûn muka
bele yerine esnek mukabelenin yer almış olması, 
Türkiye'nin emniyetine halel getirmiştir, diyor
lar. 

Hem biz NATO'nun âzası olarak topun ağ
zında olacağız, hem de müdafaamız teminat al
tında olmıyacak. Bu olmaz. Ne yapmamız laf
zım? Onu söylemiyorlar. NATO'dan çıkmayın 
diyorlar. 

Şimdi esnek mukabeleye geleceğim. Burada, 
bundan evvelki gizli oturumda Dışişleri Baka-
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m arkadaşım izah ettiler ki; esnek mukabele 
veya topyekûn mukabelede bir coğrafi farklı
lık yoktur. Yani NATO memleketlerinden han
gisine tecavüz vâki olursa aynı muameleyi gö
recektir. Yine izah ettiler ki; topyekûn muka
bele bugün her iki taraftaki nükleer silâhlar 
dengesinin meydana getirdiği vaziyet dolayısiy-
le inandırıcı olmaktan çıkmıştır. İnandırıcı ol
maktan çıktığı için caydırıcı olmaktan çıkmış
tır. 

Bu itibarla yine bu kürsüden beyan edildi 
ki, Fransız Genelkurmay Başkanı dahi son yaz
dığı yazılardan birisinde esnek mukabelenin 
en doğru şekil olduğunu ifade etmiştir. Yani, 
bir yere en ufak bir tecavüz vâki olursa hemen 
düğmeye basamıyacaksınız, onu atom harbine 
çevireceksiniz. Atom harbinin, insanlığa son ve
rebilme gücüne eriştiği bir noktada böyle bir 
şeyi yapabilme kolay bir şey değildir. Onun 
için inandıncı olmaktan çıkmıştır. İnandırıcı 
olmıyan bir şey caydırır mı? Caydırmaz, öyle 
ise yeni bir şey bulalım. Yani topyekûn muka
bele, askerî değerini kaybetmiştir. Korumakla 
mükellef olduğu memleketleri korur halden çık
mıştır. Nasıl olsa müracaat edilemez diye bir 
tehdit unsuru olmaktan çıkmıştır. O zaman 
esnek mukabeleye gidilmiş. Esnek mukabele, 
konvansiyonel silâhlarla gelirse, konvansiyonel 
silâhlarla mukabele edilir. Ama konvansiyonel 
silâhlarla geldiği halde konvansiyonel silâhlar
la defetme mümkün değilse, taktik atom silâh-
lariyle mukabele edilir. Bir escalation, bir mer-
divenleşme şeklinde topyekûn müdahaleye gi
diyorsunuz yine. Taktik atom silâhları kâfi 
gelmezse, o zaman topyekûn atom harbine gi
dersiniz. Bir harb senaryosu içerisinde mütehas
sıslar bunu akılcı bulmuşlardır. Biz buna di
renmiştik denildi bundan evvelki görüşmeler
den birinde. Bu münakaşa, bu müzakere 1966 da 
başlamıştır muhterem arkadaşlarım. Nihayet 
biz, NATO'nun 14 devletinden biriyiz. Ve böy
le bir şeyin akli bulunmuş olması Türkiye'nin 
emniyetini azaltmaz. 

İşte bunun yerini nasıl dolduracaksınız? 
C. H. F. Sayın Genel Başkanı kapalı toplantı
da bir izahatta bulundular. Bu izahat, tarihî 
olduğu için zannederim ki, beyan edilmesi ile 
açıklanmış bir durum meydana gelmiyecektir, 
esasen herkesin de bildiği bir şey; NATO nasıl 
kurulmuş? İkinci Dünya harbinin sonunda Ame-
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rika, bütün askerlerini çekmiş götürmüş. Av
rupa boşalmış. Her şeyini, malzemesini oldu
ğu gibi bırakmış. Herkes vatanına dönmek is-

I tiyor. Avrupa, kendisini boşlukta hissetmiş, 
Avrupa'ya gelmiş yerleşmiş Rus kuvvetleri kar
şısında kendisini muallâkta hissetmiş. Bunun 
üzerine Altılar bir araya gelmiş, kendi araların
da bir anlşama imzalamışlar. 

Bu anlaşma ile, kendi kuvvetleriyle kendile
rini müdafaa etmeleri mümkün değil. Gitmiş

ler, Amerika'ya müracaat etmişler. Amerika 
gelmiş bir sene uğraştıktan sonra bu altılarını 
içine girmiş. Mukavele imzalamışlar. Ama Avru
pa bu mukaveleyi kâfi teminat görmemiş. Ken
di ifadelerini naklediyorum. Evet, imza edil
miş, ama kâfi teminat görmemiş. Niye? Ameri
ka'nın kendi usulleri vardır, Senatosundan geçi
recek, Meclisinden geçirecek, benim dayanma 
gücümü aşan bir zaman süresi içerisinde benim 
yardımıma gelme gibi bir durumun pratik de
ğeri olmaz demiş. Ne yapmış? Asker getir koy 
buraya demiş. Yani, bana vurduğu zaman, sa
na da vurulmuş olsun demiş. 

Muhterem milletvekilleri; mukavele huku
kunu bilenler, gayet iyi bir şeyin idraki içinde
dirler ki, bir mukavelede taraflar bona - fide 
olmaya mecburdur. Yani birbirine inanç içinde 
olmaya mecburdur. Birbirini atlatmak için mu
kavele imzalanmaz. Hele devletlerarasında bir
birini atlatmak için mukavele imzalanmaz. 
İnanç asıldır, inançsızlık asıl değildir. 

Şimdi, NOTO bizi korur mu, korumaz mı? 
NATO'nun Türkiye'ye bir tecavüz vâki olduğu 
zaman veya NATO'nun diğer azalarına bir te
cavüz vâki olduğu zaman nasıl hareket edece
ği yazılı; 5 nci maddesinde birtakım şeyler 
var. Esasen, demokratik parlömanter olan dev
letlerin birleştiği bir akde başka bir 5 nci mad
de bulunamamış. Yani her devlet, bir harb 
kararını kendi parlâmentosundan geçirmeye 
mecbur. Otomatik bir harbe angaje olmamış. 

Şimdi, NATO bizi korur mu korumaz mı? 
Bir mukavele ile bağlısınız. Korumaz gibi bir 
düşünce fevkalâde yanlıştır. Geçen defa da ifa
de edildiği gibi, böyle bir şeyi düşünmek zanne
diyorum aşırı derecede bir şüphe içinde olmak 
olur. 

Peki, başka ne çaremiz var? İki tane da
ha çareniz var; ya NATO'dan çıkarsınız, ya-
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hut da Avrupanın yaptığı gibi, gelip bana vu
rulduğu zaman onun da askerine vurulmuş ol
sun diye dışarıdan asker getirirsiniz. Bu da 
teklif edilmiş. Biz hayır demişiz. Müttefikleri
mize inançsızlık duygusu vermeden, kendimizi 
daha ileri derecede bir teminat altına almak 
için elde daha başka ne var? Muhalefetin fikri 
olarak bunu bilmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, mükellefiyetlerine ri
ayet etmiyeceğiniz, sadece başkalarının, mükel
lefiyetlerine riayet etmesini istediğiniz bir an
laşma olmaz. Sizinle böyle bir anlaşmayı kimse 
yapmaz. 

Onun içindir ki, bir şeyde gayet sarih olmı-
ya mecburuz; NATO, Türkiye'nin emniyeti üze
rindeki tehdidi artırıyor mu, azaltıyor mu? 
Artırıyorsa niye duruyoruz? 1945 senesinde 
yalnız kaldığımız bir gerçek. Dünya konjonk
türü karıştığı zaman tekrar yalnız kalmıyalım. 
Şurayı isteriz burayı isteriz, şuranın kontrolü
nü isteriz gibi tekliflerle karşı karşıya kalmı
yalım diye Türkiye bir ilâve emniyet aramış
tır. Bir memleketin müdafaası başkasına bı
rakılamaz. Doğru. Ama kollektif müdafaa 
sistemleri içerisinde eşit haklarla, karşılıklı 
mükellefiyetlerle müdafaa imkânını artırıyor-
sanız bunda akıllılık vardır. Nitekim NATO'-
ya bunun için girilmiştir ve NATO bugün de
ğerini hâlâ (muhafaza etmektedir. 

NATO'da yan bölgeler, esas bölgeler diye 
bir ayırım yoktur. Gayet tabiî, coğrafi olarak 
biz buradayız, Norveç yukarda, Portekiz baş
ka bir yerde, Almanya başka bir yerde... Bu, 
NATO'dan değil coğrafyadan doğan bir şeydir. 

Orta - Doğu meselelerine geliyorum, : 
Muhterem milletvekilleri, Orta - Doğu'da ta-

kibettiğiımiz politika, Türkiye'nin menfaatle
rine uygun bir politikadır. 

1965 senesinin Aralık ayında Kıbrıs için 
Birleşmiş Milletlere gittiğimiz zaman, dört 
kişi bizi destekledi. Böylesine yalnız kalmış
tık... Haç kimse ile münasebette olmıyacakBin, 
dost dediğin, komşu dediğin memleketlerin hak
lı dâvalarına mânevi destek olmıyacaksın.. O 
zaman sizaaı dostluğunuza kim önem verir? 
Kim size itibar «der? Nedir Türkiye'nin yap
tığı? iSilâhla, kuvvetle toprak işgaline kar
şıyız. Bu, Türkiye'nin sulihçü politikasının 
icabı. 

Binaenaleyh Türkiye, komşularının, dost
larının beynelmilel plâtformda haklı dâvala
rında gayet tabiî ki onlara destek olacaktır. 
Hiç kimsenin işine karışmıyalım. Üçüncü dün
ya devleti dahi olamazsınız öyle, tek başınıza 
dördüncü dünya devleti olursunuz. (A.P. sı
ralarından gülüşmeler) 

Türkiye'nin, Orta - Doğu'daM memleketler
le dostluğunu geliştirmesinde büyük faydalar 
vardır. Aslında Türkiye, Orta - Doğu'ya hiçbir 
zaman bigâne kalmamıştır. 1948 de İsrail Dev
leti Kurulduğu zaman Birleşmiş Milletlerde 
tarafsız mı kaldık? Türkiye, benim bildiğime 
göre, israil Devleti olmasın diye rey kullan
mıştır. Tarafsız mı kaldık? Bugün onu deımi-
yoruz biz. Bugün haksıza, haksızsın, dünya
nın bu köşesinde bir iş çıkarmayın, sulhçü 
yollarla bu meseleye bir hal yolu bulun, silâh
la toprak işgaline karşıyız, diyoruz. 

Bunları söylemekte Türkiye, Zannediyo
rum ki bir siyasi devlet olma şahsiyetinin ica
bını yapıyor. 

C.H.P. nin Sayın Genel Başkanı; Demirel 
ve Çağlayangil, Kıbrıs dâvasını hiçbir şekilde 
halledemez şeklinde meseleyi bir hükme bağ
ladılar. Bu bir inanç meselesidir. Biz, halleder
ler diye bir şey beklemezdik kendisinden. 
Gayet tabiî ki böyle bir şey söylemesini yadır
gamıyoruz, bundan üzülmüyoruz da, incinmi
yoruz da. Biz, doğru bildiğimiz yolda yürüme
ye devam edeceğiz. 

Başbakanın ölçüsüz kuvvet kullanma me
selesine de geleceğim. Ne yapmışız? Valileri 
merkeze almışız, Murakabe Heyetinde değişik
lik yapmışız; iki misali. 

Muhterem milletvekilleri, Murakabe Heye
ti değişikliğini Hükümet istifa etmeden yap
mışızdır. Hükümet ayın 14 ünde istifa etmiş
tir. Şubat'm 11 inde oylama olmuştur. Mezkûr 
karar ayın 9 unda alınmıştır, kararın hazır
lanması da birkaç ay almıştır. Yüksek Muraka
be Kurulunda ne yapmışız? 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Yayınlanması 
ne zaman? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gayet tabiî yüksek tasdike iktiran 
etmiştir, zaman geçmiştir. Yüksek takdire ik
tiranı da ayın 12 sindedir, yine istifadan ön
cedir. 
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Ne yapmışız? Bir yüksek memurumuz 39 
yılını doldurmuş ve 10 senedir aynı yerdedir. Bir 
diğer yüksek memurumuz da 38 yılını doldurmuş 
9 senedir aynı yerdedir. Bir yüksek memuru
muz 36 yılını doldurmuş, 4 senedir aynı yerde
dir. Başka bir yüksek memurumuz 39 yılını 
doldurmuş, başka bir memurumuz ise 35 yılını, 
diğer bir memurumuz da 37 yılını doldurmuş
tur. 4 sene ile 14 sene arasında değişen üyelik
ler hizmet görmüşler. Biz bu yüksek memur
larımızı ne yapmışız? Almışız, çeşitli İktisadi 
Devlet Teşekküllerine idare meclisi âzası yap
mışız. Bir tanesini de tekaüt etmişiz, 39 yılını 
doldurmuş ve 14 senedir de orada idi. Neden 
yapmışız? Bu yüksek memurlaomızm hizmet
lerinden, diğer taraflarda daha iyi hizmet ede
bilmek, burada... (CHP. sıralarından gülüş
meler, «Bravo» sesleri) yetişmiş uzmanlara da
ha iyi çalışma imkânları verebilmek; bir de 
16 kişilik grupun çalışmasında görülen ran-
dımansızlığı - çünkü kurulun sayısını tâyin 
etmek Hükümete aittir - ortadan yaldırmaktır. 
Kurul büyüdükçe çalışma zorlukları çıkıyor, 
randımansızhk meydana geliyor. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bir Hükü
met düşününüz; vali tâyin edemiyecek, Mura
kabe Heyeti tâyin edemiyeoek, umum müdür 
tâyin edemiyecek, müsteşar tâyin edemiyecek, 
ama her şeyden sorumlu olacak.. Bu mümkün 
mü? Davul sizin sırtınızda, gelip burada her 

şeyi bizden soracaksınız, tokmak başkasının 
elinde... Böyle şey olmaz. Dünyanın hiçbir ye
rinde böyle şey yoktur./ 

Şimdi, burada mühim bir noktaya geliyo
ruz : Şahıs hukuku ile âmme hukuku. Nerede 
başlar, nerede biter? Şahsın hukukunu koru
yorsunuz... Güzel. Âmmenin hukuku ne ola
cak? İşlemiyen bir daire, işlememeye devam 
mı etsin? Vatandaşın işinin görülmediğinden 
şikâyet ediyorsunuz. Ama «İdare âmirini de 
değiştirme» diyorsunuz. Bu nasıl olacak? Böy
le şey olmaz arkadaşlarım. Onun içindir ki, 
idarede kim olursa olsun, tasarruflarını iyi ni
yetle yapmış, memleketin hayrına, kamunun 
hayrına... Şahıs hukukunu rencide mi etmişiz? 
Makam teminatı nerede var? Maaş teminatı 
var... Rencide etmemişiz. O zaman bir kimse
yi getireceksiniz, bir yere oturtacaksınız, 30 
sene kaldırmıyacaksmız. Yok böyle bir şey. 

Merkez valiliği müessesesini biz icadetme-
dik. Valilik yapmış birçok vatan çocuğu ge
lir, bir süre orada oturur, sonra başka bir va
zifeye gider. Yani, hem bize diyeceksiniz ki, 
«Filânca şahsı mutlaka vali olarak kullan; hem 
de filânca işi mutlaka böyle yap.» Böyle iki
si bağdaşmaz. Bırakın, iktidarlar kimi vali 
yapacaksa onu vali yapsın, kiminle çalışabile-
cekse onunla çalışsın. Memlekete hizmet etme
nin yolu budur. Âmme hukukunu, milletin 
haklarını korumanın yolu budur. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Feyzioğlu'-
nun ortaya koyduğu ekonomik hususlara teker 
teker cevap verdim. Bu sebeplerden dolayı ken
di kararlarını açıkladılar. Ben bunun, daha 
doğrusu kendilerinin ortaya koydukları mese
lelerin hepsine teker teker cevap verdim. Be
lediyeler, mahallî idareler maaş ödiyemez du
rumdadır. Bu mesele ile ilgili kanunu biz ge
çen devrede Meclislere sevk ettik. Bu devrede 
yine kanunu yeni baştan gözden geçirip sevk 
etmek üzere idik. Et ve balık meselesinde, da
ha doğrusu et meselesinde şayet bu sene Hü
kümetin çok kesin müdahalesi olmasaydı, 
Doğu bölgemizdeki yem kıtlığı karşısında, et 
250 kuruştan yukarıya çıkamazdı. Bunu deği
şik zamanlarda 3 - 4 defa, seçim zamanı dahi 
Hükümetin en yetkili, mensupları yerine kadar 
gitmiş, meseleyi, ciddiyetle incelemiş ve ge
rekli tedbirleri almışlardır. Ama büyük bir 
mesele... Hiçbir şey aksamamıştır gibi bir id
dianın içinde bulunmak zordur. Fakat vatan
daş genel bir memnunsuzluğun içinde değildir. 

Şimdi, bir İM teknik hususu daha neticeye 
bağlamaya geliyorum. 

Personel Kanunu meselesinden bahsedece
ğim. 

Muhterem milletvekilleri; bâzı büyük mev
zuları hakikaten anlayış ile takibetmek lâzım
dır. 657 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 657 sayılı 
Kanun bir maaş artırma kanunu değildir, bir 
reform kanunu olarak hazırlanmış ve çıkarıl
mıştır. 657 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, 
reformun bütün mihrakını teşkil eder. Diğer 
maddelerde de çeşitli hükümler mevcuttur. 
Devlet memurlarını, Devlet için taşıdığı öneme 
göre tasnif edeceksiniz, herkes Devlet için ta
şıdığı öneme göre para alacak. İşte, yapılamı-
yan iş budur. «E, etsey diniz.» Yapılamamış
tır. Devlet için taşıdığı öneme göre, Devlet 
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memurlarını tasnif etmek mümkün olamamış
tır, fevkalâde zor bir iştir. Personel reformu
nu yapan memleketler. Bu işin içinden ancak 
on senede çıkabilmişlerdir. Kâfi sayıda müte
hassısımız yoktur. Ama Reform Kanunu... 

Muhterem milletvekilleri; «Reform Kanunu» 
deyip, meselenin içinden çıkmak kâfi değildir. 
Yüksek yüksek hedefler koyup da, oraya na
sıl erişeceğinizin imkânlarını bulamazsanız, sa
dece reform için reform olur, o. Biz hulûsu 
kalb ile 1966 senesinin başında tatbike girecek 
olan bu kanunun diğer maddelerinin hepsini 
tatbiye koyduk. 470 milyon lira da 1966 büt
çesine koyduk, bu kanunun karşılığı için. 
Ama meseleyi gördük ki, yapılmış bulunan 
hazırlıklarla, memurların Devlet için taşıdığı 
öneme göre tasnif etsek, bugünküden çok da
ha fazla haksızlık ve adaletsizlik meydana ge
lecektir. Onun üzerine, bu 470 milyon lirayı, 
seyyanen, az maaşlı memura yüzde 15, yuka
rı maaşlı memura yüzde 10 olmak üzere ilâve 
ettik. Bununla da kalmadık. Ertesi sene 
geldik, 1 200 liradan aşağı alan memur ve hiz
metliler ile işçiler için tasarruf bonosunu kal
dırdık, 500 milyon lira da buna ilâve ettik. Bu
nunla da kalmadık; geçim indirimini değiştir
dik, 500 milyon lira da buna ilâve ettik. Bu
nunla da kalmadık; asıl reformu biz yaptık. 

Emekli... Emekli olduğu zaman yüzde 50 ala
cak... Midesi mi küçülüyor Emekli maaşını 
yüzde 50 den yüzde 70 e çıkardık. Bunumla da 
kalmadık; istiklâl Harbinin gazilerine, ki bu
gün sayısı 50 009 i bulmuştur, 300 er lira maa
şı biz bağladık. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bunları alt auta toplayın, 2,5 milyar li
ra etmektedir. 

SADRETTİN ÇANGA (Buma) — Kanun 
teklifi idi o, tasan değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bugün şu noktaya geldik : 

Şayet Hükümetimiz, Yüce Meclisin güveni
ne mazhar olursa, Adalet Partisi Grupunda da 
ifade ettiğim gibi, 1 Mart 1970 den itibaren 
meri olmak üzere, burada esaslarını detaye et
mek istemiyoruz, «Personel Kanunu» dediğimiz 
- artık adı öyle oldu - kanun tasarısı bütçe ile 
beraber Meclislere sevk olunacaktır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun bir hususta or
taya koyduğu noktaya temas edeceğim : 

Muhterem milletvekilleri, kamu hizmeti gö
renlerin sırça köşkte oturduğu bir gerçektir. 
Kamu hizmeti görenler 'hakkımda çok lâf söy
lenir. 1960 öncesinde, biraz evvel okuduğum 
başlıklarda, o günkü kamu hizmeti görenlerin 
sonradan hiçbir şeyi ispat edilememiştir. Hak
kımda söylenmiş olan şeylerin Türkiye'de ne 
kadar acıya sebebolduğunun güzel işaretidir. 

1961 Anayasiası iki müessese getirmiştir; 
34 ncü maddesi ille bir müessese, 125 nci mad
desi ile diğer bir müessese getirmiştir. 34 ncü 
maddesi ile kamu hizmeti görenler hakkında 
«ayet birtakım hakaretler, iftiralar olursa, is
pat hakkı mevcuttur. 125 nci maddesi ile de, 
kanunsuz emrin kimseye veril emiyeceğini me
mur kanunsuz bir emir aldıysa bunu ifa etmi-
yeceğini, yazı ile emir verilmesi gerektiğini ve 
yazı ile emir verilmiş olsa dahi kanunlara uy
gun değilse, memuru bu emrin suçluluğundan 
kurtarmıyacağı müessesesini getirmiştir. Asılın
da Türk Ceza Kanununun 483 ncü maddesi 
Türk Anayasasının 34 ncü maddesindeki husu
su temin etmektedir. Yani ispat hakkı müesse
sesi 34 ncü madde ile getirilmeden önce dahi 
Türk Ceza Kanununun 483 ncü maddesinde is
pat hakkı, daha doğrusu iddiasını ispat etme 
hakkı şikâyetçiye tanınmıştır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; kamu hiz
meti gören kim olursa olsun, gayet tabiî ki, bir
takım taşlamalara mâruz kalacaktır. Mühim 
olan meselle, bu taşlamalar karşısında hemen 
suçu ve cezayı tesis edip etmemek meselesidir. 
Bu taşlamalar karşısında suç ve ceza tesis eder
deniz, Türkiye'nin yakın tarihinde dahi bugün 
altımdan kalkılmryacak neticelere gelinir. 

Şunu ifade edeyim; ben bir müdafaa duru
munda değilim. Huzurunuzda bir müdafaa için
de de bulunmuyorum, ama şunları söylemek 
nnlhsım için de değil, oturduğum sandalye için 
bir mecburiyetltıir. Mecbur olmadıkça ucuz iş
lere falan da gitmiyeceğim. Onun içindir ki, şu 
hunusların bütün Meclisçe bilinmesinde fayda 
görüyorum. 

İktidara geldikten bir kaç ay sonra 22.1.1966 
yılında bütün devlet daire1erme bir tamim 
gönderdim. Bu tamimin bir maddesi şudur : 
«..Diğer taraftan haksız dileklerin, iltimas, nü-
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fus kullanarak haklı çıkarılmasını temin yolun
daki teşebbüslerin buna ümit bağllyanlara hiç
bir fayda sağlıyamıyacağı ve tam tersine bu yo
la başvuranla aracılık edenler kadar bunlara 
hatesız yardımda bulunabilecek memurların da . 
aleyhine neticeler ve sorumluluklar doğuracağı 
bütün vatandaşlarca açıkça bilinmeldir.» 

14 . 11 . 1969 tarihinde, yani 12 Kasımda 
güven oyu aldıktan iki gün sonra ikinci ikti
dara başladığımız zaman Devlet dairelerine bir 
tamim daha gönderdim. Bu tamimin 10 ncu 
maddesi şudur : «Üzerinde en büyük hassasi
yetle durulması gereken bir konu da Devlet 
hizmetlerinin vatandaşların güvenine lâyık tam 
dürüstlük, açıklık ve vazife şuuru içinde yeri
ne getirilmesidir. Memnunlukla ifade etmeliyim 
M, Türk idaresi Onda görev alan Devlet me
murlarının büyük çoğunluğu itibariyle feragat
li ve faziletli bir idaredir. Ancak, bu durum 
yer yer ve zaman zaman her hangi bir şekilde 
vâlkı olabilecek kanunsuzluk veya yolsuzluk 
hareketleri karşısında titizliğimizi ve hassasi-
yetolm'izi gevşetmemelidir. idarenin bütününe 
hâkim olan fazilet ve sorumluluk şuurunu her 
türlü şüpheli isnatlardan masum tutabilmelk 
için, münferit de olsa, suiistimal ve kanunsuz
luk vakaları süratli ve müessir bir tepki ile kar
şılanmalıdır. Her ne şekilde olursa olsun isim 
kullanma ve intisap iddiası ile vâki müracaat
lar hiçbir surette haJksız imtiyazlı muamelelere 
selbebolmamalı ve bu gibi teşebbüs asla iyi kar-
şılanımamallıdır» (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Simidi aynı mesele üzerinde başka bir ko
nuya geliyorum muhterem milletvekilleri; hür 
basın şayet mesuliyet duygusunu kaybederse, 
şayet bir silâh haline gelirse, Türkiye'de kamu 
idaredini yaşatamazsınız. Hür basının bu duru
mu yalnız Türkiye'de mevzuubaihis değildir; 
bütün dünyada mevzuubahistir. Bunun karşı
sında kamu idarecisi kendisini nasıl kullanacak
tır; nasıl kollıyacaktır? Şayet şu sebepten, bu 
Sebepten, o sebepten kamu idarecilerini kamla-
malk, lekelemek ve birtakım ezikliklerin içine 
sokmak isteniyorsa, bunu yapmak gayet kolay
dır. Buna karşı kamu idarecisinin elinde ne 
var? Mahkeme var. 

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 
Barakanı olarak Başbakanlık yaptığı süre 
içerisinde kendisine yönelmiş bir hücumun he

sabını, ceza dâvası açmak suretiyle, neşriyatın 
yapılması arifesinde 10 milyon liralık hukuk 
dâvası açmak suretiyle Türk Adliyesine teslim 
etmiş bulunmaJktadır. (A. P. sıralarından alkış
lar) Binaenaleyh huzurunuzda sadece açık alın
la ve ak bir yüzle bulunuyorum. (A. P. sırala
rından «Bravo» cesleri, alkışlar) Ben politika
ya, 50 milyon liralık taahhüdü bir günün içinde 
tasfiye edip geldim. (C. H. P. sıralarından» 
«Ooo» sesleri) Evet ya, evet öyle. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kambur Rı
za mı sandınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben politikaya, milletime, memleketi
me hizmet için geldim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» «esleri, alkışlar) Hiç kimse bende bir 
şey aramasın. Onun içindir ki, hukukun esas
ları dâhilinde kendimi savunmanın meşru ve 
mâlkul yollarına ğirmişimdir. Şimdilik bu me
seleyi burada keseceğim. G-ayet açıklıkla söylü
yorum, şayet bu münakaşaları çirkin mecrala
ra tasırmlaik gerekirse o zaman gayet açıklıkla 
bunu söylüyorum; zannetmiyorum ki, Meclisin 
fonksiyonu bir hizmet sahası bulmuş olsun. 

Muhterem milletvekilleri, murakabenin çe
şitli yolları vardır. (C. H. P. sıralarından, 
«önerge verdik» sesleri) iyi ya işte, girmişiniz 
yolarına. Zamanı, şekli gelince meseleyi mü
talâa edersiniz. 

Şimdi sözlerimi şöyle bağlıyacağım; C.H.P. 
nin Sayın Genel Başkanı, rejime ve bize zaman 
zaman ömür biçer. 1965 senesinde iktidara gel
diğimiz zaman, «10 ay bile gidemezler» dedi, 
amla A. P. 1965 ssçimlerini kazandı... 1966 yı
lında yapılan Senato seçimlerini kazandı... 1968 
yılında yapılan Senato seçimlerini kazanldı, ma
hallî idareler seçimlerini kazandı... 1969 yılında 
yapılan genel seçimleri kazandı. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Anamühalefet Partisi 1950 yılında yapılan 
s&çjimleri 1954 te kaybetti, 1957 de kaybetti, 
1961 de kaybetti, 1965 te kaybetti, 1966 da, 
1988 de, 1969 da kaybetti (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesled, alkışlar) Tabiî buna, gelme 
mi denir, ğitmio mi denir, mıılhsıebesini siz ya
pın. Benim söylemek istediğim şey şu; C. H. P. 
Sayın Genel Başkanının bugünkü beyanından 
bizim partiye 10 yıl ömür biçtiği anlatılıyor. Bi
zim parti ölmez. Herkes aklından çıkarsın bu-
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nu... (A. P. sıralarından alkışlar) Nedenini si
se söyliyeyim; bu ülkenin bir uçtan bir uca 100 
senedir hürriyet kavgası yapan insanı 100 sene
dir devlete ortak olmak için, devletlte kendisini 
temsil ettirmlek, sesini duyurmak için çırpınır. 
A. P. bu çırpınışın sesidir. (A. P. sıralarında 
sürekli alkışlar ve «Bravo» sesleri) Onun için
dir ki, bu zamana kadar buradan çok tehdit 
yapıldı; «Sizin ide akıbetiniz şöyle olur, siz de 
Tröyle olursunuz, siz de öbürleri gibi olursu
nuz» gîbü... 

Bu tarla ne kaidaır biçilse o kadar yeni mah
sul ve çok mahsul Verir.. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Çünkü Türk Milletinin hayalt dâvası, Türk 
Milletinin hürriyet dâvası, Türk Millerinin hay
siyet dâvası, Türk Milletinin refah dâvası ölme
yecektir. Bu dâva ölmediği müdldetçe de, A. P. 
şjöyile olur, böyle olur şeklindeki ümitleri boşa 
çıkacaktır. Hepinizfe saygılarımı sunaırım. (A.P. 
sıralanndan «bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

2, — Ordu Milletvekili Orhan Vural'a takbih 
cezası verilmesi 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRi ÇAĞ
LA YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Usul 
hakkında söz verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — De
min hakkımda tatbik ettiğiniz ihtar cezasının 
mesnetsiz ve yetkisiz olduğu hakkında. 

BAŞKAN — Onda açıklama yapacağım efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi söz sırası A. 
P. Grupu adına Sayın Cavit Okyayuz'undur, 
fakat ondan daha evvel bir hususu halletmemiz 
icabediyor. 

Sayın Başbakan konuşurken yerinden kendi
sine, biraz evvel burada geçen söz söylenmek 
suretiyle, sataşmış olan Ordu Milletvekili Orhan 
Vural'a takbih cezası verilmesini Heyeti Umu-
miyeye teklif edeceğim. Yalnız, daha evvel bu 
konuda bir söyliyeceği varsa söylemesi için ken
disini kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan 

ve Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Sayın Başbakan bu kürsüden konuşması sı

rasında fındık mahsulüne ve onun piyasadaki, 
gerek iç ve gerek dış piyasada, bilhassa mü
him, fiyatı üzerinde durdu ve şöyle bir cümle 
sarf ettiler; «Fındık, bilhassa dış piyasada ra
kipsiz, hâkim olmuş olduğumuz bir mahsuldür 
ve hakiki değeri, sadece fındığın hakiki değeri 
müstahsilin cebine girmektedir.» Ve ilâveten; 
«380 kuruştan 530 kuruşa bu fındık fiyatını, mü
dahale ettirmek suretiyle, tesbit ve tâyin ettik» 
dedi. 

Şimdi, son rakamın doğru olduğunu, fakat 
ilk rakamın doğru olmadığını söylemek istiyo
rum. Nitekim bu müdahale fiyatı, ortak dışı 
575 kuruş ve ortak içi ise 580 kuruş idi. Şimdi 
elimde Devlet istatistik Enstitüsünün bülteni 
var sayın arkadaşlarım. Bu bültende fındık 
mahsulünün 1980 tan 1969 yılma kadar, gerek 
sene olarak ortalama fiyatları ve gerekse ay 
olarak fiyatları var. Her halde Sayın Başba
kan bu rakamların yanlış, yalan olduğunu iddia 
edecek değildir. 

Şimdi, 1961 yılında iktidara gelen, Koalis
yon suretiyle Hükümet eden C. H. P. zamanın
da ve ondan evveline takaddüm eden zamanlar
da fındık, ben fındık memleketinin bir çocuğu
yum, çoğunuz fındığı sadece masalarda görmüş-
sünüzdür, ama ben fındık bahçelerinin içerisin
de imece olarak çalışarak geldim bu kürsüye. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 
Fındığı benüm kadar kimse iyi tanıyamaz. Fın
dık üzerinde dönen dalavereleri benden çok da
ha iyi bilen kimse olamaz. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Da
lavere yaptığını söylüyorsun. (Gürültüler) 

ORHAN VURAL (Devamla) — 1961 sene
sinde bizden önce fındık fiyatı 180 ilâ 220 ku
ruş idi... 

BAŞKAN — Sayın Vural, siz sadece tüzükte 
size verilen imkân ölçüsünde konuşacaksınız. 
Siz oturduğunuz yerden, hiç de hakkınız olma
dan, söz de istemeden Sayın Başbakana, bura
da tekrar etmliyeceğim, bir söz sarf ettiniz. Ve 
bu sarf ettiğiniz söz sadedinde Tüzüğün size 
verdiği imkânı kullanmak üzere kürsüdesiniz. 
Uzun uzun fındık konusunu anlatıp, istatistik! 
malûmat vermek için, bir başka vesileyi ittihaz 
etmek durumundasınız. Lütfen o yolda hare
ket ediniz. 
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ORHAN VURAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben o cümleyi tekrar ediyorum; evet, bu 
yüce kürsüden tekrar ediyorum. Bana bir tak
bih cezası verileceği ifade edildi. Eğer benim 
cezam bir takbih cezasını müstelzim ise, ben 
şimdi bu savunma sadedi içinde, Yüksek Baş
kanlığın şahsıma öngördüğü savunma sadedi 
içinde Sayın Başbakanın ispat hakkını kullan
masını istiyorum. Çünkü ben bir ithamda bu
lundum. Bu ithamım şudur; denildi ki, fın
dığı biz 380 kuruştan 580 kuruşa çıkardık. Ha
yır arkadaşlarım, fındık hiçbir zaman benim 
mensubu bulunmuş olduğum 0. H. P. nin ikti
darını devrettiği ve 3,5 yıl Hükümet ettiği za
manlarda ortalama fiyat, yıllık ortalama fiyat
lar dahi 380 kuruş olmamıştır, tşte onun için 
diyorum ki, eğer yalan söyliyen bir kimse varsa, 
eğer tavzih edilmesi icabeden bir söz varsa, o 
söz benim sözüm değil, o söz Sayın Başbakanın 
sözüdür. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — O za
man fındık tarlaları söküldü, mısır tarlası ya
pıldı. 

ORHAN VURAL (Devamla) — Şimdi, 1961 
senesinde borsadan tescil görmüş fındık fiyatı
nın değeri; kabuklu fındık 508 kuruş, 1962 yı
lında 569,8 kuruş, 1963 yılında 547,2 kuruş ol
muştur. Şimdi bilâhara A. P. iktidarı zamanın
da, 1965 te 471 kuruş, 1966 da 451,1 kuruş, 1967 
de 516 kuruş, 1968 de 512 kuruş, 1968 de yine 
10 ncu ayda 507 kuruş, 11 nci ayda 518 kuruş, 
12 nci ayda 527,7 kuruş olmuştur. İşte rakam
ları ben söylemiyorum, Başbakanlığa bağlı Dev
let İstatistik Enstitüsünün neşretmiş olduğu bül
teni okuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

Bana bir ceza takdir edebilir muhterem Baş
kanlığım, muhterem ve pek Yüksek Başkanlı
ğım bana takbih cezası verebilir, ama Galile'nin 
demiş olduğu gibi, «Dünya dönüyor. Beni assa
lar da, idam etseler de yine dünya dönüyor.» 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesle
ri) 

Ben bu kürsüden gerçekleri, idam cezasına 
dahi mâruz kalmış olsam, tahrif edenlerin yüzü
ne karşı söylemekten çekinmiyeceğim. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selâm
larım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar, «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Orhan Vural oturduğu yerden Sayın Başbaka
na «Yalan söylüyorsun» diye bağırmıştı. Bu sö
zü üzerine, kendisine biraz evvel dinlediğiniz 
söz verildi ve konuştu. Bundan sonra işari oy
larınızla kendilerine bir takbih cezası teklif 
edeceğim. Bu teklifimin kabulü halinde takbih 
cezası verilmiş olacaktır. (O. H. P. sıralarından, 
gürültüler). 

Biriniz söyleyin efendim, koro halinde olan 
şey şarkıya benzer efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ra
kamlarla ispat edildi. (A. P. sıralarından «oya 
koyun» sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim, biz Bü
yük Millet Meclisinin içtüzüğünü tatbik ediyo
ruz. Huzuru hâkimde bir başka hâdise cereyan 
etmiyor. Biraz bilerek söyliyelim söyliyeceğimi-
zi. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Orhan Vural 
arkadaşımıza bir takbih cezası teklif ediyorum. 
Teklifimi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir ve kendisine bir takbih cezası veril
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Dışiş
leri Bakanı biraz evvel kendisine verdiğim ihtar 
cezasının usulsüz olduğu iddiası ile usûl hakkın
da söz istediler. Buyurun Sayın Bakan, lütfen 
ifade edin efendim usulsüzlüğümüzü. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (O. Senatosu Bursa Üyesi) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hükümet programı üzerinde cereyan eden 
müzakerelerde muhterem iki muhalefet partisi 
liderinin konuşmaları büyük bir sükûn içinde 
dinlenmiş, sıra, mensubolduğum partinin Genel 
Başkanı ve Başbakana gelince, muhalefet par
tisi sıralarından, «Başbakan yalan söylüyor» di
ye Hükümeti tezyif ve tahkir eden bir ithamda 
bulunulmuştur. Tüzüğümüz sarihtir. 188 nci 
maddenin 2 nci fıkrası; «Reisicumhur, Meclis 
Reisi... 

BAŞKAN — Yalnız Sayın ihsan Sabri Çağ-
layangil, bir dakika rica ederim. Siz benden, 
size verdiğim ihtar cezasının usulsüz olduğuna 
dair söz istediniz. O halde usule uygun şekilde 
konuşmanızı rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Affedersiniz. 
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Şimdi benim kanaatimce, Sayın Başkanın 
izharına müsaade etmediği kanaatimce bu ha
rekette bulunan bir zata karşı tatbik edilmesi 
gereken muamele, Meclisten çıkarılma muamele
si olmak gerekir idi. (Gürültüler) Bu hususta 
Sayın Başkan, bizce meçhul sebeplerle takbih 
cezasını tercih buyurdular. (Gürültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne meçhul 
sebebi var? 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, çok rica 
ederim, usûl hakkında söz istediniz, usulün için
de değilsiniz. Evvelâ sizi kendi mantığınıza da
vet ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri) 

Size ben bir ihtar cezası verdim, bu cezanın 
usulsüz olduğunu, usule aykırı olduğunu beyan 
ettiniz ve bu konuda söz istiyorsunuz. Bir başka 
arkadaşıma verdiğim cezanın usulsüzlüğünü be
lirtmek için söz istemiş değilsiniz. Bunu söyle
seydiniz size söz vermezdim efendim. Çünkü 
böyle bir hak yok. Nitekim Meclisimizin ya
rısından azı takbih cezasının verilmemesini iste
miştir, yarısından daha çok bir üyesi de verilme
sini istemiştir. Bu konuda herkes konuşsa de
ğişik olur. Bu ayrı bir konu efendim. Size ver
diğim ihtar cezasında nasıl usulsüzlük yapmı
şım, bunu söyleyiniz lütfen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ
LAYANGİL (DevamJla) — Bendeniz Senato 
üyesiyim, burada bulunuşum Hükümete mensu-
biyetimdendir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade «din efendim, rica 
ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Bana söz hakkı ve
ren de bu vasfımdır. Tüzük, cezaların mebusla
ra verileceğini sarahaten tasrih etmiştir. Sayın 
Başkanın, ne kendi Meclisinin üyesi olmıyan 
bir kimseye, ne de bir Hükümet üyesine ceza 
tertibine hakkı yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdâhale et
meyiniz yerinizden. Hatip konuşacak. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Bu itibarla kendi
sinden, cezanın mesnetsiz ve yetkisiz olduğu 
için, söz rica ettim, kabul buyurdular. Niçin 
mesnetsiz olduğunu izah ediyoıidum, ona imkân 
bırakmadılar. Bu hâdise, aynen Meclisin şahsi
yeti mâneviyesi ile ilgili bir müzakere sırasında, 

C. H. P. Grupuna mensup bir arkadaşımız Riya
set kürsüsünü işgal öderken cereyan etmiş ve 
bendeniz yine yerimden Sayın Reise, Meclisin 
şahsiyeti mâneviyesine yönelen hakaret karşı
sında Riyaset Makamının sakin ve himayekâr 
kalmasını rica ediyorum, diye hitabettiğim za
man, lütfedip, bana, hareketlerinin böyle bir 
mâna taşımadığını, sebeplerini izah buyurmuş
lar ve bir ceza vermek gibi bir muameleye, arz 
ettiğim sebeplerle de, tevessül etmemişlıer idi. 
Ben, muhalefet partisi grupuna mensup bir Reis 
arkadaşımdan gördüğüm müsamahayı kendi 
partime mensup... (Gürültüler) («Tabiî tarafsız 
olacak» sesleri) Ve her zaman tarafsızlığını tak
dir ettiğimiz bir arkadaştan görmenin üzüntüsü 
içindeyim. 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Hariciye Vekâletini de böyle idare edi
yorsan yandık biz. 

BAŞKAN — Efenldim, müdahale etmeyin 
yerinizden, çok rica ederim. Müzakere devam 
edecek. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Ve nitekim bu şekil 
tarzı idaredir ki, şu sözlere ve müzakerelerin 
bu hale dökülmesine fırsat ve imkân bırakmış
tır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, takririmiz var, usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz almadan konuşu
yorsunuz. Riyaset Divanı üyesisiniz. Başkan ola
rak bir cümlemi tamamlamama müsaade etmi
yorsunuz. Ondan sonra da müzakerelerin iyi şe
kilde cereyan etmesi arzuısundasınız. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın îhsıan Sabri 
Çağlayangil Meclisimizde Senato üyesi olarak 
değil, Bakan olarak bulunmaktadır. Bu hususu 
biraz evvel kendileri de ifade ettiler. Bakan ola
rak Meclisimizde vazife görmektedir ve bu sı
fatla Meclisimizin kürsüsünden konuşmaktadır 
ve biraz evvel de Bakan olarak değül, şahsına 
ait bir mesele dolayısiyle yine kürsümüzden ko
nuşmak talebinde bulunmuş ve kendisine bu hak 
verilmiştir. Yani Sayın Dışişleri Bakanımız, 
yerinden, izin almadan ayağa kalkarak, eliyle, 
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koluyla hareket ederek Başkana bağırmış olma
sı sırasında Senato üyesi olduğunu hatırlamıya-
cak, kendisine ihtar cezası verildiği zaman «Ben 
'Senato üyesiyim» diyecelk. (Muhalefet sırala
rından alkışlar) Meclislin içlinde vazife gönen 
herkes MeclisimAsan disiplinine tabidir. 

Ayrıca, muhterem arkadaşlarım; Anayasa
mız ısadeoe T. B. M. M. üyelerinin değil, T. B. 
M. M. üyesi olmıyanların da bakan olmalarını 
mümkün kılan bor hüküm getirmiştir. Bu hü
küm gereğince T. B. M. M. dışından bakan se
çilmiş olan bir zat da Mecliste veya Senatoda 
bakan olarak vasıf e görecektir ve bu vazifeyi 
gördüğü sırada T. B. M. M. üyesinin tâbi ol
duğu mükellefiyetle, tâbi olduğu haklara sa-
hibolacaktır. Bu hususta da Anayasanın 105 

,. maddesinde hüküm vardır. Anayasamız 
böyle bir itirazın olabileceğini düşünerek bu 
hükmü kendi metnine almıştır. Anayasamı
zın 105 nci maddesi; «Bakanlar, dokunulmazlık 
ve yasaklamalara bakımından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır.» de
mektedir. Bu bakımdan hiçbir usulsüzlük yok
tur. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ne
reye kaydedeceksiniz bu ihtarı? 

BAŞKAN — Efendim; bir arkadaşımız ken
disine yaptığımız usulsüzlük hakkında konuş
tu. Ben de Başkan olarak cevap verdim. Bu 
bir genel görüşme değil ki bu konuda herkes 
konuşacak... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tatmin 
olmadık. 

BAŞKAN- — Tatmin olmadıysanız, biraz 
Anayasa okursunuz, biraz da içtüzük okursu
nuz ondıan sonra tatmin olursunuz beyefendi. 
(Ö. H. P. sıralarından, bravo sesleri, alkış
lar) 

Muhterem larkadaşlanm; güven oyu müza
kerelerine devam ediyoruz. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Efendim, 
bir takririmiz vardı, fakat bu takrir Divanda 
kayboldu. Bu mevzu üzerinde konuşmak isti
yoruz. 

BAŞKAN — Evet, hatırladım efendim. 
Sayın Gacıroğlu arkadaşımızın ifade ettiği 

husus şu: Bir takrir verdiler. Fakat söyle
diğinin ikinci kısmı doğru değil. Bu takrir 
Kaybolmadı, önümüzdedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; Sayın Gacıroğlu di--

yor ki, «İçtüzükte, bir kimse takbih cezaisi a l 
dıktan sonra aynı muamele'leri yapmaya devam 
ederse onun Meclisten çıkarılma cezası ile tec
ziyesi gereklidir.» diyor. «İşte bu yolda mu
amele yapılmasını istiyoruz» diye bir arkadaşı 
ile beraber önerge vermiş. Bu önerge hakkında 
bir muamele yapmıyaoağım. Evvelâ, takbih 
cezası aldıktan sonra aynı hareketlerin yapıl
makta devam edildiği Başkanlıkça müşahade 
edilmemiştıir. Saniyen, bir kimseye ceza veril
mesi milletvekilleri tarafından tekif ©dilemez de 
onun için efendim. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar) 

1. — Başbakan Süleyman Demirci tarafından* 
teşkil olunan Hükümet programının görüşül
mesi (Devam). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
söz sırası A. P. Grupıı adına, program görüş
meleri hakkında Sayın Cavit Okyayuz'undur. 
Buyurun «Sayın Okyayuz (A.P. sıralarından, 
alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT OKYAYUZ 
(İçel) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; bu kürsüden Sayın Başbakanın 
arkasından A. P. Grupu olarak, aynı dâvaya 
bağlı insanlar olarak konuşmak bizi gerçekten 
'bahtiyar etmiştir. Bu hâdise içinde, Meclisimiz,; 
Milletimiz, Adalet Partililerin, millet hizmetin
de eşit hakların mânevi büyüklüğü ile bir olan
ların, beraber olanların fikir ve gönül birliğini 
bir kere daha açıkça görmek fırsatına sahibo-
lacalklardır. 

Sayın milletvekileri; içinden gelmekle ve 
temsilci olmakla daima iftihar ettiğimiz Büyük 
Türk Miüle'tine en iyi hizmeti yapmak bahsinde 
münakaşalarımızı, halline çalıştığımız mesele
lerimizi medenî ölçüler içinde işler bir halde 
tutmayı ve bütün siyasi ve sosyal ve iktisadi 
meselelerimizi fikir ve hizmet plânında değer
lendirmeyi bilirsek, inanışımız odur ki, huzur 
verici muzaffer gerçekleri temin ve tesis etme
nin imkâânmı kolayca elde etmiş oluruz. 

Püoigramda temel ilke olarak milletimizin 
royleriyle hukuki ve hakiki hüviyetini almış 
bulunan Anayasamızın insan haklarına daya
nan, millî, demokratik; lâik ve ssoyal hukuk 
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'devleti nizamı bütün giücü ile kıymetlendiril-
miştir. Mutlu ve müreffeh bir vatan fikri ve 
>ona aşk ve şevkle hizmet etmenin tükenmez 
cehdi ile dolu bir hamle ve hareketin yapıcı 
güc'ü, programın hukuki ve sosyal bünyeöine 
hâkim bir inanış olarak bütün açıklığı ile mü-
ışahade edilmektedir. 

Sayın mlilıetıvekilleri; demokraisinin gücüne 
ve faziletine inanışın belirli anlayışı ile millî 
mesesselerte ve hür basına vazifeler düştüğünü 
bilmenin, görev ve güven ve istikrar dolu bir 
ortamın içinde bu unsurları demokrasinin mâ
nevi ortakları olarak kabul etmenin gerçek fa-
•zileti ile dolu bir anlayış programın ruhuna 
'hâkim en gerçekçi bir kuvvet olarak görülmek
tedir. Hüriyeti her şart içinde fazilet sayan bir 
anlayışın kanunların tatbikatında daima âdil 
ve doğrucu olması şüphe yok ki, mutlak bir 
pren'siibolarak daima takip ve tatbik edilmeli
dir. 

Menşeiini Anayasadan alan hak ve hürriyet
leri en aşırı uçkalara kadar sınırsız şekilde 
açık sayan bir anlayışın demokrasi'mizin güç
lenmesine değil, aksime tahribine âmil olacağı, 
türlü politik hiis ve hırslardan uzak bir uygu
lama içinde fazilet sayan ve karşılıklı haklara 
'hürmeltkâr vatan çocukları olarak birlikte güç
lendirmeye çalışmamız, içinde bulunduğumuz 
şaftlar bakımından bugiün büyük ehemmiyet 
almıştır. İftira ve isnatlarla yılların biriktirdi
ği zorluklan, ıstırapları, imkânsızlıkları istis
mar ederek bir fukara edebiyatı yaratmak, 
Türk Milleltinm hizmetinde olmanın iftiharına 
sahip insanlar için hiç bir suretle hayırlı ve 
yararlı bir yol değildir. Her şart içinde Ana
yasa teminatında olan, muhafazasına ve mü
dafaasına kararlı olduğumuz kişi hürriyeti, 
mülkiyet hürriyeti, ve miras hakları Türk 
Milletinin sosyal hüviyetinin büyüklüğü için
de geleceğe, ebediyen yaşıyacak müesseseler 
olarak, mutlaka devredilecektir. Hükümetin 
Ibu husustaki kararlı tutumu A. P. hukukî, sos
yal felsefesinin tam ve mükemmel bir şekilde 
değerlendirilişi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; halk iradesine ve ale
niyete dayanan demokrasilerin inkişafı, şüphe
siz huzur ve güven dolu bir iklim ister. Bu 
sebeple emniyet ve asayiş meselesi gerçekte 
memleketin demokratik Ibir nizam içinde ge
lişmesi ve kalkınması hareketi ile doğrudan 

doğruya alâkalıdır. Bu yönü ile taşıdığı önem 
bakımından emniyet meselesi üzerinde de Hü
kümet Programında tam ve ciddî bir alâka 
ile eğilindiği görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri; büyük Türk Milleti
nin Anayasa ile korunan millî ve dinî hürri
yetlerine hürmetkar bir anlayışın bu millete 
huzur veren kuvveti içinde, din ve vicdan hür
riyetini karanlık maksatlarla bir tehlike 
sebebi olarak göstermek gayreti asla haklı 
değildir. Bütün mânevi kıymet hükümlerini 
reddetmek, inkâr ederek korkunç bir madde
ciliğin dehşet verici tatbikatı içinde komü
nizmi tahrik edenlere, toplum nizamını teme
linden yıkarak tamamiyle değiştirmek istiyen-
lere, hürriyet diyerek, hürriyet, diyerek hür
riyetleri taihribetmek maksadına hizmet eden
lere, anarşiyi tahrik ederek sınıf şuuru ya
ra tıip sınıf kavgası hazırlıy anlara, asgari ge
çim hakkı diye feryat ederek fukara edası 
içinde fukara edebiyatı ile zulüm ve zindan 
getirecek ve koyu bir Devlet kapitalizmi is
teyenlere gerçekten dur deminin zamanı gel
diğine inananlarla büyük Türk Milletinin ta
mamen beraber olduğuna biz A. P. Grupu ola
rak samimiyetle inanıyoruz. Milletin sosyal 
bütünlüğü içinde ^gerçek bir müessese olarak 
Devlet, hiçbir zaman bizatihi her mânevi ve 
maddi gücün sahibi olan milletin maşerî vic
danında yer ve değer alan kıymet hükümle
rine karşı olamaz ve onun millî şuurunda de
ğerlenen istikâmeti hiçe sayarak katı ve kaba 
bir ölçü içinde ısrar eden bir varlık da ola
maz. Bunun içindir ki, bir kütle partisi ola
rak A. P. ve onun Hükümeti sınıflararası bir 
zıtlaşma ve çatışma yerine bir anlaşma ve bir 
kaynaşma istiyoruz. 

ıSayın milletvekilleri; hürriyetlerin zaman 
zaman kasıtlı veya kasıtsız aşırılıklara yönel
tilme istidadı ve bu halin doğurabileceği teh
likelerin demokrasimizin hukukî ve sosyal bir 
realite olarak varlığında tamamlayıcı parça
ları olan iktidar ve muhalefetin Parlâmento 
içi çalışmalariyle karşılanması verimli ve ger
çek bir yol olarak kabul edilmiştir. Demokra
siyi güçlendiren, güçlendirme işinde gerçek
ten kararlı ve imanlı olan, inanmış insanla
rın münasebetlerinde Sayın Başbakanın da 
sarahatla ifade ettiği gibi, kısır çekişmelerin, 
faydasız, haksız iddia ve ithamların tahripkâr 
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bir didişme olarak elbette yeri ve değeri olma
malıdır. Hükümetin bu sahadaki ümit ve gü
ven verici, olgun davranışı programda tam bir 
emniyetle değerlendirilmiştir. 

Görülüyor ki, Hükümet açıkça memleket 
meselelerini hizmet sınırı içinde tutmaya ve 
hiçbir şart içinde bunları husumet sahasına 
götürmeye mutlak olarak kararlıdır. Demok
rasilerin ideolojisinde kıymetlendirilen ilkele
rin millete hizmet içinde tam ve mutlak bir 
şekilde işler halde tutulması, onun hukukî 
bünyesine hükmetmesi gereken nizama riayetle 
temin ve tesis edilebilir. Bu sebeple Hükü
met demokratik nizamı güvensiz ve kararsız 
bir hale itmek istidadı gösteren seçim mevzua
tının, seçim takviminin değiştirileceğini açıkça 
kabul ve ifade etmiştir. Müesseseleri daima 
muvaffak etmek, ayakta tutmak, onun bün
yesine hâkim olması gereken moral değerlere 
ehemmiyet vermekle mümkün olabilir. Millet 
iradesine ve millet idaresinin tam bir şekilde 
tezahürüne imkân verecek bir seçim sistemi ve 
ona alâkayı azaltmıyacak bir seçim takvimi 
bu müessesenin moral değerleri olarak muha
faza ve müdafaa edilecektir. 

iSaym milletvekilleri; fakirliğim ortadan 
kaldırılması, refahın tabana yayılması husu
sunda sosyal adaletin müessir ve huzur verici 
bir tatbikatı olarak emekle sermaye arasında 
ahenkli bir gelir dağılımını düzenlemek yapıcı 
bir davranış gücündedir. 

Son seçimlerde yapılan tahripkâr propagan
dalara, isnat ve iftiralara rağmen görülmüştür 
ki, Türk Milleti kavga istememekte, huzursuz
luk istememekte; millî bütünlüğün parçalan
masına hiçbir şart içerisinde rıza göstermemek
te ve topyekûn millî hayat ve hürriyetinin ko
runmasını mutlak olarak istemektedir. 

Bu muhteşem görünüşün Hükümete telkin 
ettiği kanaatle sosyal adalet ilkesinin uygulan
masına tam bir ciddiyetle eğilinmesi gerçekten 
isabet ifade etmektedir. 

Vatandaş hak ve hürriyetlerinin şaşmaz ve 
sabırlı savunucusu olduğunu ifade eden Hükü
met, bu inanışı istikametinde gerçek bir tatbi
katın içerisine de girmiş bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri; millet hizmetinde ol
manın dikkat, gayret ve tükenmez bir ceht isti-
yen büyüklüğünü, bu istikamette hedeflerin ta

yiniyle yetinmiyerek teşkilâtta esaslı ve verimi 
artıracak bir ıslahatla alâkalı görmek isabet ifa
de etmektedir. 

Kamu kuruluşlarını faydasız ve verimsiz bir 
çabalayıştan alıp güven verici bir işleyişin 
ahengine ve kuvvetine ulaştırmak yolunda, 
personel hukukunda ıslahat; ucuz, çabuk ve iyi 
adalet ilkesine imkân verecek bir çalışma niza
mına gidiş; vergi sistemlerinin gelir ziyama 
imkân vermiyecek, gelir dağıtımının sosyal ada
let ilkelerine hizmet edebilecek bir şekle sokul
ması ve bu yolla iktisadi kalkınmaya yeniden 
güç katılması; kredi sistemlerinin, istihsale hız 
verecek bir tatbikata kavuşturulması; ihracat 
işlerinin artışına hizmet edecek usullerin araş
tırılması; topraksız köylülerimize hukukî ve 
maddî imkânlar içerisinde toprak verilmesi; ta
rım reformunun ciddiyetle düşünülmesi; vata
na huzur verecek usullerin ehemmiyetle aran
ması müspet hareketler olarak gerçekten güven 
vericidir, 

Büyük Türkiye'yi kurmak yolundaki çalış
maların her sahada istinadettiği altyapı tesisle
rinin kurulması ve kalkınmanın gerçek temeli
nin ilmî ve fennî ölçüler içerisinde kıymetlen
dirilmesi, verimli ve müspet hizmet fikrinin en 
esaslı bir tezahürü olarak görünmektedir.. 

Sayın milletvekilleri; kalkınmamızda sürük
leyici bir unsur olarak kabul edilen sanayileşme 
hareketlerinin İkinci Beş Yıllık Plândaki mü
essir hüviyetiyle programda ifade edilmesi; ağır 
sanayi projelerine ve yatırım malları imalâtına 
öncelik verileceğinin, ihracata taallûk eden sa
nayi hareketlerinin kuvvetlendirileceğinin be
lirtilmesi isabetli davranışlar olarak grupça 
takdirimizi toplamıştır. 

Büyük medeniyetlerin ve müreffeh milletle
rin gelişimine büyük ölçüde hizmet katmış, ya
pıcı güç ve hamleye sahip müteşebbise plân çer
çevesi içerisindeki çalışmalarında destek olmak, 
daima kalkınmaya matuf her kuvvetin ve her 
imkânın kullanılması istikametinde müessir ted
birler gücündedir. 

Sayın milletvekilleri; açıklık, eşitlik ve gü
venlik esaslarına dayandırılan Türk ticaret ha
yatının, sosyal meselelerimizin, kalkınma hare
ketlerimizin en esaslı temellerinden biri olduğu 
hepimizce bilinmektedir. 
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Ekonomik tedbirlerin isabetle tâyin ve tes-
biti ve bu âmillerin toplum lehine işliyen bir 
mekanizmanın güven verici gücüdür ki, bizi 
milletçe belli hedeflerimize emniyetle ulaştıra
caktır. 

Toplumun hayatî zaruretleriyle alâkalı te
mel mal ve hizmetlerde fiyat istikrarını koru
mak, Hükümetin, bu hizmet sahasında üzerinde 
dikkatle eğildiği bir mesele olarak görülmekte
dir. 

Dış ticaretimizin, ekonomik kalkınmaını-
zın gelişmesini ve devamlılığını sağlamak ve 
korumak yönünden taşıdığı önemi, bu hizme
tin her kanadımda önemle takip ve tatbik et
menin zaruretini çok iyi bilen Hükümetin, plâ
nın gerçek hedeflerine varmak için isabetli ted
birler peşinde olduğu da görülmektedir. 

iç ve dış organizasyonun arızasız işler ha
le getirilmesi, vasıta, mevzuat ve iştirak yö
nünden tam bir ahenk temin ve tesis edilmesi; 
maliyetlerin, teknolojik imkânlardan fayda
lanılarak dünya piyasalarına uygun şekilde 
düşürülmesine çalışılması, Hükümetin hassasi
yetle üzerinde durduğu tedbirler olmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanız tahmi
nen daha ne kadar sürebilir? 

A.P. GRUPU ADINA CAVİT OKYAYtfZ 
(Devamla) — Efendim, tahminen yarısına gel
dim. 

BAŞKAN — Evet.. Şimdi saat 19,00 a ge
liyor; ara verdikten sonra devam etmeniz de 
mümkün. Şayet yarım saate kadar bitirebilir-
seniz buyurun, devam edin. 

A.P. GRUPU ADINA CAVİT OKYAYUZ 
(Devamla) — Yarım saate kadar bitirebilirim 
tahmin ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri; kamu hizmetinde me
mur olarak vazife verenlerin, vazifenin bu in
sanlara yüklediği hukukî ve mânevi mesuli
yetleri ve maddi yükleri daima fazilete ve en 
iyi duyguların hürmet telkin eden gücüyle 
görmeye gayret etmiş vatan çocuklarına, bü
tün Türk memurlarına, büyük küçük, haya
tın zorluklarını karşılayıp yarın endişesinden 
uzak Tbir ruh halinim huzurunu verecek perso
nel rejimine taallûk eden kanunun en kısa za
manda Meclise getirileceğini açıkça ifade eden 
Hükümetle A.P. Grupu olarak tam bir beraber
lik içindeyiz ve bu mevzuu takdir duyguları
mızla değerlendiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri; hükümet programiy-
le vergi, bütçe ve para politikasına göre eko
nomimizi enflâsyon ve deflasyon arızalarına 
uğratmadan şevki idare etmenin dikkati içine 
girerek (bir istikrar ve hizmet devri tesis ve her 
istikametteki çalışmaların rahatlıkla inkişa
fına imkân verecek bir ortamı temin ederek 
sağlam bir malî politikanın takibime Hükümet 
karar vermiştir. 

Yeni kanunuyla bu istikamette müessir ted
birler alabilmenin gücüne ulaştırdığınız Mer
kez Bankasının, ciddî, bilgili ve verimli ça-
lışmalardyle bankalar ve kredi sistemi en güzel 
şekliyle düzenlenecek ve sermaye piyasasının 
kurulmasına da bilhassa dikkat ve gayret edi
lecektir. 

Sayın milletvekilleri; emekleri ve tekniğe 
taallûk eder bilgileriyle yapıcı ve yaratıcı bir 
güç olarak aile ve memleket huzuruna yap
tıkları hizmet bakımından sosyal düzenimizde
ki etkileri büyük olan, orta sınıf temsilcileri 
olan esnafımızın ve küçük sanatkârımızın eko
nomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesine ça-
lışılmasmdaki isabet çok büyüktür. 

Kalkınmamızın unsurlarından birisi olan 
orta sınıfımızın şuurlu bir güc olarak prob
lemlerini çok iyi idrak eden bir organizasyon 
halinde gelişimi, her şeyden evvel içtimai ni
zamımız bakımından büyük ehemmiyet taşı
maktadır. 

Bu sınıfın her yönüyle kuvvet haline gel
mesi, bizim inanışımız odur ki, hürriyet içinde 
kalkınma fikrinin aksiyon halinde inkişafına 
gerçekten sağlam bir temel, yıkılmaz bir güc ve 
her uçtan gelecek aşın his ve hırsları cesaret
le ve şuurla göğüsliyen bir kuvvet olarak Bü
yük Türk milletine en emin ve en huzur verici 
hizmete hazırlıyacaktır. 

Sosyal adaletin her şeyden önce herkesin 
kabiliyetine göre bir iş bulabilmesi yolundaki 
gerçek tatbikatına, emeğinin ve bilgisinin be
raberliğinde imkân yaratan bu insanların her 
ihtiyacının ve sosyal şartlarının ele alınması 
hukuk düzenimiz yönünden gerçekten lüzum
lu ve gerçekten çok faydalıdır. 

Sayın milletvekilleri; köyden fışkırmayan 
ve nimetlerini köye götürmdyen bir kalkınma
dan bahsetmenin mümkün olamıyacağmı ilk 
defa, bu âlemi yürekten sevmenin heyeca-
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niyle ve tam bir samimiyetle, ifade eden A.P. 
Hükümeti ve onun Sayın Başkanı, bu program
da da bu önemli ve hayati gerçeğe tam bir ilgi 
ile eğilmiştir. 

Köyün ve köylümüzün en kısa zamanda 
hakkı olan refaha ulaştırılmasını Hükümet, sos
yal adalet anlayışiyle sıkı sıkıya bağlı görmek
tedir. 

Uzun yıllar hükümetlerin yapıcı ve ko
ruyucu şefkatinden mahrum kalmış köylerimi
zin, köylülerimizin yılların biriktirdiği mese-
Merinin hakkından gelebilmek için program» 
lı, sabırlı, dikkatli ve mutlaka yapıcı bir ça
lışma lâzımgelir. A.P. Grupu, büyük Türk Mil-
letinin nüfusunun % 70 inin yaşadığı köyleri
mize yol, ışık, okul ve teknolojik imkânların 
götürülmesi savaşının muzaffer bir cehtle de-

" vam edeceğini görmekten gerçekten bahti
yarlık duymuştur ve Hükümetin bu istikamet
teki çalışmalarını tam bir fikir ve gönül bir
liği içinde desteklemektedir. 

Sayın milletvekilleri; vatanımızın ekono
mik, tarımsal, hattâ sağlık hayatında büyük 
yeri ve değeri olan ormanlarımızın daha iyi iş
letilmesi ve geliştirilmesi bahsinde kuruluşunu 
memnuniyetle karşıladığımız Orman Bakanlığı
nın müessir çalışmalarından güven duymak ve 
orman köylerimize geçim imkânlarının bu isti
kamette her an artan bir ölçüde kazandırılma
sının müessir isteği peşimde olmak sevindirici 
bir tatbikat olarak görülmektedir. 

Orman metaına istinadeden kereste sanayii 
tesislerinin orman köylülerimize ve orman için
de ve orman civarında yaşıyan köylülerimize 
verebileceği imkân gerçekten faydalı olacak ve 
millî ekonomimize büyük katkılar katacaktır. 

Topraktan daha fazla verim alabilmek için, 
mümkün olan bölgelerde bitki çeşitlerinin eki
mine imkân vermek politikası, bu vatanı yer 
yer büyük ıstıraplardan kurtarıcı olacaktır. 

Her kanattan arkadaşlarımız çok iyi bilirler 
ki, örnek bir gayretin ve gerçekten hürmet tel
kin eden bir çalışkanlığın büyük gücüyle iMim 
şartlarının elverişli olduğu bölgelerde köylüle
rimiz, çiftçilerimiz büyük ölçüde çalışarak ka
deme kademe toprak düzeltmeleri yapmak sure
tiyle elma, şeftali, fındık, zeytin ve portakal 
bahçeleri tesis etmişlerdir. Bu yolla bu çalışkan 
insanlar, bu aziz köylüler, hem ormanlara ha-
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yati ve geçim zaruretlerinin tazyikiyle taarruz 
ve tecavüzden kendilerini kurtarmışlar, sosyal 
hayat standartlarını yükselterek refahın tabana 
intikalime gerçek olan imkânı hazırlamışlar, 
memleket ekonomisine müspet ve verimli katkı
da bulunmuşlar ve erazyonu da en güzel şekilde 
önliyerek hakikatte ormancılarımıza ve orman
larımıza en iyi hizmeti yapmışlardır. Ne çare ki, 
«bu çalışmalar orman hudutları içindedir» iddia 
ve ithamiyle bu çalışkan ve masum insanlar ta
kip, tazyik ve hattâ ormanlara tecavüz suçuyla 
hapsedilerek tahkir edilmişlerdir. 

Bizim haktan ve ahlâktan ilham alan inanı
şımız odur ki, öpülmeisi ve ihtiram ile sıkılması 
gereken bu nasırlı ellere vurulan kelepçeler ger
çekten hakkı değil, bir haksızlığı şekillendir
mektedir. 

Hükümet, iklim şartlarının müsaade ettiği 
yerlerde topraktan daha fazla ürün almak fikri 
peşinde bu türlü büyük haksızlıkları önliyecek 
en müessir bir tedbirin üzerine tam bir şefkat 
ve ehemmiyetle eğilmiştir. Diğer siyasi partile
rin göstereceği ilgi nisbetinde birçok ahvalde 
haksız yere takilbe ve tazyike mâruz kalan köy
lülerimizi koruyacak bir imkânın bulunabile
ceğini güvenle beklemek gerçekten huzur veri
cidir. 

Sayın milletvekilleri; hızlı bir şehirleşme 
meselesiyle karşı karşıya olan vatanımızın bu 
istikamette dağınıklıktan, şekilsizlikten ve sos
yal imkânlardan mahrum bir düzensizlikten ko
runması bahsinde, yerleşme merkezlerini mede
ni imkân ve vasıtalara kavuşjturmak fikri, ya
pıcı ve programlı bir çalışma düzeninin kurulu
şuna bağlı bulunduğundan, yeni bir imar fonu 
tesisi çok isabetlidir. 

Bugün, gerçekten mühim bir mesele haline 
gelmiş bulunan gecekondu hareketini, şehircilik 
ölçüleri içinde biçimleyip kanalize edebilmek, 
ayn ve mühim bir hizmet olarak görünüyor. 
Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, gecekondu böl
geleri ve nihayet yapılmışların yol, su, kanali
zasyon ve elektrik gibi sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması, programda lâyik olduğu önemle 
ele alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri; sağlık hizmetlerinin 
büyük bir ciddiyet ve ehemmiyetle takibedilme-
si, vatandaş huzuruna sosyal Devlet anlayışının 
getirmeyi düşündüğü huzuru temin ve tesis et-
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mekte en müessir bir âmili kuvvetindedir. Koru
yucu heJkimliğe öncelik verilmesi, maddi imkân
lardan mahrum vatandaşlara parasız tedavi im
kânlarının temin edilmesi bahsinde kararlı ol
mak, kademeli bir s'ağlılk sigorta sisteminin ge
tirileceğini ifade edilmesi, millet hizmetinde 
ona gerçek muhabbet ve hürmet hissi ile iç çevi
rişin manalı tezahürleridir. 

Sayın milletvekilleri, bir vatan bütünlüğünü 
içinde yılların biriktirdiği dengesizliklerin tah
rik ettiği büyük ıstırapları kesin olarak giderici 
olacak tedbirlerin Doğu bölgesi için ehemmiyet 
ve ciddiyetle değerlendirilmesi, her yönü ile 
takdire değer bir davranıştır. Doğu bölgesinin 
kalkınması konusuna 27 madde halinde sırala
nan özel bir programla eğilinmesi, yalnız Doğu 
bölgemizde değil - biz kesin olarak eminiz - bü
tün vatan sathında milletçe takdir ve tasvibedi-
len ciddî bir hamle olarak kıymet ve ehemmi
yet alacaktır. 

Sayın milletvekilleri; tarihte bir tarih yarat
manın iftihar dolu gücüne kendi asil varlığının 
parçası olan silâhlı kuvvetlerinin mânevi, ahlâ
ki ve şaşırtıcı blir cesarete sahip gücü ile erme
yi ve erişmeyi bilmiş Türk Milletinin, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine hürmeti ve muihalbbeti böyle 
bir kaynaktan gelmektedir. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yurdumuza yönelebilecek her türlü 
telıdı'idi karşılıyalbilecek güç ve kuvvete daima 
sahilbcılması yolunda öğretim, eğitim ve moral 
seviyesinin, savaş gücünün yüksek tutulması 
bahsindeki gayretler, çok isabetli ve çok yerin
de tedbirlerdir. 

iSaym milletvekilleri; yıllarca münakale im
kânsızlıkları yüzünden bir bütün olamayışın 
gerçek ıstırap ve felâketine terk edilmiş bu gü
zel vatanın emin bir yol ağı ille bu ıstırabını yen
mesi, Hükümetin mesaisinde ciddî bir yer ah
maktadır. 

Görülüyor ki, yıllarca «gidemediğimiz yer 
bizim değildir» feryadının azabını kalbinde ya-
şıytanlar, artık güdebildiğimiz için «bu vatan 
bütünü ile bizimdir» diyebilmenin mutluluğunu 
yaratmak mücadelesine, bütün hızları ve bütün 
heyecanlariyle girmişlerdir. Biz biliyoruz ki, 
'bir dâvaya bağlılığın ilk şartı, ona inanmaktır, 
Dâvasına inanmış olan Hükümeti çalışmaların
da muzaffer görmek de hepimizin en halisane 
arzumuz olmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri; yıllardır mülkiyeti ve 
toprağa sahibolmak arzu ve emelini mübarek 
bilmiş vatandaşı, bugün de topraklarımızın ta
mamının hendesi hüviyetinin tâyin ve tesbit edi
lememiş olması gerçekten üzmektedir. Bu sebep
le tapulama, kadastro ve plân hedeflerinin ger
çekleştirileceğine inanmak huzur Verici olmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; Devlet nizamının ko
runmasından ve bekasından sorumlu olan Hü
kümetin, bu fikrin ve bu hakikatin devamında 
en güçlü varlık olan gençliğin yetiştirilmesin
den dışarda bırakılması elbette hiçbir şart için
de düşünülemez. Gençliği sevmek, hakikatte is
tikbalimizi, bekamızı sevmektir. Hürriyet için
de refah yoluna yönelmiş Türkiye idealini he
def olaraik seçecek Türk gençlerinin fikren, ma
nen ve ahlaken yeter kifayette yetişmeleri, her 
yönden gelecek aşırı saldırmaların önünde kop
maz ve koparılmaz çelik bir güçle karşı duracak 
bir iman ve ehliyete erişmeleri, istikbalimizin en 
büyük teminatı olacaktır. Bizim kesin inancımız 
odur ki, güçlü eğitim, millî ahlâk ve hukuk dev
leti nizamı, hiçbir şart içinde anarşinin ve anar
şistin yanında olamaz. Bu sebeple bu istikamet
te Hükümetin Gençlik ve Millî Eğitim Bakan
lığı yolu ile almayı düşündüğü müeesir tedbir
leri, büyük bir takdir ile karşılamaktayız. Bü
yük Atatürk'ün yapıcı ve yükseltici ilkelerine 
samimiyetle bağlı Türk gençlerinin bu vatanın 
bekasına en mutlu yarınları kazandıracağı inan
cı, bu mevzua emek katanlara daima kuvvet ve 
güven vericidir. 

Sayın milletvekilleri; dış politika mevzuun
da Sayın Başbakan, mevzuu en. iyi şekli ile de
ğerlendirip, tenkidlere en güzel şekli ile cevap 
verdiğinden, bİ7, Grup olarak bu mevzuu yeni
den ve bir kere daha tekrar etmiyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri; A. P. ve onun Hükü
meti bu program ile, bu hukukî vesika ile bir 
kere daha açıkça hukuk devleti ortamı içinde 
istikrarın daima savunucusu olacağını göster
miştir ve Hükümet Anayasa nizamına dayanan 
bu türlü bir ortamın ciddiyet ve ehemmiyetle 
kuruluş ve yürüyüşünün savunucusu olmakta 
devam edecektir. 

Saym milletvekilleri; Adalet Partisini her 
fırsat ve münasebette bir avcı tekniğinin tatbi
katına uyarak başından vurmak istiyenler, bu 
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defa da onun sağın mahir bir temsilcisi olduğu
nu söyiiyerök asla haklı oimıyan bir harekete 
girişmişlerdir. Onlar, bu isteklerini, önlerine di
kilen Büyük Türk Millerinin vatan sathında her 
defasında ihtişamla şahlanan iradesi altında ka
larak, hiçbir suretle başaramamışlardır ve her 
defasında da hüsrana düşmüşlerdir. Bu defa da 
aynı âkibste mâruz kallacaJklardir. Çünkü, bu 
iddia ve ithamın hakikatlerle uzaktan ve yakın
dan en küçük bir ilgisi yoktur. 

A. P. Hükümeti, tüzüğüne, seçim beyanna
mesine ve gerçek hukukî anlayış ve felsefesine 
uyarak, bu defa da programında, «Başta hür 
basın, vatandaşların halk 'arama hürriyeti ve bü
tün Anayasa teminatı altında olan müesseseler 
dürüst idarenin ve vatandaş haysiyetinin temi
natıdır.» diyerek, huUtuk devleti içindeki değiş
mez savunuculuğunun Ibir kere daha açık ve 
şüphe götürmez delilini vermiştir. Bütün siyasi 
hadiselerin ve müreffeh Türkiye idealinin ger-
çekleşimesinde sarf edilen müspet çabaların Bü
yük Türk Milletinin gözleri önünde cereyan et
tiğini ve bu ideale hizmet edenlere güvenini 
esirgemediğini ifade eden Hükümet Programı, 
A. P. nin hukukî ve felsefi inanışının özü ve 
millete hizmet aşkının tam teminatıdır. Görülen 
odur iki, bugün A. P. Hükümeti memlekette mev
cut maddi ve mânevi bütün potansiyeli en ilmî 
ve en verimli şekli ile kullanarak kalkmına ha
reketlerinin en muhteşem gücünü sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri; siyasi ve ekonomik bir 
istikrar içinde millet Üradesine ve millet idaresi
ne hukukî, akli ve fikri bir güçle ıbağlı, itibarlı 
bir devlete sahilbolmayı vazgeçilmez Ibir hedef 
olarak seçen Hükümetin, programında değerlen
dirdiği bu hizmet asılanı ve 'hizmet heyecanını 
tam bir birlikle biz tasvip ve talkdir ediyor; mil
lete hizmet için hamle yapanların yeni güçleri
ne güvenli, onu ak reylerimizle karşılıyacağımı-
zı saadetle ifade ederek; içinden gelmenin ve 
hizmetinde olmanın büyük iftiharını daima mu
hafaza ettiğimiz aziz milletimizi, Meclisimizin 
Sayın Başkanını ve değerli üyelerini A. P. ola
rak büyük bir sevgi ve saygı ile selâmlıyoruz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Sabri Keskin ve Sayın Orhan Eren arkadaş
larımız müşterek Ibir önerge vererek gece mesa
isinin de yapılmasını talebetmektedirler. Filha
kika, ne kadarlıik bir ara verileceği önergede 
tebarüz ettirilmemiştir; fakat 20,80 dan itibaren 
geoe çalışması yapılması hakkınidaki bu teklifi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 20,30 da tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,11 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati 20,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
Memduh Ekşi (Ordu), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 
Müzakerelere devam edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlıarım, müzakerelere geç

meden önce, bilhassa akşam yemeklerinden son
ra yaptığımız çekellerde bâzı sebepleri© müşkü
lât zuhur ettiği hepinizce malûmdur. Bu husu
su da nazarı itibara alarak, sayın arkadaşları

mın söz atmak, sataşmak, şahsiyat yapmak gibi 
hareketlerden mümkün mertebs tevakki etme
lerini bilhassa rica edenim. 

Şimdi söz sırası Güven Partisıi Grupu 'adı
na Sayın Feyzioğlu'nundur. Buyurunuz Sayın 
Feyzioğlu. 
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G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, Sa
yın Adalet Partisi Genel Başkanı ve güven oyu 
istiyen Hükümet Başkanının Güven Partisinin 
görüş ve tenkidlerine verdiği «sevapları büyük 
bir dikkatle dinlıadim. Bunları cevaplandır
mak için huzurunuzda bulunuyorum. Cevapla
rımı mümkün mertebe kısa kısa ve temas et
tikleri konuları birer birer ele almak suretiyle 
vermeye çalışacağım. 

Hemen ifade edeyim ki, aslında bu cevapla
rın önemli bir kısmını ben vermiyeceğim, biz
zat Sayın Dernirel kendileri vereceklerdir. Da
ha doğrusu cevap verirken en büyük yardım
cım Sayın Demirel'm imzasını taşıyan resmî 
belgeler olacaktır. 

Yine hemen ifade etmek isterim ki, Sayın 
Demineriin Güven Partisi Grupunun görüşlerine 
verdiği cevapların hemen hemen hiçbiri bizim 
tenkidlerimizi karşılayan cevaplar değildi. Ko
nuşmasının bizimle ilgili görülen (çünkü bâzı 
yerlerde muhalefet tabirini kullanmak suretiy
le umumi beyanda bulundular) kısımları üzerin
de duracağım ve bizim tenkidlerimizle ilgili kı
sımların bâzı özelliklerine dikkati çekeceğim. 

Sayın Dernirel, bizim çeşitli iktisadi ve sos
yal konularda ortaya koymuş olduğumuz ve 
hepsi de resmî belgelere dayanan, reddedilmesi 
mümkün olmıyan resmî rakamlara dayanan gö
rüşleri, bizim söylediklerimizin bir çoğunu hiç 
duymamış gibi davranarak ve bizim tenkidle-
rümdzin yönünü, ifade tarzım, maniasını kendi 
arzularına göre değiştirerek yoğurdular ve ken
dilerinin bir başka tarzda ifade ettikleri bir 
tenkid tarzı ortaya koyup bunu cevaplandırdı
lar. Zabıtlar ortadadır; bunun birçok misalle
rini şimdi biner birer gözlerinizin önüne serece
ğim. 

Bir başka nokta; Sayın Demirel'in vermiş 
olduğumuz rakamlarda ilgili olarak konuşma
sının bir yerinde, genel surette verilen bu ra
kamlar doğru değildir, demiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu rakamların 
büyük kısmını bütçe konuşmalarında da bu 
kürsüden naklettim ve o zaman biraz daha ge
niş vaktimiz olduğu için, konu biraz daha tek
nik bir müzakereye imkân verdiği için, nak
lettiğim her rakamın ardından plânın şu say
fası, bu tablosu; Sayın Demirel'in imzasını 

taşıyan 1970 programının şu sayfası, bu tablo
su ; Karma Bütçe Komisyonumuzun raporunun 
şu sayfası, bu tablosu diyerek kaynaklar da 
gösterdim. O kadar ki, daha bundan birkaç 
gün evvel 11 Şubat veya 10 Şubat günü bu 
kürsüden nakletmiş olduğum bu rakamları din
lemiş olan başlıca ilgili Bakan Sayın Mesut 
Erez tenkidlerimize cevap vermek için kürsüye 
geldikleri zaman, Güven Partisinin her zaman 
olduğu gibi gerçekleri aynen dile getirdiğini, 
sıhhatli rakamlara dayanan, doğruya doğru 
diyen bir tenkid yapmış olduğunu ifade ettiler. 
Nasıl oluyor da aynı rakamlar bundan 20 gün 
evvel, 25 gün evvel gerçeğin ta kendisi oluyor, 
20 - 25 gün sonra bu rakamların hepsi yanlış
tır deniliyor? Rakamlar aynı rakam, kaynak
lar aynı kaynaklar ve bunların hemen hepsi
nin altında bizzat Sayın Demirel'in imzası 
vardır. Biraz sonra bunun örneklerini Yüce 
Meclise sunacağım. 

Sayın Başbakan da bâzı rakamlar verdiler. 
Fakat genellikle verdikleri rakamlar Güven 
Partisi olarak bizim bugün kürsüye getirdiği
miz konularla ilgili değil; bu konuların bâ-
zan yanından dolaşarak, bâzan üstünden atlı-
yarak bir başka konuya sözü getirip o konu
larda rakamlar verdiler. O rakamları şu anda 
bir bir incelemek imkânına sahip değilim. Not 
edebildiklerimi not ettim. Bunların da doğru 
olması karinesinden hareket ediyorum. Ama, 
bizim tenkidlerimizle ilgili değil, bizim ver
diğimiz rakamları cerh edecek rakamlar değil, 
bizim resmî belgelere dayanarak bizzat ken«ü 
imzalarını taşıyan vesikalara dayanarak orta
ya koyduğumuz tenkidleri cevaplıyacak mahi
yette rakamlar değil. 

Konuşmalarının başında bir genel kısım 
vardı tâbir caizse; meseleleri bir bir ele alma
dan önce meselâ bir yabancı sermaye konusu
nu, bir ihracat konusunu veya kalkınmanın sek-
törlerarası dağılışı meselesini ve benzeri konu
lan birer birer ele almadan önce, genel ola
rak tenkidlerin tarzı ne olmalıdır, Parlâmen
toda bu meseleler nasıl müzakere edilmelidir 
konusunda bâzı görüşler ortaya koydular. Ku
sura bakmasınlar, bu görüşler çog önemli bir
takım mantık zaıflariyle doluydu ve bunla
rın başlıcası da şu idi : Konuşmalarına başlar
ken işledikleri tema şu; «Bütün bu mevzular se
çimden önce de konuşuldu» diyorlar. Doğru, 
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konuşuldu geniş ölçüde. «Bunları şimdi konu
şanlar seçimlerde de söylediler, millet bizi 
seçti, o halde bizim dediklerimiz bütünüyle 
doğrudur.» Böyle bir mantıktan hareket edile
mez arkadaşlar. Niçin hareket edilemiyeceğini 
arz edeceğim. 

Milletin kime ne kadar rey verdiği resmî 
istatistiklerle sabit, bunların münakaşasını ya
pacak değiliz. Bunlar belli vakıalar. Seçim
lerden evvel kimin ne söylediği de belli. Ama 
meselâ turizmle ilgili olarak verdiğimiz bir ra
kamın veya ihracatımızdaki artış temposu
nun plânJhedeflerine uygun olup olmadığı hak
kında yaptığımız ve kendi imzalarını taşıyan 
resmî vesikalara dayanarak yaptığımız bir ten
kidin, ileri sürdüğümüz rakamların doğru veya 
eğri olduğunu seçim istatistikleriyle çözecek 
olursak bunun sonu gelmez. 

Bir siyasi partinin aldığı reyler mutlaka 
turizm hakkında Sayın Başbakanın verdiği ra
kamların yahut yaptığı tahlilin, gösterdiği ba
san manzarasının doğru olup olmamasiyle ilgili 
değildir. Aldıkları reylerin temelinde kendile
rinden çok evvel siyaset sahnesinden gelmiş geç
miş insanların çektikleri çileler vardır. Ta 1946 
senesinde falan köyde kırılan bir sandığın tep
kisi vardır, falan yerde bir kaymakamın mektep 
yaptırırken muhtara söylediği bir sözün, çek
tiği bir cezanın, içinde bulunduğu bir davranı
şın o gün doğmuş olan bir tepkisi, bunun ya
rattığı bir oy verme alışkanlığı, memlekette ta 
1946 larda başlıyan oy bakımından bir dağıl
ma, bir mevzileşme, bir cephelere ayrılma (Hep 
biliyoruz Türkiye'nin gerçeklerini) vukubul-
muştur. Bunların sonucu olarak ve birçok fak
törlerin sonucu olarak, şüphesiz yalnız budur 
demiyorum, faktörler çok çeşitlidir, yüzlerce 
faktörü vardır, yüzlerce faktöre tabi olarak alı
nan seçim sonuçlarının; şurada tartıştığımız ve 
resmî rakamlarla, istatistiklerle bir çözüme ka
vuşturulması lâzımgelen memleket dâvalarında 
bizim verdiğimiz rakamın mı, sizin iddianızın 
mı doğru olduğunu çözme bakımından bir de
lil olarak ortaya sürülmesi; asıl işte bu tarzda 
münakaşadır ki, Parlâmentoda konuşmanızın 
başında yerleşmesini arzu ettiğiniz münakaşa 
seviyesi ile ne dereceye kadar bağdaşır bilmem 
Sayın Demirel. 

Sonra bir başka ifadede bulundular : «Efen
dim, bütün bunlar seçimlerden evvel konuşuldu. 

Seçimlerden evvel konuşulmuş ve milletin rey-
leriyle bir hal şekline bağlanmış olan bu mese
leleri tekrar bu Meclise niye getiriyorsunuz?» 
Yani, seçim oldu diye Türkiye'nin birtakım cid
dî, iktisadi ve sosyal meseleleri üzerine sünger 
mi çekeceğiz arkadaşlar? Bu mümkün müdür 
ve bu tarzda bir Hükümet programı müzakeresi, 
bir bütçe müzakeresi, her hangi bir iktisadi ko
nunun müzakeresi mümkün müdür? Evet, seçim 
olmuştur. Millet ne demiş seçimlerde? Millet 
Adalet Partisine başka siyasi partilerden fazla 
rey vermiş, bu bir gerçek. Adalet Partisinin 
% 46,5 rey aldığı bir gerçek. Ama milletin 
% 50 den fazlası da Adalet Partisine rey ver
memiş şimdi seçime katılanların % 50 den 
fazlası Adalet Par'tisine rey vermeidi diye 
Sayın Demirel'in söylediği bütün ra
kamlar yanlıştı dersek, biz de bir mantıksızlığa 
düşmüş oluruz. Yok böyle bir şey. (G. P. sıra
larından alkışlar) Ne Adalet Partisinin aldığı 
reylerin yarıdan az olması, ne muhalefet parti
lerinin aldığı reylerin % 50 den fazla olması 
bir şey ifade etmez bu rakamlar bakımından. 
Çünkü muhalefet partileri birbirinden ayrı. Za
ten cem edilmesi de mümkün olmıyan reyler. 
Meselâ Türkiye îşçi Partisinin aldığı reylerle 
bizim aldığımız reyleri cem edemezsiniz, aynı 
sepete koyamazsınız, bu mümkün değil. Bunlar 
ayrı ayrı sebeplerle, ayrı ayrı hareket noktala
rından giderek verilmiş reylerdir. Ne bu yekûna 
bakarak, muhalefet daha fazla rey aldı diye Sa
yın Demirel'in verdiği rakamların hepsi yanlış 
olur, ne de Sayın Demirel % 46,5 rey aldı da, 
başka partiler daha az rey aldı diye bizim ver
diğimiz rakamlar yanlış olur. Bizim verdiğimiz 
rakamlar sizin imzanızı taşıyan rakamlar Sayın 
Demirel; seçimlerde alınan sonuçların, bu ra
kamların eğri veya doğru olmasıyla ne alâkası 
var? 

O halde bir mantık zeminine oturtacaksak 
konuları, geliniz de; «Efendim, seçim oldu, bu 
işler seçimden evvel konuşulmuştu. Artık üze
rine bir sünger çekelim, bunları tekrar tekrar 
burada konuşmanın mânası yok,» demeyiniz. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Seçim oldu diye bir 
muhalefet partisi hak bildiğini, doğru bildiğini, 
inandığını gelip bu kürsüde söylemiyecek mi? 
Seçim oldu diye, seçimlerden evvel rakamları 
tahlil ederek vardığı bir sonuç varsa, kendi si
yasi, iktisadi görüşlerine göre bir kanaati var-
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s'a, bu kanaatini seçimlerde alınan rey sonuçla
rına göre bu defa değiştirip veya aldığı rey ora
nına göre rakamları iskontoya tâbi tutup o şe
kilde mi ifade edecek? Bu mümkün değildir. 
Muhalefet partisi hak bildiğini ve doğru bildi
ğini, seçimden evvel söylemiş, seçimden sonra 
söylemiş; bu onun tabiî hakkıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, biz seçimden evvel de
mişiz ki; «Türkiye'de dış ödeme zorlukları var
dır. Bekliyen transferler vardır. İthali geciken 
hammaddeler vardır. Bu yüzden bâzı sanayi mü
esseselerinde üretim yavaşlamaları olmaktadır.» 
Bunun böyle olduğunu söylemişiz. Seçimlerde 
siyasi partilerin aldığı reyleri alt alta yazarak, 
acaba bu doğru mu, değil mi diye ona göre mi 
hüküm vereceğiz? Seçimde şöyle veya böyle ne
tice alındı diye, hammadde darlığı ortadan kalk
tı mı? Bekliyen transferler birdenbire seçim 
bittiği ve sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca 
ilân edildiği gün tılsımlı bir değnekle dokunul
muş gibi hemen yapılıverdi mi ve Türkiye'de 
bahsettiğimiz bu iktisadi mevzular seçim sonuç
ları şu veya bu şekilde çıktı diye bir anda bitti 
mi? 

Böyle bir şey olmadığına ve dertler seçimden 
evvel mevcudolduğu gibi seçimden sonra da ve 
hattâ artarak devam ettiğine göre, bizim en ta
biî vazifemiz bunu bu kürsüye getirmektir. Bu
nu iSayın Demirel fa yadırgamamaları icajbeder. 

Seçim sonuçlarında Adalet Partisi, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, seçime katılan seçmenlerin 
% 46,5 unun reyini aldı diye personel dâvası 
çözüldü mü ki, personel dâvasını getirmiyelim 
mi? İhracat dâvası halledildi mi ki, % 46,5 rey 
alındı diye ihracat meselesinde rakamlara daya
narak ve kendi imzalarını taşıyan belgelerden 
rakamlar naklederek bu mevzuu burada sevi
yeli ve ciddî bir şekilde münakaşa etmek hak
kından mahrum olalım? 

Ben bu mantığı katî surette tasvibetmiyorum 
ve «seçimden önce bu meseleler konuşulduğuna 
göre, artık bunları bu kürsüye getirmek caiz de
ğildir» tarzında bir düşüncenin hiçbir mantıki 
esasa dayanmadığını ifade etmeye kendimi mec
bur hissediyorum. 

«(Milletin hakemliğine razı olmıyacak mıyız?» 
buyuruyorlar. 

Arkadaşlarım, konuştuğumuz, Güven Partisi 
olarak ortaya koyduğumuz meselelerle ciddî, 

seViyeli bir şekilde ortaya koymaya çalıştığımız 
ve Sayın Erez'in bütçe konuşmalarında «gerçek
leri dile getirdiler» diye konuşmasına başlarken 
ifade ettiği bu hususları ortaya koymak hakkı
mız yok mu? 

Milletin hakemliğine itiraz etmek değil bu. 
Biz milletin hakemliğine razı olduğumuzu se
çimlerden evvel söyledik, seçimler boyunca söy
ledik, seçimlerden hemen sonra söyledik ve bu
rada seçimlerden sonra Sayın Demirel Hükü
meti kurulduğu zaman, «Millet sözünü söylemiş
tir, seçimlerin meşruluğu ve millî iradenin hü
küm sürmesi üzerinde münakaşa kabul etmeyiz» 
diye ifade ettik. Biz milletin de reyine saygılı
yız, Yüce Meclisin de reyine saygılıyız, ama Sa
yın Demirel'e rey vermemiş olan % 53 seçmen 
vatandaş millet değil midir ki, «milletin hakem
liğine razı değil misiniz?» diye rakamla ortaya 
konmuş tenkidleri cevaplıyorlar? Bütçeye ret 
oyu veren Meclis çoğunluğu millet iradesinin 
temsilcisi değil midir ki, bu bütçeye ret oyu ver
miş, kırmızı oy vermiş Meclis çoğunluğuna rağ
men «benim rakamlarım doğrudur, hakemliğe 
razı olmuyorsunuz» diyorlar? 

Bu mantıktan hareket ederek ortaya koydu
ğumuz meselelerin hiçbirini halletmek mümkün 
değildir. Meseleleri kendi ölçüleri ve sınırları 
içinde ele alıp ciddiyetle bir iktisatçı göziyle in
celemek lâzım. 

Sayın Demirel bir başka umumi tenkidde 
bulundular, mevzulara girmeden evvel, tenkid-
ler nasıl olmalı, muhalefet nasıl muhalefet yap
malı konusunda. Bu arada, «muhalefet partileri 
söz konusu ettikleri meseleleri nasıl halledecek
lerini millete söylemişlerdir. Biz de söyledik» de
dikten sonra, «muhalefet bizi kendi programına 
göre tenkid ederse, seçimin, yeni bir emanet al
mış olmanın mânası kalmaz» dediler. Yani, de
mek istiyorlar ki, Hükümet, iktidar partisi bir 
program söylemiş, muhalefet bir program söy
lemiş, millet hakem olmuş ve emaneti seçimle 
bize vermiş. Şimdi bu muhalefet partileri kalkar 
da bizi kendi programlarında savundukları gö
rüşlere dayanarak tenkid ederlerse seçimin mâ
nası kalmazmış. Nasıl şey bu arkadaşlar? Bir 
muhalefet partisi, seçimi Sayın Demirel kazan
dı diye kendi programını rafa kaldırıp tenkid-
lerini başka bir programa göre yapamaz ki. 
Elbette ki, her muhalefet partisi kendi inandığı 
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görüşlere ve kendi programına dayanarak ten-
kid yapacak. Bunda seçime itiraz etmek veya 
emanetin seçimle size verildiğini reddetmek mâ
nasını çıkarmayınız. Her muhalefet partisi ken
di programına dayanarak ve kendi programı 
açısından sizin icraatınızı ve tutumunuzu değer
lendirip tenkid etmek hakkına sahiptir, vazife
siyle mükelleftir. 

Kaldı ki, değerli arkadaşlarım, Güven Par
tisinin yaptığı tenkidler; bir, kemdi programı
mız açısından yaptığımız tenkidlerdir. iki, biz
zat Sayın Demirci'm imzasını taşıyan yıllık 
programları ele almak suretiyle, Sayın Demirel'-
in kendi imzasını taşıyan taahhütlerini, va'itleri-
ni yerine getirmediğini, yani kendi Resmî Ga
zetesinde yayınlanan programını tatbik etmedi
ğini ifade eden tenkidlerdir. Bu itibarla umumi 
tenkidler arasında bize tevcih ettikleri bu söz
lerin de bir mesnedi yoktur. Hem kendi progra
mımıza göre tenkidde haklıyız, hem de tenkid-
lerimiziiı önemli bir kısmını, daha çok sizi uya
rıcı olur ümidiyle, bizzat imzanızı taşıyan prog
ramlardan cümleler okuyarak ortaya koyduk 
ve kendi programınızla va'dettiğiniz hususları 
yıllar boyu yerine getirmediğinizi bir bir vesi
kalarla açıklamaya çalıştık. 

Sayın Demirci bir de konuşmasının genel 
kısmınada kartezyen düşünceden bahsetti
ler. Kartezyen düşünce yani, mantıklı düşün
cedir. Kartezyen düşünce büyük Fransız fey-
lozofu Descartes'in görüşlerinden mülhem dü
şünce tarzıdır. Descartes'in çok meşhur bir sö
zü vardır. Bu söz, «Sağduyu, dünyanın en eşit 
şekilde dağıtılmış şeyidir» şeklindedir ve ger
çekten doğrudur. Dünyada hiçbir şey sağdu
yu kadar âdil ve eşit şekilde dağıtılmamıştır. 

Büyük Ziya Paşa aynı görüşü çok güzel 
söylemiş : 

«En ummadığın keşfeder esrarı derunun, 
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?..» 

Okur - yazar değildir ama sağduyusu var
dır. (C.H.P. ve G.P. sıralarından alkışlar) Des
cartes'in söylediği gibi, dünyada tahsil imkâ
nına kavuşmamış, okuma - yazma imkânına 
kavuşmamış, iktisat okumamış, istatistik ilmi
nin derinliklerine nüfuz etmemiş insan dâhi, çok 
âlimane bir şekilde ortaya konulan ekspozenin, 
bir izahın içinde ciddi bir mantık boşluğu var
sa, sağduyuya ters gelen bir nokta varsa, bu

nu hemen çözüp çıkarmakta mahirdir. Demok
rasiye inancını, Güven Partisi programında 
ifade ederken, sağduyunun tahsil ve diploma 
işi olmadığını belirtmiştir. Kartezyen düşün
ceye, yani sağduyunun en iyi dağıtılmış şey 
olduğuna inandığımız içindir ki, milletimizin 
sağduyusuna bandığımız içindir M demokrasi
ye taraftarız. 

Bu demek değildir ki, meseleleri, iktisadi 
meseleleri rey hasebiyle konuşacağız. Eğer 
fındık fiyatını gidip te Giresun'da veya pa
muk fiyatını Adana'da, Antalya'da tesbit eder
ken, Adana'da Adalet Partisi şu kadar oy aldı, 
Halk Partisi, Güven Partisi şu kadar oy aldı, 
o halde pamuk fiyatı bakımından falan ada
yın söylediği doğru, falan adayın verdiği ra
kamlar yanlış dersek işin içinden çıkamayız. 
Fiyatların hangisinin doğru olduğunu rakam
lar söyler, istatistik cetvelleri vardır, buna 
bakılarak konuşulur. Bu itibarla meseleleri, 
seçimi biz kazandık, o halde bırakın bu lâf
ları, tarzında özetlemeye mahal yoktur. (A.P. 
sıralarından gülmeler.) 

Tebessüm ediyorsunuz, ama aslında tebes
süm etmeniz benim didik didik bâzı mantık 
zaıflarını ortaya koymamdan doğuyor. Çünkü 
arkadaşlar, tatlı tatlı bu münakaşaların hangi 
usul içinde yapılması lâzımgeldiğini arza ça
lışıyorum. 

Şimdi Sayın Demirerin bir başka önemli 
çelişmesi : Buyurdular ki, «Efendim, bu Hü
kümet yeni bir Hükümettir. Yeni bir ekip 
seçimlerden sonra işbaşına geldi.» Ve aynen 
dediler ki, «Son üç - dört aydır yeni Hüküme
tin kurulduğundan bu yana yaptığımız icraa
tı tenkid ederseniz buna bir diyeceğimiz yok, 
ama muhalefet partileri çıktılar, (Bilhassa bizi 
kasdettiler; çünkü biz galiba daha çok ikti
sadi ve sosyal konular üzerinde durarak bu 
beş yıllık devreye ait rakamlar vermiştik.) 
bu beş yıllık devreyi ele almak suretiyle beş 
yılın bilançosunu tekrar getirdiler, öanım se
çim geçti bunun üzerinden.» dediler. Seçimin 
bu münakaşalara sünger çekemiyeceğini arz 
etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet partileri
nin son beş yıllık rakamları huzurunuza ge
tirerek ihracat konusunda, dış ödemeler den
gesi konusunda, hayat pahalılığı konusunda ve 
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başka konularda tenkid yapmaya hakkı yok
tur da, Sayın Demirel bu kürsüde kendi bi
lançosunu anlatırken meselenin bir başka yö
nüne tartışmayı kaydırarak rakamlar sayıp 
dökerken hepiniz dikkat buyurmuşunuzdur, 
1965 - 1969 arası diye hep beş yıllık rakamlar 
verdiler. Yani Feyzioğüu beş yıllık rakamları 
verince olmaz, üç dört ayıdan konuşun, denir. 
Ama kendileri burada Hükümeti savunurken 
yeni Demirel Hükümetinin hesabını vermiyor-
laı, beş yıllık devrenin rakamlarını sayıp dök
tüler. Bu da gayet tabiidir arkadaşlar ve baş
ka türlü de olmaz zaten. Hattâ Sayın Demirel 
•konuşmalarının başında, «bırakın üzerinden se
çim geçen eski devreleri» diye ifade etmiş ol
dukları halde, üzerinden ne seçimi, bir seçim 
değil, beş on seçim geçen devrelere, taa 1923 le-
re kadar uzanarak geçmiş devre ait pek çok ra
kamlar verdiler, pek çok mukayeseler yaptılar. 
O halde kendilerinin sahilboldukları bu hakkı, 
lütfedip Anayasa maddesini burada hatırlattı
lar, demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru 
olan muhalefet partileri de kullansınlar. Biz 
bu rakamları kullanmaya devam edeceğiz Sayın 
Demirel. 

Sayın Demirel bir başka beyanda bulundu
lar, dediler ki; «Yaptıkları tenkitler, eski ten
kitlerinin aynı» Aynen bunu ifade ettiler. «Bu 
kürsüye getirdikleri tenkidler, eskiden beri 
yaptıkları tenkidlerin aynıdır.» Ne yapalım, 
Hükümetin çehresi değişmeyince, o çehreye tu
tulan ayna daima aynı gerçeği gösterirse kaba
hat bizim değil ki... (C. H. P. ve G. P. sırala
rından alkışlar.) Biz gerçekleri, bizzat imzanı
zı taşıyan rakamlarla ortaya koymaya çalışı
yoruz. İzin verirlerse kendilerinin çok çok tat
lı, hakikaten çok güzel bir nükte ile belirtmiş 
oldukları bir nokta vardı, saç konusu ile ilgili; 
ayna tutulur, saçlı ise saçlı gösterir, saçsız ise 
saçlı gösterir, saçsız ise saçsız.. Sayın Demirel, 
çehre değişmeyince olduğu gibi gösterir. 

«ıSanki dört yıllık icraatımızı millet önünde 
didik didik etmemişler gibi» buyurdular. 

Dört yıllık icraatın millet önünde konuşul
muş olması, Türkiyenin bugün bir dış ödeme sı
kıntısı varsa, Türkiyenin bir ihracat dâvası var
ışa, Türkiyenin bir personel dâvası varsa, Tür
kiyenin bir İktisadi Devlet Teşekküllerinin dü
zenlenmesi dâvası, bir mahallî idareler mali

yesi, bir vergi adaleti, bir tarım kalkınması 
idâvası varsa, icraatınızın seçimlerde didik di
dik edilmiş olması bu konuşmaların burada tek
rar konuşulmasına engel teşkil etmez. % 46,5 
oy hiçbir balkımdan bu mevzuların konuşul
ması için bir yasak perde çekmeye yetmez. Yani 
bir başka ifade ile, seçimi kazanmış olmak hiç 
Mir konuda hiç kimseyi sütten çıkmış ak kaşık 
haline getirmez ve geçmiş bütün icraatının Mec
lis önünde konuşulmaması gibi bir duruma sü
rüklemez. Bu herkes için böyledir, Sayın De
mirel için de böyledir, başkaları için de böyle
dir. 

Buyurdular ki, «Biz mümkün olanı yaptık, 
yapmadıklarımız mümkün olmıy anlardır.» 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten bir Hükü
met adamı içlin yapılması mümkün olanla al-
mıyanı ayırmak son derecede önemli bir ko
nudur. Bir Hükümeti memleketin her dâvasını 
kısa bir zaman süresi içinde kökünlden ve ta-
majmiyle halleitanedi diye tenkidetmek objektif 
olmaz, haklı olmaz. Şüphesiz belli zaman süre
leri içinde yapılması mümkün olan şeyler var
dır, yapılması mümkün olmıyan şeyler vardır. 
Ama Sayın Demirel burada da bizim tenkidi
mizi hafifçe kenarından dolaşarak cevaplandır
dılar. Çünkü biz yapılması mümkün olmıyan 
şeyleri niye yapmadınız diye Hükümeti ten-
kidetmedik. Tam aksine, Hükümetin «yapaca
ğım» diye valdetmiş olduğu şeyîeri yapmadığını 
vesikalarla ortaya koyarak tenkidettik. «Yapıl
ması mümkün olanı yaptık; yapmadıklarımız, 
yapılması mümkün olmıyanlardır» diyorlar. 
Yapılması mümkün değil idiyse, neden yıllık 
programlarda veya resmî beyanlarda, hem de 
bir defa değil, birçok defa yapılması mümkün 
olmıyan bu şeyleri vaid buyurdunuz diye mu
halefet size sormakta haklıdır. 

«Bizi plân disiplinine uydunuz diye ten-
kidedemezsiniz» diyorlar. 

Plân disiplinine uydunuz diye tenkidetme-
dik, arkadaşlar. Plân rakamlarını verdik, plân 
hükümlerini naklettik ve «şu icraat veya şu 
gerçekleşme plân hedefine aykırıdır, plânda ya
pılmış olan va'de aykırıdır, plân disiplinine ay
kırıdır». dedik. Kaynakların dağılışını tahlil 
ettik; plânın söylediğinden başka türlü dağıl
mış. Sektörler arası dağılım plânın emrettiği 
şekilde olmamış, bunu belirttik. 
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Şimdi, bunu belirtince «plân disiplinine uy
dumuz diye blizi tenkidedemezsiniz» cevabı, bi
zim tenkidimizin bir cevabı değildir. Dikkatim
den kaçtı da, buna benzer bir tenkid yapıldıy
sa onu bilmem. Yalnız açıkça biz, plân hüküm
leriyle çatışan, plân hedefleriyle çatışan nok
talan belirttik ve zannediyorum ki, bunun dı
şında bir söz söylenmedi, bugün. 

ı«Daha uzun yıllar yapılması mümkün olmı
yan şeyleri istemektedirler.» dediler. Daha uzun 
yıllar yapılması mümkün olmıyan şeyleri iste
mişiz. Burada Sayın Başkanın daha sarih ol
maları icabederdi. Meselâ «Şu noktada - hem 
de muhalefet diye umumi söylemeden - şu süya-
's'i partinin sözcüsü şunun yapılmasını talebet-
tiler. Halbuki bu, uzun yıllar gerçekleşmesi 
mümkün olmaz. Ütopik bir taleptir. Bu devre 
içinde yapılması mümkün olmıyan bir iştir.» 
demeleri icabederdi. 

Şahsan benim bu kürsüyA^tirdiğim konu
ların hemen tümü bizzat Sajj^ç Demirel'in im
zasını taşıyan resmî belgelerdS'yapılacağı va'-
dedilmiş olan işlerdir. Hattâ birçokları yılı 
içinde, bâzıları yılın ilk yarısında gerçekleşti
rileceği imzalariyle taahhüt altına alınmış olan 
işlerdir. Bunları bir bir naklettim. O halde 
yapılması mümkün olmıyan, çok uzun zamanda 
yapılması mümkün olmıyan şeyleri istediler, de
mek haklı bir cevap değildir. 

Eğer, bunlar, yapılması mümkün olmıyan, 
daha uzun yıllar yapılması mümkün olmıyan 
şeyler idiyse neden programınıza, «yılı içinde 
bunları yapacağız» diye yazdınız sualini muha
lefet haklı olarak sorar. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Demirel, «Bura
da yapılan siyasi konuşmalarla plân mefhumu 
arasında çatışıma var» buyurdular. 

Plân fikrine kafasiyle, yüreği ile inanmış 
bir insan olarak böyfle bir kusuru istiyerek 
işlemem. Yani plân mefhumuna zıt düşecek bir 
tenkidi bilerek ve istiyerek yapmam. Hakika
ten plânlı kalkınmanın, demokratik plân tek
niğine dayanan kalkınmanın Türkiye için zaru
ri olduğuna inanıyorum. 

Diyorlar ki, «kaynaklar vetti de bu işleri 
yapmadık mı? Daha çok kaynak yaratmak ka-
'bildi de kaynak yaratmak için gerekli gayreti 
göstermedik mi?» ve dönüp «Niye yüz milyarı 
kullanmadınız der gibi tenkidler yapıyorlar..» 

Arkadaşlar, ne yüz milyar sözü ettim, ne 
•buna benzer bir rakam söyledim. Konuşmamın 
başında arz ettiğim gibi Sayın Demirel bizim 
ağzımıza bâzı sözleri yerleştiriyorlar. Ondan 
lonra bu sözleri biz söylemişiz gibi cevap veri
yorlar. Biz, sizin va'dettiğiniz şeyleri dökerek 
bunları niye yapmadınız diye sorduk. Plâna şu 
noktada niçin uyulmadı diye sorduk, plâna ni
çin uydunuz demedik. Plânla çatışan bir tenkid 
yapmadık ve hele buyurduğunuz gibi, neden bu 
devrede yüz milyarlık yatırımı 2 senede yap
madınız tarzında elbetteM hiçbir dayanağı ol-
ımyacak bir tenkidi biz telâffuz etmedik. Söy
lememiş bir sözü söylenmiş farzedip cevap 
vermek kolay bir tekniktir, ama ömürlü bir 
tekn'ik değildir. 

'Bu kaynaklarla daha fazlası yapılabilir 
miydi? Kanaatimizce evet. Türkiye'de, resmî 
hayatta israf var mıdır? Kanaatimizce evet, ve 
bu kanaatta olduğumuzu daha geçen dönemde 
Yüce Meclise resmî hayatta israfı önlemek üze
re alınacak tedbirleri testoit edecek bir Araştır
ma Komisyonu kurulmasını talebeltmek sure
tiyle ifade ettik. Bu dönemin başında Meclis 
açılır açılmaz, bu dönemin ilk haftasında Yü
ce Meclise israfla mücadele konusunda araş-
trrma yapılması için bir teklif getirdik ve Yüce 
Meclisin çoğunluğu, iktidar kanadı dahil, Tür-
kiyede resmî hayatta bir miktar kaynak israfı 
olduğunu ve bunun üzerinde çalışma yapmanın 
faydalı olacağını kabul ettiler ki, bu araştır
ma önergemiz ittifaka yakın bir şekilde Yüce 
Meclisin tasvibine mazhar oldu. Resmî hayatta 
kaynak israfını önleyici tedbirleri araştırmak 
üzere bir Meclis Komisyonu çalışmaktadır.' 

Bu komisyonun yapması lâzungelen şey, ka
naatimce çuvalın dibindeki patlakları bulup 
dikmek. Çuvalın dibi delik olduğu takdirde 
yukardan ne kadar doldursanız, çuval dolmak 
bilmez. 

(Foto muhabirlerinin Adalet Partisi sıraları 
arasında bir milletvekilinin fotoğrafını çekmesi 
üzerine.) 

ALİ TURANLI % (Adıyaman) — Burası 
stadyum mu, burası fotoğraf sutüdyosu mu, de
vamlı olarak resim çekiyorlar? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla)— Sayın 
Başkan ifade buyurmuşlardı, yemek sonu cel
selerinin biraz böyle cilveleri vardır. İzin ve
rirseniz devam edeyim, arkadaşlar. 
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«İktidar kendi taahhütleriyle bağlıdır bu
yurdular. Bize verdikleri genel cevapta, «ikti
dar olarak biz kendi taahütlerimizle bağlıyız.» 
buyurdular. Bizim de vereceğimiz cevap; keşke 
bu taahhütlerinize sadık kalsaydmız. Biz de 
sizi kendi taahhütlerinizle ilzam ederek, kendi 
taahhütlerinizi yerine getirmediğiniz için ten-
kidler yaptık. 

«Vadetmediğimiz şeyleri yapmadık diye ten
kid ediyorlar bizi.» buyuruyorlar. Biz, sizi va-
detmediğiniz şeyleri yapmadınız diye tenkid 
etmedik,. Misâller verilmek suretiyle vadettiği-
miz halde yapmadığımız için tenkid ettik. O 
halde bu genel kısımdaki cevaplar, görü
yorsunuz ki, birer birer ele alındığı zaman bi
ze cevap teşkil edecek mahiyette değildir. 

Bu arada başka bir siyasi partinin yapmış ol
duğu bâzı vaitleri altalta sıralayıp, «Biz bunla
rı elbette yapamazdık» cevabını bize verilen ce
naplarla karmaşık olarak ifade buyurdular. As
lında, bahsettikleri hususlarda bizim kendileri
ne tevcih edilmiş bir tenkidimiz yok idi. Bahset
tikleri vaitleri seçimlerde bize de yapmayı uygun 
görmedik. Çünkü Devlet imkânlarının bu vait
leri gerçekleştirmeye müsaidolmadığını pekâlâ 
bildiğimizden bu çeşit vaitlere netice almak yo
luna gitmedik. 

Sayın Demirel, «Muhalefet partileri kanun 
teklif etme durumundadır, ama iktidar bunları 
kabul etmiye de mecbur değildir.» dediler ve 
benim bâzı kanun tekliflerimizi bu kürsüden 
hatırlatmış olmamı âdeta kımyarak, «Yaparsa
nız bu kanun tekliflerini, ama biz bunları ka
bule mecbur değiliz.» dediler. Arkadaşlar, el
bette kabule mecbur değilsiniz. Ama izin verir
seniz biraz lâtife ile arz edeyim; reddetmeye de 
mecbur değilsiniz,. Biz sadece haklıdır diye sa
vunuyoruz, Eğer sizi bu kanun tekliflerimizin 
haklı olduğuna inandırabilirsek, kabul buyur
manızı rica ederek diyoruz ki, Doğu'nun kalkın
ması için şöyle bir teklif getirdik, lütfen ka
bul buyurun; Türkiye'de eğitimde fırsat eşitli
ğini sağlamak için ve fakir ve kabiliyetli genç
lere okuma imkânını açmak için şöyle bir ka
nun teklifi getirdik, lütfen kabul buyurun. 
Bunlar, aslında kalkınma plânımızın temel fel
sefesine de uygun tedbirlerdir. 

Bundan dolayı bir muhalefet partisini kına
mak için değil; çünkü bizim muhalefet anlayı

şımız sadece dertleri söylemek değildir. Dert
leri sömürmek hiç değildir. Derdi söylerken 
muhalefet partisinin elinden geldiği kadar bu 
derdin reçetesini de söylemeye, ilâcını da söy
lemeye sürüklenmesi ve buna mecbur olması 
Türkiye'de siyasi münakaşaların seviyesini el-
betteki yükseltecektir. O halde bir muhalefet 
partisi olarak biz derdi söyledikten sonra bu
nun ilâcı ve tedavi yolu olarak şöyle bir ka
nun teklifi sunduk dediğimiz zaman, bu bir 
muaheze ve tenkid konusu olmamalı. Derdi de, 
derdin tedavi yolunu da beraber söylemişler 
diye bilâkis daha sempati ile karşılanmalı. Çün
kü yapıcı tutumun bu olduğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hiç istemiyerek Sa
yın Başbakanın konuşmaları sırasında müdaha
le ettiğim bir nokta oldu. Genelleştirerek, umu
mi şekilde: «Bunlar, masrafa daima evet, kay
nağa daima - hayır derler.» buyurdular. Değer
li arkadaşlarım, 4^»ize tevcih edildiği zaman 
haklı bir tenkid değildir. Aslında Sayın Demi
rel. sizin partiniz de muhalefete bulundu ve ger
çek şudur ki, muhalefet partileri vergi kanun
larının karşısında bir miktar tenkid yaparlar. 
iktidarlardan biraz daha fazla yeni vergi ka
nunları karşısında muhalefet partilerinin diren
mesi Türkiye'ye has bir hâdise de değildir. Ama 
Güven Partisi olarak bizim plân ilkelerine uy
gun olarak getirilecek vergi kaynaklarını des-
tekliyeceğimizi bu kürsüden açıkça ifade etmiş 
olduğumuzu Sayın Demirel'in unutmuş olma
sına ihtimal vermiyorum. 

Kalkınma plânı müzakere edilirken, birçok 
yerlerinde değiştirgeler verdiğimiz, tenkidler 
yaptığımız Kalkınma Plânının 105 ilâ 109 ncu 
sayfalarında yer alan yeni finansman hüküm
leriyle, vergi reformuyla, vergi adaletini sağla
yıcı tedbirlerle mutabakat halinde olduğumu
zu açıkça ifade etmişimdir. Zabıtları işhadede-
rek arz ediyorum. Kalkınma Plânının bu vergi 
tedbirleriyle ilgili hükümlerinin son derecede 
haklı, yerinde ve muhterem uzmanlar tarafın
dan çok dikkatle hazırlanmış olan tedbirler ol
duğunu ifade etmeyi o zaman vazife saymış
tım. 

1968 ve 1969 bütçe tenkidlerinde biz Hükü
mete, «Neden vergi getiriyorsunuz?» demedik. 
«Neden plânda yazılı olan bu vergi ıslahatını 
yapmıyorsunuz, neden Kalkınma Plânının 105 
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ve 109 ncu sayfalan arasında yer alan birta
kım yeni vergi tedbirlerini, ama sıhhatli tedbir
leri getirmiyorsunuz?» dedik. Getirdiğiniz ver
gi tedbirleri, bizzat kendi imzanızı taşıyan ve 
Yüce Meclisin karariyle kabul edilmiş olan Kal
kınma Plânına aykırı olursa, bunu tenkid et-
memiza izin verin. Bunu tenkid etmek vazife
miz. Kalkınma Plânına uygun olan, burada sa
mimiyetle savunduğumuz görüşlere, iktidarın 
bu teklifini destekliyerek savunduğumuz görüş
lere uygun istikamette vergi ıslahatı yapmadı
nız. Plân yapıldı, vergi ile ilgili, malî ıslahat
la ilgili hükümleri yüzde 90 iyle rafa kaldırıldı, 
tatbik edilmedi. Hem Hükümet programının 
tenkidinde, hem bütçe tenkidinde bu sayfalara 
atıf yapmak suretiyle ve bâzı pasajlar okumak 
suretiyle Kalkınma Plânının vergi ile ilgili ted
birlerini Meclise getirdiğiniz için biz Hükümeti 
tenkid ettik. O halde, muhalefet vergiye hayır, 
ama masrafa evet der tarzında bir genelleme ile 
cevaplamanız isabetli değildir. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, mevzuların içine 
birer birer girmeden, sektörlere, ihracat, turizm 
ve saire gibi konulara birer birer girmeden ge
nel mahiyette bize tevcih edilmiş olan bu iddia
ların ve tenkidlerin hiçbirinin mesnedi yoktur, 
mantığı yoktur, haklılığı yoktur. 

Sayın Demirel, haklı olarak ümit faktörü
nün, ümit unsurunun kalkınmadaki rolüne te
mas ettiler. Ümit olmayınca bir memlekette 
kalkınmanın heyacanı azalır. Doğrudur. Ama 
biz G. P. olarak şuna inanıyoruz ki; haklı ve 
seviyeli tenkidler, ciddî rakamlara dayanan, 
demagojiye sapmıyan haklı tenkidler memle
kette ümit faktörünü azaltmaz, demokratik mu
rakabe ümidi kaldırmaz, Hükümet değişikliği 
memlekette ümitleri söndürmez. Çoğu zaman, 
muhalefet görev yapmadığı ve demokratik yol
dan hiçbir alternatif bulunmadığı, demokratik 
yoldan halkın bâzı şikâyetlerini dindirmiyen bir 
Hükümet değiştirilemediği zaman belki ümit 
faktörü söner de, ciddî bir murakabe sonunda 
Meclis gerekli murakabe vazifesini yapar ise ve 
zaman zaman demokrasilerde tabiî olan nöbet 
değişikliği olursa ümit sönmez. Bunu bir felâ
ket olarak görmemiye Türkiye'nin alışması lâ
zımdır; bunda bir felâket yoktur. Ümidi sön
düren şey demokratik murakabe usullerinin is
temeyişidir. Meclisin murakabe vazifesini zama
nında ve yerinde yapmadığı kanaatinin yayıl

masıdır ki ümidi söndürebilir. Yoksa haklı ve 
seviyeli tenkidlerin ümit söndürme rolü olamaz. 

Saym Demirel hatırhyacaklardır ki, bu kürsü
de demokratik rejimin, kalınmayı ve sosyal ada

leti gerçekleştirmek için en emin, hattâ tek isabet
li yol olduğunu devamlı olarak savunmuşuzdur. 
Bugünkü konuşmamızın başında buna geniş bir 
yer ayırmayı vazife saymışızdır ve Türkiye'de 
son Hükümet buhranı sırasında ümitleri kırıcı 
birtakım neşriyat karşısında G. P. olarak ümit
lerin kırılmaması için, demokratik rejim için
de her buhranının çözüm yolu vardır, bazan 
buhranlardan ve çalkantılardan bir memleket 
için daha güzel yarınlar doğar, diye ümidi ya
şatmaya, ümidi artırmaya bilhassa itina etmi
şiz, gayret etmişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, «iktisadi konularda 
Feyzioğlu'nun sözlerinin hepsine cevap verdim.» 
buyurdular. Aslında bir kısmına hiç cevap bu-
yurmadılar, bir kısmına ise cevap vermiş olma
dılar. Temas ettiler, ama bizim tenkidlerimizin 
yanında dolaşarak ve bizim tenkidlerimizin esa
sını bir tarafa bırakarak bâzı cevaplar vermiş 
göründüler. 

Kalkınma hıziyle ilgili olarak bâzı beyan
ları oldu. Bu beyanların bize müteveccih oldu
ğunu sanmıyorum. G. P. Devlet istatistik Ens
titüsünün yayınlamış olduğu kalkınma hıziyle 
ilgili rakamları bu kürsüye getirip münakaşa 
etmemiştir. Bu idarenin içinde ve başında çalı
şan arkadaşlanmm hakikaten dürüst, vatan
sever, milliyetçi ve gerçekleri olduğu gibi ak-
setirmeyi meslek ahlâklarının icabı sayan in
sanlar olduklannı çok yakından bilirim. Kendi
leriyle beraber çalışmak şerefine nail olduğum 
için bilirim. Elbetteki Türkiye'de millî gelir ra
kamları en modern usullerle hesaplanmıyor. 
Türkiye'de millî pelir hesaplanmızın ıslaha 
muhtaç noktaları vardır. Metotlarımızı başka 
yan usullerle tamamlamaya ve bulunan rakam
ları kontrol etmeye ihtiyaç vardır. Bunun tek
niğine girecek değilim. Ancak maksatlı olarak 
her hangi bir rakam şişirmesinin 1969, 1970 Tür
kiye'sinde Devlet istatistik Enstitüsü bünyesi 
içinde vukubulabileceğini asla aklımızdan ge
çirmeyiz ve böyle bir iddiamız hiçbir zaman ol
mamıştır. 

Sayın Demirel'in global kalkınma hızı ile il
gili olarak verdiği rakamlar vardır. Benim bun-
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lara itiraz ettiğimi kim duydu? 1966, 1967, 1968 
ve 1969 yıllarına ait giobal kalkınma hıziyle il
gili rakamları münakaşa etmedik ki, bu global 
kalkınma hızı rakamlarını alt alta koyarak ve 
ortalama çıkararak tenkidimize cevap ver
mek mümkün olsun. 

«Rakamlar hatalı diyorsanız söyleyin» de
diler. Bu rakamların hatalı olduğunu söyleme
dik. Hattâ imzalarını taşıyan rakamların hiç
birinin ihatalı olduğunu iddia etmeden, kemdi 
imzalarını taşıyan bu rakamları yüzde yüz ger
çek diye kabul ederek, gerçek saydığımız bu ra
kamlar üzerinden yürüyerek tenkidler ve tah
liller yaptık. Bizim söylediğimiz şey, kalkınma 
hızının sektörlerarası dağılışiyle ilgiliydi. Tür
kiye 'de ulaştırma, konut, inşaat, hizmlefaler gi
bi birtakım sektörlerde, ticaret sektöründe Plâ
nın öngördüğü hedefin çok üstünde bir kaynak 
kullanma ve gelişme vafdır. Buna karşılık baş
ka sektörlerde Plânın öngördüğü ölçüde kaynak 
kullanılmıyor ve Plânın öngördüğü ölçüde g'eiiş
me sağlanmıyor; yani kalkınma hızının sektör
lere dağılışı plân hedeflerinje tamamiyle uygun 
değildir, dedik. Bunun neresine cevap veriyor
sunuz Sayın Demirel? 1969 programını, 1970 
programını lütfen okuyunuz, kendi imzanızı 
taşıyan belgeleri okuyunuz. Kendi imzanızla bu 
gerçeği siz ifade ve kabul etmişinizdir. Reddi 
mümkün değil ki bunun, rakamlar meydanda, 
plânın tesbit ettiği hedefler meydanda, rakam
lar meydanda. 

Dört yıllık rakamların toplamı alınmak su
reciyle 1966 ve 1969 yılları arasında, (1966 ve 
1969 dâhil) dört yıllık bir dönemde büyüme he
defi plâna göre yüzde 40 idi, büyüme yüzde 64 
olmuş burada. Ticaret ve hizmetlerde yüzde 
29 yerine yüzde 38 olmuş. Konutta yüzde 28 ol
ması lâzım Plâna göre, çünkü iktisadi mânada 
çok prodüktif veya birinci plânda prodüktif bir 
s'ekfcör değildir. Kaynaklarımızın, gelişen bir 
memleket olduğumuzdan dolayı, daha prodük 
tif sahalara yatırılması için inşaat ve konut 
sektöründe yatırımları frenlemek, kalkınma hı
zını frenlemek zaruretini plân kabul eder. Yüz 
de 28 olması lâzım dört yıllık toplamın, yüzıde 
62 olmuş, inşaatta yüzde 40 olması lâzım, yüz
de 85 olmuştur. Buna karşılık tarıma bakıyor
sunuz hedefin çok altında. Sanayie bakıyorsu
nuz, dört yıllık bir devrede bir yıl plân hedefi
ne varılmış, bir yıl yaklaşılmış, iki yıl varıl

mamış. Ama bilhassa tarımda üzerinde durul
ması gereken ciddi bir mesele varıdır. Bunu in
kâr etmek mümkün değil, 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, bu müza
kereler sırasında bizim bu konuda ve simidi bi
rer birer arz edeceğim başka konularda rakam
lara dayanarak ortaya koyduğumuz tenkidler 
karşısında Sayın Başbakanın cevap tarzı şöyle 
olmuştur. 

Biz meselenin çehresini göstermeye çalıştığı
mız zaman, Sayın Başbakan çehrenin bir yanı 
nı, bir unsurunu, gözünü, kulağını, kaşını al
mak suretiyle, projektörü oraya tutmak sure
tiyle, o sahada bir mühim hamle varsa bunu 
belirttiler. Biz o rakamları tartışmıyoruz. Ama 
bizim verdiğimiz rakamları da siz reddedemez
siniz. Çünkü bu rakamlar bizzat sizin rakamla-
nnı^dır. 

Sayın Başbakan ihracat konusundaki tartış
maya temas ettikleri zaman, «ihracat artmamış
tır diyorlar» dedi. Fakat bereket versin hemen 
arkasından, kendi kullandıkları kelimeyi tek-
rarlıyayım; kendileri ide bir kadirşinaslık göste
rerek «Sayın Feyzioğlu» diye tasrih ettiler, 
«Sayın Feyzioğlu plân hedeflerine göre artmadı 
dediler» diye hemen bir tashih yapma lüzumu
nu bu noktada hissettiler, bereket versin hisset
tiler. Başka noktalarda olduğu gibi ilk beyan
larında İsrar etmediler. Evvelâ bizim ağzımıza. 
bir söz yerleştirdiler, «ihracat artoamıştır di
yorlar» diye; ondan sonra hemen düzelterek 
«Plân hedeflerine uygun olarak artamamıştır, 
dedi Sayın Feyzioğlu. Kadirşinas olanak için 
bunu arz edeyim.» dediler. Arkadaşlar, yani bu 
noktada doğruyu söylediğimizi rakamlar bakı
mından zımmen kabul etmiş oldular. 

Şimdi yalnız yine de ihracattaki durakla
mayı küçümseyerek ve bunun Türk Hüküme
tinin tutumuyla veya milletçe almamız lâzım-
geleri tedbirlerle, milletçe göstermemiz gereken 
gayretlerle ilgili yönünü bir tarafa bırakıp, 
bütün meseleyi götürüp elimizde olmıyan dün
ya konjonktürüne bağladılar. Yani yalnız dün
ya konjonktürü şöyle veya böyle seyrettiği 
için Türkiye'nin bugünkü durumu karşımıza 
çıkmış gibi ve Türkiye'de alınması gerekli 
olacak yıllardan beri söz konusu edilen ted
birlerin bir önemi yokmuş gibi meseleyi küçül
ten ve küçümseyen bir ifade kullandılar. 
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Arkadaşlar, şimdi yine resmî ve hepsi de 
kendi imzasını taşıyan rakamlarla ihracat ko
nusunu birinci konuşmamda girmediğim te-
ferruatiyle fakat çok kısa olarak arz etmek 
istiyorum. 

Türkiye'de ihracat artışı bakımından iki 
devreyi net olarak ayırmak mümkündür. Ve 
bu devreleri ayırırken de her hangi bir parti 
çizgisi üzerinden ayırmıyorum. Çünkü rakam
lar parti çizgisi üzerinden ayırmaya zaten 
müsait değil. 1964, 1965 yıllarını alınız. Bu
nun bir yılı koalisyon Hükümeti devridir, 
bir yılı A. P. iktidarı devridir. 1964, 1965 yıl
larında Türkiye'de ihracat ortalama olarak 
yüzde 11,5 artmıştır, yani millî gelir artışının 
bir hayli üstünde ve önünde bir artış. 1966 dan 
1969 a kadar gelen (1966 ve 1969 dâhil) dört 
yıllık devrede ihracatımızdaki ortalama artış, 
daha evvelki devredeki yüzde 11,5 a karşı
lık yüzde 4 tür ve millî gelir artışının altın
dadır. Millî gelirimizin ortalama yüzde 7 civa
rında arttığı bir dönemde ihracatımızın sa
dece yüzde 4 civannda bu dönemde bir ar
tış göstermesinin üzerine eğilmek icabeden 
ciddî bir mesele teşkil ettiği tartışılamaz. 

Plân hedefleri var elimizde ve bir de ger
çekleşmeler var. Bunların hepsi resmî rakam
lar, Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınladığı 
rakamlar. 1963 te plân hedefinin 20 milyon 
dolar üstünde ihracat yapmışız, 1964 te 
plân hedefinin 36 milyon dolar ötesine aş
mışız, 1965 te plân hedefini 54 milyon dolar 
geride bırakmışız, 1966 da plân hedefimi 1 mil
yon dolar geride bırakmışız, 1967 den itiba
ren duraklama kendini belli ediyor, plân 
hedefi sadece 13 milyon dolar geride bıraka
bilmişiz, 1968 plân hedefinin 44 milyon dolar 
gerisinde kalmışız, 1969 da plân hedefinin 25 
milyon""<!blâr gerisinde kalmışız. 1970 yılında 
Resmî Gazetede bizzat Hükümetin yayınladığı 
rakamlara baktığımız zaman görüyoruz ki, 
Hükümet daha yılın başında plân hedefine 
ulaşmaktan vazgeçmiştir. Daha doğrusu bu
nun mümkün olmadığını bizzat kendisi de 
görmüştür ve plânda tesbit edilen ihracat ra
kamının altında bir yıllık hedef tesbit ederek, 
daha mütevazi bir hedef tesbit edilerek plân 
hedefine ulaşılamıyacagını peşinen 1970 için 
de kabul etmiştir. 

Şu halde Türkiye'de plân hedefinin üstün
de seyreden plânlı döneme girildiğini, 1963 yı
lından 1967 yılına kadar, plân hedefinin üstün
de seyreden ihracatın artış hızı, son yıl
larda tedricen azalmak suretiyle plân hedefi
nin gerisinde kaldığı bir vakıadır arkadaşlar. 
Bu gerçek ortada dururken, bunu şu veya 
bu şekilde meselenin yanından dolaşarak ört
mek mümkün değildir. 

Bu mevzu, dünya konjonktürüne bağlı bir 
mesele olmaktan ibaret bulunsaydı, bizzat sa
yın Hükümet ihracat dâvasının halli için ra
dikal tedbirler almak gerektiğini programında 
ifade etmezdi. Bu mevzu bizim elimizde değil 
de sadece dünya konjonktürüne bağlı bir me
sele olsaydı, «İhracat Bankası kurmak sure
tiyle bu dâvayı halledeceğiz.» vadini kendileri 
yapmazlardı. Demek ki, bu alanda yapılması 
mümkün olan şeyler vardır, alıfimış tedbirler 
de vardır. 

Sınai mamullerin ihracatındaki bâzı artış
lardan bahsettiler. Bunun tarihi tâ plânın ilk 
günlerine dayanır. Şimdi aramızda bulunmı-
yan çok kıymetli bir Devlet adamının, hâ
len T. B. M. M. üyesi olmıyan değerli bir 
arkadaşımızın hazırlamış olduğu, ısrarla sa
vunduğu bir kanunla sınai mamullerin ihra
catında vergi iadesi yolu Türkiye'de açılmış 
ve sanayicilerimize dünya pazarları gösteril
mek suretiyle ihracat yapınız; «Sizi destekli-
yeceğiz, teşvik edeceğiz.» denmiştir. Türkiye'
de sınai mamulleri ihracı bakımından, evet, 
birtakım gelişmeler ve hamleler vardır. Ama 
yeterli midir? İşte plân hedefi, işte gerçek
leşen rakamlar... Biz bunu söylüyoruz. Plân he
definin gerisinde kalmış olan bir gerçekleşme
nin üzüntüsünü duymamak ve bunu bu kür
süye getirmemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, yine 
ifadelerinin bir yerinde, rakamlarla ilgili ola
rak konuşurlarken; «Memleket, plân ölçüleri
ne göre gelişmemiş diyorlar» dedikten sonra, 
«Veya geri gitmiş diyorlar» dedi. İşte plân he
define göre gelişmemiş demek, geri gitmiş 
demektir, anlamına gelen bir söz söyledikten 
sonra, bizim ağzıma yine söylemediğimiz bir 
sözü yerleştirdikten sonra bunun cevabını ver
diler. 

Arkadaşlar, plân hedefine uygun olarak, 
plânın istediği ölçüde gelişmemiş başka şey, 
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geri gitmiş (başka şey. Arasına bunun bir «yani» 
koymak suretiyle, 'birbirinden çok farklı iki 
iddiayı aynıymış gibi söylemek ve hele biz 
bunlardan birincisini ifade ettiğimiz halde, 
ikincisini söylemişim gibi ele alıp cevap ver
mek, kendilerinin konuşmalarının başında bu 
konudaki kıymet ölçüleriyle ilgili olarak ifade 
ettikleri sözlere uygun düşmedi. 

Toplam sanayi sektörüyle ilgili olarak ra
kamlar söylediler. Tarım, sektörüyle ilgili ola
rak rakamlar söylediler. Bizim de elimizde ra
kamlar var ve bunlar da resmî rakamlar. Ken
dilerinin burada okudukları rakamlar bâzı 
yıllara ait, ıben de hepsini okuyayım, izin ve
rirlerse. Elimde bulunan, ' 1965 yılından itiba
ren beş yıllık icraatı konuşabilelim, kendile
ri konuştuklarına göre, bu rakamları bizzat 
okuduklarına göre, üç aylık süreyle biz de sı
nırlı saymıyalım kendimizi : 

1965 te 8,9 sanayi sektöründe hız, 1966 da 
10,6; 1967 de 12,3; 1968 de 10, 1969 için, 
belki kesin rakam değildir ama, 12 civarın
da olacağını ifade ettiler. Biz de söyledik; 
bâzı yıllarda hedefe yaklaşmış, bir yıl hedefi 
aşmış, ama birçok yıllarda hedefin altında 
kalmış. Tarım sektörü kadar vahim değil, ama 
altında kaldığı da bir gerçek. Plânın hedefi 
% 12, ortalamayı aldığınız zaman % 12 nin 
altında bir rakam buluyorsunuz ve bunun kü-
mülâtif tesiri, mürekkep faiz şeklinde büyü
yen tesiri, Türk ekonomisinin sanayi sektörün
de plânın istediği noktaya ulaşmaması, buna 
mukalbil konut hizmetleri, ticaret gibi sektör
lerde plânın istemediği ölçüde bir genişlemeyi 
ortaya çıkarıyor. Bunu söylemek bizim tabiî 
hakkımız, vazifemiz. 

Kalkınmanın plân esaslarına göre dengeli 
olmadığı meydanda. Kalkınma Plânımızın he
deflerinden Obiri, ekonominin dışa bağlılığını 
biran evvel ortadan kaldırmak. Sayın Demi-
rel burada bir tarih söylediler; «Daha 1963 
yılında, plânın yürürlüğe girdiğinde, Türki
ye'nin 15 yıl müddetle dış yardıma muhtacola-
cağı esasen kabul edilmişti» dediler. Arkadaş
lar, hafızam beni yanıltmıyorsa, plânın ya
pıldığı. 1962 yılında bu Mecliste Birinci Kal
kınma Plânı konuşulurken, Türkiye'nin 15 
yılda değil, 10 yılda, 1972 yılında olağanüstü 
dış yardım ihtiyacından kurtulacağı ve 1972 

den sonra artık normal ticari krediler, nor
mal muameleler dışında Devletten Devlete bir 
olağanüstü yardıma milletimizin ihtiyaç duy-
mıyacağı hesabedilmişti. 

Ortada bir 1975 rakamı da vardır, ama 1975 
rakamı ikinci Plân tatbikatı sırasında ortaya 
çıkmış olan yeni tarihtir. Yani, plân hedefi
ne bu noktada yeteri kadar ulaşılamıyacağı 
anlaşıldıktan sonra, tarih geriye doğru uzatıl
mıştır. Bugün birçok iktisatçılar, yerli ve ya
bancı uzmanlar, bu gidişle Türkiye'nin 1975 
senesinde de, yani beş sene sonra da dış yar
dım ihtiyacından tamamiyle kurtulacağı iddia
cım kabul etmiyorlar. Açık söyliyelim; gidiş 
o değil, ithalât ihtiyacının durmadan kabarma
sı, sanayileşme politikamızdaki bâzı hatalarla 
ilgili olarak belki de durmadan hızla kabarma
sı, buna karşılık, ihracatımızın istediğimiz ka
dar gelişmemesi ve dış ödeme dengesine tesir 
eden diğer kalemlerin; yabancı sermaye, tu
rizm, filo gelirleri, deniz ticareti gelirleri v. s. 
gibi faktörlerin umduğumuz gibi gelişmemesi 
yüzünden, tarih durmadan gerilemekte. Hal
buki, Türkiye'nin ekonomsiinm dışa bağlılık
tan kurtulması, yalnız iktisadi bir dâva değil, 
siyasi yönleri olan bir dâva. 

Türkiye'nin milletlerarası âlemde sesini da
ha rahat yükseltmesi, siyasi forumlarda daha 
iyi münakaşa ve mücadele etmesiyle ilgili çok 
önemli ve çok hayati bir hedef... Biz bu hede
fin şevkini, ümidini, heyecanını yüreğinde du
yan insanlar olarak, bu mevzudaki gecikmelerle 
ve aksaklıklara dikkati çektiğimiz zaman, bu
nun haksız birtakım tavizlerle karşılanmaması 
icabeder. 

Yıllardan beri Türkiye'de bir dış ticaret 
bakanlığı kurulması lüzumunu savunuyoruz. 
Hür memleketlere bakıyorsunuz böyle bir ba
kanlık var. Demirperde gerisine bakıyorsunuz, 
böyle bir bakanlık var. 1930 senesinin, bir şey 
satamıyan, fazla bir şey alamıyan Türkiye'sini 
düşünün. Nüfusu 35 000 000 değil, 15 000 000 
civarında olan fakir ve istiklâl mücadelesinden 
çıkalı daha yedi sene geçmiş olan Türkiye'sini 
düşünün. DünyaJdaki bağımsız milletlerin sayısı 
bugünkünün 1/3 i kadar olan bir devreyi düşü
nün. Milletılerarası GA.TT gibi, OECD gibi teş
kilâtların bulunmadığı bir devneyi düşünün ve 
öyle bir devirde kurulmuş olan bir dış ticaret 
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dairesi düşünün. 1930 un ihtiyaçlarına göre ku
rulmuş bir dış ticaret dairesiyle, 1970 Türki
ye'sinin dış ticaret dâvasını halletmek müm
kün değildir diye. Bütçe Komisyonunda söyle
dik, burada söyledik. Günün Ticaret Bakanı de
di ki, «Bu mevzu bir teşkilât meselesi değildir. 
Ayrı bir bakanlık, ayrı bir teşkilât kurmaya lü
zum yoktur. Pekâlâ yapıyoruz, gidiyor...» 

Arkadaşlar, Türkiye'de bir Ticaret Bakanlı
ğı vaT, doğru, ama Ticaret Bakanlığı dış tica
ret bakanlığı değildir. Ticaret Bakanı, en basit 
bir şey söylıiyeyim; ihraç maddelerimizin fiya
tını tıefiJbit edenken, ihraç maddelerimizle ilgili 
tedbirler alırken, ihracat konusunu mu düşün
sün, yerli müstehliki mi düşünsün, müstahsilin 
durumunu mu düşünsün? Biz Hükümette Tür
kiye'nin temel dâvası olan ihracat dâvasının 
müstakil bir sahibi olmasının fayda sağlıyaca-
ğına kaaniiz, Bir kararname mi çıkıyor, bir ik
tisadi tedbir mi alınıyor; malî, krediye ait, pa
raya ait her hangi bir tedbir mi alınıyor? Dış 
ticaret açısından bunun etkilerini hesabeden, 
dış ticaret açısından müspet, menfi tesirlerini 
ölçen, bir müstakil kafanın, bir sorumlu insa
nın Bakanlar Kurulunda yer alması lüzumuna 
inanıyorum. 

Daha evvel de arz ettim; spor işlerinin öne
mini inkâr etmiyoruz. Ama arkadaşlar, Türki
ye'nin bir numaralı davasıdır diye bizzat Sa
yın Başbakanın daha birkaç saat evvel bu kür
süde söylediği dâvanın, bir numaralı dar bo
ğazdır', en büyük dâvadır diye plâna girmiş olan 
dâvanın Bakanlar Kurulunun 23 - 24 üyesi ara
sında bir müstakil sahibi olmaz mı diye, G. P. 
olarak mütemadiyen soruyoruz ve söylüyoruz. 
Demek ki, dünya konjonktörü yanında, Türki
ye'de alınması lâzımigelen tedbirler vardır, or
ganizasyonla ilgili tedbirler vardır, iktisadi ted
birler vardır. Kerem buyurun da iyi niyetli 
tenkidiori hışımla veya tezyifle karşılamayın. 

Sayın Başbakan çeşitli noktalarda büyüme 
rakamları söylediler. Aslında tabiî biz bu ko
nularda büyüme olmamıştır demedik. Bizim 
ağzımıza yerleştirilmiş olan cümlede ifade bu-
yurulduğu gibi, memleket geriye gitmiştir de
medik ki, nasıl ileri gittiğini, muhtelif sektör
lerden rakamlar söyliyerek, uzun uzun sayma
larına biz sebebiyet vermiş olalım. Bunu, muh
temelen biz cevap vermek için değil, ama asla 
haksız görmediğim, bir hesap verme, bir bilân-
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ço yapma ihtiyacı ile ifade ettiler. Bizim söz
lerimiz belki bunun bahanesi oldu. 

Aslında bunları söylemelerini tabiî karşılı
yoruz; ama insaftan mütalâa edilirse arkadaş
lar, Türkiye'nin hangi devresini alırsanız alınız, 
buna benzer artan rakamlar grafiğini bulur
sunuz. 

1923 ten başlıyarak, 1950 lere kadar galiniz, 
Cumhuriyetin ilk yılları... 1923 ten 1950 lere ka
dar geldiğiniz zaman, bazan âdeta şakulî şekil
de çıkan gayet dik grafikler bulacağınız bir
çok grafikler vardır. Grafiğin çok yatık seyret
tiği sahalar vardır, doğru; ama sektörleri seçe
rek öyle rakamlar ortaya koyabilirsiniz M, Tür
kiye'de % 100, % 500, % 1 1500, % 8 000, 
% 10 000 artışlar göstermek mümkündür. 
1950 - 1960 arasını alınız, benzeri rakamları 
sayıp dökebilirsiniz. 1960 dan itibaren 1970 e 
kadar olan devreyi alınız, böyle rakamlar bu
lup çıkarabilirsiniz, 

Türkiye gibi bir memleket, çok gerilerden 
başlıyan bir memleket, kalkmana halinde olan 
bir memleket, büyüyen bir memleket; ei'befcte-
ki büyüyen birtakım rakamlara saJhibolacaktır. 
İster öğrenci sayışım alın, ister falan sahaya ya
pılan masrafı, lira olarak sarfiyatı alın, ister 
baca sayısını, ne söylerseniz söyleyiniz, her sa
hada Türkiye'de büyüyen rakamlar bulabilirsi
niz ve bunlar insanı sevindirir arkadaşlar. 

Bunun başarı hanesine kaydedilecek olan
larını biz tenkidetmeyiz. Dikkat buyurdunuzsa, 
bizim tenkidlerimizin hiçbiri, yapılmış olan 
müspet işleri karalar mahiyette olmamıştır. Bi
zim ağzımızdan; «Neden falan yerde baraj ya
pıldı, köstebekler gelir bunu oyar, sonra bu 
baraj yıkılır, Adana şehrini su basar» diye bir 
tenkid duymadınız, duymazsınız. Bizim ağzı
mızdan; «Falan yerde şeker faJbrikaisı neden ya
pıldı? Türkiye'nin ihtiyacı yoktur, çimento 
fabrikası niye yapıldı veya elektriğe Türkiye'
nin ne ihtiyacı var, bu elektrik lâzım değildi.» 
sözünü duymazsınız. «Bu rakamları yapmıya-
lım mıydı? Bu elektrik fazliadır diyor musu
nuz?» buyuruyorlar. 

Ne zaman G. P. karşınıza çıktı da, hattâ ne 
zaman Feyzioğlu bütün ısiyasi bayatı boyun
ca, siyasi hayatından önce, her hangi bir kim
senin karşısına çıktı da, Türkiye'de elektrik ra
kamı artmasın dedi? Diyebilir miyiz bumu? 
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Bundan insan ancak sevinç duyar arkadaşlar. 
Müıhıim olan bu değil, yani tartışmanın 

önemli noktası bu değil, gelişme çok mühim, 
hâdisenin kendisi çok mühim. Yalnız, bizim 
tartışdığımız konu, bu gelişme Türkiye'nin 
gelişmiş milletlerle arasındaki uçurumu kapat
ması için gerekli tempoda gidiyor mu?.. 

Türkiye'de bir sektörü alıyorsunuz ve di
yorsunuz ki, aynen ifade ettiler biraz önce: 'Şu 
sanayii dalında plân hedefini çok geride bırak
tık. Plân hedefini o sanayi branşında çok ge
ride bırakmış isek ve sanayi sektörünün tü
münde plân hedefinin yüzde şu kadar gerisinde 
kalmış isek, mantıkî ve riyazi olarak bu de
mektir ki; bâzı başka sanayi kollarında da plâ
nın emrettiği noktaya ulaşamamışız. Biz bun
ları isöylüyoruz ve bunları söylemek bizim hem 
hakkımız, hem vazifemiz. 

Yapılmış olan müspet işi karalamayız; ama 
yapılamamış olan işleri söylemek de vazifemizdir. 
Türkiye'de yapılmamış işler vardır, ihmal edi
len işler vardır ve en fenası arkadaşlar, kalkın
ma sıhhatsiz bir şekle gelme yolundadır. 

1950 ile 1958 arasında Türkiye'de rakamlar 
artmıyor muydu beyler?.. 1950 ile 1958 arasın
da istihsal grafiklerini aldığınız zaman yuka
rıya doğru gitmiyor muydu? Memleketin bir 4 
Ağustos kararına sürüklenmesinin bununla ne 
ilgilisi var? 4 Ağustos kararlarından kurtardı 
mı bu grafikler Türkiye'yi? Eğer kalkınma, 
içerde ve dışarda birtakım sıhhatli kaynaklar 
bulunmak suretiyle yapılmak gerekir iken, sıh-
hatsiz birtakım usullerle yapılıyorsa, bütçeleri
niz devamlı ıaçık veriyorsa, Hazine açığı durma
dan büyüyorsa, yaptırdığınız bir kanalın para
sını ödiyemıiyorsanız, satınaldığmız malm be
delini ödiyemiyorsanız, dışarda alacaklınız sıra 
bekliyor, içerde alacaklınız sıra bekliyorsa ve 
Türk parasının kıymetinde tenezzül, azalma, 
geçmiş yıllara göre azalmamış ise, bunun üzerin
de durmak lâzımdır. 

Enflâsyoııist baskı bakımından, 1969 un, 
1968 den farklı bir manzara arz ettiğini reddet
meye kalkışmasınlar Sayın Başbakan. O zaman 
çok eleme kapılırım, çok üzüntüye kapılırım. 
Çünkü, memleketin hayatî bir dâvasında, elinde 
rakamlar bulunduğu halde ve bunca kıymetli 
uzmanlar, Maliyede ve Plânlamada emrinde ça
lıştığı halde, 1969 un enflâsyonist baskılar ba-
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lamından yeni bir tehlike durumu arz ettiğini 
hissetmemiş ve görmemıişlerse, bundan üzüntü 
duymamak mümkün olmaz. Kaptan köşkünde 
oturan insanın bunu görmesi gerekir. 1970 yı
lına daha da tehlikeli bir durumda girmiş ol
duğumuz meydanda ve bunu ben söylemiyorum, 
1970 programını açınız; 1970 programının lal'tın-
da, evvelâ kendi imzanızın altına bakınız, on
dan sonra sayfalarını çeviriniz, Sayın Demirel, 
1970 yılma Türkiye'nin, artan tazyiklerle gir
diğini, sıkıntılı bir durumda girdiğini ve ciddî 
tedbirler alınmazsa 1970 in birtakım önemli malî 
hâdiselerle bizi karşı karşıya bırakacağını okur
sunuz. Bunların altında bizzat sizin imzanız var, 
uzmanlar yazmışlar imza buyurmuşsunuz. 

O halde bunlar gerçektir. Bunları bu kürsü
ye getirdiğimiz zaman, bunun karşısına mevzu 
ile ilgili olmıyan birtakım rakamlarla çıktığınız 
zaman meselenin üstünde değil, meselenin ya
nında bulunuyorsunuz ve yanında konuşuyorsu
nuz demek bizim hakkımızdır. 

Atılmış olan hiçbir temele biz dinamit koy
mayız. Elimizden gelirse memlekete yararlı her 
eserin temeline biz de harç koyarız, bizim muha
lefet anlayışımız bu. Ama Türkiye'nin ciddî ik
tisadi meseleleri vardır ve 1966 yılından beri, iş
başına geçtiği günden beri Savın Demirel'in vâ-
detmiş olduğu temele ait, esasa ait en önemli ıs
lahat tedbirlerinin birçoğu beş yıl el dokunul
madan kâğıt üstünde kaldığı içindir ki, Türlü
ye bugün bir sıkıntılı noktaya gelmiş bulunmak
tadır. Biz bunların hesabını soruyoruz arkadaş
lar. Bunlar vâkidir, misaller vererek arz ettim, 
yıl, yıl, yıl okudum bütçe müzakerelerinde. Za
bıtlar meydanda, sayfalarını zikrederek oku
dum. Bunların hiçbirine «doğru değildir» diye
mezsiniz, hepsi sizin beyanlarınızdır. 

Bu münakaşaları ve rakamları verirken, Sa
yın Demirel, hemen not ettiğim bir cümle daha 
sarf ettiler: «IjUbette eskiyi karıştıracağız. Hü
kümet olarak bize eskiyi karıştırmayın denebi
lir, ama elbette eskiyi karıştıracağız, elbetteki 
bu fiilî durumu göstereceğiz, mukayese yapa
cağız.» buyurdular. Sayın Demirel, siz 1923 e 
kadar giden mukayeseler yaparsınız da, biz si
zin Başbakanlık devrinize ait şu beş yılın ra
kamlarını verince, «Bırakın onları, o, seçimler
de konuşuldu bitti. Son üç ayın hesabını so-
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run benden.» demeye ne hakkınız olabilir? Bu
nun mantıki bir sebebi yok. (G. P. sıralarından 
alkışlar) 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Bunlar icraatın münakaşasıdır. (A. P. sırala
rından «Siz tahrik ettiniz» sesleri). 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Yani ben teşvik etmeseydim 
bu rakamları vermiyeceklerdi... İyi ki, teşvik et
mişim, iyi ki vermişler. Bu gerçeklerin konu
şulmasında fayda var arkadaşlar. Ben, verdik
leri bâzı rakamları büyük inşirahla dinledim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— O zaman muahezenin mânası kalmaz. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Ben muaheze etmiyorum, yal
nız iki arşın kullanmıyalım diyorum. İktidar 
için başka arşın, bizim için başka arşın olmaz. 
Siz de konuşursunuz geçmiş rakamları, biz de 
konuşuruz. Konuşmıyahm diyen kim, konuşula
bilir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — C. H. P. Söz
cüsünün sözlerine cevap vermeyin. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Onlara hiç cevap vermiyo
rum Sayın Ataöv. Bütün bunlar sadece benim 
temas ettiğim konulardır. Sayın Demirel'i çok 
dikkatle dinlediğim gibi, Sayın C. H. P. Genel 
Başkanım da dikkatle dinledim. Bu mevzuların 
hiçbirine temas ettiklerini hatırlamıyorum. Bu 
iktisadi mevzularla ilgili tenkidler konusunda 
Sayın Demirel'in verdikleri cevaplar bana veril
miş cevaplardı. Bâzı konularda hep «muhalefet» 
diye ayırmadan söylediler. Ama ben konuşma
yı kendim yaptığım için, sözün hangisi bana ge
liyor, hangisi başka yere gidiyor, zannediyorum 
M, yanılmadan hepsini bir bir ayıkladım ve ken
dime taallûk eden kısmına cevap arz ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, vasıtalı vergi konusun
da yine bana cevap verdiler ve dediler ki, «Va
sıtalı vergileri tenkid etmek çok bayatlamış bir 
hâdisedir. Modern vergi teorisi, modern maliye 
teorisi vasıtalı vergilerin âdil olduğunu kabul 
eder ve saire...» Yani vasıtalı vergilerin de âdil 
olması mümkün olduğunu biz reddetmişiz gibi 
konuştular. Aslında benim konuşmam, gerek 
bütçe üzerinde konuşmam, gerek bugünkü ko
nuşmam, çok dikkatle bir ayırım yapıyordu. De

dim M, vasıtalı vergilerin mutlaka ve peşin hü
kümle adaletsiz olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. Bunu ifade ettim, hattâ misal verdim 
daha evvelki konuşmamda bu kürsüde; lüks bir 
tüketim maddesi üzerinde, televizyon veya lüks 
araba üzerinde bir vasıtalı vergi elbetteki ada
letsiz bir vergidir diye vasıflandınlamaz. Ama 
vasıtalı vergilerin genel karakteri müterakki 
olamayışlarıdır. Mesele gayet basittir arkadaş
lar. Bu maddeyi vergilendirdiğiniz zaman, bir 
Devlet memuru satmaldığı zaman da aynı ver
giyi öder, o Devlet memurunun elli misli kazan
cı olan kimse aldığı zaman da aynı vergiyi öder, 
aynı malı, yüz misli fazla kazanan bir kimse sa
tmaldığı zaman ödiyeceği vergi aynıdır. O hal
de satınalan kimsenin gelir durumuyla, vergi ta
şıma imkâniyle mütenasip müterakki bir vergi 
koymanız mümkün değildir dedim. Aşikâr bir 
şey bu. Modern teoriden bahsettiler; modern 
teori vasıtalı vergiler konusunda böyle söyler... 
Latifeye cevaz varsa Sayın Başbakana sormak 
isterim; bu modern teori dedikleri şey son iki 
yılda mı icadoldu? Çünkü iki yıl evvel bizzat 
imzalarını taşıyan ve Yüce Meclise sundukları 
kalkınma plânında benim savunduğum görüşü 
bizzat kendileri de savunmuş idiler. 

Bakınız İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
107 nci sayfasından okuyorum : 

«Vergi sistemimiz içinde vasıtalı vergilerin 
payı yüksektir. Vasıtalı vergilerin kendilerine 
has özellikleri ve Türkiye'de uygulanan bâzı 
vasıtalı vergilerin kendi tiplerinin ileri örnekle
ri olmaması nedeni, vergi yükünün dağılmasın
da adalet ilkesinin istenen seviyede gözetileme-
mesine yol açmaktadır. Vasıtalı vergilerin top
lam vergi gelirleri içindeki payının büyük olma
sı yüzünden müterakkilik, istenen ölçüde artırı-
lamamakta, etkisiz, sınırlı kalmaktadır.» 

Yine ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
106 ncı sayfasından arz ediyorum : 

«Vasıtalı vergilerin tersine müterakki etki
lerini azaltacak tedbirin alınması yamnda, sos
yal adaleti gerçekleştirmede en tesirli bir araç 
olan vasıtasız vergilerin toplam vergi gelirleri 
içindeki payının artırılmasına çalışılacaktır.» 

Bu, sizin Kalkınma Plâmnızdaki taahhüdü-
nüzdür. O halde bu modern vergi teorisi son iki 
yıl içinde icadolmadığına göre, modern vergi te
orisinin söylediği şudur: «Vasıtalı vergiler ba-

— 507 — 



M. Meclisi B : 54 12 . 3 . 1970 O : 3 

zan âdil de olabilir, ama genellikle asıl âdil ver
giler müterakki vasıtasız vergilerdir.» Bu değiş
memiştir, Plânda yazılı prensip çok doğrudur 
ve çok dengeli yazılmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, söylediğim nok
tayı iyi hatırlayınız, Sayın Maliye Bakanı bura
dadırlar. Bütçe Karma Komisyonumuzun imza
sını taşıyan raporun yanılmıyorsam üçüncü 
sayfasında veya beşinci sayfasında bir tablo 
vardır, oraya bakınız, 1970 yılında 2 milyara 
yakın bir finansman açığı olacağı kabul edildik
ten sonra, bu finansman açığının tümünün va
sıtalı vergilerle sağlanacağını gösteren bir tab
lo vardır. Bu gerçek midir, değil midir? Yanlış 
mı ifade ediyorum Sayın Bakan? Yanlış değil. 
Yani 1970 yılma ait bu, Hükümetin düşünce
leri... Hükümet değişmedi ki... Maliye Bakanı 
bereket versin değişmedi... Şahsına karşı hiçbir 
itirazımız olmadığını ifade etmişizdir. Ama bu 
Hükümet değişmedi ki, vasıtalı vergiler bakı
mından düşünülmüş olan tasavvurlar ortadan 
kalkmış olsun. 

Efendim, Sayın Maliye Bakanı vergiciliği bi
len ve Maliye Bakanlığının servislerinden ye
tişerek gelmiş, çok değerli maliyeci arkadaşım 
Sayın Ferid Melen'le beraber çalışmış, kendisi
nin senasını Sayın Melen'den daima duymuşum
dur. Senato kürsüsünde Güven Partisi Grupu 
adına kendisi hakkında Sayın Ferid Melen'in 
söylediği sözleri dinlemiş olursanız, - Hükümet 
buhranından önce söylediği sözleri - Güven Par
tisinin buhrandan önce ve buhrandan sonra da 
bâzı eşhas hakkındaki hükümlerinin, bunlar 
müspet de olsa, menfi de olsa fazla değişmediği
ni tesbit edersimiz. Bizim itiraz ettiğimiz kimse
ler vardır, ama bu, Sayın Erez değildir, açıkça 
söyliyeyim. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, turizm gelirleri bakımından Sa
yın Başbakan burada bâzı rakamlar okudular 
ve yine maalesef çok büyük bir hamle yapıldığı 
kanaatini verecek şekilde sanki bu dâvada öz
lenen elde edilmiş gibi konuştular. Yüne bizim 
ağzımıza söz yerleştirmek suretiyle «Neden is
panya gibi 1,5 milyara varmadınız?...» Canım 
bunu söyliyen kim efendim? Eğer buraya bir 
muhalefet partisi çıkar da neden beş yılda İs
panya gibi 1,5 milyar dolar elde etmediniz der
se veya neden Yunanistan gibi 200 milyon dola
ra yaklaşmadınız derse bunun cevabını verirsi
niz. Ama biz bunu söylememişiz ki... 

Bizzat Sayın Demirel 1in imzasını taşıyan 
hedefler var; 1965, 1966, 1967, 1968, 1969. İs
panya'yı falan bırakın, sizin çizdiğiniz hedef
ler var. Bu hedeflere varılmamış. Biz bunu 
gösterdik. Hep bu hedeflerin gerisinde kalın
mış. Ha, son yıla ait verdikleri bir rakam var. 
değerli arkadaşlarım, izin verirseniz bu mev
zuda «i» nin üstüne noktayı koymak sure
tiyle gerçeği tam olarak 'aydınlatalım. 

Doğrudur, Türkiye'de turizmden sağlanan 
döviz gelirlerinde son zamanla bir artış göze çar
par. Ama Sayın Bemirel acaba kabul etmez
ler mi M, bu artışın önemli sebeplerinden biri, 
«turist tarifi» nin değiştirilmiş olmasıdır. Ev
velce turist saymadığımız bâzı kimseleri, tu
ristin tarifini değiştirmek suretiyle; yani bir 
cümleyi silmişsiniz, yerine başka bir cümle yaz
mışsınız. Turist şudur demişsiniz, sonra daha 
genişleten bir şekilde yazmışsınız; turistin 
içine şu da girer, şu da girer diye turistin ta
rifini, tanımını genişletince tabiî rakam birden
bire daha evvelki çizdiği grafikten sıçrıyarak 
bir başka çizgi göstermiş. 

Bir başka iş daha yapılmış; Türkiye'de va
zifeli olan bütün kordiplomatiğin sayılarının 
ne kadar çok olduğunu ve bunların ne kadar 
çok Türkiye'de döviz kullandıklarını biliyor
sunuz. Bunların dövizlerini, turistlere tatbik 
edilen yeni kur üzerinden bozdurmalarına 
imkân vermek için, yabancı devletlerin Tür
kiye'de görevlendirdikleri ve buraya elçilik 
mensubu olarak gelmiş olan kimseler de turist 
kapsamına alınmıştır ve onların da Merkez 
Bankasına bozdurdukları dövizler evvelce el

çiliklerin bozdurdukları dövizler diye yazılır
ken, şimdi turist dövizi yekûnuna dâhil edil
miştir, bunun da hesaba katılması icabeder. 
Bu böyle değil midir Sayın Demirel ve bahis 
buyurduğunuz 4 milyoncuk içinde bu elçilikle
rin bozdurdukları dövizlerin yapı ne kadardır? 
Gerçek bu. Ha, bunu Feyzioğlu iddia ediyor 
diyemezsiniz. Çünkü izin verirseniz bu konu
da da bizzat muteber bir şahit zikredeceğim. 
Resmî Gazete, 1970 programı, sayfa 126 ve say
fa 7 : «Yabancı turist trafiğinin kapsamını 
genişletici yönde yapılan değişiklik, istatistik
lerde görülen artışın sebeplerinden biridir.» 
imza : Sayın Demirel ve arkadaşları. Bizzat 
imzanızla, bu artışın sebeplerinden bîrinin, tu-
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rist tarifini genişletmekten doğduğu belirtil
miştir. 

Yabancı elçiliklerin gelirlerinin de, Merkez 
Bankasına bozdurdukları paraların da turist 
dövizleri olarak hesaplara girmekte olduğu yine 
plân hükümlerinden anlaşılmaktadır. Esasen 
bu tatbikatı burada bulunan maliyeci arkadaş
larımız çok yakından bilmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, turizm konusunda 
bâzı rakamlar arz ettim ben. Bu rakamların 
bir tanesi bile sizin imzanızı taşıyan doküman
lar dışında bir başka vesikadan alınmış de
ğildir. Hepsi Resmî Gazete'de Hükümetin im
zasını taşıyan belgelerden alınmıştır veya si
zin iktidarda bulunduğunuz devreden evvel
kiler de, o devrin hükümetlerinin imzasını ta
şıyan belgelerden alınmıştır. Hatırlanacağı üze
re, ihracat konusunda duraklamanın daha çok 
son yıllarda olduğunu belirttiğim halde, tu
rizm konusunda hedeflerine ta 1963 ten başlı-
yarak hiçbir yıl ulaşılamadığını ifade ettim. 
Samimiyetle söyledim ki, Birinci Plânın beş 
yılında da, ikinci Plânm iki uygulama yılın
da da daima plân hedeflerinin gerisinde ka
lınmıştır. Bu bir gerçek. «İspanya'ya niçin 
ulaşmadınız, niçin Bulgaristan kadar turist 
getirmediniz?» demedik ki bu cevabı veriyor
sunuz. Kendi plânınızda ve programınızda 
tesbit ettiğiniz hedefe ulaşmadığını arz ©diyo
ruz. Bu kadar haklı ve sizin rakamınızla, si
zin tesbit ettiğiniz hedefle, sizin gerçekleştir
dim diye getirdiğiniz resmî rakamı karşılaştı
rıp ortaya koyduğumuz zaman bunun her han
gi bir şekilde gerçek dışı olabilecek hangi nok
tası olabilir ki, bu noktadaki sözlerimizi cerh 
ederken «verdikleri rakamların hiçbiri doğru 
değildir» tarzında umumî bir hükümle bunu 
itiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı sahalarda, bi
zim tenkid ettiğimiz sahalarda, bizim doğ
ru değildir bu demediğimiz sahalarda bâzı ra
kamlar verdiler. Fakat Sayın Demirel'in G.P. 
Grupunun görüşlerine verdiği cevaplar genel
likle şöyle bir karakter arz ediyordu : Biz «Ko
lu tutmuyor, tedavi edelim, bu kolun tutması 
lâzım, güçlenmesi lâzım» dedik. Sayın Demirel, 
«Gardrobunda çok elbise var, bakın gravatı ne 
kadar şık» diye cevap verdi. Aynı şey değil. 
Gravatının şık olduğunu reddetmiyoruz. Olabi
lir, gardrobundaki elbiseler artmış olabilir, 
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ama biz şu kola bakın dedik. Kolda bir gevşeme 
var, bir kudret düşmesi var, bunun tedavi yo
lu şudur, şöyle olmak lâzımdır dedik. O halde 
tenMdlerimizle cevaplar çok zaman karşılaş
madı. Çünkü bizim söylediklerimizle Sayın 
Demirel'in bize izafe ederek, bize atfederek söy
lettiği ve cevapladığı hususlar aynı olmadı. 

Turizm konusunda yıllara ait rakamları ay
rı ayrı arz ederek sizleri yoracak değilim. Bun
lar zabıtlara esasen geçmiş rakamlardır ve hep 
si de resmî rakamlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
konusunda yine izin verirseniz tenkidlerimizi 
olduğu gibi değerlendirmekten veya belki söy
lediklerimizin dikkatle takibedilmemiş olmasın
dan veya yeteri açıklıkla görüşümüzü ortaya 
koyamamamızdan mütevellit bir ayrı ayrı yollar
da yol almak gibi durum hâsıl olmuştur. Yabancı 
sermaye konusunda söylediğimiz sözlerin hiç
birinin varidolmadığını ifade ettiler. «Böylo 
mantık olmaz» dediler. «Ne gelmiş, ne gitmiş?» 
dediler. «Bir yıl zarfında ne kadar yabancı 
sermaye gelmiş, o yıl zarfında yabancı sermaye 
ne kadar kâr transfer etmiş, bunun hiçbir mâ
nâsı yok» dediler. Aynen böyle söylediler, «Bu
nun mânâsı yok» dediler. Çünkü bu ekonomik 
bakımdan büyük mânâ taşımaz anlamında ko
nuştular. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir yıl zarfında 
giden kâr transferinin mutlaka Türkiye'ye o 
yıl gelmiş ve yatırılmış olan yabancı sermaye
nin kârı olduğunu iddia etmeğe imkân yok. 
Çünkü 1969 da gelen yabancı sermaye belki 
hali inşada olan bir fabrika için sarf ediliyor. 
Faize geçmemiş ki, kâr transferi yapsın. Belli 
bir şey. 1969 da giden kâr transferi daha evvel 
gelmiş olan yabancı sermayenin kâr transferidir. 
Bu belli. Ben bunu konuşmamda dikkatle be
lirttim. Bir yanlış anlama oldu, arkadaşları
mızdan birisinin sorusuna muhataboldum ve bu 
soruya cevaben konuşmamı bu mânâda yapma
dığımı ifade ettim. Ama verdiğimiz rakamla
rın hiçbir mânâsı yoktur sözünü kabul etmek 
mümkün değil. Eğer verdiğimiz rakamların bir 
mânâsı yoksa, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci 
Kalkınma Plânı olan şu vesikanın, altında Hü
kümetin imzası olan ve Yüce Meclisin kabul oyu 
bulunan şu Kalkınma Plânının 57 nci sayfasın
daki tablonun mânâsı nedir? Sayın Demirel'e 
bunu sormak mevkiindeyim. önemi yoksa bu ra-
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kamların ne kadar çok geldiği, ne kadar çok 
kârın transfere gittiği; ödemeler dengesi projek
siyonuna neden bunlar önemli bir şekilde ya
zılmamıştır? Türkiye'nin ödemeler dengesinde 
bu rakamlar ciddî ve önemli birer kalemdir. 
Türkiye'nin ödemeler dengesini aldığınız zaman, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 yıllarında 
Türkiye'ye ne kadar döviz nereden gelecek, 
Türkiye hangi dövizleri hangi sahalarda sarf 
edecek, gösterilmiştir ve burada yabancı serma
yenin girişleri ödemeler dengesinin gelir kefe
sine, kâr transferi de gider kefesine yazılmıştır. 

Şimdi size plânın 57 nci tablosu ve Kalkın
ma Plânının metnine dayanarak bâzı rakamları 
tekrar arz etmek istiyorum. İkinci Kalkınma 
Plânının birinci yılında 1968 de 40 milyon do
lar gireceğini yazmışız. Buna göre Türkiye'nin 
dış ödeme dengesini hesabetmişiz. 40 milyon 
dolar yerine 13 milyon dolar girerse, yani 27 
milyon dolar eksik girerse bunun tesiri yok mu
dur? Hollâda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan, 
Lüksenburg'dan, Fransa'dan aldığımız Konsor
siyum kredilerinin toplamı kadar bir miktar
dır bu. Bu mühim bir rakamdır. 27 milyon do
lar eksik girerse ehemmiyetli olduğu gibi, kâr 
transferi olarak burada öngörülen miktarın üs
tünde bir çıkış olursa, bunun da önemi vardır. 

1968 de 23 milyon doların Türkiye'den ya
bancı sermayenin kân olarak çıkacağı hesabe-
dilmiş, ama 23 milyon dolar çıkış yerine fiilen 
yapılan kâr transferi 32 milyon doları bulmuş
tur. Yani giren 27 milyon dolar eksik, çıkan 
9 milyon dolar fazla. 36 milyon dolar fark yal
nız bu kalemde var. 44 milyon dolar da ihra-
caatta plân hedefinin altında kalmışız. Yekûn 
80 milyon dolar. 

Tahminler bu şekilde gittiği zaman Türki
ye'nin dış ödeme dengesi ne olur ve ekonomimi
zin dış yardıma muhtacolmadan hedefe ulaş
ması meselesi ne olur? Arkadaşlar, üzüntü duy
dum. Bu meselelerin ehemmiyetsiz meseleler 
gibi görülmesi ve Türkiye'de yabancı sermaye 
konunsunun bu kadar hafiflikle mütalâa edil
mesi mümkün değil. Türkiye'de bizzat sizin 
plânlama işlerinde birinci derecede mesul ol
duğunuz devirlerde İktisadi Plânlama Dairemi
zin başı olarak çalışmış çok kıymetli bir ikti
sat hocamız vardır, Sayın Baran Tuncer. Sayın 
Baran Tuncer'in «Yabancı sermaye» adı ile 
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i üniversite yayınları arasında neşredilmiş gü-
I zel ve ilmî bir etüdü vardır ve bu etütte Tür-
I kiye'de bâzı yabancı sermaye kuruluşlarının 
I son derecede fahiş kârlar elde ettikleri ve bun-
I lan transfer ettikleri belirtilmiştir. Bu bir cid

dî meseledir. Bu ciddî meseleyi buraya getir
mek vatanseverliğin icabıdır. Türkiye'nin ge
leceğinin icabıdır. Bunlan ortaya getirdiğiniz 

I zaman; gelen şöyleymiş, giden böyleymiş; 
I bunlar mukayese edilebilir rakamlar değildir 
I ve bunu söylemenin mânası yoktur diye elin 
I tersi ile itilebilecek şeyler değildir. 

I Bu rakamların bir mânası yoksa, neden Kal-
I kınma Plânının 57 nci tablosunda bu rakam-
I 1ar altalta konulmuştur arkadaşlar? 1972 sene-
I sine kadar konulan rakamlara bakınız, Kal

kınma Plânımız daima yıl zarfında giren ya
bancı sermayenin çıkan kârlardan fazla ola
cağını öngörmüş. Ama plânın birinci yılından, 

I bu gidişle son yılma kadar mütemadiyen çı-
I kışlar girişlerden daha fazla olacaktır ve bu 

mesafe maalesef her yıl biraz daha artarak 
gitmek istidadındadır. Mütemadiyen büyüyen 

I bir mesafe ile karşı karşıya kalacağız. Bunu 
düşünmek, bunun üzerine eğilmek bizim va
zifemiz değil mi? 

I Sayın Demirel döviz rezervlerimizin, Mer
kez Bankası rezervlerimizin artmış olduğunu 
gösteren bir rakam söylediler. Bu rakamı zap-
tedemedim. Şüphesiz zabıtlardan bakacağım. 
Bir sual hatıra geliyor. Rezervimiz bu kadar 
çok ise transferler neden bu kadar çok bekli-

I yor ve transferlerin bekleme süreleri neden 
I mütemadiyen uzuyor? 
I Değerli arkadaşlanm, Sayın Demirel ile bu 
I iktisadi konulan tartışırken temel nosyonlar

da bâzı farklarla karşılaşıyoruz. Mazur gör
sünler, bâzı temel nosyon, temel kavram hata-
îariyle karşı karşıya kaldığımız kanaatine var
dım. Hayat pahalılığı konusunda söylenenler
le zirai mahsullerin değerlendirilmesi konu
sunda söylenenlerin tam bir tezat teşkil etti
ği yolundaki beyanlarını da kabul etmemiz 
mümkün değildir. Mesele söyledikleri kadar 
basit bir yalınkat olmadığı için doğru değil
dir. 

Türkiye'de buğday müstahsili köylü va
tandaşın buğdayını elde eder etmez, zirai alet 

I borcunu ödemek için, esnafa borcunu ödemek 
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için, kooperatife, bankaya borcunu ödemek 
için, uzun kış aylarında pazeni, bezi, tuzu, gazı 
için borçlandığı esnafa borcunu ödemek için 
buğdayını biran evvel elden çıkardığı bir ger
çek. Hububatını götürüp ofise satan vatandaş
tan ortalama diyelim 80 küsur kuruşla hubu
batını satmaldıktan sonra kış aylarına doğru 
aynı hububatın bir köyün çarşısında, pazarında 
100 kuruşa, 110 kuruşa satıldığı bir vakıa de
ğil nidir arkadaşlar? O halde hem hayat pa
hacılığı olabiliyor, hem de müstahsil vatanda
şın, bilhassa dar gelirli ve orta köylü vatanda
şın elinden, belki büyük çiftçinin değil, ama 
dar gelirli vatandaşın elinden mahsulü çıktık 
tan sonra bu fiyat artışlarının vukubulduğu 
bir hakikat değil midir?. 

Türkiye'de pancar müstahsilinin durumuna 
dair söylediğim bir gerçek değil inidir? ihti
yaç maddelerinin fiyatları yükseldiği halde, 
hayat herkes için olduğu gibi bu vatandaşlar 
için de pahalılaştığı halde bundan beş yıl evvel 
pancarının bir kilosunu sattığı fiyatın daha 
altında bir fiyatla satmaya mecbur olduğu bir 
gerçek değil midir? 

Sayın Başbakan burada dışardan ithal et
tiğimiz buğdayın fiyatının 52 kuruşa geldiği
ni söylediler. Dışardan ithal ettiğimiz buğda
yın 52 kuruşa geldiğini söylerken şüphesiz do
lan dokuz lira üzerinden hesabederek rakam 
ifade etmektedirler. Aslında bu suni bir kur
dur. Doların gerçek değerini aksettirmiyen 
suni bir kur üzerinden hesap yaptığınız zaman 
pekâlâ rahatlıkla dışardan gelen buğdayın 52 
kuruş olduğunu söyliyebilirsiniz. Ama komşu 
memleket Yunanistan'a bakınız ve kuru ger
çekçi bir zemine oturtarak hububatın fiya
tını orada kontrol ediniz, Trakya köylüsü hu
dudun öbür tarafında kaça satıldığını ve ken
disinin kaça sattığını biliyor ve bunu inanı
nız ki, kartezyen mantıkla,, Descartes'in her
kese eşidolarak dağıldığını söylediği sağ du
yu ile köylü vatandaş kendisi görüyor. Üzüm 
ve saire için hep böyle. 

İzmir ilçelerinde gezerken bir yerde karşı
mıza güzel bir levha çıkardılar. «Hep turizme, 
turizme; biraz da kuru üzüme» diyordu levha. 
Kuru üzümün ıstırabını söylüyordu. Bağları
mızı söküyoruz, fiyat artık masrafı karşılamı
yor. Potasa fiyatı artmış, işleme masrafı art-
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mış, nakliye artmış, işçilik artmış, her şey art
mış ; ama gerçekçi olmıyan bir kur üzerinden 
değerlendiği zaman ihraç malı mahsullerimiz 
müstahsilinin derdi vardır deniliyor. Bu dert
ler vardır arkadaşlar. 

Üniversiteler konusunda, herkes şahit, Sayın 
Başbakan bâzı rakamlar verdiler. İşte 300 mil
yon lira sarf ediliyormuş, şimdi şu kadar mil
yon lira sarf etmişler üniversitelere. Falan yer
de, Karadeniz Teknik Üniversitesinde iki bina 
varmış, doğru iki bina vardı, bu bir hizmet nö
beti. İlk iki binanın temelini galiba gidip biz 
atmıştık. Başkaları yapılmış, siz yapmışsınız. 
Sizden sonra başkaları gelecek onlar da yapa
caklar. Biz temenni ediyoruz başkası gelsin di
ye, reyimiz saklı değil. Bu hizmet yarışı devam 
edecek. Üniversiteler konusunda yeni binalar 
yapılmış, üniversitelere ayrılan ödenekler art
mış diyorsunuz. Sayın Demire!, biz bunları red-
detmedikki; daha doğrusu G. P. adına üniver
siteler konusuna temas ettiğimiz zaman bizim 
söylediğimiz hususların hiçbiri sizin beyan etti
ğiniz bu cevaplarla ilgili dfeğildir. Biz üniversi
te meselelerine temas ettiğimiz zaman, bina 
yapmadınız demedik. Bütçeden üniversitelere 
ayrılan parayı arttırmadınız, eksilltiniz deme
dik. Biz başka şeyler söyledik ve bu söylediği
miz şeylerin hiçbirine cevap verilmedi. Buna 
eski mantıkta «müsadere alel matlup» derlerdi 
Yani söylenmiyen bir hususu ele alıp onu âde
ta izafe edip, ona cevap vermek. Fakat yine es
ki mantık ilminin en yufka dediği münakaşa 
tarzı da işte bu müsadere alel matlup usulüne 
dayanan münakaşa tarzıdır. Yani karşınızdaki
nin ağzına söylemediği bir tenkildi yerleştirip 
ona cevap verme tarzıidır. Bizim söylemediğimiz 
hususlar cevaplanmış oüldu. 

Sayın Demirerin belki dikkatimden kaçma
mıştır; yanılmıyorsam bugünkü Son Havadis 
Gazetesinin (Son Havadis Gazetesinin muhale
fetin görüşlerini savunmadığı meydanda) baş
yazısında üniversiteiller konusunda yazılan bir 
kaç cümle var. Üniversitedeki şartların son de
recede ağırlaştığını ifade ettikten sonra; «Ce
za hukukunun kapsamına giren her türlü fiil 
üniversitelerde ve akademilerde pervasızca iş-
lenmıekteidir. Üniversite hocalarının bu şartlar 
altında ders verirken ve imtihan yaparken eski
si gibi titiz davranacakları düşünülemez, öğre-
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tim üyesi her şeyden önde kendi selâmetini kol-
lamaya ihtiyaç duyar olmuştur...» 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhtar-
dırlar, içeriye giremiyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Onu 
da arz edecieğim, sabredin, efenidalm. 

îstomeziikferlden bahsediliyor, üniversiteler-' 
'de öğretim üyelerlndelki terör havasından, ted
hiş havasından bahsiediliyor ve sanıyorum ki, 
"bu başyazıları yazan da üniversite ile %isi olan 
•bir zattır, yanılmıyorsam. Şöyle devam edili
yor : «Üniversitelerde parlak istikbâl vadeden 
binlerce genç varıdır, öğretim kadroları iftihar 
edilecek yüzlerce değerli elemana sahiptir. An
cak bunlar bir araya gelince ve arala
rına teşkilâtlı ihtilâlciler sızınca gliserinle sül-
fonitrik karışımını andıran patlamaya hazır bir 
potluluk meydana çıkmaktaidır. Yüksek öğre
nim kuruluşlarının bugünkü rejimi belki mem
lekete faydadan çok zarar getirmek istidadın-
daldır. İlim ocakları köklü bir reform ile disip
lin altına sokulmazsia ve huzura kavuşlturulmaz-
sa ilerde daha da ağır sakıncalarla karşılaşıla
bilir...» 

Değerli arkadaşlarım, biz bina yapmadınız 
demedik. Bugünkü Son Havadis Gazetesinin de 
belirtltiği gibi üniversitede yapılması gereken 
reform yapılmamıştır ve makale şöyle başlıyor : 
«Yüksek öğretim kuruluşları dejenere olmaya 
yüz tutmuşlardır» Yüksek öğretim kuruluşla
rının ciddî dertleri vardır. Bunlara dikkati çek
meye çalıştık. 

Hatırlanacaktır arkadaşlar, bunu bu defa 
getirmiyoruz. Buhran oldu da simidi getirmiyo
ruz; geq&a yıl bütçesinde söyledik, öğretmen 
yürüyüşü olduğu zaman ve Türkiye'de seçim
lerden sonra öğrenci hareketleri ile öğretmen 
yürüyüşleri konusunda Mecliste bir gündem dı
şı konuşmalar serisi yapıldığı ğün de Yüce Mec
lise arz etmek fırsatını bulmuştum, üniversite
lerimizin Ve bâzı yüksek okullarımızın silâh de
posu halline geldiğini, ihtilâl yuvası halinle ge
tirildiğini arz ederek, arama" yapılmasını bu 
kürsüden talebetmiştim. Arkadaşlarım hatırlı-
yacaklarldır ki, G. P. Grupu adına silâh arama
sı yapılmasını talebettiğimiz günden bir kaç gün 
sonra İstanbul'da bir yüksek öğretim kurumun
da arama yapıldı ve pek çok sayıda molotof 
'bombası, tabanca, silâh ele geçirildi. Fakat bls 
bu kürsüde aramanın ani olarak ve balskm şek

linde yapılması halinde sonuç verebileceğini 
ööyl'emiştik. Bir yerde arama yapıldı; gayet 
tantanalı, depdebeli, silâhlar masalar üzerine 
serilmek suretiyle fotoğraflı bir basın toplantı 
sı yapıldı. Basın toplantısında başka aramaların 
yapılacağı ilân edildi. Ondan sonra birer gün 
ara ile istanbul'da Site Yurdu, Kadırga Yurdu, 
arkasından Ankara'da falan bina, falan yurt, 
Ziraat Fakültesinde aramalar yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu usulle yapılacak 
aramadan bir fayıda bulmak mümkün mü? Ni
tekim bas'kın halinde yapılan birinci aramada 
külliyetli miktarda silâh ele geçirildiği halde 
ondan sonra yapılan aramalarda şu kadar san 
tim uzunluğunda bir bıçak falan gibi, nasılsa 
neşriyatın farkına varmamış olan bir gafilin 
üzerinde yakalanan bir silâh gibi bâzı sudan 
neticeler elde edildi. 

Mesele bir tutum meselesidir derken bunları 
söylüyoruz arkadaşlar. Gevşeklik vardır, basi
retsizlik vardır, bu meselelerde daha ciddî bir 
tutuma ihtiyaç vardır, derken işte buna benzer 
misaller söylüyoruz. 

Türkiye'nin meseleleri büyüyerek gidiyor, 
küçülmüyor. İktisadi meseleler büyüdüğü gibi, 
huzurla, güvenle, asayişle ilgili, rejimin kade
riyle ilgili meseleler büyüyerek gidiyor. Bugüne 
kadarki başarı tablosu ve icraat tabloışiyle Tür
kiye'de bu gidişe dur demeye bugünkü Hükü
metin muktedir olduğuna inansak bunu bu kür
süden açıkça söyleriz arkadaşlar; ama hakika
ten inanamıyoruz ve Türkiye'nin sielâmelfci, re
jimin selâmeti için bir nöbet değişikliğinin za
rarlı olmıyacağı kanaatindeyiz. Bu nöbet deği
şikliğinin memlekete zarar vereceğine inanma
dığımız gibi, A. P. ne de, Sayın Demirel'e zarar
lı olacağı kanaatinde değiliz. Bunu da taim bir 
samimiyelîile söylediğimizi ifade etmek istiyo
rum. 

Zirai mahsuller konusunda, fındık bahsinde 
rakamlar verildi, arz edecek değilim, başka ra
kamları bir bir söyliyecek değilim. 

Et ve Balık Kurumu ile ilgili olarak söyle
dikleri, kuraklık yılı olarak bu yıl alman ted
birlerle ilgili idi. Benim mâruzâtım kuraklık 
olsun olmasın her yıl görülen bir hastalıkla ilgi
li idi. 

Mahallî idareler konusunda buyurdular ki, 
biz bu kanunu geçen dönemde sevk ettik, bu 
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dönemde de sevk ettik. Biz de diyoruz ki, ikti
dar partisi, çoğunluk partisi 1966 yılının biiti-
miniden önoe çıkaracağını vadettiği bir kanunu 
beş yıl sonra sevk ettim, diyerek yetinemez. Bu 
nu çıkarmak imkânı, sıkı bir şekilde takibedil-
seydi vardı. Sıkı bir şekilde takibedilen kanun
ların bu Meclisten nasıl çıktığını biliriz. Taki-
bedftlmiyen birtakım mevzuların da ne kadar 
hayati olurlarsa olsunlar, ne kadar Türkiye'
nin temel dâvası olurlarsa olsunlar, Komisyon
larda kaldığını biliriz, arkadaşlar, icranın bun
da bir rolü vardır, icranın başının bîr sorumlu
luğu vardır. Bunu açıkça söylemek tabiîdir. 

Notlarla konuştuğum için zamanı hesaplıya-
madım. Vaktinizi biraz fazla almış olduğumu 
görüyorum. 

Kıbrıs dâvasında bir kaç konuyu arz edeöe-
ğim ve sözlerimi kısa kesmeye çalışacağım. 

Kıbrıs konusunda G. P. nin görüşleri çok 
açık olarak bu kürsüye getirildi. Sayın Başba
kan hatırlattılar; bir genel görüşmie istedik ve 
mevzuu burada enine, boyuna tartıştık. Hükü-
melte verdiğimiz ve millî menfaatler bakımın
dan o gün yayınlamadığımız, bugün de yayın
lamayı henüz düşünmediğimiz bir muhtıramız 
vardır. G. P. olarak biz uzun vadeli millî nede 
fin taksim olması gerektiği görüşünü inançla 
savunuyoruz. Karşı taraf Enosis hedefini mil
lî hedef olarak ilân edip dururken, Makarios'un
dan Yunan cuntasına, mektepteki hocadan köy 
papazına varıncaya kadar her yerde ve herkes 
Enosis hedefini ilân edip dururken, millî hedef
ten vaz geçmediğini söylerken, Türkiye kendi 
millî hedefini ifade etmezse bir uzlaşmaya var
mak da muhaldir. Millî hedefimizi bilmeye mec
buruz. Ara bir yola gidilecekse, bu ara yol da 
ancak hakiki millî hedefimizi bilmekle ve onu 
takibetmekle gerçekleşir inancındayız. 

Üniter devlet konusunda O. H. P. nin Sayın 
Genel Başkanı ile Sayın Demirel ve Çağlayangil 
arasında bir münakaşa vardır. Bu üniter devlet 
sözünün Çağlayangil tarafından ne zaman ve 
nasıl telâffuz edildiğini hatırlıyanlardan biri
yim. Sanıyorum Bütçe Komisyonunda Sayın 
Çağlayangil Kıbrıs konusunda müzakere yapı
lırken bunu ilk defa söylediler. Üniter devlet 
sözünü duyduğum zaman irkildiğimi ifade et
meliyim. Hattâ dostum olan Siyasal Bilgiler Fa
kültesindeki eski arkadaşlık yıllarından tanıdı
ğım ve o gün orada bulunan bâzı zevata; «Na

sıl olur, Türk Hariciyesinin böyle bir görüşü 
olabilir mi? Üniter devlet sözü nereden çıktı? 
Biz bunu kabul mü ettik?» diye sorduğum za
man, «O mânada sarf edilmemiştir.» dediler. 

Aslında - mesele galiba - üniter devlet sözü
ne Sayın İnönü'nün verdiği mâna ile Sayın Çağ
layangil'in verdiği mânanın birbirinden çok 
farklı olmasından doğuyor. 

Burada Sayın Başbakan üniter devletten 
bahsederken dediler ki; «Yani Kıbrıs'ın iki ta
ne mi büyükelçisi olacak, falan memlekette?» 

Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri üni
ter bir devlet değildir, federal bir devlettir. İs
viçre üniter bir devlet değildir, federal bir dev
lettir, âma İsviçre'nin Türkiye 'de iki büyükelçi
si, üç büyükelçisi mi var? Bir İtalyanca konu
şan bölgenin, bir Fransız bölgesinin, bir de Al
man bölgesinin üç tane büyükelçisi yok. Fede
ral devletlerin de millî savunma konusunda, dış 
politika konusunda, bâzı millî olması zaruri 
olan konularda tek servisle idare edilmesi pek 
tabiîdir. Üniter devlet federal bünyenin zıddı 
olarak kullanılır. Üniter devlet Enosisin karşı
lığı değil, üniter devlet taksim edilme
miş, yani arazi bütünlüğünü mufiıafaza et
miş Kıbrıs anlamında kullanılmaz, olsa 
olsa Yunanlılar veya Rum tarafı; «Biz Enosis-
ten bahsetmiyelim, siz de taksimden bahsetme
yin şu masa başında, geliniz bağımsız Kıbrıs'ı 
ayrı devlet olarak, Yunanistan'a katılmamış ve 
ortasından taksim edilmemiş ayrı devlet olarak, 
müstakil devlet olarak kalmış Kıbrıs'ı nasıl 
idare edeceğiz?» meselesi üzerinde duralım de
miş olabilirler. Konuşma ancak bu zemin üze
rinde başlamış olabilir. Ancak, üniter devlet sö
zü bunu ifade etmek için kullanılmışsa, sarih bir 
terim yanlışlığı vardır; yani bağımsız, müstakil, 
tek devlet, ayrı devlet mânasında kullanılmışsa, 
üniter devlet bu demek değildir. Üniter devlet 
federal devletin zıddıdır. 

Ne idi Kıbrıs statüsü? Kıbrıs'ın kanaatimce 
Londra ve Zürihte kabul edilen statüsü coğrafi 
esasa dayanmıyan, fakat ayrı cemaatler esasına 
dayanan kazi federatif sistemdir, şibih federa
tif yahut. Federalizme benzer bir sistemdir. 
pek geniş ölçüde federal unsurlar ihtiva eden 
bir sistemdir. Kıbrıs Anayasasını baştan sona 
kadar okuduğumuz zaman sarih bir coğrafyaya, 
sarih bir alana ayırmak suretiyle, «şurası Türk 
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eyaleti, burası Rum eyaleti» diye bir ayrılık 
gözetilmemiştir, ama Mecliste sandalyalar, «Bun
lar Rum sandalyaları, bunlar Türk sandalyala-
rı» memuriyette de, «yüzde şu kadar memuriyet 
Rum unsurunun şu kadar yüzde memuriyet 
Türk unsurunun kullanacağı memuriyet» diye 
bir nevi federalizm esasına dayanmıştır. 

Ben şahsan federal yapının Kıbrıs'ta devam 
edebileceğine, yaşama gücü olduğuna asla inan
mıyorum. Federal bir devlet millî birlik şuuru 
olan yerde yaşar. 

Bir defa arz ettim, kısaca tekrar edeyim: 
Amerika Birleşik Devletlerinde Teksaslı var
dır, Kaliforniyalı vardır, ama hepsi ben Ameri
kalıyım, der. isviçre'de Fransızca konuşan ve 
İtalyanca konuşan ve Almanca konuşan isviç
reli Alman bayrağını görünce nefret eder, Fran
sız bayrağına benim bayrağım demez, italyanca 
konuşan kendisini italyan saymaz, ben isviçre
liyim, der ve hepsi İsviçre bayrağı altında öl
mek ister, o bayrak için savaşmaya can atar. 
Kılbns t a böyle bir millet yok, bir isviçre mil
leti yok, bir Amerika milleti gibi bir millet yok. 
Kıbns t a Türk milletinin parçası var, Kıbrıs'
ta Yunan milletinin devamı var. (G. P. sırala
rından alkışlar) Kıbrıs'ın bir bayrağı var, üze
rinde bir yeşil ada resmi bulunan bir bayrağı 
var, ama bu Kıbrıs bayrağını Kıbrıslıya sor
sanız bilmez. Türk unsuru evime Türk bayrağı 
asıyor, Rum unsuru Yunan bayrağı asıyor. Be
nimki Cumhuriyet Bayramını kutluyor, öteki 
kiralın cülusunu kutluyor. 

Arkadaşlar, bunlar ayn millet. Kendilerini 
ayrı ayrı milletlerin parçası gören insanları fe
deral bir sistem içinde yaşatmak mümkün de
ğildir. Federal sistem millî birlik duygusunun 
kuvvetli olduğu yerde yaşar, ama millî birlik 
duygusu olmıyan yerde mutlaka santrfüj kuv
vet gibi büsbütün ayınr. 

Biz de bir taksim istiyoruz. Federatif yol 
taksime götüren yol olabilir. Biz taksim tezini 
savunurken, esasen bunun başka çözüm yolla
rından belki geçerek varılacak, nihai ve son 
hedef olduğunu söyledik. Bugün masa başına, 
«Taksim» diye oturalım. Bugün taksimi elde 
etmenin mümkün olmadığını biliyoruz, ama 
bizim de bir millî hedefimiz olsun arkadaşlar. 
Yüz yıllara uzanan hedefleri olan milletlerin 
karşısında Türkiye'nin de biraz daha uzun va
deli hedefi olmak lâzımdır. Kıbrıs'ta millî men

faatlerimize uygun hal tarzı, barışçı hal tarzı, 
devamlı yaşama gücü olan hal tarzı, oradaki 
Türk unsurunu müstemleke halkı gibi ezdirmi-
yecek olan hal tarzı taksimden başka bir şey 
olamıyacağı inancını yüreklerimize ve kafalan-
mıza yerleştirirsek, bu millî hedefe hangi yol
dan, doğrudan doğruya mı, biraz dolanarak mı 
gideceğimizi tesbit etmemiz mümkün olur, ama 
hedefi bilmeliyiz. 

Üniter devlet tâbirinin yanlış kullanıldığı 
inancındayım. Eğer her türlü federatif unsur
dan ayıklanmış bir statü anlamında bir anlaş
ma zeminine varılmış ise, yanlıştır ve o zaman 
yapılan tenkidler tamamiyle hak kazanır. Be
nim bildiğim bu değil, bu müzakereyi yapan 
insanlarla konuştuğum zaman aldığım intiba bu 
değil. Ama başka, bu noktada bir endişem yok, 
Kıbrıs'ta bugün ayrı bir Türk Geçici Hükümeti 
var âdeta, ayrı bir icra kuvveti var. Bilâkis fiilî 
durum eskisine nazaran iki başlı olmaya doğru 
Kılbns'ı götürmekte. Ayn bütçesi var; eskiden 
tek bütçesi vardı, iki bütçe var şimdi. Eskiden 
bir polis vardı, komiser Türk'tü, emrindeki po
lis memuru Rumdu veya aksi idi bdr başka ka
rakolda. Bugün Türk'ün ayrı polis teşkilâtı var, 
ayrı üniforması var, ötekinin ayrı polis teşki
lâtı var; hattâ onun silâhlı kuvveti var, bunun 
silâhlı kuvveti var. Karşılıklı olarak bölünme 
devam etmekte. Yalnız biz bunu yaşatabilmeli 
ve devam ettirebilmeliyiz. Bunu, askerî yoldan, 
iktisadi yoldan, mânevi unsurlariyle devam etti-
rebdlmeliyiz. Hangi üniter devlet? Kıbrıs'ta bı
rakın isviçre gibi federasyonu, üniter, yani hiç
bir federatif unsuru olmıyan bir devlet kurul
ması mümkün değildir. Bu, Kıbns Türklüğünün 
sonu demek olur. 

O halde üniter devlet tâbirini federal unsur
lardan ayıklanmış, federatif mahiyetten tama
men uzaklaşmış bir statü anlamında kullanmış-
larsa tamamiyle yanlıştır, yok eğer bağımsız 
ve ayn Kıbns anlamında kullanımışlarsa bunun 
da adı üniter devlet değildir. Hukukan bu tâ
bir onu ifade etmez. 

Bir başka nokta.. Benim için endişe kayna
ğı başka noktadan geliyor arkadaşlar; Parlâ
mentoda, memuriyetlerde, Bakanlar Kurulunda 
% 30 temsil hakkını elde etmiş olan Türk Ce
maatinin, şimdiki müzakerelerde Türk nüfusu
nun nisbeti kadar temsile razı olduğuna dair 
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iddialar vardır; yabancı basında çıkmış, Atina'
dan yayınlanmış iddialar vardır. % 30 yerine 
Tüırfk Cemaatinin memuriyet, Parlâmento ve 
başka organlardaki temsil oranını % 18 e indir
meyi kabul ettik mi bu müzakerelerde? Bu nok
tanın açıklanması lâzımdır. Bu ve buna benzer 
somut, elle tutulur birtakım tâvizler verme yo
luna g'idılmekte midir? Bizi endişeye sevk eden 
bu olabilir. 

Kıbrıs konusunun yeni umsurlariyle bu Mec
liste en kısa zamanda bir defa daha ele alınıp 
konuşulmasında Türkiye'nin menfaati olacağı 
inancındayım. Kıbrıs'ta maceraya heveslenebi
lecek olanlara da Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu dâvaya verdiği önemin bir kene da
ha hatırlatılmasının Kıbrıs cemaatinin durumu
nu kuvvetlendireceğini sanıyorum. 

Patrikhane konusuna temas ©dildi. Değer
li arkadaşlarım, bugünlerde Patrikhane ile il
gili çok yeni bir kitap elime geçti; «Dialoque 
Avec le Patriarhce Athenagoras» adını taşı
yan koca bir kitap, Patrik Athenagoras'la 
konuşmalar. Ortodoks kilisesinin ünlü kişi
lerinden birinin aylarca gelip, istanbul'da otur
mak suretiyle istanbul Rum cemaatinin, Rum 
kütlesinin arasında Heybeliada'da, Fener'de 
uzun süren bir ikamet ve incelemeden sonra 
yazmış olduğu bir kitap. Dikkate değer bir 
kitap. Bu kitabı temin etmekte güçlük çektim. 
Fransa'ya sipariş verildiği zaman, Türkiye'den 
gelen bir sipariş üzerine evvelâ, «Bu kitabın 
Fransa dışına ihracı yasaklanmıştır» dediler, 
ama nihayet yolu bulundu ve Meclis Kütüpha
nesine de bu kitap geldi .arkadaşlar. îstiyen 
arkadaşlarımız da inceleyebilirler. 

Bu kitapta, Patrikranenin son zamanlarda 
eskisiyle kıyas edilemiyecek kadar milletler
arası bir statüye yükselmiş olduğunu ve tehlike
nin çok büyük ölçüde ciddiyet kazandığını gös
teren bilgiler vardır. 

istanbul Ortodoks Kilisesinin Roma'daki 
Katolik Kilisesi ile barışması, 1 000 yıllık bir
takım ihtilâfların çözülme yoluna girmesi, Tür
kiye bakımından önemli bir gelişmedir. Rus
ya'da bugün komünizm var. Çökmeye mah
kûm bir sistemdir. Rusya'da din bahsinde ge
ri dönüş başlamıştır. Rusya'da bir Ortodoks 
Kilisesi var. Tarih boyunca istanbul'daki Pat
rikhane ile Moskova Patrikhanesinin Slav 

memleketlerindeki Ortodoks teşkilâtının işbirli
ği Türk Devletinin başına hudutsuz gaileler 
açmıştır. Şimalimizdeki komünist tehlikesi ya
nında, istanbul Patrikhanesi ile Moskova Pat
rikhanesi arasındaki ilişkilerin geliştirildiğini 
gösteren işaretler vardır. Bizzat Patrik At-
henagoras'ın bir bakıma millet olarak göster
diğimiz bazen taşırı müsamahanın, bazen gaflettin 
ifadesi olan bir cümlesi dikkatimi bu kitapta 
çekmiştir: «Türkler, üstümüze kar gibi yağdı
lar, amıa biz asırlar boyunca bu karın altında 
sıcacık barındık ve yaşadık» diyor. Cümle biz
zat Athenagoras'ındır arkadaşlar. Aslında bu, 
Türk Milletinin müsamahasını gösterdiği gibi, 
dinde cebir kullanmadığını gösterdiği gibi, dâ
vanın nasıl görüldüğünü ve geleceğe ait ne gi
bi emeller beslendiğini göstermesi bakımından 
da önem taşır. Patrikhane konusunun da bu 
Mecliste münasip bir zamanda ele alınması ge
rekli olacaktır sanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Sayın Başbakan, son günlerin önemli tartış

ma konusu üzerinde de, neşriyat üzerinde de 
çok dikkatli olmaya çalışarak, haklılıktan, ob
jektiflikten ayrılmamaya çalışarak söylediğim 
sözlere temas buyurdular. 

Hür basının ehemmiyetini belirttiler, «Hür 
basın olan yerde, çok şeyler söylenir» dediler. 
Arkadaşlar, doğrudur. Gerçekler de yazılır, if
tiralar da söylenir. Bu mevzuda sanırım, Tür
kiye Parlâmentosunda bir gazeteci milletvekili
nin taa yirmi yıl önce söylemiş olduğu bir cüm
le vardır, Fransız devlet adamlarından Üçüncü 
Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Thiers'in bir 
cümlesi vardır; Thiers demiştir ki: «Bir mem
leketin aslında faziletsiz fakat tenMdler orta
ya atalamadığı ve gerçekler söylenemediği için 
faziletli gibi gösterilen kimseler tarafından ida
resi yerine, aslında faziletli, fakat hürriyetlerin 
suiistimali yüzünden çamur atılan kimseler ta
rafından idaresi daha iyidir» 

Bu söz hakikaten ağırlık taşıyan bir söz
dür. Demokratik rejimin üstünlüğü buradadır 
arkadaşlar. Demokratik rejimde doğrudur, 
her türlü iddialar ortaya konabilir ar ita demok
ratik rejimde iftira da ortaya çıkar çedik, ger
çek de ortaya çıkar dedik. Bu mevzuda açık
lığa kavuşması gereken meseleler vardır ve bu 
meseleler yeteri kadar açıklığa kavuşmamıştır 
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arkadaşlar. Bunu vicdanî bir kanaat olarak 
arz etmeyi bir vazife sayıyorum. Bu mevzuun 
üzerine, bir yangına körükle gider gibi gitme
dik. Bu mevzuda büyük polemik açmaya, buh
ranın başından beri dikkat etmedik, ama bu 
me\ .TU yokmuş gibi, bu müzakerelerde bu mevzu 
yokmuş gibi davranmayı da mantıki saymadık. 

Değerli arkadaşlarım; bu mevzu bugünün si
yasi ortamı içinde bir mesele olarak şu Mecliste 
bulunan her arkadaşımızı meşgul etmiştir. Yük
sek Murakabe Heyeti konusunda Sayın Başba
kanın verdiği izahatı yeterli bulmadım. Tâyin
lerle ilgili olarak buyurdular ki; «Valiler tâyin 
edilir, müsteşarlar tâyin edilir...» Elbette ki 
tâyinler yapılır. Ama Yüksek Denetleme Kuru
lundan bahsederken bir taraftan 38 yıllık, 39 
yıllık hizmetler, yorulmuş kimseler manzarası 
çizdiler, öbür taraftan merkez valileri söz konu
su olunca; tam en verimli çağlarında 38 - 40 ya
şında, 45 yaşında pek çok dinamik, iyi yetişmiş, 
tecrübe görmüş idarecinin hiçbir iş yapmadan 
İçişleri Bakanlığının odalarında bekletildikleri 
vakıasına temas etmediler. Merkez valileri, ger
çekten son derece de kıymetli insanlar, boş dur
makta. Bu bir mesele, öte yandan Yüksek 
Murakabe Heyeti ile ilgili olarak bir gerçeğin 
açıkça bu kürsüde söylenmesi lâzım. Bu deği
şiklik, arkadaşlar, zaman bakımından talihsiz 
olmuştur, çok talihsiz olmuştur. 
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veya 38 senelik hizmetleri olduğu söylenirken, 
Sayın Sezgin tarafından yapılan açıklamada 
bir başka üslûp kullanılırken, Sayın Demirel'in 
burada, «Bu insanlar kıymetlidirler ve tecrübe
lerinden çeşitli iktisadi Devlet Teşekkülerini 
faydalandırmak için bunların her birini önemli 
idare meclislerine atadık» tarzında izahat ver
mesi, bilmiyorum ne dereceye kadar kararname
nin gerekçesiyle veya yapılmış, verilmiş olan 
başka izahatla mutabakat arz eder? 

Kararname imzalarının bir günde tamamlan
dığını sanmıyorum. Bâzı kararnamelerin elden 
dolaştırılarak çok özel bir önem verilerek, özel 
bir takiple bir günde imzalandığı vâkıdir, ama 
normal bir seyir takibeden kararnamelerin bü
tün bakanlar tarafından bir günde imzalanması 
mümkün olmadığından, ayın 9 unda ilgili Ba
kan tarafından ilk imza atılmış ve kararnamede 
9 tarihi bulunmuş olsa bile kararnamenin bâzı 
imzalarının sonra tekemmül etmiş olması akla 
gelebilir ve bilhassa son buhranın doğmasına yol 
açan olaylar zinciri içinde ayın 11 indeki oyla
madan sonra, bu kararnamenin hemen bir gün 
sonra Yüce Cumhurbaşkanlığı makamına arz 
edilmiş olmasını, tekrar ediyorum, bir talihsiz
lik olarak saymak mümkündür. 

Sayın Başbakan, «Makam teminatı yoktur» 
dediler. Arkadaşlar, aslında her demokraside 
memuriyetlerin bir ölçüde - bir ölçüde diye tek
rar ediyorum ve altını çiziyorum - hukukî temi
natı vardır ve olmak gerekir. Aslında makam 
teminatı, siyasi makamlar için yoktur. Memu
riyet makamından ayrılan bir kimsenin, bu se
beple kaza merciine gidip şikâyet hakkı vardır 
da, siyasi makamından çekilmeye mecbur olanın 
her hangi bir mahkeme önünde, «Beni mağdur 
ettiler» demeye hakkı yoktur. Siyasi makamlar 
teminatsızdır, ama diğer makamların bir ölçüde 
teminatı - bir ölçüde diye arz ediyorum - var
dır. 

Devlet idaresi bakımından, şüphesiz icra kuv
vetinin memuriyet nevilerine göre değişmek üze
re takdir hakkı olacaktır. Bu takdir hakkı bâzı 
memuriyetlerde daha geniştir. Memuriyetlerin 
mahiyeti murakabe mahiyetine doğru gittikçe 
icra karakteri azalıp, kazai inceleme mahiyetine 
doğru uzandıkça bu teminatın dozu ve derecesi 
de yükselir. 

Bu heyetin Devlet Demiryollariyle ilgili bir 
raporu tartıştığı, bugün başka yerlere nakledi
len kimselerin böyle bir raporun yazılmasında, 
tartışılmasında görev aldıkları ve faaliyet gös
terdikleri bilinen bir gerçek. Bir neşriyat ya
pılmış, Şubat'in belli günlerinde; kararname tam 
o günlerde çıkıyor. Verdikleri tarihle, neşriyat 
tarihi birbirine pek yakın. Ayın 9 unu taşıyor 
kararname, doğrudur. Cumhurbaşkanına veri
lişi, imza için gönderilişi ayın 12 sidir dediler. 
Ayın 11 inde Hükümet, bütçesinin reddi sebe
biyle Mecliste azınlıkta kalmıştı. Samyorum ki 
henüz istifa etmemişti ayın 12 sinde, ama ayın 
11 inde siyasi bakımdan istifa zorunluğu doğu
rabilecek bir oylama Mecliste cereyan etmiş 
idi ve «Bu oylamanın; bir ölçüde bu hâdise
lerle irtibatı var mıdır?» düşüncesi hatıra gele
bilir idi. Gerçekten zaman bakımından çok ta
lihsiz olmuştur. Bu insanların bir taraftan yaşlı 
oldukları veya 38 sene ayni yerde kaldıkları 
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Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyo
rum. 

Bir şey ifade edeyim; Sayın Başbakan, bura
da bizim tarafımızdan söylenmemiş olan bâzı 
sözlere cevap verdiler. G. P. nin görüşleriyle il
gili olmıyan bu iddiaların Kıbrıs gibi bir millî 
dâva hariç, hiçbirini cevaplamak lüzumunu şüp
hesiz hissetmedim. Yalnız, sözlerimin sonunda, 
bu müzakerelerden vâsıl olduğumuz bir intibaı 
arz etmek istiyorum: Bu Hükümet güven oyu 
alacak mı, almıyacak mı? Bunu nihayet yarın
dan sonra göreceğiz, Cumartesi günü göreceğiz. 
Güven Partisi, Hükümete güven oyu vermiye-
ceğini ifade etmiştir. Zaten, aynı Hükümete 
daha evvelce de güven oyu vermemiş idik. Bu 
mevzuda birçok tenkidlere mâruz kalıyoruz. 
Galiba, Güven Partisine bugün pek çok haksız 
tarizde bulunan Sayın Başbakan, bu mevzuda 
«Muhalefet partileri için Hükümeti değiştirmeye 
çalışmak, yalnız hak değil, aynı zaman da vazi
fedir» sözünü kendi Temsilciler Meclisinde söy-
liyerek, muhalefetin kırmızı oy vermesinin veya 
güvensizlik oyu vermesinin pek tabiî olduğunu 
kabul etmişlerdir. Bunda bir gayri tabiîlik yok
tur. Hükümet güven oyu alırını, almaz mı? Bu, 
muhalefet partilerinin ve başka milletvekilleri
nin davranışı ile yarından sonra belli olacaktır, 
ama bugünden belli olan, kanaatimizce belli 
olan bir hususu arz etmeyi vazife sayıyorum: 
Türkiye'de huzurun, Türkiye'de güvenin daha 
çok kökleşmesi ve «Demokratik rejim içinde 
murakabe sistemi işliyor, bu demokratik rejim 
her derdin çaresini buluyor», dedirtebilmek için 
Hükümetin değişmesinde isabet görüyoruz. Hü
kümetin değişmesi halinde, bunun Türk demok
rasisine zaıf değil, kuvvet getireceğine samimî 
olarak inanıyoruz. Ve bir şeye daha inanıyoruz: 
Bu Hükümet bu haliyle ve bu icraat tablosu ile 
ve son zamanlarda cereyan eden olayların akışı 
ile Cumartesi günü güven oyu alsa da, Büyük 
Milletimize gerekli güveni vermeyecektir. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — C. H. P. ile 
koalisyon yapsanız bari. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Be
yefendi, biz kendi fikirlerimizi savunuyoruz, ob
jektif ölçüler içinde savunduk. Bu gibi tarizler, 
hep bizim sözlerimizin yanından geçer, üstün

den geçer, ama hiçbiri bizi yaralamaz, söyliyen-
leri yaralar. Gerektiği zaman da cevabı verilir. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

Başkanlığa intikal eden bir taikrirde, «Vaikit 
geçmiştir. Konuşmaların 20 dakikaya indirilme
sini arz ve teklif ederiz.» deniliyor. Sayın Sa
lih Aygün ve Sayın Mustafa Topçular imzala
mışlardır. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Necdet Uğur, 
buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından «Geri 
alındı» sesleri) 

Sayın Mustafa Topçular ve Sayın Salih Ay
gün, verdikleri önergeyi geri aüjmışlardır, öner-
ge geri verilmiştir. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Necdet Uğur 'undur. Buyurunuz 
Sayın Uğur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Sözlerime başlamadan önce, yeterlik yahut da 
kısıtlama önergesini geri aldıkları için, Adalet 
Partili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 
Aslında, partilerin gruplarının konuşmalarının 
sınırlanması pek tekin de gelmiyor ve bir fay
dası da yoktur. 

Sayın Başbakan, konuşmalarının başında, bu
rada Hükümet programı tenkid edilirken, yapı
lan tenkidlerin daha çok 1965 - 1969 icraatı için 
olduğunu ifade ettiler ve dediler ki, «Oysa ko
nu, Hükümet programı idi; 1965 - 1969 un he
sabı verilmiştir.» 

Şimdi Hükümet programını açıyoruz, orada
ki meselelere bakıyoruz. Yine aynı sırada, ken
disinin belirttiği gibi, Türkiye'nin yıllarca sü
ren meseleleriyle ilgilidir. Yalnız 1965 - 1969 
dönem ile değil, daha önceki dönem ile ilgili 
ve mutlaka çözüm bekliyen köklü meseleler, ki, 
Hükümet olarak önümüzdeki devrede güven oyu 
alırlarsa, üzerine el koyacakları meselelerden, 
elbette bu Hükümet programından bahsederken 
bu köklü meselelerden bahsetmek gerekirdi. 
Karşımızda 1965 - 1969 döneminin sorumlu Hü
kümeti aynen devam ettiğine göre, önümüzdeki 
devrede de yapacakları uygulamalar bir önceki 

— 517 — 
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devreye benzediği için, siyaset felsefeleri ayni 
olduğu için, haklı olarak bunları eleştirebilir
dik. 

öyle anlıyoruz ki, kendileri seçimlerde bir 
ibra mahiyeti görmektedirler. Yani, «Bu dev
renin hesabı 4 ay önce, meydan meydan seçim
lerde görülmüştür, artık mesele kalmamıştır» 
diyorlar. 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun kısmen belirttiği 
bir noktaya, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisini 
ilgilendirdiği için, ben de dokunmak istiyorum. 
4 ay öncesinin meselelerinin buraya getirilme
sinden şikâyetçi olan Başbakan, Cumhuriyet Halk 
Partisine 40 - 50 yılın meselelerinin hesabını 
sormuştur. Bu hesapların üzerinden, bu devre 
arasından kaç seçim geçmiş, kaç iktidar değişik
liği geçmiştir? Ama, Cumhuriyet Halk Partisi 
hiçbir zaman bu dönemin hesabını vermekten 
gocunmamıştır. Bu devrenin hesabını bir övünç 
olarak taşımaktadır. 

Dış politikada - öyle görülüyor ki - Adalet 
Partisi iktidarları ile Cumhuriyet Halk Partisi 
arasında son yıllarda temel ayrılıklar belirmeye 
başlamıştır. Bu durum, gerek NATO dolayı-
siyle, gerek Kıbrıs dolayısiyle, gerekse Orta - Do
ğu dolayısiyle ifade edilmektedir. Bizim gö
rüşümüzün özeti, dış politika olarak, defalarca 
ifade edilmiştir. Bugün de kısaca ifade edilmiş
ti, vuzuha kavuşmak için tekrarda fayda var
dır. 

NATO'da kalacağız. Amerika'ya ve Sovyet 
Rusya'ya düşmanlık takibedilmesine karşı ola
cağız. İkili Anlaşmalar tartışmalarında belir
tildiği gibi, NATO üyesi olarak da Sovyet Rus
ya'yı tahrik etmiyecek durumda bulunmak için, 
daha fazla dikkat gösterilmesinden yana olaca
ğız. 

ikili Anlaşmaların Meclisten geçirilmesini, 
Cumhuriyet Halk Partisi talebetti. Bu talebin, 
ikili Anlaşmaların Meclisten geçirilmesinin ik
tidar için bir zaıftan daha çok, bir kuvvet bir 
güç olacağı kanaatinde idi. Esnek Mukabele 
Stratejisinden, Cumhuriyet Halk Partisi Tür
kiye adına endişelerini belli etmektedir. Orta -
Avrupa'ya saldırı olursa nükleer savunma hare
kete geçecektir. Biz, kanaatlerde ne olacağın
dan endişe etmekteyiz. Bu endişemizi bütün ay-
rıntılariyle, gerek kapalı oturumlarda ve gerek
se bugün ifade etmiş bulunduk, tekrarı ile vak
tinizi almıyacağım. 
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Yalnız, bir beyan üzerinde yeni endişeleri
mizi belirtmek istiyoruz : «Türkiye üzerinden 
iran'ı ve Basra Körfezini hedef tutan büyük 
bir istilâ hareketi görülürse, Merkezî Avrupa'
ya olan saldırıda olduğu gibi, yine nükleer 
savunma harekete geçecektir.» denilmiştir. Bu 
beyanda, Türkiye için bir garanti gibi görü
nen bu beyanda bir tehlike görmekte olduğu
muzu ifade ettik. 

Orta - Doğuda, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, hiçbir Devletin aleyhinde vaziyet almı-
yalım, tamamen tarafsız kalalım, diye söylen
di. iktidar partisi - endişe ile görmekteyiz ki -
Orta - Doğuda tarafsızlığın zorunluğuna bizim 
inandığımız kadar inanmamaktadır. Hattâ, 
önce ihtiyatla söylemek istiyorduk; Orta -
Doğuda taraflı bir politikaya gitmek eğilimin-
desiniz gibi ihtiyatlı bir ifade kullanmak isti
yorduk, fakat, görüntüler odur ki, ihtiyatlı 
ifade kullanmadan, iktidar partisinin Orta -
Doğuda taraflı bir politikaya kararlı olarak 
ve bilinçli olarak gittiğini söylemek mümkün 
olmuştur. Bugün burada ifade edildi. Bunun 
için gösterilen sebebin ciddiyeti ile Orta - Do
ğudaki buhranın ciddiyetini takdirlerinize sun
mak istiyorum. Sebeıbolarak; «Birleşmiş Mil
letlerde bir gün oylama olursa, yalnız kalma
mak» ifade edildi. Orta - Doğuda bir gün nük
leer savaşa kadar gidebilecek Türkiye'nin ka
deri ile ilgili bir durum, Birleşmiş Milletler-
deki oy sağlama yolu ile terazinin aynı kefe
sinde nasıl konulabilir? Hayretle gördük ve 
endişe ettik. Kaldı M, Birleşmiş Milletlerde 
oy sağlamanın büyük devletlerle ilgisi olduğu
nu da sanmaktayız, tatbikat bunu göstermek
tedir. 

Kıbrıs konusundaki gelişmeler bellidir. Ge
nel Başkanımız Sayın İnönü bu konuda parti
mizin görüşlerini belli etmiştir, bunları tek
rarlamıyorum. Yalnız, iyi anlaşılmadığını ve 
iyi takibedilmediğini gördüğüm bir noktayı 
tekrar belirtmek istiyorum : Sayın inönü, Lo
zan'dan bir hâtırasını nakletmişlerdi. Dış po
litikada milletlerin politikalarında devamlılık 
olduğunu, bunu o memleketin çıkarının em
rettiğini ve ufak bir tutarsızlığın bazan çok 
büyük kayıplara sebebiyet vereceğini, belirt
mek için söylemişlerdi. Bu da, biraz evvel yine 
Sayın Feyzioğlu'nun başka bir vesile ile temas 
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ettiği, Patrikhanenin üzerinde tartışmalar ce
reyan ederken, Lozan'da, Yunanlılar Patrik
haneyi Türkiye'den kaldırmaya kendi arala
rında razı olmuşlar, sonuna kadar direnecekler, 
ama mesele buraya taküırsa razı olacaklar. 
Ve sonradan, bilinen bir şey, ama bunu böyle 
kabul edip, buna göre Sayın İnönü bir politi
ka yürütüyor ve bütün ağırlığı ile Patrikhane 
üzerinde duruyor. Fakat, heyetten olan bir üye, 
Lord Curzon ile konuşurken, Patrikhane me
selesinin bir Türkiye meselesi olmadığını, sa
dece Sayın İnönü'nün bir meselesi olduğunu, 
ifade ediyor. iSayın İnönü der ki; «Ben bun
dan sonra Patrikhaneyi kurtaramadım.» 

Orta - Doğuda tarafsızlık meselesi, bu mil
letin tümü ile, kaderi ile ilgili bir meseledir. 
Kıbrıs'ta federatif bir devlet olma, bir parti
nin özel görüşü olmaktan öteye oradaki toplu
luğun ve Türkiye'nin menfaatlerine en uygun 
bir çözüm yoludur. Böylesine bir çözüm yolun
da mesafeli kalınırsa, elinin ucu ile tutmuş gö
rünürse, bunun uyandıracağı yanlış kanaatleri 
belirtmek isterim. 

Bu dış politika konusunu bitirmeden evvel 
bir hususa daha temas edeceğim: «Devletlerara
sı mukavelelerde inanç asıldır, inançsızlık asıl 
değildir.» dedi Sayın Başbakan. Aslında, Dev
letlerarası mukavelelerde inanç her taraf için 
asıldır, tek bir taraf için değil. Yalnız, büyük 
devletlerle olan münasebetlerinde Osmanlı Dev
letinin bu inancı mübalâğaya vardırması yüzün
den tarihi çok acı misallerle doludur. Büyük 
Devletlerin menfaatleri gerektirdiği zaman mu
kaveleleri nasıl yorumladıkları yine tarih say
falarında görülmektedir. İnanç tek taraflı ol
maz, karşılıklı olur. Tarih, tarafların bu inancı 
kendi meleketlerinin çıkarları açısından yo
rumladıklarını göstermektedir. Sanmıyorum ki, 
bununla Sayın Başbakan, «Türkiye bu andlaş-
maları yapmıştır. Bunlar büyük devletlerdir, 
prestijleri vardır, bunlara sadık kalacaklardır. 
Biz de mutlaka sadık kalırız» anlamına söylesin, 
ama her ihtimale karşı bu görüş karşısında ta
rihten gelen bir dikkati ortaya koymak iste
dik. 

Bu dönem içinde, ne zaman ki, kalkınma me
seleleri tartışılır, ne zaman ki, muhalefet ola
rak Türkiye'de köklü tedbirler alınması isteni
lir, bizim karşımıza Sayın Başbakan tarafından 
'devamlı olarak bir kaynaklar meselesi getirilmiş

tir. Demektedir ki; «Kaynaklar yetti de biz 
harcamadık mı, çok defa daha fazla kaynak 
yaratmak mümkündü de biz yaratmadık mı, 
mevcutları iyi kullanmadık mı? 1960 - 1965 dö
neminde 60 milyar vardı, ikinci dönemde 119 
milyar oldu. Ne yapılacaksa bununla yapılacak, 
plân buna göredir, bütçe buna göredir, Hükü
met programı da buna göredir. Siz masraf gös
teriyorsunuz ama kaynak göstermiyorsunuz» 
Oysa, C. H. P. sözcüleri bütçe ve plân üzerin
deki görüşmelerinde yıllardan beri Sayın Baş
bakanın beklediği hususu yerine getirmekte
dirler. 

İkinci Beş Yıllık Plân görüşülürken: 1967, 
1968 bütçeleri görüşülürisen, 1969 un ilk Hü
kümet programı eleştirisi yapılırken, 1970 büt
çesi üzerinde C. H. P. eleştirisi yapılırken en 
yetkili ağızlardan saatlerce partinin bu konu
daki görüşleri belirtilmiştir. 

O. H. P. nin kanaati odur ki, A. P. iktidarı 
kaynaklan yeterli ölçüde geliştinnemektedir, 
iyi değerlendirmemektedir. Kendi yaptıkları 
plân ve yıllık programların koyduğu hedeflere 
ve ilkelere uygun hareket edilmemektedir. 

İş çevrelerinin, büyük toprak sahiplerinin 
baskılan veyahut onlann kınlmaması endişesi 
yıllarca Devlet idaresinin muhtacolduğu ve -
kalkınmanın zorunlu kıldığı vergi kaynaklan-
na kendilerini el attırmamaktadır. 

Kamu iktisadi kuruluşlarının kaynakları da 
geliştirilmemiştir. Aksine bu kuruluşların im
kânlarının sırf istihdam yaratmak ve partizan
ca istihdam yaratmak için kullanıldığı kanısın
dayız. 

Bankalarda ve diğer önemli özel kuruluşla
rın kaynaklarının kullanılmasında, bu kaynak
ların gerektiği gibi kullanıldığının söylenebile
ceği kanısında değiliz. Biz C, H. P. olarak di
yoruz ki; Türkiye'de halk yararına işler yap
mak üzere daha çok kaynak yaratılabilir. Daha 
fazla kaynak ortaya çıkanlınca, Sayın Demi-
rel'in yanlış olarak sandığı gibi ümit ortadan 
kalkmaz, aksine büyük bir ümitsizlik içine dü
şürülmüş bulunan geniş ve yoksul halk kütle
lerine yeni hizmetler ve yeni imkânlar getirile
ceği için, yeni istihdam alanlan açılacağı için 
ümitler artmlmış olur. 

«Neyi beğeniyorsunuz, neyi beğenmiyorsu
nuz? Siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu anlat
mıyorsunuz, bunu anlatın» dediler. Kendileri 
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konuşmalarında sık sık insaftan bahsediyorlar. 
Böylesine bir soruyu 0. H. P. ye sorabilmek 
için gerçekten insafsız olmak lâzımdır. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) C. H. P. yıllardan beri 
Parlâmentoda bütçe konuşmalariyle, program 
tenkidleriyle, sözlü, yazılı sorularla, gensoru
larla neyi beğenmediğini, neden beğenmediğini 
ve doğrusunun ne olduğunu söylemektedir. 
C. H. P. yıllardan beri dağlarda, bayırlarda, 
köylerde, Türkiye'nin en uzak köşelerinde neyi 
beğenmediğini, doğrusunun ne olduğunu halkı
na anlatmış ve bunu halkının anladığını sevinç
le, iftiharla görmüştür,. Sayın Demirel'in bunla
rı duymadığını, anlamadığını sanmıyoruz. As
lında bilmekteler. Hattâ biz diyeceğiz ki, suya 
sabuna dokunmadan yapmak mümkün olsa C. 
H. P. nin önerdiği köklü reformları da yapma
yı istiyeceklerdir. 

Son yıllarda, vaktiyle biz telâffuz ettiğimiz 
zaman feryatlar çıkan bâzı kelimelerin, bâzı de
yimlerin onlar tarafından da kullanıldığını 
memnuniyetle görüyoruz: Sosyal adalet, âdil 
gelir dağılımı, bölgelerarası eşitsizlik... Bunla
rı kendilerinden duydukça sadece memnun ol
maktayız. Yalnız bunların ifade edilmesinin ge
risinde, ifade edilmesi ile gerçekleştirilmeleri 
arasında büyük bir mesafe olduğunu da belirt
mek isteriz. 

Yine Sayın Başbakan «İktisadi istikrar var
dır» dediler. Aslında iktisadi istikrarın az ge
lişmiş bir memleket için çok önemli olduğunu 
Sayın Başbakan bilmektedirler. Bir memlekette 
iktisadi istikrar olmadan siyasi istikrar olamı-
yacağını, hele Türkiye'de iktisadi istikrar orta
dan kalkmışsa, büyük sürprizlerin beklediğini, 
büyük bunalımların geleceğini, bu bakımdan ik
tisadi istikrara çok dikkat edilmesi gerektiğini 
yakın tarihin verdiği derslerden de yararlan
dıkları için çok iyi bilmektedirler ve bunu te
min etmenin bilincinde olduklarından ilk yıl
larda buna dikkat etme çabasını göstermişler
dir ve hâlâ da iktisadi istikrarın olduğunu id
dia etmektedirler. 

0. H. P. olarak, kendilerinin iddia ettiği ik
tisadi ve malî istikrarın Türkiye'de olmadığını,. 
kalmadığını dile getiriyoruz, iddia ediyoruz, 
ısrar ediyoruz. Bu sözlerimiz aynı zamanda 
uyarmak içindir. Türkiye'nin tarihi göstermiş
tir ki, yalnız Cumhuriyet tarihi değil, daha ön-
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çeki yılların Osmanlı Tarihi de göstermiştir ki, 
iktisadi istikrar bozulduğu zaman Türkiye'nin 
siyaset sahnesinde görülebilecek olayların zap-
tedilmesi, hâkim olunması imkânsızdır. Hiçbir 
siyasi çekişme, suçlama yahut savunma kâr et-
miyecektir. önce iktisadi istikrar, sonra siya
set hayatında yapılabilecek olanlar... 

Sayın Başbakan kendi dönemi hakkında bâzı 
rakamlar vermişlerdir. Gelişme hızı, üretim ar
tışları, bütçe harcamaları, smaileşme, yatırım
lar konusunda verilen rakamların bir kısmı 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yaptır
dığımız tetkiklere göre, imal edilmiş ve hiç
bir gerçekle ilgisi olmadığı yerli yabancı bü
tün uzmanlarca kabul edilen millî gelir hesap
larına dayanmaktadır. Göz kamaştırıcı gibi gö
rülen bu rakamların bir kısmı aslında bir yerde 
anlamsızlığa varan birtakım görüntüler göster
mektedir. 

Ekonomik ve malî durumda ortaya çıkan 
dengesizliklerin belirli dönemler için karşılaştı
rılmasını ve plân hedefleriyle mukayesesini 
yapmamakta, daha çok mutlak ifadelerle yeti-
nilmektedir. Bu arada başka ülkelerin ne hızla 
geliştiği, nereye varıldığı, Türkiye nüfusunun 
ne ölçüde arttığı pek göz önüne alınmamak
tadır. 

Ekonomik ve malî istikrarın sağlandığı yö
nündeki iddialara ise, bizzat Sayın Demirel'in 
imzasını taşıyan bir resmî belge ile, 1970 yıl
lık programı ile cevap vermek yerinde olacak
tır. Bu belgede, özellikle 1968 - 1969 yılların
da, plânda, istikrar ilkesine bağlı kalınmadığı, 
açık finansmana gidildiği, fiyatların enflâsyo-
nist ölçüler içinde arttığı münasip dille, fakat 
açıkça ifade edilmiştir. 

Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Sekrete
rinin iki gün önce bir gazetede yayınlanan giz
li raporu aynı konulara dikkati çekmekte ve 
Hükümeti uyarmaktadır. Sayın Demirel bugün 
öğleden sonra yaptığı konuşmalarda demiştir 
ki, «Türkiye'de enflâsyon olduğunu kimse söy
lemiyor.» Oysa, şimdi Türkiye'ye yardım için 
kurulmuş olan Konsorsiyumun Genel Sekrete
rinin raporundan cümleler okuyorum: «1965 yı
lında fiyat artışlarında görülen hızlanmayı, 
Türk makamlarının fiyat istikrarına bağlılık
ları hakkındaki iddialariyle bağdaştırmak zor
dur.» 
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Bir başka oümle: «Meclise sunulmuş bulu
nan bütçe esasen çok bariz hale gelmiş olan 
enflâsyonist tazyikleri mutlaka artıracaktır. 
1969 bütçesi daha başlangıçta dengesizdi. Yıl 
ilerledikçe ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
durumu kesin olarak kötüledikçe bu dengesiz
lik büsbütün arttı. 

Raporun başka bir yerinde şöyle deniliyor: 
«Kamu sektörünün malî durumu, bu sektörün 
yatırım programının gerçekleşemiyeceğini açık
ça gösteriyor.» 

Yine raporda; «Devletin, sağlam kaynakları 
aşan harcamalar yapmasının sonucu olarak bu
günkü kriz birkaç yıldan beri oluyordu. Bu
gün yeni olan husus, dengesizliğin vardığı bo
yutlardır,. öyle ki; eğer zecrî tedbirler alınmaz
sa bu dengesizlikler muhakkak ekonomide zaten 
var olan enflâsyon durumunu büsbütün vahim-
leştirecektir.» denilmektedir. 

Yine rapordan cümleler okuyorum: «1969 da 
fiyat artışlarında önemli bir hızlanma oldu. Bu 
fiyat artışı ne kadar geniş anlamda kullanı
lırsa kullanılsın mâkûl bir fiyat istikrarı sözü 
ile ifade edilebilecek ölçüyü çok aşmıştır.» 

Yine rapordan: «1 Mart 1969 dan itibaren 
Hazinenin Merkez Bankasına büyük ölçüde yük
lenmesi sonucu, ekonomide enflâsyon eğilimleri 
büyük ölçüde körüklenmiştir.» 

Bütün bunları biz söylemiyoruz, yetkili uz
manlar yazmaktadır. 

Sayın Demirel'in bahsettikleri iktisadi istik
rarın bu tablo ile nasıl telif edileceğini merak 
ediyoruz. 

1965 te Hazinenin nakit açığı 1,3 milyar li
ra çevresinde idi. 1969 sonunda bu açık 5,3 mil
yar liraya fırlamıştır. Bu, en azından 4 yılda 
4 milyar liralık eritilmemiş bütçe açığı getiril
diğini gösterir. Sayın Demirel buna mı istikrar 
demektedir? 

1965 te Merkez Bankasının altın ve döviz 
rezervleri 80 ilâ 100 milyon dolar çevresinde 
dolaşıyordu. Bekliyen transferler, diye bir şey 
yoktu. Karşılıksız akreditif açma yolları kapa
tılmıştı. 1969 sonunda ise, sözüm ona, rezerv
ler artmış.... Bekliyen transferlerin 200 milyon 
doları bulduğu, karşılıksız akreditiflerin 120 
milyon dolan bulduğu ve dış ülkelerde paramı
zın itibarının sarsıldığı bir gerçektir. Bu du
rumda, 1965 ile mukayese edilir bir tanımlama 

ile; Merkez Bankası rezervlerinin artmayıp, 
azaldığı ve bugün fiilen eski 20 milyon dolara, 
yani sıfır altı bir düzeye indiği görülmektedir. 
Üstelik memleket bu kritik duruma getirilirken, 
1969 da ithalât hacmi, bir önceki yılın altına 
indirilmiştir, makina, teçhizat ithali yüzde 27 
geriletilmiştir, fabrikalar hammaddesiz bırakıl
mıştır. 

Bütün bunların iktisadi istikrarla bağdaşır 
hali yoktur. Açıkça bellidir ki, Türkiye'de iki 
yıldan beri bir iktisadi ve man istikrarsızlık 
başlamıştır. Türkiye'de bugün görülen siyasi 
bunalımın gerçek sebebini yüzeyde aramamak 
lâzımdır, birtakım siyasi çalışmalarda arama
mak lâzımdır, biraz da burada aramak lâzım
dır. Eğer burada gerekli tedbirler alınmazsa, 
siyasal alanda alınacak tedbirlerin hiçbir fay
dası olmıyacaktır. 

Sayın Başbakan aşırı sağ akımlardan bah
setti. «İmran öktem, Taksim, Konya, Kayseri 
olaylarının sorumlusu benim, eğer bunlarda ku
sur varsa, bu bir çeyrek, iki çeyrek değil, hep
si tümü ile dörtte dördüyle benimdir, işaret 
koyunuz, bundan rücu etmiyeceğim» dedi. O. 
H. P. olarak Yüce Meclisin huzurunda işaret 
koyuyoruz: imran öktem, Taksim, Konya, Kay
seri olaylarında yalnız kusur değil, yalnız si
yasi sorumluluk değil, yalnız Atatürk ilkeleri
ne ve devrimlerine ihanet değil, bütün bunlar
la beraber, cezai sorumluluk olduğu kanısında
yız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Yine üzülerek, kendilerinin Cumhuriyet ku
şağından olması adına üzülerek, derin üzüntü 
ile ifade ediyoruz ki, bütün bu olaylar kendile
rinin Hükümet etme anlayışından, iktidarda 
kalmak için yaptığı zararlı ısrarlardan doğ
muş olan olaylardır. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

Sayın Genel Başkanımızın öteden beri, aşırı 
sağ akımlar konusunda Sayın Başbakan De-
mirel'i bir yerde hem uyaran, hem esırgıemek 
isteyen, daha doğrusu, tehlikeli bir yoldan 
alıkoymak isteyen uyarıları olmuştu ve demek 
istemişti ki, aşırı sağa karşı himaye, tutmak ve 
temsilcisi olmanın bir delili vardır. Bu, mut
laka bir yerde beraber oturup plan yapmak 
anlamına gelmez. Bizim toplum yapımızda olan 
bir memlekette aşırı sağa karşı gösterilen mü
samaha, onu cüretlendirir ve hesaba alınmıyan 
hareketlerin sebebi olur. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Asın soldan 
bahset. 

NEÖDET UĞUR (Devamla) — Bahsedece
ğim efendim. 

Taksim'de olan olayları hatırlamanızı rica 
edeceğim. Gerek Taksim'de ve gerek diğer 
yerlerdeki olaylar din görevlileri dernekleri 
ve komünizmle mücadele dernekleri tarafın
dan tertiplenmiş olaylardır. Bu derneklerde 
birinci derecede rol alan, vazife alan, görev 
alan kişiler, aynı zamanda Adalet Partisi saf
larında da görev alan, sorumluluk alan kişi
lerdir. Bir süreden beri Adalet Partisi siyasi 
mücadelesini memleket meseleleri üzerinde 
yapmaktan vazgeçmiştir. O.H.P. köyde, kasa
bada, dağda, her yerde siyaset plâtformuna 
memleket meselelerini getirirken, bunları tar
tışmak isterken, karşımızda Adalet Partili
leri bu meydanlarda, bu konular üzerinde ko
nuşurken görmedik. Toplantılarını din görev
lilerinin derneklerinde yahut da komünizm
le mücadele derneğinin lokallarinde yaptılar ve 
bütün temaları; (memleket meselesi diyorsu
nuz, halkın çektiği sıkıntıdan bahsediyorsu
nuz, bunların hiçbirisine cevap vermek şöyle 
dursun) aldıkları anatema, biraz sonra ay
rıntıları ile bahsedeceğim, din meselesi idi. 
Bunlar, bütün balkın gözleri önünde, onbin-
lerce halkın, yüzbinlerce halkın gözleri önün
de olmuş olan, herkesin şahidolduğu hâdise
lerdir. (A.P. sıralarından «Allah, Allah» ses
leri) 

Taksim olaylarını tertipliyenler din görev
lileri ve komünizmle mücadele derneklerinde 
vazife alanlardır. Gidiniz, teşkilâta bakınız, 
kartvizitler üzerinde bu derneklerin vazife
leri Adalet Partisi örgütünde vazifelerle bir
likte müşterek olarak yazılmaktadır ve bun
lar bütün halkın gözü önünde bu hâdiselerin 
sorumluluğunu yüklenmişlerdir. 

Şimdi Devlet görevlilerine geliyorum. Tak
sim olaylarında Devlet kuvvetlerinin yerine 
bir anda kendinizi koyunuz. Birtakım kütle
ler kanunsuz olarak, izinsiz olarak yürümek-
teler, ama Devlet kuvvetinde olanlar bilmek-
teler ki, bu yürüyen kütlelerle iktidardaki 
partinin arasında çok yakın ilişkiler vardır. 
Bu kütlelerin ağzından ifade edilen düşünce
ler iktidar partisinin takbih etmediği düşünce
lerdir. Buna karşılık bu kütlelerin gençlerin 

düşüncelerine hücum için geldiği bellidir ve 
iktidar partisi bütün felsefesi ve bütün beyan
ları ile bu düşüncelere karşıdır. Bir .taraf
tan Hükümetin başında olacaksınız, halkın bir 
kesiminin düşüncelerini, Anayasanın özgür
lüklerine rağmen kötüliyeceksiniz, kınayacak
sınız, bir tarafını hoşgörü ile karşılıyacaksı-
nız, hoşgörü ile karşıladığınız tarafla iktidar 
partisinin örgütü arasında içli dışlılık olacak. 
Bu takdirde Devlet görevlisi bu kütleye kar
şı hareket ederken büyük tereddüt içinde ka
lır. Devlet kuvvetlerinin za'fını burada arayı
nız. Eğer Devlet kuvvetlerinin kanun tatbik 
etmesini istiyorsanız, bu takdirde Devlet kuv
vetlerine kanun tatbik ettiremezsiniz. Halkın 
içinde bir tarafı tutarsınız, o tarafı himaye 
ederseniz, karşı tarafı kötülerseniz ve bunu 
kötüliyen insanlarla Devlet kuvvetlerinin ba
şındaki insanlar aynı olurlarsa, o Devlet kuv
vetleri hareketsiz kalır, onlardan istifade edi
lemez. istifade edilemiyen Devlet kuvvetleri
nin memlekette yaratacağı yara bir anarşi 
ortamıdır. Bu anarşinin sebeplerini hiç baş
ka yerde aramayınız. Devlet kuvvetleri böyle 
kullanılmaya devam ettikçe, Taksim'de, Kay-
seri'de, Konya'da, Ankara'da böyle kullanıl
maya devam ettikçe çok daha büyük meseleler 
gelecektir ve gerçek anarşinin kaynağı da bu 
anlayışta olacaktır. 

Diyanet işleri Teşkilatındaki görevli üze
rinde bu parlâmentoda çok konuşmalar ce
reyan etmiştir. Şimdi Sayın Başbakan diyor
lar ki : «Senatoda Adalet Partililerin de oy
ları ile hakkında araştırma açıldı. Adalet 
Partililer iyi bir şey yaptılar, araştırma olsun 
görelim dediler, bu iyi bir şeydir» Ve fakat 
burada bugünkü müzakereler sırasında da ken
disini savunma ihtiyacını duydular. Hakkın
da büyük ithamlar olan ve bu ithamlar Tür
kiye'nin çok önemli bir meselesiyle ilgili bu
lunan bir kişinin üzerinde Senatoda ciddi bir 
araştırma açılmışken, bu kişinin hâlâ o gö
revinin başında bırakılması, ihtiyaten bile ol
sa, bir tedbir düşünülmemesi bir zihniyetin 
alâmetidir. 

Aldığımız bir habere göre, Diyanet işle
rindeki bu görevli, Senatoda araştırma açıl
ması için cereyan eden müzakereler sırasında, 
«Bilgileri sen verdin» diye o Teşkilâtın Teftiş 
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Kurulu Başkanını uzaklaştırmıştır. (A.P. sı
ralarından «iyi yapmış» sesleri) 

Arkadaşlarımız, «iyi yapmıştır», diyorlar. 
Arkadaşlar, siyasi partiler Devletin sahipleri 
değildir. Bu bir emanettir, halk adına gördü
ğümüz emanettir, emanete saygı duyunuz, 
kendi malınızı kullanmıyorsunuz, milletin ma
lını kullanıyorsunuz. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başbakan, «Bu, yüzbdnlerce kişiye 
hükmediyormuş. O zaman müthiş bir kuvvet», 
dedi. Aslında bu adam bîr maşadır. Gerçek 
kuvvet maalesef iktidar partisidir. (A.P. sıra
larından «yaşa» sesleri) 

Yine Sayın İnönü'nün kendisine, 1966 da 
Saidi Nursi'nin halifesi, 1968 de Tahir Hoca'-
nm sacayağı, 1970 de aşırı sağın temsilcisi 
olduğunu.. (A.P. sıralarından «mahir temsil
cisi» sesleri) Peki, aşırı sağın mahir temsilcisi 
dediğini ifade ettiler. Aslında aşırı sağın ma
hir temsilcisi olduğunu öğrenmeye hiç niyet 
etmedim ve imrenmedim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aşırı solun 
olun o zaman. 

C H P . GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — C.H.P. nin iktisadi ve sosyal gö
rüşleri bütün ayrıntıları ile ortadadır. Aşırı 
sağ ve aşırı solun ne demek olduğunu lütfedip 
biraz okursanız, C.H.P. nin bulunduğu yer ke
sin olarak bellidir. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

Şimdi 1966 dan beri, eğer Türkiye'nin so
rumlu Başbakanı mütemadiyen Türkiye'de ir
ticai temsil etmiş olan kişilere böylesine ya
kın, böylesine içli dışlı takdim edilirse, bunun 
gerisinde olayların olduğunu, birtakım olay
lar dolayısiyle böyle söylendiğini lütfen ka
bul ©diniz. 

Sosyal olaylar bütün Türk halkının gözvL 
önünde olan olaylardır. Hele bunlar, kapatı
labilecek ilişkiler, aksini iddia etmekle sak
lanabilecek ilişkiler değildir. Çünkü bütün 
Türk halkının gözü önünde, açık cereyan eden 
ilişkilerdir. 

Şimdi, mizaç meselesi, hem bir taraftan 
Saidi Nursi halifeliği, bir taraftan Tahir Ho
ca arkadaşlığı, öbür taraftan aşırı sağın ma
hir temsilciliği söyleniyor; bir taraftan da Sa
yın Başbakanın ne mizacı, ne yapısı buna mü-

12 . 3 . 1970 O : 3 

sait değildir deniliyor, dediler. Aslında bu
nunla söylenmek istenilen şu idi : Böylesine 
bir politika vardır, böylesine bir politika yü
rütülmektedir, ama Sayın Başbakan bu poli
tikanın adamı değildir. Bu, başka nitelikler is
ter. Eğer teknokrat tarafı ile, hizmet 
adamı tarafiyle kalmak istiyorsa, kendi miza
cına uymıyan buradan kurtulsun dedi, bu bir 
teşvikti. (A.P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, Sayın Başbakan burada, yalnız bu
rada değil, meydanlarda ve çeşitli vesileler
le bir cümleyi tekrar etmekten hoşlanmakta
dır. Kendilerinin hoşlandığı bir sıfat adına, o 
cümlesi için davacı olmak hakkımızı görüyo
ruz. Diyor M; «Korkmadan müslümanım de
mek hakkı vardır, dedim, bundan sonra da 
diyeceğim.» (A.P. sıralarından, «siz de dese
niz ya?» sesleri) Diyeceğim, diyeceğim, merak 
etmeyin söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim; müdahaleler başka müda
haleyi davet ediyor, sonra hepimizin beğen
mediği hâdiseler cereyan ediyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — C. H. Partinin bu söze karşı olan 
tarafı bir başka şeydir. Biz; korkmadan mür-
teciim demek hakkı yoktur diyoruz, korkmadan 
mürteciim demek hakkını kimseye tanımıyoruz. 
Cumhuriyette bunun başmdanberi savunucusu 
olduk, sonra sonuna kadar da bunun savunu
cusu olacağız. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Şimdi arkadaşlar, bu müslüman olmak ve 
olmamak meselesi üzerinde bir gerçeği çıplak 
gözle görmek lâzımdır. C. H. P. liler sadece 
bu Parlâmentoda, burada gördüğünüz insanlar 
değildir; Türkiye'de milyonlarca C. H. P. li 
vardır. Şimdi burada, bu cümle üzerinde benim 
dikkatimi çekmek istiyen arkadaşlara söyle
mek istiyorum; Seçim bölgenizdeki C. H. P. li 
aileleri tanıyorsunuz, köylerdeki, kasabalarda
ki ve şehirlerdeki bu ailelerin erkekleriyle, ka-
dmlariyle, yaşlılariyle sizlerden müslümanhk ba
kımından ne eksiğini gördünüz, Utanmadan 
söyliyebilir misiniz? (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) mesele, müslümanhk 
meselesi değil, bunu bal gibi biliyorsunuz, bu 
mesele irtica meselesidir, din istismarı meselesi
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 
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Bizim yaptığımız, kafaları Ortaçağ karan
lığından kurtarmaktır. Sayın Başbakanın... (A. 
P. sıralarından, gürültüler) Dinleyiniz, Başba
kanınız Teknik Üniversite mezunu, müspet ilim
lerle yetişti... (A. P. sıralarından, «iftihar edi
yoruz» sesleri) İftihar ediyorsanız, siz de müs
pet ilimlerle bir kafa nasıl biçimlenir, nasıl 
olur, bunun şartlarını öğrenin. Ortaçağ karan
lığında bir kafa müspet ilimlerle yoğrulamaz. 
(A. P. ve C. H. P. sıraları arasında karşılıklı 
lâf atmalar, gürültüler, ayağa kalkmalar) (C. 
H. P. sıralarından, «Dinleyin, sahte müslüman-
lığı bırakın» sesleri, gürültüler, ayağa kalkma
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; müda
hale etmiyelim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — «Rasyonel düşünce» diyor Genel 
Başkanınız. Ne demektir rasyonel düşünce? 
«Doğma» elan kurtulmuş kafa demektir. (Gü
rültüler, karşılıklı müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz; bu şekilde müzakere olmaz. Arka
daşlar, bu şekilde müzakere devam edemez; 
lütfen yerinize oturunuz, karşılıklı sataşmalar
dan vazgeçiniz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen hepiniz yer
lerinize oturunuz. 

Sayın hatip, lütfen konuşmanıza devam edi
niz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın A. P. İller... (A. P. sırala
rından, «Bize hitabetme» sesleri) Size hitabet-
miyeceğim, ama benim konuşmalarımda eğer 
bana sataşmazsanız, benden izahat istemezse
niz... Hem bana sual soracaksınız, hem izahat 
istiyeceksiniz, cevap vereceğim, «Bana hitabet
me» diyeceksiniz. Yok öyle şey, suali soran ce
vabı alır. 

Türkiye'de büyük bir sosyal değişme ol
maktadır. Türkiye'de insanlar tevekkülle ka
dere teslim olmuş insanlardır. Bugün her şeyin 
başı insanın kendi kaderine hâkim olacağı ve 
tabiata hâkim olacağı düşüncesinden başlar. 
Eğer kafalara, insanlar kendi kendilerini ken
dileri yaparlar, tabiata hâkim olabilirler düşün
cesini koymazsak, koyamazsanız, Sayın Başba
kanınız bu düşünceye göre hareket etmezse, bu 
Türkiye daha bin yıl geri kalmışlıktan kurtu
lamaz. 

Değerli milletvekileri, (A. P. sıralarından, 
«Değerli olduk» sesleri.. 

Kişiliğiniz ne olursa olsun, bir millet ema
neti taşıyorsunuz, saygım o millet emanetinedir. 

Personel reformu üzerinde Sayın Başbaka
nın durduğu bir noktaya başka bir açıdan de
ğinmek istiyorum. 

«Aslında personel reformu bir maaş zammı 
değildir» dediler. Tamamiyle iştirak ediyoruz. 
Personel reformu aslında bizim anlayışımıza 
göre halkla Devlet ilişkilerini tanzim edecek, 
halkın yüz yıllardanberi Devletten yaptığı şi
kayetleri büyük ölçüde önliyecek bir reform
dur. Yalnız, personel reformundan sonra ortaya 
bir idare çıkar, bu idare; kanunların, yasala
rın dediklerini yapar, siyasi tercihlere karşı di
renir. Personel reformundan sonra ortaya çıka
cak idarede yârân kayırması olmaz, işe göre 
adam alınır, adama göre iş yaratılmaz. (A. P. 
sıralarından, «var mı böyle şey» sesleri) var, 
personel reformunda var. 

Personel reformunun bu memlekette, bu açı
dan yerleşmesinde büyük hizmet vardır. Per
sonel reformunu bu açıdan kabul eden iktidar, 
aslında kendisi birtakım güçlüklerle karşılaşa
caktır ama birgün halkına, tarihine iyi hesap 
verme durumunda olacaktır. 

Merkez valilerinin ve Yüksek Denetleme Ku
rulunun saygı değer üyelerinin başına, eğer ge
rektiği gibi bir personel reformu yapılmış ol
saydı, bugün gelmiş olanlar gelmezdi. (A. P. 
sıralarından, «Eskiden bunlar yok mu idi?» ses
leri.) Eskiden yapılmış olanlar müşterek şi
kâyetlerdir, bunları önleyici tedbir olarak per
sonel reformu getirilmiştir. 

Şimdi, personel reformunda, elbette bunun 
akçalı kısımları üzerinde hassasiyetle duraca
ğız, fakat hepsinden daha çok personel tasarı
sının, iktidar partisinin yetkilileri tarafından 
getirilecek personel tasarısının reformcu niteliği 
üzerinde duracağız ve sonuna kadar bunu taki-
bedeceğiz. 

Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri hakkın
da yapılan muameleler ile basma intikal etmiş 
birtakım ithamların aynı zamana rastlaması 
gerçekten bir talihsizliktir. Bunun tesadüf ol
masını çok temenni ederdik, fakat hâdiseler bir 
tesadüf olmadığını göstermektedir. 
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Arkadaşlar; pek hoşlarimıyacağınız bir ko
nu, ama Sayın Başbakan dokunduğu için do
kunmak zorunluğundayız. 

Sayın Başbakan 0. H. P. nin siyasi haklar 
meselesini istismar ettiğini söylediler. (A. P. 
sıralarından, «doğru» sesleri) ve burada siz de 
doğru diyorsunuz. 

C. H. P. siyasi haklar meselesini hiçbir za
man istismar etmemiştir, istismar etmekte ya
rar görmemiştir. 

Hafızalarınızı tazelemenizi rica ediyorum; 
A. P. kurulduktan sonra ilk yıllardaki yaptığı
nız seçim konuşmalarını hatırlayınız. Daha son
raki yıllarda köylere kadar gidip söylediğiniz 
şu sözleri hatırlayınız : «D. P. sizlerden daha 
başarılı» denildiği zaman, «ne yapalım, bir Ana
yasa var, bu Anayasa elimizi kolumuzu bağlı
yor, üstelik, o hizmet etmiş olan ©ski demokrat
lara karşı haklarını iade etmemize de mâni olu
yor, şu Anayasayı bir değiştirirsek hem elimizi 
kolumuzu bağlıyan kısımlarını değiştirmiş ola
cağız, hem de eski arkadaşlarımızın haklarını 
iade etmiş olacağız...» Her yerde, yine Türkiye'
nin her yerinde geri kalmış, gelişmekte olan bir 
memJleketin bütün temel meseleleri itildi, bu si
yasi haklar meselesi bayrak yapıldı, bütün kam
panyalar bunun üzerine istinadettirildi. Sorum
lu ağızlar burada ne derse desin, teşkilât bütün 
kampanyasını bunların üzerine istinadettirdi ve 
arkasında Anayasanın değişikliği vardı, Anaya
sanın sosyal ve iktisadi bölümlerinin özellikle 
değişikliği vardı. C. H. P. ne yaptı? Halkımızın 
dikkatini buraya çeken, bir kanayan yara olan 
bu meseleyi bir yerde bitirmek istedi; daha doğ
rusu bunun istismarını bitirmek istedi. O. H. P. 
bu konuda baştan beri tutarlı idi. 0. H. P. ikti
dardan ayrıldığı zaman af konusunda büyük 
mesafeler alınmıştı. Hafızalarınızı tazelerseniz, 
yapılan protokolleri incelerseniz belli olacaktır 
ki, işin başından beri C. H. P. belirli bir görüşe 
sahibolmuştur ve bu görüşünü sonuna kadar ifa
de etmiştir. A. P. bu affı seçim sonrasına bırak
mak istedi. Sayın Demirel'in Senatoda yaptığı 
konuşmalar hepimizin hafızasındadır. 

Şimdi, siyaset bu, her türlü yorum yapılabi
liyor. Peki bu konuda siyasi affın bunca yıl üze
rinde durulduğu halde seçim sonrasına bırakıl
ması konusunda; «Bu, parti için durumdan ikti
dara sıkı sıkıya sarılmaktan doğmuştur» diye 
bir yorum yapılsa haklı tarafı olmıyacak mıdır? 

Siyasi aflar meselesi bir tutarlılık meselesiy-
di. A. P. yöneticileri bu konuda büyük bir tutar
sızlık örneği, kelimeyi mazur görsünler; samimi
yetsizlik örneği vermişlerdir. 

Sayın Demirel'in bir cümlesini yadırgadığı
mızı ifade ötmek isterim. Diyorlar ki : «Kol ka
nat kırarsınız, sonra doktora götürürsünüz; 
sonra ne yapalım dersiniz.» (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri.) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu «doğru» lan lütfen kolu kanadı kırılmış 
olanlara sorun bakalım, onlar ne diyecekler?. 

Siz açıkça, «27 Mayısı siz yaptınız» demek is
tersiniz. 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Evet, doğru. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Doğru diyen 

arkadaşlarımız; 27 Mayısı kol kanat kırmak 
diye de tasdik ettiklerini bilmekteler mi? 

Biz 27 Mayısın yalnız sabitleri değiliz. Bu 
Anayasa 27 Mayıstan sonra yapılmış bir Ana
yasadır. Hepiniz bu sıralarda bu Anayasaya gö
re bulunuyorsunuz. 27 Mayısa saygı borçlusu
nuz... 

Şimdi ne C. H. P. nin elinde, ne A. P. nin bir 
zamanlar ima ettiği gibi elinde, ne de başka bir 
siyasi teşekkülün elinde ihtilâl yapmak ve yap
tırmak gücü yoktur. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Avni Do
ğan söylüyor. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bunları bıra
kınız. Bırakınız hâdiselerin üzerine beraberce 
tarafsız bir şekilde eğilelim. 

Bir memlekette ihtilâl, bir grup istedi diye 
olmaz. Bir memlekette ihtilâl, ihtilâlin şartları 
yaratılırsa olur. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Neden böyle kâ
hin kesiliyorsunuz? 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Orası
na gelmiyelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen müdahale etmeyiniz. Biraz daha sükûnet 
rica ediyorum. 

A. P. Grupu adına söz alınmıştır ve bundan 
sonra sıra Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu 'nün
dür. Ümidederim ki, bütün bu hassasiyetinize de 
tercüman olacak bir cevap verecektir. 

Çok rica ederim, gecenin şu saatinde hatibe 
müdahale ederek yeni hâdiselerin doğmasına 
sebebiyet vermiyelim. 
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O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, 

Hükümet Başkanının ve Hükümetin, iktisadi 
istikrar üzerinde hassasiyetle durması boşuna 
değildir. Bir memlekette İhtilâl yaratan şartla
rın gerisinde iktisadi istikrarsızlıklar yatar. 
Eğer bir dönemde bu yaratılmışsa, bunun gerek
tirdiği tedbirler alınmamışsa birtakım siyasileri 
suçlamaymız; onlar yüzeydeki sebeplerdir; ihti
lâlin derinindeki sebepler başkadır. 

Türkiye'de nüfus artışı dünya memleketleri
nin pek çoğundan daha fazladır. Türkiye'de hız
lı bir şehirleşme vardır. İnsanlar köylerden 'şe
hirlere doğru akın akın gelerek baba yurtlarını 
terketmeMedirler. Her gün yüzbinlerce insan, 
milyona yakın insan baba yurdunu terkedip sır
tında bir yorganiyle büyük şehirlere gelip bir 
avuç yer işgal etmek isterken, bunu aslında bü
yük şehrin cazibesi için yapmıyor; bunu aslında 
baba yurdunda artık barınamaz hale geldiği 
için yapıyor. 

Bir memlekette böylesine iç göç başlamışsa; 
bir memlekette böylesine hızlı nüfus artıyorsa; 
bir memleketteki sanayileşme hızı Türkiye ̂ deki 
gibi böylesine yavaşsa; bir memleketteki top
raklar böylesine adaletsiz dağitılmışsa; gelir 
dağılımında bizde olduğu gibi büyük haksızlık
lar varsa; vergi yükü sadece bâzılarının sırtına 
yükleniyorsa; eğer o memleketteki devlet ida
resi toplumdaki gelişmeleri içine alabilecek, ye
ni ihtiyaçları karşılıyacak esnekliği gösteremi-
yorsa o memlekette ihtilâl olmasını kimse önli-
yemez. (A. P. sıralarından «ooo» sesleri; C. H. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında iktidarların vazifesi, siyasi partile
rin vazifesi bu söylediğim meselelere çözüm yo
lu bulmaktır. 

Elbette halka hakkını veririz. Hem böylesine 
büyük: meseleler olacak, hem dünya böylesine 
ilerliyecek, ondan sonra işi böylesine hafife ala
caksınız ve «olmaz» diyeceksiniz. 

Göreviniz bunları ciddiye almaktır, bu me
selelerin gerekenini yapmaktır. Bunun için bu
rada bulunuyoruz; siz de bunun için bulunuyor
sunuz, biz de bunun için bulunuyoruz. Bunların 
kaçınılacak bir tarafı yoktur. Bu, saygı duyma
mız gereken bir görevdir. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Ne di
ye ihtilâl kelimesini kullanıyorsunuz? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Çağ-
layangil, «ihtilâl bir çözüm yolu mu?» dediler. 
Burada ihtilâlin bir çözüm yolu olması mesele
sinden daha çok, biraz evvel bize haksız yere is-
nadedilen «kol kanat kırma» ithamı vardı. Buna 
karşı kol kanadı siyasi partiler kırmaz, kol ka
nadı iktidarların basiretsiz politikaları, kötü ik
tisadi politikaları, köklü reformlardan kaçan 
politikaları kırar demek istedik. 

Şimdi, burada, beraber oturduğumuz bu çatı 
altında, benden sonra konuşacak olan Sayın 
Müftüoğlu'nun çok yakın bir tarihte söylediği 
bir cümlesini hatırlıyorum. Sayın Müftüoğlu bu 
cümleyi heyecanla ve iftiharla söylemişti ve biz 
de onun bu heyecan ve iftiharına saygı duymuş
tuk. Demiştik ki : «Bizim Başbakanımız Cum
huriyet kuşağının yetiştirdiği ilk başbakandır.» 
Şimdi Sayın Demirel'in bugünkü yaptığı ko
nuşmalar arasında çok talihsiz bir cümlesi var
dır. Bu cümle şudur; aynen aldım : Diyordu ki, 
C. H. P. ye «sıfırdan başladınız, 27 sene sonra 
yine sıfıra geldiniz.» 1923 - 1950 arası 27 sene. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Atatürk'ü inkâr ediyorlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Aslında C. H. P. nin, bu 27 sene
nin de üzerine ekliyeceğiniz, Cumhuriyet döne
mine ait her türlü senelerinde sorumluluğunu 
almaya hazır olduğunu bilmektesiniz. 

Bu senelerin sayılmasını temin etmek duru
munda olan Cumhuriyet kuşağının en genç Baş
vekili bu görevi C. H. P. ye vermiştir. Buna ken
disi adına üzülmekteyiz; kendimiz adına da 
övünmekteyiz. 

Arkadaşlar, eğer 27 yıllık dönemi reddeder
seniz, arkasından Osmanlı dönemi gelir.. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Tıpkı biraz evvelki «Müslümanlık» mesele
sinde olduğu gibi, bu sefer de bu dönemde yapı
lanları çok iyi bilmekte oldukları kanısındayız. 
Aslında yalnız kendisinin değil, saygıdeğer Hü
kümet üyelerinin de bu dönemde yapılanları çok 
iyi bildikleri kanısında olduğum için tekrarla
yıp vaktinizi almıyacağım, ama bu memlekette 
sıfırdan başlanılmıştı; çöken bir imparatorluğun 
yerine yepyeni, dipdiri bir Türkiye yaratılmış
tı; bu yaratılmanın elbette birtakım sıkıntıları 
varidi; bu yaratılmanın yükü vardı, biz bu yükü 
şerefle taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. 
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Aslında bugünkü mevcudiyetimizi, bu zaman
lardaki yapılanlara borçluyuz ve borçlusunuz. 
Hangi hakla bu devir için böylesine bir ret, böy
lesine bir kelimeyi söylemek yetkisini, cüretini 
kendinizde görürsünüz, anlaşılmaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Atatürk 
devrini inkâr ediyorlar. 

BAŞKAN — Sizin Grupunuzun sözcüsü ko
nuşuyor muhterem arkadaşlarım; niye yeriniz
den müdahale ediyorsunuz? 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkanım, o taraf için müdahale etmek mu
bah mı sayılıyor 

BAŞKAN — Değil efendim değifl, iki tarafa 
da zaman zaman söylüyorum ama sizin kendi 
arzularınıza uygun gelmediği noktada beni hak
sız zannediyorsunuz. 

Zaman zaman hem oraya hem oraya söylüyo
rum efendim. 

Lütfen müdahale etmeyin efendim; biz Tü
züğü tatbik ediyoruz, özel arzuları değil. 

Buyurun sayın hatip, lütfen devam edin.. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — «Sıfırdan başladınız, 27 sene son
ra yine sıfıra geldiniz.» Bunu söyliyen Sayın 
Demirel eğer bu sözlerini geri almazlarsa, Anıt -
KaJbir'e gittMeri zaman hangi yüzle çıkacaklar
dır Atatürk'ün karşısına? (C. H. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar.) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İstismar 
ediyorsunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Paralardan pul
lardan Atatürk'ün resimlerini siz çıkarttınız; 
resmî dairelerden resimlerini siz indirdiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, 

Burada, Parlâmentoda ciddî bir iş yapmak
tayız, gecenin geç saatlerinde olsa bile ciddî 
bir iş yapmaktayız. Siyasi partiler rejimi demo
krasi, aslında büyük bir ciddiyet istiyen, üzerin
de ihtimamla durulması gereken bir rejimdir. 
Seçmene gidip, hoşlandığı şeyleri söylemek, seç
mene kimler hâkim ise, onları memnun edecek 
tatbikat yapmak, Parlâmentoda da «dedim -
dedi» tartışmalariyle yetinmek, «ben ondan bas
kın çıktım, ben ondan iyi konuştum, susturdum» 
lâflariyle sevinmek, övünmek, bunu kâfi gör-
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mek, bütün Parlâmento çalışmalarını bir gün 
sonraki seçimi kazanmak için ayarlamak, «bu 
memleketin insanı aslında pek ince eleyip sık 
dokumaz, daha çok gözleriyle hüküm verir, biz 
bunların gözlerine hitabedelim» diye gösteriş 
yatırımları yapmak, iktisadi gücü ellerinde tu
tanları ürkütmemek, aslında eğer siyasi partiler 
rejimi, demokratik rejim böyle anlaşılacaksa, 
böyle yürütülecekse, 

1. Bu gerçek demokratik rejim değildir, 
demokratik rejim adına haksızlık yapılmakta
dır. 

2. Böylesine yürütülen bir rejim memleke
te hizmet etmek için gereken bir vasıta olamaz. 

Türkiye hakkında konuşulurken, Sayın Baş
bakanın kullandığı karşılaştırmalar genellikle 
geriye doğru birtakım dönüşlerle oluyor. 

Şimdi, Türkiye'de bir şeyler yaptım diyebil
mek için, 

1. Türkiye'de elde edilen neticeleri yalnız 
Türkiye'de geriye doğru değil, aynı zamanda 
Türkiye'nin çevresindeki komşularla, 

2. Bunun dışında madem ki çağdaş uygar
lık düzeyi diyoruz, gelişmiş ülkelerin bulundu
ğu nokta ile, 

Karşılaştırmak lâzımdır. 
Biz, bir önceki dönemden daha iyi olabiliriz, 

ama eğer bütün etrafımızdaki komşularımız biz
den çok daha fazla ileri iseler, bu biraz daha iyi 
olmakla, emaneten verilen görevimizi yapmamış 
oluruz. Bizim hesabımız, vazifemiz bir öncesin
den daha iyi olmakia değil, mesuliyetini üzerme 
aldığımız Türkiye'yi gerek komşuları arasında, 
gerekse gelişmiş ülkeler arasında kendisini bek-
liyen yere ne dereceye kadar götürüp, götürme
diğimiz ile ölçülür. 

Şimdi, Türkiye'nin sosyal ve iktisadi yapı
sında olan bir ülkenin hızlı gelişmesi için, geliş
miş ülkelerle arasındaki mesafeyi kapatması için 
alınması gereken, artık bugün herkesin malûmu 
olmuş, birtakım tedbirler vardır. Bu tedbirleri 
kapitalist ülkelerin iktisatçıları da söyler, sos
yalist ülkelerin iktisatçıları da söyler. Bunlar 
nedir?.. Eğer, halktan aldığımız emanete saygı-
lıysak, onun gereğini yapacaksak, eğer demo
kratik rejimi ciddîye alıyorsak, yapacağımız, bu 
memeleketin temel çıkmazlarını ve meselelerini 
her türlü tarafça (kapitalistçe, sosyalistçe), bü
tün memleketlerin üzerinde birleştikleri tedbir
leri almaktan başka bir şey değildir. 
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Toprak reformu yapmaya zorunlusunz. Bu
nu biz söylemiyoruz. Bakınız Amerikan iktisat
çılarına, ilk söyledikleri toprak reformu tavsi-
yesidir. Bir gün bu noktaya da geleceksiniz, ama 
çok daha fazla kayıplardan sonra geleceksiniz. 
Halktaki büyük tepkiler tutulamaz hale geldik
ten sonra geleceksiniz, ama daha büyük ıstırap
lar doğacak, fatura daha fazla olacak. Toprak 
reformu yapılmadıkça, toprak - insan ilişkileri 
düzenlenmedikçe, tarımdaki sermaye birikimi 
sanayie aktarılmadıkça, sanayileşme denildiği 
zaman akla ağır sanayii, motor sanayii, makina 
sanayii gelmedikçe, bütün gücümüzle bunların 
üzerine gitmedikçe, nimetleri ve külfetleri bera
ber dağıtmadıkça, bu memlekette hiçbirimiz va
zifemizi yaptık diyemeyiz. 

İçinizde dünyanın bugün bulunduğu noktayı 
en iyi ifade eden - geçen yılM zabıtlardan oku
dum - bu teknolojik devrimi fazlasiyle anlıyan, 
ifade eden yine Genel Başkanınız. Şimdi dünya
da bizim kendisine erişmek istediğimiz sanayi 
devrimini yapmış olan dünya, bir başka, ikinci 
bir sanayi devrimine yetişmek için kıvranırken, 
bizim kendimize model olarak aldığımız Avru
pa, büyük Amerikan sanayii karşısında sıkıntıya 
düşmüşken, geri kalmışlık içine düşmüşken, biz 
hâlâ burada montaj sanayii, aımbalaj sanayii 
üzerine hücum ettik diye bir siyasi parti grupu 
istihfaf edilir mi?.. Hem bu teknolojik devrimi 
bileceksiniz, hem bunun icaplarını bileceksiniz; 
ondan sonra bir siyasi parti grupu montaj sana
yiini, ambalaj sanayiini az göndü, öbürünü isti
yor diye küçümsiyeceksiniz. Bu nasıl şeydir?. 
Kaynaklan daha fazla kullanalım, lüks harca
malar yapmıyalım, gösteriş harcamaları yapmı-
yalım, gerekirse milletçe hep beraber fedakârlı
ğa katlanalım» denildiği zaman bunu bu hafif
likte ele alabilir misiniz?.. 

Arkadaşlar, eskiden bir memleketin iç ida
resi şöyle olurdu; böyle olurdu, ama bir gün dış 
tehlike geldiği zaman o memleketin yiğitliği, 
gözüpekliği, yurtseverliği her şeyi kurtarırdı. 
öyle bir devre geldik ki, Sayın Çağlayangil yi
ne öyle diyorsunuz, ama öyle bir devre geldik 
ki, bugün tdknik bilgisi yüksek olmıyan, elin
deki silâhlara çok hâkim olmıyan milletlerin 
yiğitlikleri eski verdiği neticeyi vermemektedir. 
Bugün gerçek yiğitlik at binmekte, kılıç ku
şanmakta değil, bugün gerçek yiğitlik makina 

başında, motor başında belli olmaktadır. Görü
yorsunuz, bir Orta - Doğuyu 2 milyonluk, yine 
birtakım dünya servetlerinin destekliği, ama 
şu, ama bu; 2 milyonluk teknik gelişmesini yap
mış bir kütle 00 milyonluk geri kalmış bir küt
leyi ne hale getirmiştir... Bunu yapan nedir?.. 
Bunu yapan onların eğitimde, teknik bilgide 
üstünlükleri değil midir?.. Aynı silâhlar bir ban
kasının eline veriliyor, daha etkili silâhlar bir 
başkasının eline veriliyor, ama netice alamıyor. 
Artık, yalnız bir memleketin iç politikası de
ğil, kalkınma meselesi, bir memleketin bekası 
meselesi olmuştur. (A. P. sıralarımdan «Bitmedi 
mi» sesi) 

Saygıdeğer arkadaşım, seçmeninize birgün 
saat 24,00 e kadar Mecliste oturmak zorunlu-
ğunda kaldığınız için «Bitmedi mi yahu» diye 
bağırdığınızı tekrar edebilecek misiniz?.. 
(C..H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümet Programı üzerinde C. H. P. nin 

Geneli Başkanı partinin görüşlerini belirtmişti. 
Bizim, C. H. P. olarak söz almamızın sebebi, 
en çok üzüldüğümüz; «Sıfırdan başladınız 27 
sene sonra sıfıra geldiniz» (A. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri; C.H.P. sıralarından «Ata
türk'ü de inkâr • ediyorlar» sesleri) «Sıfırdan 
başladınız, 27 yıl sonra sıfıra geldiniz» talihsiz 
cümlesi, haksız cümlesi, bu bir; ikincisi, yer yer 
C.H.P. ye Sayın Demirel'in yaptığı tarizlere, 
Sayın Genel Başkanın konuşmasında öngörül
memiş noktalarda C.H.P. nin görüşlerini belirt-
mek içindi. 

'Sözlerimi bitirirken, C. H. P. olarak yeni ku
rulan Hükümete kırmızı oy vereceğimizi... (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) tekrar söylemek 
istiyorum. Aslında, «Hükümet sıralarına bak
tıkça, orada vazifesini yapan bâzı değerli in
sanları gördükçe, bunu üzülerek söylemek isti
yorum» diyecektim. «Çünkü, siyaset felsefemiz 
ile tam karşı karşıya» diyecektim, ama sizlerin 
bu hafifliğini gördükten sonra kırmızı oy ver
meyi ısrarla bir yurtseverlik olarak istediğimizi 
söyliyeceğim. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Sadık Telkin Müftüoğlu'nundur. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 
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A. P. GRUPU ADINA SADİK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Müsaade ederseniz konuşmama son hatipten 
başlıyarak mebdee doğru inmek istiyorum. As
lımda, yapılan konuşmaları gayet iyi bir değ'esr-
lenidirmenin içerisinde iki bölümde mütalâa et
mek mümkün. 

Bunlardan bir tanesi, asıl hedef bir nisbet 
dâhilinde gizlenmek istenerek teferruata kaçan 
kısımlar, diğeri ise ne kadar gizlenirse gizlensin 
asıl hedefe vusul yönünden yapılan konuşma 
pasajları. 

Gerçekte şu anda saate baktığımız zaman 
0,12 veya 0,15 olduğunu tesbit ederiz. Sayın O. 
H. P. nin grup sözcüsü ve sayın G. P. nin grup 
sözcülerinin bende bıraktıkları intılbaa göre; 
aslında ne Sayın Necdet Uğur'un ifade ettiği 
gibi iSaym Başbakanın ifade ettiği iddia edi
len «C. H. P. sıfırdan başladı, 27 yıl sonra 
yine sıfıra geldi» hususundaki üzüntülerini ve
ya kendi tabirleriyle talihsiz beyanı cevaplan
dırmak ve ne de yine Sayın Başbakan tarafın
dan sayın O. H. P. nin Sayın Genel Başkanına 
verilen cevaplardaki tarizleri karşılamaktır. 
Bundan öteye, konuşmaları dikkatle takibeden 
arkadaşlarımız rahatça şu hususu tesbit etmiş
lerdir : 

Tesbit edilen husus şu : Aynı sözler, aynı 
kelimeler bir plâk sadakati ile birkaç defa 
tekrarlanmak suretiyle, Parlâmentonun mesai
sinden zaman israf edilmek istendiği ortaya 
çıkmakta, buradaki asıl maksat ise, oylama
yı Cumartesi gününden öteye atmak suretiy
le bu kadar mühim mesele dahi... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O sizin veh
miniz. Cumartesi ile Pazar arasında fark gör
meyiz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 
Vehim değil, gerçek bunlar beyler. 

BÜLENT ECEVfT (Zonguldak) — Başba
kanınız dört saat konuştu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) —J 

Şu itirazlarınız dahi bizim haklı tenkidlerimiz-
den ne kadar gocunduğunuzun açık bir misali 
oluyor. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; Sayın Necdet Uğur 
O. H. P. Grupu adına burada görüşlerini beyan 
ederken temas ettikleri hususlar, not alabil

diğim kadariyle, üzerindeki görüşlerimizi arz 
ve ifadeye gayret edeceğim. 

Sayın Uğur diyor ki; «1965, 1969 sorumlu 
Hükümeti aynen devam ediyor, onun için biz 
bu Hükümete güven oyu vermiyeceğiz.» 

Zannediyorum burada bir zühulleri olacak. 
Halen bakanlar sırasında oturan arkadaşları
mız 1965 - 1969 Hükümetinin üyeleri değildir, 
1969 seçimlerinden sonra kurulan İkinci Demi-
rel Kabinesinin aynı üyeleridir. 

Yine Sayın Uğur arkadaşımız; «Kaç seçim 
ve kaç devre geçtiği halde Cumhuriyet Halk 
Partisinden hâlâ 40 yılın, 50 yılın hesabı so
rulmaktadır.» diye mazinin eleştirilmesi yapı
lırken bir serzenişte bulundular. «1965 - 1969 
dönemi içinde Adalet Partisi İktidarının yap
mış olduğu icraatlarının muhasebesi 1969 se
çimlerinde millet huzurunda görülmüş, millet 
Adalet Partisi İktidarını ibra ederek, ona tek
rar millî emaneti tevdi etmişti.» denildiği za
man bunun karşılığı olarak Sayın Uğur diyor 
ki; «İyi, böyle söylüyorsunuz ama bizden de 40 
yılın, 50 yılın hesabını soruyorsunuz.» 

Sayın sözcüye şu hususu hatırlatmaya mec
burum : 1950 yılından bu yana - 1946 yılını 
karıştırmıyorum, altından başka bir şeyler 
çıkabilir diye ve sizi üzmemek için - 1950 yılın
dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi hangi 
seçime girdi de millî irade tarafından ibra edil
di? Bunu öğrenmek istemek her halde bizim 
hakkımızdır. 

ıSayın Uğur, meseleyi irtica meselesine geti
riyor; oradan da Ortaçağ karanlığının içerisin
de zihinlerin yetişmemesini, kafaların yarına, 
tabiata hâkim olacak, kendisine istikamet ve
recek bilgi ile, müspet ilimle yetişmesinin lâ-
zımgeldiğine işaret ediyorlar. Bu doğrudur. 
Ancak bu doğrunun yanında bir yanlış var. 
Yanlış da şu : Sanki Adalet Partisi İktidarı 
bunun aksi bir tatbikatın içinde imiş gibi bir 
tenkidi ortaya koyan beyanlar oldu. Aslında, 
biraz sonra Sayın Feyzioğlu'nun beyanlarına 
temas ederken ifade edeceğim, Adalet Partisi 
İktidarı zamanında millî eğitim dâvasına ve
rilen önem, ifade etmeye mecburum ki, hele 
hele Halk Partisi İktidarının bu dâvaya verdi
ği önemle mukayese edilmiyecek kadar çok 
büyüktür muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Uğur'un bir beyanı da şu : «Şahsan 
ben» diyor, «korkmadan Müslümanım diyorum. 
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Bu doğrudur dem'ek lâzım. Bizim karşısında 
bulunduğumuz husus, korkmadan Müslümanım 
demek değil, korkmadan mürteciyim denmesi
dir. Biz bunun aleyhindeyiz» diyor. Bu beyan 
Sayın Genel Başkanlarının bugün bu kürsüde 
yapmış olduğu beyanla çelişir vaziyettedir. 

Sayın Genel Başkanları; «Bir taraftan ka
palı odalarda şu şekilde söyleniyor, öbür taraf
tan meydanlarda da başka türlü ifade ediliyor» 
diyerek Sayın Başbakanın, «Korkmadan Müs
lümanım denilmesine taraftarım» demesini âde
ta bir gericilik, irticai teşvik olarak ortaya ko
yuyorlar. Zannediyorum bu hususta, Sayın 
Genel Başkanlariyle Sayın Grup Başkanvekili 
arasında büyük bir tenakuz var. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi çok istismarı ya
pılan bir konuya geliyorum. Bu konu da siya
si haklar konusu. Bu konuyu, Sayın Başbakan 
bugün huzurunuzda bu kürsüde bütün gerçek
leri ifade ederek, bütün vuzuhu ile ortaya koy
dular, ama Sayın Uğur tekrar bu konuya temas 
ettikleri için ben de aynca üzerinde durmak 
istiyorum. Bu konu üzerinde dururken de, ben 
Adalet Partisi Grupunun görşünü değil, ken
di görüşümü, (Bu siyasi haklar meselesinin 
hepinizin de yakından bildiği gibi 1969 seçim
lerinde tarafımızdan değil ama, Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından geniş çapta istismar 
edilmesi muvacehesinde, bir vatandaşın bana 
ifade ettiği hikâyeyi) huzurunuzda dile getir
mek istiyorum. 

Hikâye şu muhterem arkadaşlarım: Zengin, 
varlıklı bir adamın bir tek evlâdı vardır ve er
kektir. Tek olduğu için çocuk fevkalâde hay
lazdır, haşarıdır, haşindir. Yaramazlıkları artık 
babasını bıktırmıştır. Babası o hale gelmiştir ki, 
yapılan haşarı hareketler karşısında misafir oda
sının bir köşesine bir tahta asmıştır ve oğlunun 
yaptığı her âsi hareket için oraya bir çivi çak
mıştır. Yıllar, aylar, günler geçmiş, çocuk bü
yümüş aklı başına gelmiştir. Bir gün misafir 
odasında, hiç de odayla mütenasibolmıyan bir 
tarzda duvarda bir tahtanın asılı olduğunu ve 
tahtanın üzerinde de çiviler bulunduğunu gö
rerek babasına sorar, der ki: «Baba, misafir oda
sındaki bu tahtanın ve üzerindeki bu çivilerin 
işi ne?» Babası anlatır: «Sen hâlâ da öylesin ya; 
çok haşin, çok hırçın ve asabi, isyankâr bir ço
cuktun. Beni bıktırmıştın. Bütün yaramazlıklar 

rın, bütün âsi hareketlerin burada her çivide 
bir taneyle temsil edilmektedir.» Baba böyle 
söyleyince çocuk müteessir olur, babasından 
özür dilemek ister, kusurlarının affedilmesi için 
ne yapması lâzımgeldiğini sorar. Babası der ki: 
«Bundan sonra yapacağın her iyi hareket için 
duvardaki tahtadan bir tane çivi sökeceğim.» 
Çocuk, «Pekâlâ1» der. Yine günler, aylar, yıllar 
geçer ve bir gün duvardaki tahtada çiviler bi
ter. O gün pürneşe çocuk babasına gelir. «Ba
ba» der, «Tahtadaki çiviler bitti, beni affettin 
mi?» Baba bir tahtaya bakar bir çocuğuna ba
kar ve gayet elemli bir şekilde şöyle der: «Evet, 
söylediğin doğru, tahtadaki çiviler bitti ama, 
çivilerin izi hâlâ duruyor.» 

Vatandaş şunu yâdeder, «Evet, diyelim M, 
Halk Partisinin yardımiyle de olsa siyasi hak
lar çıktı, ama kaybettiğimiz vatan evlâtlarının 
acısını nasıl dindireceğiz?» (A. P. sıralarından 
alkışlar «Bravo» sesleri.) 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — 27 Mayısa her 
hareketinizle, her sözünüzle karşısınız... 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, bu 
konuyla ilgili olarak burada bir husus daha di
le getirildi. O husus da 27 Mayısı kimin yap
tırdığı, kimin yaptığı hikâyesi. 

Gerçekte bu o kadar muğlâk, o kadar müna
kaşa konusu olacak bir mesele değil, hafızaları 
taze olanlar, kuvvetli olanlar gayet iyi hatır
larlar, 27 Mayısı mütaakıp çıkan Akis mecmua
sı koleksiyonunu tetkik ettiğiniz zaman, Lâle Si
nemasında Cumhuriyet Halk Partili gençleri 
Taksim Meydanında nümayiş yapabilmek için 
nasıl bilet alındığından ve oraya nasıl gelindi
ğinden, 27 Mayıs sabahına kadar geçen hâdi
selerin hepsini, Akis Mecmuasında bulursunuz. 
Kim yazar bunları? Sayın Genel Başkanlarının 
en yakınları. Dahası var, yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin en mümtaz simalarından rahmetli 
Avni Doğan'in beyanlarına bakınız. Bunları biz 
söylemiyoruz muhterem arkadaşlarım; bunları 
sizin kalemlerinizden, sizden, olan insanların li
sanlarından size ifade ediyoruz. 

Sayın Uğur'un beyanlarında bir husus daha 
var. Gayet enteresandır ve bu hususun sonunda 
da bizi işi hafife almakla suçlamış', öbür taraf
tan da, «Bu böyle olduğu takdirde o memleket
te ihtilâli kimse önliyemez,» diye bağlamıştır. 
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İhtilâlin kimse tarafından önlenemiyeceğine da
ir bağlanan konuşmanın başı nedir biliyor mu
sunuz? «Her gün milyonlarca insan baba yur
dundan şehre göç ediyor, iç göç başlamıştır,» 
buyuruyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi 1965 se
çimleriyle iktidara geldi. Yıl 365 gün, dört se
nede bir 366 eder. Hani demiş, bu Acemin hikâ
yesini de geçti kardeş. Atar ama insan ve attık
tan sonra da.bir şeyi bir neticeye bağlar, ama 
bu kadar atıp, bu kadar da vahim bir sonuca 
bağlamanın her halde gerçekle, mantıkla ve 
izanla ilgisi ve alâkasını bulmanın gayri müm
kün olduğunu bendeniz ifade etmeye mecbu
rum. 

Sayın Uğur arkadaşımız, yine bendenizin 
şahsım adına gündem dışı yapmış olduğum bir 
konuşmadaki bir pasajı ifade ettiler. Hemen 
belirteyim ki o konuşmayı tamamen benimsi
yorum. O konuşmam, «Cumhuriyet devrinde ye
tişmiş olan ilk Başbakanın (Nüfus kayıtlarına 
bakarsanız bu böyledir) şu şu şekilde gelmesi
ne Adalet Partisi Grupu razı olmıyacaktır», 
beyanı ile biter. İşte bu beyanı benim heyeca
nıma veriyorlar. Heyecanıma versinler beye
fendiler, fikriyatıma ve inancıma verseler da
ha memnun olurum. Ve bu beyandan galat) 
olarak, Sayın Başbakanın söylediğini iddia et
tikleri «Sıfırdan başladınız, 27 sene sonra tek
rar sıfıra geldiniz» sözünü bir Cumhuriyet 
Devrinin Başbakanının Atatürk'e karşı bir ne
vi reddi miras şeklinde yahut ret şeklinde de
ğerlendirerek Yüce Meclise takdim ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, bu konuşmadaki espri 
şu: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ile baş-
hyan Kurtuluş Savaşında sıfırdan başlıyarak 
1938 yılma kadar bir noktaya gelmiştir; bu 
bir gerçektir, ama büyük önder Atatürk'ün 
vefatından sonra, onun büyük liyakat ve ön
derliği altında yapılan icraatlar dahi, vefa
tından sonra 1950 yılma kadar sıfıra müncer 
olmuş ise, bunun vebali bunu söyliyenlerde de
ğildir; bir gerçeği 1938 yılından sonra sıfıra 
indirenlerde vebal aramak daha doğrudur 
muhterem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Çok ayıp, 
grup adına çok hafif ve gayriciddî bir konuş
ma bu. Zaten sizin eski bir Cumhuriyet Halk 

Partili olduğunuzu bilirler, bütün arkadaşla
rınız söyler bunu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, gerçekleri unutmıya-
lım, Sizler daima dedikoduyla amel edersiniz. 
Ben size söylüyorum, Cumhuriyet Halk Par
tisinde benim bir tek kaydımı çıkartınız; ben 
politikadan siyasi hayattan, hayattan istifa et
meye, ayrılmaya razıyım. Atmayın beyler,, atı 
mayın. Yalan malzemeniz olmasın, mahcubo-
lursunuz sonra. Günâh size. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, gülüşmeler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — istanbul teş
kilâtı gençlik kolunda üye değil miydiniz? 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, 
hâkimiyetin nişanesi olan paralardaki ve pullar
daki sembolleri değiştirmek bizim için gay-
rimümkün ama bunu siz yaptınız ve Atatürk'ü 
siz yıktınız orada. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Yine Sayın Uğur ifade ediyorlar, diyor
lar ki, «Seçmene kim hâkimse onların hoşu
na gidecek işler yaptınız. Bu suretle demok
rasiyi gerçekleştirmek, yerine, demokrasi oyu-t 
nu oynadınız. Bunun aslına demokrasi denmez.» 
Eğer yanlış tesbit etmediysem mealen böy
le dediler. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bu doğru ise, ba
kınız Türkiye'de demokrasi oyunu oynamak 
istiyenler kimler? Köylerde, köye hâkim ola
nın kim olduğunu en basit köylüye dahi sor
sanız, alacağınız cevap şu olacaktır: Köyün 
muhtarı. E., gayrimümkün olduğu halde devle
tin Hazinesinden seçimlerde rey avlamak için 
muhtarına, korucusuna beşer yüz, üçer yüz li
ra, milyonlara,, milyonlara varan aylık bağla
ma vaitleri ile rey alacağız diye köyün ileri 
gelen şahıslarına müstakbel icraatınızı tak
dim ettiğinize göre, zannediyorum demokrasi 
oyunu oynıyanlar biz değiliz. Bu foyanız mey
dana çıktığına göre siz olacaksınız. 

Bugün burada şahidolduğumuz hususlardan 
birisi de şu: Gerek Sayın Feyzioğlu, gerek Sa
yın Uğur, iktidarı tenkid ederken hangi kıstas
ları nazara almışlardır; daha doğrusu bir ik
tidarın icraatı ölçülürken muvaffak bir ikti
dar mıdır, yoksa gayrimuvaffak bir iktidar 
mıdır, bunun tenkidi yapılırken hangi kıstas 
nazarı itibara alınacaktır? 
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Arkadaşlarımızdan birisi, bizatihi Adalet 
Vartisinin programa almış olduğu rakamların 
iii'iî gerçekleşme içerisinde mukayesesini yap
makla bir kriter ortaya koydular. 

Sayın Uğur ise bambaşka bir kriter orta
ya koydu. Bu kriter şu: Adalet Partisi yıllık 
programlarda veya Beş Yıllık Plânda derpişj 
edilen hedeflere erişme veya erişememe bakı
mından bir hamlenin içerisinde değerlendiril-
miyecek, hele hele (her iki hatibe göre) geç
miş iktidarlarla ve o iktidarların icraatlariy-
le, yıllar itibariyle mukayeseli bir şekilde or
taya konulan bir rakamlar değerlendirilmesi içe
risinde mukayeseye gidilmiyecek. Sayın Uğur'a 
göre mukayese şöyle yapılacak: Kalkınmış! 
ülkeler içindeki yerimizi almakta ne kadar 
ileri götürmüştür o iktidar, ölçü, kıstas bu ola
cak. 

Aziz arkadaşlar, aslında her iki hatibin de 
bu kıstasları almış olmasının şu gerçek mânâ
sı vardır: Sayın Peyzioğlu ile Sayın Uğur'un 
ayni teknenin hamurları olduğunu mütalâa 
edersek, tabiî ki iktidarların mukayesesinde, 
geçmiş iktidarlarla Adalet Partisi iktidarının 
icraatlarının mukayesesi yüzde yüz aleyhlerin
de oluyor. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sen 
hangi teknenin çamurusun?.. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla*) — Şu halde orayı kapa
mak lâzımdır. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Demokrat Par
ti devri de dâhil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz yeriniz-t 
den efendim, müdahale etmeyiniz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bakınız size bir şey söyliyeceğim Sayın Akal. 
Sene 1950. Bugün Türkiye'de en büyük istis
mar konusu yapılan köy ve köylü konusunda, 
senin iktidarın zamanında, Atatürk'ü istisna 
ediyorum, köy yolu,, köy içme suyu, köy okulu 
için Devlet bütçesinde raslıyabildiğiniz miktar 
sadece on milyon lira, ama Demokrat Parti ik
tidarı iledir ki Türkiye'de bir köy, Türkiye'de 
bir köylü olduğu akla gelmiş ve oraya hizmet 
gitmeye başlamıştır. Bu acı gerçeği teslim et
meye mecburuz. Demokrat Parti köye ve köy
lüye hizmet anlayışının bu memlekette temeli
ni atmış bir siyasi iktidardır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Demokrat 
Partiyi methetmeye mecbur musunuz... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Defamla) 
— Biz sadece gerçekleri methediyoruz. Ve şu
nu da söylüyoruz... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Neyin de
vamı olduğunuzu, neyin karşısında olduğunuzu 
söyliyebilir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, lütfen yerimiz
den konuşmayınız böyle kendi kendinize ©fen
dim.. İzne taJbisiniz, söz isteniyor, sıraya ko
nuyor herkes ona göne konuşuyor efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKÎN 
MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, şu konu açılmışken biraz daha deşmekte 
fayda mütalâa ediyorum. 

Sene 1961, seçimlere gidiyoruz. Bir arka
daşım A. P. mikrofonundan anons ediyor. 
«Dikkat, dikkat! Burası Demokrat, pardon, Ada
let Partisi seçim yayın bürosu.» On dakika 
sonra polisler... Hadi içeriye. O zaman Tedbir
ler Kanunu da yok. Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesiine göre içeriye. Âmmenin te
lâş ve heyecanını ve âmmeyi galeyana getir
mek. Fiil bu. Bunun dışında biz, bu kadarını 
söylemekten mahrum iken, slizler Demokrat Par
tiye ağzınıza her geleni söylüyordunuz, ama 
biz büyük bir hüsranın içerisinde, büyük bir iç 
acısı içerisinde ısıize maalesef cevap veremiyor-
duk. Ne zamana kadar?.. Tedbirler Kanunu 
kalkıncaya kadar. 

Beyler, ihtilâl olduğu zaman ben Demok
rat Parti Zonguldak lil idare kurulu üyesi 
idim. Ondan evvel Demokrat Parti il gençlik 
kolu başkanı idim. Ben ve Adalet Partisi Gru-
pımun bütün üyeleri ile ısayın kabine üyeleri, 
Demokrat Partinin varsa 'bir kusuru, geliniz 
münakaşa edelim. Kusurlarına da, sevaplarıma 
iştirak halindeyim, şahsan söylüyorum. Onun 
için, «Demokrat Partiyi bugünlerde methetme-
ya mecbursunuz» gibi lâflar bizi alâkadar etmez. 
Biz oyuz beyefendi. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 27 Mayısın 
karşısında mısınız, adını koyalım, 27 Mayıs'in 
karşısında mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, böyle konuş
mayınız efendim, rica ederim, sual sorulmaz 
efendim. Yani siz, «her halükarda ben ko
nuşurum» mu diyorsunuz? Yani, «Tüzüğe de, 
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usule de aykırı olsa ben konuşmaya kadar ver
dim, illâ konuşacağım» mı diyorsunuz? Yapma
yın efendim, Büyük Millet Meclisinin çatısı 
altındayız. Bir intizam içinde hareket etmeye 
mecburuz. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN 
MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, Uğur'un beyanlarından bıirisd de şu: 
«Adalet Partisi toprak reformunu yapmaya 
mecburdur, mecbur olacaktır. Vakit geçtiği 
takdirde büyük hâdiseler pahasına bunu yap
maya mecbur kalacaktır» diye beyanları oldu. 

Sayın arkadaşlarım, leğer Adalet Partisi Hü
kümetinin şu ianda Hükümet programını sayın 
iarkadaşım okumuş olsa idi, orada bir tarım 
reformunun yapılacağından pasajlar olduğunu 
göreceklerdi, ama kendileri, «illâ ve illâ bu 
tarım reformu olmasın da toprak reformu ol
sun » diyorlarsa, biz onların iktidarı değiliz, 
kusura bakmasınlar, biz tarım reformu yapa
cağız. 

Yine Sayın Uğur, Saym Başbakanın sana
yileşme konusundaki sözlerini, şükranla kay
dedeyim, iyi bir şekilde dile getirdikten sonra, 
konuşmalarının bu bölümünün sonunu şu şe
kilde bağladılar: «Sanayileşme deyince aklımı
za ağır sanayi, motor sanayii, imalât sanayii 
gelmeyince sanayileşme olmaz.» buyurdular ve 
bir parti grupu, (kendi parti grupları) montaj 
sanayiini tenkidetti diye bizim tarafımızdan 
ağır hücumlara uğradıklarını ilâve ettiler, bun
dan yakındılar. 

Aziz arkadaşlarım, gerçek şu: C. H. P. her 
zaman her yerde ve her fırsatta daima montaj 
sanayiinlden, ambalaj sanayimden, paketleme 
sanayimden bahsetmiştir. Bunların sorumlusu 
olarak da Adalet Partisi iktidarını görmüş ve 
o şekilde göstermiştir. Bu ithamlar karşısında 
Saym Başbakanın konuşmaları şöyle olmuştur: 
C. H. P. zamanında yabancı sermaye olarak han
gi yatırımlara, hangi dallara müsaade edilmiş, 
A. P. iktidarı zamanında ise yabancı sermaye
de, sanayi kolunda hangi yatırımların gerçek
leşmesine veya yapılmasına müsaade olunmuş? 
Bunu tetkik ettiğiniz zaman karşımıza çıkan 
manzara şu oluyor; Sayın Başbakanın Senato
daki konuşmaları ile ilgili zabıttan aynen alı
yorum: «Montaj sanayiini niye yaptınız? Ya
pan sizisiniz. Yerdiğiniz şeyleri yapan sizsiniz. 
Bunu söylüyorum. Eğer montaj sanayiini kur

mak doğru bir şey değil ise buraya gelip bizim 
üstümüze atmayın bunu. Biz başka şeyler söy
lüyoruz. (Bir sataşma oluyor.) Sizin mantığı
nızla nedenini söyliyeyim. Üç lâstik fabrikası, 
yedi aded ilâç ambalaj fabrikası, sekiz aded 
montaj sanayii fabrikası, beş aded maden ara
ma ihraç müsaadesi, üç aded meşrubat, pepsi-
kola, kokakola gibi yabancı sermaye olarak 
izinleri, 1961 -1965 devrelerinde verilmiştir. Ben 
şimdi söylemiyorum bunu. Bundan üç ay evvel 
söyledim. Böyle değilse çıkar buradan söyler
siniz.» Bunları zabıttan söylüyorum, diyor Sa
ym Başbakan Senatoda, ilâve ediyor: «A. P. 
neye izin vermiş? Bir aded sunî gübre komplek
sine. Yani burada imal edecek gübreyi. (Yani 
gübreyi burada, Türkiye'de imal edeceğiz, di
yor.) iki aded otomobil sanayiine. Montaj de
ğil, imalât. İki aded traktör fabrikasına. Mon
taj değil, imalât. İki aded dizel motor imalât 
fabrikasına, bir aded dişli kutu ve transmisyon 
aksamı fabrikasına, bir aded anakimya tesisine, 
bir aded kâğıt kompleksine, bir aded büyük 
pompalar imaline, iki aded büyük turizm pro
jesine. Bunların hepsi ağır sanayi.» «Ben zabıt
tan okuyorum.» diyor ve konuşması bu şekilde 
devam ediyor. 

Şimdi burada söylediğimiz şey şu: Montaj 
sanayiini tenkid ediyorsunuz. Montaj sanayii
nin, ambalaj sanayiinin bütün vebalini A. P. 
iktidarına yüklüyorsunuz. Siz yapıyorsunuz, 
biz de çıkıyoruz, diyoruz ki, eğer montaj sana
yiine gitmek yanlış idiyse, sanayileşme montaj 
ile değil, imalâtla gerçekleşecekse, iste sizin 
mantığınız içerisinde siz bizi tasvibediyorsunuz, 
kendi kendinizi tenkid ediyorsunuz. Bizim de
diğimiz bu. Bundan, bizim sözümüz diye siz 
alınmayınız. Eğer alınacak bir şey varsa, alı
nacak sözü siz kendi kendinize söylüyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz bi
raz da Sayın Güven Partisi Genel Başkanı ve 
Sözcüsü Turan Feyzioğlu'nun konuşmalarına 
cevap vermek istiyorum. 

Biz, daha doğrusu Sayın Başbakan bu kür
süde maziyi değil, istikbali münakaşa edelim 
dedi, konuşmasının başında başprensibolarak, 
bunu mütalâa etti. Tabiî ki, istikbali münaka
şa ettiğiniz takdirde o zaman huzurunuza gel
miş olan Hükümet programını müzakere ve mü
nakaşa lâzımgeliyor. Mevcut Hükümet progra-
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mında hangi pasaja taraftar değilsiniz, veya 
mevcut Hükümet programında size göre neler 
olması lâzımdı da, onlar noksan kaldı? Hükü
met programının üzerindeki münakaşa bu olur, 
ama buradaki münakaşa bu olmadı. Olan şu : 
Birtakım rakamlar verdiler, bu rakamları yal
nız burada değil, seçim meydanlarında da ver
diler. Tabiî ki, bu rakamları verirken her halde 
4 yıllık Adalet Partisi iktidarını veya sizin tâ
birinizle, yahut Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsünün tabiriyle Beş Yıllık Adalet Partisi ik
tidarının methi için vermediniz, onu kötülemek 
için verdiniz, daha doğru tabiriyle tenkid etmek 
için verdiniz. Biz diyoruz ki; bu rakamların 
ifade ettiği gerçekleşme ve icraat 1969 seçimle
rinde milletin huzurunda münakaşa edilmiş, hem 
de nasıl münakaşa edilmiş, sizin devri iktidarı-
nızdaki icraatla mukayeseli olarak ele alınmış. 
Ondan sonra da diyoruz ki, vatandaş sizin icra
atınızla, Adalet Partisi icraatını görmüş, rakam
ları değerlendirmiş, bu rakamların ibrasıyla ye
niden göreve Adalet Partisi iktidarını getirmiş
tir. Söylediğimiz bu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şirket 
mi bu? Ne ibrası? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— İşte bakınız, muhterem arkadaşlarım, seçim
leri bir şirketin ibrası şeklinde mütalâa eden 
bir zihniyetin, millî iradeye olan inancının her 
halde kabili münakaşa olması lâzımgeldiğini 
üzülerek ifade ediyorum. 

Sonra, ikinci konu da şu : 
Saym sözcü bizi değerlendirirken, bizim yap

tıklarımızla veya yapmadıklarımızla değerlen
dirmesi lâzım, ama yapılan şey şu oluyor : «Biz, 
şu, şu kanunları getirdik, ama siz bu kanunları 
çıkarmadınız, şu halde muvaffak değilsiniz.» 
diyor. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarı 
kendi icraatiyle değerlendirilir. Sizin getirdik
lerinizi yapmamak suretiyle değerlendirmeye 
giderseniz, bunun mânası §u olur : Bizim getir
diklerimizi yapsaydınız muvaffak olurdunuz... 
O zaman, o iktidar benim iktidarım değil, senin 
iktidarın olurdu, zaten. 

Saym Peyzioğlu burada meütemadiyen vesi
ka ve imza hikâyesini kullandı. Ben de bu tak
tik içerisinde kendilerine cevap vermek istiyo
rum, aynı üslûbu, aynı yolu tercih ederek cevap 
vereceğim. 

Dediler ki, «Biz, elektrik enerjisinin şuradan, 
şuraya çıkmasına, şunun şöyle olmasına, bunun 
böyle olmasına ve rakamlara muarız değiliz ve 
hiçbir zaman, hiçbir yerde böyle bir şey söyle
medik.» 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Plân Dokümanını 
açınız, orada göreceğiniz manzara şu : 

1965 yılında ulaşılması mevcudolan çimento 
istihsali 2,5 milyon ton. Bu istihsal ile 1970 yı
lına kadar Türkiye ihtiyacının karşılanacağı, 
binaenaleyh daha fazla çimento fabrikası yapıl
masına lüzum yoktur diye pasajlar görürsünüz. 
Bu pasajların altında da, bu doküman altında 
da zannediyorum ki, o zamanın kabinesinde bu
lunan Sayın Feyzioğlu'nun dâ imzası vardır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sonra, bir konu da şu : 
Sayın Feyzioğlu diyorlar ki : «Siz yüzde 46,5 

sunuz» pekâlâ bu doğru, hakikaten biz yüzde 
46,5 ğuz, ama geriye kalan yüzde 53,5 siz misi
niz? Yüzde 53,5 kim? Bu, sizin ifadenizle söyli-
yeyim, gayrikabili cem olan muhtelif 7 parti, 
toplıyamazsınız, bir araya getiremezsiniz. Bina
enaleyh kendiniz olmıyan şeye kendiniz gibi 
değer vererek birtakım yanlış hesaplara ve bir
takım değerlendirmeye girmeyin muhterem ar
kadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarımı buraya kadar yapılan ko
nuşmalar ikinci sıradaki konuşmalardır. Bun
dan önceki yapılan konuşmalarda bâzı husus
lar var, bunlara işaret etmek istiyorum. 

ıSayın Feyzioğlu'nun konuşmasının bir pa
sajında, sosyal adalet bakımından en fazla eğil
memiz lâzımgelen grupun Türk köyü ve Türk 
köylüsü olduğu ifade edilmiştir. Bu, doğrudur. 
Bunu ilk defa söyliyen de Saym Başbakandır. 

Türk köyüne ve Türk köylüsüne sosyal ada
leti getirmek için yapılmaJsı lâzımgelen ilk şe
yin de önce köyü ve köylüyü medeni imkânlar
dan ve medeni ihtiyaçlardan mahrum etmemek 
lazımlgeldiği bir gerçektir. 

Şimdi rakamları vermeye kalkarsam köy 
yolu, köy içme suyu, köy elektrifikasyonu hak
kında, uzun zamanınızı alınım. Bunlar, mütaad-
düt defalar, daha Şubat ayının 11 inde Bütçe-
rin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında ta
rafımdan ifade edildi. Gerçek şu ki Adalet 
Partisinin 4 yıllık iktidarı zamanında köy için 
yapılanlar fazlasiyle yapılmış vaziyette. 
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Bir de, Türk köylüsünün mahsulünün de
ğerlendirilmesi durumu vardır ki, onu da bu
rada, biraz da fındık konusu buraya getirildi
ği için o yolla cevaplamak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, fındık konusunda bu
rada bir 'arkadaşımız konuştu. Dikkat ederse
niz, istatistik Enstitüsünün rakamlarını verdi. 
Eğer, dikkatinizden kaçmadıysa bu rakamlar 
borsa ve muamele gören fındık fiyatlarıydı. Sa
yın Başbakanın burada söylediği husus ise Ada
let Partisi iktidarında destekleme alımları ya
pılmak suretiyle fındığın hiçbir zaman 5 sene
nin altında satılmadığı gerçeğinin beyanından 
ibaret idi. 

ıŞimdi bakınız, diğer tarafta biz diyoruz ki, 
bizden evvel muhtelif ürünlere destekleme alımı 
yapılmadığı için, köylü malını değer bedeline 
satamamiiştır, almterinlin karşılğını alamamış
tır. Ancak Adalet Partisi iktidariyledir ki, de
vamlı sürekli olarak delstekleme alımı politi
kasına girişilmiştir ve köylünün alınterinin kar
şılığı ödenimek istenmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmamı şöyle bağla
mak istiyorum: 

Aslında buraya kadar yaptığım konuşma, 
konuşmaya başlarken ifade ettiğim şekilde, 
muhalefete mensup sözcülerin konuşmalarını 
ikiye bölmüştüm. Birisi, teferruatla ilgili, di
ğeri ise ©sasında mündemicolan asıl hedef de* 
mistim 

Buraya kadar yaptığım konuşmalar, aslında 
hatiplerin teferruata ait konuşmalarının cevap
la ndırılm'aısından ibaretti. Hatiplerin asıl he
defi ise şu, muhterem arkadaşlarım: 

1950 den 1960 yılına kadar geçen siyasi 
hayatımız içerisinde görünen manzara ve bizzat 
Cumhuriyet Halk Partisinin mümtaz kişilerinin 
ve ona yakın kişilerinin yazılan ve beyaniariy-
le sabit olmuştur ki, 27 Mayısı yaratan şartla
rın hazırlanmasında, organizesinde ve vücuda 
gelmesinde Halk Partisinin büyük vebali var
dır. Bunu biz söylemiyoruz, mahreci biraz evvel 
söyledim: «Akis Mecmuasını tetkik ediniz» de
dim, «Sayın, Rahmetli Avni Doğan'm beyan
larını tetkik ediniz» dedim. Kendimizden bir 
şey ilâve etmiyoruz. 

Bu, şunu ortaya koymuştur: Demokrat 
Partiye karşı tam bir imha. 

Ancak 1960 sonrası siyasi hadiseler bir par
tinin toptan imhası ile Cumhuriyet Halk Par
tisinin gayesine ulaşmasının gayrimümkün ol
duğunu ortaya koymuştur. Her ne kadar 1961 
de Demokrat Partiye gönül vermiş olan kütle 
muhtelif partilerin çatısı altında bidayette top
lanmış ise de, bilâhare hakiki benliklerini tem
sil eden partiyi bulmakta gecikmemişler ve ba-
taye sistemine rağmen, inandıkları, güvendik
leri ve bağlandıkları Adalet Partisini ilk seçim
de 1965 te iktidara getirmek olgunluğunu gös
termişlerdir. 

Şimdi gaye değişmemiştir, ama iktidara ve 
Adalet Partisine ömür biçmek suretiyle taktik 
değiştirildiği görülmektedr. Aslında bu taktik 
'bugün şahidolduğuımuz veya kabine buhraniyle 
ortaya çıkan durumda şahidoMuğumuz bir du
rum da değildir. 1961 - 1965 dönemini yaşıyan 
muhterem arkadaşlarım ve Adalet Partisi içeri
sinde olan arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki, o 
zaman, aziz arkadaşlarım, Adalet Partisinden 
zaman zaman kurbanlar, başlar istenmiştir. 

Bütün mesele şudur: Adalet Partisi içeri
sindeki değerler şu veya bu fırsattan istifade 
©dilerek harcanmak, Adalet Partisi ve dolayı-
sıyle ona gönül vermiş olan kütle başsız bıra
kılarak dağıtılmak istenmektedir. Bugünkü 
takdik bu. 

Nitekim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsünün muhtelif beyanlarında Sayın De-
mirel ve Sayın Çağlayangil; aynı teknenin ha
muru olan Sayın Peyzioğlunun elimizde bulu
nan beyanlarında «Güven oyuna lâyık görme
diniz bâzı kimselerin Hükümet kadrosunda 
yer almalarını yadırgadığımızı Söylemiştik» 

Buraya çıkacaksınız, «Sayın Başbakan ya
lan söylüyor» diyeceksiniz ve büyüğünü kendi
niz ihraz edeceksiniz, bu olmaz. Nasıl olmaz, 
bakınız; 1960, 1961, 1962 yıllarında fındıkta 
destekleme alımı yapılmamıştır muhterem arka
daşlarım. 

Yine 1963, 1964 yıllarında da daha doğrusu 
bu sezonda da yine fındıkta destekleme alımı 
yapılmamılşjtır. Destekleme alımı yapılmıyan 
yıllardaki bor&a fiyatlarım, sanki o fiyatı Dev
let olarak, Hükümet olarak müstahısıfla vermiş 
gibi bir eda içerisinde buraya çıkarsanız, e, 
mum çabuk söner. Daha fazla söylemek istemi
yorum. 
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tarzında Hükümet programına değil ve fakat 
kendilerine göre Hükümete girmemesi lâzımge-
len kişiler olduğu için, yani açık ifadesiyle na
sıl Cumihuriyet Halk Partisi Sayın Demirel ve 
Sayın Çağlayangil kabinededir, vermiyoruz, 
onları çıkarın, biz sizinle beraberiz gibi, Sayın 
Güven Partisi sözcüsü de isim zikretmeksizin 
değerleri başka yönden harcamak suretiyle 
Adalet Partisini muhalefet olara/k bir bölme, 
bir parçalama yoluna girmişlerdir. 

Adalet Partisi ve onun mümtaz mensupları 
ısize bu fırsatı vermiyeceklerdir, beyler. Zira si-
yisai hayatımızda gördüğümüz manzara şudur 
ki, Demokrat Parti tecrübesi bize büyük ders
ler vermiştir, büyük ilhamlar vermiştir. Hata
ları (biz tekrar etmiyeceğiz, ama sizin tekrar et
tiğinizi görüyoruz. Rahmetli büyük bir Devlet 
adamı şunu söylemişti: «Allah, bu memleketi 
Cumhuriyet Halik Partisinin muhalefetinden 
klorusun» demişti. 

IBugün yapılmak istenen şey şu: Bölüp, par
çalamak ve sonra hâkim olmak.. 

IBunun için de yapılmak istenen şey şu : 
Aziz arkadaşlarım, burada Taksim olayları

nın, burada Konya olaylarının, burada Kayseri 
olaylarının, burada Ankara olaylarının her biri 
ayrı ayrı gensorular halinde görüşüldü. Bu gö
rüşmelerde C. H. P. nin sayın sözcüleri bu mu
kaddes kürsüden birçok beyanlarda bu
lundular ve biz yine şahidiz ki, bir gen
soruda Sayın içişlerii Bakanliyle Sayın 
Başbakan beraber gösterilmişti, sonra Sayın 
'Başbakan çıkarıldı, Sayın içişleri Bakanı har
canmak istendi, ama A. P. nin mümtaz millet
vekilleri bu oyunların hiçbirisine gelmediler. 

Bugün gördüğümüz manzara şu: Dünün 
olaylarından, muayyen bir arkadaşımız, O.H.P. 
ı.'in sayın sözcüleri tarafından gensoru mesele
sinde bu kürsüde şiddetle tenkid edilirken ve 
'heısabı görünmek istenirken, bugün aynı olay
lar için, o kişiler değil, Sayın Başbakanın he-
dtf alındığı görülmektedir. Bu, Sayın C. H. P. 
nin öteden beri değişmiyen takdiğidir. Onun 
için mühim olan şey şu: Bir hâdise var mı? Var. 
Bu hâdisenin hakiki sorumlusunun şu, şu, şu ol
ması mühim değil, hattâ ıbu hâdiseden sorumlu ol
ması da mühim değil, mühim olan şey şu; kimi 
harcamak istiyor... Hah!.. Zamanın icaplarına 
göre bu hâdiseyi o kişinin üzerine yıkar, olur 
biter.. 

Aziz arkadaşlarım, D. P. nin talihsizliği 
bu olmuştu. Aslında D. P. nin değil, memleke
tin talihsizliği bu olmuştu. A. P. bu talihsiz
liğe son verecek şuura sahiptir. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A.P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet önergesi verilmiştir. Bu önergeyi oku
tuyorum. 

ISayın Feyzioğlu, siz söz istediniz, ama da
ha evvelden bu kifayet önergesi verilmişti. Şim
di de kifayetin aleyhinde mli sö<z istiyorsunuz 
Sayın Feyzioğlu? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — Peki. 
'önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

BAŞKAN — Ben demin tesbit edemedim, 
siz kifayet önergesinin aleyhinde söz istiyor
sunuz, değil mi efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarım; 
iktidar Partisi sözcüsünün bâzı beyanlarda 

bulunduktan sonra, cevâbı önliyecek bir kifa
yet önergesiyle müzakerelerin kesilmesini doğ
ru bulmuyoruz. 

Aslında cevap vermeye değer pek az şey 
söylediler ve doğrusunu isterseniz bir cevap 
vermeye değip değmiyeceği üzerinde tereddüt
ler geçirdim, fakat bir grup sözcüsüne asla ya-
kıışimıyacak bıir üslûp içlinde, (ve mensubolduğu 
ve bu kürsüde A. P. ni aslında çok daha iyi 
temsil edebilecek kimseler bulunduğuna emi
nim) temsile teşebbüs ettiği A. P. ni büyütmi-
yecek bir üslûp içinde yaptığı tarizlere kısaca 
hakettiği cevabı, onun seviyesine inmeden ver
mek isterdim. Bunun için, kifayet önergesi red
dedilirse, kendisine hakettiği cevabı, onun se
viyesine inmeden vermeye çalışacağım. 

Tamamiyle haksız, gerçek dışı, Feyzioğlu'-
nun ve Ferid Melen'in, Türkiye'de çimento 
fabrikaları kurulması ve bunların Fırat'ın Do-
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ğusunda da, Doğu bölgesinde de kurulabilmesi 
icjin yaptıkları mücadeleden habersiz, yapmış 
olduğu tarize cevap verebilmek isterdim. 

Bu kürsüde, yürürlükte olan Siyasi Partiler 
Kanununu, konuşmasının başından sonuna ka
dar ayaklar altına alarak, kanuna saygısızlığı
nın örneğini vermiş olan sözcüye, sizin temsil 
ettiğiniz zihniyetle Türkiye'de kanun hâkimi
yeti kurulamıyacağını hatırlatmak isterdim. 

(Bunun için kifayet önergesini reddediniz, 
bu meseleler biraz daha aydınlansın. Memleke
tin kaderini düşünen insanlar, Müftüoğlu'nun 
buraida temsil ettiği zihniyetin hakiki mahiyeti 
ortaya döküldüğü zaman, bu zihniyetin elinde 
Türikiye'nin yalnız iktisaJdiyatının değil, pek-
Çok şeyinin tehlikeye düşeceğini göreceklerdir. 
Bu zihniyete dur demek lâzımdır, arkadaşlarım. 
Bunu söylememize izin veriniz. 

Teşekkür ederim. (G. P. ve C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel okunmuş olan kifayet önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Hükü
met programı üzerindeki güven oyu müzakere
leri bitmiştir. Ancak.. 

MUSTAFA TİMİSİ (Sivas) — Son söz mil
letvekilinin olması gerekmez mi Sayın Başkan? 
Milletvekili olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu meselede böyle bir husus 
yok. Saniyen, son konuşan arkadaşımız millet
vekiliydi, efendim. (A. P. sıralarından gülüşme
ler, «Daha yenli geldi, öğrenecek» sesleri) Grup 
^riına konuşanlar da milletvekili oluyor, yani 
Hükümet ve Komisyon dışında kalanlar millet
vekili oluyor, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi halledilmesi 
lâzımıgelen bir mesele kalıyor. Güven oyu mü
zakerelerinin bütmesinden bir tam gün geçtik
ten sonra güven oylamasının yapılması icabe-
diyor. Şimdi Başkanlığa bir önerge intikal etti. 
Bu önerge Sayın Kemal Bağcıoğlu tarafından 
verilmiş ve diyor ki: «Benim kanaatime göre 
biı tam gün 24 saattir. Şayet bunun aksine bir 
görüşe sahipseniz» diyor bana önergesinde, 
«lütfen söz veriniz, usulî görüşümü açıklıya-
yım ve usulî tartışma olsun» diyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir hususu 
açıklamak mecburiyetindeyim: Hakikaten ben, 
daha evvel sayın arkadaşım KıraJtlıoğlu Cumar
tesi günü saat 10 a toplantının talikini isti-
yen bir önerge verdiği zaman, Kanunlar Mü
dürümüz vasıtası ile, «Bu bir tam gün geçme
miş ölüyor, bu konuya dikkatinizi çekerim» 
c\iye kendisine hususi surette söylemiştim. Bu
na benzer hususlarda ben, arkadaşlarımın usu
le aykırı telâkki etiğim önergelerinde hususi 
surette dikkatlerini çekiyorum. Yani böyle bir 
âdeltim vardır, ama ben ısrar ederim derse, o 
zaman orta yerde ve kürsüde mesele halledil
miş oluyor. Bu defa da böyle söyledim. 

Şimdi kanaatimi söylliyeyim: 
Bir tam gün 24 saat değildir. Bu 

(kanaatimi açılklıyacağıtm. Bu kanaatim eğer 
tatmin edici bir izah olarak kabul edilirse 
mesele yok. Kabul edilmezse, elbette meseleyi 
oylarınızla halledeceğiz. (C. H. P. sıralarından 
anlaşılmıyan müdahaleler.) 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade edin de 
evvelâ söyliyeyim, belki de izahatımı kabul ede
ceklerdir.. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 103 ncü 
maddesi, «bir tam gün,» «İM tam gün» tâbi
rini kulanmıştır. Yani güven oyu müzakereleri, 
MıecTislerde Hükümet programının okunmasın
dan iki tam gün geçtikten ve güven oylaması 
da, güven oyu müzakerelerinin bitiminden bir 
tam gün geçjtikten sonra olur, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele hakkında 
daha evvel gazetelerde de, güven oyu müzake
releri Çarşamba günü olacaktır, yollunda yazı
lan yazı üzerine, biz, bütün tatbikatı inceliye-
rek Heyeti Umumiye huzurunda hazır bulun
mak istedik. 

önümde liste var. Bu listeye göre 1961 den 
beri kurulmuş olan hükümetlerde nasıl tatbikat 
yapılmış, bunları Yüce Heyetinize arz edece
ğim: 

Birinci devrenin birinci toplantı yılında Hü
kümet programı Kasımın 27 sinde okunmuş, 
30 unda da müzakereye başlanmış ve ayın 1 i 
geçmiş, 2 simde oylanmış. Bir tam gün bu su
retle geçmiş. 

İkinci İnönü Hükümetinin kuruluşunda, ke-
zalik, Hükümet programının görüşülmesi 
o Temmuz, güven oylaması 7 Temmuzdur. 
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Üçüncü inönü Hükümetinin kurulmasında 

Hükümet programının görüüimesi 2 . 1 . 1964, 
güven oylaması 4 . 1 . 1964 tür. 

Hükümet programının görüşülmesi, Suat 
Hayri Ürgüplü Hükümetinde 2 . 3 . 1965, gü
ven oylaması 4 . 3 . 1965. 

Birinci Süleyman Demire! Hükümetinin ku
ruluşunda güven oylaması müzakeresi 9.11.1965, 
güven oylaması 11.11.1965 tir. 

İkinci Süleyman Demirel Hükümetinin ku
ruluşunda Hükümet proğrabının görüşülmesi 
11 . 11 . 1969, güven oylaması ise 12.11.1969 
dur. Bir defa son olarak bu tatbikat yapılmış, 
yani arada hiç gün yok. Ondan evvelkilerde de 
•birer gün ayrılmış. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasamız 
«gün» tâbirini kullanmaktadır. Gün sözü, gün 
isimi, ya kendisine maksus olan özel ismiyle 
tavsif edilir, Salı günü, Çarşamba günü 
gibi yakutta aym 3 ü, 5 i, 7 isi gibi rakamla tav
sif edilir. Her iki halde de gün ya ayın 5 i, 
10 u .şeklinldedir veyalhut Çarşamba, Perşembe 
şeklindedir. Anayasa gün tâbirini kullanmak
tadır. Böyle olunca, bugün ayın rakamla 
13 üdür, isimle de Cumadır. Bir tam gün geç
tikten sonra meselesine gelince; 14 ünün geç
mesi, yahut isim olarak Cumartesinin geçımiesi 
icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselede bir 
tam günün geçmesinde saat hesabını yapılamı-
yacağı sununla da sabittir ki, bu tür
lü mehillerde Hukuk Usulü Muhakemele
ri 'Kanununun sarih hükmü vardır; me
hiller o gün hesabedilmedien birinci gün, 
yani mehilin Verildiği gün hesabedil-
raeden nazarı itibara alınır demektedir. Ceza 
Muhakemeleri Kanunu ise, Hukuk Usulü Mu-
Ihakemeleri Kanununa atıf yapılmak suretiyle 
iLareket edileceğini söylemektedir. 

Bizim Anayasamızda kullanıllan bütün gün 
tâbirleri bu şekilde yapılmaktadır. Bir tek iç
tüzüğümüzde istisna varldır, bu istisna da; her 
hangi bir tasarı Ve teklif 48 saat geçmeden müza
kere edilemez demek suretiyle, sadece bu konuda 
saatten bahsetmiştir, bunun dışında saatten bah
seden hiçbir yeri yoktur. Bu sebeple onu istisna 
telâkki ederek, saat tatbiki mümkündür, fa
kat onun dışında, Anayasanın bu sarih hükmü 
karşısında saat hesabı yapılamaz. Şayet saat 

hesabı yapılsaydı, şimdi saat gece 1, 24 saat 
îgeçmesi icabederse yarın gece 2 de bizim güven 
oylaması yapmamız mümkündür. 

Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra, sayın 
önerge sahibi arkadaşım bu izahatımla tatmin 
ftlmadıysalıar elbette kendilerine söz vereceğim 
\e konuyu kararınızla halledeceğiz efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Hükümet programının müzakeresinin biti

mlinde bir usuli mesele ortaya çıktı. Sayın Baş
kan, gayet tafsilâtlı olarak, Başkanlığın ka-
maatini ifade ettiler, önerge saJkibi olarak ben
deniz de fikir ve kanaatlerimi gayet kısa bir 
tarzda ifade ötmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Muhterem (arkadaşlarım, Anayasanın 103 ncü 
maddesine göre, muhterem Başkanımızın de
diği gibi, Hükümet programını müzakeresinin 
bitimimden bir tam gün geçmedikçe oylama ya
pılamaz. Anayasamız, Hükümet programının 
ırt'eclislerde okunmasından iki tam gün geçtik
ten sonra müzakeresinin başlamasını ve müza
kerenin bitiminden sonra da bir tam gün geçtik
ten sonra oylamasının yapılmasını, espri olarak 
Yüce Meclisin muhterem üyelerine evvelâ oku
nan programı tetkik imkânı vermek için, bi
lahare müzakerenin bitiminden sonra bu prog
ram hakkında muayyen bir süre düşünüp, sa
lim kanaatle oylarını kullanmaları için koy
muş bulunmaktadır. 

«Bir gün» demiyor Anayasanın 103 noü mad-
cıesü, «Bir tam gün geçtikten sonra» diyor. Bü
tün usul kanunlarında ve bilhassa Medenî Ka
munda bir tam gün, saat olarak 24 saat olarak 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki muhte
rem Yüce Meclise 10 . 11 . 1969 tarihinde riya
set etmiş bulunan Sayın Başkan Ferruh Boz-
beyli bugün içinde bulunduğu kanaatin tama-
nıiyle dışında, ona taban tabana zıt bir tatbi
katı da yaparak bir emsal vermiş bulunmakta-
oır. 

Elimde 10 . 11 . 1969 tarihli Millet Meclisi 
Tutanak Dergisi var. Bu zabıtta Yüce Meclise 
Sayın Ferruih Bozbeyli başkanlık ediyor. Ya-
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zili burada. Müzakere bitmiş, yani 1969 yılının 
11 nci ayının 10 ncu günü yapılan müzakereler 
aynı bugünkü gibi geç saatlere kadar devam et
miş, neticede za'bıfcta sarahaten yazılı olduğu gi
bi saat 12 yi geçtikten ssonra, yani 11 nci ayın 
10 ncu günü değil 11 nci günü bitmiş. Kapanış 
saati 00,55 diyor. Şimdi saat 01,18 dir. Arada 
nihayet 20 - 25 dakikalık bir zaman farkı var
dır. Sayın Başkan fikirlerini ifade ederken, 
Perşembe günü artık Cumaya dönmüştür bugün 
ayın 12 si değil, şu anda, şu saatte, şu dakika
da 13 Cumaya döndük. Onun için ben Cumar
tesi günü oylama yapamam.» diyor, ama yine 
Sayın Başkanın bundan evvelki bir tatbikatın
da 00,55 te Meclisi kapattığı halde, aynen şu 
tabirleri kullanarak oylama gününü belli edi
yor: «Bu kabul buyurduğunuz kifayet öner
gesi...» kifayet önergesi verilmiş yüne bugünkü 
gibi, kabul edilmiş. «Kabul buyurduğunuz ka
rar gereğince Hükümet programı üzerindeki 
tartışmalar bitmiştir. Bir tam gün geçtikten 
sonra Hükümet porğramı yüksek oylarınıza 
sunulacaktır. OylaJma günü 12 Kasım Çarşamba 
saat 15 te yapılacaktır. Bu sebeple 12 Kasım 
Çarşamba günü saat 15 te toplamak üzere bir
leşimi kapatıyorum» diyor. Zaptın altında 00,55 
var. 

Muhterem arkadaşlar, bir Meclis Başkanı bir 
tatbikatı böyle yapar, ondan sonra aradan mu
ayyen bir zaman, kısa bir zaman geçtikten son
ra bu usuli mesele hakkında kanaatini değişti
rirse Yüce Meclislin müstakar bir içtihadı böy
lece baltalanmış olur kanısındayum. 

Kaldı ki, yine ifade ediyorum «Bu toplantı 
ıbugün, 12 Martta başlamıştır. Birleşim uzamış, 
iki defa ara verilmiştir; bir öğle yemeği pay
dosu bir saat, bir de akşam yemeği. Müzakere
ler devam etmiş olduğuna göre bu toplantı, bu 
'birleşim 12 Mart gününün birleşimidir. Yarım 
saat, bir saıat, biıibuçuk saat geçti diye, Cuma 
gününe kaldı diye, «Cumartesi gününe oyla
mayı bırakamam, Pazar gününe bırakırım» tar
ımdaki Sayın Başkanımızın fikir ve kanaati 
hem kendi tatbikatına uymamaktadır, hem de 
Anayasanın esprisine uymaimıaktadır. 

24 saat geçtikten, Yüce Meclisin üyelerine 
Anayasanın bu 103 ncü maddesindeki espri ge
reğince muayyen bir süre, saat olarak, düşün
mek imkânı bırakıldıktan aonra, çok rica ede

rim Cumartesi günü, yani bugün 12 yi geçtik
ten sonra Cuma gününün içinde bulunuyoruz, 
Cumartesi günü saat 10 da değil, öğleden sonra 
ısaat 15,00 te oylamanın yapılmasında hiçbir 
mahzur yoktur. 

Bu sebeple vermiş bulunduğum önerge gere
ğince oylarınızı kullanmanızı ve Hükümet prog
ramının oylanmasının Cumartesi günü saat 
15,00 te yapılmasını tekrar Yüce Meclisten arz 
ve talebediyorum. {A. P. sıralarından alkışlar). 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, fil
hakika Sayın Kemal Bağcıoğlu'nun ifade bu
yurduğu gibi, bu deminden beri okuduğum 
yedi Hükümet kuruluşunda, bir istisnasiyle 
daima gün hesalbı rakamla ifade edilen veya 
günün ismiyle ifade edilen şekilde olmuştur, 
îbiı tanesinde olmamıştır: Esasen, ben de baş
langıçtaki izahatımda bir tanesinin bu istisna 
ile yapıldığını söylemiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel kür
süye çıkan Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu mu
halif hatipleri tenkidıederfeen «Mahsus 12 yi ge
çirmek işin konuşmayı uzattılar, çünkü bir gün 
sonraya bırakılsın, taktiğini güttüler.» demek 
suretiyle eğer yanlış tefsir etmiyorsam o da 
Başkanlığı kanaatinde olduğunu söyledi zanne
diyorum, bu yolda düşündüğünü zannediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele, Baş
kanın geçen defa böyle yapıp bu defa böyle 
yapıp hatalı teamüller yarattığı meselesinde 
değildir. Teamül bir başkanın hareketiyle ya
ratılmaz, bir meclisin devamlı tatbikatiyle ya
ratılır. Ben yedi Hükümet oylamasının hepsini 
okudum; bir tanesi öyle tatbik edilmiş, altı ta
nesi böyle tatbik edilmiş. Kaldı ki ben görü
şümü açıklıyorum. Esasen konuşmamın başın
da da «Oylarınızla meseleyi halledeceğiz» demiş-
vm. Şimdiye kadar oya sunulmamış, bu oyları
nız bir de Meclis kararı inzimam eder. Artık; 
ûte Anayasa, işte Anayasaya uygun olup olma
manın hesabı, her şey meydandadır. 

Bu konuda başka söz istiyen.. 
Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli arka

daşlarım, 
Konu bir siyasi iktidarın meşruiyetiyle il

gili olmasaydı, gecenin bu saatinde bir usul tar
tışmasının içine girmek istemezdim, ama muh
telif vesileleri© söylemişimdir; hukuk aslında 
'bir inanç sistemidir... 
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Niçin uğraşıyoruz bu müzakerelerle, niçin 
günlerden beri aynı programla aynı kadronun 
gelmesi için A. P. nin Sayın Genel Başkanı ça
ba sarf ediyor, niçin kendisi burada, son konu
şan A. P. sözcüsü arkadaşımın mütalâası hilâfı
na, her halde gece yarısı maksadına matuf ol
maksızın dört saat konuşmak ihtiyacını duy
du?.. 

Şimdi bütün bunlar; dikkat edilsin, çok has
sas olduğumuz bir konuya geliyorum. Geçen 
devrede, bâzı arkadaşlarım hatırlarlar, bu meş̂  
ruiyet denilen şey bol gelen bir yüzük değil ki 
insan elini yıkarken taşa kaysın gitsin. Meşrui
yet inanç. Meşruiyete taallûk eden bir konuda, 
bütçesi kırmızı oy almış bir hükümet, (bu Mec
lisin içinden başkası yok) yani ret oyları ka
bul oyların dan farklı çıkmış bir hükümet tek
rar aynı muhterem zatın başkanlığında, aynı 
kadro ile yirmi gün sonra geliyor; Türkiye'nin 
meşru, muteber Hükümeti olacak; onunla, aldı
ğı yaraları meşruiyet inancı içinde, (eğer gü
ven oyu alırsa) karşı karşıya kaldığı meseleleri 
halledecek. İnsaf ediniz, bu, böyle küçük hesap
larla, taktiklerle, haysiyet divanı, bilmem, in
celemeleriyle bağlantılı olarak halledilemez 
Aşın bunu, aşın bunu. Aşmaya hep beraber mec
buruz. 

1HISAN ATAÖV (Antalya) — Hadi be sen
de... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — İthama mâ
ruz kaldı muhalefet de onun için söylüyorum 
Bizim için bu işin alışı verişi yok. Şimdi rica 
ettiğim şey şu : 

Bir Anayasa niye bunu koymuş? Ben sena
tör arkadaşlarima sordum, «Yann» dediler, 
«Senatoda biz bunu konuşacağız.» «Sahi mi?» 
dedim. «Evet» dediler, «Senatoda biz bunu ko-
nuşuruz, orada güven oyu yok ama orada ko-
nuşjma yapıyoruz» 

Şimdi hukukçu olan ve olmıyan bütün insan
ları bir lâhza düşünceye davet ediyorum : Ne
dir bu müzakerelerin hitamından sonra fasıla 
vermek ihtiyacı, neden doğmuş bu? Meselâ se
çimlerde propaganda yapılıyor, yapılıyor, yapı
lıyor da son günü saat bilmem 18 de propagan
da yasaktır, deniliyor. Neden? E, ertesi gün ar
tık biraz düşünme fırsatı bulmuş seçmıenl'er hü
viyetine girelim de oy kullanalım diye. Şimdi 
siz Parlâmentonun iki kanaidı olıduğunu bilirsi
niz. Gerçi Anayasa güven oylaınasının Mecliste 

olacağını söylemiş, ama Parlâmentonun bir di
ğer kanadı da herkese açık ve buradakinden 
belki de farklı ölçüler içinde konuşmalar olur
sa, «Bu kimseyi etkilemez» diyebilir misiniz? 
öyle ise g'elin, hukuku gayesine göre anlayınız 
da sahiden yarın Senatoda müzakere varsa, bı
rakınız başka sebebi, bırakın saat ve gün hesa
bını, mücerret bu sebeple şu güven oylamasını 
sona lalın. Almak imkânı var. 

Başkan bir tatbikatı böyle yapmış... Başkan 
insan. Hiçbirimizin de dikkatini çekmemiş. Se
çimler sonrası gelmiş bir hükümet kurulmuş, 
münakaşasız, ihtilafsız, güven oyu alması tabiî. 
mukadder, tartışması yok, bırakılmış bir gün 
sonraya. 

Şimdi, onu ölçü olarak Sayın Bağcıoğlu ar-
kaidaşım, hukuka mâna verirken, kendisi pekâlâ 
bilir, saat hesabı da mümîkündür hukukta, gün 
hesabı da mümîkündür, ikisi de mümkündür, 
ikisi de bir tefsir tarzıdır, ama ne zaman müsta
kar olur? Ne zaman devamlı tatbik görürse. 

Şimid'i devamlı tatbiki nasıl ölçeceksiniz? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — En 
sonuncuya bakalım... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — En sonuncu
ya bakalım. En sonuncuya bakarsanız devamlı 
tatbik olmaz, olmaz o da olmaz. Gayeye bakın, 
o hailde gayeye bakın. Gaye aslında meşruiyetin 
tecellisi anlamına geldiği için, siyasi iktidara 
asıl o güven oyu mâna verdiği için, onun âzami 
derecede bir vicdan muhasebesiyle tecelli etme
si hedef ahnmıştır. Esası bu bunun. Yann siz 
Parlâmentonun öteki kanadında, basının önün
de müzakerelere devam edeceksiniz, birtakım 
yeni faktörler belki buradaki üslûptan farklı 
'konuşulacak iktidar veya muhalefet açısından; 
e, ondan sonra diyeceksiniz ki aynı zamanda 
oy verin. 

Şimdi efendim, bu Parlâmentonun üyelerini 
akıldan yoksun, idrakten yoksun farzetmeye 
hiçbirimizin halMa yok, hangi grupa mensubo-
lursa olsun. Bırakınız, neticeler nasıl tecelli 
ederse milletin hayrına olur, iktidarların da 
hayrına olur. Anayasa bahsini, meşruiyeti göl-
geliyecek şeküde yorumlamaktan hazer etme
mizi hep beraber temenni ediyorum ve arka
daşlarımın bu mevzuu lütfen bu açıdan değer
lendirmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından al
kışlar) 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, O. H. P. sıraları boşalttı, «Çoğunluğu
muz y6k» diyecek. Arkadaşımız takririni geri 
alsın. (A. P. sıralarından «geri al, geri al» ses
leri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, ben fikir ve kanaatimi Yüksek Mec
lisin zabıtlarına tescil ettirmiş bulunuyorum. 
Arkadaşlarımın fikir ve kanaatleri böyle bir 
ilhtlilâfta belki bir oylamaya, müzakerenin de
vamına vabeste olacağı cihetle takririmi geri 
alıyorum. (A .P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Takririniz geri verilmiştir, 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi en erken Pa
zar günü... (A. P. sıralarından «Saat 10,00» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu saat 10,00 veya 
15,00 te olması meselesini yorgunluğu da hesa-

12 . 3 . 1970 O : 3 

bederek kabul edelim. Bakınız Senatodaki mü-
zaJkereler gecikirse 10,00 ertesi gündür, yani; 
Pazar nasıl olsa. Ben hatırlatıyorum. «On» mu 
diyorsunuz? (A. P. sıralarından «On, on» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin Pazar 
günü saat 10,00 a taliki istenmektedir. Bu talik 
teklifinin içinde Cuma günü de birleşimin yapıl
maması hususu mündemiç midir efendim? 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde birleşimin 15 Mart 
1970 Pazar günü saat 10,00 a taliki hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararınız gereğince 15 Mart 1970 Pazar gü
nü saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 01,32 

....>... >m< ...<.... 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demire! tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının gö
rüşülmesi 

2. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattiıı Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

;;. _ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa1 Ük'uıı, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair Önergesi (10/14) 

6 .— Adama Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
.önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Kv'un ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An

laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oku 
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin Hak
kı Ksatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Olcay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana gerindiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

İ3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 



Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Miılletvcikiili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

2 — 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekilli Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6} 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok~ 
tay'm, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 

| Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 
12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok

tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos-

; yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 
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13. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. _ Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dadr Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (ü/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka-
VTi|mıalan için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saPın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakamımdan sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlaman «Ata

türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyam köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğambey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen B.ıkırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

29. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydm'da bâzı O H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'iıı, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirimin, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdı Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasınm açılmasına ve mahsulün 



değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. _ Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. •— Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39.. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü Sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfa^tlanmu^-nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'mın, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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I masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica

ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 
49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-

laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durum'ana dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya naMine dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 



61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62> — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
n^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr'-
in, E.. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zongaldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
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Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanıbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan aözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözılü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
ıran, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü" 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir üçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 



86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, b<oş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrayan 
köylere ve yapılan yardımlara dair tmar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Z©nguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
»orusu (6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. •— Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 



109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama ıırojesinin ne zaman 
Lamamlanacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/1.18) 

115. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ucu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmc-

7 — 
sine, 306 sayılı îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön-
cıcrme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurfbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 19'67 malî yılı Kesinhesaibı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. 'Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

.1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak^ 
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 



• 3. — 654 sayılı 'Toplum zabıtası (kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'm Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Konıâsyoaıu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi 'Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

'6. — Cumhuriyet ıSenatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 saydı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
decinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir 'Milletvekili ismet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 

9. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

10. — 'İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

11. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90', 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 


