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1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cum
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Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların 
memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış memle
ketlerden getirilecekleri ilâçlar için yapı
lacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu 
bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savun
ma, Ulaştırma, Adalet, Maliya, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Siirt Milletvekili Zeki Çelilker'in, Batan 
Hidro - Elektrik santralında sahur eden arıza 
nedeni ile gündem dışı demecine Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, 

Diyaribaikır Milletvekili Sabahattin Savcı' 
mn, 1972 - 1973 hububat alım fiyatları üzerin
deki gündem dışı demecine de Ticaret Bakanı 
Naim Talû cevap verdi. 

izmir Milletvekili Mustafa Hulusi Çakır 
hububat fiyatları konusunda g'ündeım dışı de
meçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'e dönüşüne kadar, Ticaret Ba
kanı Naim Talû'nun vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Ölüm cezasına hükümlü Muharrem Gürbüz 
ve Bayram Gürbüz'e ait mahkûmiyet dosyası
nın geriverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve dosyanın iade edileceği bildirildi. 

Son yıllarda halkımızın ruhsatlı veya ruh
satsız olarak silahlanmasının nedenlerini araş
tırmak üzere kurulan (10/16 No. lu) Araştır
ma Komisyonuna, görev süresinin bitimi tari
hinden itibaren iki ay daha mühlet verilmesine 

dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi kaıbul olun
du. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; yurt dı
şında çalışan işçilerimizin sağladığı döviz re
zervinin millî kalkınmamız için isabetli bir şe
kilde kullanılmasını tespit etoek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme yapılmasına dair önergesi (8/45) okuna--
rak, gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldi
ğinde görüşüleceği bildirildi. 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kalbul edilen 
Meclis Araştırma - Komisyonu (10/81) üyelikle
ri için yapılan seçim sonunda çoğunluk olma
dığı. anlaşıldığından seçimin tekrarlanacağı bil-
diriMi. 

1 Haziran 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 15,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Ketum Aral 

II. __ GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Tarım reformu kanunu teklifi (2/690) (Anaya
sa, Adalet, Ticaret, içişleri, Maliye, İmar - İs
kân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plan komis-
larma) 

Uşak 
Adil Turan 

Rapor 

2. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/613) (S. Sayı
sı 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) (GÜN
DEME) 

»9<t 
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BİRİNCİ OTURUM 
Ağılma saaii : 15,00 

BAŞKAN — Başkaı vekîi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tur.celi), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşü ıini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı- BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 10 da
lacaktır. Sayın milletvekillerinin lütfen beyaz kika sonra toplanmak üzere Birleşime ara veri-
düğmelere basmalarını rica ediyorum. yorum. 

(Yoklama yapıldı.) Kapanma saati : 15,15 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saa'i : 15,30 

BAŞKAN — Baskar.vekli Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tuı celi), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN —- Ara verilmiş.bıılunan Millet Mecî sinin 96 ncı Birlesiimnin ikinci oturumunu açı
yorum. 

III. — YG 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, sayın milletvekillerinin beyaz düğme
lere basmalarını rica ediyorum... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — isim okumak suretiyle yoklama 

yapılacaktır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük Vergisinde anlaşmada yer alan esas oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylan
ması hakkında, kanun tasarısının iadesine dair 
Plan Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/849) 

KLAMA 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza

kere için gerekli çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

3HENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme girmiş bulunan üç 
geçici anlaşma hükmü ve bunun çerçevesinde ya
pılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun 
tasarısının Komisyona iadesini öngören önerge
ler var, takdim ediyorum. 

— 869 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan, (1/571 Dosya, 680 Sıra 
Sayılı) ve Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca bu Anlaşmanın kapsamına giren maddele
rin Gümrük Vergilerinde Anlaşmada yer 
alan esas oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
tekrar incelenmek üzere Komisyonumuza iade
sini saygılarımla arz ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Konu, gündeme girmiş bulun
duğu cihetle, ancak Yüce Meclisin onayı ile 
geri gönderilebilir. Önergeyi bu şartlar muva
cehesinde Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Geriverilecektir. 

2. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onaylanması hakkındaki (J/145) 
(S. Sayısı : 677) kanun taşanlarının tekrar ince
lenmek üzere komisyona iadesine dair Plan Ko
misyonu Başak itliği tezkeresi (3/818) 

BAŞKAN 
yorum. 

Diğer bir önergeyi takdim edi-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan, (1/145 Dosya, 677 Sıra 
Sayılı) ve 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman kararın onaylanması hakkındaki ka

nun tasarısının tekrar incelenmek üzere Komis
yonumuza iadesini saygılarımla arz ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir ve Meclisin 
onayı ile geri verilebilecektir. Bu sebeple bahis 
konusu önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

3. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onaylanması hakkındaki (1/115) 
(S. Sayısı : 678) kanun tasarılarının tekrar ince
lenmek üzere Komisyona iadesine dair Plan Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (3/847) 

BAŞKAN 
yorum. 

Diğer bir önergeyi takdim edi-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan, (1/115 Dosya, 678 Sıra 

Sayılı) ve 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman kararın onaylanması hakkında kanun 
tasarısının tekrar incelenmek üzere Komisyonu
muza iadesini saygılarımla arz ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündeme geçiyo
rum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrurc Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastcdarın memleket içinde 
bıdamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak
soley'in, 471 sayılı Kanuna eldi Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü-
,nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plan komisyonlarından seçi
len 3'er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162'ye 1 nci el:,) 

BAŞKAN — Gündemde 1 nci madde olarak 
Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil olunan 
Hükümet programının görüşülmesi yer almış, 
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ikinci defa oya konulacak işler bölümünde ise 
Gümrük kanun tasarısının açık oylaması mev-
zuubahistir. Yüce Meclis bir takdim tehir tek
lifini kabul ederse açık oylama muamelesini su 
andan itibaren yapmak imkânımız doğacaktır. 
Aksi takdirde birinci madde bitmeden ikinci 
maddeye geçemeyeceğimiz cihetle açık oylama 
bu Birleşimin sonuna kalacaktır. Bu sebeple 
açık oylama muamelesinin, takdim tehir ile ba-

1. — Başbakan Ferid Melen tarafından teş
kil olunan Hükümet Programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Başbakan Ferid Melen tarafın
dan teşkil olunan Hükümet Programının görü
şülmesi. 

Şu ana kadar Başkanlığa müracaat edip Hü 
kümet programı üzerinde konuşmak isteyen ar
kadaşlarımın isimlerini takdim ediyorum. 

1. Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
Hasan Korkmazcan. 

2. Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
Nebi! Oktay. 

3. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Bülent Ecevit. 

4. Adalet Partisi Grubu adına Sayın Orhan 
Dengiz. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı tak
dim ediyorum. 

1. Yavuz Acar. 
2. Hasan Tosyalı. 
3. Hüsamettin Akmumcu. 
4. Abdülkadir özmen. 
5. İbrahim öztürk. 
6. Celâl Kargılı. 
7. Mehmet Ali Aybar. 
8. Alpaslan Türkeş. 
9. Cevdet Akçalı. 

10. tlyas Kılıç. 
Bundan böyle söz isteyen arkadaşlar Başkan

lığa gönderecekleri birer yazı ile söz sırasına 
kaydolunabileceki erdir. 

Şimdi, müzakereye başlıyoruz, ilk söz De
mokratik Parti Grubu adına Sayın Hasan Kork
mazcan'indir. Buyurunuz Sayın Korkmazcan. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

| şa alınması hususunu Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oy kupası sıralar arasında dolaştırılmak su-
I re tiyle açık oylamayı yapacağız, muvafık mı?.. 
I (Muvafık sesleri) 

Oy kupasını sıralar arasında gezdiriniz. 
Şimdi gündemin birinci maddesine geçiyo

rum. 

Siyasî bunalımların birbirini izlediği dönem
lerde yeterince değerlendirilmeyen olaylar, ar
kalarında karanlık boşluklar bırakarak üstüste 
yığılmaktadır. Bu durum sorunların akıl ve 
demokratik düşüne© ölçüleri içinde çözümlen
mesini güçleştirdiği gibi beklenmedik zamanlar
da patlayan yeni bunalımları hazırlamaktadır. 

Milletimizin çileli ve çetin mücadele yolların
dan geçerek gerçekleştirdiği Türk Demokrasisi
nin bugün içinde bulunduğu talihsiz şartların 
sürüp gitmesinde sahneye konulan denemelerden 
sağlam sonuçlar çıkarılmasının önemli rolü var
dır. 

Demokratik Parti Grubu olarak biz, bunalım
lar zincirinin her döneminde, herkesin olayları 
demokratik anlayış ve hukuk projektörleri ay
dınlığında değerlendirmesine fırsat hazırlamaya 
çalıştık. Bunu yapıcı, yol gösterici ve hataların 
düzeltilmesine yardımcı bir muhalefetin gereği 
kabul ediyoruz. 

Karşılaşılan her güçlüğün millet hayatında 
aktüel ömrü pek kısa olan kestirmeci duygular
la değil, olaylara demokratik inançlar açısından 
bakan bir sağ duyu ile ele alınması esastır. De
mokrasimizin düzlüğe çıkması da topyekûn kal
kınma sorunumuzun çözümlenmesi de bu esasın 
korunmasına bağlıdır. Bu gerçekler siyasî ya
şantının ters akıntıları arasında gölgelense bile 
eninde sonunda Büyük Milletimizin yüksek sağ
duyusu hükmünü icra edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 

Sayın Ferid Melen Hükümetinin yüksek tak-
dirlerinizs sunulan pogramı üzerindeki görüş
lerimizi, ifade ettiğimiz ölçülere uygun bir ge
nişlikte arz etmeye çalışacağız. Bu sebeple doğ
rudan doğruya programla ilgili eleştirilerimize 
geçmeden, Sayın Melen'in Sayın Cumhurbaşka-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

— 871 — 



M. Meclisi B : 96 1 . 6 . 1972 0 : 2 

nmca görevlendirilişinden önce ortaya çıkan bu
nalımın tespitini yapmayı faydalı buluyoruz. 

13 Mayıs 1972 günü ortaya çıkan bunalım | 
Sayın Melen'in dışında cereyan etmiş olmakla I 
beraber Melen Hükümetinin siyasî kaderini ge
niş ölçüde etkilemiştir. 

13 Mayıs'ta, kamuoyunun yeni Hükümetin 
açıklanmasını beklediği saatlerde geçen olayla
rın perde gerisi henüz açıklığa kavuşmamıştır. 
Bu sebeple değerlendirmemizi ancak resmen ya
yınlanan bildiriler üzerinde yapmak gibi sınırlı 
bir imkâna sahibiz. Bununla beraber Sayın 
Ürgüplü Hükümetinin reddi ve reddin gerekçesi 
demokrasilerde geçerli usullerin ve Anayasa ku
rallarının çerçevesine sığmayacak mahiyette gö
rülmektedir. 

13 Mayıs bunalımının bir benzeri siyasî tari
himizde mevcut değildir. 

Anayasanın 102 nci maddesinde yer alan ba
kanların atanması işleminin daha değişik yetki
leri kapsaması şeklinde yeni bir yorumla karşı 
karşıya bulunuyoruz. Halbuki hukuk normları
nın içinde yer aldıkları sistemin bütünlüğü göz-
önünde tutularak yorumlanması esastır. Hükü
metlere adlarını veren Başbakanların sorumlu
luğu Parlamentolara karşıdır ve Hükümet kuru
luşları bu anaespri çerçevesinde yürütülür. 

Birçok müesseseleriyle Türk demokratik sis
temine model olan Batı demokrasilerinde de' 
teamüller aynı doğrutudadır. Hattâ tek dere
celi seçimle gelen ve başkanlık sisteminin sorum
luluk ve yetkilerini kullanan Fransa Cumhur
başkanları dahi bakanların atanması ve görev
lerine son verilmesi hususunda sınırlı imkânlara 
sahiptir. Fransız Anayasasına göre, Bakanlar 
Kurulunun başkanı olan Cumhrubaşkanı ba
kanların atanması ve görevlerine son verilmesi 
işlemlerini ancak Başbakanın teklifi üzerine ye
rine getirebilir. Esasen hükümetlerin Parlamen
toların güvenine dayanması ve Parlamenter de
netime muhatabolması başka türlü uygulamala
rın geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır. 

13 Mayıs bunalımı ise Hükümetlerin gerek 
tertip tarzı gerekse programları üzerinde son 
sözü söylevce şk olan Parlamentonun yetkilerine 
gölge düşürücü izlenimlerin doğmasına yol aç
mıştır. 

Anayasanın 102 nci maddesi söz konusu uy- I 
gulamada olduğu gibi anlaşılırsa Hükümetlerin [ 

Parlamentadan önce Parlamento dışı makamla
rın güvenine mazhar olması gerekliliği şeklinde 
antidemokratik bir usul icededilmiş olur. Böy
le bir usulün demokrasinin işleyişinde nasıl 
olumsuz etkiler bırakacağı ortadadır. 

.Nitekim 13 Mayıs bunalımı, içte ve dışta, de
mokrasinin yeniden işler hale getirilmesi yolun
da ulaşılan noktadan bir geriye gidiş olarak 
değerlendirilmiştir. Sayın Melen Hükümetinin 
güvenilirliğini de kendi iradesinin iştiraki olma
dığı halde büyük ölçüde azaltmıştır. 

Sayın Mille Mitilleri; 
Demokrasi aydınlık iklimlerde boy atan ve 

açıklıkta gelişen bir sistemdir. Demokrasilerde 
"kapı arkası yoktur. Demokratik hukuk devleti
nin savunuculuğ-una her hal ve şart altında de
vam etmeye kararlı bir parti olarak olayları 
sağduyunun gün ışığına çıkarmaya çalışıyo
ruz. Anayasanın bahşettiği yetkileri kullanan 
makamların tek ölçüsü millet iradesinin malı 
haline gelmiş hukukî gerçekler olabilir. Bu çiz
ginin dışına taşan her makam ve bu çiziğinin dı
şımda oluşan her işlemi eleştiri süzgecinden ge
çirmemiz tabiîdir. Eleştiriye muhataibolacak iş
lemlerin sahipleri bunların objektif değerlendir-
m«terinin ortaya konulmasından kaçmamazlar. 

Bugün bazı makam sahiplerinin her tutu
muna alkış tutan uysal çevreler vardır. Fakat 
bu çevrelerin uysal tutumları altında yatan 
maksadın Türkiye'yi hangi noktaya götürece
ği kestirilemez. 

Bir tarafta millî varlığımıza kasdeden eylem
lerine devam etmek için uygun bir zeminin doğ
masını pusuda bekleyenler vardır. Bunlar de
mokrasiyi savunan her gücün ve varlığını de
mokrasiye borçlu olan her makamm Anayasa 
dışına çıkmasını istemektedirler. Gerek kışkırt
malarla gerekse hukuk devleti ilkeleriyle bağ
daşmayan tasarrufları alkışlamakla gayelerine 
ulaşmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle demokra
tik cephede yer alan güçleri tutarsız davranış
ların girdabına sokacaklar ve onları demokra
siyi korumak ve geliştirmek iddialarıyle çeliş
kiye düşüreceklerdir. O zaman bölücü, yıkıcı 
eylemlerin yeni bir potansiyele kavuşacağına 
inanmaktadırlar. 

Diğer taraftan demokrasiyi ölçüsüz çıkarla
rın aleti olarak kullanmayı ve devlet imkânları
nı dost, aM>ap, akraba sofralarına aktarmayı 
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alışkanlık haline getirenler yer almaktadır. 
Bunlar demokrasinin rejimlerin en faziletlisi ve 
millî faziletin sonucu olduğuna inanmayanlar
dır. Bunlar demokrasinin tam ve kâmil anla-
miyle işlemesi ve demokratik rejimde faziletin 
esas olması gerçeğine sırt çevirenlerdir ve bun
lar da tıpkı vatanı bölmek, milleti tahribetmek 
heveslileri gibi uygun bir yağıma zemininin do
ğacağı günleri beklemektedir. 

Bugün her talebi sahte bir uysallıkla karşı
layacaklar, Anayasa dışı kapılara uzanan her 
eli alkışlayacaklar ve sağlam kalması gereken 
(bazı makamı ve güçleri Anayasanın dışına çöke
ceklerdir. Hesap budur; bu hesap bir yıprat
ma savaşıdır. 

Savaşın stratejisi demokratik cephede yer 
alması esas olan bazı güçlerin hukuk dışındaki 
steplere çekilerek yıpratılması ve saf dışı edil
mesidir. 

Demıokratik Parti olarak eleştirilerimizde 
bu tehlikeyi önlemeyi hedef alıyoruz. Uyarıla
rımıza kulak verilmediği takdirde ne sempati
zanlarının zihnindeki «komünist anarşistlerin 
hukukun dışındaki güçlerle mücadele eden kah
ramanlar» oldukları görüntüsü silineibilir, ne de 
demokrasiyi Foysuzlaştıranlarm «bizden başka 
herkes Anayasanın dışındadır» iddiaısı çürütü-
lebilir. 

Biz konuşmamızın başlangıcında da arz et
tiğimiz gibi, kusurları açıkça ve hangi makam 
ve kurumlara aidolursa olsun hataların düzel
tilmesine fırsat vermek maksadıyle ortaya ko
yuyoruz. Kusurların ileride fırsat çıktığında 
kullanılmak üzere hesabını tutmuyoruz. 

Bu noktalara işaret ettikten sonra 13 Mayıs 
bunalımının ortaya çıkardığı bir gerçeği daha 
yüksek huzurunuzda tespit etmeye çalışacağız. 

Bu gerçek 12 Mart 1971 tarihli muhtıranın 
yeni bir uygulamaya ve yoruma tabi tutulma-
siyle ilgilidir. 

Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı bir Hü
kümetin ret gerekçesi olarak, o Hükümetin «bir 
bütün halinde 12 Mart 1971 tarihli muhtıranın 
icapları ve cari durumun şartları ile bağdaşır 
nitelik taşımadığını» ileri sürmüştür. Böylece 
12 Mart muhtırası «Milletimizce asıl teminatın 
vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer 
aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete 
aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet edil

diği» Anaysanm icapları ve bizzat kendi ihtiva 
ettiği isteklerle bağdaştırılması güç bir yoruma 
tabi tutulmuştur. 

Şimdi mukadder sual, 12 Mart muhtırasının 
ne olduğa, ne olmadığı noktasında toplanmak
tadır. 

Biz 12 Mart muhtırasında belirtilen istekle
rin Anayasa dışında çözüm yollarına çıkacak 
uygulamalar için öne sürülebileceği kanaatin
de değilim. 

12 Mart muhtırası hakkındaki değerlendir
melerimizi «Anayasa dışı bir tutumla Anayasa 
içinds bir çözüm yolu aramak» şeklinde daha 
ilk günlerde ifade etmiştik. Hiç kimse 12 Mart 
muhtırasının Anayasayı yürürlükten kaldırdığı
nı ve demokratik hukuk devletinin icaplarına 
son verdiğini iddia etmemiştir; edeım'ez. Esasen 
12 Mart 1971 günü Anayasa düzeninin yürütü-
leımediği bir ortamda yaşıyorduk. Üniversitede, 
sokakta, kırda ve şehirde hukuku çiğneyenlerin, 
hukuku savunanları suçlamaları, hak ve hürri
yetleri tek taraflı oritadan kaldırmaları, oldu 
bittileriyle karşıkarşıyaydık. 

. Bütün bunlar gözler önünde cereyan eder
ken, anarşinin topluma hâkim olduğu bir ortam
da aczini, «Demokrasilerin bünyesinde anarşi 
vardır» bahan'esiyle örtmeye çalışan zamanın 
yönetimli bir iktidar boşluğu meydana getirmiş
ti. İşte 12 Mart 1971 tarihli muhtıra., bu iktidar 
boşluğunun Meclislerimizce doldurulmasını ve 
duruma demokratik usuller içinde çözüm bu
lunmasını taleibetti. Muhtıranın me'şru yorumu 
bu ölçülerin dışına çıkıldığı zaman geçerliliğini 
yitirir. 

Bu düşündelerimizi çeşitli vesilelerle ortaya 
koyduğumuz hatırlardadır. Biz, mevcut parla
mentonun da ötesinde parlamento denilen mü
essesenin yetkilerine gölge düşürerek parlamen
to savunuculuğu yapmak, demiokrasiyi zedele
yecek demokrasi koruyuculuğu yapmak heves 
ve mantığının hiçibir kuruluşumuza maledilabi-
leceği inancında değilim. 

Her vesileyle muhtıranın icapları tartışma 
konusu olursa, bundan hem tartışmayı açanları, 
hem de Türk Ordusunu yıpratıcı sonuçlar çık
ması önlenemez. Geçmişteki olayların muhtıra
nın icapları içinde cereyan ettiği görüntüsü ve
rilirse, bu görüntüye sefosbolanları hayal kırık-
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lığına uğratacak çelişkilerin yeniden hatırlan
masından başka birşey elde edilemez. 

'Sayın milletvekilleri; arz ettiğimiz gerçek
lerin ortasında Sayın Melen Hükümeti bugün 
Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. Bu gelişi 
başka bir münasebetle ifade ettiğimiz gibi «Ege
menliğin kullanılması hiçıbir suretle belli bir ki
şiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan alma
yan bir devlet yetkisi kullanamaz» esasının ta
biî bir sonucu sayıyoruz. 

Şüphesiz bu gerçek, millî eğilimin, millî is
teğin ve millî iradenin gereğidir. 

»Saym Melen Hükümetinin millî iradenin ge
reklerini her adımda gözönünde tutması ve ku
ruluşundan önce geçen olaylar dolayısıyle uğ
radığı kayıpları parlamentomuzla birlikte, sü
ratle telâfi etmesi ümlit ve temennisini taşıyo
ruz. Onun için maruzatımız olayları açıkta ve 
hür tartışma düzeninin gerekleri içinde değer
lendirmeye imkân sağlayacak bir hedefe yönel
miştir. Asıl sorun, demokrasiyi yine demokrasi
nin metotlarına sadık kalarak yeniden bütün 
ıgerekleriyle işleitmek olduğu için duraklama ve 
geriye döniüş ifade eden gelişmelerin üzerinde 
'hassasiyetle duruyoruz. 

Bu hassasiyetimiz, bugüne kadar olduğu gi
bi, programının iyi niyetli çabaların işaretlerini 
ihtiva etmesi dolayısıyle bizden güven oylama
sında diğer hükümetlerden farklı bir tutum gö
recek olan Sayın Melen Hükümetinin icraatı sü
resince devam edecektir. 

Türkiye, olaylar trafiğinin hız kazandığı 
bir dönemü yaşamaktadır. 12 Mart 1971 tari
hinden bu yana geçen 15 aylık sürede dört hü
kümet kuruluşu olmuştur. .Hükümetlerin cımrü 
ortalama 3,7 aylık bir süre civarındadır. Saym 
Melen Hükümeti bu istikrarsızlığın sebepleri 
ve memleket için meydana getirdiği zararlar 
üzerimde durarak daha istikrarlı hrikümetler 
düzeyinin kurulmasına yardımcı olmalıdır. 

Biz çeşitli zeminlerde ifade ettiğimiz görüş
leri tekrarlayarak bunalımların bazı seibepleri 
üzerinde düşünülmesine imkân sağlamak işitiyo
rum, 

Saym milletvekilleri, bugün Meclisleri
mizde bir çoğunluk partisi vardır. Bu parti, 
genel kurullarda çoğunluktadır; Başkanlık Di
vanlarında çoğunluktadır ve Meclislerimizin 
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bütün komisyonlarında çoğunluktadır. İstik
rarlı bir yönetim ancak bu çoğunluğun Hükü
meti kurmasıyle mümkün olur. Normal durum 
budur. Hükümet - Meclis ilişkileri bu suretle 
düzenli ve verimli bir hale gelir. 

Demokratik Anayasa gerçeği bu iken 12 
Marttan bu güne kadar, bu çoğunluk, tek başı
na Hükümeti kurmaya talibolamamıştır. Bugün 
de böyle bir talepleri yoktur. 

Çoğunluk partisi niçin tek başına Hükümet 
kuramıyor? 

iSebepleri A. P. içinden mi? A. P. dışından. 
mı geliyor? 

12 Mart Muhtırasının topyekûn A. P. yi he
def aldığı düşünülemez. Muhtıra, anarşik olay
lar karşısında etkisiz ve başarısız kalan A. P. 
yönetimine tevcih edilmiş ve Demirel Hüküme
tinin istifasına yol açmıştır. A. P. dışından ge
len tesir budur ve bu kadardır. Diğer taraftan 
A. P. yetkili organları «A. P. Genci Başkanın
dan başka bir A. P.'liye Başbakanlık verilmesi 
halinde A. P. olarak Hükümete iştirak etmeme» 
kararı almıştır. 

Bu kararla A. P. - Demirel eşitliği savunul
maktadır. Bu da, Adalet Partisi içinden gelen 
ve A. P.'ne iktidar yolunu tıkayan sebeptir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — O bir yalandır. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Devamla) — Adalet Partisi, «Genel Baş
kanından başka bir Adalet Partiliye Başbakan
lık verilmesi halinde Hükümete iştirak etmeye
ceğiz» derken, Adalet Partisi dışından bir şah
sa ; meselâ, 40 yıllık bir Halk Partiliye Başba
kanlık verilmesi halinde «Biz Hükümeti destek
leyeceğiz, memleketi Hükümetsiz bırakamayız» 
demektedir. Demirel dışında A. P. li bir Başba
kana köstek, A. P. dışında bir Başbakana des
tek olmaktadırlar. Bu, A. P.'nin kendi iktidar 
yolunu bizzat tıkamasıdır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — O bizim 
bileceğimiz iş. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Devamla) — Sizin bileceğiniz iş, kendi 
şahsî işleriniz olabilir. 

ıSayın Demirel; burada memleket meselele
rini konuşuyoruz ve bir çoğunluk partisinin 
kaderi üzerinde konuşuyoruz. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar; A. P. sıraların
dan gürültüler). 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Ben 
bir şey söylemedim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Her zaman kendi şahsî iş
lerinizle memleket işlerini karıştırıyorsunuz; 
bu alışkaaüığı bırakın lütfen. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürül
tüler). 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Hâ
dise çıkartmaya kalkma, ben -bir şey söyleme
dim. (Gürültüler). 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Sayın Demirel 
bir şey söylemedi. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Demirel 
konuşmadı. (Gürültüler). 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Bu A. P.'nin kendi iktidar 
yolunu bizzat tikamasıdır (A. P. sıralarından 
gürültüler) Ben.. (Gürültüler). 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Sayım, Demirel konuşmadı, zapta geçsin. 
(Gürültüler). 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Ben sizleri sinirlendirmek 
maksadiyle konuşmuyorum, düşündürmek mak-
sadıyle konuşuyorum. (D. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan.. 
D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ

DAN (Devamla) — Bu durum.. 

BAŞKAN — Saym Korkmazcanı, aslında mü
dahaleleri ben önlemek mevkiindeyim.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— ıSayın Demirel konuşmadı, zapta geçsin. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Lâç, rica ederim, bir da
kika arkadaşlar. (A. P. sıralarından zapta geç
sin sesleri) Efendim, zapta geçecek şey, Mec
liste konuşulursa zapta geçer, bir dakika, 

ıSiz de müdahale eden kişilere cevap vermek 
lüzumunu hissetmeyin, mutlaka muhatabınızı 
iyi tayin edin lütfen, teşekkür ederim. (Gürül
tüler). 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Teşekkür ederim... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Halk na
zarında itibarınızı kaybettikçe ne yapacağınızı 
şaşırıyorsunuz. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Teşekkür ederim Saym Baş
kanım, müdahaleleri önlerseniz, ben de böyle 
mecburiyetler karşısında kalmam. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — O bizim 

partimizin işi sizi alâkadar etmez. 
D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ

DAN (Devamla) — Bu durum demokrasimizin 
gırtlağına oturmuş bir düğümdür. Demokrasi
miz tenefiüs zorluğu çekmektedir. Demokrasi-
mizdeki teneffüs zorluklarının giderilmesi için 
bu düğüm çözülmelidir. Bunu çözmek A. P. nin 
elindedir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Artık siz yol gös
terdiniz, l iz oradan gideriz. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Devamla) — Milletimizin verdiği iktidar 
hakkını, Adalet Partisi, yeni bir şahıs ve yeni 
bir kadro ile devam ettirme yollarını kendi bün
yesi içerisinde arayıp bulmalıdır. (Gürültüler) 
Bu yol, bu yol bulunamadığı için bütün şikâyet 
kapıları sizin yüzünüze kapalıdır ve bu yol bu
lunamadığı için 15 aydan beri başka çözüm yol
ları denenmektedir. Siyasî istikrarın sağlana
mamasının başlıca sebebi budur. Saym Melen 
Hükümeti de bu denemelerden biridir. Çoğun
luk partisinin iktidar olamayışının dışında da 
siyasî istikrarı bozan şartlar vardır. Bu şartlar
dan bir kısmının iyiniyetle her an ortadan kal
dırılabilmesi mümkünken endişe veren sebepler 
yeni Hükümetin kuruluşunda da giderileme
miştir. 

Siyasî istikrarın sağlanması, her şeyden ön
ce inandırıcı ve Meclislerimize dayalı hükümet
lerin kurulmasına bağlıdır. Her gün bir hükü
met buhranının patlak vermesi beklenen bir ze
minde siyasî istikrarın sağlanması ve korun
ması mümkün olamaz. 

Daha önce denenmiş ve muvaffak olmamış 
partilerüstü hükümet denemesinin, bu defa da 
başarıya ulaşamayacağı endişesini taşıyoruz. 

Partilerin sadece üye verdiği, mesuliyetine 
iştirak etmediği ve hangi şartlarla, nereye ka
dar destekleyeceği belli olmayan hükümetlerin 
güven oyn almış olsalar dahi Parlamento des
teğine sahibolduğu iddia edilemez. 

Büyük sayıda güven oyu temin ederek işe 
başlayan ve bununla öğünen Erim hükümetleri-
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nin ne kadar ömürlü olduğu ortadadır. Bu hü
kümetlerin siyasî istikrarı sağlamak, Türkiye'
nin sorunlarını çözümlemek ve olağanüstü şart
lardan yurdumuzu kurtarmak yolundaki başa
rısızlıkları bilinmektedir. 

Bu tecrübeler ortada iken, demokratik niza
mın hâkim olduğu ülkelerin hiçbirinde tatbik 
edilmeyen, partilerüstü hükümet formülünde ıs
rar da yurdumuza ve demokrasimize yeniden 
çok şey kaybettirebilir. içinde bulunduğumuz 
durumdan süratle kurtulmak, hür demokratik 
ülkeler arasında almaya mecbur olduğumuz 
yere ulaşmak, ancak yurt içinde ve dışında iti
barlı hükümetler, eliyle gerçekleşebilir. Bir hü
kümetin itibarlı olabilmesi için millete dayan
ması ve gücünü'milletin temsilcisi olan Parla
mentodan alması gereklidir. 

Melen Hükümetinin kuruluşunda geçmiş 
tecrübelerden ders alındığını gösterir inandırıcı 
deliller bulamadığımıza işaret etmek isterim. 
Önceki tecrübelerde olduğu gibi Melen Hükü
meti de istikrarı gerek kendi içinde ve gerekse 
dışında sağlayamazsa, komünizmle mücadele hu
susunda kararlı görünmesine rağmen bu yolda 
da başarıya ulaşması mümkün olamaz. 

Bu noktada Hükümete üye ve güven oyu ve
ren partilere de görev düşmektedir. 

Hükümete üye ve güven oyu veren partiler, 
tasvibettikleri program çerçevesinde kendi üye
lerinin de imzasını taşıyan hükümet tasarıları
na ve tasarruflarına Erim hükümetleri zama
nında olduğu gibi sahip çıkmazlarsa, Melen hü
kümetlerinin de başarı şansı çok azalacaktır. 

işe başlarken bu hususa açıklık kazandırıl
malıdır. 

Hükümete katılan siyasî partiler, (ne içinde
yim, ne dışındayım) tutumundan vazgeçmelidir
ler. Meclis çatısı altında kullandıkları oyun. mil
let önündeki sorumluluğu nasıl olsa kendilerini 
bulacaktır. Bu sorumluluğa açıkça sahip çıkma
ları daha gerçekçi bir davranış olur. Önemle 
işaret edelim ki, Hükümetin kuruluşuna katıla
rak ona vücut veren siyasî partilerin Hükümet 
sorumluluğunu yüklenmekten kaçınmaları bir
takım Parlamento dışı müdahaleleri davet edici 
tehlikeli loşluklar bırakmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin kuruluş bi
çimiyle ilgili görüşlerimizi tamamlarken Hükü
met istikrarını zedeleyen diğer bir faktöre, Par-

| lamento dışından bakan alınması hususundaki 
istisnanın esas kural haline getirilmiş olması 
durumunun Sayın Melen tarafından da devam 

I ettirildiğine dikkati çekmekle yetiniyoruz. Bir 
başka vesileyle ifade ettiğimiz gibi bu durumun 
ortaya çıkardığı izlenimi, Meclisten güven iste
yen hükümetin Meclise kendisinin güven duy
madığı şeklinde tecelli etmektedir. 

Şimdi genel hatlarıyle Hükümet programı 
üzerindeki görüşlerimizi sunmaya başlıyoruz : 

Saym Melen Hükümetinin programı bazı ek-
isiklerine rağmen anahatlarıyle yurt gerçekleri
ne uygun ve partimiz programına birçok nokta
larda uygunluk gösteren bir hüviyettedir. 

Ancak, yapılacağı vadedilen işler çok genel 
ve yuvarlak ifadelerle belirtilmiş olduğumdan 
birçok konuya yeniden açıklık gstirilme'si ge-

I rckliiir. 
Programın sunuş bölümleri ile muhtevası 

ırasında da prensipte önemli bir çelişki göze 
çarpmaktadır. 

Programda Hükümetin normal seçimi zama
nına kadar görevde kalacağı belirtilmesine rağ
men, bu zaman hedefini çok aşan birtakım icra
atın varitlerine de cömertçe girişilmiş bulunul-
nıskfcadır. Bu durum, Hüküme't programlarının 

i uygulanma yetenekleri hakkındaki inancı sarsı-
I cı mahiyetteki eski alışkanlıkların bir devamı-
I dır. Nitekim kendine «Reform Hükümeti adını 

takan Erim hükümetleri de aynı prensip hatası 
içinde Türk siyasî hayatının kayibedilmiş fırsat
lar sayfasına kaydolmuşlardır. 

Seçimlerin normal süresinde yapılması Ana
yasamızın açık hükmü gereğidir. Har siyasî ha
reketin ve hizmetin vatandaş nezdinde ibra edil
mesi demokrasinin temel kuralıdır. Bunun da 
yolu seçimdir. Hükümet bu konudaki spekülas
yonları önleyici açıklığı programda bir ölçüde 
gerçekleştirmiştir. Anlaşılmayan husus, bu spe
külasyonların sahibi olan siyasî partilerin tutu
mudur. Bilindiği gibi bu partiler kısa bir süre 
önce «siyasî ortam müsait değildir» gerekçesiy
le mahallî seçimlerin ertelenmesi yolunda oy 
kullanmışlardır. Şartlarda önemli bir değişik
lik olmadan, sanki daha dün seçimden kaçanlar 
kendileri değilmiş gibi 16 ay sonraki seçimlerin 
türküsünü söylemeye başlamışlardır. Seçimle
rin yapılmasını kimden talebetmektedirler? 
Kendilerinde Anayasayı savunma güç ve irade
sini bulamamakta mıdırlar? 
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Milletimizin çok önem verdiği sandık yolu 
açık olacaktır. Bu yola parti içi birtakım sorun
larla çözümü için gölge düşürülmemelidir. Biz 
o inançtayız ki, seçimler zamanında yapılacak
tır ve seçim zemininde herkes boyunun ölçüsü
nü alacaktır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Programda, komünizmle mücadeleye büyük 
önem verileceğinin belirtilmesini memnuniyetle 
karşılıyoruz. Ancak, bu mücadelenin ne şekilde 
gerçekleştirileceği hususumda bir sarahat bu
lunmayışını da önemli bir eksiklik olarak belirt
mek icaıbeder. 

Devletin önemli kilit noktalarına kadar sız
mış bulunan aşırı sol ideoloji mensuplarının 
süratle bu noktalardan sökülüp atılmasını bu 
mücadelenin ilk safhası olarak görmekteyiz. 

• idarî kademelerin komünizmle mücadeleyi bilgi 
ve inançla yürütebilecek bir kadroya takviyesi
nin zorunluluğuna da işaret etmek isteriz. 

Son senelerde Türkiye'de cereyan eden olay
lar şu gerçekleri açıklıkla ortaya koymuştur: 

Enternasyonal komünizm, daha senelerce 
ÖXLCQ stratejisinin hedefi olarak eğitim ve haber
leşme kurumlanmızla üniversitelerimizi seçmiş, 
Türk Millî Eğitim teşkilâtının kilit noktalarını 
sinsice işgal ederek, planlarını çok sistematik 
şekilde uygulamayı başarmıştır. Bugün onun 
meyvalannı topluyorlar. Geride kalan seneler
de, üniversitelerle her derecedeki okullarda uy
gulanan eğitim, öğretim ve yetiştirme sistemle
ri hatırlanır ve ciddî bir değerlendirmeye tabi 
tutulursa, bugünkü tabloyu haince çizenlerin 
hakiki hüviyetleri kolaylıkla tespit edilebilir. 

Zaman zaman duraklamalarına ve ara ver
melerine rağmen millî tarih şuurunu birleştirici 
millî düşünceyi, bilimsel metotları ve manevî 
değerleri yok etmeye yönelik bir sistem içinde 
uyguladıkları eğitim politikaları ile yetişen 
genç beyinleri zehirlemeye çalınmışlardır. ülkü-
süz ve bilimsel metotlara yabancı gönüllere ve 
kafalara, doktriner taassupların ve anarşiye 
kaynak olan düşüncelerin kolaylıkla girebilece
ğini ve yerleşebileceğini düşünmemek mümkün 
değil1 lir. 

Olaylara objektif ve doğru teşhis koyabil
mek için yabancı ideolojilere kendilerini kaptı
ranların, bölücülerin, tethişçi ve anarşistlerin 
yaş ve tahsil durumları ile okudukları okul ve 

! kurumlar üzerinde ciddî araştırmalar yapmak 
gerekir. O zaman pek çok gerçeğin, şüphe VB 
tereddütlere yer bırakmayacak bir açıklıkta 
ortaya çıktığı görülecektir. 

| Enternasyonal komünizmin ve millî bütün
lüğümüzü bozucu ideolojilerin yayılmasını ön
leyebilmenin asıl yolu genç kuşakları milletin 
köküne tarihine, millî ve manevî değerlerine 
dayalı ülkülerle yetiştirebilmektir. Bu da ancak 
okul Öncesi eğitimden başlayan ve üniversite 
anfisinde devam eden istikrarlı bir millî eğitim 
politikası ile gerçekleşebilir. Gençlerimize 'hür 
düzen içinde, insan haysiyetine yaraşan şartlar
da yaşamanın zevki aşılanmalı ve topluma kat
kıda bulunmaya hazır, kendisine yeterli birer 
kişilik kazandırmanın yolları bulunmalıdır. 

Demokrasinin bir fazilet rejimi olduğu ger
çeği gözle görülür hale getirilmeli ve demokra
tik düzende sosyal adaletin en mükemmel anla-
mıyle gerçekleştirildiğini doğrulayan uygulama
lara geçilmelidir. 

Karşımızdaki problemler bu ölçüde ağırlık 
taşırken programın gençlik sorunlarıyle ilgili 
bölümünü de yeterli bulmak mümkün değildir. 

Gençlik ve gençliğin yetiştirilmesi konusu 
çağımızın bütün toplumlarında önde gelen so
runlar arasındadır. Gençliğe moral ve fizik üs
tünlükler kazandıracak bir eğitim verebilmek, 
geleceğe dönük milletlerin ortak özlemidir. 

Milletlerin gelişme şartlarına, kültür değer
lerine ve siyasî rejimlerine göre karşı karşıya 
bulundukları gençlik sorunları değişik şekiller 
göstermektedir. 

Türkiye'de gençlik sorunlarının önemi ölçü
sünde değerlendirildiği kanaatinde değiliz. 
Genç insanlarımız için gerçekleştirilen yetişme 
ve yaşamı şartlarını yeterli bulmak mümkün 
değildir. Özellikle çok karmakarışık problemler 
içindeki yüksek öğrenim gençliğinin, Devletin 
ciddî ilgisine ihtiyacı vardır. 

Gençliğin moral ve fizik yönlerden iyi ye
tişme, çalışma,, barınma, beslenme ve sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları büyük sorunlar ola
rak beklemektedir. Devletçe, gençliğimiz için 

I hazırlanan imkânlar yapılabileceklerin çok al
tındadır. 

Yakın geçmişte Devletin sorumluluklara kat
lanmaması yüzünden gençler çeşitli siyasî ve 

I sosyal etkenler karşısında güçsüz kalmıştır. Bu 
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durum birtakım çevrelerin gençliğimizi millet 
çıkarlarına karşı kullanma iştahlarını artırmış
tır. 

Yaşadığımız günlerde gençlik arasında nispî 
bir sükûn vardır. Bu devrede gençlik sorunları
nın ciddî ve bilimsel şekilde araştırılması ve çö
züme kavuşturulması gereklidir. Günümüzün el
verişli şartları değerlendirilemezse Devlet, genç
leri bugün sinsice hazırlanan tertipçilerle karşı 
karşıya bırakmış olacaktır. Bu sorunun ele alın
ması için hararetin memleketi kaplayacak dere
ceye yükselmesini beklememek lâzımdır. Sorun
lar gençliğin sokağa döküldüğü devrelerde ele 
alınır sonra unutulursa milletle yarınki kuşak
ların bütünlüğünü sağlamak mümkün değildir. 

Türk gençliğinin büyük çoğunluğu yurda 
karşı sorumluluklarını bilmekte ve millî değer
lere bağlılığını sürdürmektedir. Sapık ideoloji
lerin militanı olmuş birtakım kişileri Türk genç
liğinin içinde hesabetmemek gerekir. Devletin 
zaafa düşürüldüğü devrede dış kaynaklara bağ
lı üç - beş çetenin giriştiği kanun dışı eylemler
den Türk gençliği sorumlu tutulamaz. Bir mil
letin gençliğine küsmesi düşünülemeyeceğine 
göre, ilgililerin hiç vakit kaybetmeden gençlikle 
diyalog kurmaları zorunludur. 

Gençlik sorunlarının çözümünde gençlerle 
elele verilmesi ve gençlerin görüşlerinin değer
lendirilmesi yerinde olacaktır. Gençliğin sokak
ta öldüreceği zaman ve enerjiyi de yurt ve genç
lik sorunlarının çözümlenmesinde değerlen
dirmek gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk tarımında sosyal adalet ilkeleri ışığın

da verimi artırıcı ve genel iktisadî politikamızın 
şartlarına uygun bir tarım ve toprak reformu
nun gereğine inanıyoruz. Bunun teşkilâtlanma-
sıyle, sulamasıyle, tohumuyla, gübresiyle, yeni 
işletme usulleriyle birlikte ve Ortak Pazar stan-
dartlanyle bağdaşır bir ıslahat olması gerekli
dir. Tapulu mülkiyeti ve veraset hukukunu ze
deleyici; konuyu sadece toprak taksimi açısın
dan ele alan bilim dışı zihniyetin Türk tarımı
nın sorunlarını çözeceğine inanmıyoruz. 

Nüfusumuzun dörtte üçünü teşkil eden köy
lü vatandaşlarımızın yetiştirdiği ürünlerin de
ğerlendirilmesinde daha gerçekçi ölçülerin göz-
önünde tutulması gereklidir. 

1970 yılından beri Sayın Demirel ve Sayın 
Erim hükümetleri tarafından reform adı altın

da bütçelerdeki açığı kapama maksadıyle vergi 
kanunları getirilmiştir. Sosyal adalet ilkelerini 
zedeleyici, iktisadî durgunluğu artırıcı mahi
yetteki sadece malî yönü hesaba katılmış olan 
bu vergi tasarılarından bazılarına grubumuzca 
meclislerde karşı çıkılmıştır. Sayın Melen'in 
programında bu vergilerin muhafaza edilmesi 
yanında, kısa vadede yeni reform niteliğindeki 
tasarıların kanunlaşmasının zorunlu olduğu be
yanı, yeni birtakım vergilerin ihdas edileceği 
endişesini doğurmaktadır. 

Bu hususta Sayın Melen'i açıklığa davet edi
yoruz. Ayrıca Sayın Erim zamanında sunulmuş 
bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı he
def ve stratejisinde, yatırımlar konusunda ka
mu sektörüne büyük bir ağırlık verildiği beyan 
edilmiştir. Şayet Sayın Melen Hükümeti de bu 
stratejiyi benimsiyorsa Devlet gelirlerini artır
mak maksadıyle yeni vergilerin getirilmesi' 
mecburiyeti doğacaktır. Bu takdirde, program
da yer alan «Malî alanda gerekli olan reform 
tedbirlerinde uzun vadeli olanlar» ibaresinin 
başka yeni vergilerin habercisi olduğu sonucu
na varmak zorunluğu doğmaktadır. Sayın Me
len Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkın
daki görüşlerini ifade etmek suretiyle bu soru
lara da bir açıklık kazandırmalıdır. 

Sayın Melen Hükümetinden beklenen yeni 
vergi kanunları getirilmeyeceği ve eskilerinin 
geri alınarak ıslah olunacağı yolunda bir temi
nattır. Meselâ Kurumlar Vergisine yeni zam 
yapılmayacağı teminatının verilmesi, program
da ifade edilen sermaye piyasası düzenlemesinin 
inandırıcılığını artıracaktır. Devlet israfiyle 
mücadele edilmesi millî arzu haline gelmiştir. 

Programda petrol reformu bölümünde, akar
yakıt anadepolarmm nasıl bir statüye sokula
cağı belli değildir. Bundan önceki Hükümet 
programlarında bu depoların devletleştirileceği 
yazılıydı. Sayın Melen Hükümeti ne yapacak
tır? Bu husus belli değildir. 

Yeni Maden kanunu tasarısı Melen Hükümeti 
tarafından da benimsenir görünmektedir. Bu 
tasarının yeniden gözden geçirilmesini tavsiye 
ederiz. Çünkü, tasarının karma ekonomi pren
siplerine uygun olarak hazırlanmayan hüküm
ler ihtiva ettiği ortadadır. 

Programın dış politika ile ilgili bölümlerini 
millî ve geleneksel dış politika çizgimizin deva
mı mahiyetinde görüyoruz. 
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Sayın milletvekilleri; 
Program üzerinde ve kamuoyunun birinci de

recede önem verdiği konular hakkındaki maru
zatımızın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 

Eleştirilerimizin bundan sonra da Sayın Me
len Hükümeti için yapıcı ve yol gösterici bir 
muhalefetin gerektirdiği ölçüler içinde devam 
etmesi tabidir. 

Demokratik Parti demokrasilerde milletin ar
zu ve iradesi doğrultusunda gerçekleştirilecek 
muhalefet hareketinin siyasî tarihimizde rasla-
nan yıkıcı muhalefet hareketleri ile karşılığını 
en iyi şekilde temsil edecek bir örnek vermekte
dir. 

Demokratik Parti kuruluşundan bu yana 
Devleti ve Cumhuriyeti tehdideden tehlikele
rin gerek teşhisinde ve teşhirinde, gerekse bu 
tehlikelerin bertaraf edilmesinde üzerine düşen 
görevi hakkıyle yerine getirmiş olmanın huzuru 
içindedir. Demokratik Parti Grubu kuruluş şek
liyle, programıyle ve felsefesiyle bağdaşmadığı 
için muhalif kaldığı Erim Hükümetlerini, Ana
yasanın değiştirilmesinde olsun, anarşinin ön
lenmesiyle ilgili tasarılarda ve sıkıyönetim uy
gulamalarında olsun desteklemek suretiyle mu
halefetin ancak millet pararına yapılacağını gös
termiştir. 

Milletçe gayri âdil bulunan vergilerin bir 
kısmının önlenmesinde, bir kısmının daha âdil 
bir şekle sokulmasında da partimizin yapıcı mu
halefet anlayışı büyük ölçüde etkili olmuştur. 

Buna karşılık, Hükümete ortak olduğu ve 
kendi bakanları Hükümetin tasarılarını imzala
dığı halde, onun icraatına sahip çıkmamak için 
özel bir itina gösteren bazı siyasî partiler ve 
hatta anarşik solla mücadele konusunda engel
leyici bir tutuma girmekte beis görmeyen siyasî 
partiler çıkmıştır. Biz, Hükümette bir türlü, 
Mecliste öbür türlü, vatandaş önünde bir baş
ka türlü görünmenin siyasî icaplarla bağdaştırı
labileceği inancını taşımıyoruz. Bu sebeple bel
ki reformların teminatı değiliz ama, programı
mız, felsefemiz ve tutumumuzla hür demokratik 
rejimin ve millet iradesinin Yüce Meclis çatısı 
altında inançlı teminatlarından biriyiz. 

Bütün millî kuruluşlarımızın ve siyasî parti
lerimizin sorunları demokratik hukuk Devleti
nin ve millet iradesinin ışığında değerlendirme

leri gereğine yeni bir Hükümet işbaşına gelir
ken bir kere daha işaret ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Demokratik siyasî hayatımızın kendi gerçek

leri içinde düzenli ve geçerli bir uygulama im
kânına kavuşması için çalışmak esastır. 

Bu konuda öncelikle siyasî partilerimizin so
rumluluğu vardır. Dikkatinize sunmak istediği
miz hususlar şunlardır : 

Politikacı ve politika, hakkında kolay yazı
lır, kolay söylenir hale getirilmek isteniyor. 
Politikayı gözden düşürme politikası başlamış
tır. 

Politikacının görev aldığı Anayasa organları 
da bu tesir altında tutulmaktadır. Siyasî par
tiler dışında teşekkül eden politika kendisi için 
bir zemin aramaktadır. 

Partilerarası ve parti için çekişmeler sözü, 
sık sık ve mübalâğalı şekilde ortaya atılmakta
dır. 

Politik davranışların millî kalkınma ve iler
leme çabalarımızı kösteklediği ileri sürülmek
tedir. Bütün bunlar karşısında çok partili de
mokratik nizamın vazgeçilmezliği inancının yer
leşip gelişmesinde siyasî partilerimize önemli gö
revler düşmektedir. 

Çok partili demokratik rejim ve açık tartış
ma nizamı önemini kaybederse, hiçbir şahıs ve
ya organ kendi önem ve itibarını, muhafaza ede
mez. 

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler 
varsa, haber verelim ki, yılan bin yaşarsa dokun
madık kimse bırakmaz. 

Demokratik usullerden ve çok partili niza
mın gerçeklerinden tâviz verilerek demokrasiye 
ulaşılamaz. 

Çok partili siyasî hayat, başa dert olarak 
görülemez ve gösterilemez. 

Şüphesiz, particilik milletin rızkına el uzat
mak demek değildir. 

Devlet çeşmesinin başını tutmak, yarana ni
met dağıtmak hiç değildir. Partiler kamu hiz
meti inancıyle doğar ve yaşarlar. Kamu hizme
tinde şahsî hesaplara yer yoktur. 

Particilik şahsî tahakküm vasıtası haline ge
tirilemez. Partileri tahakküm vasıtası haline 
getirenler, tüm partilere ve demokrasiye karşı 
işleyen bir tahakküm hevesine yol açarlar. 

Komünizmin karşısında en güçjü alternatif 
I demokrasidir. 
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Milletin köküne, tarihine, millî ve manevî 
değerlerine dayalı bir demokrasi ve hukukun üs
tünlüğü inancı komünizmin panzehiridir. 

«Hele bugünü geçirelim, yarın bir kolayı bu
lunur» diyemeyiz" 

Yarın çok geç kalmış olabiliriz. 

Demokratik Parti, milletin hükümranlığı 
dâvasına inanmıştır. Şahsî tahakküm hevesle
rine, zümre tahakkümü arzularına itibar etmi
yoruz. 

Milletin hakkını savunuyoruz ve bu yolculu
ğa milletten aldığımız güçle devam edeceğiz. 

Demokratik Parti Grubu olarak Sayın Melen 
Hükümetinin millî değerlere dayalı ve faziletli 
bir demokrasi inancını kökleştirecek kısmet ör
nekleri vermesini temenni ediyoruz. Sayın Me
len Hükümetine bu temennilerle başarılar dili
yoruz. 

Yüce Meclisi Grubum adına saygıyle selâm
larım. 

(D. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Nebil Oktay, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Millî Güven Partisi Grubu
nun Hükümet programı ile ilgili görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
12 Marttan bu yana geçen zaman ve bu za

man içerisinde gelişen olaylar, 12 Mart Muhtı
rasının hür demokratik rejimi kurtarma amacı
na yönelen bir hareket olduuğnu kesinlikle orta
ya çıkarmıştır. 

12 Mart Muhtırasından sonra, idareye el ko
nacağı, hür seçimlere, insan hak ve hürriyetleri 
ne dayanan parlamenter demokratik rejime son 
verileceği tarzında duyulan bazı endişelerin ve
ya yapılan propagandaların yersizliği anlaşıl
mıştır. 

Ancak; hemen şunu ifade edelim ki, 12 Mart 
Muhtırasının verilmesini gerektiren sebeplerin, 
küçümsenmeyecek bir mesafe alınmış olmasına 
rağmen, henüz ortadan kalkmamış bulunduğu 
da bir gerçektir. Bu bakımdan, Hükümet prog
ramında da ifade edildiği gibi, anarşik ortamın 
yeniden başgöstermemesi ve Anayasanın emret
tiği reformların Atatürkçü, çizgiden sapmadan 
gerçekleştirilmesi için Hükümete de, siyasî par
tilere de başta büyük Meclis olmak üzere diğer 
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Î Anayasa kuruluşlarımıza da düşen görevler var

dır. 
I Birinci ve ikinci Erim Hükümetleri gibi Me

len Hükümeti de, olağanüstü şartlar içinde ku
rulanış bulunmaktadır: Fakat programında da 
ifade ettiği gibi, Hükümet, olağanüstü şartları 
sürdünn-sk dağil, sona erdirmek azmindedir ve 
Hükümetin garevs başlama ve bunu devam etti-
i-ebiîme şartının, milletin gerçek temsilcileri Yü-

I co Meclislerin güveni olduğu programda açıkça 
ifade edilmiştir. 

I Değerli arkadaşlarım, 
Kişilerin veya teşekküllerin gelecekteki ic-

1 raallerım, attıkları ilk adımın samimiyetiyle 
ölçmek mümkündür. 

Birinci ve ikinci Erim Hükümetlerinin ardın
dan kurulan Melen Hükümeti, programının ha
zırlanmasında, mucizeler yaratmak iddiasında 

| olmamış; işbaşına getirilme sebeplerini, hiçbir 
şekilde unutmadan; olağanüstü şartların Hükü
meti olduğunu bilerek hareket etmiş; hedeflerini 
isabetle tespit ederek millete açıkça ilân etmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 
özet olarak ns diyor Melen Hükümeti : 
1. Yurtta huzur ve asayişin bir daha bozul-

1 mamasını sağlayacak her türlü tedbiri alaca
ğım. 

2. Anayasanın emrettiği reformları; ilmî 
esaslara, memleket gerçeklerine, millî bünyeye 
ve Atatürkçü prensiplere uygun olarak gerçek
leştirmeye çalışacağım. 

3. Millet iradesinin serbest tezahürünü sağ
layacak ortamı yaratarak, seçimlerin Anayasa
nın belirttiği zamanda yapılmasını mümkün kı-
lacağım. 

Bunları ifade ederken, tek dayanağının, mil
letin hakikî temsilcileri Yüce Meclisler olduğu-

I nu kesinlikle açıklamak suretiyle, seçime dayalı 
hür demokratik rejime olan inancını açıkça be
lirtmiş olan Melen Hükümetinin bu taahhütleri-
ni memnunluk verici ve tatmin edici sayıyoruz. 

Millî Güven Partisi olarak, Anayasa dışı fa
aliyetleri ve anargiyi yok etme, millî bütünlüğü 
ve demokratik Cumhuriyetimizi koruma konu
sunda Hükümetin azim ve kararlılık ifade eden 
tutumunu ve güvenlik tedbirlerinin dışında alın
ması düşünülen idarî, hukukî ve ekonomik ted
birleri olumlu karşılyoruz. 
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Hür seçime ve insan haklarına dayauan de- i 
mokratik rejimi, normal ve bütün gerekleriyle 
işler hale getirmek hususunda, programda yer 
bulan inançlı ve inandırıcı beyanlara; rejimin 
geleceği, millî varlık ve bütünlüğümüzün korun
ması bakımından hayatî bir önem atfediyoruz. I 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı 
hızlandırmak için çok yönlü atılımlara, reform
lara muhtaç olduğumuz tartışma kabul etmeyen 
bir gerçektir. 

Ancak hemen ifade edelim ki, Millî Güven 
Partisi olarak reformu «yalnızca değişiklik ol- I 
sun diye değişiklik yapmak» anlamında kabul 
etmiyoruz. 

Reform; milletimize daha çok huzur, daha 
çok refah, daha çok sosyal adalet getirecek ted
birlerin akla, çağdaş ilme, yurt gerçeklerine ve I 
millî ihtiyaçlara uygun olarak yürürlüğe konul- I 
ması seklinde tecelli etmelidir. 

Her reformun birtakım tedirginlikler yarat
ması olağandır. Hem reform yapmak, hem de 
hiç kimsenin menfaatini haleldar etmemek müm
kün değildir. I 

Dikkat edilecek husus, yaratılacak tedirgin
liğin yaygın olmaması ve reformdan beklenen 
iktisadî ve sosyal faydaların gerçekleşmesidir. 

Yıllardır devam edegelmiş kusur ve ihmalle
rin kefaratini vatandaşa çektirmemek, Devletin 
nizam ve kanunlarına dayanılarak, güvenilerek I 
yapılmış hukukî tasarrufları itibarsız kılacak 
hukuk dışı bir tutuma yönelmemek lâzımdır. 

Programda anahatları ifade edilmiş bulu
nan; 

Toprak ve Tarım Reformunun Anayasamı
zın 38 nci maddesinin emrettiği şekilde, biran 
'önce gerçekleştirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Bazı hükümleriyle, değişen ve gelişen ce
miyet ihtiyaçlarına cevap vermeyen hukuk ve 
ceza mevzuatında yapılması gerekli değişiklik
leri de kapsamak üzere, adaletin pahalı icra
sını önleyecek, hüküm tesisini çabuklaştıra
cak, ceza infaz sistem ve müesseselerini çağ
daş uygarlık anlayışına kavuşturacak, adaletin 
tevziinde imkân eştliği yaratacak, hâkimlerin 
süratle denetimini sağlayacak köklü bir adalet 
reformunun, başta gelen ihtiyaçlardan olduğu
nu kabul ediyoruz. 

Eğitimin her kademesinde, toplayıcı, bir
leştirici ve yüceltici bir milliyetçilik anlayışını j 
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hâkim kılacak, fırsat eşitliğini önplanda tuta
cak, üniversite kapılarındaki yığılmaları önle
yecek ve Türkiyenin muhtacolduğu insan gü
cünü yetiştirmeye yönelecek, bir Millî Eğitim 
Reformunun büyük önemini takdir ediyoruz. 

Her türlü israfı önleyecek, idarî verimli
liği artıracak, yolsuzluklara karşı tesirli teftiş 
ve denetim imkânlarını mümkün kılacak, İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin daha verimli ça
lışmalarını sağlayacak ve kaynak kaybını ön
leyecek yeni düzenleme tedbirlerini de içine 
alan bir idarî reformu, Türkiye için âcil ihti
yaç sayıyoruz. 

Vergi ziyamı önleyecek, vergi adaletini 
sağlacak, denetim mekanizmasını süratli ve 
tesirli şekilde işletecek, vergi ihtilâflarının 
kısa sürede neticeye ulaşmasını temin edecek, 
malî idareyi modern imkânlarla teçhiz edecek 
bir vergi ve maliye reformundan, yanayız. 

Petrol ve maden kanunlarının millî men-
faatlara aykırı hükümlerinin süratle değiştiril
mesini öngörecek, yer altı servetlerimizin millî 
çıkarlarımıza en uygun şekilde işletilmesini 
sağlayacak mevzuat değişikliği ile, müessir ted
birleri getirecek bir petrol ve maden reformu
nu, süratle çözüm isteyen önemli meselelerden 
biri sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bundan evvelki Hükümet programlarında 

olduğu gibi, yurdumuzun çeşitli bölgeleri ara
sında, gelişme dengesizliklerinin mevcudoldu-
ğu kabul edilmiş; bu dengesizliği gidermek 
amacıyle, «alınmış tedbirlerin daha etkili ha
le getirileceği» ifade edilmiştir. 

Millî Güven Partisi olarak, dengeli kalkın
mayı, millî 'birlik ve bütünlüğümüzü güçlendi
rici hayatî bir mesele ve Anayasamızın gereği 
sayarız. 

Kalkınmanın sıhhatli ve dengeli olması, 
yalnız zümreler arasında değil, vatanımızın 
çeşitli bölgeleri arasında da dengeli bir kalkın
manın sağlanmasına bağlıdır. 

Doğu Anadolu'nun, Güney - Doğu Anado
lu'nun, Karadeniz'in ve Orta Anadolu'nun bazı 
illerinin kültürel bakımdan, iktisadî bakımdan 
ve sosyal bakımdan kalkınmaya muhtaç bir 
durumda oldukları, yurdumuzun diğer bölge
lerine nazaran asırların biriktirdiği ihmallerin 
ızdırabı içinde bulundukları, inkârı mümkün 
olmayan bir gerçektir. 
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Çeşitli vesilelerle ve rakamlarla Yüce Mec
liste ifade etmek fırsatını bulduğumuz bu den
gesizliği gidermek için; Hükümet programın
da yer alan «alınmış tedbirleri dalha etkili ihale 
getirmek» tarzındaki taahhüdün dinamik şe
kilde uygulanması şarttır. Aslında alınmış ted
birleri daha etkili kılmak da yeterli değildir. 
çünkü, alınması gerekli yeni tedbirlerin de bu
lunduğuna inanıyoruz. Yatırımları bu bölgele
rimize sevkedebilmek için, mürihasırain bu böl-
!gelemizde yatırım yapacak veya yatırımları 
destekleyecek ayrı bir «yatırım bankasının» 
kurulmasını sağlamak için Millî Güven Partisi 
olarak Yüce Meclise sunduğumuz ve halen ko
misyonlarda bekleyen kanun teklifimizin sağ
layacağı faydalar hususuda yeni Hükümetin 
dikkatini çekerken, bu önemli mevzuda, Sayın 
Hükümetten açık bir destek eklediğimizi ifa
de etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hüjkümet programında yer alan karma eko

nomi düzeni, işçi sorunları, işsizlik 'mevzuu, pa
ra ve kredi politikası, ihracat ve ithalât rejimi, 
teşvik tedbirleri, bayındırlık, ulaştırma, imar -
iskân ve turizm çalışmaları, sağlık sorunları, 
tarım ve orman problemleri, gençlik ve spor so
runları hakkındaki görüşleri olumlu karşılıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet programında, yüksek bir potansi

yele sabip bulunan hayvancılığımızın geliştiril
mesi, ırkların ıslahı ve hastalıklarla mücadele 
konusuna kısaca yer verilmiş ve hayvancılığın 
'halkımızın dengeli beslenmesi ve ihracat ba
kımından önemine değinilmiştir. 

Programda, Türkiye'nin kalkınmasında bü
yük rolü olacağına inandığımız hayvancılık ko
nusuna daha geniş yer verilmesini arzu ©derdik. 

Hayvancılık, millî gelirimizin sekizde birini 
sağlamaktadır. Buna rağmen, Devlet örgütünde 
ve Tarım Bakanlığı içinde, önemi ile orantılı 
bir ilgiye kavuştuğu söylenemez. Yalnız denge
li beslenme ve ihracat bakımından değil, bölge
ler arası dengeli kalkınma açısından da hayvan
cılığa daha çok önem vermek zorunluğu vardır. 
İleri ülkelerde hayvancılığa verilen önem ve 
hayvancılığın toplam tarım faaliyetleri içinde
ki nispî yeri bizdekinden çok büyüktür. 

Hayvancılığımızın gelişmesi, sanayi alanın
daki kalkınmamız bakımından da önem taşır. 

Birtakım sanayi kollarının ham maddesini hay
vancılık sağladığı gibi, köylü vatandaşlarımızın 
hayat seviyesinin yükselmesi için de sanayi 
mamullerinin yeterli sürüm imkânlarına kavuş
ması zaruridir. Hayvancılık alanında daha hızlı 
bir kalkınma sağlanmadıkça, milyonlarca köylü 
vatandaşımızın satınalma gücü düşük kalmaya 
mahkûmdur. 

Hayvan ürünleri ile ilgili fiyat politikası, ne 
yazik ki, üretimi teşvik edici ve tutarlı olmamış
tır. Aslında, tüketiciyi kaliteli ve ucuz ete, bol 
süte, bol yumurtaya, her türlü proteinli gıdaya 
kavuşturmak için takibedilecek politika, suni 
tedbirlerle üretim şevkini kırmak değil, üretimi 
ve mal arzını arttırmaktır. Et ve Balık Kuru
munun üretimi teşvik görevinden çok, tüketim 
problemleriyle uğraşması; yem sanayii, mera 
ıslahı, hayvan hastalıkları ve paraşütlerle mü
cadele hayvancılık kredisi alanında izlenen po
litikaların yetersizliği, hatta tutarsızlığı, hay
vancılık alanında acilen yeni hamleler yapılma
sını sorunlu kılmaktadır. 

Hayvancılıkla ilgili çalışmaların daha dina
mik ve tutarlı bir seviyeye ulaştırılması için, 
Tarım Bakanlığı bünyesinde ayrı bir müsteşar
lık kurulması da dahil olmak üzere, yeni idarî 
tedbirlere de ihtiyaç bulunduğu inancındayız. 
Son defa toplanan hayvancılık kongresinde, bü
tün bu konular dile getirilmiş ve Sayın Başba
kan da bu kongrede hazır bulunarak önemli 
noktalara isabetle değinen bir konuşma yapmış
lardı. Hükümetin, hayvancılık sektörünü lâyılk 
olduğu ilgiden mahrum bırakmayacağı ümit ve 
kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kalkınma plan ve programlarına uygun ya

tırımları hızlandırmak, özellikle mamul ihraca
tını geliştirmek amacıyle, Hükümetin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunmayı vadelttiği yeni 
«Teşvik Tedbirleri Kanunu tasarısı» m sabır
sızlıkla bekliyoruz. Bugün, memleketimizin sa-
hibolduğu büyük kalkınma imkânlarını âzami 
ölçüde değerlendirmek ve kaylbedilen zamanı 
kısmen olsun telâfi edebilmiek için, objefktif, 
âdil, dürüst ölçüler içinde uygulanacak etkili 
teşvik tedbirlerine ihtiyaç bulunduğu inancın
dayız. 

Hükümetin, sanayileşmede, sadece maküıa 
ithal etme yerine memleketimize çağdaş tek-
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nolojiyi transfer etme ve teknolojik geriliği or
tadan kaldıracak tedbirler alma yolundaki vaa
dini memnuniyetle kaydediyoruz. 

Büyük memnuniyetle karşıladığımız husus
lardan biri de, Hükümetin resmî israfla ve 
lüksle mücadele yolundaki taahhüdüdür. Millî 
Güven Partisi Grubu, israfla mücadeleyi kal
kınmamızın şartlarından biri sayar. 

iktisadî Devlet Teşekküllerimizin yeniden 
düzenlenmesi için başlatılmış çalışmaların hız
landırılacağı hususundaki vaadi de sevinçle 
karşılıyoruz. Kamu iktisadî Teşebbüslerini 
kârlılık, verimlilik ve modern işletmecilik il
kelerine uygun şekilde çalıştırdığımız, bir cüm
le ile, kamu sektörüne çeki düzen verdiğimiz 
takdirde kalkınmamızın hızlanacağına kani 
bulunuyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık
ları bakımından, bugün programını görüştü
ğümüz Hükümete atfedilmesi mümkün olmayan 
sebeplerle, ciddî bir gecikme husule gelmiştir. 
1973 yılı bütçesinin zamanında hazırlanabilme
si için, 1973 yılma ait programın yürürlüğe 
konabilmesi lâzımdır. Bu program ise, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk dilimini teş
kil etmektedir. Görülüyor ki, yeni kalkınma 
planı tasarısının tamamlanıp Meclislere sunul
ması, komisyonda incelenmesi, Cumhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisinde görüşülerek 
sonuca bağlanması için önümüzde çok az za
man kalmıştır. 

Yalnız yurt içindeki iktisadî faaliyetlerin 
ve bütçe hazırlıklarının aksatılmaması yönün
den değil, dış ekonomik ilişkilerimiz açısından 
da önem taşıyan kalkınma planı konusunda, za
rarlı bir gecikmeyi önlemek için yalnız Hükü
mete değil, siyasî partilerimize de büyük gö
rev düşmektedir. Hükümet programında belir
tildiği gibi, ortaya çıkacak eser, seçimlerden 
sonra da yürürlükte kalacak millî bir eserdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Güven Partisi Grubu, Hükümet prog

ramında dış politika ve millî savunma konusun
da yer alan görüşlere bütünü ile katılmaktadır. 

Dış ilişkilerin yürütülmesinde ve ayarlanma
sında, ülkelerin, birebirlerinin içişlerine, yıkı
cı faaliyetleri körüklemek veya hasmane radyo 
yayınlan ile veya diğer herhangi bir suretle 
karışmamaları gerektiği ilkesine verilen önemin, 

programda açıkça belirtilmiş olmasından mem
nunluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. 

Millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün temi
natı olan Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşki
lâtlandırılması ve çağdaş teknolojinin gerektir
diği şekilde, silâh, araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi zaruret haline gelmiştir. Bu amaçla 
sevk edilmiş bulunan Yetki kanunu tasarısının, 
süratle kanunlaşması için Hükümete yardımcı 
olmak kararındayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Samimî inancımız odur ki, Hükümetin ba

şarıya ulaşması, bütün düşüncelerin ötesinde, 
olağanüstü halden normal demokratik rejime 
geçişi kolaylaştırmak gibi, bir büyük sonuç 
doğuracaktır. 

Bu sonuca çabuk ulaşmada, Hükümete dü
şen görevler yanında, çalışmalarını daha mües
sir hale getirmek suretiyle, Meclislerimize de 
düşecek büyük görevlerin mevcudolduğuna ina
nıyoruz. 

Temel hedeflerinin; bozulan huzur ve asa
yişi sağlamak, reformları, Atatürkçü bir çiz
gide, millî bünyemize uygun bir şekilde gerçek
leştirmek ve memleketi, Anayasanın öngör
düğü zamanda, ortamı hazırlamak suretiyle se
çime götürmek olduğunu kesinlikle belirten; 
yurt gerçeklerine doğru teşhis koyarak tutarlı 
ve ciddî çözüm yolları gösteren Melen Hükü
metine, Millî Güven Partisi olarak güven oyu 
vereceğiz. 

insan hak ve hürriyetlerine dayalı, hür de
mokratik rejime olan yürekten inancımız ve 
olağanüstü hali doğuran sebepleri ortadan kal
dırmak suretiyle demokratik rejim mekanizma
sının normal işleyişini sağlamak arzusu, Millî 
Güven Partisi Grubunu güven oyu vermeye ve 
Hükümeti içtenlikle desteklemeye sevk eden 
başlıca sebeptir. 

Anayasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için; 
iktisadî ve sosyal alanda yeni bir hamle devri
nin temellerinin atılması için; rejimin selâmete 
kavuşması için, Melen Hükümetinin başarıya 
ulaşmasına bütün gücümüzle yardımcı olmak lü
zumuna inanıyoruz. Bu duygularla Hükümete 
başarılar diler, Yüce Meclisin Millî Güven 
Partisi Grubu adına saygı ile selâmlarım. (M. 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Güm
rük kanun tasarısının yapılan açık oylamasın-
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da oyunu kullanmayan arkadaşımız var ise, 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Cumhuriyet Halk Parfcifsi Grulbu adına Sa
yın Bülent Ecevit buyurunuz. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

Hükümet programının ayrıntıları üzerinde 
değişik görüşler öne sürülebilir. Programın be
ğenilmeyen yönleri bulunabilir. Ama sanırım, 
programın bir niteliği üzerinde birleşmek müm
kündür : Programda yeni hükümetin esas amaç
ları kesinlikle belirlenmiştir. 

Programa göre, parlamanter demokratik re
jimin sıhhatli ve verimli işler duruma getiril
mesi, insan haklarına dayak hür demokratik re
jimin güçlendirilmesi ve Anayasanın öngördüğü 
zamanda seçimlerin yapılması, bunu sağlayacak 
ortamın yaratılması, Hükümetin temel görevleri 
ve amaçları olacaktır. 

O nedenle, programda, Devletin bütün faa
liyet alanlarını kapsayan işler yerine, belli bir 
sürede öncelikle gerçekleştirilmesi gereken ko
nuların ele alınması ile yetinildiği belirtiliyor. 

Bunu, demokratik açıdan bir iyiniyet belir
tisi saymak mümkündür. 

Bununla beraber, programın ayrıntılarına 
girildiğinde, seçime kadar yapılacak işlerin, ya
pılması gerekli gösterilen işlerin biraz fazla 
yüklü tutulduğu görülüyor. Bu işlerin hepsinin 
mutlaka seçimlere kadar yapılmasında İsrar edi
lirse, Anayasa zorlanmak ve demokrasi tehlike
ye düşürülmek pahasına seçimlerin ertelenmesi 
yoluna gidilmesinden kaygı duyulabilir. 

Anayasada belirtilen seçim tarihine kadar 
geçecek zamana göre mi işler programlanacak
tır; yoksa programlanan işlere göre mi seçim 
zamanı ayarlanacaktır? Buna kesin karar ver
mek ve o karara göre davranmak gerekir. 

Demokratik açıdan seçilmesi gereken yol, 
birincisidir... Anayasada belirtilen seçim tarihi
ne kadar geçecek zamana göre işlerin program
lanması ve seçimlerin zamanında yapılmasıdır. 

Hükümetin bu yolu seçmek istediği bellidir; 
fakat program; bu yoldan taşacak kadar yüklü 
olmuştur, öyle umarız ki uygulamada bir ayık
lama yapılsın ve esas amaçtan uzak düşülmesin!.. 

Eğer Melen Hükümeti, programda belirtilen 
esas amacına zamanında ulaşmak için iyiniyetli 

çabalar gsterirse, Hükümete o yönde yardım et
mek, demokrasiye inanan herkes için ve her par
ti için elbette bir ödev olacaktır. 

Ancak, her partiden, bu Hükümetin ekono
mik ve sosyal tutumuna da aynı ölçüde yardım
cı ve destek olması her halde beklenemez. 

Programın hazırlanışında, Hükümete üye 
alman partilerle müzakere edilip bir uzlaşmaya 
varılmadığına göre, böyle bir gözü kapak des
tek yükümlülüğü zaten hiçbir parti için söz ko
nusu olamaz. 

Özellikle C. H. P., ekonomik ve sosyal ko
nularda, kendi programı ve tutumu açısından 
çok dikkatli ve duyarlı davranacaktır; gerekti
ğinde eleştirilerini ve uyarılarını yapmaktan da, 
desteğini esirgemekten de kaçınmayacaktır. 

C. H. P. buna, başka partilerden daha çok 
mecbur kalabilir. Çünkü, C. H. P., bugün Tür
kiye'de ortanın solunda yer alan, devrimci, ile
rici olan ve bunu açıkça söyleyen tek partidir. 
Ülkemizin bazı köklü reformlara ihtiyacı bu
lunduğunu ve bu reformların birbirleriyle uyum
lu, tutarlı bir dizge olarak - eski deyimle bir 
«manzume» olarak - yapılması gerektiğini, 
C. H. P., yıllardır yüksek sesle Öne sürmekte
dir. «Düzen değişikliği» deyimiyle de, bölük pör
çük reformlar yerine, tutarlı, uyumlu bir re
formlar dizgisine ihtiyaç gördüğünü anlatmış 
olmaktadır. 

Böyle bir partinin, hele kendisinden üye al
mış bir Hükümetten gelecek reform iddiaları 
veya girişimleri karşısında titiz davranması; 
gerek reformlar konusunda, gerek genellikle 
sosyalve ekonomik alanda, kendi tutarlığını ko
rumak istemesi doğaldır. 

Türk toplum yapısı hızla değişiyor. Kapalı 
toplumdan açık topluma, kapalı ekonomiden 
açık ekonomiye, kapalı rejimden açık rejime ge
çişin doğal sonucu olan bir serpilip gelişmedir 
bu... Böyle bir değişim ve gelişim sürecindeki 
toplum, artık eski giysilerine sığmayan, boy at
ma çağındaki bir gence benzer. Eski giysisinin 
orasına burasına, birbirini tutmayan eğreti ya
malar vurmak yerine, yeni bir giysi gerekir o 
gence... Böyle bir değişim ve gelişim sürecine 
girmiş topluma da yeni bir toplum düzeni gere
kir. 

Nasıl olmalıdır bu düzen?... C. H. P. nin bu 
konuda belli ve açık bir görüşü vardır. 

— 884 — 



M. Meclisi B : 96 1 . 6 . 1972 O : 2 

Ancak C.H.P. demokrasiyi içtenlikle benim
seyen bir devrimci parti oluduğu içindir ki, 
12 . 3 . 1971 de girdiğimiz dönemin, bu dönem
deki ara rejimin özelliklerinden, kendi reform 
programını, kendi öngördüğü düzen değişikli
ğini zorla yürütmek üzere yararlanmağa kal-
kıışmamıştır. Ne Hükümetleri bu yönde zorla
mıştır ne de Parlamento üzerinde bir zorlayı
cı unsur gibi kullanılmağa talip olmuştur. Kal
kın kendisine yetki vereceği gimü sabırla ve 
saygıyla beklemeyi tercih etmiştir. 

Fakat aynı zamanda CHP. reformlar ya
pılıyor görüntüsünün verilebilmesi uğrunda re
formculuğun yozlaştırılmasîiıa, sulandırılma.-.; m a 
da karşı çıkmıştır. Reformculuk iddialar;yla 
ters düşen, çelişen bazı Anayasa değişik
liklerine karşı direnmiş ve bunlardan birçoğunu 
önleyebilmiştir. 

C.H.P. 12 Mart 1971'den bu yana, kandi 
içinde büyük çekişmeler, tartışmalar sürerken 
bile, bu bakımdan tutarlı bir davranış izlemiş
tir. Böylece hem demokrasiye bağlılığmdaki 
içtenliğini, hem de reformculuk anlayışındaki 
ciddiliğini ortaya koymuştur. 

Yeni Hükümet zamanında da C.H.P. aynı 
daJvranış doğrutusunda görev yapacaktır. 

Hükümetin, normal demokratik rejime dö
nüş yolundaki her iyi niyetli çabasına destek ola
caktır; seçimlerin zamanında, yapılması için ken
di üzerine düşenleri yerine getirecektir; sosyal 
ve ekonomik reformlar konusunda, kendi re
formculuk anlayışına veya demokrasi anlayışı
na uyan girişimler olursa destekleyecektir; fa
kat «ferom» adı verilen her tasarıyı veya giri
şimi reform diye kabul etmek ve desteklemek 
zorunluğunu duymayacaktır. 

Çoğunluk partisinin Sayın Genel Başkanı, 
geçen gün, reformların kendi partisinin temina
tı altında olduğunu söyledi. Bu sözden, .Türk 
toplumunun muhtaç bulunduğu biçim ve ölçü
de reformları artık Adalet Partisinin de benim
sediği ve desteklemeğe karar verdiği anlamını 
çıkartmak, biraz fazla iyimserlik olur Herke
sin ve her partinin reformculuk anlayışı ken
dine göredir, öyle olması da, çok partili rejim
de doğaldır. 

örneğin, bütün dünya ağır endüstride Devle
te ağırlık tanıma yoluna giderkn, bazı Adalet 
Partililer, içinde bulunduğumuz karışık orta

mı fırsat bilerek, devletin demir ve çelik endüst
risini özel sektöre devretmeyi veya özel sektör
le paylanmayı reformculuk sayabilirler. Onun 
için A.P. Sayın Genel Başkanının reformlar ko
nusunda verdiği teminattan aşırı umuda ka
pılmamak uygun oiur. 

Durumun ilginç yanı şudur: İktidarda bu
lunduğu sırada Demir Çelik Endüstrisini özel 
sektöre devretme cesaretini gösteremeyen bir 
A.P., iktidarda bulunmadığı şu dönemde, re
formlar yapılmalı diye çırpınılan şu dönemde, 
'bu cesareti kendinde bulabiliyor. Çünkü bu or
tamda ilerici bir kamuoyunun tepkisinden çe-
kinilmez olmuştur artık. 

Böyle bir ortamda, ilerici reformlar yapı
labilmesi her zamankinden daha güçleşmiş 
demektir. 

C.H.P, Türkiye'de artık ancak kamuoyurum 
yardımıyla halkın desteğiyle ilerici reformlar 
yapılabileceği düşüncesindedir. Türk halkının 
bu desteği sağlıyacak bilinç düzeyine ve karar
lılığa eriştiği kanısındadır. Yakın bir gelecek
te halkm, toplum yararına reformlar için kendi
sine yetki vereceği inancındadır. Fakat bugün
lük C.H.P., Parlamentodaki sayı gücü bakımın
dan, «reformlar benim teminatım altındadır» 
diyemiyeceğini bilmektedir. 

Ancak C.H.P., «reformlar yapılıyor» havası, 
iddiası altında, toplumun muhtaç bulunduğu 
reformların yozlaştırılmasına karşı, bugün de 
her zaman da en büyük teminat olacaktır. 
Türkiye'nin bozuk düzenini, eskimiş, çağdışı kal
mış ve gelişen bir topluma yetmez olmuş düzeni
ni büyük halk çoğunluğunu yoksul bırakan dü
zenini, orasına burasına eğreti yamalar vurula
rak sürdürebilmek amacını güden yasa değişik
liklerine ve uygulamalara «reform» adı ve gö
rüntüsü verilmek istendiğinde, C.H.P., böyle ya
sa değişikliklerini ve uygulamalarını, Parlamen
ter dem'okratik yöntemlerle, gücü yettiği kadar 
önlemeğe çalışacaktır; önleyemezse, bunların 
reform olmadığını en azından, kendi • reformcu
luk anlayışıyla bağdaşmadığını ve kendisini 
bağlamadığını, Türk Ulusuna açık açık söyleye
cektir. 

Toplumun gerçek bir ihtiyacını karşılaya
cak nitelikte ve ölçüde bir reform tasarısı ge
lirse, C. H. P. elbette, bütün gücüyle destek 
olacaktır; Parlamento çoğunluğunu, böyle bir 
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reform tasarısını desteklemeye, demokratik 
usullerle ikna edebilmek için elinden geleni 
yapacaktır. Ama, reform adı ve görüntüsü al
tında reformculuğun yozlaştırılmasına kesin
likle karşı çıkacaktır, öylelikle, hiç değilse, 
«reform» kavramının harcanmasını, ve halkını, 
«yıllardır reform reform dedikleri de bunlar 
mıymış» diye hayal kırıklığına uğramasını ön
lemiş; ülkemizde demokratik reformculuğun 
hiç değilse geleceğini kurtarmış olacaktır. 

Bu uyarıyı şimdiden yapmak gerekir. Çün
kü reformculuğu yozlaştırma eğilimlerinin bazı 
açık belirtileri görülmektedir. Yeni değil, 
bir yıldır görülmektedir. Yenilik, bir yozlaş
ma eğiliminin, artık başlangıçta olduğu kadar 
kamufle edilmesine gerek görülmeyişindedir. 

12 Mart 1971 'den sonraki üç Hükümetin 
programları yan yana konulup karşılaştırılırsa, 
zaten daha başlangıçta pek açık ve somut or
taya konmamış olan sosyal ve ekonomik re
formlara gitgide daha belirsiz, daha genel, da
ha geçiştirici ifadelerle değinildiği; birçok ko
nularda «reform» teriminin, içeriği olmayan 
bir boş söze indirgendiği görülür. 

Uygulama zaten hep bu yönde olmuştur. 
Bir yılı aşkın süre içinde Hükümetler hiç

bir reformcu girişimde bulunmamışlardır. Baş
langıçtaki iddialar da gitgide tavsamıştır. 

örneğin, toprak reformu hakkındaki ilk 
iddialarla İkinci Erim Hükümeti tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tasarı 
arasında büyük farklar vardır. Bu farklar, 
bazı sivriliklerin törpülenmesi ölçüsünde kal
mamış, bunu çok aşarak, toprak reformunu 
iyice sulandırma, reformdan kaçış kapılarını 
iyice aşma ölçüsüne varmıştır. 

Birinci Hükümet zamanında Tarım İş Ka
nununun en kısa sürede çıkarılması için çalı
şılacağı belirtilmişti. İkinci Hükümet zamanın
da, böyle bir tasarıya, yıllardır süren hazırlık
lardan yararlanılarak, Çalışma Bakanlığınca 
son biçimi verilmiştir. Tasarının Meclisi sunul
duğu ilân edilmiştir. Oysa, sonradan öğreniyo
ruz ki, gerçekte tasarı Meclise sevk edilmiş de
ğildir. Son Hükümet Programında ise, çalışma 
hayatını olduğu kadar toprak reformunu da 
yakından ilgilendiren bu önemli reformun sö
zü bile edilmemektedir artık. 
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Yeraltı kaynakları konusunda reformcu
luğun gitgide yozlaştırılması eğilimi büsbütün 
belirgindir. 

örneğin, Birinci Hükümet Programında, 
«Petrol kaynaklarının arama ve işletilme

sinde... ihtisaslaşmış devlet kuruluşuna önce
lik verilecektir» denmişti. 

İkinci Hükümet Programında, ifade yumu
şatılarak, «petrolün millî petrol kuruluşumuz 
tarafından yurt içinde sağlanması temel hedef 
teşkil edecektir» denilmiştir. 

12 Mart 1971'den sonra kurulan Üçüncü 
Hükümetin Programında ise, «ihtiyacımız olan 
petrolün yurt içinde sağlanması temel hedef 
teşkil edecektir» denilmekle yetiniliyor. 

Gene Birinci Hükümet Programında, 

«Boraks gibi stratejik madenler yurt eko
nomisindeki önemine ve yerine göre devletleş
tirilecek ve her halde yabancı etkilerden kur
tarılacaktır.» denmişti. 

İkinci Hükümetin Programında, 
«Tabiî servet ve kaynaklarımızın Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olduğu ilkesini ko
yan Anayaasmız hükmü ışığında maden arama 
işlerimiz yeniden düzenlenecek» diye daha ör
tülü ve genel bir ifade kullanılmıştır. 

Üçüncü Hükümettin programında ise, sadece, 
«Boraks ve benzeri stratejik madenler ko

nuşlunda millî menfaatlere aykırı durumun dü
zeltilmesi» nden mz edilmektedir. 

Daha çoğaltılması mümkün olan bu gibi ör
nekleri, reformculuk iddialarının gitgide tavsa
ması, reform teriminin gitgide, içeriği olmayan 
boş bir söz durumuna gietirilmesi örneklerini, 
ibir eleştiri konusu olarak değil, bir gerçeği gös
termiş olmak için belirtiyorum. 

Grünümüz Türkiye'isinde ve dünyasında, bu 
'glilbi alanlarda köklü reformlar yapılmasına kar
şı direnebilecek o kadar güçlü çıkar çevreleri 

' vardır ki, bu çevrelerin baskısı, ancak, güçlü 
bir kamuoyu ile etkisiz kılmalbiiir. Oysa, için
de bulunduğuimfuz dönemde, yaşamakta olduğu
muz ara rejimde, kamuoyu geri plana itilmek
tedir. Bu gibi sorunlarda gitgide bilinçlenen 
halkın eğilimleri, istekleri artık siyasal meka
nizmayı yeterince etkiliyememekteıdir. Bu gibi 
reform isteklerinin genellikle öncülüğünü ya
pan aydın kamuoyu ise suskundur. Basın ve 
radyo, böyle reformlar yönünde kamuoyunu 
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oluşturucu yayınlar yapmak bakımından heves
siz veya çekingendirler. 

12 Marttan bu yana Hükümet kuruluşların
da izlenen, ve alışılmışın bir hayli dışında olan 
yöntam de, köklü ve tutarlı reformlar yapılma
sını kolaylaştırıcı nitelikte değildir. Hükümet
ler, aneak, belli bir siyasal felsefe üzerinde, bel
li bir doğrultuda birleşen güçlü kadrolara daya
narak köklü ve tutarlı reformlar yapalbilirler. 
Normal yöntemlerle kurulan karma hükümet
lerde bile, partilerin müzakere ile varacakları 
uzlaşma sonucunda, bir dereceye kadar reform
lar yapma olanağı vardır. 

Fakat «partilerüstü» denen ve herhangi bir 
kadroya veya kadrolar arası uzlaşmaya dayan
mayan, üyeleri belli bir siyasal felsefe üzerinde 
birleşmiş veya uzlaşnuş olmayan Hükümetler, 
bırakınız reformlar yapabilmeyi, ayakta dur
makta bile güçlük çekerler, Nitekim bir yıl 
içinde dört Hükümet bunalımı olmuştur. Ülke
yi bunalımdan kurtarmaları beklenen hükümet
lerin kendileri bunalımdan kurtulamamışlarıdır. 

Bu durumda, görülüyor ki, alışılmış demok
ratik siyaset kurallarının dışına çıkılması, re
formları çabuklaştırıcı değil, geciktirici reform
culuğu sağlamlaşitırıcı değil, yozlaştırıcı bir et
ki yapıyor. Demokrasi kuralları tam işlerken, 
sosyal ve ekonomik alanda kimsenin cesaret 
edemeyeceği, göze alamayacağı geriye doğru 
adımlar, demir - çelik endüstrisi örneğinde de 
tarım iş kanunu örneğinde de görüldüğü gibi, 
bir Ölçüde demokrasi kuralları dışına çıkıldığı 
vakit, rahatlıkla göze alınabilir hale geliyor. 

Böyle olunca, reformlar yapılsın da normal 
demokrasi koşullarına o zaman dönülsün, seçim 
o zaman yapılsın diye beklemenin yararsızlığı, 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

'Kaldı M, 
— Hele bir reformlar yapılsın da, ondan son

ra demokrasiye dönülür. 
— Bir kez asayiş sağlansın da, ondan sonra 

demokrasi düşünülür, 
— önce ülkeye huzur gelsin de, ondan son

ra demokrasi gene işler, 
Anlayışını benimsersek ve, ancak demokra

siye ara verilerek başarılabileceğini düşündüğü
müz, yapmayı tasarladığımız işler listesini yük
lü tutarsak, demokrasiye bağlılığımız da anla
mını yitirir. Çünkü demokrasi, iyi işlerin, re-
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formcu atılımların yapılabilmesi veya huzur ve 
asayiş sağlanabilmesi için, engel giflbi görülerek, 
zaman zaman tatil edilecek, mecburi izin verile
cek veya ancak işler yoluna girdiği zaman key
fi sürülecek bir rejim değildir. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) Demokrasi, kendine güvenen 
bazı toplumların, iyi işler yapabilmek için, sağ
lam reformcu atılımlarda bulunabilmek için, 
asayiş ve huzur sağlayaJbiimek için, kısacası, bü
tün sorunlarını çözebilmek için seçtikleri bir 
yönetim ve yaşama tarzıdır. 

Eğer bütün bunların demokraside yapıla
mayacağını, sağlanamayacağını düşünüyorsak, 
demokrasiye dönmek istemenin gereği nedir? 

En hızlı ve düzenli kalkınan ülkeler, halkı 
en mutlu ve özgür ülkeler, bütün sorunlarını de
mokrasi içinde çözmüşlerdir. Yalnız demokra
side değil, her rejimde her toplumun zaman za
man karşılaşabileceği sıkıntılar, bunalımlar, güç
lükler karşısında demokrasiden uzaklaşmayı, de
mokrasiye ara vermeyi düşünmemişlerdir. 

Anayasamız; «siyasî partiler, ister iktidarda 
ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır» der. 

öyle sanıyorum ki, son bir yıl, siyasal parti
lerin vazgeçilmezliğini daha belirgin olarak gös
termiştir. Eğer bu bir yılda bilinen ve alışılmış 
karma Hükümet yöntemleri uygulansa idi, için
de bulunduğumuz dönemin özellikleri de göz-
önünde tutularak, partilerin belirli bir platform
da uzlaşıp anlaşmaları sağlanabilirdi; hiç değil
se bazı reformlar yapılabilirdi; reforculuğun 
yozlaştırılması, sulandırılması bir noktada olsun 
durdurulabilirdi ve bir yılda dört Hükümet bu
nalımı olması ve bolluk içinde, ürün bolluğu ve 
döviz bolluğu içinde, ekonomik durgunluğun 
sürmesi ve hayat pahalılığının bu ölçüde artması 
önlenebilirdi. 

Gene son bir yıl, halkın Türkiye'deki bilinç 
düzeyine vardığı bir ülkede, ilerici reformlar 
yapabilmek için, demokratik özgürlüklerin tam 
işlemesi ve kamuoyu etkisinin bütün ağırlığını 
duyurabilmesi gerektiğini de göstermiş olsa ge
rektir. 

Hükümet kuruluşu ve yönetim tarzı ile ilgili 
bu düşüncelerimizi ve kaygılarımızı saklı tut
makla beraber, yeni Hükümetin, ülkede huzur 
sağlamak, biran önce demokrasi kurallarını tam 
işler duruma getirmek ve zamanında seçim yapı-
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labHmesini mümkün kılmak için göstereceği iyi-
niyetli çabalara yardımcı olmamız gerektiğini 
biliyoruz. Bu yönde yaptığımız ve zaman zaman 
yapabileceğimiz uyarıların da, iyiniyetten ve 
demokrasiye inançtan geldiğine herkesin inana
cağını umuyoruz. 

Bugün uygulanmakta olan yönetim ve Hükü
met tarzı, alışılmış yöntemlere, siyasetin normal 
kurallarına aykırı olmakla beraber, bu yönetim 
ve Hükümet tarzı ile de, seçime kadar geçecek 
sürede bazı olumlu lişler, ileri atılımlar, yararlı 
reformlar yapılması mümkündür. 

Bunun için, Hükümete üye veren veya Par
lamentoda ağırlığı olan bütün partilerin ve 
grupların, üzerinde kolaylıkla anlaşabilecekleri 
bazı sorunlara öncelik vermek gerekir. Bunlar, 
partilerarasmdaki sosyal ve ekonomik görüş 
ayrılıklarının fazla önem taşımayacağı, o yüz
den çözüm yolları üzerinde uzlaşıp anlaşmanın 
zor olmayacağı sorunlar olmalıdır. 

Birkaç örnek vermeme izninizi dilerim. 
Bir personel reformu yapılmıştır. Fakat iyi-

niyetlerle yapılan bu personel reformunda bazı 
büyük aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Memur - iş
çi ayrımı sorunu, büsbütün karmaşık duruma 
gelmiştir. Devlet personelinden bazılarının hak
ları arasında dengesizlikler belirmiştir, özellik
le, kalkınma için en çok muhtaç bulunduğumuz 
teknik personelin çoğunluğu, mağdur edilmiştir. 
Bu yüzden Türkiye, beyin ihraç eden, uzman ve 
teknik eleman ihraç eden bir ülke durumuna gel
miştir. 

Devlet yönetimini mükemmel duruma getire
cek bir yönetim reformunu, seçime kadar geçe
cek süre içinde başarma, hatta başlatma olanağı 
yoktur. Hükümet bu konuda iddialı olmamalı
dır. Fakat, bu dönemde, Hükümet, personel re
formundaki önde gelen aksaklıkları, dengesiz
likleri, kolaylıkla giderebilir ve ülkemiz bun
dan büyük kazançlar sağlamış olur. 

Türkiyenin en büyük dertlerinden biri, ikti
sadî Devlet kuruluşlarının durumudur. Ekono
mimizde büyük yer tutan ve iyi çalıştırılıp kul
lanılırsa kalkınmamıza büyük ölçüde hız kata
bilecek olan Devlet sektörü, kötü işletmecilik yü
zünden, her yıl milyarlarca liralık finansman 
açığı vermektedir; Devlete, millete yük olmak
tadır. Dar ve orta gelirli halkın omuzların
daki vergi yükünün gitgide ağırlaştırılması so

nucunu doğuran yeni vergilerin başlıca nedeni, 
iktisadî Devlet kuruluşlarının bu durumudur. 

İktisadî Devlet kuruluşlarının genellikle kö
tü işlemesinin, açık vermesinin, Devlete, millete 
yük olmasının temel nedeni ise, aşırı si
yasal müdahaledir ve bu müdahaleyle 
birlikte giren partizanlıktır. Devlet sek
törü, partizanlığın ayrık otlarından bu dö
nemde de temizlenememiştir. Eğer Hükümet, 
içinde bulunduğumuz dönemden, çok zaman ala
cak, büyük ve organizasyon çalışmaları yerine, 
Devlet sektörünün bu hastalığını tedavi için ya
rarlanırsa, Devlet işletmelerine partizanlığın sız
dığı ve sızabileceği kapıları ilerisi için de kapa
tacak tedbirler almak üzere yararlanırsa, ülke
mize, hesaplanamayacak kadar büyük yarar sağ
lamış olur. 

Seçim ortamına girebilmenin temel koşulla
rından biri olarak asayişin sağlanması gereği 
gösteriliyor. Oysa, geride bıraktığımız bir yılı 
aşkın zaman içinde, asayiş bakımından ordumu
zun gücüne ve yardımına güvenebilmek, Hükü
metleri ve yönetimi aşırı bir rahatlık içine sok
muştur. 

Diyelim ki, Ordumuzun olağanüstü çabasıyle 
bu dönemde asayiş tam olarak sağlandı, terösist 
eylemler tüm bastırıldı... Fakat bu dönem sona 
erince veya sıkıyönetim kalkınca ne olacak?.. 
Bu dönemden ve sıkıyönetimden sonra da asayi
şin sağlanabilmesi için, Ordu dışındaki iç gü
venlik kuvvetlerine etkinlik kazandırmak ge
rekir. Elbette bu, huzur ve asayiş sağlamanın 
tek çaresi değildir, fakat başta gelen çarelerin
den biridir. 

îç güvenlik kuvvetlerimizin yetersiz duruma 
düşmelerinin ve asayiş için iki de bir Ordumuza 
başvurmak, onu aslî görevinden uzaklaştırmak 
zorunda kalışımızın iki temel nedeni vardır. 

1. iç güvenlik kuvvetleri geçmişte, özellik
le son yıllarda, tek yanlı kullanıldığı, adaletsiz 
kullanıldığı için, kalk gözünde güvenilirliğini ve 
etkinliğini yitirmiştir. Bunda, sorumluluk, gü
venlik kuvvetleri mensuplarının değildir. Onları 
bu şekilde kullananlarındır. 

2. Son yıllarda toplumda asayişin bozulma
sına yol açan eylemlerin, suçların failleri, genel
likle iç güvenlik kuvvetlerinden daha iyi eğitil
mişlerdir. 

Eskiden ülkemizde suçlular polisin veya hâ
kimin önüne çıkarıldıklarında, 
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— Kusura bakma, bir cahillik ettim, derler
di.. 

Bugün, asayiş bozucu eylemler dolayısıyle 
polisin müdahale etmek ve yakalamak durumun
da kaldığı kimselerden birçoğu ise cahil olmak 
şöyle dursun, üniversite öğrencisidir, üniversite 
bitirmiş ve okuyan kimselerdir. Üstelik birço
ğu, silâh kullanma, sabotaj yapma gibi konular
da yüksek düzeyli eğitimden geçmişlerdir. 

İç güvenlik kuvvetlerimiz ise, genellikle, bu 
tür suçluların eğitim düzeyinin bir hayli geri
sinde kalmışlardır. 

Eğer, bu dönemde Hükümet, iç güvenlik kuv
vetlerinin ilerde gene tek yanlı kullanılmasını 
önleyecek tedbirleri almak üzere ve iç güvenlik 
kuvvetleri mensuplarının sürekli ve yeterli eği
timini sağlayacak bir düzen kurmak üzere ya
rarlanabilire, asayiş alanında en büyük hizmeti 
yapmış olur. 

Yoksa, asayişi Ordunun gayretinden bekle
mek, çıkar yol değildir. Toplum için de, Ordu 
için de yararlı değildir. 

Güvenlik kuvvetlerinin ve tedbirlerinin tek 
yanlı kullanılması hastalığı, maalesef bir ölçüde 
bugün de devam ediyor. 

Türkiye'yi 12 Mart'a getiren yasa dışı ey
lemlerde, terörizmde bazı aşırı sağ gruplar da 
bazı aşın sol gruplar kadar sorumlu oldukları 
halde, uygulanan müeyyideler, alınan tedbir
ler tek yanlı kalmaktadır. Aşırı sol üzerinde 
yoğunlaştırılmaktadır. 

Sıkıyönetimin basma son brifinginde, aşırı 
sağcı militan grupların da yıkıcı niyet ve ey
lemlerine değinildiği halde, önümüzdeki Hükü
met programı, bunun sözünü bile etmemekte
dir. 

Bu uygulama ve tedbir dengesizliği yüzün
den, özellikle bazı öğrenci yurtlarında ve yük
sek öğrenim kurumlarında, aşın sağcı olarak 
bilinen militan gruplar; son zamanlarda, bü
yük taşkınlıklar yapma cüretini kendilerinde 
görmeye başlamışlardır. 

Biz, asayiş için sert tedbirlerden yana de
ğiliz. özellikle, düşünce özgürlüğünün, hangi 
yönde olursa olsun kısılmasını, demokrasi açı
sından sakıncalı buluruz, ama asayiş için ted
bir alınırken, mutlaka adaletli ve dengeli dav-
ranılmalıdır. Yoksa, en etkili sanılan tedbirler 
bile, beklenenin tam tersi sonuçlar verir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, bir yandan 
sorumlular, asayiş sağlayıcı tedbirlerde, daha 
makul ve demokratik ölçüler içinde denge ve 
adalet sağlamalıdırlar, bir yandan da bu den
geyi ve adaleti sürekli kılacak yasal ve kurum
sal değişiklikleri yapmalıdırlar. 

Eğitim sorunu, bugün, kalkınmamız ve 
demokrasimiz yönünden olduğu kadar, asayiş 
yönünden de büyük önem taşıyor. Onun için 
Hükümetin, programda eğitim sorununa ver
diği ağırlık çok yerindedir. Ancak, eğitim so
runlarımızın bir - bir buçuk yıl içinde tüm çö
zülebileceğini sanmak, hayal olur. Hükümet 
programı bu bakımdan fazla iddialı görünüyor. 

Oysa, eğitimde, kısa zamanda çok yararlı 
bâzı atılımlar yapılabilir. Yeter ki Hükümet, 
eğitim sorunlarının tümüne birden dalıp da, 
içinden çıkamayacağı bir duruma düşmekten 
sakınsın! 

Örneğin, programda, bir Millî Eğitim ka
nunu çıkarılacağı ve Cumhuriyet hükümetle
rince bugüne kadar çıkarılmış eğitimle ilgili 
dağınık bütün kanunların bir araya getirilece
ği, Türk eğitim felsefesinin Türk toplum ya
pısına, çağımızın ileri bilim ve teknoloji ge
reklerine ve Atatürk milliyetçiliği ilkeleri üze
rine oturtulacağı belirtiliyor. Bu, çok yerinde 
Ve gerekli bir girişim... Fakat seçime kadar 
geçecek zaman içinde bu girişimi amacına ulaş
tırmak mümkün değildir... 

Oysa karşımızda hemen çözüm bekleyen bir 
sorun var; birkaç ay sonra, üniversite kayıtla
rı başlayacak... Üniversitelere girmek isteyen 
on binlerce genç büyük kentlere dolacak... O 
zamana kadar bu soruna, mümkünse sürekli, 
değilse geçici bir çözüm bulunamazsa, ne bü
yük sakıncalar ortaya çıkabileceği kolaylıkla 
tahmin edilebilir. 

Onun için Hükümet, eğitim alanında, yıllar 
sürecek çalışmaları şimdiden başlatsa bile, ön
celikle hemen önümüzde, karşımızda bulunan 
meseleler üzerine eğilmelidir. 

Programda, ilkokulların 8 yıla çıkanlacağı 
belirtiliyor. Bu da iyi bir amaçtır, fakat çok 
uzun sürede varılabilecek bir amaçtır. Bugün 
Türkiye'nin, hem kalkınma ve sosyal adalet 
açısından, hem de yeni yetişen gençleri hayata 
iyi ve çabuk hazırlayabilmek, onlan mutlulu
ğa ve huzura kavuşturabilmek açısından, önce* 
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likle alması gereken tedbir, ilkokulları 5 yıl
dan 8 yıla çıkarmak yerine, ilkokul bitiren ço
cuklardan, isteyenlerin, her alanda derhal 
meslek eğitimine başlayabilmelerini sağlamaktır. 

ilkokulların 8 yıla çıkarılması da, meslek 
eğiliminin orta öğretime dayalı kalması da, 
mıgün için Türkiye'nin taşıyamayacağı bir lüks
tür. 

Gerek kalkınma bakımından zorunlu eğitil
miş teknik personeli yeterli sayıda, düzeyde ve 
zamanda elde edebilmek için, gerek eğitimde 
sosyal adalet sağlayabilmek için, bir yandan, 
bütün meslek eğitimi 5 yıllık ilkokula dayalı ha
le getirilmeli, bir yandan da, meslek okulla
rında okuyanlar için, gösterecekleri yeteneğe 
göre, bütün yüksek öğrenim kapıları açılma
lıdır. 

Böylelikle, liselere ve oradan üniversitelere 
akın da kendiliğinden yavaşlamış olacaktır. 

Hükümet, isterse bu iki tedbiri derhal ala-
(bilir ve programda söylenenler yanında belki 
mütevazi gibi görünebilecek bu iki tedbiri al
makla, topluma büyük bir hizmette bulunmuş, 
eğitimde büyük bir reform yapmış olur. 

Böyle bir reforma, partilerden ve Parlâ
mentodan da büyük bir engel geleceğini sanmı
yorum. 

Yine bu dönemde kolaylıkla yapılabilecek 
bir reform, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili
dir. Sosyal güvenlik sistemimiz, değişik ku
rumlara bölünerek zayıf düşürülme teslikesiyle 
karşı karşıyadır bugün... Bu bölünme, sosyal 
güvenlik sisteminde, sosyal adalete aykırı den
gesizliklere ve çalışanlar üzerinde prim yükü
nün artmasına da yol açacaktır. Şimdiden yol 
açmaya başlamıştır. Onun için, bütün sosyal 
güvenlik sistemi biran önce tek bir kurumda 
toplanmalıdır. Bu kurumun hangi Bakanlığa 
bağlanacağı önemli değildir; güçlü ve bağım
sız olması, siyasal müdahale ve baskıların sıza-
mayacağı bir kurum olması önemlidir. 

Yine bu dönemde rahatlıkla alınabilecek ve 
ekonomimize büyük canlılık getirecek tedbirler
den biri, yurt dışındaki işçilerimizin Türkiye'
de yatırım yapma eğilimlerini teşvik etmek ve 
verimli bir düzene sokmaktır, işçi tasarrufla
rınım, planda öngörülen sanayi alanlarına yö
nelmesi ve yurt ölçüsünde dengeli olarak dağıl
ması için gerekli ortamı ve olanakları sağlamak
tır. 

Hükümetin üzerine alabileceği bir başka gö
rev de, Ortak Pazar-üyeliğinde ikinci aşama
ya geçerken verilen tehlikeli tavizlerden bir 
kısmını olsun geri almaya çalışmak olmalıdır. 
Bu aşamaya geçilirken, önce protokolü imza
layıp, tavizleri verip, aşırı yükümlülükler 
altına girip, ondan sonra pazarlığa kalkışmak 
gibi garip ve görülmedik bir usul izlenmiştir. 
O yüzden, ulusal sanayiimizin, daha gelişme 
çağında kötürüm bırakılması ihtimali ortaya 
çıkmıştır. 

Şimdi ortada bir fırsat vardır... ingiltere 
i Ortak Pazara üye olmuştur. Bazı iskandinav-
! ya ülkeleri de üye olmak üzeredirler. Bu yeni 
İ üyelikler, Türkiye için de yeni koşullar orta

ya çıkarmaktadır. Bu gerekçe ileri sürülerek, 
ikinci aşamayla ilgili anlaşma mutlaka yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

Programda, seçim yasalarıyla ilgili bazı 
değişikliklere de önem verildiği görülüyor. Bu 
konuya verilen önem yerindedir. Ancak, seçi
me kadar geçecek süre içinde, en mükemmel 
seçim sistemini bulabileceğimize güvenilmeme-
Mdir. Hızla değişmekte olan Türkiye'nin seçim 
sistemiyle ilgili şikâyetleri ve ihtiyaçları da bel
ki sürekli değişecektir. Seçim sistemindeki ak
saklıkları ve düzeltme ihtiyaçlarını en iyi bi
lecek durumda olanlar, partilerdir. O bakım
dan, bu konu, daha çok partilerin kendi ara
larında çözecekleri ve bir hamlede kestirip at
mak yerine, sürekli düzeltmeler yapacakları 
bir konu olarak ayrılmalıdır. 

Bu belirttiğim örnekler, görünüşde, çok 
iddialı reformlar izlenimini vermeyebilir. Fa
kat bu örneklerin sanırım hepsi, toplum haya
tımızda, ulusal kalkınmamızda, sosyal adale
tin sağlanmasında, demokrasinin daha iyi iş
lemesinde, çok değerli sonuçların kısa zaman
da alınabileceği sorunlarla ilgilidir. 

Bunların üstünde, özellikle tasarıları ha
zırlanmış bulunan Toprak Reformu gibi bazı 
büyük reformların seçime kadar geçecek süre 
içinde, yozlaştırılmadan ve halkta hayal kırık
lığı uyandırılmadan gerçekleştirilebilmesine el
birliği ile çaba gösterilmesi, sosyal adalet 
ve ekonomik gelişine açısından olduğu kadar, 
demokrasi açısından da içten dileğimizdir. 
C. H. P. bu yönde üzerine düşenleri elbette 
yapacaktır. 
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Bunların dışında bu döneme sığdırılamaya-
cak bazı reformlar bakımından ise, Hüküme
tin elinde çok değerli bir olanak vardır... Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planına son biçimini 
verme ve bu planı T. B. M. M. den geçirme öde
vi bu Hükümete düşmektedir. Hükümet, re
formcu anlayışını bu planda ortaya koyabilir. 
Ekonomik, malî, sosyal, eğitsel ve yönetsel ko
nularda gerekli görülen köklü veya geniş kap
samlı reformların önümüzdeki beş yıl içinde ge
lebilecek bütün hükümetleri bağlayacak olan 
esaslarını bu planda belirtebilir. 

Böylelikle Hükümet, bu dönemde ve seçi
me kadar geçecek süre içinde yapılması müm
kün olanları kendisi yapmış; bu döneme sığdı-
rılamayacak olan işlerin ve reformların ise, 
esaslarını belirterek, yönünü çizerek, kendin
den sonra yapılmasını büyük ölçüde güvence 
altına almış olur. Başka çaresi de zaten yok
tur. Çünkü, Türkiye gibi hızlı değişme ve ge
lişme içinde bulunan bir ülkenin reform ihti
yaçları, bir hamlede ve birkaç yılda zaten kar
şılanamaz. Toplum yapısındaki her değişiklik, 
belli alanlarda reformları gerekli kılar. Yapı
lacak her reformda toplum yapısında yeni de
ğişikliklere yol açabileceği için, yeni reform
lara ihtiyaç doğurabilir. 

Eğer, normal demokratik ortama dönmek 
ve seçimleri yapmak için, bütün reform ihti
yaçlarının karşılanması beklenecek olursa, bu 
bekleyişin sonu gelmez ve Türkiye'de rejim 
bunalımı, toplum bunalımı gitgide kökleşir, 
müzminleşir. 

Türk Ulusunun kendi sorunlarını kendi ser
best iradesi ile çözebilecek kadar Devlet gör
güsü vardır. Buna, 27 yıllık çok partili de
mokrasi deneyi de eklenmiştir. 1961 ile 1971 
arasında, demokratik özgürlük ortamı içinde 
her türlü aşırı, yıkıcı akım ülkemizde başı boş 
dolaştığı halde, büyük halk toplulukları, bun
ların hiç birinden etkilenmeyecek kadar olgun, 
sağduyu ve ölçülü olduklarını göstermişlerdir. 

Bu akımların etkisi altında kalan veya bu 
akımların kışkırtıcısı durumunda olan bazı sı
nırlı aydın çevrelerse, her halde son zamanların 
acı deneylerinden dersler almışlardır. Hepsi de
ğilse bile büyük bir bölümü, her halde, bundan 
sonra, demokrasinin tüm yurttaşlara yüklediği 
sorumluluğu daha bilinçli olarak taşıyacaklar
dır. 

Dileğimiz odur ki, Hükümet, bir yandan 
reform çalışmalarını, memleketin gerçek ihti
yaçlarına uygun bir anlayışla sürdürürken, bir 
yandan da, Programda belirtilen esas amacına, 
yani seçimleri zamanında yapma ve hür demok
ratik rejimi güçlendirme amacına dört elle sa
rılmakta tereddüt etmemelidir. Bu arada, hürri
yetler kısılarak, Anayasa veya yasalarda hürri
yetleri kısıcı değişiklikler yapılarak hür demok
ratik rejimin güçlendirilmeyeceğim de gftz önün
de tutmalıdır. 

Demokrasi, kalkınmanın da, sosyal adaletin 
de, huzurun ve asayişin de en geniş hürriyet 
içinde sağlanabileceği rejimdir. Demokrasi
nin güzelliği bundadır, değeri bundadır, insan
lığı bundadır. 

'Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Meclis Grubu, Melen Hükümetine 

güvenoyu verip vermeme konusundaki kararım, 
Program müzakerelerinden sonra almayı karar
laştırmıştır. 

Millet Meclisinin sayın üyelerini saygıyle 
.selâmlarım.» (O. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN" — Açık oy işlemi sona ermiştir, 
kupayı kaldırınız. 

A. P. Grubu adına ıSayın Orhan Dengiz, bu
yurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, 

Değerli milletvekilleri; 

ISayın Melen Hükümetinin programı üzerin-
Adalet Partisi Meclis Grubunun görüşlerini 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Gru
bum adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selâm
lıyorum. 

Program üzerindeki düşüncelerimizi arz et
meden önce, memleketimiz için çok önemli te
lâkki ettiğimiz bazı gerçekleri ortaya koymak 
zaruretini duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 
Sayın Melen Hükümeti, 14 ay içerisinde ku

rulmuş ve kurulmaya çalışılmış 4 ncü hükümet
tir. Bunlardan ikisi Meclislerde programım oku
muş, güven oyu almış ve çalışmıştır. 3 üncüsü 
ise, herkesçe bilinen bir neticeyle karşılaşmıştır. 
Şimdi 4 ncü Hükümetin programı üzerinde mü
zakere yapıyoruz. Bu durum, bir istikrarsızlığın 
işaretidir. Bu istikrarsızlığın memleketimize bü
yük zararları olmuştur. Bu zararlar, gelecek 
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günlere de intikal edecektir. Bizatihi Hükümet 
müessesesini önemsiz hale getirmektedir. Bu da, 
rejimin dayandığı üç kuvvetten birinin âdeta te
sirsiz hale gelmesini doğurmuştur. Bu duru
mun devam etmesi halinde, ilerde çok önemli 
neticeler tevlidedeceğinden endişe duyduğu
muzu ifade etmek isteriz. 

Hükümet, programında «tçinde bulunduğu
muz şartların sonucu olarak, tutum ve icraatın
da partilerüstü bir anlayışta hareket edecek bir 
yapıda» kurulduğunu ifade etmektedir. Hükü
metin partilerüstü bir tutumla işleri yürütmesi 
halisane temennimizdir. Ancak, burada açıkla
mayı zarurî gördüğümüz bazı hususlar vardır : 

Bu hükümet, bir partinin hükümeti değildir. 
Hükümet başkanının bir partiye menısubolması, 
iktidarın o partiye verildiği anlamını da taşı
maz. Sadece, şeklî bir tarafsızlaştırmaya git
menin, daha evvelki tatbikatta pratik bir neti
cesi olmamış, onun yerine bu şekilde hareket 
etmek suretiyle, gerçek tarafsızlaştırmaya git
menin, daha evvelki tatbikatta pratik bir neti
cesi olmamış, onun yerine bu şekilde hareket et
mek suretiyle, gerçek tarafsız davranılımasının 
bu yolla mümkün ve doğru olacağı ümidedil-
miştir. Bu bir koalisyon Hükümeti değildir. 
Üye veren partiler Hükümetin icraatına angaie 
değildir. Bunun neticesi olarak, bu icraattan 
sorumlu da değildir. Hükümete üye alınmasına 
izin veren partilerin beraberce kurdukları bir 
hükümet de değildir. 

Bu hükümet modeli üzerinde, daha Önceki 
arz ettiğimiz düşüncelerimizi mahfuz tutuyoruz. 
Biz sadece, memleketin hükümetsiz kalmaması 
ve bugünkü durumun daha kötüye gitmemesi
ni kararlarımıza esas alarak hareket ediyoruz. 

Programda Melen Hükümetinin icraatı ba
kımından, «Atatürkçü atılım hükümeti» vasfın
da olacağı ifade edilmiştir. Bir zamanlar «Re
form Hükümeti», «Beyin Hükümeti» gibi tabir
lerin de kullanıldığını hatırlıyoruz. Cumhuriyet 
devri hükümetlerinin adı, «Cumhuriyet Hükü
metidir.» Hükümetler, ortamın müsaadesi nis- . 
betinde başarıya ulaşırlar. Hükümetleri çeşitli 
adlarla tavsif etmeyi doğru bulmadığımızı sa
mimiyetle söylemeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, 
Memleketimiz devam eden bir buhranın için

dedir. Yakın zamana kadar cereyan eden müna- | 
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kasalar, bhuranın sebeplerini, mahiyetini izahta 
farklılıklar göstermişti. Bir müddet devam 
eden bu farklı görüşlere rağmen, memnuniyetle 
müşahade ettiğimiz taraf şu olmuştur ki, buh
randan biran önce çıkış arzusunda bütün siyasî 
partiler büyük ölçüde bir görüş birliği ve gay
reti içinde bulunmuştur. Melen hükümetini, 
programının bizde bıraktığı ilk intiba ile bu 
gayrete uyar görüyoruz. 

Geçirdiğimiz buhran, bir rejim buhranıdır. 
Esasen en mühim ve evvelemirde ele alınarak 
halledilmesi gereken mesele de budur. Geçen 
ve hattâ yakın zamanlar içinde meydana gelen 
çok müessif hâdiseler, bizi öteden beri sahibi 
bulunduğumuz ve bu kürsüden birçok defa ifa
de ettiğimiz kanaatimizi kesinlikle teyidetmiştir. 
Hükümet, programında yer alan açık ifadeli 
taahhütlerini demokratik bir düzen ve anlayış 
içide gerçekleştireceğini söylemektedir. Bu, 
rejim buhranının içinden çıkma arzusunun is
tikamet bulunduğu bir safhadır, memnuniyet 
vericidir. 

Memleketimizin içinde bulunduğu ortamın 
yaratılması ve sonra da devam ettirilmesi; in
san haklarına dayalı, millî, hürriyetçi, lâik, 
sosyal bir hukuk devleti olan demokratik cum
huriyet rejimimizi, bir kelimeyle Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyetimizi zor kullanarak yık
ma gayesini güden ve anarşik yollarla Mark
sist - Leninist bir rejime çevirme gayretlerine 
istinadetmektedir. Bu kanaatimiz, anarşiyi dur-
rurmak, çeşitli reformları yapma taahhüdüyle 
kurulmuş olan Birinci ve İkinci Erim hükü
metleri zamanında da rejimi yıkma teşebbüsle
rinin devam etmiş olmasıyle ve bu hâdiseler 
üzerine, müteaddit defa Sıkıyönetimin uzatıl
ma isteğine ait gerekçelerle teyidedilmiştir. 
En nihayet hastalık, geniş ölçüde teşhis oluna
bilmiş ve ne yazık ki, bu teşhise varabilmek 
için de 14 ay içinde çeşitli hâdiselerin tezahü
rü adeta gerekmiştir. Teşhisin konulabilmiş ol
ması dahi, tedavi için ümit vericidir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet progra
mında her çeşit dikta hevesine karşı, açık ve 
kesin vaziyet alınmıştır. Bunu, Cumhuriyetimi
zin bugünü ve geleceği bakımından memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz ki, ser
best ve dürüst seçime ve çok partili demokra-
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tik rejime dayanan millî iradeyi ve millî hâki-
miyeti meşruiyet kaynağı sayan bir Devlet an
layışına sahibolmadan, rejim düşmanlanyle 
'başarılı bir mücadele yapmak mümkün değil-
dir. Bu bakımdan, Hükümet programında «de
mokratik rejim,ve millet hakimiyeti hür seçim
lere dayanır» sözü yanında, «Millî, lâik, sosyal 
fbir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
ni yüceltmek, insan haklanma dayanan hür de
mokratik rejimi her geçen gün biraz daha güç
lendirmek şaşmaz amacımız olacaktır.» ifadesi, 
kamuoyunda yeni ümitlerin belirmesine ve ge
lişmesine yardım edecektir. 

îçinde bulunduğumuz rejim buhranının asıl 
sebebi olan anarşik hareketlerin ortadan kal
dırılması gerektiği inancına, Hükümet, Parla
mento ve diğer Devlet kuruluşları olarak va
rılmış olmasında, büyük milletimizin bu hare
ketleri önleme çabalarına yürekten katılması
nın değeri büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, demokratik rejim 
'bir hayat tarzı olduğu kadar, bir inanç mesele
sidir. Demokratik rejimlerin güçlenmesinde ve 
sarsıntıya karşı korunmasında lüzumlu gelenek
lerin teessüsü ve bunların geliştirilmesi müşte
rek hedef olmalıdır. Rejimin korunması, demok
ratik rejimin getirdiği müesseselerin devlete ve 
düzene sadık kalmaları ile mümkündür. Rejime 
inancın, devlete sadakatin şartı olamaz. Geçen 
14 aylık zaman içinde demokrasiye inanç ile 
inançsızlık, kamuoyunda bir fikrî çatışma ha
linde sürdürülegelmiştir. Çok şükür ki, son gün
lerde terazinin demokrasiye inanç cephesi ağır
lığını (hissettirmeye başlamıştır. Bu netice, 
devlete ve reejime inanç ve sadakatte, kanun
lara riayet, nizamlara saygıda herkese ve hepi
mize örnek ve önder olan Büyük Türk Milleti
nin engin sabrıyle elde edilmiştir. Aziz Milleti
miz, meşru olmayan her hangi bir hareketin 
hiçbir zaman tasvipçisi ve tasdikçisi olmamıştır. 

Olağanüstü şartların getirdiği ağırlık ne 
olursa olsun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin demok
ratik parlamanter rejimin her türlü arızadan 
uzak şekilde işlemesini hedef alan arzularına, 
diğer anayasal kuruluşların da aynı anlayışla 
yardımcı olmaları, rejimin bekası bakımından 
kesin bir teminat ve kaçınılmaz bir zarurettir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Olağanüstü şartlardan kurtulmak, rejimi bü

tün icaplarıyle geçerli hale getirmek, şüphesiz 

bir politik gayreti gerektirir. Siyasî partilerin 
müşterek bir anlayış içinde böylesine bir gay
ret dönemine girdikleri şu sırada, Hükümetin 
bu konuda büyük ağırlık ve pay taşıyan bir mü
essese olduğunu, kimse inkâr edemez, Dev
let hayatında, toplum hayatında her gö
revin görev sahibine tahmil ettiği bir fe
dakârlık gösterme yönü vardır. Olağanüs
tü hallerde vazife görenlerin, olağan şartların 
tesisinde gönülden gösterecekleri gayreti karşı
lığı fedakârlığın, çok daha büyük olması lâzım
dır. Memleket ve millet hayatı için böylesine 
katlanılmış fedakârlıkların, sahiplerini büyült
tüğü bir gerçektir. 

Anarşinin önlenmesiyle ilgili olarak, girişil
miş bulunan gayretlerin enerjik bir şekilde de
vam ettirilmesi ve rejime, milletin huzuruna mu
sallat olanların, Cumhuriyet kanunlarının ve bu 
kanunları tatbik ile görevli Devlet mekanizması
nın güçlü elinde hak ettikleri akıbete duçar bı
rakılmaları, sadece rejime musallat olanların 
yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını gös
termek bakımından değil, bundan böyle bu gibi 
davranışların içine girme heveslerini de önlemek 
bakımından önemine işaret etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, 
14 aydır devam eden sıkıyönetimin sorumlu

luğu, tabiîdir ki hükümete aitir. Sıkıyönetimi 
yürüten Silâhlı Kuvvetlerimizin, anarşik olay
ları önlemek için giriştiği çalışmalarda netice
ler aldığını görüyoruz. Ümidedivoruz ki, Hükü
metin tutumu anarşi ile mücadelede sıkıyöneti
min tutumuyla bağdaşır durumda yürüyecek
tir. Hükümetin ayrı, sıkıyönetimin ayrı bir tu
tum içinde olması, anarşi meselesinin hallinde 
en büyük güçlük kaynağı olmuştur. Arz etmek 
istediğim şudur ki, Hükümet, anarşi meselesi
nin kökünden hallinde sıkıyönetimin takınmış 
bulunduğu kesin tavrı takınmakla, kısa zaman
da hepimizin istediği huzura ve sükuna kavuş
mak imkânı bulunacaktır. 

Devletimizin bekası, millî beraberlik ve bü
tünlüğümüzün korunması, insan haklarına da
yalı demokratik cumhuriyetimizin var olmaya 
devam etmesi, bütün düşüncelerin ve bütün he
sapların üstünde tutulmalıdır. Bu düşüncelerle 
Türkiye'nin iç meselelerinin bir an evvel açık
lığa kavuşması ve bunların milleti kaygulara 
sevk eden istikamette değil, memleketi selâmete 
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götüren yönde halledilmesi, bunun için de el ve 
gönül birliği yapılması zaruretine işaret etmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
1961 Anayasası, çok önemli bir özellik ge

tirmiştir : Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda 
hızlı, dengeli ve devamlı kalkınma sağlayacak 
bir plan anlayışı. Bu anlayış, çağımız devletinin 
gereği olduğu kadar, Anayasamızın da icabıdır. 

Planlı kalkınmada ihtiyaçların karşılanması, 
ekonomik dengeyi bozmayacak şekilde öncelik
lere yer verilmek suretiyle ve kalkınmanın ge
nel hedeflerini değiştirmeden düzenlenmelidir. 
Gerekli alanlarda Devletin imkânları ve şartla
rın müsaadesi nispetinde, gelmiş geçmiş bütün 
hükümetler zamanında reform hareketlerinde 
süreklilik daima mevcut olagelmiştir. Planlı 
devrede milletin arzu, irade, temayül ve tercih
lerine dayanan millî plan dışında, her gün bir 
kalkınma modeli çizmek ve bu sahada yeni he
vesleri denemek, planlı kalkınma fikrinden uzak
laşmak olur. 

Milletimiz, Batılı bir toplum olma gayretle
rine 200 yıl önce başlamıştır. Cumhuriyet ve 
Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine ulaş
ma fikri, milletimizin reform arzusunun kesin 
ifadesidir. Esasen, «Parlamanter rejim ve cum
huriyet» başlıbaşma bir reformdur. Reform, bir 
defa yapılıp biten ve milletçe «Biz reformu yap
tık bitirdik» diye ifade edilebilen basit ve kısa 
bir oluşum değildir. Reform bir tek de değildir. 
Reformun çok, çok yönlü, devamlı olması fikri 
de, cumhuriyetimizle memleketimize ve milleti
mize yerleşmiştir. Onun içindir ki, reformların 
en büyüğü ve değerlisi, insan haklarına dayalı, 
millî, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olan cumhuriyettir. Bu sayede, iktidar ve otori
tenin belli şahıs ve şahıslardan millete intikali 
ve meşruiyetin kaynağının millette olduğu esası 
hâkim kılınmıştır. Kişilerin ve cemiyetimizin 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, reform istekleri 
bu suretle konuşulabilir, münakaşa edilebilir 
olmaya başlamıştır. Bu itibarladır ki> reformla
rın millete dayanarak yapılması, ancak ondan 
beklenen faydaları sağlar. 

Çok değerli milletvekilleri, 
Bütün reformların hedefi mîllettir. Maksat, 

milletin refah ve saadetini sağlamaktır. Reform
ların kaynağı da, sahibi de millet ve temsilcisi 

olan Parlamentodur. Nitekim, Sayın Melen 
programında, «Türk Milletinin dinamizmini, 
yurdumuzun insangücünü ve doğal kaynaklarını 
müspet ilmin ve akılcılığın ışığı altında planlı 
kalkınma ve reformlarla belirli bir hedefe doğ
ru hemen yöneltmek zorundayız.» ibaresiyle, 
plan ve reformlar için bir temel fikri ortaya 
koymuştur. Programında, «Bu reformların il
mî esaslara ve memleket gerçeklerine uygun ol
masına ve doktrinci sapmalardan uzak kalma
sına dikkat gösterilecektir.» demek suretiyle 
Sayın Melen, Adalet Partisi Grubunun çok has
sas bulunduğu bir noktaya da temas etmiş bu
lunmaktadır. Programda yapılacağı ifade edi
len reformların < doktrinci sapmalar» dan uzak 
kalınması ve hiçbir reformun doktrin kokmadan 
Meclislerden çıkması hususunda Grubumuzun 
çok hassas bulunacağını ifade etmek isteriz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yapılacak reformlar, sadece sözde, gelip ge
çici, yasak savıcı, göstermelik bir anlam taşı
mamalıdır. Memleketimizin bugünkü ve gele
cekteki sosyal yapısının istikrara muhtaç olduğu 
fikrinden hareketle reform konusu çok ciddî 
olarak ele alınmalıdır. Anayasamıza uygun şe
kilde ve o çerçeve içinde müşterek bir mutaba
kat halinde reformların yapılmasına, gerçeklere 
uygun kanunlar çıkarılmasına destekçi ve takip
çi olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Hü
kümetin reform mahiyetinde düşünmekte bulun
duğu kanun tasarılarını biran önce hazırlaya
rak Meclislere sunmasını, Adalst Partisi Grubu 
olarak sabırsızlıkla belediğimıizi de ifade etmek
ten zevk duyarız. 

ilerleme ve yenileşme, Milletimizin özlemi ol
duğuna göre, Milletten kopuk reformcu kadro
lar arayarak reform gayretlerine girmeyi düşün
menin hiçbir faydası olmadığı görülmüştür. 
Milletin bir parçası ve temsilcisi olan ve her şe
ye çare bulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
milletin gerçek ihtiyaçlarına uygun, Cumhuri
yetimizin ve Atatürk ilkelerinin özüne dayanan 
reformların da en değerli kadrosu olduğu akıl
dan çıkarılmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri.. 
Bütün bu işlerin tabanlanmasından sonra, 

seçim usûllerimizi de mahzurlanyle önleyecek 
bir hale getinip; Millet hakemliğine müracaat 
yoluyle istikran perçinlemek gerekecektir. Se-
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çimler, bir iktidar yarışı veya hırsının değil, es
kiyen her şeyi millet hakemliğiyle yenilemenin 
tek ve hür demokratik rejime inanmış bulunan
ların ittifak ettiği nihaî hedefidir. Anayasa
mızdaki ilgili maddesine göre, seçimin tavan ta
rihî, 1973 Ekimidir. Ancak, yapmaya gayret 
ettiğimiz ve yapmakta kararlı olduğumuz işleri 
tamamladığımız takdirde, biran önce feraha çık
manın da bir engeli kalmamış olacaktır. Memle
keti, sükûna ve mutluluğa kavuşturacak tedbir
leri ve kanunları gerçekleştirip Millet iradesine 
müracaat yoluyla, istikrarı sağlamak arzusunu 
taşıyan bir Hükümete yardımda bulunmak ve 
desteklemek, gayet tabiîdir ki, bütün siyasî çev
reler için millî bir görevdir. Hükümet progra
mında seçime gidileceğinin ifade edilmiş olması, 
memleketi feraha kavuşturmuştur. Milletin ka
fasında, yarın ne olacağı endişeleri silinmiştir. 
Böylece, olağanüstü hal muaması çözülmeye yüz 
tutmuştur. «Demokrasi» dedikten sonra, «se
çim» demekten çekinmemek lâzımdır. Çünkü, 
seçimsiz demokrasi olamaz. 

Bu çok önemli yasama faaliyetlerinin sonuç
landırılmasını, hem Silâhlı Kuvvetlerimizin ba
şarılı şekilde diğer görevlerine dönebilmesinin, 
hem de bunalımın çözülmesinin anaunsurlan 
olarak mütalaa etmekteyiz. 

Gayet tabiîdir ki, bu tedbirlerin alınıp uygu
lanabilmesi, Parlamento çalışmalarının düzen
lenmesi ile kabildir. Adalet Partisi Grubu, Par
lamentoda bu konulara sahip, çıkamya, bu mev
zuatı elbirliğiyle ve hızla gerçekleştirmeye, Hü
kümetin bu yoldaki gayretlerini desteklemeye 
kararlıdır. Bu tedbirler, Memleketimizin yeni
leşme hareketinin vazgeçilmez şartlarıdır. 

Şu hale göre, bizim için başta gelen mesele, 
komünizmle ve komünizmin araç olarak kulla
nıldığı anarşi ile müessir şekilde mücadele et
mek, bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak bütün 
tedbirleri almak ve bu yolla en kısa zamanda 
memleketi normal şartlara kavuşturmaktır. Nor
mal şartlara kavuşma yolundaki çalışmalar ara
sında bazı Anayasa değişiklikleri yapmanın, se
çimlerle ilgili mevzuatı gözden geçirmenin, re
form kanunlarını her türlü istismarı önleyecsk 
Millet ve memleket yarannı en iyi tarzda koru-
bilecek bir muhteva içinde gerçekleştirmenin lü
zumlu olduğuna ehemmiyetle işaret etmek iste
riz. 

Değerli milletvekilleri; 
Hukuk ve adalet reformu, Milletin adalet ci

hazına karşı olan güven duygusunu yükseltecek 
bir vasıfta yapılmalıdır. Devlet idaresi refor
mu, idarenin daha süratli ve daha tesirli bir 
şekilde iş görmesini sağlayacak ve vatandaşa 
saygılı, âdil, tarafsız, işlerine hâkim bir tutum 
içinde görev yapacak bir bünye temin edecek şe
kilde olmalıdır. Toprak ve tarım reformu, mem
leket ve çağın gerçeklerine uygun biçimde, ta
rım kesiminde çalışan topraksız veya az top
raklı vatandaşlara toprak verilmesi va toprağın 
verimini artırıcı ciddî tedbirler alınmasını sağ
lamalıdır. Petrol ve maden reformu, yer altı 
zenginliklerini çıkarmada Devlet ve özel sektör 
araştırmalarının ve çalışmalarının randumanıhı 
artırıcı ve değerlendirici tedbirlerin alınmasını 
ihtiva etmelidir. Eğitim reformu, okullarda 
okuyan yavrularımızın, uygulanacak program
larla Atatürk ilkelerine, lâik, sosyal, hukuk 
devleti esaslarına; hür demokratik düzene inan
mış millî bir ruh ve heyecan taşıyan ve öğretim 
kadrosuyla birlikte meydana gelen okul muhi
tinin ileri yıllarda yaratmak mecburiyetinde bu
lunduğumuz müreffeh Türkiye'nin önderleri ol
ma vasfında yetişmesini sağlamalıdır. Maliye 
ve vergi reformu da, Devletin malî gücünü kuv
vetlendirici ve kalkınma planındaki hedeflere 
ulaşma imkânını sağlayıcı, âdil ve modern ve 
vergi ziyamı önleyici tedbirleri ihtiva etmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, 

Hükümet programında; «İktisadî faaliyetle
rin yürütülmesinde, karma ekonomi düzeni için
de Türkiye'mizin ekonomik kalkınmasında Dev
let kesiminde olduğu kadar özel teşebbüse de 
önemli görevler düştüğü» ifade edilmekte ve ilâ
veten, «özel teşebbüsün yaratıcı gücünden eko
nomimizi faydalandırmak için onun kalkınma 
planı hedeflerine uygun olarak güven ve karar
lılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri al
mayı önemle gözönünde tutacağı» söylenmekte
dir. 

Hür demokratik rejimde ve bizim bünyemize 
ve şartlarımıza uygun kalkınmanın temeli, kar
ma ekonomiye dayanır. Siyasî ve ekonomik 
hürriyetler birbirine bağlı bulunmaktadır. Hür 
teşebbüsün çalışma sahalarının daraldığı, yatı
rım yapma hevesi ve şevkinin kırıldığı, imkân-
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larmm kısıldığı bir ortamda Devletin rakipsiz, 
yegâne işveren olduğu bir düzende, demokratik 
rejimin, hak ve hürriyetlerin yeri yoktur. Geç
miş yıl içinde bu alanda ve Hükümet bünyesin
de sürdürülen münakaşalar, telâfisi imkânsız 
büyük kayıplara sebebolmuştur. Hükümetin bu 
konuda çeşitli istikâmetlere çekilebilecek dav
ranışlardan dikkatle kaçınması, önemli temenni
lerimiz arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Hükümet programının «Toprak ve tarım 

reformu» bölümünde; «Topraksız veya az top
raklı çiftçilerin kendilerine dağıtılacak arazileri 
verimli tarım işletmeleri olarak işleyebilmeleri 
için gerekli bütün tedbirleri alacağız. Bu amaç
la çiftçi vatandaşlarımızın kooperatifler kurma
larını sağlayacı tedbirler süratle gerçekleştiri
lecektir.» denilmektedir. Bu ifadede bir sara
hat göremediğimizi arz etmek isteriz. Tarım 
kooperatifleri kurularak arazi mi işletilecektir?. 
Bu nasıl olacaktır?. Hükümetin bu konuda çok 
ciddî olarak dikkatini çekmek isteriz. 

Yalnız burada şunu ifade etmek isteriz ki, 
programda, topraksız köylüyü topraklandırma 
ilkesi yanında, Anayasanın 37 nci maddesindeki 
verimlilik esasının da beraberce düşünülmüş ol
masını memnuniyetle karşılıyoruz. Sadece top
rak dağıtmakla bir memlekette hiçbir mesele 
hallolmaz. Daha çok istihsal ve daha çok istih
dam sağlayamayan bir hareket, memlekete iyilik 
değil, zarar getirir. Toprak ve tarım reformunu 
doktriner görüşlerin dışına çıkarmak ve akılcı 
ölçülerle millet ve memleket menfaatlerini tam 
değerlendirerek düşünebilmek ve yapmak lâ
zımdır. Bu intiba, program ile bizde hâkim ol
duğu için, memnunuz. Bu arada, haşhaş eki
minin yasaklanmış olmasının doğurduğu sosyal 
ve ekonomik neticeleri karşılayacak âcil ted
birlerin alınmasını da önemle takibediyoruz. 

Köylünün almteri olan mahsûllerinin taban 
fiyat politikasında, daha çok mahsûlünü teminat 
altına almak varken; bir kısım mahsûlün taban 
fiyat politikasının dışında bırakıldığı görülmek
tedir. Bu politika üretimi düşürecek ve Türk 
köylüsünü kazanç sahibi yapma hamlesini sekte
ye uğratacaktır. Taban fiyat şümulüne giren 
maddeleri azaltmayı değil, çoğaltmayı düşün
melidir. Taban fiyat tespitinde bir miktar da 
cömert davranmak suretiyle, hiç olmazsa Türk 
köylüsünün hakkı verilmelidir. 

İhracat mallarında tarım ürünleri için dolar 
paritesinin mutlaka seviyesine çıkarılmasını bek
liyoruz. 

Değerli milletvekilleri... 
Maden ve petrolde devletleştirmeoilik, tabiî 

kaynaklar işletmeciliğinin bir numaralı zarureti 
değildir. Esasen devletleştirmecilik, reform da 
değildir. Tabiî kaynaklardan maden VB petrolün 
işletilmesinde millî menfaatler, his ve heyecan
larla ve dar görüşlerle değil, akılcı ölçülerle de
ğerlendirilmelidir. 

. Teşvik tedbirleriyle ilgili kanunun biran ev
vel Meclislere sevk edilmesini beklemekteyiz. 

Kalkınma hamlesinin eksiklerinin gönüllü 
tasarruf ve össl teşebbüs imkânlarından fayda
lanarak tamamlanması lüzumuna ehemmiyetle 
işaret etmek isteriz. 

istihdam imkanları yaratacak şekilde, yeni 
teşebbüslere girişilmesi teşvik edilmelidir. 

Şehirleşme meselesi, günümüzün en mühim 
konularından biri olmak vasfını muhafaza et
mektedir. Gecekondulara hizm«t götürme, tapu 
verme işi önemlidir. 

Sosyal meskenler vatandaşa kiraya verilmek 
için değil, vatandaşın mülk sahibi olması için 
yapılmıştır. Devlet kiracı olmaz. Bir yılı aş
kın bir zamandan beri boş duran sosyal mesken
lerin ihtiyaç sahiplerine derhal dağıtılmasının 
önemine işaret etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri; 
Hükümet programında, «Yurdumuzun çeşit

li bölgeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönlerden mevcudolan gelişme dengesizlikle
rini gidermek amacıyle ele alınmış tedbirlerin 
daha etkili hale getirileceği» ifade edilmiştir. 
Bu münasebetle ifade etmek isteriz ki, bundan 
önceki Hükümet programlarının müzakeresi sı
rasında da söylediğimiz Doğu ve Güney - Doğu 
bölgemizin süratle kalkındırılması gayretlerinin 
hiç aksatılmadan yürütülmesi, başta gelen di-
leklerimizdendir. 1971 programının icrasında 
bu gayretlere yeteri kadar itina gösterilmediği 
malûmdur. 1972 programında ve Üçüncü Beş 
Yılık Planda Doğu ve Güney - Doğu bölgemiz
deki altyapı tesislerinin biran önce ikmali ile 
bölgede yeni iş imkânı sağlayacak sanayi tesis
lerinin kurulması, yeni eğitim ve sağlık tesisle
rinin yapılmasına başlanması için üstün gayret
ler gösterilmesini temenni ediyoruz. 
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Altyapı tesisleri içerisinde bilhassa Doğu böl
gemizin her merkezine elektrik enerjisi götü
recek yüksek gerilim hava hatları ile yol şebe
kesinin tamamlanmasına ve sulama tesislerine 
büyük önem atfediyoruz. 

Keban Barajının biran önce ikmali, Erzurum 
Atatürk Üniversitesinin bütün tesislerinin biran 
önce tamamlanması, Çukurova ve Diyarbakır'da 
kurulmaya başlanılan yeni üniversitelerin bütün 
fakülteleriyle biran önce faaliyete geçirilmesi 
ve nüfusu 100 bini aşan Gaziantep, ürfa, Di
yarbakır, Malatya, Elâzığ, Erzurum illerimizde 
işsizliği ortadan kaldıracak yeni ve büyük tesis
lerin biran evvel kurulması ile Dicle ve Fırat 
arasında kalan büyük ovaların sulanmasını ön
gören projelerin özel finansman kaynaklarına 
müracaat edilerek biran evvel tatbik mevkiine 
konulmasının sağlanmasını temenni ediyoruz. 

Diğer illerimizde de, bilhassa işsizliği orta
dan kaldıracak çeşitli tesislere yeniden girişil
mesini ve girişilmiş bulunan sanayi tesislerinin 
biran evvel ikmalini temennilerimiz arasında 
ifade ediyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun kalkınmasıyle 
ilgili olarak biz özel plan görmek istiyoruz. 

Hükümet programında, elektrifikasyon işle
rine hiç temas edilmemiş olması dikkatimizi çek
miştir. Enerji münasebetiyle üzerinde ısrarla 
duracağımız hususlar vardır. 

Endüstrileşen Türkiye'nin enerjisiz bırakıl
maması için mutlaka âcil tedbirler alınması lâ
zımdır. Bu, bugünkü Türkiye'nin en önemli 
meselesi haline gelmiştir. 

Bundan başka, köylere götürülen elektrik te
sislerinin yapımı, katılım paylarının bir kısmı 
ödenmemiş diye yarıda bırakılmakta olduğu 
öğrenilmiştir. Hükümet, bu köylerin tesislerini 
tamamlamalı, ışığını derhal yakmalıdır. Sebep 
açıktır: Köy elektrifikasyon davası, bir mede
niyet davasıdır. Bir taraftan daha çok elektriğe 
kavuşturma çareleri aranırken, diğer taraftan 
paylannı yatırmamışlar diye elektrik tesislerini 
yarıda bırakmak, ışık yakmamak doğru değil
dir. 

Değerli milletvekilleri.. 
Huzurun sağlanmasında ve yurdun her alan

da kalkınmasının başarıya ulaştırılmasında gö
rev ve sorumluluk yüklenen Devlet memurları

nın güven içinde, şevkle vazife görebilmeleri, 
her şeyden önce bu alanda haklı olmayan tasar
rufların verdiği endişeden ayrılmaya bağlıdır. 
Hükümet programında geçmiş zaman içinde lü
zumsuz tasarrufların düzeltileceğine dair bir 
ifadenin yer almamış bulunması, dikkatimizi 
çekmiş ve üzüntümüzü mucibolmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zin
ciri ve sistemi içinde bütünlüğünün korunması 
ve her türlü tedirgin edici tesirlerden arınması 
başlıca isteğimizdir. Yurt savunmasının ve yurt 
bütünlüğünün yegâne teminatı olan Silâhlı Kuv
vetlerimizin her türlü ihtiyaçlarının ve özellikle 
modern araç ve gereçlerinin karşılanması, hepi
mizin en yüksek arzusudur. Bu konuda, millî 
kaynaklarımızın bütün millî maksatlar ve ihti
yaçlar için sarfında, dengenin fevkalâde itina ile 
yapılması gereğini ifade etmeyi ehemmiyetli bu
luyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 
Memleketimizin dünya içindeki yerinin ne 

kadar nezaket ifade ettiği, herkesçe malûmdur. 
Rahatsız bir dünyada, nâzik bir bölgenin çeşitli 
istikâmetlere açılan kapısı bulunan ülkemizin 
her türlü tehlikeden uzak olduğunu söylemek 
mümkün değildir. 

Dış meselelerde Türkiye'nin söz ve ağırlık 
sahibi olması, iç meselelerini halletmiş olmasına 
ve iç huzurun devamlı bir şekilde tesis edil
miş bulunmasına, ekonomik kalkınmasının ba
şarısına ve bu başarının sürekliliğine bağlı 
olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Dış 
politikamızın yürütülmesinde bu hususun bü
yük önemi olduğunu belirtmekte fayda görü
yoruz. 

Memleketimizin dostluklarına ve ittifak
larına sadakati, her türlü münakaşanın dışın
dadır. Dış politikamızda dostluklarımızın ge
çerliliği ve değeri kiminle nereye kadar gide
bileceğimizin taraflarca iyi bilinmesine bağlı
dır. Bu hususta açık ve dürüst bir dış politika
nın enerjik 'bir şekilde yürütülmesini temenni 
ediyoruz. 

Millî dâvamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıb
rıs'daki soydaşlarımızın ve Türkiye'nin hak ve 
menfaatlerinin korunmasında iç meselelerimi
zin hiçbir tesiri olmayacağını ifade etmek isti
yoruz. Millî dâvamız olan Kıbrıs maselesi, iç 
meselelerimizden dolayı yanlış hesaplara da-
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yanan, yanlış istikâmetlere sürüklenme isti
dadı gösterirse, "bu meselelerin tümünü millet
çe "bir kenara bırakıp ânında ve bütün Milletçe 
Kıbrıs davasının sahipliğine devam ederiz. 
Adalet Partisi olarak Hükümetin Kıbrıs 
davasında kendisini güçlü hissetmesi, arka
sında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
Türk Milletinin bütünüyle bulunduğunu hiçbir 
zaman gözden uzak tutmamasını ifade etmek 
istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet progra-
mıyle ilgili olarak söyleyeceğimiz bunlardan 
ibaret değildir. Her konuda, Hükümet tasarı
ları geldiğinde düşüncelerimizi daha geniş ifa
de etme imkânlarını bulacağız. Daha evvelki 
hükümet programının tenkitlerinde söylediği
miz hususlar da vardır. Bunları da mahfuz tu
tuyor, burada tekrarlamıyoruz. Tabiîdir ki, Hü
kümetin getireceği meseleler ayrı ayrı tetkik 
edilerek değerlendirilecek ve her mesele için 
ayrıca karara varılacaktır. 

Hükümetin programı, icranın hedeflerini 
ve niyetlerini gösterir. Program içindeki her 
konuya ayrı ayn temas etmekte fayda 
görmedik. G-eçen 14 aylık zaman içindeki geç
miş hükümetler icraatını da enine - boyuna 
eleştirmedik. Bu husustaki düşüncelerimizi 
Mecliste çeşitli vesilelerle ortaya koymuş bu
lunuyoruz. 

Yeni kurulan Hükümetin, vatandaşın sar
sılan güven duygusunu ihya etmesini ve kırı
lan çalışma azmini, şevkini canlandırmasını 
temenni ediyoruz. Vatandaşım zihnindeki te
reddütler izale edilmedikçe, Milletin devletle 
el ele vererek kalkınmaya iştiraki söz konu
su olamaz. Yeni kurulan Hükümetin Meclisi
mizin güven oyuna mazhar olması halinde, 
en önemli görevi Memleketi olağanüstü şart
lardan olağan şartlara geçirmede üstüne düşe
ni samimiyetle ve ciddiyetle yapmasıdır. Bu
nun sadece Hükümetin gayretleriyle kabil ol
madığını biliyoruz. Söylemek istediğimiz, bu 
hususta Hükümete düşen görevin önemidir. 
Hükümetin kısa zamanda istikrarı sağlamak ve 
ekonomik hayatımıza tesir eden psikolojik fak
törleri izale etmek bakımından her türlü çare
ye başvuracağını ümidediyoruz. Hükümet prog
ramında yer alan hususlara hâkim olan iyi ni

yetin, icraatta da devamını görmek isteriz. Tür
kiye Büyük Millet Meclisine düşen. büyük göre
vin idraki içindeyiz. Bu görev, demokrasi ve 
Parlamento düşmanlarının Parlamento üzerin
deki menfî propagandalarını haksız çıkaracak 
şekilde ifa olunmalıdır. 

iSayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi, sulhun, barışın ve millî den

genin partisidir. Hedefimiz, Milletin refahı 
ve saadetidir. Bu hedefe, son sözün Millette 
olduğu ve millî iradeye dayanan demokratik 
yollarla ulaşılacağı inancındayız. Bu hedef, 
millî bir hedeftir. Bu hedefe itiraz edilemez. 
hiç bir kimse ve hiç bir kuruluş bu hedefi kar
şısına alamaz. Tam aksine, bu hedefe Mil
letçe ve bütün kuruluşlarca ve birlik içinde va
rılabilir. 

Demokrasi, sesi çıkmayan büyük kütlelerin 
'hıklarının teminatı olan yegâne rejimdir. Güç
lü gruplar her rejimde seslerini duyurarak 
haklarını ve bazan da fazlasını almak imkânını 
bulabilirler. Ancak, sesi çıkmayan büyük küt
leler, haklarını, demokratik rejimlerde hür 
bir atmosfer içerisinde ve hususiyle seçilmiş or
ganlar vasıtasiyle alabilirler. 

Sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Devlet olarak, çok esM bir tarihe sahibiz. 

Bilinen tarih boyunca daima canlı kalmış bir 
Millete mensubuz. Üzerinde yaşadığımız va
tanda, çok zengin kaynaklara sahibiz. Mille
timiz; kalkınma, yücelme, muasır medeniyet 
seviyesine ulaşma arzusu ile dimdik ayakta du
ruyor. Milletimiz sabırla, iç çekişmeler yeri
ne verimli bir hizmet arzusunun kendisine ulaş
masını bekliyor. Hepimiz, Milletimize lâyık 
evlâtlar ve onların mümessilleri olarak burada 
heyecanla çalışmaya ve memleket hayrına iyi 
neticeler alma gayretinde bulunmaya mecburuz. 
Parlamento olarak, siyasî meselelerin ağırlı
ğının idraki içinde bulunduğumuz buhranlı dev
reyi biran önce nihayete erdirmek vazifesi ile 
karşı karşıyayız. Bütün siyasî partilerin önce
likle bir müşterek anlayış içinde bu önemli me
seleye eğilmesi, en halisane dileğimizdir. 

A. P. olarak; millî iradeye, demokratik dü
zene, hukuk devletine bağlı felsefemizin sınır
ları içinde yurdumuzun biran evvel refaha ka
vuşmasını, Devletimizin itibarının devamlı ola
rak sağlanmasını temenni ediyoruz. 
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Bir başka konuya daha dokunacağım: Ge- I 
rek güvenlik kuvvetlerinin geçmişte, özellikle 
son yıllarda tek yanlı kullanıldığı, gerekse ko
münist çetelerinin iç güvenlik kuvvetlerinden 
daha iyi eğitilmiş olduğu iddiaları anlamsızdır. 
Birisi komünist eşfciyasıdır, öbürü Devlet kuv
vetidir; çalışma şartları aynıdır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Birisinin vazifesi ya
kıp, yıkmaktır; öbürünün vazifesi yakalamak 
ve kanun mercilerine teslim etmektir. Aksi 
halde keyfî idare olur. Aslında bu iddialar
dır ki, iç güvenlik kuvvetlerini görev ifasın
da sıkıntıya sokmaktadır, kanunsuzluk yapan
lara cüret vermektedir. 

Buraya kadar sadece Hükümet programı 
üzerinde görüşlerimizi arz ettik, tenkidimizi 
yaptık; çünkü, konu Hükümet programıydı. 
Aklımıza geleni söylemek sorumsuzluğuna düş
medik. Bu itibarla bir Hükümet programının I 
tenkidi sırasında dahi A. P. ye hücum tevcih I 
edecek kadar öfkelerini gizleyemeyenlere ce
vap vermeye kalkmayacağız. A. P. nin fahrî I 
yöneticileri mevcut değildir, hiç kimse bu po- I 
zu takmmamalıdır. Herkes kendi işiyle meş
gul olmalıdır. Müzakere edilmekte olan konu 
da A. P. değildir. Millet iradesinin temsilcili
ğini henüz parti olarak kazanmamış bir siyasî I 
grubun çelişkilerle dolu, hukuk ve mantık kai
delerine uymayan düşüncelerini karşılamayı I 
bir görev de saymıyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Bu düşüncelerle Yüce Meclisin Sayın Başka- I 
nını ve sayın üyelerini Adalet Partisi Meclis 
Grubu adına en derin saygılarımla selâmlıyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Güm- I 
rük kanunu tasarısının yapılan açık oylamasına 
271 üye katılmış; 263 kabul, 3 ret, 5 çekinser I 
oy kullanılmış olup, tasan Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. I 

Hükümet programı üzerinde şu ana kadar I 
dört parti grubu sözcüsü konuşmuş bulunmak- I 
tadır. Şimdi, kişisel görüşlerini arz etmek için I 
söz almış olan arkadaşlarımı srrasıyle dave't I 
edeceğim. I 

Sayın Yavuz Acar, buyurunuz efendim. I 
YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; I 
Yeni Hükümet programı üzerinde görüşme I 

yaptığımız şu sırada, son bir yıllık olaylann ] 
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bilançosunu yapmanın yararlı olacağı inancın
dayım. 

Nereden başladık, nereye geldik ve bugün 
ne yapmak istiyoruz: Böyle bir değerlendirme 
yaparken de dünü iyi anlamak mecburiyetinde
yiz. Çünkü, hir Batılı düşünürün söylediği gi
bi, «Geçmişi anlamayanlar mutsuz ıbir geleceğe 
namzettirler.» Bu itibarla, iyi bir değerlendir
me yapmak, aynı hataların tekrar edilmemesi 
için bize yol gösterici olacaktır. 

Son birkaç yıllık olayların doğuşunda ve 
huzursuzluğun artmasında, ekonomik ve sos
yal dengesizliklerin yattığı hemen hemen fikir 
birliği halinde ifade edilmiştir. Rerofmlann 
zorunluğu Olduğu belirtildi. 12 Mart Muhtıra-
siyle işbaşına gelen Erim hükümetleri, Parla
mentoya sunulan programlannda, toprak refor
mu ve onu takiben de personel, eğitim, malî, 
adlî, idarî ve maden konularında çeşitli reform
ların zorunluğundan söz etmişler ve fakat bir 
yılı aşan süre içerisinde hemen hiç biri gerçek
leştirilememiştir. 

Önce bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç du
yulmuş ve kanun boşluklannm kapatılması 
amaç edinilmiştir. Temelde yatan sosyal ve eko
nomik dengesizliklere bir çare bulunamamıştır. 
Konuyu hukuk açısından görmek yeterli olma
mıştır. Halkın karnı hukuk ile doymayacağına 
göre, acele ekonomik tedbirlere yönelmek, eko
nomiye güç verecek çalışmalara başlamak lâ
zımdır. Kalkınmanın başlıca unsuru olan serma
ye ve insangücü ürerinde durup, bu imkânları
mızı seferber etmek mecburiyetindeyiz. Halkın 
elinde para vardır, döviz stoku artmıştır, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları önemli 
bir seviyeye ulaşmıştır, insangücü ise o derece 
fasladır ki, memleketimizdeki iki milyonluk iş
size ilâveten her yıl binlerce işçiyi yurt dışına 
gönderiyoruz. .Parlamentoya sunulmuş bulunan 
sermaye piyasasını düzenleme kanun tasarısının, 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte çı
kartılmasını sağlamak yeni hükümetin başlıca 
görevi olmalıdır. 

Yine bu konu ile yakından ilgili bir konu da 
7 Ocak 1972 tarihinde Yüce Meclise arz ettiğim 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifimiz henüz ilgili komisyonlardan çıkmamıştır; 
beklemektedir. Kanun teklifimize ilişkin gerek-
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çede de belirttiğimiz gibi, Devlet bütçesinin ço
ğunluğunu cari harcamalar alıp götürmektedir; 
yatırımlara yetecek oranda para ayrılamamak
tadır. Bütçe dışı imkânlar aramak lâzımdır. 
Bankaların ikramiye ve hediye adı altında da
ğıttıklarının değeri 200 milyonu geçmektedir. 
Evet, bu fakir ülkede 200 milyonu geçen bir ser
vet, apartman katı, para ikramiyesi veya hedi
ye olarak tamamiyle iktisadî olmayan bir şekil
de tüketilmektedir. Bu meblâğın, yine banka 
menfaatine zarar vermeyecek şekilde değerlen
dirilmesi için bir imkân aramak istedik. Bu im
kânımız ise, apartman katı, para ikramiyesi ye
rine hisse senedi vermek olup, bankaların mev
duatına zarar verici, onu etkileyici bir yönü yok
tur. 200 milyon tek tek kişilere dağıtılıp git
mektedir. Halbuki, bu bir fonda toplanıp bu
nunla geri kalmış bölgelerde fabrikalar kurula
bilirse çok yönlü bir fayda sağlanmış olacaktır. 
Bu sayede geri kalmış bölgelerimiz bir sanayi 
tesisine kavuşacak ve binlerce işsiz vatandaşı
mıza iş kapısı açılacak, büyük şehirlere akın 
durdurulacaktır. Apartman katı yerine hisse 
senedi vermekle ikramiye yine verilmiş olmak
ta, ancak çeşidi değiştirilmektedir. Bu değişik
likle amaç, geri kalmış bölgeleri kalkındırmak 
için fabrika kurmak olduğuna göre herkes buna 
razı olacaktır; hatta hisse senedi verilmesi Dev
let garantisi altına alınırsa daha da cazip hale 
getirilmiş olacaktır, ikramiye olarak verilecek 
hisse senedinin % 20 - 25 kâr sağlayacağı Dev
letçe garanti edilirse, gerek mevduat müşterisi 
yönünden, gerekse banka menfaati yönünden 
hiçbir açık yönü kalmamış olacaktır. Bu sayede 
iyi bir imkân yaratılmış olacaktır. Fukaralık, 
iş bilmeyenlere musallat olur. işte, her yönüyle 
faydalı bir teklifi neden elbirliğiyle destekle
mede tereddüt ediyoruz? 

Sermaye ve insan gücünün aynı yönde hare
kete geçirilmesi sayesinde sosyal ve ekonomik 
bünyemizde önemli gelişme sağlanacak ve den
gesizlikler giderilmiş olacaktır. Ekonomiye hız 
ve güç vermek ilk şarttır. Ekonomik ve sosyal 
dengesi bozuk olan bir ülkede hürriyet ve de
mokrasi temenniden ileri gidemiyor, hayal olu
yor, işler karışıyor ve iktidarlar da baskı re
jimine kaymak istiyorlar. Prof Dr. Nihat Erim' 
in istifasına yol açan ve temelde yatan faktör 
de bu olmuştur. Yetkileri artırmak özlemi, bas
kı dozunu artırmak isteği, ekonomik dengesiz-

I likten doğan huzursuzluklardır. Geçmişi anla-
I mayanlar mutsuz bir geleceğe namzettirler der-
I ken, esas amacım, temelde yatan ekonomik den-
I gesizliklerin giderilmesine önem verilmesine işa-
I ret etmektir. Dünü yeniden tekrar etmeyelim, 
I ihtiyaçları iyi tespit edip kısır çekişmelere or-
I tam hazırlayıp vakit öldürmeyelim. Dünyadaki 
I hızlı gidişe ayak uydurmakta daha fazla geç ka-
I lırsak varlığımızı devam bile ettiremeyiz. Bura-
I da Atatürk'ün bir sözünü ifade.etmeden geçe-
I meyeceğim : «Medenî olmayan milletler, mede-
I nî olanların ayakları altında ezilmeye mahkûm-
I durlar.» Evet arkadaşlar, bu sözdeki anagerçek 
I değişmemiş, bugün önemini daha da artırmıştır. 
I Birbirimizi kötülemeyi, bahane aramayı bıra-
I kıp memleketin çözüm bekleyen meselelerine 
I eğilmek mecburiyetindeyiz. Hizmet konusunda 
I birbirimizle yarış halinde olalım, zamana uya-
I lım artık. 

I Bir yazarımız büyük bir hatamızı çok güzel 
I ifade etmiştir : Bu hatalı geri usullerden ve dü-
I şüncelerden kendimizi kurtaralım. Yazarımız di-
I yor ki; «Meşrutiyetten beri üzerimizden atama-
I dığımız hastalığımız var; yanlış görüşümüz var. 
I O da şu : Bizden, bizim etrafımızdan olanı hiç-
I bir değeri de olmasa kayırmak, yükseltmek; 
I fakat bizden olmayanı değeri de olsa, ne kadar 
I bilgili de olsa kovmak, küçültmek.» Bugün de 
I zaman zaman geçerli olan husus budur. Çağ-
I dışı bu nevi kişisel ölçüler bugüne kadar mem-
I leket ye millet zararına olmuştur. Daima kö-
I tülemekten, yermekten bir şey kazanamadı-
I ğımızı artık anlamış olmamız lâzımdır. 

I Demokrasinin fazilet, iyi ve doğru olanı 
I yapmak, fikirlere tahammül rejimi olduğunu 
I kabul «delim; düşünce ve hareketlerimizi buna 
I göre ayarlayalım. Aksi halde, himaye ile ya-
I satmaya çalıştığımız demokrasi, himaye eden-
I lerin bıkkınlığı sonunda büsbütün uçup gitme-
I sin. Dikkat ederek durmak ve tereddüt yeri-
I ne, elbirliği içinde çalışalım, ayrılık - gayrılık 
I gütmeyelim artık. Bu konuda Eisenhower'in 
I Cumhurbaşkanlığı zamanında cereyan eden, bir 
I bakanın seçilmesine ait bir olayı nakletmek isti-
I yorum: 
I Amerika'da tam 15 yıl önceki bir düşünce 
I seviyesini bugün biz ne ölçüde benimseyebili-
I yoruz? ilgi çekici bulduğum olay şudur: Eisen-
1 hower Cumhurbaşkanı olunca kabinesini kurar-
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ken Benson'a Tarım Bakanı olmasını fceklif et
miş. Benson ise «Kabul edemem, üç sebep bu 
tekjifi kabul etmeme engel oluyor» demiş. 
Eisenhower sormuş; «Nedir bu üç sebep?» Ben
son cevap vermiş: «Birinci sebep; ben seçim
lerde oyumu muhalif parti için kullandım» 
Eisenhower; «Bu bir mani olmamalıdır. Benim 
aleyhimde oy veren diğer 30 milyon temiz ve 
namuslu Amerikalı vatandaşlarım ile beraber 
hareket ettiniz demektir. Bugün ise, geçmiş bir 
olaydır.» 

ikinci sebep; «Ben, bir askerin Cumhurbaş
kanı olmasını doğru bulmuyorum» Eisenhower 
buna da şu cevabı vermiş: «Bu fikrinizi de pay
laşıyorum. Çünkü savaştan sonra Cumhurbaş
kanlığını reddederek, üniversite rektörlüğünü 
tercih ettim; fakat bu seçimlerde vazifeden ka
çamadım, kabul ettim. Siz bir askerin Cum
hurbaşkanı olmasının ne gibi mahzurları oldu
ğunu görebildiğinize göre benimle çalışmanız 
faydalı olacaktır. Çünkü birçok meselede beni 
frenlemiş olacaksınız.» 

Üçüncü sebep; «Ben bir dindar adamım, ah
lâk kurallarına fazlasıyla inanırım ve politika 
için bunlardan ayrılamam, taviz veremem» 
Eisenhower ise bu üçüncü sebebe şu' karşılığı 
vermiş: «İyi söylediniz; güzel bir prensip. Çün
kü dünyanın durumu kötü. Ahlâk prensiple
rinden, inançlarından ayrılmayan namuslu 
kimselerin politikaya girmesinin ise tam sıra
sıdır.» 

İşte Amerika'da 15 yıl önce geçmiş bir olay. 
Bundan 15 yıl sonra ise biz hâlâ birbirimize 
kulp takmakla meşgulüz. Birbirimizi sırf par
ti düşüncesiyle hedef alıp eleştirmeyelim, fikir 
ve iş adamı olup olmadığına bakalım. Elinden 
iş gelen adamı, bu bizden değil diye saf dışı 
bırakmayalım. Bu bizden değil diye, böyle ya
pıla yapıla yetişmiş adam kıtlığı ile karşı kar
şıya kalıyoruz. Bir değil, yüzlerce yetişmiş 
kişilere ihtiyacımız vardır; ama başlangıçta 
fırsatı vermezsek kim ne şekilde ve nerede ye
tişecektir? 

Bu konuda bir yarazm bir sözünü nakletmek 
istiyorum. «Sadece şu veya bu a/dam tarafından 
kurtariİaMleeek bir memleket, o adam tarafın-
dâiı' bile uzun zaman kurtanlamayacaktır. Za
ten kurtarılmaya da lâyık olmayacaktır.» Evet 
muhterem arkadaşlar, ekonomik ve sosyal 
düzensizidkleri ciddiye almakta hâlâ tereddüt 

edersek ve sadece bir veya birkaç kişinin kur
taracağına inanırsak, çok tehlikeli btir gidişe 
zemin hazırlamış olacağız. Bizi kişiler değil, 
ekonomik ferahlıklar kurtaracaktır, işsizliği, 
sefaleti, cehaleti önleyecek çarelerle bazı ne
ticeler almak mecburiyetindeyiz. Çünkü, sos
yal ferahlıkların ve huzurun ilk şartı ekono
mik konulardır, iktisadî rahatlık, imansız 
bir adamı imanlı yapar, aksi ise bozar. De
mokrasiyi sadece hukuk kuralları şeklinde gör
mek, çok eski devirlerden kalmış bir düşünce
dir. Hukuk, ekonomik dengeyi sağlamada sa
dece bir bağ, bir harç vazifesi görür. Esas un
sur açlığı gidermek, tok adam sayısını artır
maktır. 

Rejimlerin en güzeli olan demokrasiyi dar 
hukukî kalıplara feda etmek doru değildir. Ge
niş ve etraflı düşünerek çevremize, memlekete 
ilham, çalışma zevki ve heyecanını verelim. 
Bunu yapabildiğimiz gün çok şeyin değişmiş 
olduğunu göreceğiz. Bunun huzuru hepimizin 
eseri olacaktır, alkın, inanç ve görüşünün ge
lişmesinde bizim yol gösterici olmamız gerek
lidir. 

Demokrasilerde Parlamento, kamu oyuna 
yön verdiği ölçüde başarılı olmuştur. Halkı ken
di telâkkileriyle baş başa bırakamayız. Çünkü, 
rejim meselesi de neticede bir mantık, bir ina
nış meselesi olmaktadır. Halkın çoğunluğu ne
ye, hangi fikre inanıyorsa rejimler de bu ina
nış ortamına göre şekil alır, isim alır. Eğer, 
halk, kuvvet, kudret, yönetim yetkisi belli bir 
şahsa aitltir, diye inanıyorsa, rejimin adı ne 
olursa okun, o ülkede geçerli olan tek kişi
nin egemenliğidir. Bu sistemin adı, krallıktır. 
Fakat halk, hâkim çoğunluk, kuvvet ve kudret 
belli bir gruba, seçkin bir topluluğa aittir di
ye inandığı müddetçe, bu rejimin adı, aristok
rasidir. Dış görünüş ve isim ne olursa olsun 
belli bir azınlığın yetki ve söz sahibi olduğu 
(böyle bir rejimin gerçek mahiyeti, meşruti
yet rejimidir. 

işte bu iki sisltemin, yanı krallığın ve meş
rutiyet usulünün üstünde bir yeri ve değeri olan 
demokrasilerde ise inanış değişiktir. Halk, 
kuvvet, kudret, yetki bendedir; fakat ben, seç
tiğim temsilciler aracılığı ile bu yetkimi kulla
nıyorum diyebiliyorsa, hakim çoğunluk bu ina
nışta ise yönetim şekli, adı ne olursa olsun de-
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mokrasidir. Rejim, kuvvetini dayanacağı ço- < 
ğunluğun düşüncesinden almakta ve böylece 
de halk hakimiyeti dediğimiz dtmokrasi usulü 
geçerli olmaktadır. I 

Muhterem arkadaşlar, millet ve Devlet ha- ] 
yatında çok kısa bir süre olan 14 aylık bir dav- j 
re içerisinde kurulmuş bulunan hükümetlerden i 
4 neüaüne ait programın müzakeresi yapılmak- » 
tadır. 

Toplumumuzun sürekli bir değişikliğe uğra- j 
makta olduğu ve artan ihtiyaçları karşılamak | 
üzere sosyal ve ekonomik alanda yapılması dü- I 
şünülen çeşitli reformlardan söz edilmektedir. 
Aylandır ifade edilen reformların gerçekleştiril
mesi ve başarı şansı ne ölçüde olacaktır?. Bu
nu şimdiden söylemek mümkün değildir. Han
gi konularda, ne sıra ile reform yapacağız?.. 
Öncelik ve önem yönünden bir ayırım yapmak 
da zordur. Meselâ, idarede reform denilince, 
çeşitli düşünceler belirmektedir. Yıllardır A 
dan Z ye kadar Devlet çarkı bozuktur, iyi iş
lememektedir diyebilmekteyiz. 

Devlet kesimi ağır işleyen, vatandaşa müş
külât gösteren bir bünyeye sahiptir. İş taMbi 
için Devlet dairelerine gelen bir vatandaş ne 
olacağını, nasıl bir işlem ile karşılaşacağını I 
bilmemekte, tedirgin ve üzgün gitmektedir. 

Çeşitli ıslahat tedbirleri, düzenleme çabala- I 
n başarılı olamamıştır, idarî mekanizma tem
bellikten, ataletten, gevşeklikten kurtarılama
mıştır. Sistemin bünyesinde değişiklik zorunlu 
olup, bu gerçekleştirilmedikçe buraJdan çıka
cak kanun ve tedbirler etkili bir şekilde uygu
lanamayacaktır. I 

Âmir, memur etkileri açık olmayıp, insiya-
tif dağılımı düzenli değildir. Meselâ, bir kabi
lede, ilkel bir toplumda her iş kabile reisine, I 
toplumun liderine bağlıdır. Liderin buyruğu 
kanun hükmündedir, onun dediği dediktir. 
İlkel toplumdan, aşiret hayatından Devlet ha
yatına geçiş, idarenin şahsilikten kurtulmasıyle 
ölçülmektedir. Biz, bu bakımdan idarede şah
siliğin etkisini henüz giderememiş bir durum
dayız, 

Çekingen, üst makama itiraz etmeyen me
mur, aranılan' bir tiptir. Bilgili, çalışkan, atü- I 
gan memur tipi rakibolarak görüldüğü için is
tenilmez. Bu yüzden, memurda bağımsız ka- I 
rar vermeden ziyade, bağımlı memur olma 1 

vasfı öncelik taşır. Bu durumun bir sonucu 
olarak da Devlet dairelerinde en basit bir iş 
bile dönüp dolaşıp belli görev kademelerinde, 
yani âmir durumunda olanlarda toplanmakta
dır. Bu toplanma, birikme halini aldığı içindir 
ki, memur çoğunluğuna rağmen işler yine za
manında çıkmamaktadır ve gecikmeler normal 
kabul edilmektedir. İdarî kademeler arasında 
görev ve sorumluluk tam bir dağınıklık içinde 
olup, bazı memurlar boş otururken, bazı âmir
ler ise geç saatlere kadar çalıştıklarından ya
kınmaktadırlar. 

Kısaca ifade etmeye çalıştığım bu gibi du
rumlara bir çözüm şekli bulunmadıkça, idare 
tesirli bir çalışma düzenine kavuşturulmadıkça 
reform teşebbüslerinin başarı şansı zayıftır. 

Devletin, vatandaş nazarında temsilcisi olan 
idarî teşkilât, öncelikle düzeltilmeli ve Devlet 
çarkını gevşeklikten kurtarıcı çareler üzerinde 
anlaşıp uygulamaya geçilmelidir. Bugün va
tandaşın Devlete olan güveni* hemen hemen 
yoktur. Devlet, vatandaş indinde itibarını ka
zanmalıdır. Bu husus, Türkiye'mizin kalkın
masında önemli bir faktördür. 

Stuart Mille diyor ki: «İnsanları kendi eîin^ 
de daha itaatkâr birer alet haline gelmelerini 
sağlamak için onları cüceleştiren bir devlet, 
sonunda anlayacaktır ki, küçük insanlarla ger
çekten büyük işler başarmaya imkân yoktur.» 

Yine, William Robert Emerson diyor ki: 
«Bir ülkenin uygarlığı, nüfusun fazlalığı, şe
hirlerin büyüklüğü ve ekinlerin bolluğu ile de
ğil, o ülkenin yetiştirdiği insanların ahlâkiyle 
ölçülür.» 

Bugün Türkiye'de münevverler, bu konuda 
pek çok şey kaybetmişlerdir. Kalkınmanın 
esası, şahısların iyi niyetine ve vatanseverliği
ne bağlıdır. Bunlar olmadıkça çıkarılan kanun
lar ne kadar gelişmiş ve iyi olursa olsun, mem
lekete bir fayda sağlamayacaktır. Bugün her
kes kendi çıkarını ve kısa yoldan zengin olma
nın formüllerini aramaktadır ve bu yol maale
sef memleket ve millet zararına olmaktadır. 

ISözlerimi bitirmeden önce huzurunuzda, bu
gün memleketimizde üzerinde hassasiyetle du
rulması gereken en önemli sorunlarımızdan bir
kaçını tekrar etmeyi faydalı buluyorum. 

1. Bugün, mevcudolan yeni Personel Ka
nunu, hem kanun bünyesindeki noksanlık ve 
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aksaklıklar ve hem de uygulayıcıların hatalı 
tatbikatları dolayısıyle Devlet personelini bü
yük bir huzursuzluk içine sokmuştur. Yeni Hü
kümetin başarıya ulaşabilmesi için, bu huzur
suzluğu en kısa zamanda halletmesi lâzımdır. 

2. idarî reform yapılırken bakanlıkların 
reorganizasyonu ön plâna alınmalı ve meselâ, 
MiIH Ettim ve Sağlık Bakanlığında olduğu gi
bi, bir Bakanlık bünyesinde hizmetlerin 25 ilâ 
30'u bulan genel müdürlüklere bölünmek sure
tiyle, koordinasyon zorluğu ve hizmetlerin 
fazla dağıtılması suretiyle Devlet dairelerinde
ki verim düşürülmemelidir. Bu genel müdür
lükler adedimin hiçolmazsa 8 ilâ 10'a indirilme
si sağlanmalıdır. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığının 28, Sağlık 
Bakanlığının 24 genel müdürlüğü mevcuttur. 
(M. O. P. sıralarından «Ya Orman Bakanlığı
nın» sesleri.) Orman. Bakanlığının 4. 

Buralara yetişkin, bilgili, otoriter eleman 
bulma zorluğu yanında, malî yönden de Devlet 
bütçesi cari giderleri kabarmakta, memleket 
kalkınmasında önemli olan ekonomik yatırım
lar geri kalmaktadır. Ekseri Bakanlar, Bakan
lık yaptıkları süre içerisinde bu kadar geniş 
bir kadroyu tanıma imkanından da mahrum 
kalmaktadırlar. 

Netice olarak şunu ifade etmek isterim ki, 
bu reformlar yapılırken insan ve malzeme is
rafını önleyerek, ekonomiye azamî derecede 
önem verilmesi gereklidir. 

3. Bugün memleketimizde Devlet hastane
lerinde dahi vatandaşın tedavileri imkânsız ha
le gelmiştir. En basit bir ameliyat 3 - 5 bin li
radan aşağı yapılmamaktadır, ilâç fiyatları 
yoksul ve orta sınıf vatandaşlarımızın ödeme 
gücünün çok üstündedir. Bunun için, en kısa 
zamanda tüm milletimizi kapsayacak bir sağ
lık sigortasının behemahal gerçekleştirilmesi 
şarttır. 

Türkiye'de mevcut hastaneler büyük şehir
lerde toplanmıştır. Dolayısıyle de doktorlar 
bu şehirlerde yığınak haline getirilmiştir. Res
mî istatistiklere göre bugün istanbul'da 3 911 
doktor mevcuttur. 

Sosyalizasyon, halen istenilen şekilde tatbik 
edilememekte ve vatandaş sıkıntı içerisinde 
olup, bu durumdan devamlı şikayetçidir. Bu
nun memleket ve milletimiz yararına ve şartla

rına uygun olarak düzenlenmesi mümkündür. 
Dış ülkelerden buna ait pek çok misaller veri
lebilir. Meselâ, memleketimiz şartlarına uyabi
lecek Kanada'daki sağlık teşkilâtının düzeni 
örnek alınabilir. Sosyalizasyonun uygulaması 
da bunu gerektirir. 

Kanada'da ulaşımı güç olan dağlık bölge
lerde, belirli merkezlerde kurulmuş olan has
tanelere civar bölgelerden hastalar, helikopter 
gibi en seri vasıtalarla getirilmektedirler. Bu 
helikopterler acil yardım ekibi ve malzemesiy
le donatılmışlardır. Köylere varıncaya kadar 
mahallî basit telsiz şebekesi kurulmuştur. Has
tası olan köy durumu merkeze bildirmektedir. 
Helikopterler devriye gezdiği için, o köye en 
yakın olanı derhal vaka mahalline gitmekte, 
tedavisi mümkün olanların bakımları mahallin-
ds yapılır, tedavisi mümkün olmayanlar ise 
yakın bölgedeki hastanelere ulaştırılır. 

Bugün Türkiye'deki mevcut sosyalizasyon 
bölgelerindeki büyük ve muattal yatırımlar ye
rine, böyle bir sistemi getirmek hem ucuz ola
cak ve hem de doktor ve modern cihazları bul
ma imkânları daha kolaylaşacaktır. 

4. Yakında Meclislerde müzakeresine baş
layacağımız toprak reformu konusunda da çok 
hassas ve dikkatli davranarak, daha önce uy
gulamaları yapılmış, birçok ülkelerin içine 
düştükleri hataların ortaya çıkmasına meydan 
verilmemelidir. 

Bugün Türkiye'de mevcut ziraat arazileri
nin ve meyva, sebze bahçelerinin büyük bir 
kısmında toprak hastalıkları mevcuttur ve ve
rimsizdir. Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, 
vakit geçirmeden memleket sathında sistemli 
ve bilgili bir ziraî mücadele çalışmasına girme
lidir. MücadelesizMk yüzünden topraklarımızı 
kayfbetmek tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dev
let olarak bu afetle mücadele, millî görevimiz 
olmalıdır. Mücadelesizlik yüzünden her sene 
5 milyar liranın üzerinde millî servetimiz ha-
rabotlıaaktadır. Toprak reformunu realize eder
ken hastalıklı ve verimsiz toprakları vatandaşa 
veremezsiniz. 

5. Memleketimizin hayvancılığa müsait böl
gelerinde hayvancılığımıza önem vererek en kı
sa zamanda dünya piyasasında yerimizi alma
lıyız. Dünyada ekmek sarfiyatı çok olan mem
leketler, fakir ülkelerdir. Et sarfiyatı çok 
olanlar ise, zengin ve sağlıklı ülkelerdir. 
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6. Türkiye'de mevcut ormanlarımız yaşlan

mıştır. Bunların en kısa zamanda gençleştiril
mesi suretiyle değerlendirilmesi, memleketimi
ze bol miktarda döviz sağlayacaktır. Kurula
cak orman sanayii sayesinde geri kalmış bölge
lerimizdeki, kaderini ormana bağlamış fakir 
halkımızın kalkınması mümkün olacaktır. 

20 sene bu sahada çalışmış bir arkadaşınız 
olarak şuna inanıyorum ki; bugün mevcut or
manlarımızda orman sanayiinin geliştirilmesi 
suretiyle tam randımanlı bir çalışma düzeyine 
girebilirsek, hem ormanlarımızı gençleştirecek 
ve hem de Türkiye'de mevcut milyonlarca işsiz 
vatandaşlarımızın en az % 20 - 25'ini iş sahibi 
yapmış olacağız. 

7. Turizm davamızda Bakanlıklararası ko
ordinasyonu temin etmek mecburiyetindeyiz. 
Turizm Bakanlığı bütçe imkanlarıyile turizm 
davamızı halletmek bugün için çok zordur ve 
kısa zamanda bu sanayii kalkındırmak mümkün 
değildir. Diğer bütün Bakanlıklar kendi im
kânları dahilinde Turizm Bakanlığına yardım
cı olmalıdır. 

Buna bir misâl olarak, bütün Bakanlıkların 
sahiboldukları turistik tesisler, dinlenme kamp
larının müsait yerlerinde ufak tadilâtlarla ilâ
ve kamping sahaları tesis etmek suretiyle ya
bancı turistlerin istifadelerine arz etmek, mu
hakkak ki memleketimize gelecek turistik mik
tarının artmasında önemli rolü olacaktır. 

8. Bankalarca her yıl dağıtılmakta olan 
200 milyon lirayı aşkın ikramiye ve hediyeler 
-yukarda arz ettiğim gibi- yurdumuzun geri 
kalmış bölgelerindeki yatırım kaynaklarına tah
sis edilmeli; böylece memleket kalkınmasına 
yöneltilmek suretiyle Türkiye'mizde mevcut 
milyonları aşan işsiz vatandaşlarımıza çalışma 
sahaları sağlanmalıdır. 

9. Bugün Türk köylüsünün çözüm bekle
yen bir sorunu haline gelen afyon ekimi, sadece 
7 ilimiz için değil, Türkiye'de afyon yetiştiren 
44 - 45 ile inhisar ettirilmelidir. Hükümetçe 
uygulanması düşünülen kalkınma imkânların
dan bu illerimiz de faydalanmalıdır. Aksi hal
de, 7 ilimizde alınacak tedbirler, afyon yetiş
tiren diğer bölgelerimizdeki köylülerimizin 
dertlerine çözüm getirmeyecek ve böylece bu 
uygulamadan beklenilecek fayda mümkün ola
mayacaktır. 

J 10. Türkiye'de mevcut kooperatif ve şir-
I ketlerin bir çoğu, vatandaşın itimadını istismar 

etmiş, Devlet teşekküllerinden temin ettikleri1 

kredileri de yerine harcamayarak, başarıya 
I ulaşamamış; bu sebeple de Türkiye'nin kalkın

masında büyük rol oynayacak olan kooperatif 
ve şirketler gelişememiştir. Bu müesseseler 

I ıslah ve disipline edilmedikçe, ne yurt içinde 
ve ne de yurt dışındaki vatandaşlarımızın iş
tirakiyle özlenen özel sektör başarısı elde edile
meyecektir. 

I 11. Vatandaşın Devlete olan itimadı tam 
olmalıdır; bugün bu mevcut değildir. Piya
sada büyük bir huzursuzluk ve itimatsızlık var
dır. Her yerde istismarcılar, açıkgöz geçinen 
yeyiciler revaçtadır. Namuslu kimseler her 
yerde sıkıntı içindedir ve itibar görememekte
dirler. Yapılacak idarî reform ve alınacak sos
yal ekonomik tedbirler ile bu huzursuzluk ve 
itimatsızlık giderilmelidir, israfa son verilme
lidir. 

Buralda sözlerimi bitirirken, yeni Hüküme
te başarılar diler, geleceğin memleket ve mil
letimiz için refah getirmesi temennisiyle hepi-

I nize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına ikinci kez Sayın Hüdai Oralsöz iste
miştir. Buyurunuz efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

O. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bir 
iki noktayı dalha belirtmek için söz. almış bu
lunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bugün iki 
önemli unsuru karar altına almıştır: 

Bunlardan biri; Türkiye'nin bugün sürekli 
bunalımlım çektiği ve ihtiyacını duyduğu bazı 
köklü reformların mutlak yapılması meselesi
dir, Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiyi vaz
geçilmez, temel prensibolarak kabul etmiş bir 
partidir. 12 Mart Muhtırasının muhtevasında 

I 'öngörülen; reformlar manzumesini, bu inançla 
başarılması gereken ve aşılması zorunlu gerek-

I 1er olarak kabul ediyoruz. Grubumuz, ülkemi
zin ihtiyacı olan köklü reformların muüak ya-

I pjlması için destek olma ve bu yolda mücadele 
I etmfe kararını vermiştir. Amacımız, millî iralde-
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nin saptırılmadan, tam olarak işletilmesi ve Tür- I 
kiye'de gerçek bir demokrasi yolunun açılması- I 
nı sağlamaktır. 

Yine mutlak olarak, millî iradeyi tam ve do
laysız yansıtacak, halk oyunu doğrudan ifade
lendirecek, gerçeklere uygun bir seçim kanunu 
çıkararak, önseçimi diğer unsurlarıyle Türki- I 
ye'de sağlam bir seçim sistemi haline getirmek I 
suretiyle gerçekleştirmek ve böylece millî ira
denin gerçek alamı ile tecellisine imkan ver- j 
mek, başlıca politik amaç olarak grubumuza 
benimsenmiştir. Bu hususu da saygı ile arz ede
rim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) I 

BAŞKAN' — Sayın Başbakan buyurunuz 
efendim. I 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz sı
rası benimdi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Başbakan 
mz istediğinde takdimen söz verilir, bumu bili
yorsunuz. I 

Buyurunuz Sayın Başbakan. (M. G. P., A. P., 
0. H. P. sıralarından alkışlar.) I 

BAŞBAKAN FERÜD MELEN — (C. Sena
tosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; j| 

Partileri adıma konuşan değerli sözcülerle l\ 
şahsı adına konuşan diğer konuşmacı arkadaşı- I 
ma çok yapıcı konuşmalarından dolayı candan I 
teşekkür ederim. Konuşmacıları ben ve arka-- I 
daşlarım dikkatle izledik. Çoğunluğu itibariyle I 
ciddî, objektif ve hakikaten çok istifadeli ğö- | 
rüşler ileri sürdüler. 

BAŞKAN — Sayın Başjbakan mikrofona 
biraz daha yaklaşarak konuşmanızı rica ediyo
rum efendim. I 

BAŞBAKAN PERtD MELEN (Devamla) — 
Yaklaşayım efendim. I 

Arkadaşlarımızın bütün bu tenkid ve eleşti
rileri; Hükümet programının uygulanmasımda 
bize reihber olacak ve ışık tutacaktır. Yine ar
kadaşlarımızın, özellikle parti sözcüleri arka-
daşlarımızım Hükümet kuruluşu ve Hükümet I 
programı hakkındaki görüşleri de, bu suretle 
tamanıen aydınlığa kavuşmuş oluyor. I 

Muhterem arkadaşlarım konuşmalarında Hü- I 
kümeti tasvilbedem ve Hükümet Programını ta
mamen tasvlbeden görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Hükümet Pragramına yakın, ona paralel gö- | 
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rüşler ileri sürmüşlerdir. Bunum dışında, ayrıca 
bazı tavsiye ve temennilerde bulunmuşlardır. 
Bunların hepsine ayrı ayrı temas ederek, zama
nımızı almak istemiyorum. Bunlara, yani konuş
maların bu kısmına tamamen katıldığımı ve 
kendileriyle beraber olduğumu arz etmekle ye
tineceğim. 

Burada, sadece tereddüt uyandıran> arka
daşlarımız tarafından açıklığa kavuşturulması 
istenen birkaç önemli noktaya temas etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım - izin verirseniz - bu 
Vesile ile Hükümetim temel hedefinin ne oldu
ğunu, Hükümet Programmnı buna ait pasajımı 
- ki kısa bir pasajdır - tekrar okumak suretiyle 
hatırlatmakta fayda olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Programın
da şunu ifade ettik: 

«Parlamenter demokratik rejimin sıhhatli 
ve verimli şekilde işler hale getirilmesi, hepi
mizin temel görevlerindendir. 

Türkiye, demokratik rejimi seçmekle rejim 
tartışmalarını çoktan geride bırakmıştır. Bumun 
içindir ki, millî lâik ve sosyal bir hukuk dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek, in
san haklarına dayanan hür demokratik rejimi 
her geçen gün biraz daha güçlendirmek, şaşmaz 
amacımız olacaktır. 

Ancak, demokratik rejimin güçlenmesi ve 
tam olarak işleyebilmesi için elbirliğiyle yap
mamız gereken birçok işler olduğunu da cesa
retle ortaya koymamız gerektiğine inanıyoruz. 

Demokratik rejim ve millet hâkimiyeti hür 
seçimlere dayanır. Bu sebeple, önümüzdeki se
çimlerin Anayasamın öngördüğü zamanda ya
pılmasını ve seçimlere selâmetle varmamızı 
mümkün kılacak ortamın yaratılmasını önemli 
görevlerimizden biri sayıyoruz. 

Seçimlere selametle ulaşabilmemiz için, her-
şey den evvel anarşinin tamamen ortadan kaldı
rılması ve yurtta huzur ve asayişin tam olarak 
tesisi gerekmektedir. Hükümetimiz her türlü 
anarşik olayları ortadan kaldırmaya kesin ka
rarlıdır.» (M. G. P. sıralarımdan «Bravo» ses
leri) «Anarşinin tamamen' ortadan kalkması, 
yeniden doğmasını önleyecek çok yönlü ted
birlerin alınmasına bağlıdır. 

Hükümetimiz bu dönemde yıkıcı faaliyetler 
ve özellikle komünizme aşın sağa ve bölüoülü-
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ğe karşı mücadeleyi tesirli hale getirecektir. 
Seçimlere selâmetle ulaşabilmemizin diğer önem
li şartı da iktisadî sosyal ve kültürel gelişme-
nıiai hızlandıracak reformların süratle gerçek
leştirilmesidir. Bunların başında. Adalet, idare, 
eğitim, toprak ve tarım, vergi ve maliye, maden 
ve petrol reformları gelmektedir. 

ıGörev süremiz içinde üzerinde önemle dura
cağımız hususlardan birisi de, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planımı süratle hazırlayarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunmak ve gecik
meden uygulamaya koymak üzere gerekli ted-
îbirleri almaktır. Buna paralel olarak iktisadî 
hayata canlılık vermek, yatırımları hızlandır
mak, işsizliği azaltmak üzere gerekli tedbirler 
de alınacaktır. 

Seçimlerden önce, başta önseçim olmak üze
re, seçim mevzuatımızda düzeltmeler yapılma
sını da zorunlu gördüğümüzü ve bu düzeltme
lerle millet iradesinin Meclislere daha âdil bir 
şekilde aksedeceğini» arz ve beyan etmiştik. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin temel he
deflerini kısaca bu şekilde tekrar etmiş oluyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım umumiyetle tenkidle-
rinde bu temel hedefler üzerinde bir ayrı gö
rüş ifade etmediler. Hemen bütün parti sözcü
leri, bu temel hedeflerde bazı ufak farklarla, 
esasta bizimle beralber olduklarını ve bu hedefe 
ulaşmak hususundaki gayretlerimizi des'tekleye-
ceklerini beyan ettiler. Bundan dolayı kendile
rine teşekkür ediyorum. 

Hiç şüphesiz, Büyük Meclisin desteğine maz-
har olduğumuz takdirde; bu hedeflere varmak 
için Hükümet bütün gücünü kullanacak ve elin
den gelen gayreti ve çabayı harcayacaktır. Bü
yük MeclMen de bize destek olacağına, arka
daşlarımın bu görüşmelerini dinledikten sonra, 
tamamen inanmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi sayın arkadaş-
lanmızm üzerinde durdukları bazı noktalara 
açıklık getirmeye çalışacağım, izin verirseniz, 
zaman dar olduğu için bir ayrı tasnife tabi tu
tamadım. Parti sözcülerinin, konuşan arkadaş
larımızın konuşmalarına muvazi olarak, onu ta-
kilbederek onları sırasıyle arz edeyim. Bazı ufak 
»tekerrürler olursa şimdiden özür dilerim. 

Demokratik Parti Sözcüsü Sayın Hasan 
Korkmazcan arkadaşımız, birkaç gün önce, Sı

kıyönetimin uzatılması hususundaki müzakere
ler sırasında ileri sürdüğü görüşü de bu de
fa - belki yeri burası idi - burada tekrar etti
ler. 

Arkadaşımız Ürgüplü Hükümetinin redde
dildiğinden ve 13 Mayıs 1972 de ortaya çıkan 
ve, Melen Hükümetiniin tabiî dışında cereyan 
eden; bununla beraber Melen Hükümetinin si
yasî kaderini de geniş ölçüde etkileyen bir ola
yı mevzuubahsettiler. 

Sayın arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi 
belki bu bir yorum meselesidir. Ama.bu yorum
da arkadaşımızla, Demokratik Parti ile beraber 
olmadığımı gsçeın gün de arz etmiştim, bugün 
de tekrar ifade etm'eyi bir vazife sayıyorum. 

Geçen gün de arz ettiğim gibi Anayasamızın 
102 ncd maddesi bir Hükümetin Türkiye'mizde 
nasıl kurulacağını tespit etmiştir, esaslarını 
koymuştur. Buna göre Başbakan bakanları se
çer, fakat atanmayı Cumhurbaşkanı yapar. Bu 
iki ayrı tasarruf bir araya gelmeden bir Hükü
met kurulmuş olmaz. Böyle bir Hükümet kurul
mamış olduğuna göre Hükümeitin reddi diye bir 
muameleden de bahsetmek kanaatimce yerinde 
değildir. Hükümet kurulmamıştır ki ret bahis 
konusu olsun. Sadece Başbakanın teklifi onan-
muamıştır, tasdik edilmemiştir. Daha doğrusu 
atanmaya yetkili makam tarafından kabul edil
memiştir. Bu durumda Başbakan da tabiî mu
tabakat olmayınca istifa etmeyi tercih etmiştir. 
Durum budur. Bu sebeple bu muamelenin ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi ne Meclisin yet
kilerine bir tecavüz olarak görülmesi ve yorum
lanması mümkündür, ne de Meclisin bu arada 
hiçe sayılması şeklinde bir yoruma da gidilme
si mümkündür. Tamamen Anayasa içinde bir 
muameledir. Cumhurbaşkanına mademki ata
ma yetkisi Verilmiştir kendisine bu atamayı, se
bepler, yerinde sebepler gördüğü takdirde ken
disine göre bu atamadan kaçınabilmesini de ka
bul etmek lâzımdır. 

Arkadaşımızın ifade ettiği şekilde, eğler tat
bikat onun söylediği şekilde cereyan edecekse 
bu takdirde Cumhurbaşkanı sadece otomatik-
man tasdik ile mükellef olur. Ve Başlbakanm 
yalnız başına talsarrufu ile Hükümet kurulmuş 
olur ki Anayasamızı ben böyle anlamıyorum. 

Sayın sözcü arkadaşımız bu arada Melen Hü
kümetinin bu durumda bir istikrarsızlık yarattı-
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ğını Melen Hükümetinin istikrarsızlığının se
bepleri üzerinde ve bunun memlekete getireceği 
zararları üzerinde durarak daha istikrarlı hükü
metler düzeninin kurulmasına yardımcı olması
nı istemiştir. Sanıyorum ki, bununla kasdettiği 
şey şudur: Melen, Hükümet kurmayı kabul et
memeli idi bu şartlra içerisinde, çünkü kuracağı 
Hükümet bu şartlar içerisinde istikrarsız bir hü
kümet olur ve beyhude zaman kaybettirir mt-m-
lekete, kabul etmesin, şimdiden çekilsin, ayni
sin, bir istikrarlı hükümet kurulsun. Arkadaşı
mızın sanıyorum ki, yanlış anlamadımsa ifade 
etmek istediği budur. Ve arkasından onu taki-
beden sözleri de böyle bir şey kasdettiğini orta
ya koyuyor. Ve diyor ki, Mecliste bir çoğunluk 
partisi vardır, Hükümeti o kurmalıdır. 

Ben istişareler için sayın parti liderleri ile 
konuştuğum zaman kendilerinle yanılmıyorsam 
bunu aynen söyledim; dedim ki, normal demok
ratik şartlar içerisinde hükümetleri Mecliste 
çoğunluğu olan parti kurar. Ama normal şart
lar içerisinde olmadığımızı olağanüstü şartlar 
içinde bulunduğumuzu da hepimiz biliyoruz. 
Bu realiteyi görmemezlikten gelmeye imkân 
yoktur. Bu sebepledir ki, A. P. Mecliste çoğun
luğu bulunan A. P. Hükümet kurmayı kabul et
memiştir ve bunu ilân etmiştir; şartlan takdir 
ederek, daha istikrarlı bir Hükümet kurmanın 
veyahut rejimi normale götürmenin başka şe
kilde mümkün olacağını takdir ederek Hükü
met kurması kendisine teklif edilen A. P. ce
vaben hükümet kurmayı üzerine almayacağını 
ilân etmiştir. Bunun dışında sanıyorum ki, on
dan sonra gelen parti de Hükümet kurma tale
binde bulunmamıştır. Bu durumda Cumhurbaş
kanı arz ettiğim gibi olağanüstü şartlar içeri
sinde bulunduğumuzu, 12 Martı doğuran sebep
lerin henüz ortadan kalkmadığını, durumu da 
takdir ederek normal seçim zamanına kadar 
memlekette bundan evvel olduğu gibi gene par-
tilerüstü bir tutum içerisinde çalışacak bir 
karma hükümet, bir millî beraberlik hükümeti 
kurmayı daha şartlara uygun bulmuş ve bu se
bepledir ki evvelâ bir bağımsız aday aramıştır, 
Sayın Ürgüplüyü; o teşebbüs başarılı olma
yınca ondan sonra yine Meclis içerisinden bir 
başka partiye mensubolan bir arkadaşınızı, ben
denizi memur etmişlerdir Hükümeti kurmaya. 

Şartlar, hiç şüphesiz normal olsa idi arka
daşımızın da ifade ettiği gibi bana sıra gelmez-

f di, benim Hükümet kurmam da mümkün olmaz-
I di, elbette ki, çoğunluk partisine mensup bir. 

adaya Hükümet kurdurulmak doğru olurdu, ye
rinde olurdu. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bunu demok
ratik sisteme uymayan, demokratik şartlara uy
mayan bir muamele olarak da görmemek lâzım
dır. Demokratik memleketlerin çoğunda buna 
ait örnekler vermek mümkündür. Böyle olağa
nüstü şartlar içerisinde millî birlik Hükümetle
ri, millî beraberlik hükümetleri, hatta işte ta
rafsız bir başkanın, bağımsız bir başbakanın 
başkanlığında Hükümet veyahut küçük parti
lerden birisinin başkanlığında bir Hükümet for
mülü sadece Türkiye'de son günlerde icadedil-
miş bir formül değildir, bulunmuş bir model 
değildir; demokratik memleketlerin tarihini 
gözden geçirin, yüzlerce misalini bulabilirsiniz. 
Bu sebeple bunu da öyle demokrasiye aykırı, 
Anayasaya aykırı, demokratik sisteme, rejime 
aykm bir muamele olarak, bir davranış olarak 
görmek ve göstermek kanaatimce yerinde bir 
görüş, teknik bir görüş olmaz. 

Değerli arfkaiaşımız yine siyasî iktidar için 
her şeyden evvel inanidırıcı ve Meclislere daya
lı bir hükümet kurulması lazımdır, partiler üs
tü Hükümet başarılı olmaz diyorlar. 

Muhterem arkadaişlarım, kuruluş şekli ne 
olursa olsun millî iradeyi temsil eden Meclisin 
güvenine lâyık olan Hükümet bence Anayasa
ya demokratik sisteme uy^un bir Hükümet 
olur. ömrü uzun olur, az olur onlar büsbütün 
ayn ayn meseledir, bunlar şarjlara, işlerin yü
rüyüşüne bağlı meselelerdir, hükümetlerin gay
retine, itibar sahibi olup olmamasına, çalışması
na bağlı meselelerdir, bunlar ayrı şeylerdir. 
Ama arz ettiğim gibi Anayasamıza ve demokra
tik rejime ve demokratik görüşe ayikın bir şey 
değildir. Nitekim böyle olsa Ürgüplü Hüküme
ti de bir başka model üzerinde kurulmuyordu, 
gene benim kurduğum gibi bir Hükümet idi, Sa
yın Di£'m,olkra'tik Par'ti o Hükümete girmeyi pek 
âlâ kabul etmişti, reddetmemişti. (A. P. sırala
rından bravo sesleri, alkışlar) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Aykın ise 
neden girdiler o zaman? 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Yani şahıs değişince mi değişiyor? Sadeoe Ür
güplü'nün yerine Ferid Melen gelmiştir. 
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Değişen şey ondan ibarettir. Ona girmeyi 
kabul etmişleridir, bizim hükümetimizi demokra
siye, şuna buna aykırı buluyorlar. Aykırı ise o 
da aykırı idi; aykırı ise neden dolayı girmek ka
bul edilmiştir? Sanıyorum ki, bu noktada arka
daşlarımız bir tezat içerisine düşmüşlerdir. 

Değerli arkadaşım Parlamentodan bakan 
almaktaki mahzurlara işaret ettiler. Ben Hükü
metin biraz daha fazla Parlamlentoya dayalı ol
masını tercih ettim. Ama bazı bakanların bu
günkü şartlar içerisinde partiler dışımdan alın
ması zarureti ve bazı arkadaşlarımız daha evvel 
orada başlamış ve başarı ile işleri yürütmüş ol
duğu için onları feda edememe zarureti karşı
sında partiler dışımdan, Meclis dışımdan da bir 
kısım üye alınmıştır. Sanıyorum ki, bu şekli ile 
Hükümetimiz sadece Parlamentoya değil aynı 
zamamda millete de hitabeden ve bir millî bir
lik ve-beraberlik manzarası gösteren bir Hükü
met olmuştur. Büyük bir tasvip ile karşılandığı
ma göre ınemlıekette, bunda da isabet edilmiş ol
duğu anlaşılıyor. 

Arkadaşımız programımızı esas hatları ile 
beğenmektedirler. Yalnız iş başımda kalınacak 
zaman içerisinde tahakkuk etmesi güç, yani bu 
zamanı çok aşan birtakım izahat da yer almış
tır programda, bundan şikâyet ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarını; programın başında 
da ifade ettim, Hükümetimiz normal seçim dev
resine kadar, o da itimadımızı kazandığı, güve
ninizi kazandığı ve bu güveni o vakte kadar 
koruyabildiği, muhafaza edebildiği takdirde 
normal seçim dönemine kadar yani Anayasanın 
tayin ettiği zamana kadar vazife görmek üzere 
işbaşına gelmiş bir hükümettir. Bu sebeple, ön
celikle ele alacağımız, gerçekleştireceğimiz mev
zuları programımıza koyduk ve bunu tasrih et
tik. Ama omun dışında devletin hayatı devam 
eder, hükümetler her alamda vazifelidirler, gö
revlidirler milletim işlerimi görmekle, bunlar da 
devam edecektir bu sürede. Binaenaleyh bu iş
ler hakkımda bir görüş ifade etmek zarureti ile 
karşıkarşıyadır bir Hükümet. Bumlar aynen mi 
devam edecek, yoksa bunlarda değişiklik yapa
rak mı devam. edecek, bazı farklı tutumlar mı 
olacak, bumlar, hakkında da Hükümet progra
mımda ,az. çok bir işaret olması lazım ve. biz de 
bunu yaptık ve bu ölçüde diğer işlere, de tfcmas 
ettik. Hatta bazı arkadaşlarımız şikâyet de et

tiler, eksikler gördüler, bunun terisine eksikler 
gören arkadaşlarımız da oldu; şu yoktur, bu 
yoktur diye. 

Arz ettiğim gibi geniş tutmadık, sadece bazı 
önemli kısımlara işaret ettik ve onun haricimde 
kalanlar için de kanunlarım emirlerime uyacağı
mızı, kanunların emrettiği işleri aynen yürüte
ceğimizi, plan ve programların öngördüğü işle
ri aynen yürüteceğimizi de ayrıca programımı
zın bir yerimde işaret ettik. Bunun manası, prog
ram döneminde başarılamayacak binaenaleyh 
bu işleri bitirme kaygusu ile seçimler geri bıra
kılacak şeklimde bir yoruma tabi tutulmamak. 
lâzım, şüphesiz bu. 

Arz ettiğim gibi bumlar bir Hükümettin, Dev
letim devam edem işleri hakkımdaki görüşümü 
ve tutumumu ifade edem pasajlardır. Şüphesiz 
bu, «seçimler geri bırakılacak» şeklimde bir yo
ruma tabi tutulmamak lâzım. Bumlar, arz etti
ğim gibi bir Hükümetim, Devletin devam edem 
işleri hakkımdaki görüşümü ve tutumumu ifade 
eden pasajlardır. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanı-
zı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce alınan 
karar uyarınca ve hepinizce malûmudur ki, sa
at 19,30 da birleşimi kapatmak gerekiyor, bu, 
Hükümet programı üzerinde müzakerenin de
vamı sırasında insicamı bozmamak üzere eğer 
Yüce Meclis uygun bulurca program üzerimdeki 
müzakeremin sona erinceye kadar birleşimin de
vamı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

Hükümet programı üzerinde, görüşmelerin 
sona ereceği ana kadar birleşimin devamı husu
sunu Yüce Meclisin oyuma sunuyorum. Kabul 
edilmiştir. 

Buyurum Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 

Sayın sözcü arkadaşımız, «komünizmle mücade
lenin ne şekilde gerçekleştirileceği hakkımda, 
Hükümet programımda sarahat yoktur» dediler. 
Bilâkis bu mevzu üzerimde Hükümet progra
mında mümkün olduğu tabiî Hükümet programı
nım alabileceği, •- Ölçüde sarahat vardır* Devle
tin bütyün güdünü bu miioadeledJe kullanacağımı
zı arz ettim, eğitimden başlayarak, her alanda, 
hukuk sahasında, eğitim sahasında, fikir ala
nımda bu mücadeleyi yapacağımızı ve yürüitece-
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ğimizi programımda arz etmiş bulunuyorum. 
Sanıyorum M, yeterli sarahat vardır. 

Arkadaşımız, vergi konrosunda prograımıda 
birtakım vergilerin ihdas edileceği endişesi 
ihsas edilmektedir» demişlerdir ve bunda açıklık 
istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, sanıyorum ki, progra
mımızda bu hususta endişeye mahal vermeye
cek bir açıklık mevcuttur. Ama, arkadaşları
mızı tatmin için tekrar arz edeyim; Hükümeti
niz bu safhada, yeni bir vergi getirmeyi düşün
memektedir. Vergi, bildiğiniz gibi sadece büt
çeyi, Devlet masraflarını karşılamak için alın
maz. Bugünkü anlayışa göre, vergi; iktisadî 
politikanın bir aracıdır. Vergi, malî politika
nın bir aracıdır. Vergi, sosyal politikanın bir 
aracı olarak kullanılır, vergi; bilhassa, planlı 
dönemde planın en tesirli ve etkili bir aracı 
olarak kullanılır. Bu sebeplerledir ki; vergi 
reformu üzerinde düşünürken, bunu hemen bir
kaç ay içerisinde yüksek huzurunuza takdim 
edeceğimiz yeni Üçüncü Beş Yıllık Plan içeri
sinde, o planın bütünlüğü içerisinde mütalâa 
etmeyi yerinde bulduk. Bugün, plandan evvel 
alelacele bazı reformlar veyahut vergi kanunla
rında değişiklikler yerine, plan içerisinde plan 
hedeflerinize göre o planı gerçekleştirmek için 
kullanacağımız vasıtalara göre, iç finansman, 
dış finansman, tasarruflar, bütün bunları dik
kate alarak, - tabiî verginin de o bütün içeri
sinde bir yeri vardır, - onunla birlikte mevcut 
vergi sistemimizde neleri yapacağız bu planla 
birlikte, plan içerisinde evvelâ esaslarını, pren
siplerini huzurunuza getirip kabulünüze mazhar 
olduğu takdirde ondan sonra buna ait tasarıları 
Meclise getirmek kararındayız. Yalnız, şunu 
arz edeyim; geçen yıl, bütçemiz 7 milyara yakın 
açıkla kapanmıştır - 1971 yılı bütçemiz. - Bu 
sene bütçemiz, bildiğiniz gibi bazı vergi kanun
larının çıkacağına göre- ayarlanmıştır. Bu, ver
gi kanunları bugüne kadar çıkmadığı için 5 veya 
6 milyarlık, bir açıkla yürürlüğe girmiş bir büt
çedir. Bugün bu vergi kanunları çıkmadığı tak
dirde, böyle bir açığı karşılama durumundayız. 

Yine mahallî idarelerimiz, belediyelerimiz, 
özel idarelerimiz vazifelerini yapamayacak du
rumdadırlar/ Malî bakımdan çok sıkıntılı bir 
vaziyettedirler, 

Bu sebeple, Meclise sevk edilmiş olan, daha 
doğrusu geçen yıl Büyük Millet Meclisi tarafın

dan kabul edilmiş, kanunlaşmış olan Emlâk Ver
gisi Kanunu mevcut. Bu Emlâk Vergisi, için, 
bu sene yeni bazı değişiklikler getirilmiştir. Bu 
değişiklikler Yüksek Meclisin kabul ettiği şe
kilde çıkarılırsa, bilhassa özel idarelerimiz için 
büyük ferahlık getirecektir. Belediye Gelirleri 
kanun tasarısı çıkarıldığı takdirde belediyeleri
miz büyük sıkıntıdan kurtulacak ve hizmet ve
recek hale gelecektir. 

Tasarruf Bonolarını vergi haline getiren ta
sarı Meclisten çıkmış ve Senatoya gitmiştir, ka
nunlaştığı takdirde o da bütçede bir boşluğu 
doldurmuş olacaktır. 

Bunun dışında acele yapmayı düşündüğümüz 
şeyler; vergi sistemimizde, bilhasa vergi idare
sini güçlendirme, vergi ziyamı önleyecek tedbir
leri alma, vergi kontrol sistemini kuvvetlendir
me, vergi tahsilat sisteminde bazı yenilikler ve 
kolaylıklar getirme, vergi itiraz işlerini ve vergi 
cibayet usullerinde kolaylıklar, özellikle mükel
lef lehine kolaylıklar getirilme gibi hususlardır. 
Bu defa getireceğimiz şeyler bunlardan ibaret
tir, mütebaki kısmı, arz ettiğim gibi onu 
tamamen plana bırakıyoruz, esasları planda 
tespit edilecek, plan huzurunuza gelecektir, bu 
esasları kabul ettiğiniz takdirde ona paralel ola
rak, onun ışığı altında reformlar yapılacak
tır. 

Şunu da arz edeyim; her memlekette de ver
giler daima zamana uyma durumundadır. Bu 
sebeple vergileri ekonomik ve sosyal şartlara de
vamlı şekilde uydurmak mecburiyeti hâsıl olur, 
bizde de öyledir. Arz ettiğim gibi bunu planın 
ışığı altında, planın prensipleri içerisinde mev
cut Vergi sistemimizi, ben şahsen yeni vergi 
getirmeye pek taraftar değilim. Çünkü, Türki
ye'de mevcut vergilerimiz birçok mevzuları kav
ramaktadır. Bütün mesele, bu sistemlerin ak
saklıklarını ortadan kaldırmak, eksikliklerini 
tamamlamak, boşluklarını ortadan kaldırmaktır. 
Bugün, 40 milyara yakın vergi gelirimizin 
% 90 'ma yakının altı büyük kaynaktan temin 
ediyoruz. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gi
der Vergisi, Gümrük Vergisi, Tekel Hâsılatı, 
Emlâk Vergisi ve ona müteferrif kaynaklar. 
Onun dışındaki vergilerimiz 100 milyonluk, 200 
milyonluk, 300 milyonluk, 400 milyonluk, gibi 
ufak gelir kaynaklarıdır. Ben şahsan bunlara 
fazla önem de vermiyorum. Hatırlarsınız geçen 
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sene Senatoda buna ait Finansman Kanunu ta
şanları geldiği zaman, onların önünde şiddetle 
mücadele etmiştim ve bunların faydalan çok 
zarar getireceğini, mükellefi yoracağını beyan 
etmiştim, bu görüşümü mahfuz tutuyorum. El
bette ki, bu görüşüm Hükümetin kararları üze
rinde de az çok bir tesir yapacaktır. 

Akaryakıt depolarının nasıl bir statüye tabi 
tutulacağı belli değildir, bunu tamamen devlet-
leştirecek değiliz, Yalnız akaryakıt ihtiyacını 
bilhassa tevzine de en iyi şekilde, en iktisadî 
şekilde karşılayabilmek için gerekli tedbirler 
alınacaktır, bu tedbirlerin teferruatına şimdi 
girmek istemiyorum fakat bunların en iyi isti
kamette, en yararlı tdbirler olacağına itimat et
menizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, «Maden Kanununun yeniden 
gözden geçirilmesini» istemiştir. Maden kanu
nu tasarısı huzurunuzdadır, Meclistedir, Yüksek 
Meclisiniz buna en iyi şekli verecektir, Hükümet 
olarak da tenkidlerinizi en iyi niyetle ele alma
ya, takibetmeye âmedeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Millî Güven 
Partisi sözcüsüne teşekkür ederim. Konuşma
larının büyük bir kısmı, Hükümet programını 
takviye eden, Hükümet programına aydınlık ge
tirir mahiyettedir. Arkadaşımız, «Yurdumuzun 
gelişmeye muhtaç bölgelerindeki gelişme denge
sizliklerinin ortadan kaldırılması için Hükümet 
programında yer alan ifadenin yetersiz olduğu
nu» işaret ettiler. Bunda haklıdırlar, programı
mızı fazla uzatmamak için bazı kısımları kısa 
ifadelerle arz etmeye çalıştık, Hükümetimiz, 
Türkiye'de gelişmenin sadece zümreler arasında 
değil, bölgeler arasında da dengeli olarak yürü
tülmesi lüzumuna kanidir. Yıllardan beri, bil
hassa gelişmeye muhtaç bölgelerin gelişmesi da
vasını şahsen yürütenlerden, davacılarından biri 
olmuşumdur ve hemen her siyasî konuşmamda 
bu mevzua temas etmişimdir. Bu sebeple yeni 
Hükümetiniz de bunun üzerinde gereken ciddi
yetle duracaktır, özellikle Doğu bölgesi, Gü
ney - Doğu, Karadeniz ve Orta - Anadolunun ik
tisadî ve sosyal bakımdan gelişmeye muhtaç olan 
bölgelerinin geliştirilmesi için her türlü tedbir, 
her türlü teşvik tedbirini alacaktır. 

«Ayrı bir yatırım bankası kurulmasına» şahsen 
ben de inanırım, çünkü arkadaşımızın bahsetti
ği kanun teklifini imza edenlerden birisi de be

nim. Bundan evvelki Hükümet böyîe bir ban
kayı düşünmüştü yalnız bunu ihracat Bankası 
ile birlikte bir banka kurulması düşünülmüştü. 
Bu, hem ihracatı teşvik edecek ve hem de geliş
meye muhtaç bölgelerin kalkınmasını sağlaya
cak bir banka olacaktı. Bunun üzerinde bu in
celemeyi yapacağız, iki mevzuu bir arada yü-
tüten bir banka mı, yoksa münhasıran gelişme
ye muhtaç bölgeler için ayrı bir banka mı kurul
ması daha faydalı olur? Bu incelemeyi yaptık
tan sonra böyle bir banka kurulması için gere
ken tedbirleri alacak ve teklifi huzurunuza geti
receğiz. 

Muhterem arkadaşlar, benim ve bugün be
nimle birlikte Hükümette yer alan arkadaşların 
bir kısmının görüş ve kanaatlerini biliyorum. 
Türkiye, kalkınma için sadece sermaye, tasarru
fa sermaye kâfi gelmez hatta teknik bilgi de 
kâfi gelmez, rehberlik edecek müeseselere ihti
yaç vardır. Bugün bir müessese kuracak kadar 
sermayesi olan, serveti olan bir kimse çoğu za
man ne yapacağını bilememektedir. Yanılmak
tadır, piyasa etüdü yapamamaktadır, projeleri 
iyi ellere verememektedir ve bu yüzden birçok 
teşebbüsler maalesef daha başlangıçta akamete 
uğramakta ve büyük zararlar hâsıl olmaktadır. 

Bu sebeple Türkiye'nin kalkınmasında, kal
kınma bankalarının büyük rolü olacaktır. Kal
kınma bankaları, sadece uzun vadeli krediler 
vermekle kalmayacak, bilhassa vatandaşlarımı
za, müteşebbislere bu yoldan proje yapma, pi
yasa etüdü yapma hususunda, şirket kurma, ta
sarrufları toplama, velhasıl bir teşebbüsün ku
rulabilmesi, bir yatırım yapılabilmesi için ne 
lazımsa bütün bunları ve bu mevzularda yardım
lar yapmak ve rehber olmak hususunda da 
büyük faydaları vardır. Bu sebeple biz Kalkın
ma Bankalarının sayısını artırmaya bu kısa dö
nemde dahi olsa gayret edeceğiz. 

Millî Güven Partisinin değerli sözcüsü yine 
benim çok önem verdiğim bir konuya temas bu
yurdular. O da hayvancılığın geliştirilmesidir. 
Programda hakikaten ona da kısa bir yer ver
mişiz. Yani önemi ile mütenasip değil verilen 
yer. Daha geniş yer verilmesine değer bir mev
zudur. Çünkü hayvancılık bizim memlekette 
bir def a büyük bir çiftçi zümresinin geçim kay
nağıdır. Millî gelirimizin önemli bir kısmı hay
vancılıktan elde edilir. Bilhassa taran gelirinin 
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% 30'undan fazlası hayvancılıktan elde edilir. 
Hayvancılık bizim için bir beslenme vasıtasıdır 
ve aynı zamanda bir ihracat ve döviz kaynağı
mızdır. Bu sebeple hayvancılığına ne kadar 
önem versek o kadar yerinde olur. Hayvancılı
ğın ıslahı, mücadele, değerlendirme, verimi ar
tırma, hayvan ürünlerini değerlendirme bü
tün bunlar hayvancılık konusunda ele alınacak 
mevzulardır. Bu konulan bütün ayrıntıları ile 
Hükümetiniz ele almıştır ve alacaktır. Hattâ 
niyetimiz hayvancılık için Tarım Bakanlığı içe
risinde belkide bir müsteşarlık ihdas etmek ve 
eğer Et ve Balık Kurumunu Tarım Bakanlığına 
vermekte fayda görürsek inceleme sonunda onu 
da yapabiliriz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Başkanı 
Bülent Ecevit arkadaşımız programımızın esas 
amaçları ile beraber olduğunu ifade buyurdu
lar. Bumdan dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. Zaten kendileri ile mutabakat aramaya git
tiğim zaman madde madde saymıştım. îzin ve
rirse şunu da ifade edeyim aramızda geçen bir 
konuşmadır; demiştim M, biz çoğu zaman kar
şı karşıya olduk, aynı parti içinde, aynı Hükü
met içinde ama bazı görüşlerde biz bir çok 
mevzularda da görüş birliği yapmamıza mani 
yoktur ve görüş biriliğimiz de olmuştur. Şimdi 
anlatacağım bususlarda sanıyorum ki, görüş bir
liğinde olabileceğiz. Bir defa demokratik reji
mi güçlendirme hususunda mutabık mıyız? 
«Evet» dediler. Normal zamanda seçime gitme 
hususunda mutabık mıyız? «Evet», dediler. 
Bazı reformları gerçekleştirme hususunda mu
tabık mıyız? Orada.bir rezerv koyarak «Cum
huriyet Partisi reformcu bir partidir, reformları 
yapmak ister» dediler. Buna benzeyen ana nok
talarda özel konuşmamızda da bir mutabakat 
tesis etmiştik. Sayın arkadaşımız bugün bu mu
tabakatı prensipte, esas itibariyle, esas madde
ler bakımından teyidettiler. Yalnız bana da ifa
de etmişlerdi bugün onları da tekrar ettiler. 
Bazı hususlarda ayrı görüşleri mevcuttur. Bir 
defa şunu ifade ediyorlar, «Program hazırla
nışında partilerle müzakere edilmediğine göre 
'gözü. kapalı bir destek vaadolunamaz» dediler. 
Bunu sayın Adalet Partisi sözcüsü de ifade bu
yurmuşlardır. Esasen gözü kapalı bir destek 
istememişti Hükümetiniz. Başında sayın liderle 
konuştuğum zaman da arz ettim, bazı prensip

ler getiriyoruz, bu prensiplerde beraber isek, 
mutabakatınız varsa bize bu hususta yardım 
etmeyi vaadederseniz biz bunlara ait teklifleri
mizi, taşanlarımızı, tedbirlerimizi getirereğiz. 
Bunlar hakkında şüphesiz bazı farklı görüşleri
niz olabilir. Nihayet bunlan Mecliste müzakere 
edeceğiz, her partinin ayn görüşü olabilir. 
Fakat esas istikamette beraber olduğumuza gö
re bu görüşleri telif ederek bu tedbirlerimizi çı
kartmak, yürütmek imkânını şahsen görüyo
rum, hükümet olarak da görüyorum, demişim
dir. Yine aynı görüşü muhafaza ediyorum. Biz 
bunları getireceğiz bu tedbirlerimizi, Adalet 
Partisinin bunlar üzerinde farklı görüşü ola
bilir, bizden biraz farklı düşünebilir. Cumhuri
yet Halk Partisinin bir başka görüşü olabilir. 
Millî Güven Partisinin ve Demokratik Partinin 
ayn görüşleri olabilir. Bumlan biz telif etme 
çarelerini arayacağız. Esas hedefimizi kaybet
memek, esas istikametimizden şaşmamak kay-
diyle yürüteıbilirsek şüphesiz başarılı olacak
tır, yürütemezisek başarısız olacaktır. Ama pe
şin destek elbetteki verilemez. Peşin desteği 
biz de düşünemeyiz, düşünmemişiz de. Yalnız 
müşterek noktalarda, hedefte beraber isek bu 
hedefe gidebümek çarelerini bütün partilerin 
ufak tefek ıkendi içlerinde fedakârlık da olsa 
arayacaklanna eminim ve bunu aramamız lâ
zım. Bu buhrandan laırtulmamızın tek çaresi 
kanaatıma göre budur. Yani bizi müşterek he
defe götürebilecek işleri, zaruri olan şeyleri 
yapmamız lâzım geldiğine göre burada destek 
vaadedilmese bile hiç olmazsa müşterek hede
fe gitme hususunda azimli olduğumuzu, görüş 
beraberliği içinde olduğumuzu ifade etmek ba
na yeter. 

Değerli arkadaşım Sayın Ecevit; «Reform 
anlayışında bizim anladığımız manada reform
lar getirilmeli, Meclis bunu kendi anlayışına gö
re tetkik edecektir tabiî» dediler. Muhterem ar
kadaşımız reform anlayışında fark olacaktır, bu 
tabiîdir. Adalet Partisinin ayn bir reform anla
yışı olacaktır, Cumhuriyet Halk Partisinin ayrı 
bir reform anlayışı vardır, diğer partili arka
daşların ayn bir reform anlayışı vardır. Hükü
met anlayışını açıklıkla ortaya koymuştur. Ne 
türlü bir reform yapmak istiyoruz? Reform için 
bir defa Atatürkçü çizgide olması lâzımdır, di
yoruz reformlann. Reform adı ile memleketi 
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alt üst etmeye, düzenini alt üst etmeye niyeti- j 
miz olmadığı için reformların memleket gerçek
lerine uygun olmasını istiyoruz. Reformların il
mî esaslara uygun olmasını istiyoruz. Reformla
rın memlekete huzur getirmesini istiyoruz, ya
rar getirmesini istiyoruz. Biz bu vasıfta reform
lar getireceğiz, bu görüşe uygun reformlar ge
tireceğiz ve Hükümet olarak bunu sonuna ka- | 
dar da müdafaa edeceğiz görüşümüzü. Teme
linden görüşümüzü sonuna kadar bütün demok
ratik çarelere başvurarak, hatta icabında itimat 
oyu isteyerek bunu müdafaa edeceğiz, Ama ne
ticede hiç şüphesiz Meclisin görüşü hâkim ola
caktır. Ortaya çıkacak eser Meclisin eseri ola
caktır. Yalnız arkadaşıma şunu teminat olarak 
vereyim, reform görüntüsü veyahutta reformla- 1 
rı dejenere etme şeklinde yani memleketi aldat
ma niyetinde değiliz, reform adı ile reform gö
rüntüsü getirmek niyetinde değiliz ve reform
ları dejenere etmek niyetinde asla değiliz. Ama 
bizim görüşümüze göre yapılan reform eğer ar
kadaşımız reform görüşü olarak vasıflandırırsa 
ona bir diyeceğim yoktur. Çünkü biz samimi
yetle reformların bu esaslara göre yapılabilece
ğine inanıyoruz. Kendileri başka anlayışa sahip 
olabilirler. O vakit bu görüş ayrılığını muhafa
za eder. Başka bir çaremiz yoktur. Meclis ço
ğunluğunun dediği olur. 

Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşım 
«reformu ancak millet reyine dayanan Meclis 
yapar, binaenaleyh işte seçimlere gidilsin, on
dan sonra gelen Meclis yapsın» şeklinde sanıyo
rum bir görüş ileri sürdüler. Elbe'tteki reform
ları demokratik rejimlerde millet iradesini 
temsil eden Meclisler yapacaktır. Ama bu Mec
lis millet iradesini temsil eden Meclis değil mi 
ki, seçime gidilsin sonra yapılsın diye düşünü
yoruz? (Alkışlar) Bu Meclis de millet iradesini 
temsil eden bir Meclistir ve demokratik seçim
lerle gelmiştir. Bu sebeple seçime gitmeyi bek
lemek bence yerinde olmaz böyle bir görüşe 
uyarak. Seiçtime kaldar ne kadarını yapabilirsek 
yapalım ama yetiştiremezsek elbette ki, çünkü 
reformlar! millet hayatında birkaç tane bizim 
(saydıklarımızdan ibaret değil tabiî devamlı ola
rak hâmle yapmak isteyen, ilerlemiek isteyen 
memleketler ıslahat yâpmâk, reform yapmak 
gayreti içinde olacaklardır. Başka türlü hamle 
yapmak, ilerlemek,' atlamak imikânsiz olur. Ta- | 
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ıbiî tekâmülüne bırakarak hiçbir şeyi bırakmak 
suretiyle hiçbir şeyi yürütemeyiz ve yeter bir 
hızla ilerleyemeyia. 

Muhterem arkadaşım bir noktaya daha ilişti
ler. Reformları millete dayanan Meclisler ya
par. Tamamen bu görüşe katılıyorum. 

Haltta izin verirseniz bu vesile ile başka bir 
şey de arz edeyim. Benim reformlar hangi me
totla yapılır hususundaki görüşüm ile geçen 
Hükümet içeriiısinde benim bazı arkadaşlarımla 
aramızda büyük tartışma konusu olmuştur. Be
nim aleyhime de hatta bazı dergilerde istismar 
mevzuu yapılmıştır. Ben daima şunu ifade et
tim. Bir otoriter rejimde reformun metodu baş
ka olur, olabilir. HaJtita Sayın inönü'ye içinde bu
lunduğumuz Koalisyon Hükümetinde de arz et
miştim. Demiştim ki, vaktiyle Atatürk ile sîz 
oturur bazı şeyler tespit ederdiniz, ertesi günü 
uygulardınız. Çünkü Hükümet emrinizde idi, 
Meclisten rahatlıkla çıkabilirdiniz, basın yok
tu, söçim endişeniz yoktu. Binaenaleyh, vatan
daş bunu ne ölçüde kabul eder, benimser, be
nimsetmez. O rejimde, o türlü rejimde reformun 
metodu bu olabilir, süratle harekelt eder bunu 
yapabilir. Ama demokratik bir rejimde adım 
aldım herkese benimseteeeiksiniz. Reformu bir 
defa gerçekleştirebilmek için bir, yaşatabilmek 
için iki. Hükümete kabul ettireceksiniz, sadece 
o işi düşünen insanın ona kanaat getirmesi kâ
fi değildir. Eğer hele Hükümet böyle bir karma 
Hükümlet ise, çeşitli kanatlardan gelmiş ise, 
başka partilerden gelmiş ise, onların hepsine 
kabul ettireceksiniz. Basına benimset ©çeksiniz, 
kampanya yaparak halk kitlelerine benimsete
ceksiniz ve Meclise benimseteceksiniz, kabul et
tireceksiniz, müdafaa edeceksiniz. Yararlı oldu
ğuna ikna edeceksiniz ve ondan sonra reform 
tahakkuk edecek, yürüteceksiniz. Böyle reform 
yaşar, çünkü bunu yapmadan başka usulle ya
pacağınız reformu iki sene sonra seçim olduğu 
zaman, eğer büyük halk kitleleri bunu kabul 
etmiyorsa gelecek Meclisin ilk işi bunu ortadan 
kaldırmak olur. Bu reform olmaz, bilâkis zaman 
kaybettirme olur bir memlekete. Demokraitik 
rejim içerisinde reform metodu olarak ben bu
nu görüyorum. Dediğim gibi ben bunu ifade et-
miştim, o vakit «'Canim böyle bu usulle re
form" mü olur» dermişlerdi, hatta bir iki dergi 
bunu ele' almıştı,' işte alay etmişti lehimle. Ama 
îğöırüşüm/ büıdûr,' gerçek 'görüş de sanıyorum M, 
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bu olmak lâzımdır, gerçeğe dayanan g'örüş. Bu 
sebeple arkadaşımla beraberim bu konuda. El-
ıbette ki, reformlar böyle bir metotla yapılacak
tır ve demokratik memleketlerde böyle yapılı
yor. Büyük kampanyası yapılıyor; radyolarla, 
televizyonlarla, basın yoluyle, bilmem miting
lerle, şunlarla, bunlarla; hıaika benimsettikten 
sonra getiriliyor sahneye konuyor. Daima böyle 
yapılıyor. Bizim de ufak bir tecrübemiz yok de
ğil; biz 1946 ile 1950 yılları arasında memleke
timize Gelir Vergisi sistemini getirdik. Gelir 
Vergisi sistemimi getirdiğimiz zaman memleket 
de çok partili hayata yeni girmişti ve büyük mü
cadele oldu. Projeleri yayınladık; bütün mesle
kî teşekküllerin mütalaasını aldık; radyoda 
konuşmalar yapıldı; mümkün olduğu kadar her 
yerden malumat topladık, tenkit topladık; on
dan sonra Meclise gitti; Mecliste bir komisyon 
kuruldu, 3 sene çalıştı ve Türkiye'de ne kadar 
teşekkül varsa hepsini çağırdı, hepsinin g*örü-
şünü aldı, ne kadar meslekî teşekkül varsa işte 
doktoru, eczacısı, avukatta, esnafı, v. s. hepsini 
çağırdı mütalaasını aldı ve ondan sonra mey
dana geldi. Şunu da arz edeyim; Demokrat 
Parti o tarihte Gelir Vergisi reformuna aleyh
tardı; aleyhte oy verdi; fakat iktidara geldik
ten sonra hemen teklifler oldu Gelir Vergisini 
kaldırıp Kazanç Vergisine dönelim diye, büyük 
çoğunlukla Demokrat Parti reddetti. Gelir Ver
gisini benimsemişti çünkü; halk benimsemişti, 
o yolla kendisi de benimsemişti. Bence sağlam 
reform bu yolda olur ve bunu yapmak lâzım, 
bu defa da Hükümetimiz bu metodu takibede-
cektir. 

Arkadaşımız, toprak reformundan bahsetti; 
ikinci defa yapılan tasanda kaçma var dediler. 
Huzurunuzdadır Toprak Reformu Kanunu; bi
lâkis o tarihe kadar, birinci toprak reformu ta
sarısı üzerindeki tenkidlerim hepsi tetkik edil
miştir. Bunların haklı olanları vardır, bunlar 
gözönünde bulundurularak, ilmî esaslar ğöz-
önünde bulundurularak yeni bir tasarı getiril
miştir; kaçma yoktur, bizim kanaatimizle göre 
tekemmül etmiş, memleket ihtiyaçlarına en uy
gun hale gelmiş bir tasarıdır. 

Petrol Kanunu hakkında bazı görüşler ifade 
buyurdular, zamanınızı almamak için bunlar 
üzerinde durmuyorum; bunların hepsinin ceva
bını arz edecek durumdayız; çünkü memleket 

menfaatlerine en uygun modelleri ve şekilleri 
esas aldık. 

Arkadaşımız, «Bütün sorunlar demokrasi 
içinde çözülür» dediler. Hükümetimiz demokra
tik rejime candan bağlı olduğunu programının 
başında ifade ettiğine göre, bütün bu görüşler
le mutabık olduğumu arz edeyim. 

Yine arkadaşımızın ileri sürdüğü: «Parti
lerin hemen anlaşabileceği reformlar vardır» 
fiikri doğrudur; Personel Kanunu, iktisadî ku
ruluşlar; bunları da süratle gerçekleştireceğiz; 
bunlar bizim listemizin dışında kalan mevzular 
değildir. 

Yine Sayın Ecevit asayişin sağlanması hu
susunda: «Sadece ordunun gücüne güvenmek 
Hükümeti rehavete sokmuştur» dediler; yanlış
tır. Sıkıyönetim sonunda da asayişi sağlamak 
için iç güvenlik kuvvetlerine ihtiyaç var, bun
da etkinlik sağlamak lâzım. Hükümetim progra
mında buna önplanda yer verilmiştir, bizim de 
görüşümüz ve kanaatimiz budur. Bu sebeple 
ilk planda zabıtamızı güçlendirmek, eğitimi
ni yapmak, teçhizatını tamamlamak kararında
yız. Hakikaten ikide bir orduyu vazifeye ça
ğırma mecburiyeti hâsıl olmamalıdır. Biz, di
ğer emniyet kuvvetleriyle bütün bu anarşiyi, 
asayişsizliği ortadan kaldırma gücüne getirme
liyiz idareyi ve bu Hükümetimiz programının 
başında yer alan bir konudur, bunu yapacak
tır. 

Arkadaşımız, eğitim sorununun 1,5 yıl için
de tahakkuk etmesini mümkün görmüyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz reformların hep
sini tamamlayarak, bunu uygulayarak, bir müd
det uygulanmasını bekleyerek, bekledikten son
ra seçime gidilir diye bir ifadede bulunmadık. 
Bu reformların bir kısmı bir defa hazırdır, ta
sarı olarak. Sadece bir kısmı huzurunuza gel
miştir, bir kısmı da bazı rötuşlar yapılarak hu
zurunuza getirilecektir ve Mecliste elbirliğiyle 
bunları süratle kanunlaştırmayı biz mümkün 
görüyoruz bu dönem içerisinde ve bir defa bun
lar kanunlaştıktan, uygulamaya başlandıktan 
sonra sanıyorum ki, bizim görevimiz bitmiş olur. 
Ondan sonra, bunların hiç şüphesiz bir kısmı 
aşamalarla tatbik edilecektir, o, uygulama saf
hasıdır ve onun geride kalmasında Tbir mahzur 
yoktur, ama ilk kısmını, yani reformları kanun-
laştrıma ve rayına koyma işini tamamlamalıyız, 
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tamamlamaya mecburuz ve normal seçim orta
mına, selâmetli bir seçim ortamına ancak bu 
şartlar içerisinde gidilebileceği kanısındayım. 
Sanıyorum ki, \Q. H. İP. d'e aynı (görüşü paylaş
maktadır ; nitekim, 'Sayın 'Grup Başkanı Ison sö
zü olarak reformları 'gerçekleştirme zaruretine 
inandıklarını, (bu 'zarur'eti fcaibul ettiklerini ıteik-
rar ifade ibuyurdular ive (bizimle görüş (birliğinde 
olduklarını İfade buyurdular. 

Arkadaşımız sosyal güvenlik Sistemiyle ilgili 
reformların gerçekleşmesi lâzım olduğunu ve 
bilhassa ibu (hususta programımızda bazı eksik-
lîkler olduğunu, (faraza 'tarım işçileri (hakkında 
bir şey Ibulunmadığını 'ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, programı geniş (tut
mamak 'için 'her şeyi sdkmadık, ama umumî <bir 
ifadeyle plan ve programda yer (alam (bütün iş
leri yürütmeye 'devam edeceğimizi ifade ettik; 
bu tarım işçileri konusu 'da bunlardan (birisidir. 
Ebetteki yapacağız, nitekim o sahada çalışkan 
bir arkadaşımız, yapışkan toir arkadaşımız ele 
almıştır Jo mevzuları. B'en bıraksam Ibüe, lo be
nim peşimi bırakmayacaktır, biliyorum ive yürü-
tecektiv, huzurunuza getirmeye (Zorlayacaktır. 

Sayın C. H. P. Genel Başkanı konuşmasının 
bir yerinde aşırı ve yıkıcı 'akımların büyük (halik 
kitlelerini etkilendirmediğini belirttikten sonra, 
bu akımların etkisi altında kalan veya bu akım
ların kışkırtıcısı durumunda olan bazı sınırlı 
aydın 'çevrelerden bahsetmektedir. Bazı ı/izde 
aydın çevrelerin yıkıcı ve aşırı akımları kışkırt
tığım kabul eden 've Ibunu isabetle belirten Sa
yın Ecevit konuşmasının (başka bölümlerinde 
(bu çevrelerin yıkıcı faaliyetlerine karşı alınmış 
bulunan veya alınması düşünülen kanunî ted
birlerden şikâyet eder (görünüyor. Yıkıcı (faali
yetlerin ''önlenmesi için gerekirse yemi kanunî 
tedbirler 'teklif etmeyi (Hükümet vazife saymış
tı;', sayacaktır; (bunu arz etmiştim. (Geleetikte 
îbu tarzda kışkırtmaların yapılmaması veya tesir
siz hale 'getirilmesi (hususunda Hükümetin de
mokratik 'ölçüler içinde sarf edeceği çabalara 
ve 'getireceği tekliflere bütün partilerin ve mil
lî kuruluşlarımızın yardımcı olmalarını 'bekliyo
ruz ; Sayım Ecevit'ten de (bunu bekliyoruz. 

Ortak Pazara tâviz verme mevzuuna temas 
ettiler, bunlar geri alınmalıdır, dediler. Muhte
rem arkadaşlar bilhassa altılar onlar haline 
geldikten sonra Ortak Pazar üyeleriyle yeni 

bir müzakere başlamıştır. Dışişleri Bakanı
mızın başkanlığında bir heyet bu memle
ketleri dolaşarak bizim kalkınma ihtiyaçları
mızı ve kalkınmamız için gerekli, kalkınmamı
zı güçlen'direcek konulan kendileriyle görüşmüş
lerdir ve (büyük (bir anlayışla da karşılaşmışlar
dır; bu sebeple bizim kalkınmamızı güçlendire
cek hiejbir şey yapılmayacaktır ve 'bütün tâviz 
telâkki edilen ki, tâviz <verildiğini sanmıyorum, 
ama, altıların, onlara inkılâbetmesi suretiyle 
şartlardaki yapılan değişiklik sebebiyle (gereken 
ıslahlar yapılacaktır. 

Seçim sistemindeki aksaklıklardan bahsetti 
arkadaşımız. Bunun en iyisini partiler yapar. 
Biz de bu görüşteyiz, Hükümet de bu görüşte
dir. ıfJeçim sistemindeki aksaklıklar hakkında 
daha evvel partiierara3i bir komisyon bir çalış
ma yapmıştı, ricamız o olacaktır; gene bu ko
misyonu kurarak seçim sistemimde ne türlü ak
saklıklar var; bunu partiler olarak teşvik etsin
ler arkadaşlarımız ve ondan sonra Hükümet ken
disine düşen vazifeleri yapar. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü ( arkadaşıma 
candan teşekkür ederim; o da Millî Güven Par
tisi Sözcüsü arkadaşım gibi Hükümet Programı
nın birçok noktalarda aydınlığa kavuşmasını 
sağlayan çok yapıcı bir görüşme yaptılar, ifa
deleri arasında bu Hükümet bir koalisyon de
ğildir; oy veren partiler Hükümete angaje de
ğillerdir ; bu Hükümet partilerin beraberce kur
dukları bir Hükümet değıiMir, dediler. Bunlar 
bir gerçek, doğrudur; bir koalisyon değildir ve 
bugünkü şartlar içerisinde bir koalisyon kur
mak da sanıyorum mümkün olmadığı için Sayın 
Cumhuıbarkanımız bir başka tertip düşünmüş
lerdir ve Hükümeti bu sebeple partiler üıtü di
yeyim, veya partiler üstü tutumla hareket ede
cek bir karma hükümet şeklinde kurmayı ten-
sibeıtmiflerür ve ben de o anlayış içinde idim; 
bu sefceple Hüfaümiti böyle kurduk. 

Elbette ki, partiler bu Hükümete angaje de-
ğitodir, ama biraz önce de işaret ettim, Hükü
met programımızda bilhassa esasta mutabık 
kaldığımız noktalarda partilerin Hükümete mü
zaheret etmeleri de şaritır; aksi halde daha ilk 
adımda Hükümet başarısızlığa uğrar ve aldığı 
emaneti terk etme, bırakma, iade etme mecbu
riyetiyle karınkornya kalabilir. Sebep de; dai
ma ifade ediyorum, Hükümet Meclise dayana-
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çaktır, getirdiği tekliflerin, kanunların, tasarı
ların Mecliste eh iyi şekli alacağına inanmakta
dır, bu sebeple Meclis temayüllerini dikkate ala
caktır hiç şüphesiz bunları getirirken, ama esas 
noktalarda hedefleri şaşmamak şartıyle. Bu he
defe bizi götürecek bu istikametten şaşmamak 
Ş&riıjîe elbette ki, çeşitli yollar, çeşitli forma-
Mfceîer, çeşitlli şekiller düşünebilir; bunlar ara-
.mhda Jİükümidtin getirdiği teldifle Meclisten çı
kalı teklifler arasında ufak farklar olalbildr; ama 
feda edemeyeoîğiımiz şey, bizi hedeften uzak
laştıracak bir istikamet almaşlıdır. O takdirde 
arz ettiğim gibi Hükümet yeniden güven iste
meye gelir, güveninizi esirgediğiniz takdirde 
feir başka ekibe vazifesini devretme durumunda 
^kalabilir. 

Arkadaşımız bir «Aitılım Hükümeti» adını 
bize çok g'ördü, «Cumhuriyet Hükümeti» dedi
ler. Böğrüdür, efflbetöte Cumhuriyet Hükümeti
miz; biz de kendiıkendimizi yük altına sakmak 
istiyoruz; hamle yapmak istiyoruz; arkadaşları-
îmızı &ûna angaje etmek istiyoruz, kendimize 
hön/h bir ad taktık, çok görmeyin, 

Yine değerli arkadaşım, Hükümetin tutumu 
anarşinin önlenmesi hususunda sıkıyönetimden 
farklı olmamalıdır, dediler. Hiç şüphesiz olma
yacak. Hükümet anarşinin önlenmesi hususunda 
tutumunu programında tespit etmiştir. Bu esas
lardan şaşmayacatotır. Bu esasları demokratik 
anlayış içerisinde, bir hukuk Devleti anlayışı 
İçerisinde uygulayacaktır. Nie denirse densin, 
kimden tehdit gelirse, kimden tariz gelirse gel
sin bütün bu engelleri yıkarak bu milleti felâ
ketli akıbetlerden kurtarmanın gereğini, ne 
varsa onları azimle yapacaktır. 

ıSayın arkadaşım toprak reformu konusunda 
* kooperatifler mevzuunda bir tereddütten bah

settiler. BelIM bir yanlış ifadedir. Bir defa top
rak reformumda arazinin özel müMyeiti eâastır. 
Müşterek mülkiyet düşünmüyoruz. Kooperatif
ler; kredi, işletme, satış ve saire gibi müştere
ken yapılacalk hususlarda kurulacaktır. Bu hu
sufa getirdiğimiz tasarı da öyledir; teminat ve
rebilirim. 

Köylünün alın teri olan mahsullerimizin ta
ban fiyatı konusunda da arkadaşımla tamamen 
fikir beraberliği içindeyiz. Bana göre, hatta 
şahsen bu sadece bir iktisadî politikanın gere
ği değil, aynı zamanda bir sosyal politikanın 

gereğidir. Tünkiye'nuizde gerçek bir kalkınma 
evvelemirde köylünün kalikınmasıyle mümkün
dür. Köylü en zayıf durumda olan bir zümre-
mizdir; evvelâ ona el uzatmaya mecburuz, onun 
mahsulünü değerlendirmeye mecburuz, onun 
mahsulünü gerçek değeri ile satmaılımaya, hatta 
gerçek değerlinin üzerinde biraz fark vererek 
satınalmaya mecburuz. Bu şekilde gelir aktar
ması da yapmış oluruz. Bunu sosyal politikanın 
gereği olarak sayıyorum ve taban politikasını 
yürüten hükümeftli o tarihte ben bu sebeple al
kışlamıştım, bu istikamette konuşmalarım da 
mevcuttur. 

Esnafın kredi imkânları konusunda aynı gö
rüşteyiz. Bu konuda da Hükümet gerekeni ya
pacaktır. 

Doğu Anadolu'nun kalkınması ile ilgili bir 
bölüm görmek istediklerini ifade ettiler. Millî 
Güven Partisi sözcüsü arkadaşıma cevap verir-
ıken arz ettim; ayrı bir bölüm olmasa dahi Hü
kümetimiz bunun önemıini müdriktir ve bu hu
susta gerekeni yapacaktır. 

Programda enerji konusunda açıklık görme
diğini söylediler. Bu da arz ettiğim gibti, bütün 
konuları içine alan geniş bir program yapma
ma endişesinden doğmuştur. Türkiye'de enerji
nin önemi büyüktür. Bilhassa, 1975 yılma ka
dar eğer biz Keban'ı yefcişıtiremezsek, ciddî bir 
enerji buhranı ile karşıikarşrya geleceğimiz mu
hakkaktır. Bundan dolayıdır ki, bir ayrı bara
jı, Tunobilek Barajını süratle ihale etmek ka
rarındayız; hatta 200 milyon lira daha pahalıya 
malolmasmı da göze alarak, faraza bu^u 3 sene 
yerine 2 senede bitirmek için çalışmalar yapıyo
ruz. Eğer zamanında bitmezse memleketin uğ
rayacağı zarar bu 200 milyonun kat kat üstün
de olacaktır, enerji kaybı dolayısayle. 

Sayın Hiidai Oral arkadaşımıza candan te
şekkür ederim. Hükümeti bir defa daha yönel
diği istikamette desteklemiş oldular; Cumhuri
yet Halk Partisinin desteğini getirdiler. Köklü 
reformlar yapılması, millî iradenin tam olarak 
işletilmesi, gerçeklere uygun bir seçim sistemi 
yapılması hususunda tamamen kendileriyle gö
rüş birliği halindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu surette sözcü ar
kadaşlarımın temas ettikleri konuların en 
önemli gördüğüm yönlerine görüşlerimi arz et' 
miş oluyorum, 
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Yöneldiğimiz bir hedef vai'dır, son olarak J 
onu arz edeyim: Bu hedef hepimiz için müşte
rek bir hedeftir. O da demokratik rejimi güç
lendirmek, normal hale getirmek, seçim ortamı- i 
nı hazırlamak ve memleketi selâmetli bir seçime 
götürmektir. Hükümetimizin temel hedefi bu
dur, bunda Büyük Meclis yardımcı olduğu tak
dirde belli donem içerisinde vazifenizi yapa
cağımıza -nanıyoruz. 

Takdir sizlerindir. Saygılar sunarım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. (Alkışlar). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 
Millet Meclisinin Sayın Başkanı, saygı değer 
milletvekili arkadaşlarım; 

Güvenoyu vermek maksadıyle müzakeresini 
yaptığımız Sayın Ferid Melen Hükümetinin, 
programı ile Yüce Millet Meclisine ve aziz mil
letimize yapmayı vaat ve ilân ettiği başlıca 4 
vazifesi vardır. Bunlar sırası ile şöyle : 

Birincisi; Türkiye'nin vatan ve millet bü
tünlüğünü ve hür demokratik parlamenter Cum
huriyet rejimini dıştan ve içten yıkmaya vs 
'bölmeye çalışan kökü dışarıda ve fakat aynı 
olan her nevi aşırı sol, komünist, aşırı sağ, 
teokratik ve faşist vatan haini anarşistleri ve 
faaliyetlerini tamamıyle yok ederek vatan ve 
milletimizi huzur ve güvene kavuşturmak 
(«Bravo» sesleri). 

İkincisi; fakirliği, geri kalmışlığı, dengesiz 
kalkınmayı, millî gelir azlığını, fert başına gelir 
dağılımındaki, böllgelerarası kalkınmadaki ve 
yatırmlardaki adaletsizliği, eşitsizliği, hayat pa
halılığım önleyici tedbirler almak; süratli, den-
ıgeli ve so;i/al adalete uygun millî kalkınmamı
zın ihtiyacı olan reformları yapmak. 

Üçüncüsü; milletimizi hür, demokratik bir 
seçim sistemi ile millî iradeyi Türkiye Büyük 
Millât Meclisimizde en iyi tecelli ettirecek, mil
letimizin en iyi şahıslarının seçilmesine imkân 
verecek bir seçim sistemini, kanununu ve şart
larını hazırlayarak memleketimizi normal bir 
seçime getirmek. («Bravo» sesleri) 

Dördüncüsü; vatan ve milletimizin süratle 
kalkınarak çağdaş medeniyet seviyesine çıka
rılması için 1973 ilâ 1978 dönemini içine a.an 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırla
mak, buna ilâveten de gelecek 20 yıllık kal

kınmamızın esaslarını ve hedeflerini tespit et
mek. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Vatan ve milletimizin bugünkü ve gelecek
teki var olma veya yok olması, kalkınma veya 
geri kalması gibi mukadderatını tayin eden bu 
kadar miihim, zor ve lüzumlu vazifeleri yap
mak ve başarmak görevini ve mesuliyetini üze
rine alan Sayın Ferid Melen Hükümetine ve 
muıvaıffakiyetine, kahraman milletimizi temsil 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün 
varlığı ve güven oyu ile yardımcı olması ve 
desteklemesi çok mühim bir vazifemizdir. Bu 
4 mühim görfevi yapmayı ve başarmayı ihtiva 
eden Hükümet programını ve başta milletimize, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimize bugünkü 
şartlar içinde ve kuruluş şekli ve üyeleriyle 
güven veren başta Sayın Başbakan Ferid Me
len olmak üzere bütün Hükümet üyelerini ve 
Hükümeti bir bütün olarak tasvihettiğimi ve 
ıgüven oyu vererek muvaffakiyetini en iyi ni
yetlerle destekleyeceğimi peşinen beyan etmek
ten şeref duyuyorum («Bravo» sesleri) 

Aynı şekilde, bütün partileriyle Yüce Par
lamentomuzun, aziz milletimizin, kahraman Si
lahlı Kuvvetlerimizin ve vatansever basımınız 
başta olmak üzere bütün millî kuruluşlarımızın 
da millî bir bütünlük ve beraberlik içinde Hüidi
me timizi, ptfogram icraatını ve başarısını güven
le destekleyeceğine güvenim tamdır ve bunu te
menni ediyorum. Çünkü Sayın Ferid Melen Hü
kümeti Ibugünkü şartlar içinde Parlamento 
içinden ve dışından en güvenilir yetkili ve mü
tehassıs elemanlardan teşekkül etmiştir. Prog
ramı da vatan ve milletimizin birliği, hr.suru ve 
kalkınma ihtiyaçlarını en iyi şekilde ihtiva et
mektedir. Bu Hükümet ve programı Millet Mec
lisimizden büyük bir ekseriyetle güven oyu alır
sa, Hükümet, program icraatında millî desteği
mizle muvaffak olursa, vatan ve millet bütün
lüğümüz, millî huzurumuz, Parlamenter rejimi
miz, millî kalkınmamız teminat altına alınmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım ; 

Sayın Ferid Melen Hükümetine ve programı
na Millet Meclisi olarak vereceğimiz güven oyu, 
Hükümeti ve programını tasvibettiğimizi ve 
programını icraya resmen başlanmasını onayla-
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yan bir öngüven oyudur. Nihaî değil, bir Ön- I 
g-üven oyudur. («Bravo» sesleri) Milletimizin 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin asil ve ha
kikî g-üven oyu, Hükümetin programı ila üze
rine aldığı vazifeleri basan ile uyguladıktan 
sonra vereceğimiz güven oyudur. 

Asıl olan başlangıçta verilen güven oyu de
ğil, program tatbikatında ve Hükümet faaliyeti
nin sonunda milletten ye Meclisten alacağı tak
dir ve güvendir. Hükümetin bu nihaî güvene 
de lâyık ve sahibolacağına güvenim vardır. Bu
nun için Anayasamızı, kanunları, 5 yıllık kal- I 
kınma planlarını, vaat ve ilân ettiği icra prog
ramını, metnine ve ruhuna sadık kalarak vatan 
ve milletimizin bütünlüğünü, huzur ve gelece- I 
ğini, güvenini ve millî kalkınmasını sağlamasıy- I 
le mümkün olacaktır. Ben şahsen Hükümet şek
line ve program muhteviyatına bakmakla bera
ber, en fazla Hükümetin icraat şekline ve tat- I 
bikattaki başarısına bakacağım, Hükümeti bu
na göre değerlendireceğim. («Bravo» sesleri) 
inşallah Hükümet kendine ve programına vere- I 
ceğimiz güven oyunu, icraatında ve nihaî başa- I 
rısmda da hak eder. O zaman yakında, verece
ğimiz güven oylarından hakikî şerefi ve gururu I 
hep birlikte duyacağız. I 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok geç oldu- I 
ğu için hazırlamış olduğum uzun metni okuma- I 
yacağım. Ancak, Anayasamızda yazılı olma
sına rağmen, Anayasaya müsteniden 5 Yıllık I 
Kalkınma planlarında, Hükümet programların
da, yıllık bütçe programlarında yazılı olmasına 
rağmen malesef memleketimizde millî gelirin I 
artması, millî gelirin dengeli bir şekilde memle
ket sathına yayılması, kalkınmanın bütün yur
dumuzun her tarafından dengeli bir şekilde ya- I 
pılması maalesef sağlanamamış," bütün bunların 
çoğu sözde kalmıştır. Programını başından so- I 
nuna kadar okuduğumuz, incelediğimiz ve mil- I 
letçe güvene sahibolan Sayın Başvekilin bu kür- I 
süden teyiden beyanlarını dinledikten sonra, bu 
sözlerin mutlaka program icaplarına, Beş Yıllık I 
Plan icaplarına göre mutlaka yapılmasını bekli- I 
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi nüfusumuzun 
% 75'ini teşkil eden köylü kütlemizin durumun
dan bahsedeceğim. 

Kalkınmanın kalkınma olabilmesi için yüz
yıllar boyunca ve hatta Cumhuriyet Devrinde | 
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hor görülmüş, çeşitli sebeplerle geri bırakılmış, 
ikinci plana itilmiş, fakir bırakılmış olan köylü 
kütlesinin kalkınmasının Hükümet programına, 
icraatında önplana alınmasını temenni ediyo
rum. 

25 milyonluk köylü kütlemizin en az 10 mil
yonu dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamakta
dır. Çok daha fazla fakirlik, gerilik ve çaresiz
lik içinde bulunmaktadırlar. Hükümet progra
mının ve icraatının yatırımlarının daha çok or
manlık ve dağlık bölge halkına yönelmesini te
menni ederek sözlerime son verir, Hükümetin 
ve programının başarısını Allah'tan diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (Şiddetli alkışlar ve 
«bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hükü-
mat programı üzerindeki müzakerenin yeterli 
olduğuna dair önergeler var, takdim ediyorum. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Ye
terliğin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okutayım da efendim, 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Şemsettin Sönmez 

Sayın Başkanlığa 

Hükümet programı üzerinde icabı derecede 
görüşülmüştür, kifayetin oylanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

istanbul 
Hasan Türkay 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet programı konusu aydınlanmış ol

duğundan, görüşmelerin kifayetine karar veril
mesini arz ederim. 

Kars 
ismail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Sayın *özmen, Hükümet prog
ramı üzerinde konuşmayacaksınız, yeterlik öner
gesi üzerinde değil mi efendim? 

ADBÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Hükü
met programı üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Niçin yeterlik önergesinin ka
bul edilmemesi gerektiği üzerinde konuşacak
sınız. 

Buyurun Sayın özmen. 



M. Meclisi B : 96 İ . 6 . 1972 O : 2 

ABDÜLKADIR ÖZMEN (Mardiaı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yeterlik 'önergesinin aleyhinde oylarınızı 
kullanınız ki, Hükümet 'PrOgramınm' ne şekilde 
tatbikatı olacağını dile getirmeye çalışalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümet Programında «yürürlükteki ka

nunlar ve kalkınma planları ile yıllık program
ların herhangi Ibir aksamaya meydan verilme
den yürütüleceği tabiîdir» denilmektedir. Doğ
rudur. 

Muhterem milletvekilleri, sayın arkadaşla
rım; program doğru dürüst yapılıyor ama, 
programın tatbikatı doğru dürüst olmuyor. 
Türkiye bir (bütündür. Atatürk'ün hize bağış
ladığı ve başka hiçbir memlekette görülmeyecek 
kadar !geniş hürriyetler içinde yaşadığımız 
memleketimiz Türkiye'mizdeki tatbikatta (Do-
ğu - Batı diye Ibir iayırım yapılmalktadır. Yukar-
daki ifademe sebep budur. Hükümet Program
larının tatbikatında iltibaslar oluyor. 

Size şimdi memleketim (Mardin ile ilgili bir 
hususu dile getireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Sayın Özmen 
bir dakika... Onu lo ışekilde anlatmayın da, «Bü
tün bunların izah edilebilmesini temin için mü
zakereler devam etsin» deyin. 

ABDÜLKADIR ÖZMEN (Devamla) — İSa-
yın Başkan, müsamaha göstermenizi rica ediyo
rum. üç ıseneden beri kürsüye ıçıkmış değilim. 

BAŞKAN — 'Gösteriyorum işte, ben de tonu 
dernek istiyorum. 

ABDÜLKADİR tÖZMEN (Devamla) — İBen 
bir millî irade ile ıçıkmış gelmişim. Ben ne bir 
profesör Ve ne de bir ordinaryüs profesörüm. 
Benim görüşlerim, daha 15 yaşından itibaren Tür
kiye'yi dolaşmış, fakir insanları görmüş ve ton
ların arasından gelmiş bir insanım görüşleridir. 
Bu sebeple (Sayın Başkan ısayin arkadaşlar ve 
sayın Hükümetten bana biraz müsamaha göste
rilmesini ç'ok rica ediyorum. 

Bir taş ne ikadar büyük olursa olsun eğer 
onun altında onu tutacak küçük bir taş daha 
lolmazisa o büyük taş tutunamaz. (Esas (fikirlerin 
bize verilmesi lâzımdır. 

Şimdi; Adalet Partisinin Programı meyda
na geldi. Bu 'programda IDoğu ve <3üney - Do
ğuya, çok geri kaldığı için dış ülkelere işçi gön
derme hususunda öncelik tanındı. Ama, Mardin 

için tanınan 2 000 (kişilik kontenjan uzdı. ^Tür
kiye'nin nüfusu 35 milyondur. Yaptığım hesap
lara igore her milyona 17 000 kişi düşüyor. Mar
din'in nüfusu 480 000 dolduğuna (göre 8 500 ki
şinin işçi olarak gönderilmesi ve kendilerinin 
o kaçakçılık ve mayınlardan (kurtarılması ve 
hudut bölgelerindeki ve vatandaşlarımızın dış 
ülkelere gönderilmeleri lâzımdır. O zaman biz de 
huzura kavuşmuş oluruz. 

Diğer bir hususu arz edeyim; İzmir'de, An
kara'da ve Istanburdakiler için bir iddiam yok
tur. Bunlar büyük (şehirlerdir, bunların aleyhin
de de bulunmuyorum. Buradaki sosyal mesken
lere 60 000 lira kredi tanınıyor. Biz Tarım Ko
misyonunda vazife görürken Türkiye'nin her 
yerinden bize başvuruluyor, yardım isteniyordu. 
Bu köylülere, geçimini temin etm'ek için yardım 
edilmesi lâzımdır. Size sütüyle, ineğiyle, ökü-
züyle yardımcı Olan bu köylünün hayvanlarını 
besleme olanaklarını hazırlamamız, çobanların 
yağmurda, çamurda geçirdiği o kötü günlerin 
yükünü hafifletmemiz lâzımdır. Biz burada 
apartmanda Otururken onları da düşünmeliyiz. 
siz, hizmetçi olarak Almanya'ya gönderdiğimiz 
Türk (çocuklarına, 'hiç olmazsa cefa görmüş in
sanlara yardımcı olun ki, onlar da karınlarını 
doyurabilsin. Ama, ne yapıyoruz; biz onları 
bu korumanın dışında bırakıyoruz. Her gün 
binlerce insan geçim için yaralanıyor ve açlık
tan, i50 lira için can veriyor. 

işte Hükümetin Programının doğru dürüst, 
adilâne tatbik edilmesini rica edişim bundan
dır ve eminim ki, Sayın Başbakan Melen'in Hü
kümeti bu tatbikatı doğru dürüst yapacaktır, 
yapacağından da emin bulunuyorum. 

BAŞKAN — (Sayın Özmen bir dakika, ev
velâ sakin olun. Bir de »çok yüksek sesle konuş
tuğunuz için konuşmanızın bazı tarafları anla
şılmıyor, mikrofondan biraz geri durun, daha 
sakin ve daha mutedil konuşunuz. Çok bağırın
ca mikrofon vınlıyor. 

Buyurun. 
ABDÜLKADİR IÖZMEN (Devamla) — İşte 

Sayın Başkan, Mardin Vilâyetine her sene 8 600 
kişii düşerken şimdiye kadar 8 sene müddetle 400 
işçi gitmiştir. İşte bu bahsettiğim husus budur; 
bu programın tatbikatı nerededir? İşte bu ada
letsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için Hükü
met Programının tatbikatının bihakkın yapü-
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masını (Sayın Melen Hükümetinden, 'bu progra
mı getiren arkadaştan rica ediyoruz. 

Şimdi programın imar ile ilgili kısmına da 
temas etmek istiyorum. Bu vesileyle sosyal mes
kenlerden de bahsedeceğim. 

Değerli milletvekilleri; şehirde olan, dünya
nın nimetinden, yani Allah'ın bahşettiği bütün 
nimetlerden istifade ediyor, ama o köylü vatan
daş orada çarıkla, çamurla çarpışıyor, skorla kıs
metini yerden topluyor. 3 sene, 4 sene geliri »ol
mayabiliyor. E, ne yapıyor? 30 dönüm ekiyor, 
iki sene mahsul gelirse 3 - 4 ton buğday alıyor, 
ondan sonra gelmezse aç (kalıyor. (Bu sebeple 
de, para yükleniyor, 'borca giriyor. Bir milletin 
% 80'i... , 

BAŞKAN — Sayın Özmen, son cümlenizi 
lütfen 'söyleyiniz. Size karşı gösterdiğim tevec
cühü çok suiistimal ettiniz. Çok rica ediyorum, 
yeterlik '-önergesi üzerinde konuşuyorsunuz, lüt
fen bitiriniz 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — Bi
tireceğim Sayın Başkan. 

Yeterlik önergesi aleyhinde ioy kullanın ki, 
bütün bu (hususları anlatabilelim. (Sayın Başkan, 
iki cümle ile Ibitireceğim. 

Muhterem arkadaşlar, anarşinin çoğalması 
sebebini ben size anlatacağım: Bizim çocuklar 
ilkokulu okuyor, orta (tedrisatı okuyor ve üni
versiteye (geliyor, kafası başka yöne çevriliyor. 
İşte 'çocuklarımızın can düşmanı üniversiteden 
çıkıyor. 

Çocuklarımız dinî bakımdan -kendilerini bil
mediği için bu duruma düşüyor. Küçüklükte 
dinî bakımdan eğitimleri yeterli değildir. (Kad
rolu (köy imamları olan köylerde 6 - 7 yaşındaki 
çocuklarımız küçük alfabeyi, IKuran-ı (Kerim al
fabesini öğrenip de üniversiteye gelmiş (olurlar
sa hiç olmazsa «Allah'ım var» diye yoldan Çık
mazlar. 

Bunun için Sayın Melen Hükümetinden ri
ca ediyorum bunun (üzerine de eğilsin... 

BAŞKAN — «Yeterlik Önergesinin aleyhin
de oy kullanın» deyin ve bitirin 

* * 

1 . 6 . İ972 O : 2 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — Ye
terlik önergesinin (aleyhinde oy -kullanın ki, bu 
hususlara geniş (olarak (Sayın Melen Hükümetin
den rica edebileyim. Kuran-ı Kerim ile ilgili bu 
hususlar programa alınsın ki, (köylerde imamlar 
bu (çocuklara, hiç olmazsa 6 - 7 yaşındaki çocuk
lara serbest olarak dinini öğretebilsin. 

Bunu söylemekle yetiniyorum, diğer konula
ra geçmiyorum. Zamanınızı aldığım için kusu
ruma bakmayınız. Oenab- Hak'tan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin bu anarşiyi biran önce bastırma
sını temenni ederim: değil iki ay, 6 - 7 ay uza
tılsın. Cem-ab-ı Hak, bu memleketi, Türkiye Cum
huriyetini felâkete götüren unsurları bertaraf 
ettirsin ve Allah bu 'Hükümete kuvvet ve güç 
versin. 

Kişisel görüşmemi bu şekilde bitirir, oyumu 
da müspet yönde Hükümet Programına verece
ğimi arz ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, verilr 

miş bulunan yeterlik önergelerini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle Hükümet 'Programı üzerinde, 
Anayasanın 103 ııcü maddesi gereğince yapılma
sı öngörülen müzakere sona ermiş bulunmakta
dır. 

Hepinizce malûmdur ki, Anayasanın 103 neti 
maddesi uyarınca Hükümet Programının, mü
zakeresinin bitiminden itibaren bir tam gün geç
medikçe oylaması yapılamaz. Bir tam gün geç
tikten sonra normal birleşim günü Pazartesi gü
nüdür. 

Bu sebeple, müsaade ederseniz bu Hükümet 
Programı üzerinde oylama 5 Haziran 1972 Pa
zartesi günü yapılacaktır. Pazartesi günü mu-
tad toplantı günüdür, saat 15,00 te toplanıla
cak, o zaman oylaması yapılacaktır. 

Normal mutad toplantı yarın da 'olacaktır. 
Bu sebeple, 2 Haziran 1072 iCuma günü saat 

15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,45 

m •• 

919 — 



M. Meclisi B : 96 1 . 6 . 1972 Û : 2 

Gümrük Kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu: 
(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M, Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Kemal Satır 

Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım. Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç erim ez 
Mustafa Maden 
Emin Paiksüt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 271 

Kabul edenler : 263 
Reddedenler : 3 

Çekmserler : 5 
Oya katılmıyaıılar : 170 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
§eraf ettin Yıldırım 
Üengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
ümer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunlbas 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'deon 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

• BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 

Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Güben 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Erten 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
(Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ^ > 
Scyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
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Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt. 
Haydar .özdeniir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMlR 
Şavk'et Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü] Akkan 
Muzaffer Fazlı' Ârınç 
Bıırlıanettıln A'sutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
öoş'kun K.aragözoğlu 
Şinasi Osm a 
Eeımal Önder 
Ali Naki Ün er 

KARSI 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERt 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler * 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aks oy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koıçaş ı 
Tahsin Yılmaz öz tuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
'Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğiu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

İbrahim Öztürk 
MARDİN 

Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamcü Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Hasan Basri Albayrak 

. Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kunıbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaş? 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 

Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tinıisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNGELl 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmnr 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Balı ni Ka raice çi 15 
Vehbi Melik . 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
CeTâfl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ferzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 

[Reddedenler] 
YOZGAT 

Abdullah Baştürk 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 
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ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

BURSA 
Mehmet Turgut 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

Sami Aralan 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

{Oya Katılmayanlar'] 

MARDİN 

Şevki Altındağ 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler (1.) 
Süleyman Mutlu 

AÖRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna T ur al 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
(t> . 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

Fikret Turhan gil 
BALIKESİR 

Cihat Bilgelhan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 
Osman. Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayranıoğlu (i.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Bari as Kunt ay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
• Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Â.) 
Nizamettin Erkmcn 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da 
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Osman özer^ 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İsmail Hakkı Tekinel 
İZMİR 

Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç. 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçuln 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Afcagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dagdaş 
Necmettin Erbakan 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
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İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muaanımer Eriten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali DÖğerli (I.) 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Eimre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Ata Bodur 
öengiz Ekinci 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
(t A.) 

[Açik üy 

Aydın 1 
Buma 1 
Diyarbakır 1 
Bdime 1 
Elâzığ 1 
Haitay l 

İsmet Yalçmer 
SİİRT 

Selâhattin Oran 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Emver Akova t 
Vahit Bozath (Bşk.V) 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koralta/n 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

«UJcUrJ 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
N«rfâhir 1 

Yekûn 9 

Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bârincioğlu 
d.) 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Meıhtmet Alksoy 
Mehmet Ali Göfklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartaıl 

YOZÖAT 
İsnnadl Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
S. Tedrin Mlftüoğlu 

.*.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Ferid Melen tarafından teş

kil olunan Hükümet Programının görüşülmesi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu

riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrare Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haifakında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
7e Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvelkili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanım teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad

de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasansı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(h) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşı/nın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6(111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1072) 

X 3. — Yatılı bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri .• 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram-
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri .- 17.8.1971 .-
29. 12. 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le İÜ hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e i nci ek ve 
161 e 2 neİ ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 , 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 , 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tnral ile Sinop 'Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Etıgiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/432) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Avukatlık'Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair karnin teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/28-1) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
[lif a t öztürkeine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : -360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
ııın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affma dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve' 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 48.0 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis-
youu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrurc Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bııfunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma. Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma. Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

1.4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'tını, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtıma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/450) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 . 1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in. 1076 sayılı İhtiyat zabiti-
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, \3 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 



18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekcriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 1 2 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

23. — Ankara Milletvekili iSuna Tural v e Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. «Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

24. — Cutmhuriydt Senatosu Sivas Üyesi Âdil 
Alfcay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 
sayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci (maddenin (a) 
bendinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : '2/531; Cumhuriyet 
Senatosu : 2/18) (S. Sayısı : 635 ve 635 ve 1 nci 
ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihleri : 18 . 4 . 1972, 29 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman Millet1 vekil i M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı nıadıdelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletveldli İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden knrukı 57 numara-



lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı :'433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Tammuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 mıei maddesinin birimci fıkrası «K» ıbendiade 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm, ve Tanıtma ve Mil î Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, ükâıci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev 
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . G . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19G1 tarihli ve 
195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine da«r kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nia Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osnıanoğlıı, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yuma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uynkören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . .1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan-, 
İrk tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 

(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğadıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcaiı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nei cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
Ölüm eczasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa. 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstauıbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri •. 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 



kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların eeza-
landımlmalan hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Milılî Eğitim ve içişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avııi Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 

(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

.23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtb Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciliüe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do-
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezikeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy işleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı .- 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, içişleri! ye Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 7i numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

29. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/148) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 212 . 4 . 1972) 



30. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley- I 
man MutHu ve 19 arkadaştım, Haşhaş Kanunu I 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1I9I7B) (lejtü^ğüıı 36 nıcı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 31. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka- I 
nun tasarısı ve Anikara Milletvekili A. Sakıp I 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye- 1 
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları' ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru- I 
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, I 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seci- I 
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra- I 
poru (1/582, 2/591) ((S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

32. — Seyahat Aeentaları ve Seyahat Acen- I 
ta lan Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, I 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 I 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko- I 
misyon raporu (1/604) (<& Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 33. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal- I 
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü- I 
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve I 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların- I 
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge- I 
çiçi Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 I 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : I 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 34. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve I 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve I 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. 'Sa- I 
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

35. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku- I 
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve I 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) I 
(ıS. 'Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

36. — 1412 sayılı Ceza Muhakfömeferi Usulü I 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine I 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair I 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu I 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

37. — Eski 'eserler kanunu tasarısı ile Bur- I 
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü- I 
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden I 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın- 1 

I da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği-
I tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye

den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

I X 38. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
I karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl-
1 mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa-
I rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko-
I misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 

(Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1972) 
I X 39. — Gocuklara karşı nafaka yükuanlülü-
I ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
I zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
I bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
I Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 

(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 40. XXXVII sayılı Türkiye Cumhurİye-
I ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
I Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba-
I kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkm-
I da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
I ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 

Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

I X 41. — 261 siayılı Kanun gereğince Hükü-
I metçe alınan kararın onaylanması hakkında ka-
I nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis-
I yonları raporları (1/145) (S. Sayısı : 677) (Da-
I ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 

I X 42. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü-
I metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
I tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor

ları (1/115) (S. Sayısı : 678) (Dağıtma tarihi : 
16 .5 .1972) 

I X 43. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi-
I yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto-
I kolun onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
I ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış-
I işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 

Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

I X 44. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top-
I luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya-
I rınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddele-
I rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan 
I esas oraınlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
I onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş-
I leri ve Plan komisyonları raporları (1/571) (S. 
I Sayısı : 680)- (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 



X 45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun foâzı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/503,2/565) (S. Say ı s ı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 .1972) 

X 46. •— Türk ("Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaciyle Milli Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/659) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1972) 

47. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

48. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/1Ö3) (S. Sayısı : 179 ve 
179 âl nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 49. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan .76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

50. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî 'Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (vS. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tar ihi : 29 . 5 . 1972) 

51. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi .- 29 . 5 . 1972) 




