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Sunu!

24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilmi! olan “Mu-
vakkat "cra Encümenleri Heyeti’nden” Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede, 5, 1923’den 
bugüne kadar 61 hükümet görev yapmı!tır. Hükümet Programları ve TBMM Genel Kurul 
Görü!meleri isimli bu kaynak eserde bugüne kadar görev yapan bütün Hükümetlerin Bakan-
lar Kurulu listeleri, hükümet programları ve programların Genel Kurul görü!meleri ile güven 
oylaması sonuçları yer almaktadır.

Programların yanı sıra Genel Kurul görü!meleri ve oylama sonuçlarını da içermesi ba-
kımından ilk olan bu eser ara!tırmacılar için temel bir kaynak olacaktır. Hükümetlerin belli 
alanlardaki politikaları üzerine kar!ıla!tırmalı çalı!ma yapmak artık daha kolay olacaktır.

Bu eser aynı zamanda, yakın tarihimize ait olayların, ülke ve dünya gündemi hükümet 
politikalarına, dolayısı ile parlamentoya nasıl yansıdı#ının en güzel ve özet sunumu niteli#in-
dedir.

Yasama ve parlamento tarihi literatürüne oldukça önemli katkı sa#layaca#ını umdu#u-
muz “Tarihe Dü!ürülen Notlar” kitap serimizin 4’üncü eseri olarak 10 cilt halinde yayınlanan 
bu eserin hazırlanmasında birincil kaynak olarak “TBMM Tutanak Dergisi” özgün basımları 
ile referans alınmı!tır. Tutanaklardaki bazı küçük dizgi ve sözcük hatalarının düzeltilmesi 
dı!ında orijinal yapı korunmu!tur.

Ba!bakanların görev yaptıkları dönemlere ait foto#raflarının sa#lanması konusunda 
“Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü#ü” Foto#raf Koleksiyonundan yararlanılmı!tır.

Kitabın içeri#inin tamamına yayınından kısa bir süre sonra TBMM web sayfasından 
eri!im mümkün olacaktır. 

Yakın siyasi tarihimize ı!ık tutacak önemli bir kaynak niteli#indeki bu eserin pek çok 
ara!tırmaya katkı sa#layaca#ına inanıyor, ba!ta Genel Sekreterimiz Dr. "rfan Neziro#lu ile 
Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz olmak üzere hazırlan-
masında eme#i geçen tüm personelimize te!ekkür ediyorum.





Önsöz

Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden birisi de Bakanlar Kuru-
lunu ve bakanları denetlemektir. Bu denetime esas olacak metinlerden en önemlisi hiç !üphe-
siz hükümet programlarıdır. 

Hükümet programı ya da Anayasada kullanılan ifadeyle “Bakanlar Kurulunun progra-
mı”, kurulu!undan en geç bir hafta içinde Ba!bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna ba!vurulur. 

Programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra güvenoyu için görü!meler ba!lar 
ve görü!melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 

Bu eserin basıldı"ı tarih itibariyle 25.4.1920 tarihinden bugüne, Cumhuriyetin ilanına 
kadar 5 #cra Vekilleri Heyeti dahil 66 hükümet kurulmu!, hükümet programı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunmu!, Genel Kurulda program üzerinde görü!meler yapılmı! ve niha-
yet güvenoyu ile süreç tamamlanmı!tır. 

Hükümet programlarına çe!itli kaynaklardan ula!mak mümkün ise de görü!me tuta-
naklarına ve güven oylaması sonuçlarına eri!mek daha zor bir süreçtir. Elinizdeki eseri de"er-
li kılan Bakanlar Kurulu listesi, bakanların görev tarihleri, koalisyon hükümeti ise koalisyon 
protokolleri, hükümet programları, hükümet programlarının Genel Kurulda okunan hali, 
hükümet programlarının TBMM Genel Kurulundaki görü!me tutanakları ve oylama sonuç-
larına toplu olarak ve kolayca eri!ilmesine imkân sa"lamasıdır. 

Kitabı Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcımız Dr. Tuncer Yılmaz ile birlikte 
titiz bir çalı!ma sonucunda yayına hazırladık. Gül!ah Erdem Efe ve U"ur saçı ba!ta olmak 
üzere eme"i geçen herkese te!ekkür ediyorum.

Eserin kar!ıla!tırmalı yeni ara!tırmalara kaynaklık etmesini umuyorum.

!
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I. Demirel Hükümeti 
27.10.1965-03.11.1969



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Süleyman DEM!REL (Isparta)  27.10.1965-03.11.1969

Devlet Bakanı 
N. Cihat B!LGEHAN (Balıkesir) 27.10.1965-03.11.1969

Devlet Bakanı 
Refet SEZG!N (Çanakkale) 27.10.1965-03.04.1967 
S. Hüsamettin ATABEYL! (Erzincan) 03.04.1967-03.11.1969

Devlet Bakanı 
Mehmet Kâmil OCAK (Gaziantep)  27.10.1965-28.05.1969

Devlet Bakanı 
Ali Fuat AL!"AN (Samsun)  27.10.1965-03.04.1967 
Sadık Tekin MÜFTÜO#LU (Zonguldak) 03.04.1967-03.11.1969

Devlet Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski$ehir) 03.04.1967-03.11.1969

Adalet%Bakanı 
Hasan D!NÇER (Konya)  27.10.1965-01.08.1969 
Hidayet AYDINER (C.S. Ba&ımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969

Milli Savunma Bakanı 
Ahmet TOPALO#LU (Adana) 27.10.1965-03.11.1969

"çi!leri%Bakanı 
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya) 27.10.1965-01.08.1969 
Salih Ragıp ÜNER (C.S. Ba&ımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969

Dı!i!leri%Bakanı 
!hsan Sabri ÇA#LAYANG!L (C.S. Bursa Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969

Maliye%Bakanı 
Mehmet !hsan GÜRSAN (!zmir) 27.10.1965-02.11.1966 
Nevzat Cihat B!LGEHAN (Balıkesir) 14.11.1966-03.11.1969

Milli E#itim Bakanı 
Orhan DENG!Z (U$ak)  27.10.1965-03.04.1967 
Mehmet !lhami ERTEM (Edirne) 03.04.1967-03.11.1969

Bayındırlık%Bakanı 
!. Etem ERD!NÇ (C.S. Kütahya Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967 
Orhan ALP (Ankara)  03.04.1967-03.11.1969

Ticaret%Bakanı 
Mustafa Macit ZEREN (C.S. Amasya Üyesi) 27.10.1965-02.11.1966 
S. Tekin MÜFTÜO#LU (Zonguldak) 02.11.1966-03.04.1967 
Ahmet TÜRKEL (Bursa)  03.04.1967-03.11.1969



Sa#lık%ve%Sosyal Yardım Bakanı 
Edip SOMUNO#LU (C.S. Erzurum Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967 
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.04.1967-03.11.1969

Gümrük ve Tekel Bakanı 
!brahim TEK!N (Adana) 27.10.1965-10.12.1968 
Nahit MENTE"E (Aydın) 10.12.1968-03.11.1969

Tarım%Bakanı 
Bahri DA#DA" (Konya) 27.10.1965-12.08.1969 
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 12.08.1969-03.11.1969

Ula!tırma%Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski$ehir) 27.10.1965-03.04.1967 
Mehmet Saadettin B!LG!Ç (!stanbul)  03.04.1967-01.08.1969 
Mehmet !ZMEN (C.S. Ba&ımsız Giresun Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969

Çalı!ma%Bakanı 
Ali Naili ERDEM (!zmir) 27.10.1965-06.12.1968 
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 16.12.1968-03.11.1969

Sanayi%Bakanı 
Mehmet TURGUT (Bursa) 27.10.1965-03.11.1969

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
!brahim DER!NER (TBMM dı$ından) 27.10.1965-03.04.1967 
Refet SEZG!N (Çanakkale) 03.04.1967-03.11.1969

Turizm%ve%Tanıtma%Bakanı 
Nihad KÜR"AD (!zmir) 27.10.1965-03.11.1969

"mar ve "skân Bakanı 
Haldun MENTE"EO#LU (C.S. Mu&la Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969

Köyi!leri%Bakanı 
Sabit Osman AVCI (Artvin) 27.10.1965-03.04.1967 
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 03.04.1967-16.12.1968 
Mehmet Selahattin KILIÇ (Samsun) 16.12.1968-03.11.1969

Orman Bakanı 
Sabit Osman AVCI (Artvin) 11.08.1969-03.11.1969



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 2 Cilt 1 Birle!im 5

Sayfa 74-97
03.11.1965 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

GEÇ!C! KÂT!PLER: Önol !akar (Manisa)
Barlas Küntay (Bursa)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, gündemimizin birinci maddesinde Ba$-
kanlık Divanı üyelerinin seçimi vardır. Bakanlar Kurulu programının Millet Mec-
lisinde okunmasını mütaakıp Cumhuriyet Senatosunda da okunması lâzım geldi-
&inden gündemin ikinci maddesinin birinci maddeden evvel müzakeresi hususunu 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler…

Kabul edilmi$tir.

Bakanlar Kurulunun programını okumak üzere Sayın Ba$bakan buyursun. 
(Ba"bakan Süleyman Demirel, soldan $iddetli alkı$lar ve “bravo” sesleri arasında küsü-
ye geldi)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mecli-
sin de&erli milletvekilleri,

Anayasa hükümlerine göre, Yüksek Meclisinize Hükümet Programını arz et-
mek için huzurunuzda bulunuyorum.

Programımızın tafsilatına giri$meden evvel, Hükümetimizin gelecekteki her 
türlü çalı$malarına ruh ve hayat verecek olan mü$terek inançlarımız ve temel ilke-
lerimiz üzerinde kısaca durmaklı&ıma yüksek müsaadelerinizi rica edece&im.

Muhterem Milletvekilleri,

Adalet Partisi; Anayasamızın teminat altına aldı&ı bütün temel hak ve hürri-
yetleri, millî müesseselerimizi korumayı, Türk Milletine huzuru, refahı, saadeti, 
affı, müsamahayı ve karde$li&i vadederek iktidara gelmi$ bulunmaktadır. (Soldan 
alkı"lar)

Hiç $üphe yoktur ki her Hükümetin ba$lıca görevi olan bu vecibeler ve Türk 
Milletinin en tabii hakkı olan bu nimetler; ancak hep birlikte gö&üsleyece&imiz gay-
ret ve faaliyetler neticesinde elde edilebilir. Biz; bir intikal devriminin mübala&alı, 
tezatlı, kırıcı hadiselerinin bütün tesirleri ve neticeleriyle kapanmı$ oldu&una yü-
rekten inanmaktayız. (Soldan alkı"lar) Türkiye’ye aydınlık ve ümit dolu yeni bir de-



vir ba$lamı$tır. Bu devir, millî müesseselerimizle birlikte parti ve zümre farkı güt-
meden bütün vatanda$larımızın mü$terek eseri olarak yaratılacak ve ya$ıyacaktır.

Hükümetimizin siyasî alandaki ba$lıca gayreti, bu güzel neticeyi istihsal et-
mek, Türkiye’mizi içte ve dı$ta kuvvetli, istikrarlı, itibarlı bir Hükümet, gelece&in-
den emin olarak ya$ıyan insanlarla dolu bir ülke haline getirmek için gereken bütün 
tedbirleri almak olacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

!çinde bulundu&umuz $artların ve böyle bir devirde iktidar olmanın ne kadar 
büyük bir a&ırlık ve sorumluluk ta$ıdı&ını tamamiyle müdrik bulunuyoruz. Vazifede 
ba$arıya ula$abilmek için dayandı&ımız tek kuvvet; büyük Türk Milletinin gösterdi-
&i geni$ güven ve e$siz teveccühtür. (Soldan alkı"lar) Ayrıca birlikte millet hizmetine 
girdi&imiz $u kutsal çatı altında, beraber çalı$mak imkânına kavu$tu&umuz siyasî 
partilerimizin; yapısı tenkidlerinden, yerinde ikazlarından güç alaca&ımıza eminiz.

Engin bir demokrasi tecrübesiyle olgunla$an büyük milletimizin basiretli dav-
ranı$ı sayesinde, tam bir dürüstlük ve seviyeli bir mücadele içinde geçen 10 Ekim 
seçimleri sonunda, Anayasamızın, partileri, demokratik rejimimizin vazgeçilmez 
unsurları olarak de&erlendiren hükümlerinin siyasî hayatımızda bütün $ümulü ile 
inikâsını görmek, Türk demokrasi tarihinin en önemli ve pek $erefli bir dönüm 
noktası olmu$tur. Bu hususu $ükran ve iftiharla belirtmeyi zevkli bir vazife say-
maktayız.

Sayın Milletvekilleri,

Programımızın izahına geçerken her $eyden evvel açıklanacak husus, Atatürk 
ilkelerine ve 27 Mayıs inkılabına dayanan ve millî iradenin tasvibine mazhar olan 
Anayasamızın ruhu ve metni ile hâkim kılmanın $a$maz hedefimiz oldu&udur. De-
mokratik düzenin ve Türk Devletinin temeli olan Atatürk devrimlerini her yönü ile 
korumayı en ba$ta gelen bir ödev saymaktayız.

Büyük Atatürk’ün bizlere emanet etti&i demokratik Cumhuriyet, “Hâkimiyet 
Kayıtsız "artsız Milletindir” düsturu üstünde yükselmektedir. Hürriyetin nimet-
lerinden faydalanarak, haysiyetli, rahat ve korkusuz bir hayat sürebilmek; ancak 
bütün medeni toplumların mümeyiz vasfı haline gelen demokratik rejim içinde 
mümkündür. Bu sebeple yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız i$lemesi, bütün 
meselelerin dü&üm noktasıdır.

Atatürk devrimlerinin özü olan; hür, Batılı ve medeni bir toplum düzeni kura-
bilme hedefi, dü$ünce ve davranı$larımızın en kıymetli ilham kayna&ıdır. Demok-
ratik Anayasamızın getirdi&i hürriyet müesseselerini ya$atmak ve geli$tirmek, ha-
reketlerimize rehber olacak en kutsal ödevler arasındadır. !ktidar veya muhalefet 
olarak siyasî partilerin birbirlerini tamamlıyan görevleri oldu&una inanıyoruz.

Bütün siyasî te$ekküllerin Anayasa sınırları ve demokratik gelenekler ve usul-
ler içinde, asgari bazı mü$terekler etrafında ittifak etmelerini, hürriyet düzeni ve 
demokratik rejimin ba$arısı için temel bir $art olarak görmekteyiz. Bu sebepledir 



ki; artık rejim meselesini, sistem ve siyasî düzen davasını tartı$ma sınırı dı$ında 
tutmak gerekti&ine inanıyoruz. Hangi siyasî görü$e sahibolursak olalım, birbirimi-
ze tahammül etmek, birbirimizin fikir ve davranı$larına kar$ı müsamahalı olmak 
gerekti&ine inanıyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Devletin ba$lıca görevinin vatanda$ın can ve mal emniyetini, seyahat ve çalı$-
ma hürriyetini teminat altına almak, yurdun emniyet ve asayi$ini gere&i gibi koru-
mak oldu&unda kesin bir inanca sahip bulunan Hükümetimiz, bu konuda gerekli 
bütün tedbiri alacaktır.

Emniyet ve asayi$ bahsinde halkın idari makamlarla, polis ve jandarma ile 
i$birli&i yaparak kar$ılıklı güven ve yardımla$ma atmosferine girmesi emniyet ve 
asayi$in tesisi bakımından son derece önemlidir. Emniyet kuvvetlerimizin, polis ve 
jandarmanın otoritesini takviye etmek, halkla münasebetlerinde kar$ılıklı saygı ve 
güven hislerini kuvvetlendirmek, $ehir merkezlerinde ve yurdun ücra bölgelerinde 
yetersiz olan kadrolarını artırmak gerekmektedir.

!darenin tarafsızlı&ı hususundaki inancı vatanda$lar ve Devlet memurları in-
dinde tartı$ılmasına imkân olmayan bir kanaat halinde yerle$tirmek daima titizlik-
le göz önünde bulunduraca&ımız bir husus olacaktır.

Türk milleti mahdut kaynaklarından ayırdı&ı paylarla kamu hizmetlerinin gö-
rülebilmesi için büyük fedakârlıklara katlanmaktadır. Kamu sektörünün cari mas-
rafları, bütçemizin ve millî gelirimizin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Devlet 
kadrolarımızın da iyi yeti$mi$, faziletli ve çalı$kan birçok eleman mevcuttur. Buna 
ra&men, vatanda$ Devlet hizmetlerinin yeterli $ekilde görülmedi&inden yakınmak-
tadır. Cari masrafların, kalkınmamızı zorla$tıran ve Devlet hizmetlerini çok pahalı 
bir faaliyet haline getiren mahiyeti devamlı bir $ikâyet konusu olmu$tur. Devlet 
memurları, otorite ve rehberlik noksanından, ya da çalı$kan ve te$ebbüs sahibi ele-
manların te$vik edilmeyip, aksine takibata maruz bırakılmaları endi$esinden, pasif 
ve atıl duruma girmi$lerdir. Tarafsız, kaliteli teknisyenler olarak kamu hizmetini 
ba$arı ile yürütmek azminde olan memur kütlesinin, partizan bir zihniyet ta$ıyan 
idareler tarafından ra&bet ve itibar görmemesi, Devlet dairelerinde moral çöküntü-
sü yaratmı$tır. (Soldan alkı"lar)

Millet hizmetinde ve kanunların emrinde bulunan memur kütlesine, hizmet 
emniyeti getirilecektir. !dare mekanizması içinde; vicdani ve mesleki kanaatini hür 
bir $ekilde ifade eden memurların güven içinde bulunmaları, millet sevgisi ve hiz-
met $evki içinde vazifelerini görebilmeleri, tarafsız idare anlayı$ımızın tabii bir so-
nucudur. (Soldan bravo sesleri)

Bütün bu aksaklıkların giderilmesi, idarenin yeni ba$tan düzenlenmesini ge-
rektirmekle beraber, aynı zamanda genel ortamın manevi ve psikolojik havasının 
de&i$tirilmesi ile mümkün olacaktır.

!dari hayatımızı güçle$tiren, i$lerimizi geciktiren çok masraf, büyük gayret sar-
fı ile az hasıla temin eden formaliteleri gidermek ve kurulu$ hatalarını düzeltmek 



her i$i merkeziyetçilikte arayan bir zihniyet yerine kanun sınırları içinde muhtar 
mahalli idareleri geli$tirerek vatanda$ hizmetinin sürat ve suhuletle görülmesi yo-
lunda gerekli reformları memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir $ekilde 
ve kısa zamanda tahakkuk ettirmek; gayelerimizin ba$ında gelmektedir.

Bu cümleden olarak giri$meyi dü$ündü&ümüz, idareyi ve idari metotları ye-
niden düzenleme çalı$maları çerçevesi içinde, lüzumsuz ve sıkıcı formaliteleri 
bertaraf ederek vatanda$ın günlük hayatına ve Devletle olan temaslarına ferahlık 
getirecek bir “kırtasiyecilikle sava$” programının uygulamasına en kısa zamanda 
ba$layaca&ız. Bu yolda alınacak tedbirleri, idare mekanizması içinde çok muhtaç 
bulundu&umuz geni$ tasarruflara da yol açaca&ı muhakkaktır.

Bünyemizde sinsi sinsi ya$adı&ı öteden beri bilinen fakat son zamanlarda açık-
ça harekete geçti&i görülen her türlü zararlı cereyanlardan, bilhassa komünizme 
yönelmi$ faaliyetlerden, rejimimizin ve cemiyet nizamının zedelenmemesi için ka-
nunlarımızı gaye ve ruhuna uygun olarak tatbik etmek, Anayasadan do&an hürri-
yetleri, hürriyeti yok etmek yolunda bulunmaya asla meydan ve imkân vermemek 
en önemli vazifemiz olacaktır. (Alkı"lar) Anayasamızın Türk Milletinin tümü için 
öngördü&ü sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirlerinin gerçekle$tirilmesini bu ko-
nunun en müessir devası olarak görmekteyiz. Bu meyanda Hükümetimizin hangi 
alanda olursa olsun, her türlü suiistimallerle mücadele etmeye kesin $ekilde kararlı 
oldu&unu belirtmeyi lüzumlu görmekteyiz. (Alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Milli e&itim politikamızın temeli; vatanda$ın bir kütle halinde kalkınabilmesi-
ne, maddi ve manevi hayatını teçhiz ederek ve millî $uuru hâkim kılarak yeti$tir-
mesine yardım etmektir.

Milli e&itim davası, Türkiye’de hürriyet rejiminin ve demokratik düzenin te-
melini besleyen bir kaynak oldu&u kadar, memleket kalkınmasının en güçlü vası-
talarından biridir. Bunun için her $eyden önce temel e&itim meselesini halletmek, 
dü$ük olan okuryazar oranını yükseltmek gerekmektedir. Temel e&itime paralel 
olarak orta ö&retim, teknik e&itim ve yüksekö&retim faaliyetlerini de geli$tirmek 
zorundayız. Bu arada yeti$kinlerin e&itimini de ihmal etmemek mevkiindeyiz.

Bütün köylerin okula kavu$turulması, ilkö&retim kadrosuna yeter sayıda ö&-
retmen yeti$tirilmesi için gereken tedbirler alınacaktır. Ö&retmenlerin hayat $art-
ları, maddi ve manevi ihtiyaçları yakından takibedilecektir. Kabiliyetli köy çocukla-
rının ö&retime devam edebilmesi, muhtaç durumda olanlara Devletin yardım elini 
uzatabilmesi için parasız yatılı ö&renci adedini süratle artıraca&ız.

Orta ö&retimin ö&retmen ihtiyacını kar$ılıyabilmek için yeti$mi$ elemanların 
meslekte kalmasını sa&lıyacak her türlü tedbiri alaca&ız ve ö&retmen yeti$tirecek 
okulların adedini artıraca&ız.

Üniversite ve yüksekokullara devam etmeyip mesleki ve teknik alanlara git-
mek istiyen gençlerimiz için teknik ö&retim müesseselerini takviye edecek ve aded-
lerini artıraca&ız.



Sanayi ve i$ hayatiyle mesleki ve teknik ö&retimin i$birli&ini sa&lıyaca&ız. Ma-
halli sanatların geli$tirilmesine ve turizm e&itimine önem verece&iz. Memleketi-
mizin çok muhtacoldu&u elektrik, elektronik, tekstil, matbaa, petrol kimyası gibi 
elemanları yeti$tirece&iz.

!mam-Hatip Okulları, Mesleki Orta ve Teknik Okul mezunlarına yüksekö&re-
tim imkânlarını açık tutarak kabiliyetlerini geli$tirmelerini sa&lıyaca&ız.

Sayın Milletvekilleri,

Üniversite ve yüksekö&retim kurumları ile bu kurumlarda çalı$an ö&retim üye-
lerine her bakımdan destek olmak en önemli görevlerimizi arasındadır.

Üniversite ö&retim üyelerinin, asistanlardan ba$lıyarak tazminat meselelerini 
tatminkâr bir $ekilde halletmek, mesle&e yeterli elemanların girmesini ve bu mes-
lekte kalmasını te$vik etmek için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyece&iz.

Üniversite ve yüksekö&renim gençli&ini hayat sıkıntısından kurtarmak, sıhhi, 
rahat ve ucuz ö&renci yurtlarına kavu$turmak, yeti$mekte olan gençli&in bo$ za-
manlarını de&erlendirmek, kütüphane ve kitap meselelerini halletmek, muhtaç du-
rumda olanlara burs imkânlarını artırmak mevcutları kifayetli hale getirmek Türk 
gençli&inin memlekete yararlı, gelece&i güvenle bakan birer vatanda$ olarak yeti$-
mesini sa&lamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak kesin kararımızdır.

Yeniden üniversite ve yüksekö&retim müesseseleri kurmak üzere derhal hazır-
lıklara ba$lıyaca&ız. Büyük bir ihtiyaca cevap veren ve modern prensiplere dayanıla-
rak kurulan Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin noksanlarını 
tamamlıyarak kadrolarını süratle dolduraca&ız

Üniversiteler ve ara$tırma enstitüleriyle çe$itli Devlet dairelerinin i$ birli&i 
yapmasını te$vik edece&iz. Ve tabii ki ara$tırmaların geni$lemesi yoliyle ilim adam-
larımızdan memleket meselelerinin çözümünde geni$ ölçüde faydalanaca&ız.

Mevcut üniversitelerimizi modern manâda e&itim yapacak $ekilde dershane-
ler, laboratuvarlar, deneme çiftlikleri, ders ve ara$tırma malzemesi ile teçhiz etme-
nin zaruret oldu&una inanıyoruz.

Bu arada üniversitelerimizin yarım kalmı$ in$aatlarının tamamlanmasını ön 
planda tutaca&ız.

Üniversitelerdeki malî mevzuattaki formaliteleri basitle$tirmenin yollarını 
arayaca&ız.

Bölge tiyatrolarının faaliyete geçmesi için gereken tedbirleri süratle alaca&ız.

Yüce Meclisin de&erli üyeleri,

Hükümetimiz, vicdan ve din hürriyetini bütün vatanda$larımızın tabii ve kut-
sal hakları olarak görür; bu hakların da di&er tabii haklar gibi Anayasamızın te-
minatı altında bulundu&una inanır. Din hürriyeti ile sıkı sıkıya ba&lı olarak ibadet 
serbestli&inin de vatanda$ın en tabi hakları arasında yer aldı&ı kanaatindedir.



Anayasamızın laiklik prensibini; vatanda$ın dini ihtiyaçlarını baskı altında tu-
tan, din ve ibadet hürriyetini, din e&itimini kısıtlayan bir çerçeve içerisinde müta-
laa etmek mümkün de&ildir. Bütün medeni memleketlerde oldu&u gibi, iktisadi ve 
kültürel alanda süratle mesafe alan memleketimizde de, manevi inanç ihtiyacını 
kar$ılayacak $ekilde din e&itimine önem verece&iz. Modern hayatın icaplarına uy-
gun, kültür seviyesi yüksek vatanda$ kütlelerini tatmin edecek, iyi e&itim görmü$ 
din adamlarının yeti$mesine gayret edece&iz. Gördükleri hizmetin önemi ve yeti$-
tirilmeleri için katlanılmı$ fedakârlıklarla mütenasibolarak, hayat $artlarını ıslah 
edecek tedbirleri alaca&ız.

633 sayılı Kanunla Diyanet !$leri Te$kilatına yeni ve hakiki hüviyeti verile-
cektir. Te$kilat Kanununun süratle tatbikine geçilerek din görevlilerinin her türlü 
sıkıntılarına son verilmesi, Te$kilat Kanununun tatbikatta güçlük çıkaran hüküm-
lerinin acele de&i$tirilmesi tedbirlerine ba$vurulması ve aydın din adamlarının ye-
terli vasıf ve sayıda yeti$tirilmesi üzerinde önemle duraca&ımız konulardandır.

Sayın Milletvekilleri,
Batı dünyasında oldu&u gibi kamu hizmetleri ve çe$itli sosyal hizmetlerin gö-

rülmesinde büyük rol oynıyan vakıf tesis ve benzeri hayır müesseselerinin geli$ti-
rilmesine çalı$ılacaktır. Bunun için kanunlarımıza gerekli hükümler konacak, va-
tanda$larımızda vakıf yapma arzusu te$vik edilecektir.

Spor hem e&itim, hem de beden sa&lı&ı bakımından çok önemli bir vasıtadır. 
Gençli&in ruh ve beden sa&lı&ı bakımından çok önemli bir vasıtadır. Gençli&in ruh 
ve beden e&itiminde, spordan daha geni$ $ekilde faydalanması gerekti&ine kaani-
yiz. Vatanda$ların her ya$ta spor faaliyetinde bulunabilmeleri için, Devlet ve ma-
halli idarelerimizin daha fazla gayret göstermesi lazımdır.

Bunun için güre$ ve binicilik gibi millî sporlarımızla birlikte, gençli&in ve hal-
kın spor ihtiyaçlarını kar$ılayacak tesisler geni$letilecek ve yayılacaktır. Amatör 
sporculuk te$vik edilecektir.

Bunun için mevzuat alanında gereken tedbirler alınacak, malî kaynaklar ara-
nacaktır.

Sayın Milletvekilleri,
Son 20 yılda Türk basınında önemli de&i$meler ve geli$meler meydana gelmi$, 

Türk basını çetin problemlerle kar$ı kar$ıya kalmı$tır. Devletin basın hürriyetine 
gölge dü$ürmeden, bu meselelerin çözümlenmesinde ona yardımcı olması gerekti-
&ine inanıyoruz. Hür cemiyet düzeninin ve demokratik sistemin en büyük teminatı 
olan basınımıza her bakımdan destek olmak, bizim için en büyük mazhariyet ola-
caktır.

Basın mensuplarının sosyal güvenlik ihtiyaçlarına uygun tedbirleri, bu arada 
i$sizlik sigortası konmasını mevzuatımıza ithal edece&iz.

Bugün tazminat hükümleri dolayısiyle basın i$ kolunda görülen i$ ve i$çi seyya-
liyetinin ortadan kalkması, hem i$verenlere hem de fikir i$çilerine türlü güçlükler 
çıkarmaktadır. Buna daha teminat verici çareler aranacaktır.



Gazetelerin yatırım malları ve kâ&ıt sa&lamaktaki mü$küleri ele alınacak, bir 
yandan kâ&ıt sanayiinin geli$tirilmesine çalı$ılırken, öte yandan ithalat ve kredi ko-
laylıkları temin edilecektir.

Gazete tevzii i$ini daha süratli, istikrarlı ve rasyonel bir hale getirmek için Dev-
let bu alanda da gerekli destek ve yardım gösterecektir.

Basınla ilgili suçların affı lüzumuna kaaniyiz.

Sayın Miletvekilleri,

Anayasamızın kabul eyledi&i temel hak ve hürriyetleri tahribetmek amacını 
güden her türlü tahriklerin sürat ve isabetle önlenmesini teminin, bir taraftan 
mevcut mevzuata vuzuh vermek ve di&er taraftan usul ve te$kilat kanunlarında 
icabeden de&i$iklikleri sa&lamak maksadiyle gerekli kanun tasarıları süratle hazır-
lanacaktır.

Milletvekilleri seçiminde nispi temsil usulünü muhafaza etmekle beraber son 
uygulamada açıkça görülen mahzurları önliyecek ve Senato seçimlerini ekseriyet 
usulüne iade edecek de&i$iklikleri tasarı halinde Yüce Meclise sunmak kararın-
dayız. (Soldan alkı"lar) Aynı zamanda memleketimizi her yıl seçim tansiyonunda 
tutan bugünkü fiili durumu bir düzene sokarak hiç olmazsa iki senede bir seçim 
yapılmasını mümkün kılacak $ekilde mevzuatı ıslah etmek yoluna gidece&iz.

Adaletin süratli ve az masraflı olarak gerçekle$mesi için, usulle ilgili hükümler-
de gerekli de&i$iklikler yapılacaktır.

Yargıtay Kanununun, mahkemeler ve bakanlık merkez kurulu$u ile adalet ca-
miasına dâhil di&er te$ekküllere ait mevzuatın $imdiye kadar yapılan tatbikattan 
alınan neticelerden de faydalanılarak gözden geçirilmesi suretiyle gerekli kanun 
tasarıları hazırlanacaktır.

Hâkim ve savcılarla di&er adalet memurlarının çalı$malarının verimli olması-
nı, yeti$tirilmelerini ve mesleklerinin $eref ve itibarını sa&lıyacak ve hizmetlerinin 
önemi ile mütenasip hayat $artlarını temin eyliyecek özel hükümleri kapsıyan ka-
nun çalı$malarına ba$lanacaktır.

Ceza infaz sistemimizin esası; içtimai adalet fikrine dayanan ve Garp memle-
ketlerinde çoktan beri tatbik edilip suçların önlenmesinde müspet sonuçlar vermi$ 
olan ve ifadesini, ceza ve terhip yerine ıslah ve terbiye $eklinde bulan bir sistem 
olacaktır.

Gerek me$ruten ve gerekse bihakkın tahliye edilen hükümlülere, ikamet ede-
cekleri mahalde i$ temin etmek ve me$ruten tahliye müddetleri içerisinde hüküm-
lüleri daimi surette nezaret altında bulundurmak ve kendilerini cemiyete intıbak 
ettirmek hususunda her türlü yardımı yapmak maksadiyle patronaj müessesesinin 
kurulmasına biran evvel tevessül edilecektir. (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar) "umül-
lü memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tesbit edilecek bir af kanu-
nu tasarısı hazırlanacaktır. (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar)



Sayın Milletvekilleri,

Maliye politikamızın hedefleri, hızlı kalkınmaya yardım edecek $ekilde millî 
tasarrufları artırma, ekonominin enflasyon ve deflasyon gibi dengesizli&e sürük-
lenmesini önleme ve artan millî gelirin vatanda$lar arasında, sosyal adalet prensip-
lerine uygun olarak da&ıtılmasına yardımcı olmaktır.

Vasıtalı ve vasıtasız vergi sistemlerimizi verimleri, etkileri ve tatbikat netice-
leri bakımlarından esaslı bir incelemeden geçirmek kararındayız. Bu tetkikler sı-
rasında vergi sistemlerimizin modern vergi esaslarına uygunluklarının ve verim-
liliklerinin ara$tırılması, bunların serbest te$ebbüse alanına ve genellikle üretimin 
artması üzerine yaptıkları olumsuz etkiler varsa te$his ve tesbit edilerek bertaraf 
edilmeleri hususları üzerinde durmak amacımızdır.

Bu arada Vergi Usul Kanunu ve vergi kaza sistemimizin ıslahı çarelerinin de 
ara$tırılması gerekti&ine kaniyiz. Vergi mükelleflerini lüzumsuz yere sıktı&ı, $üphe 
ve güvensizlik yarattı&ı bu tetkiklerle tesbit edilecek tatbikat ve usuller behemahal 
de&i$tirilecektir. Vatanda$ların Devletle olan malî münasebetlerinde kar$ılıklı an-
layı$ın, itimadın, hüsnüniyetin esas ve hâkim olması lazım geldi&ine inanmaktayız.

Vergi Usul Kanunumuzda bir otokontrol müessesesi olarak ihdas edilmi$ ol-
masına ra&men, ticari mahremiyeti selbeder bir mahiyet gösteren, psikolojik et-
kileriyle tatbikine ba$lanıldı&ı tarihten bu yana mükellef zümreleri üzerinde geni$ 
çapta huzursuzlukların, endi$e ve güvensizliklerin husule gelmesine sebebiyet ver-
mi$ olan “servet beyanı” müessesesi yerine vergi ziyanını önliyecek müessir ve ilmi 
tedbirler getirilmesi lüzumuna kaaniyiz. (Soldan alkı"lar) Dar gelirli vatanda$lar ile 
i$çi ücretlerinden alınmakta olan tasarruf bonoları tamamen kaldırılacaktır. (Sol-
dan bravo sesleri ve alkı"lar) Bu arda Hazinenin malî takati elverdi&i anda tasarruf 
bonoları müessesesine son verece&iz.

Yıldan yıla, kamu harcamalarının hem hacim, hem de millî gelire nisbetle yüz-
desinin artmasını önlemek, yüksek masraflı ve maliyetli bir bütçe politikasına son 
vermek azmindeyiz. Bu suretle, amme idaresini ucuzlatacak, Devlet masraflarının 
iktisadi kalkınmamız üzerindeki yükünü hafifletmeye gayret sarf edece&iz.

Vatanda$ın verdi&i vergilerle milyarlarca lira de&erinde kaynakları sinesinde 
toplamı$ olan !ktisadi Devlet Te$ebbüslerini daha verimli çalı$tıracak, iktisadi kal-
kınmamıza yardım edecek $ekilde kaynak yaratmalarını temin edece&iz. Bunun 
için, bu müesseseleri yeterli eleman ve idarecilerle takviye lüzumuna inanıyoruz.

!ktisadi Devlet Te$ekkülleri arasında, Devlet kontrolu altında bulunmasına 
lüzum kalmıyanlardan ba$lıyarak, bunların tedricen ve imkân olursa bir holding 
halinde halkın kontrol ve mülkiyetine geçmesini sa&lıyaca&ız.

Bu suretle elde edilecek yeni kaynaklarla, daha önce ve iktisadi kalkınmamızı 
kamçılama bakımından, daha dinamik sektörlerde yatırımlara gidece&iz.

Sanayile$me alanında, hızla mesafe alan bazı memleketlerin yaptı&ı gibi, va-
tanda$ın katıldı&ı ortaklıklar kurarak, tamamen özel sektör prensipleriyle çalı$an 



kurumların, sermaye kaynaklarını takviye edecek $ekilde, karma te$ekküllerin ku-
rulmasını te$vik edece&iz.

Çeyrek asır önce, de&i$ik $artlar altında, esasları konmu$ oldu&u halde bugüne 
kadar anaçatısı bir türlü de&i$memi$ olan, döviz kontrol mevzuatımızı ve Türk pa-
rasını koruma mekanizmasını yeniden ele alaca&ız.

Cari muameleler ve sermaye hareketleri kalemlerindeki kontrol ve tahditle-
ri, tediye bilançomuzu ıslah etti&imiz nisbette yumu$atıp serbestle$tirece&iz. Dı$ 
âlemle olan münasebetlerimizi tanzim eden mevzuata seyyaliyet verece&iz.

Maliye politikamızı, amme masrafları yönünden, kalabalık ve gelir seviyesi 
dü$ük vatanda$ların e&itim, sa&lık, sosyal güvenlik ve ula$tırma gibi ihtiyaçlarını 
daha geni$ ölçüde kar$ılıyabilecek $ekilde tanzim edece&iz.

Gelir kaynakları, yüklendikleri hizmetleri ödemeye yetmiyen mahalli idare-
lerle, belediyelerin ihtiyaçlarını kar$ılamak üzere, Devlet bütçesinden gereken yar-
dımları yapaca&ız.

Para ve kredi politikasında, memleketin iç malî istikrarını muhafaza edecek, 
kalkınmanın muhtacoldu&u ödeme vasıtalırını yeterli hacımda, ekonominin emri-
ne hazır tutacak bir yol takibedece&iz.

Merkez Bankamızın kredi kontrol vasıtalarını, geçmi$ tecrübelerin ı$ı&ı altın-
da yeniden düzenliyecek ve takviye edece&iz. Merkez Bankamızın kredi müessese-
leri, i$ âlemi ve Devlet maliyesiyle olan ba&larını takviye edece&iz.

Ticari kredilerle, orta vadeli ve uzun vadeli kredi mekanizmaları ve müessese-
leri arasındaki, dayanı$ma ve i$birli&ini artıraca&ız; sanayi, ula$tırma, madencilik, 
ziraat gibi alanlarda ihtiyaç duyulan uzun vadeli kredilerin, bol ve dü$ük faizli bir 
$ekilde yatırım yapacaklara temin edilmesi için, mevcut müesseseleri malî ve tek-
nik yönlerden kuvvetlendirecek ve yenilerinin, açılması için tedbirler alaca&ız.

Sayın Milletvekilleri,

!ktisadi kalkınmamızın ancak hürriyet içinde gerçekle$tirilebilece&ine inanıyo-
ruz. Maddi ve iktisadi alanda elde edilecek ba$arıların, hürriyet ve adaletin hâkim 
oldu&u, medeni ve demokratik bir toplumda gerçek de&erini bulabilece&i kanısın-
dayız.

!ktisadi kalkınma gayretlerimizin hedefi; fert ba$ına dü$en geliri süratle artır-
ma yanında, zümreler ve bölgelerarasındaki dengeyi gerçekle$tirme, iktisadi ve sos-
yal düzenimizin istikrarını koruyabilmelidir. !ktisadi kalkınma bahanesiyle fertleri 
siyasî otoritenin birer kölesi haline getiren onu, üzerinde fütursuzca i$lenebilecek 
bir hammadde telakki eden totaliter dü$ünü$ün $iddetle kar$ısındayız. (Soldan bra-
vo sesleri ve alkı"lar)

Bizim refah devleti anlayı$ımız kendi gerçeklerimizden ve tarihi tecrübeleri-
mizden mülhem bir dü$ünce ve metoda dayanmaktadır. Modern Türk Devletinin 
yolu, 19’ncu yüzyıl kapitalizminin Batı âleminde bile çoktan terk edilmi$ metod-



larından tamamen farklı olacaktır. Bu yol, aynı zamanda, dogmatik sosyalizm ve 
komünizm, milletlere neye mal oldu&u bugün daha iyi görülen ve girift meseleleri 
çözmede yetersizli&i tecrübelerle sabit olan katı inanç ve sisteminden de farklıdır. 
Bu sebepledir ki, toplumun hürriyetlerini refah ve mutlulu&unu her alanda geli$-
tirmek arzusu ile hareket eden hükümetlerin, fertle Devleti birbirinin kar$ısına 
koyarak de&il, her ikisini birbirine yardımcı iki varlık olarak gören bir zihniyetle 
çalı$maları lüzumuna inanıyoruz. (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Refah devleti anlayı$ımız iktisadi bünyemizin karma ekonomi esasına dayan-
masından ilham almaktadır. Karma ekonomiyi tam bir devletçilik veya kollektiviz-
me geçi$in bir safhası olarak kabul eden görü$ün kar$ısındayız. Dünyada her eko-
nomi karmadır. Bizim karma ekonomi anlayı$ımıza göre, Devlet faaliyeti ve kamu 
sektörü vatanda$ın mutluluk ve refaha ula$ma çabasında ona yardımcı olmak, onu 
desteklemek zorunlu&undadır. Bugün ula$tı&ımız geli$me safhası, tabii ve be$eri 
kaynaklarımızın zenginli&i, i$ hayatında yeti$mi$ müte$ebbislerimiz, Türkiye’de 
büyük i$lerin görülebilmesi için Devletin birle$tirici ve ba&layıcı bir rol oynamasını 
zaruri kılmaktadır.

Vatanda$ gayretlerini iktisadi kalkınma hamlemizde en geni$ cephede seferber 
edebilmek için karma ekonomi bünyemizde Devlet ve vatanda$ın birbirine rakip, 
birbirini köstekliyen iki menfi unsur gibi de&il birbirine yardımcı, birbirini tamam-
lıyan iki müspet unsur olarak faaliyette bulunmaları $arttır.

Temeli, vatanda$ın hür karar verme ve kazanma gayretine dayanan karma eko-
nomi sistemimizde, kalkınmamızın planlı bir $ekilde daha rasyonel ve daha süratli 
devam ettirilebilece&ine kaaniyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Planlı kalkınma; bir Anayasa müessesesi oldu&u gibi demokratik plan tekni&i-
nin iktisadi kalkınmada çok müessir bir metot oldu&u inancındayız.

Planı, rasyonel bir iktisadi politika takibedebilmenin en tesirli vasıtası olarak 
görüyoruz. Demokratik memleketlerdeki planlama ile devletçilik arasında ne tatbi-
kat, ne de mantık ve nazariye yönünde, her hangi bir ba& bulunmadı&ı kanaatinde-
yiz. Planı, Devletçili&in tabii bir sonucu olarak gören dü$ünce tarzı, millî hayatımız 
bakımından son derece faydalı ve zaruri bir mekanizma olan plan fikri için, zararlı 
bir davranı$tır. (Soldan alkı"lar)

Plan; biçildi&i $ekilde giyilmesi gereken bir dar ceket de&ildir. Planı, sorum-
suzluk, hareketsizlik ve vatanda$ ihtiyaçlarına sırt çevirmenin bir bahanesi sayan 
görü$e katılmıyoruz.

Planı, halkın benimsiyece&i, sevece&i, gönüllü olarak i$birli&i arzusu duyaca&ı 
bir millî vesika olarak kabul ediyor, plan hedeflerinin halka, i$çiye, müte$ebbise, 
idareciye gelece&in imkânlarını ve icraatını bugünden haber veren bir faaliyet muh-



tırası olarak mütalaa ediyoruz. Planın bir karamsarlık ve ümitsizlik vesilesi de&il, 
bir $evk ve heyecan kayna&ı olmasını arzu ediyoruz.

Demokratik bir düzende ve piyasa mekanizmasına dayanan bir iktisadi bünye 
içinde planlama özel sektör için yol gösterici, aydınlatıcı ve te$vik edici olmalıdır. 
Emredici planın, demokratik ilkeler ve Anayasa düzeni ile ba&da$ması mümkün de-
&ildir. Plan, ancak amme sektörü için ba&layıcı ve emredici bir nitelik kazanabilir. 
!ktisadi planlamayı ekonomimizin çe$itli sektörleri arasında kar$ılıklı münasebet-
leri daha iyi görmek ve takibedebilmek, çeli$meleri önlemek, bütün millî ekonomi 
için, rakam, istatistik ve hesaba dayanan ilmi tahlillerden faydalanmanın bir vası-
tası olarak mütalaa ediyoruz. Planlamayı, en iyi yeti$mi$ uzmanlarla takviye etmek, 
istatistik ve iktisadi haber alma servislerimizi süratle ıslah etmek ve geli$tirmek 
azmindeyiz.

Özel sektör için yapılan planlama hazırlıklarında, özel sektör ve i$çi temsilcile-
ri ile geni$ ölçüde danı$ma ve i$birli&i yapılması gerekti&ine inanıyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye’nin süratle sanayile$mesi iktisat politikamızın temellerinden biri ola-
caktır. Halen memleketimizde süratli bir sanayile$me hamlesi için zemin çok müsa-
it durumdadır. Bu müsait ortamda sanayi alanındaki, yatırım ve te$ebbüsleri te$vik 
etmek ve hızlandırmak için bazı tamamlayıcı tedbirlere ihtiyaç vardır.

Bu maksatla sanayi bölgeleri kurularak, bu bölgelerde yatırım yapanlara ucuz 
arsa ve bina temin edilecektir.

Sanayi kalkınma bankalarının yalnız kredi açma de&il, fakat bilhassa yeni mü-
te$ebbislere, risk sermayesine katılma suretiyle de, yardımcı olan hizmetler görme-
si uygun olacaktır.

Uzun ve orta vadeli sanayi kredi müesseselerinin sanayiciye yakın bir $ekilde 
faaliyette bulunmaları için yeniden sanayi götürülecek bölgelerde $ubeler açmala-
rını te$vik edece&iz.

Sanayile$memizin ilerlemesinde ve özel te$ebbüs alanında büyük yatırımların 
gerçekle$mesine yardımcı bir vasıta olarak sermaye piyasalarının kurulmasına ve 
geli$tirilmesine çalı$aca&ız. Bunun için iktisadi istikrar ve para de&erinin korun-
ması, tasarrufların te$viki, sermaye piyasasında likidite ve emniyetin sa&lanması, 
halkın hisse senedi ve tahvil almaya te$vik $irketleri gibi yardımcı müesseselerin 
geli$tirilmesi, menkul kıymetler borsasının yeterli hale sokulması gibi çe$itli ted-
birler alınacaktır.

!sti$are ve danı$ma servisleri te$kil edilecek; prototipler geli$tirilerek standar-
dizasyon temin edilecek ve çe$itli alanlarda ara$tırma yapmak üzere etüt büroları 
kurulacaktır.

Müte$ebbisler ve idareciler için yeti$tirme ve olgunla$ma kursları açılacaktır; 
sanayicilerimize pazarlama dı$ piyasalar alım satım i$leri ve genel konjonktür hak-
kında lüzumlu bilgiler verilecektir.



Yüce Meclisin Sayın Üyeleri,

Memlekette geni$ bir kütle te$kil eden, üretim ve el eme&inin de&erlendirilme-
sinde son derece önemli rol oynayan el sanatları ve küçük sanayi alanında çalı$an 
esnafın dertleri ve meseleleriyle me$gul olmak ba$lıca görevlerimizdendir. (Soldan 
alkı"lar)

Bunun için Halk Bankası gibi kurumların imkânlarını takviye etmek, sana-
yi siteleri kurularak küçük sanatkârın makine ve alet ihtiyaçlarını ve donatımını 
kolayla$tıracak tedbirler almak, hammaddesini ucuz elde etmesine yardım etmek, 
pazarlama ve ihracat hususunda kendisine önayak olmak, el sanatlarının te$viki 
ve tanıtılması amaciyle sergiler açmak, imalatın kalitesini kontrol için prototipler 
tesbit etmek, esnaf ve sanatkârların birer meskene ve dükkâna kavu$malarında 
gereken bütün yardımları yapmak ve nihayet bu zümreyi sosyal güvenlik te$kilatı 
içine alarak yarınından emin bir hale getirmek, takibedece&imiz politikanın esasla-
rını te$kil edecektir. Bu arada çimento, $eker, kâ&ıt ve gübre fabrikalarımızın tevsi 
çalı$malarına devam edilecek, gerekenlerin sayıları artırılacaktır. Bu arada M.K. 
Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma ihtiyaçlarını kar$ılayacak ve yurdun makina 
sanayiine hizmet edecek $ekilde gerekli malî ve hukuki tedbirleri alınacaktır.

Dı$ ticaret dengemizi düzeltmede di&er önemli bir faktör de ithalat mallarının 
yurt içinde istihsal ve imalatının artırılmasıdır. Akaryakıt, demir-çelik, motorlu na-
kil vasıtaları, petrol sanayii, alüminyum sanayii kimya ve kâ&ıt sanayii gibi çe$itli 
alanlarda daha büyük yatırımlara giderek ithalat mallarını ikame etmeye yarıyacak 
döviz tasarrufu ile ilgili tedbirleri alaca&ız. Üçüncü bir demir-çelik fabrikası kurul-
ması için derhal çalı$malara ba$lıyaca&ız. Kalkınma planımızda ithalat ikamesi he-
deflerini gerçekle$tirecek düzeltmeler yapılacaktır. (Soldan alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Vatanda$ın istikbal endi$esinden kurtulması sosyal güvenlik idealimizin teme-
lidir. Bilhassa emek ve alın teriyle geçinen i$çiler, tabii $artlar ve afetler kar$ısında 
emeklerinin heba olmasiyle kar$ı kar$ıya bulunan çiftçiler, geçimini zor temin eden 
küçük esnaf, sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanarak yarınlarından endi$esiz 
bir hayat sürebilmelidir. Bütün vatanda$larımız ihtiyarlık ve hastalık gibi $ahsi ha-
yatlarında kar$ıla$acakları güçlük ve sıkıntıları sosyal sigortaları yardımiyle yene-
bilmelidir.

!$sizlik sigortası tesis edilecek kimsesiz çocuklarla, dul, emekli, yetim, ihtiyar 
ve sakatların durumlariyle yakından ilgilenilecek, bunların sıkıntıdan kurtarılma-
ları için gereken tedbirler alınacaktır.

Son yıllarda mülk ve servetlerini geride bırakarak anayurda gelmi$ olan göç-
men vatanda$larımızın dert ve davalariyle yakından ilgilenilecek, haklarının alın-
ması için ciddi te$ebbüslere giri$ilecek, hayatlarını yeniden düzenleyebilmeleri için 
her türlü yardım yapılacaktır.

Bize göre sosyal adalet, fakirlik ve sefalette vatanda$ların e$it durumda olma-
ları ve ya, bu duruma getirilmeleri de&il, artan gelir ve yükselen refahtan herkesin 



kabiliyeti ve gördü&ü hizmet oranında adil bir pay almasıdır. (Soldan bravo sesleri ve 
alkı"lar)

Mülkiyeti ortadan kaldırarak, servet dü$manlı&ı yaparak, biriken gelir ve ser-
mayeyi Devlet zoruyla fertler arasında bölmeye kalkarak, sosyal adaleti sa&lama 
çabaları, bugün en doktriner ülkelerde bile terk edilmi$tir. (Soldan bravo sesleri ve al-
kı"lar) Sosyal adaleti gerçekle$tirmek için modern devletin elinde müterakki vergi-
ler, halk kütleleri yararına geni$leyen kamu faaliyetleri, hür sendikacılık ve kolektif 
pazarlıkla ücretlerin tesbiti ve kârdan pay alınması gibi birçok vasıtalar mevcuttur. 
Mülkiyet imkânlarını geni$ kütleler arasında yayan çe$itli tedbirler, memlekette 
üretim $evkini ve kazanç arzusunu baltalamadan, fertler arasında daha adil bir ge-
lir ve servet da&ılımını mümkün kılmı$tır.

En büyük adaletsizlik ve e$itsizli&in, i$sizlik oldu&una $üphe yoktur. Binaena-
leyh, i$ hacmi yaratan, kütlelere i$ imkânları açan bir politikanın, toplumumuzda 
en büyük ıstırap kayna&ı ve en büyük e$itsizlik vesilesi te$kil eden i$sizli&i durdura-
cak bir politika oldu&una inanıyoruz. (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar)

Biz; sosyal adaleti, doktrin açısından nazari birtakım sözler çerçevesinde de&il, 
fakat mütevazı, fakir halk yı&ınlarının günlük acil dert ve davalariyle samimi, ger-
çekçi bir tutumla me$gul olma meselesi olarak görüyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Bölgeler arasında geli$me farklarını azaltmak, kalkınmamızın sosyal adalet 
içinde ve dengeli bir $ekilde gerçekle$tirilmesinin tabii bir icabıdır.

Yurdun birçok bölgelerinde; özellikle, Do&u ve Güney-Do&u Anadolu’da, hayat 
ve ya$ayı$ $artları bakımından büyük farklar mevcuttur. Fakir bölgelerde ya$ıyan 
halkımızın daha müreffeh hale getirilmesi, i$ imkânlarına kavu$turulması, bu böl-
gelerde yapılacak alt yapı tesisleri ve sanayi yatırımlarının hızlandırılmasiyle müm-
kün olacaktır. Bunun için sınai yatırımlarını te$vik edecek $ekilde, yatırım indirimi 
nisbetleri ayarlanacak ve teknik e&itim ve ö&retim gibi vasıtalarla bu bölge halkının 
ya$ama ve e&itim seviyeleri yükseltilecektir.

Sınır bölgelerinde ya$ıyan vatanda$ların özel durumları dikkate alınacak, bu 
bölgelere hükümetçe daha büyük ilgi gösterilecektir.

Muhterem Milletvekilleri, yurt ekonomisinin geli$mesinde büyük bir tesiri 
olan karayollarımızın, demiryollarımızın, limanlarımızın ve hava meydanlarımızın 
ıslah ve geni$letilmesine büyük önem verilecektir.

Asya ile Avrupa arasında karayolu irtibatını sa&lamada önemli bir vazifesi ola-
cak olan !stanbul Bo&azı Köprüsü projesinin gerçekle$mesi nazarı itibara alınacak-
tır. (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar)

Van Gölünün iki tarafındaki Feribot tesisleri ile Van-!ran hududu demiryolu-
nun in$aatına hızla devam olunacaktır.

Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzun kalkınmasında önemli bir unsur saydı&ı-
mız balıkçı barınaklarının en kısa zamanda gerçekle$tirilmesine çalı$ılacaktır.



Muhtelif Bakanlıklara ait binaların lüks ve israftan uzak fakat ihtiyacı kar$ıla-
yacak $ekil ve sa&lamlıkta tamamlanmasına gayret edilecek ve bu binaların yoklu-
&undan dolayı her yıl ödenmekte olan milyonlarca lira tutarındaki kira bedellerin-
den tasarruf sa&lanmı$ olacaktır.

Bu görevlerin yerine getirilmesinde sürat ve verimlili&i artırmak ve günün ih-
tiyaçlarını kar$ılamak üzere Bayındırlık Bakanlı&ı ve Karayolları Genel müdürlü&ü 
için kurulu$ ve görev kanun tasarıları hazırlanacak ve Yüce Meclisin tasvibine su-
nulacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Ula$tırma alanında gayemiz, ta$ıma ve haberle$me sistemlerini; ucuz, em-
niyetli ve süratli bir ula$tırmayı temin edecek, artan ihtiyaçlara cevap verecek ve 
özellikle turizmin geli$mesinde kolaylık sa&lıyacak tarzda, ıslah, tevsi ve tanzim 
etmektir.

De&i$ik ta$ıma nevileri arasında birbirini besliyen ve tamamlıyan bir düzen 
kurmak, ekonomik ve sosyal maliyet yönünden toplum için, en avantajlı $artları 
yaratmak üzere; temel bir Ta$ıma kanunu tasarısı hazırlanarak yüce meclislere su-
nulacaktır.

Türk Havayolları iç hatlarda ihtiyacı daha iyi kar$ılayacak hale getirilecek, dı$ 
hatlarda ise faaliyet yönü kesin olarak tesbit edilerek uçak ve teçhizat ihtiyacı plan 
ve programa ba&lanarak uygulanmasına geçilecektir.

Demiryollarında tarife politikasının rasyonel bir millî ula$tırma politikasiyle 
koordine hale getirilmesine çalı$acak, müteharrik malzemenin adedinin artırılma-
siyle yol $ebekesinin bakımına itina edilecektir.

Denizyollarında filomuzun gençle$tirilmesi için yurdumuzdaki gemi in$a ka-
pasitesini geni$letecek, milletlerarası ula$tırmada kullanılan gemilerimizin döviz 
ihtiyaçlarını tanzim eden mevzuatı basitle$tirecek, yurda döviz kazandıran arma-
törlerimize gereken destek temin edilecektir.

Üzerinde önemle duraca&ımız bir konu da, yurdumuzda telekomünikasyon 
sanayiinin biran evvel kurulmasıdır. Bu husustaki çalı$maları kısa zamanda ikmal 
ederek tesisleri vatanda$ hizmetine açmak ba$ta gelen vazifemiz olacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Dı$ ticaretimizin kesintisiz ve tıkanıklı&a u&ramadan devamı iktisadi kalkın-
mamızda son derece önemli bir rol oynıyacaktır. Bu sebeple ihracat kapasitemizi 
artıracak, döviz kazanma imkânlarımızı takviye döviz masraflarından tasarruf te-
min edecek ve netice itibariyle dı$ ticaret dengesizli&ini süratle ortadan kaldıracak 
gayretler sarf etmek, Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle duraca&ı bir konu ola-
caktır.

Sanayi mamulleri için vergi iadesi, ucuz faiz, ihracat kazançlarında vergi indi-
rimi, ihraç mallarımızın pazarlanmasında ve dı$ piyasalarda tanıtılmasında gerekli 
tedbirler süratle alınacaktır.



Taze meyve ve sebze ihracatiyle, konservecili&in te$viki için ihtihsal ve imalat-
tan ba$lıyarak, sevkiyat ve pazarlamaya kadar ihracat faaliyetinin her safhasında 
Devlet yardımcı olacaktır. Mecliste bulunan “Tütün Ekicileri Tarım Satı" Kooperatifi” 
kanun tasarısının kanunla$masına çalı$ılacaktır.

Sayın Milletvekilleri;
Ba$ka milletlerin tarihi tecrübeleri, aynı zamanda bizzat kendi tecrübelerimiz 

iktisadi kalkınmamızda yabancı sermayenin rolünü ve faydasını açıkça göstermi$-
tir. Tarihte hiçbir millet Otar$i prensibiyle hızlı bir kalkınmayı ba$aramamı$tır. Bu-
gün az geli$mi$ ülkelerin hemen hepsi, $u veya bu bloktan dı$ yardım ve yabancı 
sermaye temin ederek, geli$melerini hızlandırma gayreti içindedirler. Buna son za-
manlarda, bazı kollektivist Do&u Avrupa memleketlerinin dahi katıldı&ına ve Batı 
ülkelerinden sermaye tedarik edebilmek için, gayret sarf ettiklerine $ahit oluyoruz.

!ktisadi kalkınmamızın bugünkü safhasında yüksek bir kalkınma hızı gerçek-
le$tirebilmek, büyük bir yatırım hacmine ula$abilmek için iç kaynaklarımıza dörtte 
bir veya be$te bir nisbetinde, döviz olarak sa&lanan yabancı sermayenin eklenmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye daha bir süre yabancı sermayeden faydalanma-
ya devam etmeye mecburdur. Esasen bugün geli$me seviyesi ne olursa olsun ikti-
sadi $ovenizme ve sınırlarını dı$ ticarete, dı$ sermaye akımına kapatan, otar$ik bir 
politika hiçbir yerde takip edilmemektedir.

Türkiye’nin bugün, katılmı$ oldu&u GAAT “Milletlerarası Ticaret ve Tarifeler 
Andla$ması” Milletlerarası Para Fonu, Avrupa !ktisadi Kalkınma Te$kilatı “OECD” 
Ortak Pazar gibi kurulu$ ve müesseselerin ana hedefleri, milletimizin iktisadi alan-
da di&er memleketlerle en geni$ hacımda iktisadi i$birli&inde bulunmasını öngör-
mektedir. !ktisadi geli$me hızlandıkça yabancı sermaye hareketleri de, hudutlar 
arasında daha geni$ $ekilde cereyan etmektedir. Binaenaleyh memleketimizde bazı 
çevrelerin tahrik etmeye çalı$tı&ı, yabancı sermaye aleyhtarlı&ı ne kısa vadeli kal-
kınma hamlelerimiz ne de uzun vadeli olarak katılmaya hazırlandı&ımız Ortak Pa-
zar gibi milletlerarası iktisadi birliklerin kurulu$ hedeflerle ba&da$abilir.

Türkiye, iktisadi kalkınmasını süratlendirebilmek için dı$ ticaretini hızla geli$-
tirmek, tediye açıklarını dengeye getirerek, döviz rezervlerini takviye etmek zorun-
dadır. Döviz rezervleri müsait bir seviyeye çıkma temayülü göstermeye ba$layınca, 
cari muamelelerden, sermaye hareketlerine do&ru döviz kontrolları tedricen azal-
tılacak ve Türkiye serbest bir iktisat düzenini kamçılayıcı dinamik $artlar içinde 
çalı$maya ba$lıyacaktır.

Yabancı Sermayeyi Te$vik Kanunu, Türkiye’nin dı$ ticaret dengesini tesis ede-
cek istikamette uygulanacaktır. Bu kanunla memlekete gelecek yabancı özel serma-
ye bilhassa ihracatımızı te$vik edecek ve ithalatımızı ikame edecek alanlara do&ru 
yöneltilecektir. Belirli bir süre içerisinde dı$arıya transfer edilecek kârlar, getirilen 
sermaye ile orantılı bir $ekilde tesbit edilecek ve kâr bakiyelerinin memleket içeri-
sinde yatırıma çevrilmesi temin edilecektir.

Yabancı sermaye aleyhtarlı&ını, memleketin kalkınma hızını yava$latan, çe-
$itli alanlarda memleketimizde sanayiin süratli bir $ekilde kurulmasını önliyen, 



Türkiye’nin Batı dünyasiyle iktisadi, ticari ve teknik alanda daha sıkı ba&lar kurma-
sını istemiyen bir davranı$ olarak mütalaa ediyoruz.

Bugün dünyada kalkınma hızı ve refah seviyesi itibariyle en dinamik bölge ha-
line gelen Ortak Pazar camiasına, tam olarak katılabilmemiz için istihsal organizas-
yonu ve sanayiimizin süratli bir bünye de&i$ikli&i geçirmesi gerekmektedir. !çinde 
bulundu&umuz intikal devresinde sanayiimizi standartlar ve maliyet seviyesi bakı-
mından, ortaklık camiası içindeki rekabete ba$arı ile dayanabilecek hale getirmek 
için gerekli tedbirler alınacaktır. Ucuz hammadde ve i$ gücü gibi, nispi avantajlara 
sahiboldu&umuz endüstri alanlarını süratle geli$tirip, Ortak Pazar memleketleriyle 
olan ihracatımızın geli$tirilmesine çalı$ılacaktır. Tarım ürünleri ve di&er hammad-
de ihracatlarımızın Ortak Pazardaki evsaf ve standartlara uygun bir $eklide üretimi 
ve pazarlanması imkânları bulunacaktır.

Yüce Meclisin Sayın üyeleri;
Petrol politikamızın temeli, memleketin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının 

bir an önce tamamen millî kaynaklarımızdan kar$ılanması, petrol ithalatı yüzün-
den dı$arıya ödenmekte olan büyük mebla&ların tasarrufu ve Türkiye’nin kısa za-
manda ham ve i$lenmi$ petrol ile petrol ürünleri ihraceden bir ülke haline gelme-
sidir.

Bu hedefleri gerçekle$tirmek amacıyla, petrol kaynaklarımız; mili menfaatle-
rin gerektirdi&i bütün tedbirler alınarak, geli$tirilecektir.

Petrol rezervlerinin tesbiti, aranması, üretimi, nakli, i$lenmesi ve da&ıtımı gibi 
faaliyet alanlarına yeterli ve verimli yatırımlar yapılması te$vik edilecektir.

!$lenmi$ petrol ithal etmemek, ham petrolü ise, menfaatlerimize en uygun pa-
zarlardan satınalabilmek için yeni bir millî rafineri kurulacaktır.

Petrol Kanununun uygulanmasında, tesbit edilen güçlükler giderilecek, vu-
zuhsuz noktalara açıklık verilerek, ekonomimize en yararlı hale getirilecektir.

Petrol Dairesi, görevini tam ve eksiksiz yapacak $ekilde takviye edilecektir.
Yerli üretimimiz millî ihtiyaçları kar$ılayacak seviyeye ula$ıncaya kadar, ithal 

etmek zorunda kalaca&ımız hampetrol, mümkün olan en uygun fiyatlarla satınalı-
nacaktır.

Petrol sanayii artıklarının de&erlendirilmesi için Petro-Kimya ve suni gübre 
endüstrisi yatırımlarına öncelik verilecektir. Petro-boru hattının in$aatı, kısa za-
manda tamamlanarak, kara yolu ta$ımasiyle sınırlanmı$ bulunan yerli petrol üreti-
mimiz, süratle artırılacaktır.

!$letme ve satı$ta, Devletle özel te$ebbüsün yanyana bulundu&u petrol sanayi-
indeki, te$ekküllere $art ve imkân e$itli&i sa&lanacaktır.

De&erli Milletvekilleri;
Memleketimiz, yer yer de&i$ik formasyonlar dolayısiyle birçok maden bölge-

lerini ve çok çe$itli madenleri ihtiva etmektedir. Maden rezervi bakımından geni$ 
imkânlarımız mevcuttur.



Madencili&imizin inki$afı her $eyden önce, mevzuatın mükemmelli&i ve tat-
bikatın pürüzsüzlü&üne ba&lıdır. Maden ihtilafları madencili&imizin geli$mesinde 
son derece menfi rol oynamaktadır. Aynı zamanda teknik bilgi noksanı, finansman 
kifayetsizli&i ve nakliye zorlukları da, büyük engel te$kil etmekterdir. Bu sebeple, 
maden mevzuatımızı ve tatbikatını asrımızın, hukuk, iktisat, i$letmecilik, ticaret 
ve sanayi anlayı$ına uygun hale getirmek $arttır. Bunun için yeni maden kanunu, 
böyle bir anlayı$ içinde en kısa zamanda huzurunuza getirilecektir.

Yeni kanunla maden kaynaklarımızın kısa zamanda ve verimli bir $ekilde i$-
letilebilmesi için maden sahasında sürat, emniyet ve serbest rekabet sa&lanarak, 
devamlılık, çe$itli yardım ve kolaylıklar temin edilecek ve ilgililere her türlü bilgi 
hazırlanacaktır.

Dünya konjonktörü yakından takibedilerek, bu $artlara süratle intibak edil-
mesi için maden haklarının verilme $ekillerinde de&i$iklikler yapılacak ve te$kilat 
buna göre ıslah edilecektir.

Ham cevher yerine, mamul veya yarı mamul cevher ihracı imkânları hazırlana-
cak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

!ç ula$tırmada malzeme ve makina tedarikinde sürat, kolaylık ve ucuzluk te-
min edilecektir.

Uzun vadeli ve dü$ük faizli maden kredisi meselesi, bütün yönleriyle ele alınıp, 
kısa zamanda halledilecektir. Bu maksatla bir Maden Bankası kurulacaktır.

Maden rezervlerimizin tesbiti için gerekli bütün yatırımlar gerçekle$tirilecek 
ve lüzumlu geni$ te$kilat süratle kurulacaktır.

Kömür meselesi özellikle ele alınarak, kötü i$letmecilik önlenecek, yetersiz 
küçük i$letmeler yerine, yüksek randımanlı ve kapasiteli modern i$letmeler ikame 
edilecektir.

Linyit konusu, çe$itli yönleriyle incelenip, yatakların i$letilmesi ve istihsalin 
kullanılmasında yeni esaslar ve teknikler getirilecektir.

Çe$itli bakımlardan büyük zararlara sebebolan, odun ve tezek gibi yakıtların 
yerine, kömür ve petrol artıkları gibi, ticari yakıtların ikame edilebilmesi için, yakıt 
cinsinden kullanma $ekline, kullanma cihazından fiyat durumuna kadar meseleyi 
etraflı bir $ekilde ele alan, uzun vadeli bir program yapılacaktır. Büyük $ehirlerimi-
zin dumansız yakıt ihtiyacı üzerine önemle durulacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Memleketimizin sermaye, tabiat ve insan gücü kaynaklarını tam ve yeterli bir 
$ekilde kullanarak üretim kapasitemizi artırmak istisadi kalkınmamızı hızlandır-
mak, yeni i$ sahaları açarak her yıl artan i$gücüne verimli ve kazançlı i$ imkânları 
temin etmek çalı$ma politikamızın temelidir.

Yurt dı$ına gitmi$ olan i$çilerimizin bilgi ve görgülerini artırmalarını, ka-
zançlarını memlekete göndererek döviz rezervlerimizi takviye etmelerini faydalı 



görmekteyiz. Hem yurt dı$ında çalı$mak istiyen i$çilerimizin bu arzularını sürat-
le gerçekle$tirmek, hem de yurt dı$ındaki hayatlarını tanzim ederek ihtiyaçlarını 
kar$ılayabilmek için gereken tedbirleri alaca&ız. Yabancı ülkelerde çalı$an i$çileri-
mizin ailelerine bakmak ve yardım etmek, dini ihtiyaçlarını kar$ılamak, e&itim me-
selelerini halletmek amacı ile bulundukları memleketlerin hükümetleriyle gereken 
temaslar yapılacak, kendilerinin huzur ve güvenle çalı$abilmeleri için bütün gayret 
sarf edilecektir. Yurda dönerlerken kendilerini te$kilatlandırmak, tasarruflarını 
de&erlendirmekte ve memlekette kurmak istedikleri i$ alanlarında, Devlet olarak, 
kendilerine gereken bütün yardım ve kolaylık gösterilecektir.

!$çilerimizin artan millî gelirden hisselerini alabilmeleri için, millî ekonomide 
yıllık prodüktivite artı$ı nisbetinde, ücretlerini yükseltecek bir millî gelir ve ücret 
politikası takibedece&iz. Artan millî refahtan i$çi kütlesinin hak etti&i payı alabil-
mesinde hür sendikacılı&ın oynadı&ı önemli rolü bilmekteyiz. !$çilerimizi i$veren-
lerle toplu sözle$melerde kuvvetli pazarlık gücüne sahip kılacak olan i$çi te$ekkül-
lerini ve hür sendikaları haklı isteklerinde ve faaliyetlerinde daima destekliyece&iz.

Kanun ve kamu düzeni sınırları içinde çalı$an sendikaların faaaliyetlerine mü-
dahale edilmesine göz yummayacak, aynı zamanda sendikaların siyasî maksatlar 
için kullanılmasına, kamu düzenini bozmak amacı ile istismar edilmesine asla mü-
saade etmiyece&iz. (Soldan Alkı"lar) !$çi ve i$veren arasında çıkan anla$mazlıkların 
barı$ yolu ile çözümlenmesine gayret sarf edecek, Hükümetin çalı$anla çalı$tıran 
arasında tarafsızlı&ını korumasına, iyi niyetli bir aracı gibi davranmasına bilhassa 
itina edece&iz.

Tarım i$ kanununun çıkarılmasına çalı$aca&ız.

Sosyal sigorta sistemimizi son çalı$ma meclisinin kararları ı$ı&ında ıslah et-
mek için gereken tedbirleri alaca&ız.

Seri i$ mahkemeleri kurulmasına çalı$aca&ız.

Tarım i$çilerinin sosyal sigortalar sistemi ve çalı$ma mevzuatı hükümleri kap-
samına alınması yönünde gereken hazırlıkları yapaca&ız. !$sizlik sigortasının biran 
evvel gerçekle$tirilmesi için çalı$malara derhal ba$lamak kararındayız.

!$çilerin teknik bilgilerini artırmaları, daha yüksek kazanç elde edecek alanlara 
yönelmeleri, i$ yerlerinde daha verimli çalı$ma metodları uygulayabilmeleri için, 
Devlet yardımı ile kurslar, stajlar ve e&itim faaliyetlerine hız verece&iz.

!$çileri, rahat ve sıhhi yuvalara kavu$turan i$çi meskenleri yapımını süratlendi-
recek ve memleketimizin sosyal $artlarına uygun bir statüye getirmeye çalı$aca&ız.

!$çilerin gelirlerini, hisse senedi gibi kaynaklardan gelecek kazançlarla takvi-
ye etmelerine ve servetin toplum içinde tıpkı Batı dünyasında oldu&u gibi, daha 
geni$ vatanda$ zümreleri arasında da&ıtılmasını uygun bulmaktayız. Bunun için 
i$çilerimizin anonim $irket ortaklıklarına katılmalarını, toplu sözle$melerle kârdan 
kendilerine hisse verilmesini, bu hisselerin nakit hisse senedi veya tahvil gibi kar$ı-
lıklarla ödenmesi usullerini denemenin isabetli bir yol olaca&ına kaaniyiz.



El eme&i ile geçinen meslek mensuplarının, sosyal sigortalardan faydalandı-
rılmalarını sa&lamak muhtacoldukları alet ve vasıtalara bizzat sahip kılınmalarını 
te$vik etmek ve bu hususta gereken tedbirleri alarak, kendilerine yardımcı olmak 
kararındayız. Her $oförün kendi vasıtasına sahibolabilmesi için gerekli malî destek 
ve kredi temini i$ini süratle ele alaca&ız. (Soldan Alkı"lar)

Çalı$ma Bakanlı&ı Te$kilat Kanunu ile Sosyal Sigortalar Te$kilat kanunları ıs-
lah edilecektir. Sosyal Sigortalar Kanunundaki aksaklıklar giderilerek di&er emekli 
sandıklarına ba&lı i$çiler ile sosyal sigortalara ba&lı i$çilerin emeklilik hakları ara-
sındaki dengesizli&in ıslahına çalı$ılacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Sa&lık politikamızda ana hedef, halkın sa&lık seviyesini yükseltmek olacaktır.

Bu amaca varmak için alaca&ımız tedbirleri $öylece özetliyebiliriz:

Koruyucu hekimlik hizmetinin geli$tirilmesine öncelik verecek, tedavi hekim-
li&i hizmetini bunun tamamlayıcı unsuru olarak yürütece&iz.

Memleketimizin sosyal, ekonomik $art ve imkânları göz önünde bulunduru-
larak sa&lık hizmetlerini vatanda$ın aya&ına götüren sistemlerin uygulanması ve 
aksaklıkların giderilmesi faaliyetlerine devam edilecektir.

Kamu sektöründe hasta tedavi hizmetlerinin bir elden idaresinin yurt sa&lık 
hizmetlerinin düzenli ve ekonomik yürütülmesi yönünden daha faydalı olaca&ına 
inanıyoruz.

Tedavi kurumlarının standartlarını yükseltecek ve yatak sayısını malî 
imkânlarımız ölçüsünde artıraca&ız.

Özel te$ebbüsün hastane yapmasını te$vik edici tedbirler almaya ve sa&lık si-
gortasına geni$ halk kütlesinin kademeli $ekilde katılmasını sa&lamaya gayret ede-
ce&iz.

Sa&lık hizmetlerinde çalı$an hekim ve yardımcı sa&lık personeli yeter sayıda 
de&ildir. Çe$itli imkânlardan faydalanarak yeter sayı ve nitelikte personel yeti$tiri-
lecek ve yurt sathına dengeli bir $ekilde da&ılmalarını sa&lamak için gerekli tedbir-
leri alaca&ız.

Yurt dı$ından ilaç ithalini, yerli sanayii koruyan bir anlayı$ içinde düzenleye-
ce&iz.

Korunmaya muhtaç çocukların, i$gücünü kaybeden sakatların ve ya$lıların 
sosyal durumlarının düzeltilmesi için malî imkânlarımız ölçüsünde gereken ted-
birleri alaca&ız.

Sayın Milletvekilleri,

Türk iktisadiyatının kurtulu$unu en az, tarım ve sanayiimiz kadar turizm da-
vasının hallinde görmekteyiz.

Turizm endüstrisinin iptidai maddesi olan güne$, deniz, tabii güzellikler ve 
tarihi kalıntılar itibarı ile memleketimiz büyük zenginlikler arz etmektedir.



Bütün mesele, bunları i$leyerek dünyada her yıl sayıları milyonlarca artan 
müstehlik kütlelere arz etmekten ibarettir.

Bu itibarla turizm endüstrisini; idari, teknik ve ekonomik üniteleri ile ahenk 
içinde i$leyen yeni bir kurulu$a tevdi etmek kararındayız. Bu müesseseye ait statü 
süratle hazırlanacak, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Te$vik Kanunu ile 265 sayılı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlı&ı Te$kilat Kanununun tadili yoluna gidilecektir.

Bu yeni kurulu$ içinde, halen i$lemez halde bulunan ve Devlete yük olan Tu-
rizm Bankası ile gene iflas halinde olan Turist Seyahat Anonim Ortaklı&ı hayatiyet 
kazanacaklardır.

Mevzuat tedbirleri alarak ve müsbet planlar hazırlayarak yabancı sermaye pi-
yasasına süratle girmeye çalı$aca&ız. Devletin kredi ve yardım politikasında kütle 
turizmine cevap veren tesisler tercih edilecektir.

Yurt dı$ı te$kilatı memur statüsünden çıkarılarak, turiste seyahatinin her saf-
hasında do&rudan do&ruya hizmet eden ticari karakterde bir kurulu$ haline getiri-
lecektir. Büyük israflara yol açan büroların adedleri azaltılacaktır.

Tanıtma te$kilatının faaliyet sahasını turizm mevzuuna inhisar ettirmeye, 
propaganda malzemesi gerek miktar, gerekse evsaf bakımından üstün bir seviyeye 
çıkarılmaya çalı$ılacaktır.

Ele alaca&ımız büyük prjelerden biri; i$çilerimizin senelik ücretli izinlerini aile-
leri ile birlikte geçirebilecekleri tatil köyleri ile plaj siteleri kurmak olacaktır.

Kurulacak bu tesislerin mevsimin muayyyen bir kısmında aynı i$ kolunda çalı-
$an yabancı i$çilere tahsis edilmesi sa&lanacaktır. Bu suretle sosyal turizm mevzu-
unda ciddi bir merhale a$ılabilece&i gibi döviz temini imkânı da do&mu$ olacaktır.

Bu mevzuda i$çi sendikaları, özel idare ve belediyelerle i$birli&i sa&lanacaktır.

Anadolu Ajansının eskimi$ ve i$lemez halde bulunan statüsü hukuki bir reviz-
yona tabi tutulacak ve Ajans modern habercilik tekni&inin gerektirdi&i imkânlara 
kavu$turulacaktır. Devlet radyolarının Anayasa hükümlerine aykırı ve millî politika 
ile çeli$meli ve kamu düzeni bakımından zararlı bir $ekilde faaliyette bulunmasını 
önliyecek tedbirler alınacaktır... (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar) Radyo istasyonları 
takviye edilecektir.

TRT Kurumu Kanununun geçmi$ tahkikatından do&an $ikâyetler göz önüne 
alınarak Anayasamızın emretti&i muhtariyetini zedelemeksizin tadili cihetine gi-
dilecektir.

Televizyonun e&itim de&eri yüksek bir yayın vasıtası oldu&una inanıyoruz.

Bu sebeple Türkiye’de televizyonu en kısa zamanda gerçekle$tirmek kararın-
dayız.

Sayın Milletvekilleri,

Gümrükler mevzuatını uluslararası ekonomik, ticari, sosyal ve turistik ili$ki-
lerin seyrine paralel olarak ve günün $art ve icaplarını kar$ılayacak $ekilde hemen 



ıslah etmek zaruretine inanıyoruz. Gümrüklerde bekliyen mal mevzuu millî ekono-
mimizi göz önünde bulundurmak suretiyle kısa zamanda halledilecektir. 33 senelik 
tatbikatı olan Kaçakçılı&ın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun kifayetli bir hale 
getirilmesi için vakı çalı$malar hızlandırılacaktır. Ekonomik, sosyal ve kültürel se-
beplere ba&lı olan kaçakçılı&ın önlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Tekel Genel Müdürlü&ünün i$tigal mevzularının ba$ında gelen ve dı$ tica-
retimizde sa&ladı&ı döviz bakımından ehemmiyeti bariz olan tütünün dı$ satı$ 
imkânlarının artırılması ve yeni pazarlar bulunması konularında gerekli çalı$malar 
yapılacak, iyi tütün ihtihsali te$vik olunacak, fiyat politikası ile dünya piyasaları re-
kabeti sa&lanacaktır. Bu gayeye ula$mak üzere, ruhsat usulüne ait hükümleri ihtiva 
eden “Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu” Yüksek Meclise sunulacaktır.

Evvelki senelerde oldu&u gibi Devletin nam ve hesabına destekleme mubayaa-
larına devam olunacaktır.

Mevcut fabrika kapasiteleri günden güne artan ya$ çay yapra&ı istihsalini i$le-
me imkânına malik olmadı&ı cihetle yeniden çay fabrikalarının yapılmasına teves-
sül olunacak ve 1965 bütçesine tahsisatı konulmu$ olan üç yeni çay fabrikası i$let-
meye açılacak, çay paketleme tesisinin in$aasının ikmaline ve i$letmeye açılmasına 
gayret sarf olunacaktır.

Çayın tarımı ve imalatı ile me$gul olacak müstakil hüviyetli bir çay müessesesi-
nin kurulması için hazırlanan kanun tasarısı Büyük meclise sunulacaktır.

!ç istihlakten artan çayların ihracına devam olunacaktır.

Tütün ve ya$ çay yapra&ı fiyatları, memleket ekonomisinin bünyesi göz önünde 
bulundurularak, müstahsıl eme&inin de&erlendirilmesi ön planda tutulacaktır.

4. Koalisyon Hükümeti tarafından ihalesi yapılan Yozgat Bira Fabrikası in$aatı 
süratle ikmal edilecektir.

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri,

!mar ve !skân i$lerimiz, bölge planlama $ehircilik, konut, yapı malzemesinin 
ıslahı gibi esaslara dayanan düzenli ve dinamik bir politikaya ba&lanacaktır. Bakan-
lı&ın ara$tırma ve koordinasyon temel hizmetleri hem organizasyon, hem de icrai 
ölçüler çerçevesi içinde geli$tirilecek, ara$tırma sonuçlarının fiiliyata intikalinde 
ve imar hareketlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde Bakanlı&ın inisiyatifi, 
kontrol ve müessiriyeti temin edilecektir.

Yoksul ve dar gelirli vatanda$tan ba$lıyarak her vatanda$ı konut sahibi yapmak 
veya bu nitelikte ucuz kiralık konutlarda oturtulmalarına çalı$ılacaktır. Ev yapmak 
istiyen vatanda$a belirli bir ölçüde, para, malzeme ve teknik yardımla destek olmak 
hususuna itina edilecektir.

Konut davasını bu anlayı$la ele alarak mesken politikasını tesirli hale getirmek 
maksadıyla tezelden bir mesken ofisi kurmayı ön görüyoruz.

Gecekondu problemlerini uzun ve kısa vadeli olmak üzere çe$itli tedbirlerle 
kar$ılamak kararındayız. Mevcut gecekonduları hukukile$tirmek, elektrik, su, yol, 



otobüs ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden faydalanır hale getirmek he-
defimizdir. Bu sebeple, “Gecekonduların ıslahı Kanunu”nu süratle Büyük Meclise 
getirece&iz. Yuva hasreti çeken vatanda$lara ucuz arsa temini ve arsa spekülasyo-
nunu önlemek maksadiyle “Arsa Ofisi Kanunu”nun çıkarılmasına gayret edece&iz.

Tabii afetlerden zarar gören vatanda$ların zor durumlardan kurtarılmaları 
gayretlerine hız verilecek, afetin vukuunda derhal Devletin yardım ve iskân edici 
kudretinin seferber edilmesine çalı$ılacaktır.

!ller Bankası Te$kilatının ve gelir kaynaklarının geli$tirilmesi ve artırılması, 
köy ve özel idarelere kredi açılması imkânları temin edilecektir.

Emlak ve Kredi bankasının sermayesi hizmet verimi ölçüleri içinde artırılarak 
mesken politikamızın yapıcı karakterine daha çok hayatiyet verilecektir.

Muhterem Milletvekilleri,

Köyden fı$kırmayan ve nimetlerini köye götüremiyen bir kalkınmanın müm-
kün olaca&ına inanmıyoruz. Köy ve köylü meselesini bir be$eriyet ve medeniyet 
davası telakki ediyoruz.

Hükümetimiz, köylerimizin sosyal, ekonomik ve teknik yönlerden hızla kal-
kınarak, layık oldukları seviyeye ula$malarını, millî ekonomi ile köy ekonomisinin 
birbirlerini destekleyici hale getirilmesini, milletçe kalkınmamızın temel $artı ola-
rak kabul etmektedir.

Halen %90’ı yoldan, %60’ı içme suyundan ve %98’i elektrikten mahrum bu-
lunan köylerimizin kısa zamanda bu durumdan kurtulmalarını sa&lıyacak bütün 
tedbirleri alaca&ız. Bu amaca ula$mak için lüzumlu malzeme, vasıta ve ekipmanın 
sa&lanması yolunda iç ve dı$ kaynaklardan faydalanılacaktır. (Soldan alkı"lar)

Milli kalkınmamızın, vatanda$ların kalkınmayı destekleyici görü$ ve davra-
nı$larının geli$tirilmesine ve kalkınma gayretlerine katılmalarına ba&lı oldu&unu 
benimsiyen bir anlayı$ içerisinde, demokratik yolla kalkınmanın sa&lanması, te$-
kilatlanma, üretimi artırıcı her türlü hüner ve bilginin ö&retilmesi, bo$ zamanları 
ve i$ gücünün de&erlendirilmesi amaçları ile köy kademelerinde devamlı ve gezici 
köy el sanatları kursları açılarak halk e&itimine ve toplum kalkınması çalı$malarına 
gereken önem verilecektir.

Küçük su kaynaklarının geli$tirilmesi suretiyle arazi sulamaları çalı$malarına 
önem verilecektir.

Büyük sulama projeleri dahilindeki suyun bilgili olarak kullanılması ve zirai 
geli$meyi sa&lamak üzere sulama developmanı yapılacaktır.

Memleket topraklarını korumak ve de&erlendirmek maksadiyle havza ıslahı ve 
toprak muhafazası çalı$malarına artan hızla devam edilecektir. Münferit ve toplu 
arazi ıslahı projeleri üzerinde drenaj çalı$maları yapılacaktır.

Toprak ve su kaynaklarının daha iyi de&erlendirilebilmesi için kontrolü kredi 
usulü tatbikine önem verilecektir.



Bu amaçlara ula$mak, anılan hizmetleri gerçek anlamı ile yürütebilecek güce 
kavu$mak için köy kalkınması meselelerine, e&itim, uygulama ve i$birli&i sorumlu-
lukları ile çözüm yolu bulmak gayreti içine girmi$ bulunan Köy !$leri Bakanlı&ının 
kurulu$ görev ve yetkileri Kanunu ile yeni Köy Kanunu ve di&er mevzuat kısa za-
manda Yüksek Meclise sunulacaktır. (Soldan alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Tabii kaynaklarımızın en rasyonel $ekilde i$letilebilmesi için; çiftçinin ve köy-
lünün topra&iyle olan hukuki münasebetlerinin düzenlenmesi, kesinli&e ve açıklı&a 
kavu$turulması lazımdır.

Zirai reformun ve topra&a ili$kin her türlü te$ebbüsün temel hizmeti ve öteden 
beri devam edegelen ihtilafların çözüm yolu, tapulama ve kadastro faaliyetinin en 
kısa zamanda bitirilmesine ba&lıdır. Bu itibarla tapulama ve kadastro faaliyetleri 
üzerinde artan bir hassasiyetle duraca&ız.

Toprak politikamızın hedefi; tarımda topyekün üretimin artırılması, modern 
i$letmecilik esaslarına uygun $ekilde toprak rejiminin düzenlenmesi, köylümüzün, 
topra&a kavu$turulmasıdır. Ancak köylünün sadece kuru topra&a kavu$turulmasiy-
le iktifa etmemek gerekir. Çiftçinin kendine verilmi$ olan topra&ı i$leyip geçimini 
sa&lıyabilmesi için, ucuz kredi, alet ve edevat ve di&er vasıtalarla teçhiz edilmesi 
gerekir.

Geleneksel zirai ihraç maddelerimizin yanında dünya piyasalarında ra&bet gö-
rebilecek olan yeni tarım maddelerinin istihsal ve ihracatını te$vik etmeyi lüzumlu 
bulmaktayız.

Zirai ara$tırma ve zirai yayım te$kilatı çiftçinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap ve-
recek $ekilde düzenlenecek ve kuvvetlendirilecektir.

Türk köylüsünün modern tarım alet ve makinaları maksada uygun, yeter sayı-
da ve ucuz olarak sa&lanacak, bunların memleketimizde imaline önem verilecek ve 
çiftçimizin bölgelere ve ekolojik $artlara uygun iyi tohumluk, gübre yüksek vasıflı 
damızlık, mücadele ilaç ve malzemeleri ile donatılması sa&lanacaktır.

Hayvancılık politikamızın esasını; hayvanlarımızın hastalıkları ile mücadele, 
ıslah ve uygun besleme suretiyle birim veriminin yükseltilmesi, zayiatın önlenmesi, 
iyi kalitede ve bol miktarda hayvani mahsul üretiminin sa&lanarak milletçe beslen-
memizin düzeltilmesi ve hızla artan nüfusumuzun ilave gıda ihtiyacının kar$ılan-
ması, dolayısiyle üreticinin hayat seviyesinin yükseltilmesi, dı$ pazarlardaki talep 
sebebiyle ihracatımızı artırarak döviz kaynaklarımızın geli$tirilmesi, sanayiimizin 
muhtaç bulundu&u çe$itli hayvansal hammaddelerinin yurt içinden kar$ılanması 
te$kil eder.

Bol ve iyi kaliteli mahsul elde edilmesi ve hayvan birimi ba$ına verimin artırıl-
ması maksadiyle yurdun çe$itli iklim, zirai karakter ve ekonomik $artlarına uygun 
bir hayvan ıslah ve üretim programı tatbik edilecek ve bu maksatla ara$tırma ve 
ıslah çalı$malarına hız verilecek, Devlet ve özel sektöre ait hayvancılık müesseseleri 



ihtiyacı kar$ılayacak $ekilde geli$tirilecektir. Bilhassa hayvancılı&ın ıslahında suni 
tohumlamanın geli$tirilmesi ve geni$letilmesine ayrıca önem verilecektir.

Hayvanlarımızın teknik esaslara göre beslenmelerini temin için yem sanayi-
inin geli$tirilmesini zorunlu görmekteyiz. Bu maksatla yem fabrikalarının sayısı 
ihtiyacı kar$ılayacak $ekilde ço&altılacaktır.

!stihsalin artırılmasında ve artan istihsalin de&erlendirilmesinde ziraat sana-
yii büyük bir önem ta$ımaktadır. Bu sanayiin geli$tirilmesi için lüzumlu her türlü 
tedbirler alınacaktır.

Süt Endüstrisi Kurumu eliyle millî gelir ve halkımızın beslenmesinde mühim 
bir yeri olan süt ürünümüzün de&erlendirilmesi ve geli$tirilmesini sa&lamak için 
özel sektör te$vik edilecek ona önderlik yapılacak ve bu maksatla memleketin en 
uygun bölgelerinde örnek süt i$letme tesisleri kurulacaktır.

Yünlü dokuma sanayiimizin ihtiyacı olan ince yapa&ının yurt içinden temini 
maksadiyle geni$ bir merinosla$tırma projesi ile tiftikçili&imizin geli$tirilmesi için 
lüzumlu projeler uygulanacaktır.

Geçimini geni$ ölçüde hayvancılı&a ba&lamı$ bulunan bölgeler öncelikle ele 
alınacak, hayvancılı&ın bu bölgelerde geli$tirilmesi sa&lanacaktır. Köylünün ve ye-
ti$tiricinin malını en uygun fiyatla de&erlendirmek gayesiyle hayvan borsaları ve 
pazarlarının kurulması üzerinde durulacaktır. Do&u ve Güney-Do&u sınırlarımızda 
hayvan de&erinin dü$memesi için hayvan pazarlarının kurulmasını faydalı görmek-
teyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Halen büyük miktarda döviz harcanarak dı$ardan ithal edilen gübre yerine 
memleketimizdeki suni gübre istihsalini ço&altmak. Köylümüzün önümüzdeki 
yıllarda süratle artacak olan suni gübre ihtiyacını kar$ılıyabilmek için, memleke-
timizin çe$itli yerlerinde mütaaddit suni gübre fabrikası kurulması için gerekeni 
yapmak, çiftçinin bol ve ucuz suni gübre bulabilmesi için tahditleri kaldırmak ve 
uygulanmakta olan fiyat politikasına son vermek ba$lıca dü$üncemizdir.

Bütün dünyada uygulandı&ı gibi, çiftçinin gelirinde istikrarı sa&lamak, fiyat 
dalgalanmalarına mani olarak üretimi artırmak ve alınteriyle, eme&i de&erlendir-
mek için müstahsılın iç tüketim, ihracat ve sanayi mevzuu zirai mahsullerinin as-
gari bir fiyattan a$a&ı satılmasına imkân verilmeyecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tari$, Fiskobirlik, Çukobirlik gibi pazarlama mües-
seseleri takviye edilecek, mahsulün de&erlendirilmesinde daha yeterli hale sokula-
caktır.

Tarım kredisi, Türk köylüsünü kalkındırmanın en önemli vasıtalarından bi-
ridir. Çiftçimiz halen Ziraat Bankasına a&ır $ekilde borçlandırılmı$ durumdadır. 
Bunda, kredinin yeteri hacımda da&ıtılmamasiyle, kullanı$ yerlerinin iyi murakabe 
edilmeyi$inin büyük rolü vardır. Bu sebeple köylümüz borcunu ödiyebilmek için, 
çok defa mahsulünü, yok pahasına satmakta, borç yükü, bu yüzden büsbütün art-



maktadır. Banka, bu borcu tahsil ederken köylüye ve bankanın uzun vadeli menfa-
atlerine, en uygun bir sistem takibedilecektir. Borçların ödeme zamanları, köylü-
nün mahsulünü satı$ zamanlariyle ayarlanacaktır. (Soldan alkı"lar)

Ziraat Bankamızda halen, denenmekte olan kontrollü kredi usulleri te$mil 
edilecek, kredi konusu, yeniden düzenlenecek, köylümüzün, çevirme, donatım ve 
uzun vadeli yatırım kredilerine olan ihtiyaçları yeterli bir $ekilde temin edilecektir. 
Tarım kooperatifleri geli$tirilecek ve yayılacaktır. Dü$ük olan arazi baremleri ve 
ço&u henüz tapuya ba&lanmamı$ olan tarlalar yeniden düzenlenerek köylüyü uzun 
zaman i$gal eden muameleler basitle$tirilecek, süratli ve kolay sonuç veren usuller 
uygulanacaktır.

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri,

Anayasamızın teminatı altında bulunan ormanlarımızın bir taraftan korunma-
sı, geli$tirilmesi ve bakımını sa&larken, di&er taraftan, ilmin ve tekni&in icaplarına 
uygun olarak ormanlarımızı i$leterek memleketin muhtacoldu&u kereste ihtiyacını 
kar$ılamak kararındayız.

Orman içinde ya$ıyan köylülerimizin ya$ayı$ seviyelerini yükseltmek zorunda-
yız. Bu maksatla, ormanlarımızda, birikmi$ ya$lı a&aç servetini süratle kıymetlen-
direcek orman içi köylülere yeni i$ sahalarının açılmasını temin edece&iz.

Her nevi orman i$inin orman içi köylüsüne gördürülmesini titizlikle takibede-
ce&iz. Orman köylüsünün e&itilmesi hususuna önem verece&iz.

Halk-orman münasebetinin düzeltilmesi çalı$malarını daha etkili hale getire-
ce&iz. Halka orman ve ormancıyı sevdirerek ormanlarımızın daha iyi korunabilece-
&ine inanıyoruz.

Ormancılık çalı$malarımızda orman yolları, erozyon, a&açlandırma, bozuk or-
manları imar çalı$malarına hız verilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Memleketimizde, balıkçılık ve di&er su ürünlerini, hem artan iç istiklaki kar$ı-
lıyan, hem de önemli bir ihracat konusu olan, bir kaynak olarak mütalaa ediyoruz. 
Su ürünlerimizin modern i$letmecilik esaslarına göre de&erlendirilmesini, bu tabiî 
kaynakların tahribedilmesine yol açan, trol ve saire gibi zararlı avlanma usulleriyle 
istismar edilmemesini teminat altına alacak müeyyideler getirece&iz. Bu cümleden 
olarak Su Ürünleri Kanununu süratle çıkaraca&ız.

Sahil, kasaba ve köylerinde geçimini balıkçılıktan temin eden vatanda$lara tek-
ne ve a& gibi balıkçılık malzemesinin temin edilebilmesi için kredi ve ithalat gibi 
vasıtalarla yardım edece&iz. So&uk hava depolarının ve ula$tırma araçlarının temin 
edilmesi suretiyle su ürünlerimizin hem iç piyasalarda, hem de ihraç piyasalarında 
de&erlendirilebilmesi için kooperatifle$meyi te$vik edecek ve gereken Devlet yar-
dımlarını sa&lıyaca&ız. Su ürünlerimizin, fenni usullerle i$lenmesini ve konserve-
cilik sanayiinin geli$tirilmesini temin edecek kredi ve teknik yardım imkânlarını 
artıraca&ız.



Bütün bu tedbirlere muvazi olarak çiftçiye daha faydalı olabilmek gayesiyle Ba-
kanlık te$kilatının yeniden düzenlenmesi faaliyetleri hızlandırılacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Toprak ve su kaynaklarının geli$tirilmesi için gerekli etüt ve projelerin hazır-
lanması ve bunların toplum yararına kullanılmasına devam edilecektir. Bu faali-
yetlerde, özel sektör yatırım ve faaliyetlerinin desteklenmesi hiçbir zaman gözden 
uzak tutulmıyacaktır.

Türkiye ya&ı$larının mevsimlere göre da&ılı$ı, dü$en bütün suyun depo edil-
mesini icabettirmektedir. Memleketimizin bu hususiyeti ehemmiyetle göz önünde 
tutulacak ve gereken tedbirler alınacaktır.

Türkiye’mizin süratle artan nüfusunun beslenmesi, giydirilmesi ve tediye mu-
vazenesine birinci derecede tesir eden zirai istihsalin arttırılması kaçınılmaz bir 
zarurettir. Bu ise ancak sulama ile elde edilebilir. Bütün imkânlarımızı kullanmak 
suretiyle bu hedefe varmaya u&ra$aca&ız. Bu projeler içinde ta$kın zararlarının ön-
lenmesi imkânını verenlerle elektrik istihsaline yarıyanlara öncelik verilecektir.

Planların ve projelerin güvenilir donelere istinadettirilmesine dikkat edilecek-
tir. Evvelce yapılmasına geçilmi$ projelerin süratle ikmaline ve biran evvel istihsale 
geçilmesine önem verilecektir. Projelerden yararlananların güçlerinden her sahada 
faydalanmak göz önünde tutulacaktır.

Yeniden ele alınacak projelerin tamam olması, istihsalin içte ve dı$ta satı$ 
imkânlarının bulunması, geri kalmı$ bölgelerin kalkındırılmasına yardım edilmesi 
gibi esaslar göz önünde tutulmak suretiyle seçilecektir.

Son yıllarda meskün mahallerin içme, kullanma, endüstri suyu temini meselesi 
büyük bir önem kazanmı$tır. Bunların zamanında ele alınması, genel iskân, sa&lık 
gibi memleketimizin anadavalarına hizmet etmektedir. Bu hususlarda ilgili kurum-
lar, mahalli te$kilatla i$birli&i yapaca&ız ve gerekli koordinasyonu da sa&lıyaca&ız.

!stihsal mallarının depolanması, tüketim merkezlerine gönderilmesinde de i$-
birli&ine önem verilecektir.

Küçük sulama i$lerinde mahalli te$ekküllere teknik yardımda bulunmaya de-
vam edece&iz. Bu tesislerin finansmanına i$tirak ve i$letmelerinden faydalananlar 
tarafından i$tirakine önem verece&iz ve bu gibi tesislere öncelik tanıyaca&ız.

Su kaynaklarının inki$afında ele alınan projelerin, ula$tırma, balıkçılık, avcılık 
ve turistik yönlerden de de&erlendirilmesine önem verece&iz.

Su kaynaklarının inki$afı için gerekli dı$ finansmanın temini i$ine önem veri-
lecektir.

Mevcut te$kilatın daha süratli ve ucuz hizmet yapan bir hale getirilmesi ilk he-
deftir. Teknik elemanı çalı$tı&ı müesseseye ba&lıyan ve ihtisasla$masını mümkün 
kılan bir vasatın yaratılmasına önem verilecektir.



Devlet yatırımlarının süratle yerine getirilmesi bakımından ana unsur olan 
müteahhitlik müessesesinin geli$tirilmesine çalı$ılacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Memleketin sanayile$mesinin ana maddesini te$kil eden elektrik enerjisi po-
litikasının esası, istikrar ve emniyet olacaktır. Bu arada elektrik enerjisi tarifeleri 
gözden geçirilecek ve ucuz elektrik istiyen sanayi kollarının, bu tarifelerin tesbitin-
de durumu göz önünde tutulacaktır.

Zengin olan su potansiyelimizden elektrik istihsalinde faydalanmak esastır. 
Bu faydalanmada ta$kınların önlenmesi, sulama suyu toplanması imkânları veren 
projelere öncelik verilecektir.

Memleketin muhtelif bölgelerinde birbirleriyle irtibatsız santraller yerine da-
ima, büyük kapasiteli bölge santralleri in$ası cihetine gidilecek ve bu santrallerin 
birbirlerine yüksek gerilimli enerji nakil hatları ile irtibatlandırılması sa&lanacaktır.

Münferit projeler yerine enterkonnekte sistemin geni$letilmesi esas olarak alı-
nacaktır. Ancak sistemin kısa zamanda gidemiyece&i yerlerdeki elektrik ihtiyaçları 
için ileride sisteme ba&lanabilecek nitelikteki termik ve hidrolik santraller de in$a 
olunacaktır.

Mahdut olan termik enerji kaynaklarımızın rasyonel bir $ekilde kullanılması 
$arttır. Bu sebeple, katı yakıtın ticari kıymeti olmıyanlarla linyitlerimiz ve petrol 
artıklarının kullanılmasına önem verilecektir.

Elektrik enerjisinin üretim, nakil, da&ıtım ve tüketimi ile ilgili sanayi kolları-
nın memleket içinde yerle$mesine çalı$ılacaktır. Bu mevzuda özel te$ebbüs ile i$bir-
li&i veya onun desteklenmesi ana prensibimiz olacaktır.

Birinci Be$ Yıllık Planın finansmanında kar$ıla$ılan en mühim problem, yeteri 
kadar ve istenilen evsafta proje bulunmaması olmu$tur. Etüt ve proje ihzarı uzun 
çalı$ma istiyen bir karakterde oldu&undan bu imkânları kullanan te$ekküllerin 
imkânları arttırılacaktır.

Yatırımcı müesseseler arasında gerekli koordinasyonun sa&lanması için yıllık 
programların tek elden hazırlanmasına önem verilecek, projelerin programa gir-
mesinden sonra çalı$maların sebeboldu&u gecikmelerin önlenmesine çalı$ılacaktır.

Dı$ kredi teminine ve kar$ılıklı müzakerelerin çabukla$tırılmasına çalı$ılacak-
tır.

Hazinece kar$ılanması derpi$ olunan yatırımın ödemeleri; miktar ve zaman 
olarak projenin iste&ine uygun hale getirilecektir.

Plan ve programa alınmı$ bulunan bir tesisin finansmanı icra mercii dü$ünül-
meden sa&lanacaktır.

Yatırımların tahakkuku için yatırımcı dairelerde gerekli bütün tedbirler alına-
caktır.



Nükleer enerjiden ne zaman ve nasıl faydalanılaca&ı çalı$malarına titizlikle de-
vam olunacaktır.

Memleketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının belkemi&ini te$kil eden 5 
Yıllık Planda ismen zikredilmi$ bulunan Keban Barajı ve Hidroelektirk Santralinin 
zamanında servise sokulmasına bilhassa önem verilecektir.

Yine memleketin elektrifikasyonunun mühim projelerinden birisi olan Gökçe-
kaya Barajının servise girmesi tarihi ciddi olarak takibolunacak ve gecikece&i anla-
$ıldı&ı takdirde gerekli tedbirlere tevessül olunacaktır.

Köylerimizin elektriklendirilmesine önem verilecek, elektri&in zirai istihsalin 
de&erlendirilmesinde ve istihsalin artırılmasında kullanılması çareleri ara$tırıla-
caktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Dı$ politika alanında Hükümetimizin gerçekle$tirmeye çalı$ılaca&ı ba$lıca 
hedefler, memleketimizin güvenli&ini sa&lam esaslara dayandırmak, Türkiye’nin 
barı$ı koruma gayretlerine ve milletlerarası i$ birli&ine faal bir $ekilde katılmasını 
sa&lamak ve itibar edilen, i$ birli&i aranan bir Devlet olarak milletlerarası ili$kileri-
nin çerçevesini daha da geni$letmek, dı$ politikamızın memleketimizin ekonomik 
kalkınma gayretlerine yardımcı olmasına dikkat etmek ve nihayet millî davamız 
olan Kıbrıs meselesini bütün ilgili tarafların me$ru hak ve menfaatlerini ihlal etme-
den Türkiye’nin hak ve menfaatlerini de behemehâl koruyacak bir çözüm $ekline 
ba&lamak olacaktır.

Dı$ siyasetimizde Atatürk’ün çizdi&i esaslardan daima mülhem olaca&ız. Ata-
türk, sadece sözleri ile de&il fakat aynı zamanda icraatı ile de hangi prensiplerden 
hareket edilmesi gerekti&ini tereddüde mahal bırakmıyacak $ekilde göstermi$tir. 
Milletlerin gerçek iç huzurlarının ancak dünya çapında istikrarlı bir barı$la teminat 
altına alınabilece&ini göz önünde bulundurmak; Türkiye’nin yüksek millli menfa-
atlerini, di&er menleketlerin menfaatleri ile ba&da$acak $ekilde korumak ve idame 
ettirmek; her $eyden evvel Türkiye’nin kendi savunma gücüne itimadetmek, fakat 
kolektif güvenlik tedbirleri ile milletlerarası barı$ ve güvenli&i kuvvetlendirmek; 
bütün dünya milletlerinin ba&ımsızlı&a ve egemenli&e kavu$malarını desteklemek; 
bütün dünya milletlerinin en yüksek medeniyet seviyesine ula$mak yolundaki ça-
balarında Türkiye’ye mümtaz bir mevki sa&lamak; bütün kom$ularla kar$ılıklı iti-
mada ve hak e$itli&ine müstenit münasebetler tesis etmek; Atatürk’ün her zaman 
titizlikle üzerinde durdu&u ve dı$ siyasette rehber olarak tesbit etti&i umdeler ol-
mu$tur. Dünya $artlarının o zamandan beri birçok istihaleler geçirmi$ olmasına 
ra&men, bu umdelerin bugün de Türkiye’nin hayatı menfaatlerine uygun bulundu-
&una mutlak surette kaniyiz.

Dı$ siyasetimizin hedefi Türkiye’nin bir kül halinde uzun vadeli millî menfaat-
lerini korumak oldu&una göre, bu siyasetin bütün milletin deste&ine mazhar ola-
cak bir nitelik ta$ıması lüzumuna inanıyoruz. Bu siyasetin ancak, millî birlik ve 



dayanı$maya istinadetti&i takdirde ba$arılı olabilece&ini müdrik bulunan Hüküme-
timiz, icraatında bu temel görü$e daima ve titizlikle ba&lı kalacaktır.

Dı$ politikaya istikamet verirken, bir yandan bu temel prensiplere riayet et-
mek, di&er yandan bugünkü milletlerarası realiteleri kaale almak zaruri olacaktır. 
Adil bir barı$ı gerçekle$tirece&i ve koruyaca&ına inandı&ımız Birle$mi$ Milletler 
Te$kilatının, devletlerin siyasetlerindeki çeli$meler yüzünden dünya çapında ken-
disine dü$en bu görevi layıkı veçhile yerine getirdi&ini söylemek maalesef henüz 
mümkün de&ildir. Bununla beraber, biz nispi ölçüde de olsa Birle$mi$ Milletlerin 
önemli bir rol ifa etti&ine kaani bulunuyoruz. Bunun içindir ki, Birle$mi$ Milletler 
Te$kilatının elindeki bütün imkânlar nisbetinde, dünya sulhünü tehdit eden vahim 
buhranları yatı$tırmak ve onların yayılmasını önlemek yolundaki müsmir gayret-
lerini destekledi&imiz gibi, bu te$kilatın tedricen daha geni$ ve verimli bir $eklide 
dünyada hukuk ve adalete ve samimi i$ birli&ine müstenit bir barı$ ve ahengin te-
sisine hadim olmasını da temenni ediyoruz. Türkiye, esasen kendi barı$, adalet ve 
i$ birli&i anlayı$ına uygun olan Birle$mi$ Milletler Yasasındaki prensiplere sadıktır 
ve siyasetinde bu prensiplere ve milletlerarası hukuka uygun hareket etmeyi $iar 
edinen bir memleket olarak kalacaktır. (Soldan alkı"lar)

Bugün dünyada barı$ı tehdit eden en önemli unsurlardan biri hızla devam et-
mekte olan silahlanma yarı$ıdır. Bu yarı$ın durması ve büyük küçük bütün dev-
letlerin güvenli&ini sa&lam esaslara raptedecek $ekilde silahsızlanmanın tedrici 
safhalar içerisinde gerçekle$tirilmesi yolundaki bütün gayretleri kuvvetle destek-
liyece&iz. Ancak, memleketimizin güvenli&ini bugünkü $artlar altında teminat al-
tında tutmak zarureti a$ikârdır. Ba$ta silah teknolojisi olmak üzere çe$itli alanlar-
da vukubulan geli$meler, güvenlik probleminin münferit bir $ekilde halledilmesine 
dün oldu&u gibi bugün de imkân vermemektedir. Bu sebeple, mü$terek güvenlik 
mefhumu bütün önemini muhafaza etmektedir. Birle$mi$ milletler çerçevesinde 
bütün insanlı&ın özledi&i evrensel bir güvenlik sistemi sa&lanmadıkça, memleket-
lerin güvenliklerini bölgesel çerçeve içinde teminat altında tutmaya çalı$maları ta-
biidir. Co&rafi ve stratejik bakımdan i$gal etti&i önemli mevki itibariyle, Türkiye, 
emniyetini kolektif bir sistem içinde azami teminata kavu$turmaya mecburdur. 
Sırf tedafüi maksatlar güden NATO ve CENTO ittifaklarına üye olmamız bu ana 
sebeplere istinad etmektedir. Bu ittifaklar çerçevesinde kar$ılıklı dayanı$ma ve halk 
e$itli&i zihniyeti dairesinde yapıcı i$birli&ine devam edilecektir.

Türkiye, ba$ka alanlarda da birçok bölgesel vasıfta te$ekkülün üyesi bulun-
maktadır. Ekonomik !$birli&i ve Geli$me Te$kilatının ve Avrupa Konseyinin üyesi 
bulunuyoruz. Avrupa Ekonomik Toplulu&unun ortak üyesiyiz. !ran ve Pakistan ile 
“Kalkınma için Bölgesel !$birli&i” Te$kilatını kurmu$ bulunuyoruz. Bütün bu te$ek-
küllerin faaliyetlerine yapıcı bir $ekilde katılmaya ve bunlar içindeki i$birli&ini kar-
$ılıklı bir tesanüt zihniyeti içinde geli$tirmeye mecburuz.

Türkiye’nin muhtelif bölgesel anla$malara dâhil olması, dı$ siyasetinde zümre-
ci bir görü$le hareket edece&i manasına gelemez. Son yıllarda vukubulan milletlera-
rası geli$melerin mütebariz vasfı, mahiyeti ne olursa olsun munhasır blok mefhu-



munun dünya realitelerine uygun dü$medi&inin anla$ılmı$ olmasıdır. Bir ittifaka 
veya bir ideolojiye ba&lı olmak, ba$ka bir ittifaka veya ideolojiye mensubolan veya 
bugün ekseriyeti te$kil eden tarafsız memleketlerle münasebetlerin geli$tirilmesi-
ne mani de&ildir. Bilakis, bütün memleketler arasında münasebetlerin ve i$birli&i-
nin artması, gerginli&in azalmasına ve barı$ı takviye edecek kar$ılıklı bir itimat ha-
vasının do&masına yardım etmektedir. Bu zihniyetle, Türkiye’nin bütün devletlerle 
azami ölçüde ili$kilerini artırmasının her bakımdan faydalı olaca&ına inanmaktayız 
ve bu inanç bu alandaki icraatımızda bize rehber olacaktır.

Burada $unu ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin gerek çok taraflı te$ekküller-
de menfaatlerini en verimli bir $ekilde sa&lamak, gerek ikili münasebetlerimizin 
her gün geli$mekte olan icaplarını layıkı veçhile yerine getirebilmek için Dı$i$leri 
Te$kilatının personel, maddi imkânlar ve teçhizat ile takviye edilmesi hususunda 
Hükümetimiz kararlıdır. Dı$ münasebetlerde çe$itli Devlet resmi organlarının fa-
aliyetlerinin en verimli $ekilde ve yeknesak bir sistem dairesinde yürütülmesini 
sa&lamak için de Hükümetimiz gerekli mevzuat de&i$ikliklerini mü$ahhas teklifler 
halinde Yüksek Meclise sunacaktır.

Türkiye’nin dı$ politikasının anahatlarını ve çok taraflı ili$kilerini bu $ekilde 
tahlil ettikten sonra, ikili münasebetlerimizde dikkat edece&imiz hususları da kısa-
ca belirtmek isterim.

Birle$ik Amerika, Kanada ve Batı Avrupa memleketleri ile münasebetlerimiz 
yakın bir dostluk ve i$birli&ine dayanmaktadır. Bu devletlerin büyük bir kısmı ile 
ekonomik kalkınmamız için Türkiye’ye yardım konsorsiyumu içinde verimli bir i$-
birli&i yapmaktayız. Bir kısmı ise, ortak üye oldu&umuz Avrupa Ekonomik Toplu-
lu&unu vücuda getirmektedir. Bütün bu devletler ile çe$itli ba&larımız dolayısıyle 
onlarla ili$kilerimizi en ileri seviyede tutmaya çalı$aca&ımız tabiidir.

Ba&ımsızlı&a ve toprak bütünlü&üne saygı, hak e$itli&i ve âdemi müdahale 
prensipleri dairesinde kom$u devletlerle iyi geçinmek, i$birli&ini geli$tirmek, böl-
gemizde gerginli&e ve ihtilaflara yol açacak durumları önlemek dı$ siyasetimizde 
önem atfetti&imiz umdelerdir. Bu prensipler dairesinde kom$usu Sovyetler Birli&i 
ile iyi kom$uluk münasebetleri idame ettirmek arzusunu Türkiye daima beslemi$-
tir. Bu itibarla, iki memleket arasındaki münasebetlerdeki müspet geli$meyi mem-
nuniyetle kaydediyoruz. Biz, bu esaslar çerçevesinde Sovyetler Birli&i ile iyi kom-
$uluk münasebetlerinin idamesine ve geli$mesine ehemmiyet atfediyoruz ve buna 
gayret edece&iz.

Türkiye ile Sovyetler Birli&i arasında iyi kom$uluk zihniyeti içinde münasebet-
lerin devamlı surette geli$mesi Türkiye’nin ve Sovyetler Birli&inin menfaatlerine 
uygun olaca&ı gibi, bölgemizin ve dünya barı$ının tesisini kolayla$tıracaktır.

Balkan memleketleri ile münasebetlerimizde memnuniyetimizi mucibolacak 
bir tarzda müspet geli$meler kaydedilmi$tir. Önümüzdeki senelerde bu münase-
betlerin daha da geli$mesi, itina edece&imiz bir husus olacaktır.



Orta Do&u’daki ve Magrip’teki karde$ Arap ve Müslüman memleketleri ile her 
türlü $üphe ve tereddütten uzak, hakiki ve yakın bir dostluk kurmak ve çe$itli sa-
halarda verimli bir i$birli&ini gerçekle$tirmek ba$lıca amaçlarımızdan biri olacaktır. 
(Soldan alkı"lar)

Bütün Arap memleketleri ile geli$en münasebetlerimiz çerçevesinde, diploma-
tik temsilciliklerin bu memleketlerin hepsinde kar$ılıklı olarak en yüksek seviye-
ye ula$mı$ olmasını memnuniyetle kar$ılıyor ve olumlu bir adım telakki ediyoruz. 
Arap memleketleri, me$ru davalarında Türkiye’nin anlayı$ ve deste&ine güvenebi-
lirler. (Soldan alkı"lar)

Hükümetimiz bütün Asya Afrika memleketleri ile de münasebetlerini geli$tir-
mek gayesini güdecektir. Türk Milleti ba&ımsızlık mücadelesinin ilk örne&ini ver-
mi$ bir millet olarak bu iki kıtadaki ülkelerin ba&ımsızlı&a kavu$malarını derin bir 
sevinçle kar$ılamı$tır. Hükümetimiz müstemlekecili&in tamamen tasfiye edilme-
sini ve insan hakları ve haysiyeti ile ba&da$amıyacak olan ırk ayırımının ortadan 
kaldırılmasını kuvvetle desteklemektedir. Bütün Asya - Afrika memleketleri ile Bir-
le$mi$ Milletler Yasası ve Bandung Konferansı prensiplerine sadık olarak dostluk 
münasebetlerini kuvvetlendirmeye çalı$aca&ız. Dünyada hürriyet, demokrasi, ba-
&ımsızlık, iktisadi geli$me ve siyasî ilerleme alanında ciddi gayretler gösteren yeni 
ülkelere Türkiye’nin tecrübelerini, dü$üncelerini tanıtmanın Dünya barı$ına ve ge-
nel geli$meye büyük hizmeti olaca&ına inanıyoruz. (Soldan alkı"lar)

Ananevi dostluk ve karde$lik rabıtaları ile ba&lı bulundu&umuz Afganistan, 
!ran ve Pakistan ile münasebetlerimiz özel bir yakınlık arz etmektedir. Müttefik-
lerimiz olan !ran ve Pakistan memleketimize kar$ı gerçek dostluklarını göstermi$-
lerdir. Türk Milleti de onlara kar$ı duydu&u karde$lik hislerinin delilini vermi$tir. 
Bu iki memleket ile ba&larımızı gittikçe sıkla$tırmak için azami gayreti sarf etme-
mizden daha tabii bir $ey olamaz. (Soldan alkı"lar) Bulundu&u bölgede önemli bir 
mevkii olan Afganistan ile ananevi ili$kilerimizin karde$lik ve kar$ılıklı yardım zih-
niyeti içinde daha da geli$mesine büyük bir önem ve de&er atfetmekteyiz.

Uzak Do&uda ve Dünyada gittikçe daha önemli bir mevki i$gal eden Japonya 
ile ekonomik, politik, kültürel her alanda münasebetlerimizin arzulanan yüksek 
seviyeye çıkarılmasına çalı$ılacaktır.

Latin Amerika memleketleri ile ananevi olarak iyi münasebetlerimiz mevcut-
tur. Bu memleketlerin Birle$mi$ milletlerde Dünya barı$ı yararına sarf ettikleri ya-
pıcı gayretleri takdirle kar$ılıyoruz ve kendileriyle temas ve ili$kilerimizi artırmak 
arzusunu besliyoruz.

En büyük millî davamız olan Kıbrıs meselesinin, Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki 
kahraman soyda$larımızın hak ve menfaatlerine uygun bir $ekilde halledilmesi 
Hükümetimizin de&i$mez hedefidir. !htilafın tatminkâr ve nihai bir $ekilde çözüm-
lenmesinin zorluklarını takdir etmekteyiz. Gerçekten, bütün ilgili taraflarca millet-
lararası andla$malara saygı gösterilmedi&i, insan hakları gere&i gibi korunmadı&ı, 
bölge barı$ına de&er veren bir zihniyet ile hareket edilmedi&i müddetçe, Kıbrıs me-



selesi vahim ihtilaflara yol açabilecek bir buhran mahiyetini muhafaza edecektir. 
Türkiye bu ihtilafların önlenmesini ve bölge barı$ının korunmasını samimiyetle 
arzu etti&i içindir ki, Kıbrıs meselesinin müzakere yolu ile ve ilgili tarafların an-
la$maları suretiyle çözümlenmesini daima tercih etmi$tir. Ancak, barı$ın korun-
masının sadece bizim elimizde olmadı&ı hakikatini görmek gerekir. Türk Cemaa-
tine müteveccih yeni baskı ve tecavüzlere kar$ı müsamaha göstermemekte devam 
edece&imize ve meselenin olupbittilerle tasfiyesine asla razı olamıyaca&ımıza dair 
de&i$mez kararımızı tekrar açıkça belirtmeyi lüzumlu bulmaktayız. (Bravo sesleri 
ve alkı"lar) Müstemlekece&ilin sona erdi&i bir devrede Türkiye’nin Kıbrıs’ta Türk 
Cemaatinin tekrar kolonize edilmesine göz yumması hiçbir zaman dü$ünülemez. 
(Bravo sesleri ve alkı"lar)

Zürih ve Londra Andla$malarının tesis etti&i statü malumdur. Kıbrıs meselesi-
nin aynı zamanda Lozan Andla$ması ile Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz’de 
tahakkuk etmi$ olan muvazenenin bir unsuru oldu&u ve muvazenenin ihlal edil-
memesi gerekti&i de bir vakıadır. Türkiye Kıbrıs meselesinde adil bir çözüm $ekline 
varılması gayesiyle Türkiye ile Yunanistan’ın mü$tereken hareket etmelerini daima 
tervicetmi$tir. Geçen Mayıs ayında iki memleket arasında müzakerelerin ba$lama-
sı, Yunanistan’ın artık Kıbrıs meselesinde yapıcı bir zihniyetle bir hal tarzını bizim-
le birlikte aramaya koyulaca&ı ümidini hâsıl etmi$tir. Biz Kıbrıs meselesinin barı$ 
yolu ile halledilebilmesi için her iki memleketin de bu yapıcı ve realitelere uygun 
tutuma tam de&erini vermelerinin bizzat kendilerinin ve Ada’daki iki millî cemaa-
tin hakiki menfaatlerinin iktizası oldu&una samimiyetle kaaniyiz.

Di&er taraftan, bütün hakikatler çi&nenerek Türkiye’ye kar$ı son zamanlarda 
giri$ilmi$ olan tezvir ve kötüleme kampanyasını yalnız teessüfe $ayan de&il, aynı 
zamanda tehlikeli bir hareket tarzı olarak da mütalaa etmekteyiz.

Asırlar boyunca mazlumlara melce te$kil etmi$ olan ve dini tesamühün en ba-
riz örne&ini tarihe tescil ettirmi$ bulunan memleketimizin prestijinin bu kabil if-
tiralarla gölgelenebilece&ini sananlar her halde büyük bir gaflet içinde olduklarını 
hatırlamalıdırlar. Türkiye tarihinden kendisine mevdu ve üzerinde titizlikle dur-
mayı $eref addetti&i bu hasletlerine her kim tarafından olursa olsun gölge dü$ürül-
mesine ve bu husustaki yüksek vazife ve mesuliyet $uurunun söz konusu edilmesi-
ne müsaade edemez.

Hiçbir tefrik yapılmaksızın bütün Türk vatanda$larının Anayasamızın ve ka-
nunlarımızın teminatı altında bulundukları ve hürriyet içinde ya$amakta oldukları 
bir gerçektir. Bu teminata ve hürriyetlere Hükümetimizin hürmet ve riayet edilece-
&inden $üphe edilemez.

Kıbrıs meselesi yakında Birle$mi$ Milletlerde görü$ülecektir. Hükümetimiz 
Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki görü$ünün ve tutumunun Birle$mi$ Milletler Ya-
sasının prensiplerine uygun bulundu&undan emindir ve müzakereler bu zihniyet 
ile katılacaktır.



Hükümetimizin dı$ politika alanındaki müstakbel tutumuna mütaallik maru-
zatımı tamamlarken, dı$ politikanın ayrılmaz bir cüzü olarak telakki etti&imiz dı$ 
ekonomik münasebetlerimiz hakkındaki görü$lerimizi de açıklamak isterim.

Dı$ iktisadi münasebetlerimizde Hükümetimizin ana hedefi, memleketimizin 
kalkınmasının en kısa zamanda ve en müsait $ekilde gerçekle$tirilmesine matuf 
imkânların temini olacaktır.

Bu maksatla, Hükümetimiz, bir yandan kalkınmamız için gerekli dı$ yardım-
ların sa&lanmasına en büyük dikkati gösterirken, di&er taraftan bütün devletler-
le ticari mübadelelerin devamlı $ekilde artırılması ve ticari münasebette bulunan 
memleket ve bölgelerin geni$letilmesi üzerinde hassasiyetle duracak, memleketin 
kendi öz döviz gelirlerinin artırılmasını mümkün kılan sahalara devamlı öncelik ve-
recek ve bu $ekilde dı$ yardıma olan ihtiyacımızın gün geçtikçe azalması hedefinin 
behemahal tahakkukuna çalı$ılacaktır.

Birle$mi$ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının kabul etti&i genel pren-
siplere uygun bir $ekilde, bölgesel anla$maların kalkınma halindeki memleketler 
için ciddi faydalar temin edece&ine inanıyoruz.

Memleketimiz bu mahiyette olan iki anla$maya dâhildir. Birisi, !ran ve Pa-
kistan ile birlikte kurdu&umuz Bölgesel !$birli&i Anla$masıdır. Bu anla$manın üç 
memleketin de ekonomik kalkınmalarına yardımcı olacak $ekilde i$lemesini temine 
devamlı gayret sarf edece&iz.

Üzerinde büyük ehemmiyetle durdu&umuz di&er bir anla$ma da Avrupa Eko-
nomik Toplulu&u ile imza etti&imiz Ortaklık Anla$masıdır. Filhakika, iktisadi ve ti-
cari önemli ili$kilere sahiboldu&umuz Avrupa Ekonomik Toplulu&u ile akdetti&imiz 
Ortaklık Anla$masını, mahiyeti ve güttü&ü hedefler itibarı ile ekonomik geli$me-
mizin olumlu yönde süratlenmesini sa&lıyacak bir unsur telakki etmekteyiz.

Anla$manın öngördü&ü iktisadi entegrasyon hadefine do&ru ilerliyebilmemiz, 
evvelemirde ekonomimizi geli$mi$ Avrupa ülkeleri ile belirli bir ölçü içerisinde, re-
kabet edebilecek bir güç ve seviyeye ula$tırmamıza ba&lı bulunmaktadır.

Bu dü$ünce ile Avrupa Ekonomik Toplulu&u ile akdetti&imiz Anla$ma gere&in-
ce hazırlık döneminden geçi$ dönemine geçilmesi için yapılması lüzumlu çalı$ma-
lara derhal ba$lanacak ve bu yoldaki faaliyetler büyük bir titizlikle yürütülecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Yurt savunmasının yegâne dayana&ı, millî varlık ve bekamızın Cumhuriyet ve 
Anayasa nizamının koruyucusu olan Silahlı Kuvvetlerimizin, yurt savunmasını mü-
essir bir $ekilde ba$armaları için muhtaçoldu&u gücün modern icaplara göre temini 
ve geli$melerinin hızlandırılması en fazla önem verdi&imiz bir mesele olacaktır.

Bu maksatla gerekli her türlü iç ve dı$ tedbirlere müracaat edilecek ve hiç-
bir millî fedakârlıktan kaçınılmıyacaktır. Bu meyanda dost ve müttefiklerimiz-
den gayretlerimize i$tirak hususunda, mü$terek savunmaya hasredegeldi&imiz 
fedakârlıklarla mütenasip fiili yardım ve destek bekliyece&iz.



Türkiye’nin güvenlik ve varlı&ını tehdidedecek tehlikenin kar$ılanması için 
Türkiye’nin kendi gayretleri yanında dâhil oldu&u ittifakların kuvvetli ve sa&lam 
bir birlik içinde bulunmasına ba&lı oldu&una inanıyoruz. Bu ittifaklara ba&lı kalma-
ya ve ittifakın savunma gücüne kudretimiz dâhilinde katılmaya devam edece&iz. 
Ancak ittifaklar u&runa katlandı&ımız fedakârlı&ın payla$ılmasında müttefikleri-
mizden daha verimli gayretler bekliyor ve devam etmekte olan ittifak çalı$maları-
nın bu neticeyi istihsal etmesini ümit ve temenni ediyoruz.

Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü politik tesir ve cereyanlardan uzak kendi emir 
ve komuta düzeni içinde yurt güvenli&i ve demokrasinin korunması hususundaki 
asil görevlerini huzurla yapabilmelerine destek ve müzahereti millî vazifelerin en 
kutsalı olarak telakki ediyoruz.

Silahlı Kuvvetlerimizin modern icap ve ihtiyaçlara göre geli$melerini sa&lamak 
ve yeterli bir müessiriyete ula$malarını mümkün kılacak her türlü tedbiri alaca&ız. 
Genelkurmay Ba$kanlı&ı ve Milli Savunma Bakanlı&ı görev ve yetkilerini tayin ede-
cek kanun en kısa zamanda Meclise getirilecek ve halen Millet Meclisi ve Cumhu-
riyet Senatosunda bulunan Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili bütün kanun tasarılarının, 
bu arada Askeri Personel Kanununun biran önce kanunla$masına gayret sarf ede-
ce&iz. Askeri yargı sistemi ve bunlarla ilgili mevzuatın $imdiye kadarki tatbikatın-
dan do&an aksaklıklarını ıslah edecek $ekilde kanunun tadili cihetine gidilecektir.

Silahlı Kuvvetler personelinin yorucu ve yıpratıcı $artlar içinde çalı$tı&ını göz 
önünde tutarak meslek ve görevin $eref ve haysiyetine yakı$ır bir hayat seviyesi 
idame ettirebilmeleri için gereken tedbirler alınacaktır.

Silahlı Kuvvetlerimizin yeterli, müessir, seyyal ve seri bir bünye iktisabetme-
sine ve istihdam ve destek i$lerinin en ekonomik bir $ekilde sa&lanmasına matuf 
te$kilat çalı$maları ele alınacak, memleketin bütün e&itim ve kültür müesseseleri-
nin imkânları lüzumu halinde Milli Savunma hizmetlerine ve Silahlı Kuvvetlerimi-
zin istifadesine açık tutulacaktır. Fevkalade hallerde Milli Savunma hizmetlerinin 
özelli&i içerisinde bütçenin seyyaliyetle uygulanmasını mümkün kılacak tedbirler 
alınacaktır.

Yurt savunmasının omuzlarına yüklendi&i çok a&ır ve o derecede $erefli gö-
revlerini ifa ve kendilerini her bakımdan bu görevlerini üstün bir seviyede yapmak 
üzere yeti$tirip hazırlamakta olduklarını büyük bir iftihar ve gururla görmekte ol-
du&umuz $anlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ba$lıca gayesinin memleketin huzuru, 
refah ve selameti oldu&una emin bulunmaktayız.

Kendilerine her hangi bir yurt vazifesi teveccüh etti&i zaman kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimizin bu görevlerini büyük Türk Milleti ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin itimat ve takdirine layık bir $ekilde yapacaklarına inanıyor ve bu inancımızla 
Yüce Meclisin hissiyatına tercüman oldu&umuza kaani bulunuyoruz.

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri,
Programımızın yüksek tasviplerine mazhar oldu&u takdirde iyi yürek ve hiz-

met a$kı ile Yüce Meclisin emrine ve büyük milletin hizmetine giren Hükümetimi-
zin çalı$malarındaki istikamet; vuzuh ile belirmi$ ve aydınlanmı$ olacaktır.



!leri, müreffeh, mamur, mesut bir Türkiye’yi hep birlikte yaratmak ve ya$at-
manın; her biri memleket sevgisi ile dolu olarak gelen bu tarihi Meclisin $erefli 
mensuplarına nasibolmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederiz.

Takdir Yüce Heyetinizindir.

BA$KAN — Bakanlar Kurulu Programının Sayın Ba$bakan tarafından okun-
ması bitmi$tir.

Muhterem arkada$larım; Anayasamızın, güvenoyu için görü$melerin progra-
mın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapılmasını emreden hükmünü 
tatbik ederken, güvenoyu müzakereleri 6 Kasım 1965 Cumartesi günü saat 15,00’te 
inikadedecek Meclisimizde yapılacaktır.

Kapanma Saati: 17.15



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 5 Cilt 31 Birle!im 3

Sayfa 17-40
03.11.1965 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN —Ba"kanvekili Fikret Turhangil

KÂT!PLER: Kudret Bayhan (Ni#de)
Sırrı uzunhasano#lu (Bolu)

Açılma Saati: 14.30

Hükümet Programının Okunması

Program metni Millet Meclisinde de okundu#undan tekrar alınmamı$tır.



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 5 Cilt 31 Birle!im 4

Sayfa 44-98
05.11.1965 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ba"kanvekili Fikret Turhangil

KÂT!PLER: Kudret Bayran (Ni#de), M. Yılmaz $nceo#lu (Afyon Karahisar)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Gündeme geçiyoruz. Hükümet programı üzerinde görü$me yapı-
lacaktır. Söz alan sayın üyeleri arz ediyorum:

Sayın Demir $ahsı adına, Sayın Koça$ grup adına, Sayın Dikeçligil $ahsı adına, 
Sayın Güzey $ahsı adına, Sayın Yıldız $ahsı adına, Sayın Omay $ahsı adına, Sayın 
Yetkin, Sayın Tüzün, Sayın Bahadırlı, Sayın Eyido&an, Sayın Erdo&an, Sayın Bula-
do&lu, Sayın Ayhan, Sayın Öztürkçine, Sayın Hazer, Sayın Özgüne$, Sayın Ege, Sa-
yın Karaman, Sayın Sarıgöllü, Sayın Açıkalın $ahısları adına, Sayın Teveto&lu grup 
adına, Sayın Okyayuz, Sayın Alpaslan, Sayın Atalay $ahsı adına, Sayın Özdilek grup 
adına, Sayın Çetin $ahsı adına, Sayın Bekata grup adına, Sayın Arıburun $ahsı adı-
na. Buyurun Sayın Topçuo&lu.

SABR" TOPÇUO%LU (Bingöl) — Evvelki karara göre topluluklar da söz hak-
kına sahip midir, de&il midir?

BA$KAN —Teamülü aynen tatbik edece&iz efendim. Evvelâ Cumhurba$kanlı-
&ı Kontenjan Grubu adına, Milli Birlik Grubu, varsa Yeni Türkiye Partisi toplulu&u 
adına, varsa Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi toplulu&u adına, varsa Millet Partisi 
toplulu&u adına. Bilahara Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi grupları söz 
sırasına göre görü$me sırasındadırlar.

TURHAN KAPANLI (Sakarya) — Yeni Türkiye Partisi toplulu&u adına söz 
istiyorum.

BA$KAN — Turhan Kapanlı Y.T.P. toplulu&u adına.

Sayın Güzey sıraya koymak üzere soruyorum, üzerinde, lehinde, aleyhinde? 
Lehinde, Sayın Yetkin? Aleyhinde... Sayın Tüzün? Üzerinde... Sayın Bahadır? Aley-
hinde... Sayın Erdo&an? Üzerinde... Sayın Azmi Erdo&an? Aleyhinde... Sayın Bula-
do&lu? Yoklar… Sayın Ayhan Yoklar... Sayın Öztürkçine? Üzerinde… Sayın Hazer? 
Aleyhinde… Sayın Özgüne$? Üzerinde... Sayın Ege? Lehinde... Sayın Karaman? 
Üzerinde... Sayın Sarıgöllü? Yoklar... Sayın Açıkalın? Üzerinde... Sayın Okyayuz? 
Lehinde… Sayın Alpaslan? Üzerinde... Sayın Atalay? Aleyhinde... Sayın Çetin? Le-
hinde... Sayın Arıburun? Lehinde... C.K.M.P. ve Millet Partisi toplulu&u adına? Yok.



Efendim daha evvel kaydetti&im veçhile; Sayın Demir? Üzerinde... Sayın Di-
keçligil? Üzerinde... Sayın Yıldız? Üzerinde… Sayın Omay? Üzerinde denmi$, be-
yanlarıyla kaydedilmi$, onun için sormuyorum.

!lk söz Kontenjan Grubu adına Sayın Koça$’ındır. Buyurun efendim.
KONTENJAN GRUBU ADINA SAD" KOÇA$ (Cumhurba!kanınca S.Ü.) — 

Sayın Ba$kan, Sayın Hükümet Ba$kanı ve üyeleri, Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
üyeleri.

Kontenjan Senato Grubu adına, Hükümet programı hakkında grubumuzun 
görü$lerini arz etmeye çalı$aca&ım.

Hükümet programında yer alan konular üzerinde ayrı ayrı görü$lerimizin ar-
zına geçmeden evvel, bu programın tatbiki sırasında iktidar, muhalefet ve muhtelif 
parlâmento grupları olarak yapılması gereken i$birli&i ve bilhassa istisnasız 31 mil-
yon Türk’ün üzerinde birle$ti&inden emin ve müsterih oldu&umuz bâzı hususların 
tahakkuku için tutulması gereken yol hakkında grubumuzun görü$ünü belirtmek-
te fayda mülâhaza ediyoruz.

Her ne kadar bizlerin tarafsız Parlâmento üyeleri olarak siyasi faaliyetlerde pa-
sif ve tarafsız kalmamızı uygun gören bir noktai nazar mevcut ve basın yoliyle umu-
mi efkâra maledilmek istenmi$se de biz bu görü$e i$tirak etmiyor, tarafsız de&il, 
sadece ba&ımsız Parlâmento Grubu ve üyeleri olarak inandı&ımız prensiplerin ve 
Anayasamızın ı$ı&ı altında faaliyette bulunmayı sadece bir hak de&il aynı zamanda 
bir görev telâkki ediyoruz.

Bizim inancımız odur ki, dünyanın hiçbir yerinde ve hele bizim memleketimiz-
de hiçbir Hükümet bile bile memleketine faydalı olmıyacak bir çalı$ma yolu tutmaz 
ve tutamaz.

Her Hükümet kendi görü$üne göre memlekete en faydalı olaca&ına inandı&ı 
hususların tatbikine gayret eder. Bu hususta içimizde en ufak bir $üphe ve tereddüt 
yoktur.

De&i$ik programlara sahip hükümetlerin görü$ farkları memlekete hizmet an-
layı$larının de&i$ik olmasındandır. Demokratik rejimlerde siyasi partilerin vazge-
çilmez unsurlar telâkki edilmesinin sebebi de, de&i$ik programlara sahip siyasi par-
tilerin kendi anlayı$larına göre bir hizmet yarı$ına çıkmaları, seçimlerde kazanıp 
iktidara gelen siyasi parti kendi görü$ünü tatbike çalı$ırken, di&er görü$lere sahibo-
lanların onları murakabe etmesi, ikaz etmesi, fikir ve kararlar üzerinde münaka$a 
etmesi ve bu münaka$anın hakikatleri meydana çıkararak yanlı$ icraata geçilmesini 
önlemeleri içindir.

Biz grup olarak inandı&ımız bu kaideye uyarak, Adalet Partisi Hükümetinin 
memlekete en iyi $ekilde hizmet imkânı verece&ine inandı&ı programı hakkındaki 
samimi görü$lerimizi açıkça ifade edece&iz.

Biz nasıl Hükümetin bu programı münhasıran en iyi $ekilde hizmet edebilmek 
gayesiyle hazırladı&ını pe$inen kabul ediyorsak, Sayın Hükümetin de mâruzâtımızın 
aynı gayeyi istihdaf etti&inden emin olmasını bilhassa istirham edece&iz.



Kontenjan Senato Grubu, hiçbir önyargı, hiçbir küçük hesap, hiçbir politik 
dü$üncenin tesiri altında kalmadan, sadece hizmet nöbetini almı$ bulunan Adalet 
Partisi Hükümetine memleket hizmetinde yardım etmek ve kendi ifadeleri ve bi-
zim de benimsedi&imiz ileri, müreffeh mamur, mesut Türkiye’yi birlikte yaratmak 
ve ya$atmak gayretine faydalı olmak, kendilerine yardımcı olmak kararındadır.

Hükümet çalı$maları sırasındaki tutumumuz da bu ifademize paralel olacak-
tır. !nandı&ımız ve inandırıldı&ımız her dâvanın icraatında Hükümet bizi en yakın 
yardımcı olarak yanı ba$ında görecektir. !nanmadı&ımız, ikna edilemedi&imiz ic-
raatlarda ise belki zaman zaman müz’iç olacak kadar ısrar ve ikazlarda bulunacak, 
fakat yine yanıba$larında olaca&ız. Zira bu aziz yurdun ancak hepimizin mü$terek 
gayretiyle kalkınaca&ına inanmı$ bulunuyoruz.

!kaz ve ısrarların bâzısı yumu$ak, bâzısı sert, bâzısı tatlı, bâzısı acı olabilir. Fa-
kat biz Sayın Hükümeti ve oların $ahsında bütün Parlâmentoyu ve Türk Milletini 
temin etmek isteriz ki, ister sert, ister yumu$ak her ikazımız büyük bir sa&duyu ve 
iyi niyetle me$bu olacaktır.

Kendi iyi niyetimiz ve sa&duyumuz kadar kıymetli arkada$larımızın da sa& du-
yulanca ve iyi niyetlerine güveniyoruz. Ve bu noktaca münaka$asız anla$mı$ oldu-
&umuzdan emin ve müsterih olarak program hakkındaki görü$lerimize geçece&iz.

Muhterem Senatörler:

Hükümet programı hakikaten bir emek ve gayretin mahsulü, her mevzu üze-
rinde uzun uzun durulmu$, arzu ederdik ki, bu uzunluk fikirlere, $üphe edilemiye-
cek, çe$itli $ekillerde tefsir edilemiyecek, bir sarahat vermek gayesine matuf olsun. 
Fakat bu sarahati ve kesinli&i birçok noktalarda bulamadı&ımızı itiraf etmek isteriz.

Yine itiraf etmek isteriz ki biz, âzami hizmeti dört yıl sürecek olan bu Hükümet-
ten bu programla bütün millete vadettikleri kadar fazla bir icraat beklemiyorduk. 
E&er ve in$allah vadettiklerinin tamamını tahakkuk ettirmek imkânım bulurlarsa 
bize ve millete umdu&umuzdan ve istedi&imizden fazlasını vermi$ olacaklardır.

Ama, yine itiraf edelim ki, biz bütün bu hususlarda Sayın Hükümet kadar nik-
bin de&iliz.

Nikbin olamayı$ımızın iki sebebi vardır.

Birincisi: Burada vaadedilenlerin büyük bir kısmının, de&il dört yılda ondört 
yılda bile tahakkukunun mümkün olamıyaca&ı, hattâ bir kısmına ba$lanamıyaca&ı 
görü$ündeyiz.

!kincisi: Biraz sonra teker teker belirtece&imiz gibi ekseriyet de&il ama birkaç 
noktanın bâzı kesin hükümlerinin memlekete faydalı olamayaca&ına belki de aksi-
ne zararlı olacaklarına kaaniiz.

Fikirlerimizi belirttikten sonra Sayın Hükümet Ba$kanının müphem görece&i-
miz hususlarda bizi aydınlatmaları sayesinde eksik buldu&umuz sarahatin saklana-
ca&ı muhakkaktır.



Umdu&umuzdan fazla olan vaatlere gelince, biz bunu Hükümetin, çok $ey yap-
mak, kısa zamanda en iyi neticeyi almak hususundaki iyi niyetine ve bilhassa genç-
li&ine ve enerjisine ba&lıyoruz. Ve tabii bundan çok memnunuz.

Memlekete faydalı olmıyaca&ına kesin olarak inandı&ımız ve biraz sonra açık-
lıyaca&ımız bâzı hususlarda da Sayın Hükümetin icraata geçmeden evvel daha fazla 
dü$ünmesini, arzu ederlerse temsilcilerimizle yüz yüze fayda ve mahzurlar üzerin-
de görü$melerini ve ondan sonra icraata geçmelerini pe$inen tavsiye ve istirham 
edece&iz.

Muhterem arkada$larım,

Sayın Ba$bakanın programa girmeden evvel belirtmek ihtiyacını hissettikleri 
mü$terek inançları ve temel ilkeleri hakkında, bâzı yanlı$ tefsir edilebilecek, her 
mânaya gelebilecek ifadelerin mevcudiyetine ra&men, memnuniyet ve te$ekkürden 
ba$ka söyliyecek bir $eyimiz yoktur.

Ancak, bu güzel sözlerin, tam zamanında ellerine geçen bir fırsatla, tatbikatta 
da yerini bulmasını ve bu hareketin yalnız Türk Milletine de&il, bütün dünyaya ve 
bilhassa Sayın Ba$bakana tuhaf tuhaf sualler soran dünya basınına güzel bir cevap 
olmasını arzu ederdik.

Adalet Partisine yakın oldu&u söylenen ve sahibinin de, Kabinenin Türkiye için 
en önemli bir Bakanlı&ını i$gal etti&i !zmir’de münte$ir bir gazetenin, Anayasanın 
68’nci maddesini hiçe sayarak ortaya attı&ı hezeyana, evvelâ gazete sahibi olan Sa-
yın Bakan arkada$ımızın, sonra da tekmil Hükümetin hak etti&i reaksiyonu anında 
göstermi$ olmalarını çok arzu ederdik. Fakat Hükümetin çok me$gul oldu&u bir 
devreye tesadüf eden bu hâdise hakkında Sayın Hükümetin geç bile kalmı$ olsa 
gösterece&i reaksiyon, programın daha ba$ında ilân ve vadettikleri müspet anlayı-
$ın delili olacaktır.

Sayın Arkada$larım:

Biz Sayın Hükümetin görü$ünün aksine olarak, tam bir dürüstlük içinde ya-
pılan 10 Ekim seçimlerini, engin bir demokrasi tecrübesine sahip de&il, bilâkis de-
mokrasi mücadelesinin daha ba$langıcında olmasına ra&men sadece Türk Milleti-
nin fıtri efendili&inin ve olgunlu&unun neticesi sayıyoruz. Bu asil Milletin e&er bir 
de engin demokrasi tecrübesi olsa idi, tam bir dürüstlük içinde yapılmı$ olan seçim, 
aynı zamanda dünyaya hakikaten seviyeli bir mücadele örne&i de vermi$ olurduk. 
Biz seçimlerde $ahidoldu&umuz maalesef bâzı seviyesiz naho$ halleri bu demokrasi 
tecrübesinin azlı&ına ba&lıyor, bunlara Milletin ekseriyetinin de&il küçük bir azınlı-
&ının sebeboldu&unu dü$ünerek müteselli oluyoruz ve bu gibi hallerin in$allah son 
olmasını da temenni ediyoruz.

Sayın Ba$bakan ve de&erli Hükümet üyeleri;

Kontenjan Senato Grubu (Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs !nkılâbına dayanan 
ve Milli !radenin tasvibine mazhar olan Anayasamızı, ruhu ve metni ile hâkim kıl-



manın $a$maz hedefimiz oldu&u) hakkındaki samimi ifadelerinden dolayı hepinize 
te$ekkürlerimi arz etmekten hakikaten büyük bir haz duymaktadır.

Siz bu inançta oldukça (!ktidar ve muhalefet olarak siyasi partilerin birbirlerini 
tamamlayan görevleri oldu&una) inandı&ımız hakkındaki ifadenizi ve birbirimize 
ve de&i$ik fikirlerimize müsamahalı olmak gerekti&ine dair olan inancınızı icraatı-
nızda gösterdikçe, biz sizi emin olun kendi partinizden daha fazla destekliyece&iz. 
Onlarla belki içi$leriniz yüzünden ihtilâfınız olacak ama bizim destek ve i$birli&i 
gayretimizi hiçbir kar$ılık beklemeden daima yanınızda ve yardımınızda bulacak-
sınız.

Emniyet ve asayi$ hakkında ileri sürülen fikirlere aynen i$tirak ve te$ekkür 
ederiz.

!darenin tarafsızlı&ı hakkında hiçbir tefsire mahal bırakmıyan kesin ifadenizi 
sadece bir vait de&il hem bir senet, hem de tahakkuku halinde ba$arınızın en büyük 
âmili telâkki edece&iz. Zira tarafsız olmıyan partizan bir idarenin hayatını sembolik 
bir gelir ve sembolik bir garanti kar$ılı&ında Devlet hizmetine vakfeden feragatli 
Devlet memur ve erkânını ve bütün Milleti nasıl bir ruh haleti içine sürükliyece&ini 
o hayatı ya$amı$ insanlar olarak, çok iyi biliyoruz. Bu konuya o kadar önem veriyo-
ruz ki, bu va’din en ufak $ekilde ihlâli Grubumuzu ve eminiz ki, bütün Milleti büyük 
inkisara u&ratacaktır. Bu va’dinize sizin de büyük önem vermenizi rica ediyoruz. 
Bütün partizanlı&ın, sırf geçmi$ partizanlıkların tasfiyesi esbabı mucibesiyle yapıl-
dı&ını çok iyi bilen grubumuz, program satırları içinde bulunan ve biraz müphem 
buldu&umuz ifadelerin böyle bir esbabı mucibeye mesnet te$kil etmemesi temen-
nisindedir.

Kırtasiyecilikle sava$ fikrinizi de keza verimli ve faydalı bir fikir olarak telâkki 
ediyor ve destekliyoruz.

Zararlı cereyanlar ve bilhassa komünizme yönelmi$ faaliyetlerle mücadele ve 
Anayasadan do&an hürriyetleri, hürriyetleri yok etmek yolunda kullanmaya asla 
meydan ve imkân vermemek hususunda da sizinle beraberiz. Yalnız müsaadenizle 
burada bâzı noktalara temas etmek zaruretini hissediyoruz.

Komünist ülkelerde uzun yıllar ya$amı$ ve vazife görmü$ ve grubunun görü$ü-
ne tamamen tercüman olmaya yetkili bir arkada$ınız olarak, komünizmin Türkiye 
için tatbik kabiliyeti olmıyan milli, dini, ahlâki ve sosyal bünyemizle ba&da$tırıl-
masına imkân bulunmıyan bir rejim oldu&unda birle$ti&imizi $urada. Yüce Senato 
Kürsüsünde Millet ve dünya önünde tescil ettikten sonra, bu salgın ve gayrikabili 
tedavi hastalıkla mücadele hakkında birkaç söz söylemek istiyoruz.

Bizim görü$ümüz odur ki, Türkiye’de komünizmle mücadele lâzım de&il, el-
zemdir. Ama bu mücadeleyi Devlet ve Hükümet olarak yapmak, Milleti bu hastalı&a 
kar$ı a$ılamak suretiyle muafiyet kazandırmak lâzımdır.

Birtakımı sadece his ve heyecan, di&er kısmı sadece kaba kuvvetine güvenen, 
bir kısmı da küçük hesapların pe$inde bulunan bir kütle ile bu mücadeleye atıl-



mak veya böyle hareket etmek istiyenlere müsaade veya müsamaha etmek en bü-
yük tehlikedir. Yıllarca bu konuda yeti$tirilmi$ bir arkada$ınız olarak komünizmle 
mücadele edece&iz diye memlekette tam komünistlerin istedi&i bir hava yaratılmı$ 
oldu&unu açıkça ifade etmek zaruretini hissediyorum.

Komünizmle mücadelenin yolu önüne gelene komünist damgası vurmak, hele 
bu damgayı Devlet erkânına, siyasi partilere ve Parlâmento üyelerine lâyık görmek 
de&ildir.

Aylardan beri Türkiye’de açıkça ve bütün $iddeti ile devam eden bu çok sakin, 
sözde mücadele, inanınız yıllardan beri Türk Milleti tarafından veba diye tanınan 
komünizmi bâzı vatanda$larımız nezdinde yumu$atmı$tır.

Nasıl yumu$atmasın ki, bu memleketi yıllarca idare eden ve hizmetlerinin öne-
mi ve sayan hafızalara sı&mıyacak kadar kesif olan, bilhassa büyük bir vatanda$ 
kütlesinin devamlı destek ve sempatisine sahiboldu&undan $üphe etmedi&imiz ta-
rihi $ahsiyetlere kadar komünist denmi$ ve bu itham bir taraftan kulaktan kula&a 
fısıltı halinde yayılırken, di&er taraftan meydanlarda, bar bar ba&ırılarak ilân edil-
mi$tir. Gazetelerde çıkan (Petrol Kanununa imza atanlar komünisttir) ithamı kar-
$ısında kendimizi savunmak ve Petrol Kanunundan ne istedi&imizi anlatmak için 
yaptı&ımız toplantılardan birisinin sonunda koca bir kütlenin (siz komünist iseniz 
biz de komünist oluruz) diye ba&ırı$malarına bizzat $ahidolduk. Bu, komünistlerin 
arayıp da bulamadıkları bir vasattır. Ye bu metot onların da bizzat tatbikini istedik-
leri metottur.

Bu mevzuda söyliyecek çok sözümüz vardır. Fakat sadet dı$ına çıkmamak için 
fikrimizi kısaca özetlemek isterim.

Biz komünizmle mücadele hususunda Hükümetle beraberiz. Ancak bu müca-
delenin $ekli bu i$ten anlıyan insanlara tevdi edilmeli ve mutlaka Devlet eliyle ya-
pılmalıdır. Komünizm mücadelesi ismi altında fikir özgürlü&ünü kaldırma gayret-
lerine ve bilhassa haysiyetlere tecavüz edilmesine müsaade edilmemelidir. Milleti 
heyecana verip silâhlandıran sonra da dü$man kar$ısında çil yavrusu gibi da&ılan 
gönüllü a$iret alaylariyle yalın kılıç müstahkem mevkilere taarruz eder gibi kaba 
kuvvet gösterileri ile komünizm mücadelesi yapılamıyaca&ına inanıyoruz.

Sosyal adalet ve Sosyal güvenlik tedbirlerinin gerçekle$tirilmesi suretiyle bu 
mücadeleyi ba$armayı öngören Hükümet beyanını can ve gönülden destekliyor ve 
her an kendilerine yardımcı olaca&ımızı vadediyoruz.

Zira komünizme kar$ı en müessir silâh sosyal adaleti sa&lamaktır. Her türlü 
suiistimallerle mücadele hususunda kesin kararını açıkça ifadesinden dolayı Sayın 
Hükümete te$ekkür ederiz. Bu husus partizan olmıyan tarafsız idare ilkesinden 
sonra grubumuzun en çok benimsedi&i ve mücadeleye kararlı oldu&u bir konudur. 
Hükümetten bu konuda grubumuzun $ahsında en iyi bir yardımcı buldu&undan 
emin olmasını istirham ediyoruz. Fakat suiistimal kelimesinde mutlaka Ceza Ka-
nunu hükümleri aranmamalı, bilhassa döviz ve kredi tahsislerinde partizanlık $ek-



linde tecelli edecek bir suiistimale ve nüfuz ticaretine yer verilmemelidir. Bu, mille-
ti rencide edecek en büyük suiistimallerden birisidir.

E&itim politikasına gelince; bu konuya grubumuzdan sayın bir arkada$ımız 
daha teferruatlı olarak temas edecektir. Programda bu konuda yapılan vaitlerin çok 
uzun vadeli i$iler oldu&u, bir Hükümet devrinde ve hatta uzun yıllar bu vaitlerin 
tahakkukuna imkân olmadı&ı görü$ündeyiz.

Bu fakir millete çok $eyi kısa zamanda vermek arzu ve heyecanının mahsulü 
olan bu cömert vaitlerin, kısa zamanda tahakkuk ettirilmemesi suretiyle bir inki-
sarı hayal ve tenkid konusu olmasından Hükümet hesabına korkuyoruz. Milli E&i-
tim politikasında hemen her sahaya önem verilece&i hissini veren vaitlerin yanın-
da genel ö&retim veya teknik ö&retimden hangisine daha çok önem verilece&inin 
belirtilmi$ olmasını çok arzu ederdik. Köy okulları, ö&retmen hakları, kabiliyetli 
fakir talebeye okuma imkânı verilmesi, teknik okullar, üniversiteler ve ö&retim 
kadroları hakkında ifade buyrulan cömert alâkaya biz de müte$ekkiriz. Ancak, çok 
pahalı bir sistem olan yeni üniversiteler açmak yerine mevcutların imkân ve kadro-
larını geni$letmek ve hattâ belki çift tedrisat yapmak suretiyle bu eksi&in $imdilik 
kapanmasının mümkün olaca&ına, bizim grubumuzun Anayasaya aykırı gördü&ü 
özel yüksek okulların tatbikatı ile mümkün olabilece&i neticesine vardı&ımız görü-
$ündeyiz. Ö&retmenlerin meslekte kalmasını temin edecek tatmin yolları hakkında 
açıklama yapılmasını, bunların mali portelerinin bildirilmesini önemle rica ediyo-
ruz. Muhtacoldu&umuz bran$ların ö&retmenlerine Devletin ba$ka sahalarında i$ 
verilmemesi bugün birçok memleketlerde tatbik edilen bir usuldür. Tetkikini rica 
ediyoruz.

Memleket gençlerindeki, kabiliyeti olsun olmasın, mutlaka üniversiteye git-
me arzusu yerine, daha kabiliyetli oldukları sanat kollarına ayrılma hevesinin ve 
imkânının sa&lanması lüzumuna inanıyoruz. Batı devletlerinin bu yoldaki ba$arılı 
tatbikatını misal olarak göstermek isteriz.

Programda; kadınların e&itiminden hiç bahsedilmemi$ olmasını, bu yönde faa-
liyet gösterilmeye muhtacolan memleketimiz için büyük bir noksan olarak mütalâa 
ediyoruz.

Bölge tiyatroları konusunda Hükümetin görü$üne aynen katılıyoruz.

Anayasamızın teminatı altındaki din ve vicdan hürriyeti konusunda Hükümet-
le beraberiz. !badet serbestli&i ve lâiklik prensibinin vatanda$ın dini ihtiyaçlarını 
baskı altında tutan bir çerçeve içinde mütalâa etmeye imkân olmadı&ı gerçe&inin 
programa niçin ilâve edildi&ini, itiraf edelim ki, anlıyamadık. Zira grubumun en 
genç üyelerinden biri olarak, Cumhuriyetin ilânını ve lâiklik prensibinin kabulünü 
çocuk ya$ında idrak eden ben, hayatımın hiçbir devrinde ne evimde, ne okulda, ne 
kı$lada, ne cemiyet içinde benim veya etrafımdakilerin ibadet hürriyetine hiçbir 
suretle müdahale edildi&ini, baskı yapıldı&ını hatırlamıyorum.

Evvelâ kilise, sonra cami olan tarihi bir binanın müze olması, harp içinde bâzı 
cemaati bulunmıyan camilerin askeri maksatlarla kullanılması gibi misalleri, poli-



tik maksatlarla ve bir siyasi parti aleyhine 20 sene müddetle istismar ede ede bu 
memlekette ibadet serbestisi yoktur, havasının yaratıldı&ı bir gerçektir.

Köyde, kasabada bir kendini bilmez ki$inin $u veya bu $ekilde yanlı$ hareket-
leri, din aleyhtarı konu$maları olmu$sa bunu Devlete, Hükümete ve milletin ta-
mamına mal etmeye imkân yoktur. Bu memleket dinsiz de&ildir. Bu millet dinsiz 
de&ildir. !badet etmek istiyenlere baskı yapılmamı$tır, yapılamaz, yapılamıyacaktır. 
Binaenaleyh, olmıyan, olmasına da imkân bulunmıyan bir hususun programda zik-
ri bizim din anlayı$ımızı, rencide eder mahiyettedir.

Aydın din adamı yeti$tirilmesi hususunda Hükümetin görü$ünü payla$ıyoruz. 
Kendilerini bütün gücümüzle destekliyece&iz. Ancak, (Mânevi inanç ihtiyacını kar-
$ılıyacak $ekilde din e&itimine önem verece&iz) ifadesini de çok müpheb bulduk. 
Bu önem verme ne $ekilde tatbik edilecektir? Bugün din e&itimi yok mudur? E&er 
bugünkü e&itimin $ekli de&i$tirilecekse o $ekli ö&renmeyi ve ondan sonra mütalâa 
beyan etmeyi tercih ederiz.

Vakıfların ıslah ve ihyası destekliyece&imiz iyi bir fikirdir.

Spor faaliyetleri hakkında vadedilen hususlarda Hükümeti aynen destekliye-
ce&iz.

Türk Basınının çetin problemlerinin halli ve bilhassa basın hürriyetine gölge 
dü$ürülmemesi va’dini sevinerek benimsedik. Kısa mazisine, mahdut imkânlarına 
ra&men bu vâde lâyık oldu&unu fiilen göstermi$ feragatli insanlardan müte$ekkil 
olan Türk basınına yapılacak yardımlar bizleri de sevindirecektir.

Senato seçimlerinin ekseriyet usulüne iade edilece&i hakkındaki Hükümet gö-
rü$ünü, programda ba$tan beri ifade edilen görü$lerle çeli$me halinde buldu&umu-
zu itiraf etmek isteriz.

Muhalefetin önemine, lüzumuna, i$birli&ine dair bir sürü beyan ve vaitler-
den sonra apaçık Senatoda muhalefet bırakmamak gayesini güden böyle bir fikri 
benimsememize, katılmamıza, yardım etmemize maddeten imkân göremiyoruz. 
(Sa#dan gürültüler) Sayın Ba$kan, müdahaleleri siz susturursanız ben cevap vermek 
mecburiyetinde kalmam.

BA$KAN — Hiçbir üye size $ahsan müdahale etmiyor efendim.

SAD" KOÇA$ (Devamla) — Ne olabilir bu fikrin esbabı mucibesi?

Deniyor ki, bu sistemle yalnız ba$ına iktidara gelinemez, koalisyon verimli bir 
Hükümet $ekli de&ildir. Son seçimler bu iddiayı çürütmedi mi? Ve yine son seçimler 
göstermedi mi ki, ekseriyet usulünde muhalefet olmıyacaktır?

Hükümet, biraz evvel belirtti&im gibi ve kendilerinin bidayetten beri üzerinde 
durdukları, lüzumuna inandıkları muhalefeti ortadan kaldırmak ve ("u okullar ol-
masa Maarif Nezaretini ne güzel idare edece&im) diyen Osmanlı Nazırı misillû, ("u 
muhalefet olmasa bu memleketi ne güzel idare ederim) dü$üncesinde midir? Biz 
böyle dü$ünmüyoruz.



Bu fikrin neresinden tutmu$sak be&enemedik, benimseyemedik. Seçimle 
alâkası olmıyan bir grup olmamıza ra&men sonuna kadar bu fikrin kar$ısında ola-
cak ve Hükümeti bu yanlı$ yola gitmekten korumaya çalı$aca&ız. Tek parti tasallu-
tunun ne oldu&unu çok acı misallerle ö&renen bizler ve Senatonun Adalet Partisi 
dâhil bütün üyelerinin bu fikrin kar$ısına çıkaca&ını ümit ve temenni ediyoruz.

Her yıl seçim yapılmaması hususundaki Hükümet görü$üne i$tirak ediyor 
ve bu usulü de&i$tirecek bir formül bulmakta kendilerine yardımcı olaca&ımızı 
va’dediyoruz.

"ümulü memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tesbit edilecek 
bir af kanunu tasarısı hazırlanaca&ı hakkındaki görü$e de katılamıyoruz. Bugün 
bir siyasi af bahis konusu olmadı&ına göre, bu ifadeden âdi suçlar hakkındaki affın 
kasdedildi&ini anlıyoruz. Kanaatimizce af müessesesi dünyanın her yerinden faz-
la Türkiye’de âdeta suiistimal derecesinde bir tatbikat bulmaktadır. 1950 ile 1965 
arasında, bugün Anayasamızın menetti&i orman suçlarına müteallik birçok affın 
dı$ında âdi suçlar için af kanununa $ahidolduk. Bütün bunların tatbikatı sonunda 
ula$tı&ımız intiba odur ki, bu aflar cemiyete faydalı olmamaktadır. Çok sık çıka-
rılan af kanunları cezanın umumi ve hususi önleme fonksiyonunu tahribetmekte 
ve modern ceza hukukunun ıslah ve terbiye prensipleri bakımından, tatbikattan 
beklenen faydayı istihsal edemez hale getirmektedir.

Bundan ba$ka, bu af kanunlarından faydalanarak kısa zamanda köyüne dönen 
suçluların durumu, ma&durların aile efradı nezdinde intikam hisleri do&urmakta 
ve yeni suçlara zemin hazırlamaktadır. Aflar ancak büyük hâdiselerden sonra ve 
nadiren yapılırsa bir fayda beklenebilir. Her iktidar de&i$ikli&inde bir af kanunu 
çıkarılırsa suç i$lemeye mütemayil olan insanların cesareti artar. Nitekim aftan fay-
dalananların ço&unun kısa zaman içinde tekrar ceza evlerine avdet etmeleri yukarı-
daki dü$üncelerimizin en açık delilidir.

Kaldı ki, birkaç ay evvel yürürlü&e girmi$ bulunan yeni Ceza !nfaz kanununun 
suçlulara tanımı$ oldu&u fevkalâde müsait infaz usulleri de, bugün yeni bir affın 
çıkarılmasını içtimai adalet bakımından tamamen lüzumsuz bir hale getirmektedir.

Basın suçlarına gelince:

Basın yolu ile i$lenen âdi sövme ve hakaret suçlarını kanaatimizce basın suçu 
olarak mütalâa etmemek gerekir. Bir kısmı tamamen maksatlı ve çıkarılaca&ı mu-
hakkak sayılan af kanunlarına bel ba&lıyarak, hiçbir ölçü tanımadan $eref ve hay-
siyetlere uluorta saldıran mütecavizlerin, $erefli Türk basınına mesuliyetini kabul 
etmedi&imiz gibi, bu $ekilde i$lenen suçları da basın yoluyla i$lenen fikir suçlariyle 
bir arada mütalâa edemiyoruz. Bir af, ancak bunlar dı$ındaki suçlar için bahis ko-
nusu olabilir.

Maliye politikamıza gelince:

Esasen bir kanun mevzuu olan politika hedeflerine aynen i$tirak ediyoruz.

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler üzerinde yapılması öngörülen esaslı incelemenin 
evvelce Plânlama Dairesince yapılan ve eski Hükümetler tarafından Parlâmentoya 



bildirilen incelemeden ba$ka bir mahiyette mi olaca&ının tasrih edilmesini rica 
edece&im. Vergi mükellefiyetini sıkan, $üphe ve güvensizlik yaratan usullerin de-
&i$tirilece&i, ticari mahremiyeti selbetti&i ileri sürülen servet beyannamelerinin 
kaldırılaca&ı hususundaki ifadelere katılmak bizim için asla mümkün de&ildir. Biz 
otokontrol müessesesinin ilmi neticelerinden birisinin de bu usul oldu&una kaa-
niiz. Acaba Maliye ilmi bu hususta yeni bir teknik mi buldu? "ayet böyle ise bunu 
programda görmek ona göre mütalâa beyan etmek isterdik. Hayır böyle bir $ey yok 
da $imdiden sonra biz kendimize has bir usul bulma&a çalı$acak isek, biz böyle bir 
sistemi ciddi ve faydalı mütalâa etmekte mazuruz. Bu müesseselerin kaldırılmasın-
dan fayda uman ve halkın menfaatini ve dini hislerini tahrik eden birtakım ifade-
lerle (müslümanlıkta para ile imanın kimde oldu&u belli de&ildir) gibi safsatalarla 
vatanda$ huzuruna çıkanlara bizzat $ahidolduk. Hükümetin böyle bir dü$ünceye 
sahibolmadı&ından emin ve müsterihiz. Ancak memur ve i$çi gibi kazancı mahdut, 
vergisi yüksek olanların vergileri herkes tarafından bilinirken, büyük i$ adamları-
nın verdikleri vergiyi saklamayı 31 milyon vatanda$tan pek mahdut bir zümre arzu 
etmektedir. Maksatları da malûmdur.

Muhterem arkada$larım, sizler Yüce Meclise girerken servet beyanında bulun-
makla $ikâyetçi misiniz? Biz memnunuz. Yarın bir kendini bilmezin, altımızdaki 
otomobile, oturdu&umuz eve, haksız ve nüfus suiistimali suretiyle sahiboldu&umu-
zu iddia etmesi halinde sarılacak o servet beyanından ba$ka hangi can simidi bula-
bilece&iz? O halde i$ adamı bunu neye böyle mütalâa etmez?

Muhterem arkada$larım. Bu hususu münaka$aya bile tahammülü yoktur. Ser-
vetinin me$ruiyetinden emin, vergisini dürüst ödiyen $erefli tüccar ve i$ adamla-
rımızın bu müesseselerden hiçbir endi$esi olmadı&ına $ahidolduk. Her gitti&imiz 
yerde birçok i$ adamlarının bu husustaki fikrini sorduk. Her iki tezi savunana da te-
sadüf ettik. "ahsiyetleri bizce malûm oldu&u için bunu rahat rahat söyliyebiliyoruz. 
!$ adamları arasında bundan endi$e duyanlar varsa Yüce Meclisiniz bunlara yardım 
etmekle mükellef bir Meclis olmamalıdır. Kontenjan Senato Grubu bütün gücü ile 
bu fikre kar$ı olacak ve Hükümete böyle bir hataya dü$memeleri hususunda âzami 
ikaz ve yardımı yapacaktır. Yıldan yıla kamu harcamalarının hem hacim hem de 
milli gelire nisbetle yüzdesinin artmasını ve yüksek masraflı bir bütçe politikasına 
son vermeyi öngören fikri takdir ederiz. Ancak bu hususta güzel kelimelerin ya-
nısıra bâzı Kongre misâllerini de görmek isterdik. Hazırlı&ında Sayın Ba$bakanın 
üye oldu&unu sandı&ımız mehtap projesi üzerine bu yıl basılan (idareyi ve idari 
metotları yeniden düzenleme konusunda hazırlanacak mevzuatla ilgili genel ilke-
ler) kitabında öngörülen ilkelerin benimsenip benimsenmedi&ine dair programda 
hiçbir ifade bulamadık.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin daha verimli çalı$malarını temin gayesini gü-
den vaitleri de pek müphem bulduk. Malûmdur ki, bunlara ait reform kanunları 
yeni çıktı. 1964-1965 programı bu esasa istinadetmi$tir. Binaenaleyh, buradaki 
ifadeden sadece personel takviyesi mânası çıkmaktadır. Takviye yeni kadro ihdası-
nı mı, öngörmektedir? Yoksa sadece personelin de&i$tirilece&i mânasına mı gelir? 



Öyle ise bu gelenler rantabiliteyi nasıl sa&lıyacaklardır? Memurları mı azaltacak, 
i$çileri mi azaltacak, bunların maa$ ve ücretlerini mi azaltacak, ham ve yarı mamul-
leri mi azaltacak, mamulleri mi ucuz alacak, yoksa istihsalimi mi pahalı satacak? 
Bunlar izah edilmedikçe bu husustaki ifadelerin bizi tatminden uzak oldu&unu ifa-
de etmek zorundayız.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinden Devlet kontrolü altında bulunmasına lüzum 
olmıyanların halkın kontrol ve mülkiyetine geçmesini öngören program maddesini 
ise hiçbir $ekilde izah etmek imkânını bulamıyoruz. Halkın yürütemiyece&i büyük 
te$ebbüslerin dı$ında kalan !ktisadi Devlet Te$ebbüsleri nelerdir? Tekstil ve emsali 
fabrikaları mı? Özel te$ebbüsün elindekini Devlete satmak gayreti içinde oldu&unu 
biliyoruz.

Çimento, $eker ve emsali fabrikalar da bunlar arasında mıdır? Yoksa fısıltı ha-
linde kula&ımıza gelen kâ&ıt, gübre, petrol kimya gibi sanayi kollarına yabancı ser-
mayenin hisse senetleriyle i$tiraki mi bahis konusudur? Ve nihayet bir kısmı rantal 
olmaktan çıkmı$, çok eski tesisler olan bu müesseselerin hangi $artlarla kimlere 
nasıl devredilece&ini do&rusu çok merak ediyoruz.

Sayın Hükümetin bu hususta bizi en ufak teferruatına kadar tenvir etmesini 
tehalükle bekliyoruz. !ktisadi Devlet Te$ekkülleri hakkındaki 440 sayılı Kanunun 
öngördü&ü yönetmeli&in müddeti geçti&i halde çıkarılmamı$ olması, bu müessese-
lerin iktisadi olmadı&ı kabul edilen faaliyetlerine bir müddet daha devam imkânı 
vermez mi? Programda bu hususa sarih olarak temas edilmemi$ olmasına ra&men 
ele alınmasını rica ediyoruz.

Gelir kaynakları yüklendikleri hizmetleri ödemeyi yetmiyen mahalli idarelerle 
belediyelerin ihtiyaçlarını kar$ılamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımı 
öngören Hükümet kararını da tefsilâtını programda görmek isterdik.

Esasen yollar, okullar, sa&lık i$leri gibi mahalli idarelerce yapılacak birçok i$leri 
ve bir kısım mahalli su ve içme suyu tesislerini Devlet üzerine almı$tır veya büyük 
ölçüde Devlet yardımı yapılmı$, bir kısım borçlar tasfiye edilmi$tir.

Bunlar birkaç milyarlık bir yardım ve yatırım tutmaktadır. Bunlara ilâveten 
daha Devlete ne yük getirilecektir? Bunların kar$ılı&ı nedir? Devletin verimli yatı-
rımları için kaynak bulundu da bunlar fazlası mıdır? Tabii o zaman söyliyecek bir 
$eyimiz yok. Yoksa bu hususta da yabancı sermayeye mi istinadedilecektir? Bütün 
bunların cevabını ö&renmek ve ona göre mütalâa etmek isteriz. Hayır böyle de&il 
de, Hükümet halen yapılmı$ ve yapılmakta olan i$leri kasdediyorsa, programdaki 
ifadeden bu mânayı çıkarmak mümkün de&ildir. Esasen bir programda bunları zik-
retmeye de lüzum olmadı&ı görü$ündeyiz.

Hükümetin plân hakkındaki görü$lerine gelince:

Plânlı kalkınma bir Anayasa müessesesi oldu&u kadar demokratik plân tek-
ni&ini iktisadi kalkınmada çok müessir bir metot telâkki eden inançla tamamen 
beraberiz. Ancak bu ifadenin hemen altında (müessir metot) telâkki edilen plânın 



tarifi $ekli ile bu inanç arasında bir ba& kurmak bizim için mümkün olamadı. Bu 
tarifin bir dost sohbetinde belki yeri olabilir, ama Parlâmento huzurunda plânın ne 
oldu&unu, ne olmadı&ını bilen ve o plânı kanunla$tıran ki$ilere plân müessesemizi 
bu $ekilde takdim etmeyi yadırgadı&ımızı itiraf etmek isterim.

Kanaatimizce plân yeni bir icat de&ildir. Yolları, usulleri, $ekilleri, metodları 
vardır. Ve bunlar belli $eylerdir. Elimizdeki de bunlardan bir tanesidir. E&er bu ifa-
de tarzı bu bilinen yollardan ayrılmak istendi&inin alâmeti ise biz de müsaadenizle 
aynı tâbiri kullanarak bu husustaki kanaatimizi dile getirece&iz. Bizim görü$ümüze 
göre iyi kesilmi$, iyi biçilmi$ olan bu ceketi $ayet Hükümet kullanmak istemiyorsa, 
yukarda inandıklarım ifade ettikleri müessiriyeti nasıl sa&lıyacaklar biz anlıyamı-
yoruz. Lütfen izah buyursunlar.

Plânı halkın benimsiyece&i, sevece&i bir müessese yapmak zordur. Hattâ gay-
rimümkündür. Halkın plândan de&il plânın tahakkuk edecek neticelerinden mem-
nun olması esastır. Zira plân muhtevasından bir bölge memnun olurken, birçok 
bölgelerin bunun kar$ısında olması tabiidir. Hükümetlerin icraatlarına ve plâna 
halkın istek ve sempatisi de&il, uzmanların tesbit edece&i memleketin menfaatle-
rine en uygun hususlar esas olmalıdır. Biz bugüne kadar plânı bir karamsarlık ve 
ümitsizlik vesilesi olarak mütalâa etmedik ki, Hükümet bunu zikretmek ihtiyacını 
hissetsin. Sayın Hükümet Ba$kanının bu husustaki endi$emizi bertaraf etmesini 
hassaten rica edece&iz.

Plânlamanın özel sektör içinde yol gösterici, aydınlatıcı ve te$vik edici olması 
gerekti&i plân stratejisi icabıdır. Böyle çalı$ılmaktadır, Onbe$ senelik perspektif de 
böyledir. Yalnız burada mühim bir noktanın üzerinde durmak isteriz. Özel sektör 
tâbiri yuvarlak bir sözdür. Buradaki özel sektörden maksat nedir? Kamu olsun özel 
olsun milli Türk sanayicisi ve i$ âlemi mi kasdedilmektedir? Yabancı sermaye de bu 
özel sektör tâbirine dâhil midir? Bu hususun da hassaten açıklanmasını rica ediyo-
ruz. E&er dâhilse bu hususta daha söyliyeceklerimiz olacaktır.

Sanayi bölgeleri kurulması fikrini destekliyoruz. Ancak bunun da bir büyük 
mali kaynak meselesi oldu&unu hesaba katıyor, fikrin bu kitabın ve bu salonun için-
de kalmamasını temenni ediyoruz. Makina Kimya Endüstrisinin aya&a kaldırılması 
benimsiyece&imiz en mühim konulardan birisidir. Harb sanayiimiz, ve yatırımın 
bel kemi&i mesabesinde olan bu müesseseye yabancı sermaye sokmakta hassaten 
dikkatli bulunmamız gerekti&ini ifade etmek zaruretini hissediyoruz.

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikası çalı$malarına derhal ba$lanaca&ı $eklindeki 
ifadeyi çok yadırgadık. Biz bu i$e ba$landı&ını, projelerinin Dördüncü Koalisyon 
zamanında yapıldı&ını biliyorduk. Hükümetin bu ifadesi bizde; (acaba o proje terk 
edilecek de ba$ka bir projeye mi ba$lanacak) intibaını bıraktı&ı için bir hususun da 
tasrihini Hükümetten çok rica edece&iz.

Sosyal Adalet ve sosyal güvenlik konularında vadedilen tedbirleri benimsiyo-
ruz. Sosyal adalet anlayı$ında beraberiz. Mülkiyet dü$manlı&ı, servet dü$manlı&ı 
ve sermayenin Devlet zoru ile tevzii suretiyle sosyal adalet sa&lamak fikrinin, bu-



gün Türkiye’de Hükümet programlarında yer alacak ciddiyette bir konu olmadı&ı 
görü$ündeyiz. !$sizli&i önleyici tedbirler almakta Hükümete en büyük yardımcı 
olaca&ız.

Do&u ve Güney Do&u Anadolu’nun sosyal ve iktisadi $artları hakkında Hü-
kümetin görü$üne katılıyor ve bilhassa bu bölgeler halkının ya$ama standardının 
yükseltilmesi için bölgeye el uzatılması va’dini, en olumlu fikirlerden biri olarak 
görüyor ve destekliyoruz.

Sınır bölgeleri halkına Hükümetçe gösterilece&i vadedilen ilginin $ekil ve ma-
hiyetini Hükümetin daha açık olarak belirtmesini istirham edece&iz. Ula$tırma 
hakkındaki görü$leri payla$ıyor, vaitlere te$ekkür ediyoruz.

Resmi binaların lüks ve israftan kaçınması fikrini destekliyoruz. Kiradan 
kurtulmak için yeni binalar yapılmadan evvel, mevcutlarla sıkı$ık da olsa idare 
imkânlarının aranmasını ve gelir getirmiyen in$aatı, yatırımın daha sonraki yıllara 
bırakılmasını tavsiye edece&iz.

Sanayi mamulleri için vergi iadesi, ucuz faiz ihracat kazançlarında vergi indi-
rimi gibi hususlarda alınacak tedbirlerle hemfikiriz. Ancak bu husustaki kanunlar 
çıkmı$: oldu&una göre Hükümetin bunu zikretmekten maksadı daha bâzı yeni de-
&i$ik sistemler mi getirmektir? Açıklanırsa memnun olaca&ız.

Bâzı ihracatın geli$tirilmesi için vadedilen Devlet yardımının ne $ekilde yapıla-
ca&ı hususunun da tasrihini rica ederiz. Bu yardım mali mi olacaktır?

Muhterem arkada$larım:

Yabancı sermaye hakkında Hükümetin ifade etti&i bir görü$ü payla$amıyoruz. 
(Ba$ka milletlerin tarihi tecrübeleriyle kendi tecrübelerimiz muvacehesinde ikti-
sadi kalkınmada yabancı sermayenin rolünü ve faydasını) biz Hükümet kadar açık 
göremiyoruz. Birkaç misal vermek isteriz.

Çok mahdut bir kısım memleketler vardır ki, yabancı, sermaye ile kalkınmı$tır. 
Bugün hayat seviyeleri yüksektir. Bütün kuvvetlerine iktisadi bakımdan en yüksek 
seviyeye ula$mı$ olmalarına ra&men bu memleketler bugün dahi yabancı sermaye-
den mütevellit siyasi buhrandan kurtulamamı$lardır. Ba&ımsız politika gütmek ik-
tidarında de&illerdir. Müsaade edin de bu memleketlerin isimlerini söylemiyeyim. 
Buna mukabil meselâ Lâtin Amerika devletleri Monroe Doktrininden beri yabancı 
sermayeye açıktır. Buna ra&men bunlar kalkınma literatüründe kalkınamayan dev-
letlere örnek gösterilirler.

Programda belirtilen 1/4 veya 1/5 miktarı yatırımlar için muhtaç olunan dö-
viz ihtiyacıdır. Yoksa belirtildi&i gibi yabancı sermaye ihtiyacı de&ildir. Plânınızın 
öngördü&ü otuzbe$ milyonu esas alırsak bu ihtiyaç takriben 1/10 olarak kabul edi-
lebilir.

Bizim yabancı sermaye anlayı$ımızı Yabancı sermayeye kapıları kapamamak 
fakat hayranlı&ını ve $artsız methiyesini yaparak pazarlık imkânından mahrum bir 
halde her teklife boyun e&mek mecburiyetinde de kalmamaktır. Uygun sahalarda 



yabancı sermayeye normal ölçüler içinde kâr tanımak, fakat asla bu fakir memle-
keti bir koloni $eklinde istismar etmelerine müsaade etmemek görü$ündeyiz. Asıl 
görü$ümüz de, bu i$in $u veya bu $ekilde Parlâmento edebiyatı ile halline imkân 
olmadı&ıdır. Teknik seviyede analitik ve deskriptif ciddi bir etüde istinadetmesi za-
ruretine kaaniiz. Ancak o zaman üzerinde ciddi görü$meler yapılabilir. Yoksa bura-
daki her satır üzerinde lehte veya aleyhte söylenecek pek çok söz vardır.

Memleketimizde bâzı çevrelerin tahrik etmeye çalı$tı&ı yabancı sermaye aleyh-
tarlı&ı tâbirinden ne kasdedildi&ini anlıyamadık. E&er gayrimesul, alâkası olmıyan, 
rastgele fikir beyan edenler kasdediliyorsa bunun programda yer almaması gerekir 
kanaatindeyiz. Aksi halde konu tıpkı petrolde oldu&u gibi soka&a dökülmü$ olur.

E&er öyle de&il de milli Türk özel sanayicileri kasdediliyorsa tahrik olarak ifade 
edilen faaliyette hiç mi hakları yoktur?

Yabancı sermaye adı altında Türk müstehlikinin hazır pazarına mal satıp 
istihlâk harcamalarını artıran, dolaylı ithalât kapısını ardına kadar açık tutup yeni 
ye$ermeye ba$layan milli sanayii himayesiz bırakan ve yabancı sermayenin Türki-
ye’deki mümessillerine Türk tediye muvazenesini kurban mı edece&iz? Ve bunların 
kar$ısında Milli Türk sanayiinin yücelmesine, da&ılmasına, tarihimizde liberalizm 
adı altında tatbik edilen ve kapitülâsyonların da yardımı ile gümrük himayesinden 
mahrum edilerek yerli sanayii harabeden tecrübeyi bir defa daha mı ya$ıyaca&ız?

Kanaatimizce müsait $artlarla ve mahsur olmıyan sahalarda memlekete yaban-
cı sermaye girince onun yabancılı&ı unutulmamalıdır. Onların arkasında sefirleri 
basta olmak üzere birtakım resmi ve gayri resmi himayecileri bulunmamalıdır. Aksi 
halde milli sanayiin bunlarla ba$a çıkması mümkün olamıyaca&ı kanaatindeyiz.

Sayın Hükümet, acaba dostlarımızın yardımı suretiyle kendi kalkınmamıza 
gayret etmemiz $eklini tahdidedip de bütün resmi ve hususi imkânları ve beynelmi-
lel te$ekkülleri ile yabancı sermayeyi empoze etmesini sadece bir dostluk ve hayır-
hahlık icabı mı saymaktadır. Yoksa bunda ba$ka maksatlar aramakta, tedbirlerini 
almakta mıdır?

Getirilen sermaye ile orantılı olarak tesbit edilecek kâr bakiyelerinin memleket 
içerisinde yatırıma çevrilmesinde, bu usulün devamlı tatbiki halinde, faizi mürek-
kep usulü ile bu müesseselerin kısa zamanda Türkiye sırtından ne $ekilde dölle$e-
ce&i ve tekelle$ece&i hesabedilmi$ midir? Getirilen sermaye tâbirine tıpkı petrolde 
oldu&u gibi haklar ve patentler adı altında asla Türkiye’ye girmemi$ paralar da dâhil 
midir? Sanki Türkiye’de hiçbir $ey yokmu$ gibi en basit ihtiyaca kadar deniza$ırı ül-
kelerden Türkiye’ye ta$ınan personelin $ahsi ihtiyaçlarının dı$arıda kalan tutarları 
da bu sermayeye dâhil edilecek midir?

De&erli bir hesap adamı olan Sayın Ba$bakanın bizi bütün bu hususlarda aydın-
latmasını ve endi$elerimizi bertaraf etmesini bilhassa arz ve rica ediyoruz.

Petrol politikasına gelince:
Programda petrol politikasının temeli olarak belirtilen (Petrol ihtiyacımızın 

biran önce milli kaynaklarımızdan kar$ılanması ithalât için döviz ödenmemesi ve 



nihayet kısa zamanda petrol ihracatı yapan bir ülke haline gelmemiz) fikrine i$ti-
rak ediyoruz. Milli rafineri kurulaca&ı hakkındaki va’di, son ayların çetin hâdiseleri 
ı$ı&ında büyük bir memnuniyetle kar$ıladık. Alınacak di&er tedbirlerde Hükümeti 
her zaman destekliyece&iz. Petrol Kanununun ekonomimize en yararlı hale getiri-
lece&i hakkındaki ifadeyi çok müphem ve gayrikâfi buldu&umuzu ifade etmek mec-
buriyetindeyiz. Bu mecburiyet petrol konusunda Parlâmento tatile girmeden evvel 
yetkili yetkisiz birçok a&ızlardan çıkan sözler ve bilhassa komisyonda kanun teklifi 
üzerinde yapılan görü$meler sırasında $ahidoldu&umuz endi$e verici fikirlerden 
do&maktadır. Bu hususta hakikaten endi$eliyiz. Birçok konularda teferruata kadar 
inen Hükümet programında, Petrol Kanunu hakkındaki Hükümet görü$ünün iki 
üç satırla ifadesi bizi bu endi$eye sürüklemi$tir. Kanunun tadili sırasında hangi 
hususların ele alınaca&ının, bilhassa milli menfaatlerin tâyin indeki kıstasların ne 
olaca&ının mutlaka açıklanmasını istirham ediyoruz. Petrol Kanunu içinde yazıla 
yazıla konu$ula konu$ula köy kahvelerinde bile münaka$a konusu haline gelen bâzı 
çok önemli hususlar vardır ki, bunlar hakkında Hükümetin kesin görü$ünü ö&ren-
mek istiyoruz. Sayın Ba$bakanın bu hususları açıklamadan program görü$ülmesini 
bitirmemesini hassaten rica ediyoruz. Bütün milletin bu hususta aynı hassasiye-
ti gösterdi&ini ve bu soruların cevaplarını merakla bekledi&imi arz etmek isterim. 
Petrol Dairesinin takviyesi uygun fiyatlarla ithal, petrol kimya sanayii ve boru hattı 
in$aatının süratle sa&lanaca&ı va’dinden dolayı te$ekkür ederiz. Tevzi $irketleri bir 
nevi bakkallıktır. Ne teknik bilgi ister ne de kurulu$ için büyük döviz lâzımdır. Üste-
lik memleket içinde meselâ !stanbul Ankara gibi bâzı mihverler üzerindeki tesisler 
ihtiyacın kat kat üstündedir. Buralarda sermaye israfı mahiyetini alan bu yatırımlar 
artık dondurulmalı, ihtiyaç olan yerlerde de münhasıran milli tevzi $irketlerinin 
faaliyetine müsaade edilmelidir.

Maden Kanunu üzerindeki görü!ümüze gelince:
Bu kanunla petrol durumumuz arasında büyük bir benzerlik vardır. Birkaç yıl 

sonra aynı duruma dü$memek için çok dikkatli olmak ve maden i$ine yabancıla-
rı sokmamak lâzım oldu&u kanaatindeyiz. Hititler devrinden beri i$letebildi&imiz 
bakırın krom, boraks, alüminyum, cıva ve saire gibi stratejik önemi de olan ma-
denlerimizin i$letilmesini münhasıran milli müesseselere yaptırmanın zaruretine 
inanıyoruz. Bâzı zaruri tesisler için yabancı sermaye yerine dı$ finansmanın tercih 
edilmesi görü$ündeyiz. Ham cevher yerine mamul veya yarı mamul cevher ihracı 
imkânları hazırlanmasını, yabancı ortaklık kurmamak $artiyle tasvibediyor ve des-
tekliyoruz. Bu hususta fazla konu$mayaca&ım. Petrolle mü$ahabetini arz etmi$tim. 
Hemen hemen aynı görü$te birle$iyor, petroldeki Max Ball Kanunu gibi Ely Kanu-
nu ile de madenlerimizin istismar edilmesine imkân verilmemesini Hükümetten 
hassaten istirham ediyoruz.

!$çilerimizin refahının aldıkları ücretle ilgili oldu&u bir gerçektir. Hal böyle 
iken asgari ücretin dahi tesbit veya tatbik edilmedi&i gerçe&i kar$ısında ve propa-
gandası da bol bol yapıldı&ı halde programda bu hususa sarih bir yer verilmemi$ 
olmasını bir eksiklik olarak mütalâa ediyoruz.



Her $oförün kendi vasıtasına sahibolması için mali destek temini gibi bir va’din 
ne $ekilde tahakkuk ettirilece&ini sarih olarak anlıyamadık. Her meslek erbabı gibi 
$oförlere ele her türlü imkânların sa&lanmasını can ve gönülden arzu ederiz. Ancak 
bunun mali portesi nedir? Nerden temin edilecektir? Ayrıca mevcut otomobiller 
bu i$e yetecek midir? Yoksa otomobil ithaline müsaade mi edilecektir? Ve sadece 
bir meslek erbabının refahı programda yer alırken, di&erleri için de dü$ünülenleri 
programa koymak daha faydalı olmaz mıydı? Ve meselâ $oförün otomobili bu kadar 
geni$ ifade edilirken çiftçinin toprak ihtiyacı neden müphem ve birbirini tutmayan 
ifadelerle zikredilmi$tir. Bunu anlıyamadı&ımızı itiraf etmek isterim.

Sa&lık politikasında sosyalizasyon faaliyetlerine devam edilece&i va’dini mem-
nuniyetle kar$ıladık. Fakat bu va’din yanısıra 1965 yılında altı vilâyette tatbiki ge-
reken sosyalizasyon faaliyetinin ba$arılamamı$ olmasının sebeplerini de bilmek 
isterdik. Aile plânlaması ve do&um kontrolü hakkındaki Kanunun tatbikatı hak-
kındaki Hükümet görü$ünü bilmek ve bunun tatbikatına esasen birçok imkânlara 
sahib olan Batı’dan de&il bu imkânlara hiç sahibolmıyan Do&u’dan ba$lamak gerek-
ti&ini ilâve etmek isteriz.

Muhterem arkada$larım turizm mevzuu üzerinde de durmak istiyoruz. Hükü-
metin Türk iktisâdiyatının kurtulu$unu turizm dâvasının hallinde gördü&ünü ifade 
etmi$ olması bizi sevindirdi. Her türlü imkânı pek bol, turizm edebiyatı yerle$mi$, 
fakat bir türlü bu altın yumurtlıyan tavu&u yumurtlatmasını becerememi$ olması-
nın ıstırabını çekiyoruz. Turizm ve Tanıtma Bakanlı&ı Te$kilât Kanununun tadili 
cihetine gidilece&i va’dini büyük bir müjde olarak kabul ediyoruz. Üç yıl evvel bu 
kürsüde ıslah edilmeden çıkmaması için bütün gücümüzü kullandı&ımız bu kanun 
yüzünden son üç senede çok $eyler kaybettik. Kanaatimiz odur ki, Türkiye gere&i 
gibi çalı$ırsa ve bugün tekmil dı$ ticaret gelirini be$ yıl sonra sadece turizmden ka-
zanacaktır. Bunu bir hayal olarak benimsemiyoruz. Çünkü hayal adamları de&iliz. 
Dünyada ve burnumuzun dibinde bunun çok fazlasının ba$arıldı&ına $ahidolduk, 
yerinde inceledik, üç yıldır bu kürsüyü bu maksatla her fırsattan faydalanarak kul-
landık, netice alamadık, !n$allah bu Hükümet bu neticeyi sa&lıyacak tedbirleri alır 
ve bizim $ahsımızda en yakın yardımcısını bulur.

Gerekli tedbirleri burada sayacak de&iliz. Fakat hüsnüniyetine, enerjisine iti-
madetti&imiz Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı arkada$ımızın basit, tatbik kabi-
liyeti mevcut, dünyada halen tatbik edilen ve ba$arı sa&lamı$ olan sistemleri kısa 
zamanda bize de sa&lamasını can ve gönülden temenni ederiz. Ancak, bütün Ka-
binenin toplu oldu&u $u anda bu görevin sadece Turizm Bakanına aidolmadı&ını, 
turizmin bir Hükümet, bir Devlet, bir millet i$i oldu&unu bir defa daha tekrarda 
fayda görüyoruz. Turizm dı$ te$kilâtı hakkında Hükümetin görü$ünü payla$ıyoruz. 
Bu fikri üç yıl evvel savunmu$ bir grup olarak geç de olsa bu neticeye varılmı$ ol-
masından dolayı memnuniyetimizi arz etmek isteriz. Tanıtma te$kilâtının faaliyet 
sahasına turizme inhisar ettirmek yerinde bir karar olacaktır. Turist e&itimi haki-
katen bu programda zikredilmeye de&er bir faaliyettir. !n$allah Bakanlık bu husus-
ta nazari ve akademik yolları bırakır ve memleketin muhtacoldu&u temel bilgileri 



vatanda$a kısa zamanda kazandırır. Programda yıllarca evvel yapıldı&ı halde bu-
gün konaklama tesisi ihtiyacı için kıvranan memleketimizde bir türlü i$letilemiyen 
müteaddit büyük turistik tesisler hakkında Hükümetin görü$ünü bu programda 
görmek ve duymak isterdik.

Hükümetin tâbiri ile TRT nin geçmi$ tatbikattan mütevellit $ikâyetler muvace-
hesinde ıslahı ele alınırken, bu müessesenin bilhassa bir seçim süresince gösterdi&i 
tarafsız faaliyetin ve gayretin hesaba katılaca&ına ve partizanca tutumlara tevessül 
edilmiyece&inden emin olmak isteriz.

Gümrük mevzuatının birçok bölümleri ile beraber bilhassa turistik ihtiyaçlar 
muvacehesinde ele alınıp ıslah edilmesini olumlu kar$ılıyoruz. Kaçakçılı&ın Men’i 
Hakkındaki Kanunun kifayetli ve tatbikatta pratik bir hale getirilmesini benimsiyor 
ve Hükümeti destekliyoruz. Tütün müstahsilinin dertlerine el uzatılaca&ı ve bilhas-
sa destekleme mubayaalarına geçmi$ yıllarda oldu&u gibi devam edilece&i va’dini 
memnuniyetle kar$ılıyor ve tatbikatında ba$arı diliyoruz. Çay mevzuuna verilen 
önemi yerinde bir tasarruf ve tedbir olarak mütalâa ediyoruz. Yozgat Bira Fabrikası 
hakkındaki va’di memnuniyetle kar$ılamı$ olmakla beraber yadırgadı&ımızı da ifa-
de edece&im. Bu fabrika çapında programlarda yüzlerce proje mevcut iken bunların 
hiçbirisine temas etmeyip de bira fabrikasından bahsedilmi$ olmasını anlıyamadık. 
Bilmedi&imiz bir özel sebep var ise bunu duymaktan ayrıca memnun olaca&ız.

!mar ve !skân faaliyetleri hakkında ileri sürülen hükümler memnuniyet veri-
cidir. Hükümetin sosyal mesken dâvası hakkındaki fikirlerini de ö&renseydik çok 
memnun olurduk. Arsa spekülâsyonuna meydan vermemek maksadiyle arsa ofisi 
kurulması teklifini memnuniyetle kar$ıladık. !ller Bankası ve Emlâk Kredi banka-
larının imkânlarının geli$tirilmesi va’dinin neticelerini göz önüne alarak müspet 
kar$ılamı$ olmakla beraber, esasen Devlet yardımı ve mevduatı ile ayakta duran bu 
müesseselerin takviyesi için dü$ünülen mali imkân miktarını ve bunun nereden, 
plân muvacehesinde hangi sektörden tasarruf edilerek sa&lanaca&ı hususunu da 
ö&renmek isterdik.

Köy kalkınması hakkındaki ifadeleri memnuniyetle okuduk. Ancak içimizden 
hep aynı soruyu soruyoruz. Bu de&irmenin suyu nereden gelecek? Bunların yanı 
sıra toprak reformunu süratle ele almayı açıkça reddeden bir programla köylünün 
hayat standardının nasıl yükseltilece&ini anlıyamamakta oldu&umuzu itiraf edece-
&iz. Bizim anladı&ımız köy kalkınmasının temeli ister toprak reformu deyin, ister 
zirai reform deyin evvelâ köylüyü toprak sahibi yapmak, ondan sonra bunun deva-
mı olan teknik yardımı sa&lamak suretiyle yapılabilecektir. Di&erleri buna yardımcı 
mahiyette faaliyetlerdir. Bu olmadıkça köyün ve köylünün kalkınabilece&ine ihti-
mal vermiyoruz.

Zirai reformun teknik tarifinde Hükümetle beraberiz. Ancak birbirleriyle çe-
li$me halinde olan ifadeler yüzünden bir taraftan köylüye toprak verece&iz derken 
di&er taraftan bunu en az yetmi$, seksen yıl sürecek bir kadastro faaliyetine istina-
dettirmek $eklini ciddi bir program içinde görmek bizi hayretlere sevk etti.



Seçim beyannamesinde vadedilen asgari fiyat müessesesinin programda yer 
almamı$ olmasını anlıyamadık. Uygulanmakta olan gübre fiyat politikasına son 
verilece&i ifade edilirken bunun yerine ikame edilecek sistemin yazılmamı$ olma-
sı bizi büsbütün endi$eye sevk etti. Bugün tek fiyat usulü tatbik edilmektedir. Bu 
kaldırılınca yerine tüccarın rekabet esasına dayanan bir tevzi ve satı$ sistemi mi 
konacaktır? Bugün dahi köylü gübre kullanmaya alı$tırılmamı$ iken böyle bir sis-
tem kabul edilirse tarlaya suni gübre atılaca&ını dü$ünmek mümkün müdür? Bu 
hususları tavzihe muhtaç görüyoruz.

Orman ve orman köyleri hakkındaki dü$üncelerin tatbikatına süratle ba$lan-
masını memnuniyetle kar$ılıyaca&ız. Ancak burada anlıyamadı&ımız mühim bir 
noktanın mutlaka tavzihini rica edece&iz. Orman ve erozyondan bahsedilen bu 
satırların arasında hem de Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyetinin üyesi olan bir 
Ba$bakanın Hükümet programında “keçi” kelimesinin geçmemi$ olmasını prog-
ram isteklerindeki samimiyetle ba&da$tıramadık. Keçi sahibi orman köylüsünün 
durumu mutlaka dikkate alınarak keçi dâvası halledilimedikçe ne orman, ne de 
erozyon dâvasının halledilemiyece&i kanaatindeyiz. Bunun dı$ında kalan her söz 
bir oyalamadan ibaret kalmaya mahkûm olacaktır. Politikacılar arasında bir nevi 
konu$ulmasından kaçınılan konu olan bu dâvayı biz huzurunuza getiriyor, Sayın 
Hükümetin görü$ünü açıklamasını rica ediyoruz. Bu arada huzurunuzda ve bütün 
Türk Milletine $unu arz etmek isteriz ki keçi dâvası korkulacak bir problem de&il-
dir. Bu yaz 40-50 köy gezdik, hepsi keçi bölgesi idi. Nerede bu konu açılmı$sa on da-
kika konu$madan sonra bütün köylüler bize hak verdiler. Bir hafta evvel bir köyden 
Ermenek kazasının Tepeba$ı buca&ından bu hususta aldı&ım bir mektubu Sayın 
Ba$bakana arzu ederlerse takdim edelim. Köylü keçi mücadelesinde bizi geçmi$tir. 
Aman bize iveze koyunu verin de $u belâdan kurtulalım, diyorlar. Sayın Hükümete 
Türkiye’yi Afrika’dan bile geri bırakan bu badireden kurtarma $erefini kazanma fır-
satını ba$ka Hükümetlere bırakmamalarını âcizane tavsiye ve teklif ediyoruz.

Ziraat Bankasından bahsedilen satırlar arasında bu konunun ne $ekilde halle-
dilece&ine dair Hükümetin ne dü$ündü&ünü bo$una aradık, bulamadık. 7-8 sene 
evvel Ziraat Bankasına kanunsuz, usulsüz bir $ekilde yükletilen ve tipik bir parti-
zanlık örne&i ve suiistimal saydı&ımız yüz milyon liraya yakın bir masrafa mal olan 
köy evlerinin acıklı durumunu bu Mecliste iki yıl evvel tartı$mı$tık, Aradan iki yıl 
geçti.

!ki ay kadar evvel bu konuda verdi&imiz önergeye Ticaret Bakanlı&ınca verilen 
cevap bizi çok üzmü$tür. Aziz arkada$ım Sayın Macit Zeren’in bu kâ&ıda imza atar-
ken aynı ıstırabı duydu&undan eminiz. Biz konuyu kısa zamanda Meclise getirece-
&iz. Hükümetin bu dâvaya mutlak bir çare bulmasını ve bu husustaki görü$lerini 
bizlere bildirmesini rica ediyoruz. Esasen bu konu bu kadar mufassal bir program-
da, mutlaka ele alınmalı ve Hükümet bu dâvanın üzerine bizim sormamıza lüzum 
kalmadan e&ilmeli idi.

Balıkçılık ve su ürünleri hakkında vadedilen geli$melere intizar edece&imizi ve 
bütün bu hususlarda Hükümetin yanında oldu&umuzu arz ederiz.



Devlet yatırımlarının ba$arılması için müteahhitlik müessesesinin geli$tiril-
mesine çalı$ılaca&ı hakkındaki görü$ün tatbikatında çok dikkatli olmalarını par-
tizanlı&a, suiistimale, iltimasa çok müsait olan bu konunun iyi tatbik edilmedi&i 
takdirde Devlet yatırımlarının ba$arılmasında oldu&u kadar Devleti kökünden 
sarsacak hâdiselerin zuhurunda da ba$lıca âmil olabilece&ini, bu hususta bilhassa 
yakın mazimizden ders alınması gerekti&ini bu kürsüden ifade etmeyi zaruri görü-
yoruz.

Muhterem arkada$larım, dı$ politikaya geçmeden evvel bilhassa yatırımlar-
la ilgili bahislerin tümü üzerinde bâzı noktalara temas etmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. Programı alınca burada vadedilen hususların kar$ısına dört yıllık Par-
lamento ve bütçe tecrübemizin kifayeti nisbetinde takribi bâzı rakamlar koyarak 
bu i$lerin tahakkuku için ne kadar paraya ihtiyacımız olabilece&ini $öyle kabaca 
bir hesabetmek istedik. Bir saatlik mesainin sonunda miktar yüz milyarı geçti&i 
halde vaitlerin henüz bitmemi$ oldu&unu görünce bu sonu olmıyan çalı$maya son 
vermek mecburiyetinde kaldık. Her bahiste ayrı ayrı bunları nereden bulacaksınız 
sualini sormamak için konu$mamızın sonunda $u özeti yaparak Sayın Ba$bakan-
dan tasavvur ettikleri kaynaklar hakkında bize bilgi vermelerini rica edece&iz. Aksi 
halde bütün program bir Hükümet programı de&il de bir seçim beyannamesi imi$ 
gibi mesnetsiz kalacak ve burada vadedilenlerin büyük bir kısmı tahakkuk ettirile-
miyecek, hattâ ele alınamıyacaktır.

Böyle bir halin ciddi bir Hükümet programı içinde tasavvur etmedi&imiz için 
Sayın Ba$bakanın içimizdeki bu endi$eyi bertaraf edecek rakamlarla bizi aydınlat-
masını rica ediyoruz.

Huzurunuzda dile getirmekte fayda ve zaruret gördü&ümüz di&er bir husus 
daha vardır. Sebep ne olursa olsun ister maliyetlerdeki artı$, ister talep yüksek-
li&inden mütevellit, ister halkın evvelce sakladıkları paraları çıkarmasından do&-
sun, isterse sebeplerini daha eski yıllarda bulsun bizim hatırladı&ımız kadarı ile 
bir yılda %15 fiyat artı$ı bulan bir devre hatırlamıyoruz. Hâlbuki elimizdeki bütün 
deliller bu yıl %10’un üstünde ve bâzı ilim adamlarının tahminlerine göre %15’i 
bulacak olan bu artı$ları iktisadi hayatımızın en büyük beliyesi sayıyoruz. Bununla 
$imdiye kadar mücadele edilmemi$ ve bilhassa programda meskût geçilmi$ olması-
nı esefle kaydediyoruz. 56 senelik tatbikatla bütün dünya nezdinde ilân etti&imiz 
(Türkiye’de istikrar sa&lanmı$tır) havasını zedeliyecek olan bu tutumu mazur gös-
terecek bir sebep de bulamıyoruz.

Sayın Ba$bakana $unu hatırlatmakta büyük fayda mülâhaza ediyoruz. Önü-
müzdeki devrenin gerek yerli gerek yabancı bütün i$ muhitlerince en büyük tenkid 
konusu bu husus olacaktır. O kadar ki, bizim söyledi&imiz mahzurları biran mevcut 
saymasak dahi iktidarın istinadetmek istedi&i yabancı sermayeyi ürküten ve özel-
likle dı$ ticaret dengemizi sarsacak en büyük âmil bu olacaktır.

Dı! politikamıza gelince:
Bir Hükümet programından çok dı$ politikası hakkında bir konferans mahi-

yeti arz eden çok mufassal ifade ve görü$lerin hepsine temas etmiyece&iz. !fade 



edilen hususların büyük kısmına i$tirak ediyoruz. Programda hassaten üzerinde 
durulan dı$ politikada bütün milletin deste&ine mazhar olmak görü$ünü yukarda-
ki ifademize bir istisna olarak belirtmek isteriz Türkiye’nin yıllarca sahiboldu&u 
dı$ politikada beraberlik vasfını ve bundan mütevellit kuvvetini derhal ve bütün 
imkânlar nisbetinde yeniden kazanmasına âzami gayret sarf edilmesini bilhassa 
istirham ediyoruz. Bu ancak iç politika ile dı$ politikayı karı$tırmamakla mümkün-
dür. Neticesini hiç dü$ünmeden, seçim maksadiyle dahi olsa, partileri ba$ka ba$-
ka dı$ kuvvetlere bel ba&lamı$ gösterme gayretinin bu memlekete hiyanet oldu&u 
kanısındayız. Ve bütün arkada$larımızı böyle bir görü$ten ve ittihamdan tenzih 
etmek isteriz. Biz Hükümet programında nazari dı$ politika ifadelerinden çok bâzı 
dı$ problemler hakkında Hükümetin görü$lerini ö&renmek isterdik. Bunlar ara-
sında son bütçe görü$melerinde grubumuzun ortaya attı&ı bir dı$ politika icraat 
plânına sahibolmak teklifi üzerinde Hükümetin görü$ünü bilhassa ö&renmek isti-
yoruz. Hâdiseleri vuku buldu&u zaman kıymetlendirmek ve tedbir almak usulü dı$ 
politikalarda tatbik imkânı olmıyan bir sistemdir. Bizim dı$ problemlerimiz nedir? 
Kaç yıl sonra ne $ekilde ortaya çıkabilir? Bunlara o günün $artları içinde ne $ekilde 
kar$ı koyaca&ız? Bütün bunları $imdiden görüp tedbir alamıyan hattâ yüz sene son-
ra kar$ıla$mamız ihtimali olan meseleleri dahi ihtiva edecek $ekilde hazırlanmıyan 
bir Dı$i$leri Te$kilâtının verimli ve müessir olaca&ına inanmak mümkün de&ildir. 
Bizim görü$ümüz budur. Hükümet bu konuda ne dü$ünüyor?

Dı$i$leri Te$kilât Kanununun artık en kısa zamanda çıkarılmasını bekliyoruz. 
Ancak bu çıkıncaya kadar bir dı$ tefti$ müessesesi kurulması hakkında yine grubu-
muzun evvelce ortaya getirdi&i, bugüne kadar bir faaliyet göremedi&imiz teklifimiz 
hakkında Hükümetin dü$üncesi nedir? Biz bu müessesenin zaruri ve müstacel ol-
du&u görü$ündeyiz.

Dı$ politikalardan biz devletlerin bir fiili, di&eri izafi olan kuvvetlerine istina-
dettikleri görü$ündeyiz. Fiili kuvvet malûm fakat izafi kuvvet daha çok tesir sahası 
içinde bulunan di&er devletlerin adedi ile ve bizatihi Devletin prestiji ile mütenasip-
tir. Birçok hâdiselerin Birle$mi$ Milletlerde oyla çözüm buldu&u devrimizde bu ger-
çek büsbütün önem kazanmı$tır. Hükümetin bu husustaki görü$ü nedir ve bunu 
sa&lamak hususunda bir gayret ve faaliyeti olacak mı? Dı$ politikada ba&ımsızlık 
prensibini kabul eden Hükümetin bu prensibi ne $ekilde sa&lıyaca&ını açık ola-
rak ifade etmesinde fayda mülâhaza ediyoruz. Üyesi olmakla güven duydu&umuz 
NATO içindeki tutumumuzun ve di&er üye devletlerle mütenasip olmıyan derecede 
yüksek i$tirakimize ra&men onlar kadar yardım alamayı$ımız muvacehesinde Hü-
kümetin, görü$ü nedir? Tutumu ne olacaktır?

Bilhassa ikili anla$malarla ba&lı oldu&umuz dostlarımızla aramızda mevcut an-
la$malar içinde e$itlik prensibini ve milli hukukumuzu rencide edecek hükümler 
muvacehesinde umumi efkâra kadar intikal etmi$ bulunan mevzular hakkında Hü-
kümetin görü$ü nedir? Bunlar hakkındaki tutumu ne olacaktır?

Batı Grubu ile fakat mutlaka müsavi $artlarla i$birli&i halinde bulunmakla be-
raber, ba$ta bütün kom$ularımız ve tarihi, ananevi, dini ba&lara müstenit bir uygu-



lama sayesinde en azdan içindeki yakın müttefiklerimiz olmak üzere bütün dünya 
devletleriyle iyi münasebetler tesisini gaye edinen dı$ politikada Hükümeti her an 
destekliyece&iz. Buna kar$ı Sayın Hükümetten dı$ politika alanında sadece bir tek 
$ey istiyoruz.

Biz küçük Devlet de&iliz. !yi idare edilen müstakil bir dı$ politika ve tesadüf-
lere, hâdiselerin zuhuruna de&il de isabetle yapılmı$ plânlara müstenit uygulama 
sayesinde en azdan 30- 40 yıl evvel en zayıf zamanımızda hiçbir $eyimiz yokken 
sahiboldu&umuz haysiyetli, $ahsiyetli, müstakil ve enerjik dı$ politika kudret ve 
kabiliyetini bize yeniden kazandırsınlar. Biz bunun mümkün ve kolay oldu&u kana-
atindeyiz. Yeter ki dı$ politikaya, iç politika karı$tırılmasın ve yeter ki dı$ politika-
da küçük hesaplar müessir olamasın. Bir defa bu netice sa&landıktan sonra ba$ta 
Kıbrıs olmak üzere bütün haklı milli dâvalarımızın ba$arı ile neticelenece&inden 
eminiz. Ve bu dâvanın tahakkuku u&runda kütle halinde Hükümetin yanında ve 
yardımında olaca&ımıza dair bu kürsüden söz vermek hususunda yalnız kendi gru-
bumuzun de&il, bütün grupların bana yetki vereceklerinden de emin ve müsterih 
bulunuyorum.

Milli savunma politikasına gelince: Söyliyecek fazla bir sözümüz yoktur. Hiçbir 
noktasında Hükümetten ayrı dü$ünmedi&imiz konuların ba$ında milli savunma 
politikamız gelmektedir. Ancak bugüne kadar çıkarılamamı$ olan milli savunma 
ile ilgili kanunların bu devrede ve süratle çıkarılması hususunda Hükümetin azami 
kolaylık göstermesini rica ediyoruz. Silâhlı Kuvvetlerimizin sava$ gücünün idame-
sinde münhasıran dı$ yardımlara bel ba&lamadan, gerekli imkânın verilmesi aynı 
gayenin tahakkukuna matuf yurt içi tesis ve endüstrisinin de kurulmasına ve geli$-
tirilmesine önem verilmesini çok mühim ve hayati bir faktör olarak mütalâa ediyo-
ruz. Bu ufacık desteklere sahibolacak $erefli Türk Ordusunun Yüce Meclisin ve asil 
milletimizin her türlü itimadına lâyık oldu&unu bu kürsüden ifade etmek $ahsım ve 
grubumuz için büyük bir kadir$inaslık borcudur.

Sayın Ba$kan, Sayın Hükümet Ba$kanı ve üyeleri, muhterem senatör arkada$-
larım;

Maruzatımı ba$ladı&ım $ekilde bitirmek istiyorum. Kontenjan Senato Grubu 
inandı&ı, inandırıldı&ı her konuda Hükümetin yanında en samimi bir yardımcı; 
inanmadı&ı, ikna edilmedi&i her konuda yine Hükümetin yanında en samimi bir 
ikaz ve mü$avere Grubu bir muvazene unsuru olmak azim ve kararındadır. Bize bu 
fırsatı verdi&iniz nisbette mü$terek i$birli&imiz sayesinde her mü$külü yenebilece-
&imiz ve en iyi sonuçlara ula$abilece&imiz inancındayız

Hepinizi Kontenjan Senato Grubu adına saygı ile selâmlarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Söz; Milli Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özdilek’te. Buyurunuz 
efendim.

M"LL" B"RL"K GRUBU ADINA FAHR" ÖZD"LEK (Tabii Üye) — Sayın Ba$-
kan, Sayın Senato üyeleri, Sayın Hükümet erkânı;



Hükümetin programını kısa zamanda hazırlayarak Meclislerde okumasını 
takdirle kar$ıladık. Biz Milli Birlik Grubu, Hükümet programı üzerindeki görü$ ve 
kanaatlerimizi belirtmeye, programın mü$terek inançlar ve temel ilkeler kısmına 
de&inerek ba$lıyaca&ız.

Sayın Senatörler,

Hükümet programında (Anayasamızın teminat altına aldı&ı bütün temel hak 
ve hürriyetleri, milli müesseselerimizi korumayı, Türk Milletine huzuru, refahı, sa-
adeti, affı ve müsamahayı ve karde$li&i vadederek iktidara geldi&ini) beyan etmek-
tedir.

Yeni Anayasamızın, gerçekten vazgeçilmez ana fikir ve esasları olan bu dü$ün-
celeri ve buna uygun 27 Mayıs sonrası tatbikatı bütün siyasi te$ekküllerin oldu&u 
gibi Adalet Partisinin de takibi zaruri esaslar ve idarede ana dü$ünceler olarak ka-
bul etmesini, demokratik geli$memizin cidden iftihara de&er ileri bir merhale ve 
sorumluluk idrakinin ba$lıca delili sayıyoruz.

Biz bu vecibelerin yerine getirilmesinde Adalet Partisi Hükümetini destekliye-
ce&imizi belirtmek isteriz.

!ntikal devrinin bünyesinden gelen fevkalâde güç $artlara ra&men, onları basi-
retli Ölçülerle kar$ılayarak, rejimin bu zamana kadar geli$imini imkân nisbetinde 
sarsıntısız geçirmi$ olan devrin kapanmı$ oldu&u görü$üne katılmayı tebarüz ettir-
mekle beraber gerçekten bu meselenin, iktidarların icraatına ba&lı kalaca&ına i$aret 
ederiz.

Bu arada intikal devrinin basiretle yürütülmesinde hizmeti geçmi$ olan koalis-
yon hükümetlerine ve Ba$kanlarına te$ekkürü borç biliriz.

10 Ekim 1965 seçimlerinde i$tirakin ço&unlu&unu alarak iktidara gelen Adalet 
Partisini büyük sorumlulukların bekledi&inde $üphe yoktur.

Nitekim Hükümet programında bu hususa i$aret edilmi$ ve Hükümet etmenin 
yükü, sorumlulukları ve zorlukları belirtilmi$tir.

Bugünün iktidarını tâyin eden son seçimlerin, milletin olgun davranı$ı içeri-
sinde cereyan etmi$ bulunması ve sonuçların tartı$masız kabulü, 27 Mayıs’ın getir-
di&i anlayı$ ve düzen içerisinde, seçim ahlâk ve fazileti olan siyasi, hukuki tedbir-
lerin milli bünye ve vatanda$ın anlayı$ıyla ne derece âhenktar oldu&una en büyük 
delil te$kil etmi$ ve bu hususu böylece bir kere daha tesbit ve tescil edilmi$tir.

Hürriyet nizamının temeli, demokrasiye ve demokratik müesseselere dayan-
dı&ı kadar bu müesseseselerin faydalı bir $ekilde i$lemeleri de, seçim esaslarına ve 
seçim faaliyetlerine dayanır. 1961 ve 1965 seçimleri tartı$masız bir $ekilde göster-
mi$tir ki, Türkiye’de yeni düzenle bu mesele halledilmi$tir.

Fakat, iktidarda kalmayı ve iktidara gelmeyi kolayla$tırmak gayesiyle yani 
girift birtakım seçim mekanizmaları yolu ile iktidarların mutlak hâkimiyetlerini 
temin etme alı$kanlıkları sebebiyle, seçim sistemleri üzerinde devamlı oynama he-



veslerinden maalesef henüz kurtulmu$ de&iliz. Bu istikametteki faaliyetleri rejimin 
istikrarını bozan en önemli faktörlerden saymaktayız.

Yakın mazi göstermi$tir ki, Türkiye’nin sorunlarını huzur içinde halledebilme-
si, seçim sisteminin asgari birkaç dönem daha bugünkü sistem bâzı üzerinde kalın-
masında zaruret vardır.

10 Ekim seçimleri neticesi, sistemin bir partiyi iktidara getirmeye mâni te$kil 
etmedi&ini bütün gerçekleri ile meydana koymu$tur.

Adalet Partisi Hükümetinin, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs Devrimine dayanan 
ve milli iradenin tasvibine mazhar olan Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkini kıl-
mayı $a$maz hedef olarak ilân etmesi cidden takdire ve tebrike $ayandır.

Yurdumuzda (Hürriyet rejiminin arızasız i$lemesi, bütün meselelerin dü&üm 
noktasıdır) görü$ünde Hükümetle beraber olmaya imkân yoktur. Ancak arızasız 
i$lemenin, iktidarların tutum ve davranı$ zihniyetleriyle sıkı sıkıya ba&lı oldu&unu 
hatırlatmayı vazife sayarız.

Türk toplumunu, ça&da$ medeniyet seviyesine çıkarabilmenin tek yolu Ata-
türk devrim ve ilkelerini benimseyip onları devam ettirmekle mümkündür.

Hükümetin, (Artık rejim meselesini, sistem ve siyasi düzen ve dâvasını tartı$-
ması dı$ında tutmak gerekti&ine inanıyoruz) $eklindeki ifadesinin üzerinde dur-
mayı faydalı buluyoruz.

Türkiye’de rejim meselesi gerçekten halledilmi$tir. Türkiye Devleti bir Cumhu-
riyettir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarını ve ba$langıçta belirtilen temel ilkele-
re dayanan milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Ancak, sistem meselesinin de tartı$ma hudutları dı$ında tutulmasını mümkün 
görmüyoruz. Çünkü demokratik rejim ya$adı&ı müddetçe, fikir ve dü$ünce özgür-
lü&ü mevcud oldukça Parlâmentolarda, bütün yurtta bu gibi tartı$maların yapılaca-
&ını kabul etmek lâzımdır. Bu, rejimin sıhhati bakımından da zaruridir.

Hangi siyasi görü$e sahibolursak olalım birbirimize tahammül etmek birbiri-
mizin fikir ve davranı$larına kar$ı müsamahalı olmak gerekti&ine inanan Hüküme-
tin tatbikatta, programında ifadesini bulan tarzın iyi örne&ini göstermesini temen-
ni ederiz.

Sayın Senatörler,

!darenin tarafsızlı&ını ve Anayasada vatanda$lara tanınmı$ olan temel hak ve 
hürriyetlerinin korunması üzerindeki Hükümetin beyanını teminat kabul ediyo-
ruz. Ancak bu hususların devamlı ve dikkatli ve azimli takibedicisi olaca&ımızı ifade 
etmek isteriz.

Hükümetin Anayasamızın yasakladı&ı a$ırı sol ile mücadele edece&ini açıkça 
ifade etmesine ra&men yine Anayasanın kesinlikle yasakladı&ı a$ırı sa& cereyanlara 
kar$ı alaca&ı tedbirleri açıkça ortaya koymamasındaki gerçek sebebi ö&renmek is-
teriz.



Sayın Senatörler,

Programın milli e&itim bölümündeki görü$ daha evvel çe$itli vesilelerle Ada-
let Partisi sözcüleri tarafından belirtilmi$ olan görü$ ile intibak halinde de&ildir. 
Tarafımızdan tasvip görüp görmedi&i konu edilmeden belirtelim ki, Adalet Parti 
sözcüleri e&itim üzerindeki görü$lerini $öyle açıklamı$lardı:

1. E&itim kademeleri bir bütün halinde ele alınmalıdır. Her hangi bir e&itim 
kademesine bu bütünlük içinde öncelik tanımak do&ru de&ildir.

2. E&itim kurumları fonksiyonlarını tam yapacak $ekilde donatılmalıdırlar 
yani her derecedeki okullar aded bakımından artırılmadan önce, e&itim kadrosu ve 
e&itim malzemesi halinde tam hale getirilmelidir.

3. E&itim kurumları memleket problemlerini te$his edecek ve bunlara süratle 
çare bulabilecek elyak bir bilginler kadrosunu en kısa zamanda yeti$tirilmelidir. Biz 
Adalet Partisinin bu görü$ü ile tamamen mutabakat halinde de&iliz.

Görüyoruz ki, Adalet Partisi de muhalefet iken defalarca ifade etti&i bu fikirler-
le bizzat kendisi mutabakat halinde de&ildir.

Temas edece&imiz di&er bir nokta; ö&rencilerin teknik ö&retime kaydırılma 
meselesidir. Plânın orta ö&retimi 1961 esaslarına göre dondurdu&u malûmdur. Bu-
radan artan ö&rencilerin teknik ö&renime kaydırılması da öngörülmü$tür. Hiç $üp-
hesiz bu kaydırma teknik ö&retilme fazla ö&renci alabilecek imkânları sa&lamakla 
mümkün olabilirdi.

Milli E&itim Bakanlı&ınca bu yola gidilmedi&inden teknik ö&retim üzerindeki 
verim dü$ürücü tazyik artmı$, hatta giri$ imtihanlarını kazanamıyan ö&rencilerin 
teknik ö&renime kaydırılması hevesi ö&renciler ve veliler gözünde bu ö&retimi se-
vimsiz hale getirmi$tir.

"imdi Hükümetten soruyoruz teknik ö&retime talebe kaydırılması nasıl yapıla-
caktır? Eski yanlı$ yolda ısrar mı edilecek, yoksa bütçeye gerekli tahsisat konularak 
teknik ö&retimin verimini dü$ürmeden fazla ö&renci alınması mı sa&lanacak?

Temas edece&imiz di&er bir konu, özel yüksek okullardır. Bu okulların birer 
ticaret kurumu de&il, birer e&itim kurumu olarak geli$tirilmesi elzemdir.

Devlet yüksek okullarını dahi düzenliyen bir kanun mevcudolmadı&ı dü$ünü-
lürse Hükümetin özel yüksek okullar üzerinde ne kadar titizlikle durması gerekti&i 
kendili&inden ortaya çıkar. Programda bu önemli konuya hiç temas edilmemi$tir.

Dokunmadan geçemiyece&imiz di&er bir konu da orta ö&retimdir. !lkö&retim 
ile yüksek ö&retim arasında çok zayıf bir halka te$kil eden bu e&itim kurumları ge-
rek müfredat, gerek ö&retim metotları ve gerekse ders araçları bakımından ıslah 
edilmedikçe ba$arılı bir yüksek ö&retim yapılaca&ına inanamıyoruz.

!nsanı fizik ve karakter bakımından forme eden kurumlardan birisi olması do-
layısiyle beden e&itimi üzerinde de durmak istiyoruz.



Ferdin fizik ve karakter yapısının ö&renim ile beraber yürümesi $arttır. Bu ba-
kımdan Beden Terbiyesi Genel Müdürlü&üne verilen küçümsenemiyecek miktarda-
ki maddi imkânların hiç de&ilse bir kısmının her kademdeki okulların spor tesisle-
rine devredilmesinin faydalarına inanıyorum.

Sayın Senatörler,

Mali ve iktisadi politikamız hakkında getirilece&i ifade edilen tasarruflara dair 
görü$lerimizi açıklamayı ileriye bırakarak ana konular üzerinde kısaca durmak is-
teriz.

Adalet Partisinin gerek seçim beyannamesiyle ve gerek ise sorumlularının se-
çim kampanyası boyunca tutum ve beyanlarından, i$ çevrelerinde ve bilhassa seç-
mende bu partinin geçmi$te hataları görülmü$ ve fakat kolay kazanç dolayısiyle 
cazibesi unutulamamı$ iktisadi politikanın aynen benimsenece&i inancı hâsıl oldu.

Buna ra&men, mâzide Devletimizi kısa zamanda çok ciddi problemlerle yüz 
yüze getirmi$ bulunan enflâsyonist politikaya dönülmiyece&ini Hükümet progra-
mındaki buna ait açıklamadan anlıyor ve programdaki istikrarlı politikanın savu-
nulmasını gerçe&e dönü$ün bir ifadesi sayıyoruz.

Esasen içinde bulundu&umuz iktisadi $artların enflâsyonist tazyike âzami da-
yanılabilecek ölçüde oldu&u bilinmektedir ve bu sebeple yeni Hükümetin ilk tedbir-
lerinin bu tazyiki azaltmak istikametinde olaca&ı beklenmektedir.

Zamanımızda vergi usulümüzde bir oto kontrol müessesesi olarak ihdas edi-
len servet beyanı usulünün müessir ve ilmi tedbirler ile tamamlanmasını temenni 
ederiz. Bu müessese ihdas olunurken biz de idareden tedbirin müeessir ve ilmi ol-
masını istemi$tik, ancak milli bünyemize en uygun olarak servet beyanı usulünü 
bulabildik.

Usulün bâzı çevrelerce çok yadırganmasına ra&men me$ru, verimli ve ilmi ol-
du&undan asla $üphemiz yoktur. Bunun misalleri için son tatbikatı bir gerçektir. 
Bu konuda söyliyece&imiz çok ve çok haklı sözlerimizi ileriye saklıyaca&ız. Ancak 
Adalet Partisinin çe$itli zamanlarda verdi&i söz borçlarını öderken Devletimizin 
uzun vadeli menfaatlerini ucuza harcamanın vebalinden uzak kalmasını samimi-
yetle temenni ederiz.

Sayın Senatörler,

Servet beyanı gerçekten çok önemli bir ihtilâl tasarrufudur. Bunu bir kere daha 
belirtmek isteriz.

Devlet masruflarının ucuzlatılabilmesi idarenin kısa vâdede ve olumlu reor-
ganizasyonu yanında !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin reorganizasyonu için be$ se-
neden beri sarf edilen aralıksız gayretlerinin intacedildi&ini kısa zamanda görmek 
hepimize memnuniyet verecektir.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin bâzılarının Holding halinde halka devri fikri 
geçmi$e ait denenmi$, fakat tatbik kabiliyeti bulunamamı$, bugün için de tahakkuk 



imkânı olmıyan bir görü$ ve temenniden ibarettir. Aynı $ekilde sanayile$me ala-
nında vatanda$ın katıldı&ı ortaklıklar kurularak özel sektör prensipleriyle çalı$an 
kurumların da geçmi$te denendi&i ve bugüne kadar ıslah edilemedi&i ve devlete 
altından kalkamıyacak yükler tahmil etti&i bir vakıadır.

Programda iktisadi kalkınma gayretlerinin hedef olarak ferd ba$ına dü$en ge-
liri süratle artırma yanında, zümreler ve bölgeler arasında dengeyi gerçekle$tirme, 
iktisadi ve sosyal düzenin istikrarını koruyabilmek oldu&u $eklinde ifadelendiril-
mi$tir.

Bugün içinde bulundu&umuz ekonomik ve sosyal düzen birtakım ortaça& artı-
&ı müesseselerle bir kısım zümre menfaatinin toplum aleyhine koruma çabası so-
nunda do&mu$ birçok haksızlıkların ve ıstırapların ya$adı&ı ve bunun neticesinde 
içinde birçok menfi ihtimallerin tohumlarının bulundu&u bir ortam de&il midir?

Binaenaleyh iktisadi kalkınma gayretlerinin hedefi fakiri daha çok fakir eden, 
gün geçtikçe i$sizlerin sayısını artıran ve milletimizin büyük ço&unlu&unu fevkala-
de güç $artlar içinde bulundurmayı devam ettirmek hali olmamalı. Ça&ımızın hür, 
medeni ve insan haysiyeti ile ba&da$ır bir iktisadi sosyal düzeni yaratmak olmalıdır. 
Bunun için gereken temel reformlar en kısa zamanda gerçekle$tirilmelidir.

Plânlama ile devletçilik arasında bir ba& bulunmadı&ı kanaatindeyiz sözünün 
ilmi bir çeli$me oldu&u inancındayız.

Gerçekten karma ekonomiyi esas alan ve kamu sektörü için plânın emredici 
olabilece&ini kabul eden Hükümet, plânın devletçilikteki rolünü kendisi belirtmek 
suretiyle, ilk beyanı ile tezat haline girmektedir.

Ancak biz bu beyanın daha önceleri (plânı a$ırı devletçili&in ve hattâ komüniz-
min bir gere&i sayan) haksız ithamların tadili mahiyetinde sayıyoruz. Fakat eski 
iddiaları tekzibetmede bu kadar ileri giderek ilmen kabulü imkânsız bir noktaya 
gelinmesini de yadırgarız.

Plânı sorumsuzluk, hareketsizlik, vatanda$ ihtiyaçlarına sırt çevirmenin bir 
bahanesi sayan görü$e biz de katılmayız. Ancak bunu rantabl olmıyan, politik türlü 
maksatlarla tahakkukuna çalı$ınca yatırımlar mânasına da almıyoruz.

Plânın bir karamsarlık ve ümitsizlik vesilesi de&il, bir $evk ve heyecan kayna&ı 
olmasını arzu ediyoruz ifadesindeki mânayı anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü 
her plân bu maksat için yapılır ve bu maksat için tatbik edilir.

Plânlamanın en iyi yeti$mi$ uzmanlarla takviyesi ifadesini kadro darlı&ının ge-
ni$letilmesi ve takviyesi anlamında kabul ediyoruz.

Sayın Senatörler,

Sanayi politikamızda yeni bir anlayı$ ve büyük bir hamleye ihtiyacımız oldu&u 
hakkında grubumuzun Senatoda da savunması yapılmı$ olan vazıh kanaatleri var-
dır. Bu görü$ümüz Hükümet programı ile intibak halindedir.



Birinci Be$ Yıllık Plânın son senelerine rastlayan, hattâ biraz da gecikmi$ olan 
sanayi yatırımları, projelerin yeti$tirilebilmesi ye finansman imkânlarının buluna-
bilmesi bakımından ikinci be$ yıllık plânda yer alması beklenen sanayi yatırımları 
ve kom$umuz Sovyet Rusya ile yeni münasebetlerimizle imkân dâhiline girmi$ bu-
lunan, müzakere halindeki büyük sanayi konuları Hükümete bu vadide geni$ avan-
tajlar sa&lamaktadır.

Hükümetin bu imkânların âzamisini kullanabilmesine yardım etmek ve bunun 
tahakkukunu görmek arzularımız arasındadır,

Sayın Senatörler,

Denizyollarında filomuzun gençle$tirilmesi için yurdumuzdaki gemi in$a ka-
pasitesinin geni$letilmesi görü$ünü kabul etmekle beraber halihazırda mevcut âtıl 
kapasitenin faaliyete getirilmesinin ilik $art oldu&u hususunu belirtiriz.

Sayın Senatörler,

1965 yılı bütçe müzakereleri esnasında da açıkladı&ımız gibi, Türkiye’ye gelmi$ 
yabancı sermaye yatırımını daha ziyade kârlı tüketim maddeleri sahasına yapmak 
hevesi ve temayüllerini hükümetlerin verdikleri tavizlerle tatmin etmekte, böylece 
kısa zamanda elde ettikleri kârları döviz olarak yurt dı$ına aktarmaktadırlar.

Bu hal Hazinemize döviz tasarrufu yerine, döviz kaybettirmektedir.

Bugün hammadde ithali bakımından, öz malımız milli $irketlere nazaran çok 
avantajlı durumda bulunan bâzı yabancı güçlü $irketler, milli $irketlerimizi piya-
sadan silecek tehlikeli duruma girmi$lerdir. Bu halin ilerisi için çok endi$e verici 
oldu&unu hatırlatmak isteriz.

Bu arada dı$ yardım bahsine de temas etmeden geçemiyece&iz.

Bizim için ana dâva kalkınmadır. O halde dı$ yardımlar kalkınmamıza hizmet 
etti&i ölçüde kabul edilmelidir. Çünkü yardımın kalkınmaya tam hizmet, etmesi, 
yardımı yapan devletlerin niyet ve maksadı ile yardımı alan Devletin kullanma ka-
biliyetine, enerjisine ve o devletleri yöneten hükümetlerin takibetti&i ekonomik 
politikaya ba&lıdır. Aldı&ımız yardımların ço&unun $artlı oldu&u gerçe&i kar$ısında 
hükümetlerin çok dikkatli davranması lüzumuna i$aret etmek isteriz.

Sayın Senatörler,

Adalet Partisinin petrol politikasında milli menfaatlerimizin gerektirdi&i yola 
tam mânasiyle dönmü$ olmasını isterdik. Petrol ile ilgili devam etmekte olan her 
türlü yatırımların biran evvel neticesini vermesi için bütün gayretlerin sarf edile-
ce&ine inanıyoruz. Bu gayretlerin büyüklü&ü ve çe$itlili&i petrol politikamızın son 
zamanlarda geni$ ölçüde efkârı umumiyeye mal olmasının haklı sebebidir, önü-
müzdeki günlerde petrol ve maden, Meclisin ba$lıca konularından birisi olacaktır.

Programda Petrol Kanununun tadili hakkındaki beyan açık de&ildir. Meclisin 
geçen döneminde münaka$a edilen Petrol Kanununu tadil teklifindeki görü$ümü-
zün de&i$medi&ini açıklar. Bu arada geçen zamana içinde cereyan eden hâdiselerle 



ne derece haklı oldu&umuzu hatırlatırız. Petrol Kanununun ana unsuru olan, özel 
sektör ve devlet sektörüne i$letme ve satı$ta $art ve imkân e$itli&i hakkındaki gö-
rü$ü milli menfaatlerimizi kâfi derecede dikkate alamamı$ mahiyette görüyoruz, 
özel te$ebbüs adiyle bahsedilen gerçekte de yabancı $irketlerdir. Milli $irketlerimiz 
e$it $artlar altında bunların ezici rekabetlerine dayanabilecek midir?

Sayın Senatörler,

Eski Ba$bakan Sayın Ürgüplü ve Bakanlarının TRT’nin bitaraf tutumu hakkın-
daki övgüleri, halkın güvenle dinledi&i bir radyo yayınına sahiboldu&umuz haki-
katleri ve inancına ra&men Hükümet programında (Anayasa hükümlerine aykırı ve 
Milli politika ile çeli$meli ve kamu düzenine zararlı faaliyetleri önliyecek tedbirler) 
alaca&ız denilmektedir.

Evvelce mahkemeye verilmi$ ve takipsizlik kararı ile suçlamaların yersizli&i 
meydana çıkmı$ bulundu&u halde, programda bu ifadelerin yer almasını do&ru bul-
madık. Bu pe$in ithamın dayana&ı nedir?

Devlet kurumları ile bu kurumlarda çalı$an ki$ilerin itibarını korumakla görev-
li Hükümetin bir Anayasa müessesesine tevcih etti&i bu tip suçlamalara programın-
da yer vermi$ olmasını Devlet sorumlulu&u ile bâ&da$tıramadık.

Sayın Senatörler,

Programın ziraat bölümünde toprak reformu deyiminin kullanılmasından ti-
tizlikle kaçınıldı&ını görmekteyiz. Adalet Partisinin ekseriyeti ile katıldı&ı dördün-
cü Karma Hükümet zamanında Mecliste bulunan Toprak reformu kanun tasarısını 
çıkaraca&ını yine Meclis kürsüsünden ilân etmi$ti. Programda topra&a ili$kin her 
türlü te$ebbüsü kadastroların ikmaline ba&lıyan görü$ü bizim nesilleri a$an ve ta-
hakkukuna imkân olmıyan bir i$aret sayarız.

Hükümetin toprak reformu ile ilgili bu menfi tutumuna kar$ı oldu&umuzu be-
lirtiriz. Topraktan, hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan milyonlarca toprak-
sız vatanda$a kar$ı takınılan bu ilgisiz ve merhametsiz tutumu ho$ kar$ılıyamayız.

Sayın Senatörler,

Uzun bir müddet dı$ politikada ba$kalarının bizim menfaatlerimizi daha iyi 
dü$ünece&i kanaati ile $u veya bu Devletin politikasına uymalıyız dü$üncesi hare-
ket noktası olmu$ ve milli menfaatlerimiz her $eyin üstündedir sözünü kullanmak-
tan adeta kaçınılmı$tır.

Dı$ politika alanındaki bu olumsuz tutumun son zamanlarda terk edildi&ini 
memnuniyetle gördük.

Dördüncü Karma Hükümet zamanında geli$me hızından ve dinamizminden 
kaybetmekle beraber dı$ politika genel yönü ile de&i$memi$tir. Bugünkü Hükümet 
de aynı yolda bir politika izliyece&ini belirtmektedir.

Kom$ularımızla ve karde$ !ran, Pakistan ve bütün Arap ülkeleriyle dostlu&u-
muzun geli$tirilece&i, Asya, Afrika milletleriyle daha yakından ilgilenece&imizi ve 



her türlü sömürgeci e&ilime kar$ı olaca&ımızın belirtilmesini memnuniyetle kar$ı-
larız. Fakat programda (Türkiye’nin yüksek milli menfaatlerinin di&er memleketle-
rin menfaatleri ile ba&da$acak $ekilde korunaca&ı) $eklinde dı$ politikamızı ba&lı-
yan bir ifadeyi yadırgıyoruz.

Atatürk dı$ politikasına bir bühtan saydı&ımız bu ifade hiçbir ülkenin dı$ po-
litikasında bir esas olamaz. Meselâ Kıbrıs dâvasına Yunan milli menfaatleri ile 
ba&da$acak bir çözüm yolu mu aramalıyız? Hele $u anda Kıbrıs’tan üzücü $ekilde 
devam eden ve Hükümetimizin de hiçbir aktif mukabele gösteremedi&i facianın 
arkasındaki Yunan menfaatlerini bizim menfaatlerimizle nasıl ba&da$tırırız? And-
la$ma ve sözle$melerde böyle lâflar bulunabilir. Ama bir Devletin bütün dı$ politi-
kasına böyle bir esasa dayanarak kendi a&ziyle ipotek altına sokması dü$ünülemez. 
Kaygı ile kar$ıladı&ımız bu ifadenin belirtti&imiz $ekilde anla$ılması gerekti&ini ve 
bir ifade hatası oldu&unun teyidedilmesini beklemekteyiz.

Sayın Senatörler,

!lericili&in ve demokrasinin muhafaza ve idamesini ba$lıca gaye edinmi$ olan, 
vatanın, Cumhuriyetin, Atatürk’ün ilkelerinin ve onun devamı olan 27 Mayıs 
!htilâlinin yaratıcısı ve bekçisi, Anayasanın gerçek kuvveti Silâhlı Kuvvetlerin ken-
dine mevdu bütün hizmetleri ifa etmesinde her türlü temevvüçlerden uzak bulun-
durulması lâzım geldi&ine inanıyoruz.

Milli savunma politikamızın, milli siyasetimizi yürütebilecek nitelikte olması 
gerekti&i son Kıbrıs olayları ile açıkça ortaya çıkmı$ bulunmaktadır.

Yalnız kolektif savunma sistemlerine bel ba&lıyarak Silâhlı Kuvvetlerimizi güç-
süz bırakmak milli menfaatlerimizle asla ba&da$amaz. Bu sebeple Silâhlı Kuvvetle-
rimizin ate$ gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak ve en modern silâhlarla teçhiz 
etmek ve milli ekonomimiz tarafından desteklenmesini öngören bir politikanın 
izlenmesinin lüzumuna i$aret etmek isteriz.

Sayın Senatörler,

Görü$lerimizi tamamlamadan önce üzerinde durulmasını zaruri gördü&ümüz 
hususları hulâsa etmek isteriz.

Adalet Parti Hükümetinin 27 Mayıs Anayasasını ruhu ve metni ile benimsemi$ 
olmasını huzur ve istikrarın teminatı olarak görüyoruz. Ancak Hükümet icraatının 
her safhasında da bu inancının tezahürlerini görmek isteriz.

Mevcut seçim sisteminde tek parti hâkimiyetini tahkim ederek Parlâmentoda 
de&i$ik fikirlerin temsil edilmesini önliyecek istikamette yapılacak de&i$ikliklerin 
memleket huzurunu bozaca&ı kanaatindeyiz.

Adalet Parti Hükümetinin petrol politikasında yabancı $irketlere taviz veren 
tutumunda ısrarlı görülmesini milli menfaatlerimizle ba&da$tıramıyoruz.

Kalkınmamız için büyük ümitler ba&ladı&ımız madenlerimizin milliyetçi bir 
görü$ ile de&erlendirilmesinin zaruretine i$aret etmek isteriz.



Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin genellikle istismarcı oldu&u tarihi bir ger-
çektir. Hükümeti bu konuda son derece müteyakkız olmaya davet ederiz.

Dı$ yardımların sa&lanı$ı, yönetilmesi ve kullanılma $ekli milli menfaatlerimiz 
ve ba&ımsızlık anlayı$ımızla çatı$ır durumdan biran önce kurtarılmalıdır.

Programda vadedilen hususların tahakkuku büyük ölçüde gelir artı$ına ihtiyaç 
gösterdi&i halde, servet beyanı ve vergi açıklamasının kaldırılması Devlet gelirlerini 
azaltaca&ı gibi, vergi ve sosyal adalet ilkelerine de aykırı dü$ecektir.

Adalet Parti Hükümetinin toprak reformu konusundaki görü$ünü Anayasamız 
ve Sosyal Devlet anlayı$ı ile ba&da$tırmak güçtür.

!kili anla$maların milli menfaatlerimizle ba&da$mıyan kısımlarının yeniden 
gözden geçirilmesinin zaruretine inanıyoruz.

Kamu iktisadi Te$ebbüslerinin özel te$ebbüse devri görü$ü arkasında %49 ve 
%51 hisse formülü ile geçmi$te oldu&u gibi bâzı kimseleri Devlet eliyle zengin et-
menin ve böylece toplumun sefil kalmasının $iddetle kar$ısında olaca&ız.

Vaitler manzumesi te$kil eden ve sadece yabancı sermaye ve borçlanmalara 
ümit ba&lıyarak, hiçbir iç finansman kayna&ı göstermeden sosyal Devlet, sosyal 
adalet ilkeleri ile Anayasamızın emretti&i vergi ve toprak reformlarına yer vermi-
yen bu programın, milli menfaatlerimiz, yurt gerçekleri ve plânlı ekonomi ile ba&-
da$madı&ını, bu sebeplerle de gerçekle$me imkânını $üpheli gördü&ümüzü ifade 
ederken Hükümete müspet faaliyetlerinde yardımcı olaca&ımızı bildirir, ba$arılar 
dileriz.

Saygılarımızla. (Alkı"lar)

BA$KAN — Söz, C.H.P. Grubu adına Sayın Hıfzı O&uz Bekata’nındır.

C.H.P. GRUBU ADINA HIFZI O%UZ BEKATA (Ankara) — Muhterem Ba$-
kan, de&erli arkada$larım;

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubunun yeni Hükümet programı üzerinde-
ki görü$lerini ana hatlarıyla arza çalı$aca&ım.

Ve daha söze ba$larken, Sayın Demirel Hükümetine vatan ve millet hizmetinde 
samimiyetle ba$arılar diledi&imizi ifade edece&im.

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;

Önce Hükümetin kurulu$u ile ilgili olarak birkaç noktanın belirtilmesinde isa-
bet görmekteyiz.

Bilindi&i gibi Demirel Hükümeti tek partiye dayanan bir Hükümettir. Bunu, 
Adalet Partisi, 10 Ekim seçimlerine girerken resmi seçim beyannamesinde: “Bu-
günkü $artlar içerisinde memleketin koalisyon hükümetleriyle idaresi imkânsız 
hale gelmi$tir.” $eklindeki kanaatini açıkça ilân da ederek istemi$tir.

Sayın Genel Ba$kan Demirel’de bilhassa 4 Ekimde Sakarya’da söyledi&i nutukta 
daha da ileri giderek, aynen:



“Yeniden koalisyon düzenine gidilmesine zaruret hâsıl olursa önümüzdeki 
dört sene sonunda Türkiye’nin veçhesinin çok daha karmakarı$ık olaca&ını, bir We-
imar hâdisesinin, bir Kerenski hâdisesinin ortaya çıkabilece&ini tahmin etmek bir 
kehânet de&ildir.” demi$ ve koalisyon hükümetleri hakkındaki görü$ünü $u hükme 
ba&lanı$tı:

“Koalisyon hükümetleri bir çatal kazık karakterindedir. Siz çatal kazı&ın yere 
çakılabildi&ini hiç gördünüz mü?”

Ve nihayet Adalet Partisi Genel Ba$kanı, Mara$ nutkunda millete $u sözü ver-
mi$tir:

“El veriniz Adalet Partisini iktidara getiriniz. Evvelâ Devleti za’ıftan ve Hükü-
meti acizden kurtaralım.”

Seçmen vatanda$ın, bir açıdan, bu görü$le Adalet Partisine teveccüh etti&ini 
kabul eden Sayın Demirel neticeyi de $u sözü ile belirtmi$tir:

“Biz milletimize ümit vererek geldik” 

Muhterem arkada$larım; i$te bu ümide bel ba&lıyan seçmen vatanda$ ço&unlu-
&u, nispi temsil sisteminin güçlü&üne ra&men, Adalet Partisini tek ba$ına iktidara 
getirmi$tir. Fakat ciddi bir tahlile tabi tutunca, bu sonucun gözde fazla büyütülme-
mesi gerekti&ini açıkça görüyoruz:

Çünkü bu, millet tarafından bir partiye, bir zümreye veya bir $ahsa; memleke-
tin kaderine tek ba$ına buyruk olma ve diledi&ini yapma yetkisinin verildi&i anla-
mına gelmez. Ve asla unutulmamalıdır ki, 10 Ekim seçimlerinin resmi rakamlarına 
göre, Adalet Partisine geçen oyların toplamı, seçime katılanların ancak %52,87’si-
dir. Demek ki, %47,13 Adalet Partisinin kar$ısındadır. Bu ise küçümsenecek ra-
kam de&ildir. Ayrıca 4 milyon seçmen, oyunu kullanmamı$tır. Yani kesin netice $u-
dur: 10 Ekim 1965 seçimlerinde Türkiye’de mevcut 13.679.753 seçmenden ancak 
4.921.235 vatandan Adalet Partisine oy vermi$tir. 8.758.518 vatanda$ın ise yarısı 
Adalet Partisine kar$ı oy kullanmı$, di&er yarısı da oya hiç katılmamı$tır.

Böyle olunca Adalet Partisi Genel Ba$kanı Ba$bakan sıfatıyla Hükümet kurma 
ölçülerinde, Hükümet programında, yarınki icraatında bundan sonraki tutum ve 
davranı$larında partisine oy verenlerle birlikte, Adalet Partisine oy vermiyen veya 
oya katılmayan 9 milyona yakın vatanda$ hükmünün a&ırlı&ını da hesaba katmak 
zorundadır.

Çünkü bugünün $artları içinde tek partiye dayanan bir Hükümetin; iktidar 
partisine sakladı&ı büyük avantajlardan çok daha fazla büyük sorumluluklar ve ve-
cibeler yüklendi&i de unutulmamalıdır.

Esasen Adalet Partisinin seçim beyannamesinde bu görü$ $u cümle içinde ifa-
desini bulmu$tur:

“Adalet Partisi 10 Ekim seçimlerini kazanıp, memleketi özlenen, istikrarlı ida-
reye kavu$turdu&u zaman kuraca&ı Hükümet, bir zümre veya sınıfın de&il; 30 mil-
yon Türkün Hükümeti olacaktır”



Demokratik felsefeye uygun dü$en bu beyanname sözüyle; ben ne istersem, ne 
yaparsam olur ve herkes bunu kabule mecburdur zihniyetine göre kuruldu&u iddia 
edilen Hükümete kar$ı bizzat Adalet Partisi bünyesinden gelen mukavemet ve tep-
kilerin takdirini kendilerine bırakıyoruz.

Muhterem arkada$larım,

Bu münasebetle $u hususu da bilhassa belirtece&iz. Cumhuriyet kuruldu&un-
dan bu yana hiçbir Ba$bakan bir Hükümet te$kilinde Sayın Demirel kadar iddialı 
olmamı$tır.

Çünkü Adalet Partisi Genel Ba$kanı, iktidarı almak ve tek ba$ına Hükümet 
kurmak konusunun çok ileri sözlere ba&lı ve taahhütlere angajedir. Nitekim Sayın 
Ba$bakan, kendi beyanlariyle, her bakımdan mükemmel bir hizmet Hükümeti ku-
rarak memleketi süratle huzura, mutlulu&a, ve refaha kavu$turmayı millete vadet-
mi$tir. Meselâ partisinin resmi seçim beyannamesinden aldı&ımız $u garip cümleye 
bakınız:

“Adalet Partisi, zayıflayan veya da&ılma alâmetleri gösteren Devlet varlık ve 
otoritesini kurmak, milletimizi tereddüt ve endi$elerden uzakla$tırıp milli hedef-
ler istikametinde yeniden toparlıyabilmek için dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
kurulmasına önayak olmu$tur” Bu resmi ifadeye göre, demek ki, 8 ay evvel Dev-
letimizin varlık ve otoritesi öylesine sarsılmı$ ve zayıflamı$ ki, milli hedeflerden 
uzakla$ılmı$ Devlette da&ılma alâmetleri belirmi$.

!$te Devleti milli hedefler istikametinde yeniden toparlıyabilmek, sarsılan var-
lık ve otoritesini yeniden kurmak suretiyle Devleti da&ılmaktan kurtarmak ama-
cıyladır ki, Dördüncü Koalisyon kurulmu$ ve Türk Devleti bu vahim çöküntüden 
böylece kurtarıldıktan sonra seçimlere gidilmi$.

Hayretle okudu&umuz bu garip beyanname cümlesinden sonra yine beyanna-
mede bugünkü Hükümetle ilgili $u resmi vaitler yapılmı$tır:

“Bugün memleketin en âcil ihtiyacı; hizmet bekliyen insanların ihtiyaçlarına 
ko$abilecek; çözüm yolu bekliyen binlerce meseleye el koyabilecek güçte sa&lam hü-
kümetler kurabilmesidir.”

Ve Sayın Demirel 5 Ekim !stanbul nutkunda bu beyanname ifadesinin gerekçe-
sini de $öylece açıklamı$tır:

“!stanbullular, istikrarsız ve zayıf hükümetlerin elinde milletin neler çekti&ini, 
çaresizlikler, yolsuzluklar ve ıstıraplar içinde nasıl kıvrandı&ını görmü$tür.”

“Yine âciz, istikrarsız, zayıf hükümetlerin elinde Türkiye’de milli vahdetin na-
sıl büyük tehlikelerle kar$ıla$tı&ını mü$ahede etmi$tir.”

Bu sözlerini di&er resmi beyanlariyle de tamamlıyan Sayın Ba$bakan Demirel 
özet olarak:

Adalet Partisi tek ba$ına iktidara geldi&i takdirde, Türkiye’de büyük bir huzur 
ve refah yarataca&ını millete taahhüdetmi$ ve bunu gerçekle$tirmek üzere de, yine 



kendi tabirleriyle, $imdiye kadar çekilen bütün çilelere paydos dedirtecek, kuvvetli, 
istikrarlı, kararlı bir hizmet ve hareket devri açacak ehliyet kifayet ve güçte bir Hü-
kümeti kurmaya muktedir oldu&u teminatını vermi$tir.

Bu ölçüde büyük taahhütlere ve iddialara dayanan yeni Hükümetin kurulu$u 
sırasında Adalet Partisi Grubunun: “Kabineye girecek kimseler, herkes tarafından 
rahatlıkla kabul edilmelidir” direktifini de aldıktan sonra, 30 milyonun Hükümeti 
olmak üzere hizmet, hareket ve refah kabinesini kuran Sayın Ba$bakan Demirel, 
bütün dünyaya kar$ı övünerek artık “Türkiye’de kâzip $öhretler devrinin kapandı-
&ını.” ilan etmi$ ve böylece hakiki $öhretler devrini açmı$tır.

!$te programı üzerinde görü$tü&ümüz Hükümet bu büyük iddialarla millete 
kar$ı vait ve taahhüdedilen Hükümet olarak huzurunuzdadır.

Biz, bu kadar iddialı bir Hükümetin bünyesi üzerinde bir görü$ ifade etmiyece-
&iz. Bunu Adalet Partili arkada$lara bırakıyoruz.

Yalnız $u noktayı belirtmekte fayda görüyoruz.

Dörtba$ı mamur bir Hükümet kurma güçlü&ünü çeken Sayın Ba$bakanın Hü-
kümet konusunda $imdiye kadar ileri sürdü&ü büyük iddialarla, eseri arasındaki 
çeli$meleri bizzat kendi partisinin bile müsamaha ile kar$ılıyamadı&ını gördükten 
ve tekzibedilmemi$ kendi beyanlarına göre: “Kabine te$kili sırasında hatalarımız 
olmu$tur” $eklindeki açık itirafından sonra, bundan böyle büyük söz söylemekte 
ihtiyatlı olacaklarını umarız.

Bize gelince, biz; bugüne kadar basiretli, sabırlı, tedbirli ve feragatli C.H.P. Hü-
kümetlerinin gerçekle$tirdikleri siyasi imkânlarla ula$ılan bu olumlu ortamı, de&eri 
çok iyi bilinmesi gereken bir milli emanet olarak yeni iktidara teslim etti&imiz ka-
naatini ve vicdan huzurunu ta$ıyoruz. (Soldan bravo sesleri)

Tek partiye ve büyük iddialara dayanan Hükümet ve onun bünyesi hakkındaki 
bizzat Ba$bakanın ve partisinin görü$lerini ve bizim anlayı$ımızı tesbit ettikten 
sonra Hükümet Programına giren belirli konular üzerinde arzı malûmat edece&im.

Sayın Senatörler,

Önce programın siyasi ve metot zarflarına dokunaca&ım:

!ktidar el de&i$tirir, fakat Devlet ve Hükümet bir devamı ifade eder. Böyle 
olunca yeni kurulan bir Hükümetin kendinden önceki hizmetleri inkâr etmesi, 
hattâ daha önce bir Hükümet yokmu$ da her iyi $ey kendisiyle ba$lıyormu$ gibi bir 
zihniyete önvermesi ve daha da ileri gidilerek, mesnedi olmıyan faraziyelere göre 
geçmi$i yerme vesileleri yaratmaya çalı$ması siyasi hayatımız için isabetli bir yol 
de&ildir.

Öte yandan, Hükümet Programı öylesine teferruata bo&ulmu$ ki, bu arada ana 
dâvaların gere&i gibi belirtilmesi ihmal olunmu$tur.

"u hususa da dokunmalıyız.

Programda, yer verilen belli ba$lı meselelerin hal çareleri olarak sık sık;



“Gerekli bütün tedbirler alınacaktır” gibi belirsiz ve yetersiz vaidler görüyoruz.

Fakat bu tedbirlerin neler oldu&u açıklanmamaktadır. Aslolan, belli birçok me-
seleleri yeniden belirtmek de&ildir. Bu meselelerin çözüm yollarının gösterilmesi-
dir, çünkü çözüm yolu bulunmıyan meselelerin halledilece&i ümidine bel ba&lana-
maz.

Bu itibarla bu gibi meselelerin halli için Hükümetin bulaca&ı tedbirler ortaya, 
konulmadan bunlar üzerinde ciddiyetle durmak da mümkün de&ildir.

“Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs !nkılâbına dayanan ve milli iradenin tasvibine 
mazhar olan Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kılma”nın $a$maz hedef olarak 
ele alınmasını ve “Demokratik düzenin ve Türk Devletinin temeli olan Atatürk dev-
rimlerini her yönü ile korumayı en ba$ta gelen bir ödev” sayılmasını sevindirici bir 
ba$langıç olarak görüyor ve tescil ediyoruz.

Aynı zamanda bu taahhüdü, Atatürk devrimlerinin, bütün milletin ortak malı 
oldu&unun yeni bir ifadesi olarak anlıyoruz.

Esasen bundan böyle Türkiye’de, siyasi iktidarların, ba$ka türlü bir anlayı$ ve 
tutumla hükümet kurmalarına imkân olmadı&ını ve olamıyaca&ını da bu vesile ile 
bir defa daha belirtmekte, rejimin kuvvetini, tesirini ve selâmetini ifade bakımın-
dan fayda görmekteyiz.

“Hür, Batılı ve medeni bir toplum düzeni kurabilmek”

“Demokratik Anayasamızın getirdi&i hürriyet müesseselerini ya$atmak ve ge-
li$tirmek”

“Siyasi partilerin birbirlerini tamamlıyan görevleri oldu&una inanmak” görü-
$ümüzün yeni Hükümet tarafından da benimsendi&ini memnunlukla mü$ahede 
ediyoruz.

Ve nihayet:

“Bütün siyasi te$ekküllerin Anayasa sınırları ve demokratik gelenekler ve usul-
ler içinde, asgari bâzı mü$terekler etrafında birle$melerini, hürriyet düzeni ve de-
mokratik rejimin ba$arısı için temel $art” saymakta birle$iyoruz.

Böylece yeni Hükümet, kendisini yakından takip ve murakabe ile görevli mu-
halefete kontrol ölçülerini de vermi$ bulunmaktadır.

!darenin tarafsızlı&ı, uzun mücadeleler sonunda kavu$ulan ve temeli C.H.P. 
iktidarları tarafından atılan bir eserdir. Buna gölge dü$ürülmemesini istiyoruz. Va-
tanda$ın huzuru her $eyden önce buna ba&lıdır.

“Kırtasiyecilikle sava$” hareketinde Demirel Hükümetine destek olaca&ız.

Programın “Her türlü yolsuzluklarla mücadele edilece&i” sözünü vazgeçilmez 
bir taahhüdolarak izliyece&iz. Ve bunda asla müsamaha göstermiyece&iz.

Her türlü zararlı cereyanlara ve komünizme kar$ı tutumunda Hükümete yar-
dım edece&iz. (Sa#dan Bravo sesleri)



Milli e&itim politikasında milli $uuru hâkim kılmak, bütün köyleri okula ka-
vu$turmak, üniversitelere, teknik ö&retime önem vermek, yarınımızı temsil eden 
Atatürk milliyetçili&i ve ilerici gençli&in bütün meselelerini ele almak ve böylece 
C.H.P. Hükümetlerinin ba$ladıkları i$lerin ihmal edilmiyece&ini ö&renmek ümit 
verici olmu$tur. Bütün bu ortak dâvaların müspet, geli$tirilmesinde yeni iktidar, 
anamuhalefet partisini yanında bulacaktır.

Müsaadenizle programda dikkati çeken $u; “Anayasamızın lâiklik prensibini; 
vatanda$ın dini ihtiyaçlarını baskı altında tutan, din ve ibadet hürriyetini, din e&i-
timini kısıtlıyan bir çerçeve içerisinde mütalâa etmek mümkün de&ildir” görü$ü 
üzerinde duraca&ız.

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu&undan bu yana lâiklik prensibini programdaki 
gibi anlıyan ve tatbik eden bir iktidar gelmemi$tir.

Bugünkü Anayasamız da bu anlayı$a müsait de&ildir. Nitekim hiçbir zaman 
vatanda$ın dini ihtiyaçları baskı altında tutulmamı$, din ve ibadet hürriyetleri ve 
din e&itimi asla kısıtlanmamı$tır. Ve unutulmamalıdır ki, aydın din adamları yeti$-
tirilmesi konusu, din adamlarının refaha kavu$turulması, Diyanet !$leri Te$kilât 
Kanunu, ilk, orta ve yüksek din e&itim müesseseleri C.H.P. Hükümetleri zamanın-
da kurulmu$tur.

Bütün bunlara ra&men; Hükümet programında dinin bir istismar ve münaka-
$a, konusu yapılmasını ve buna vesile vermek yolunun açılmasını asla tasvibetmi-
yoruz.

Gençlik kurulu$larının ve sporun geli$tirilmesini hür basının cihazlandırılma-
sını ve kuvvetlendirilmesini ba$ladı&ımız i$lerin tamamlanması olarak görüyoruz.

Hemen kaydetmeliyiz ki, seçim kanunlarında, seçmen oyunun ve temayülü-
nün tam tecellisine engel olacak ve tek parti diktasına yol açacak her de&i$ikli&in 
kar$ısında olaca&ız.

Programın maliye politikasına ve vergilere ait kısmı umumi sözlerden ibaret-
tir. Gerçekte program mali politikanın hedef ve yönünü tâyin etmemi$tir.

Meselâ; maddi ve mânevi geli$memizin gerektirdi&i giderleri kar$ılıyacak ve 
yatırımları finanse edecek kaynakların bulunması, programla$tırılmı$ olan plânın 
asıl ve ek kaynaklarının nasıl sa&lanaca&ı, denk bütçe prensibinin ne olaca&ı, istik-
rar esaslarına ne ölçüde riayet edilece&i, kalkınma külfetlerinin hangi esaslara göre 
da&ılaca&ı gibi mühim sorular Hükümet programında cevaplarını bulmamı$tır.

Bu durum, ek finansman ihtiyaçlarını kar$ılamaktan vazgeçildi&i vergi refor-
munu tamamlamaktan, zirai kazançların vergilendirilmesinden kaçınıldı&ı intiba-
ını yaratmaktadır. Hükümet programındaki taahhütlerin gerektirdi&i, milyarların 
nasıl sa&lanaca&ı ortaya, konulmadan, mali politikanın sıhhatine güvenmekte ve 
programın tamamen gerçekle$ece&ine inanmakta mazuruz.

Programdan “Servet beyannamesi”nin kaldırılaca&ı anla$ılmaktadır.



Bilindi&i gibi vergi yükünün âdil esaslara göre da&ılmasına engel âmillerin ba-
$ında vergi kaçakçılı&ı veya daha geni$ anlamiyle vergi ziyanı gelir. Bunu önleyici 
bir tedbir olarak ele alınan “Servet beyannamesi”, vergilerin ilânı, ortalama kâr ve 
gider esasları gibi tedbirler, tatbika konulmu$ ve faydaları görülmü$ken kaldırılma-
ya kalkı$ılması suretiyle namuslu vergi mükellefinin aleyhine olacak ve vergi kaçı-
ranların korunması neticesine varacak bir hareketin kar$ısında olaca&ız.

Program maddelerinden biri de iktisadi Devlet Te$ebbüslerinin tedricen özel 
te$ebbüse intikal ettirilmesi suretiyle Devlet elinden çıkarılmasıdır. Bu fikrin, aynı 
programdaki karma ekonomi anlayı$ını baltalaması yanında, 5 Yıllık Plânı ve kal-
kınmamızı sekteye u&ratacak bir mahiyet ve iktisadi geli$memize kar$ı bir menfi 
a&ırlık ta$ıdı&ı meydandadır.

Bu görü$ün tatbiki, aynı zamanda, bir büyük yolsuzluk kapısının açılmasına 
da vesile verir.

!ktisadi Devlet Te$ebbüslerinin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, eseri-
ne sahip çıkarak, bu fikrin geli$mesine mâni olmaya çalı$acaktır.

Hükümet programındaki:

“!ktisadi kalkınmanın ancak hürriyet içinde gerçekle$tirilebilece&ine inanıyo-
ruz.” sözü ile C.H.P.’nin, memleket ölçüsünde sloganı haline gelen “Hürriyet içinde 
hızlı kalkınma” ilkesinin teyidedildi&ini görüyoruz. Böyle olunca Devletle vatan-
da$ın birbirine rakip iki menfi unsur gibi de&il, karma bir ekonomi içinde birbirini 
tamamlıyan iki müspet unsur olarak çalı$maları tabiidir.

Fakat Hükümet programındaki plân ve devletçilik anlayı$iyle mutabık olmadı-
&ımızı bilhassa belirtmeliyim.

Türkiye gibi az geli$mi$ memleketlerin ne suretle kalkınaca&ı ve plân zarureti 
artık ilmen anlatmı$tır. Bu itibarla biz plâna milli zaruretlerin ve kurtulu$umuzun 
bir ifadesi olarak ba&lanmı$ bulunuyoruz.

Çünkü klâsik liberal metotlariyle ve yalnız özel sektörün takdiriyle kalkına-
mıyaca&ımız gerçe&i ortada dururken, buna bel ba&lamak bo$ bir deneme, zaman 
kaybı ve hüsran olacaktır.

Biz, “Atatürk devrimlerinin özü olan hür Batılı, medeni” ve dengeli bir toplum 
düzeni kurabilmenin iktisadi yolunu ise devletçilik ilkesinde bulmu$uzdur.

Bu itibarla devletçilik ilkesini, tarihi zaruretlere ve yurt gerçeklerine dayanan, 
iktisadi ve sosyal yönleri olan, demokratik hürriyetler düzeni içinde uygulanan, 
özel te$ebbüse yer veren ve özel te$ebbüsün milli iktisadın gereklerine ve sosyal 
amaçlara uygun yürümesini sa&lıyan belirli sınırları olan, bölgelerarası densizli&i ve 
adaletsizli&i gidermek amacını güden bir ilke oldu&u ve nihayet yeni Anayasamızın 
hedeflerine ula$manın en kestirme yolu görüldü&ü için benimsemi$ bulunuyoruz.

Demek ki bizim devletçili&imiz Devlet kapitalizmi de&ildir.



Hükümet programındaki devletçilik ve plân anlayı$iyle bunun için mutabık 
de&iliz.

Hükümetin bu anlayı$ ve tutumiyle plânın, olan hedeflerinden uzakla$tırılma-
sı endi$esini ta$ıyoruz.

Bizi büyük bir ihtimalle en çok kar$ı kar$ıya getirecek konu i$te bu anlayı$ ve 
tutum olacaktır.

Memleketin süratle sanayile$mesini ça&da$ uygarlık devrine ula$mamızın te-
mel meselesi sayan C.H.P. bu dâvaya ilk günden beri sahip çıkmı$tır. Sanayile$mede 
ba$ konu olarak finansman, uluslararası kalite ve fiyat üzerinde durulmasında ciddi 
zaruret görmekteyiz.

C.H.P. Hükümetlerinin Türk i$çisine sa&ladı&ı ve daima $erefle hatırlanacak 
de&erde olan hak ve imkânların zedelenmeden geli$tirilmesini Hükümetten isti-
yoruz.

!$çilere kârdan hisse verilmesi reorganizasyon kanunu ile derpi$ edilmi$ti. Bu 
yolda yürünmesinde isabet görmekteyiz.

Hükümetle, Anayasamızın öngördü&ü sosyal adalet ilkesinde de aynı görü$te 
olmadı&ımızı tesbit ediyoruz.

Programına göre Hükümet, “Milli gelirin vatanda$lar arasında, sosyal adalet 
prensiplerine uygun olarak da&ılmasına yardımcı” olacaktır.

Bize göre ise, Anayasamızın esprisi ve emri odur ki, hükümetler, milli gelirin 
vatanda$lar arasında sosyal adalet prensiplerine göre da&ılmasını temenni eden bir 
yardımcı olmakla de&il; bunu sa&lamakla mükelleftir.

Adalet Partisi seçim beyannamesinde ve Hükümet programında aynen yer 
alan $u:

“Biz, sosyal adaleti, doktrin açısından nazari birtakım sözler çerçevesinde de-
&il, fakat mütevazı, fakir halk yı&ınlarının günlük, âcil dert ve dâvalariyle samimi, 
gerçekçi bir tutumla me$gul olma meselesi olarak görüyoruz” sözü ile aramızdaki 
bu ayrılık daha da geni$lemektedir. Çünkü Hükümetin anlayı$ına göre, fakir halk 
yı&ınlarının günlük dertleriyle elbette me$gul olunacaktır. Fakat sosyal adalet böy-
le gerçekle$emez.

Bu, tamamen palyatif, gündelik ve yanlı$ bir görü$ün ifadesidir.
Gelir da&ılı$ındaki adaletsizli&i sistemli olarak ortadan kaldırmazsak, vergi, 

ücret, bütçe, kredi reformlariyle mevcut adaletsizlikleri izale etmezsek, bugünleri 
ve yılda 800 bin artan gelecek nesilleri kapsıyan $ümulde bir sosyal adaleti ve den-
geli bir toplum düzenini asla gerçekle$tiremeyiz.

Bu bakımdan biz günlük çıkarları ve seçimleri de&il; gelecek nesilleri dü$ün-
mekte ve Türkiye’nin ana dâvalarına sahip çıkmakta devam edece&iz.

“Dı$ ticaret dengesizli&ini süratle ortadan kaldıracak gayretlerin üzerinde has-
sasiyetle durulması” sözünü be&eniyoruz. Fakat bu hayati ve müzmin meselenin 
hangi tedbirlerle ve nasıl çözülece&i gösterilmemi$tir.



Yabancı sermayeye gelince; biz ne yabancı sermayeye hayranız ve ne de yabancı 
sermaye dü$manıyız.

Milli menfaatlerimize ve ba&ımsızlı&ımıza uzaktan, yakından gölge dü$ürme-
mek $artı, yabancı sermaye konusunda ba$ meselemizdir.

Programda petrol konusunun ele alını$ ifadesinde milli sorumluluk duygu-
larının etkisiyle bir geli$me görülmektedir. Bu dâvada da milli menfaatlerden 
fedakârlık yoluna gidilmesine müsamaha etmeden, Hükümetin tutumunu dikkatle 
izliyece&iz.

Maden meselemizin; petrolün geçirdi&i merhalelerden ciddi dersler alınarak 
geli$tirilece&i, ümidini ta$ıyoruz.

Birkaç ay önce Sayın Demirel’le birlikte katıldı&ımız Türkiye $oförleri tem-
silcilerinin Ankara’da düzenledikleri toplantıda, öteden beri savundu&um ve bu 
toplantıdaki konu$mamda da ileri sürdü&üm “Her $oförün kendi vasıtasına sahib 
olabilmesi için gerekli mali destek ve kredi temini i$inin süratle ele alınaca&ının” 
programı maddesi olarak benimsenmesini $ahsan da büyük bir memnunlukla ve 
te$ekkürle kaydediyorum. (Alkı"lar)

Programda var, Sayın Demirel bilirler.

Programda isabetle belirtildi&i gibi; “Türk iktisadiyatının kurtulu$unu en az, 
tarım ve sanayiimiz kadar turizm dâvasının halinde gören” zihniyete katılıyoruz. 
Bu maksatla kurdu&umuz Turizm Bakanlı&ı hizmetlerinin geni$letilmesini ve geli$-
tirilmesini kurtarıcı bir çare olarak görüyoruz.

Bir Anayasa müessesesi olarak kurdu&umuz ve Hükümet programından özel 
kanununun de&i$tirilece&ini ö&rendi&imiz TRT Kurumunun olumlu çalı$maları ve 
muhtar varlı&ı üzerindeki hassasiyetimizi muhafaza ederek, Hükümetin tasarrufu-
nu izliyece&imiz tabiidir.

Tütün, üzüm, incir, fındık gibi ba$lıca ürünlerimizin müstahsil elinden de&er 
fiyatı ile alınmasında evvelce ba$arılı tatbikat yapılmı$tı. Böylece hem döviz geliri-
miz artırılmı$ ve hem de aracının istismarı önlenmi$ti.

Geçen yıl bilhassa tütün alımından 4’üncü koalisyon tatbikatı ise maalesef iyi 
sonuç vermemi$ ve müstahsil, aracı lehine zarara sokulmu$tu. Bu itibarla bu yanlı$-
ta direnmiyerek eski usulün benimsenmesine $imdiden i$aret ediyoruz.

Köye ı$ık, köye yol, köye su, köye okul... Hulâsa köy kalkınmasına; sahip çık-
mak üzere Köy !$leri Bakanlı&ının kurulmasındaki isabet zamanla daha iyi anla$ıl-
mı$tır. Bu dâvaların yeni Hükümet tarafından da ele alındı&ını görmekle bahtiyar-
lık duyaca&ız.

Programda toprak reformuna temastan dikkatle kaçınıldı&ını görüyoruz. Bu 
büyük dâva âdeta bir kadastro ve tapulama i$i gibi geçi$tirilmektedir. Toprak re-
formu 5 Yıllık Kalkınma Plânının da temel dâvası oldu&una göre, Hükümet bu re-
formu yapacak mı, yapmıyacak mıdır? Bunu açıkça ö&renmek istemekte kendimizi 
haklı buluyoruz.



Yine programdan ö&rendi&imize göre, suni gübre politikası de&i$tirilecektir.

Hâlbuki C.H.P. Hükümetlerinin takibetti&i köylüye ucuz ve tek fiyatla suni 
gübreyi Devlet eliyle sa&lamak politikasından vazgeçilince, tarımın muhtaç oldu&u 
suni gübre, özel te$ebbüsün kazanç ve takdir ölçülerine bırakılmı$ olacaktır ki, bu-
nun mahzurları meydandadır. (Sa#dan, daha ucuz olacak sesleri)

Demirel Hükümetinin de, dı$ politikayı partilerüstü milli bir mesele olarak ele 
alma gelene&imize devam etmesini bekleriz.

Dı$ politikada Hükümeti daima aktif; ittifaklar, çok taraflı ili$kiler ve ikili mü-
nasebetler için de milli menfaatlerimizi, Türkiye’nin güvenli&ini, $ahsiyetini ve 
haysiyetini koruyan bir titizlik içinde görece&imizden emin olmak istiyoruz.

Kıbrıs dâvamızın bu devre içinde kritik bir hal alması ihtamali görülmektedir. 
Hükümetin olayları gereken dikkatle izliyece&ini tabii sayıyoruz. Biraz evvel Dı$i$-
leri Bakanımızın konu$masiyle büsbütün kendisini göstermi$tir.

Dı$ meselelerde vahim bir hata yapılmadıkça Hükümeti yalnız bırakmamanın; 
Halk Partisinin Devlet idaresi ve dı$ politika anlayı$ında milli gelene&i oldu&unu bir 
daha belirtmeyi yerinde bir görev saymaktayız.

Milli savunma hizmetlerinin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modern ölçülerle ci-
hazlandırılmasına öteden beri gösterilen özel itinada devam edilmesini ba$ta gelen 
bir milli vazife saymaktayız. Bu yolda Hükümete daima yardımcı ve destek olaca&ız.

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, sözlerimizin sonuna gelmi$ bulunu-
yorum. Bu münasebetle belirtelim ki, Demirel Hükümeti 1961’de i$ ba$ına gelen 
!nönü Hükümetlerinden çok avantajlı durumda bulunmaktadır.

Çünkü Birinci Koalisyon Hükümeti uzun yıllar devam eden enflâsyoncu ve is-
rafcı bir politikanın ekonomik ve sosyal bünyemizdeki sarsıntıları devam ederken 
mesuliyet mevkiine gelmi$ti.

Bundan ba$ka, memleket 1958 de zorlanarak girilen ve ekonomik hayatımızın 
yeniden sıhhate kavu$turulması için yürütülmesi zaruri olarak sert istikrar tedbir-
lerinin yarattı&ı darlık ve durgunluk sıkıntılarının içinde idik.

!htilâl sonrasının do&urdu&u psikolojik âmiller durumu bir kat daha a&ırla$tı-
rıyor ve siyasi hayatımız çalkantılar geçiriyordu.

!$te bu $artlar içinde, C.H.P.’nin sorumlulu&una katıldı&ı hükümetler, bir yan-
dan Anayasamızın emretti&i müesseseleri kurarken, öte yandan da günlük hayatı 
normal bir mecraya sokmaya çalı$ıyordu. Ve aynı zamanda mali ve ekonomik alanda 
cesaretli ve neticeleri bakımından ba$arılı icraata girmek durumunda bulunuyordu.

Demirel Hükümeti ise, !nönü Hükümetlerinin birlikte ya$adı&ımız o çok çetin 
$artlar içinde sa&ladı&ı bugünkü imkânlara kolayca sahibolarak i$e ba$lamaktadır.

Nitekim bugün artık rejimin zaruri müesseseleri kurulmu$, hayati tehlikeler 
atlatılmı$tır.



Ekonomik kalkınmamız plâna ba&lanmı$, tatbikine geçilmi$ ve olumlu sonuç-
ları alınmaya ba$lanmı$tır. Karma ekonomi düzeni kurulmu$tur. Kalkınmanın ge-
rektirdi&i fedakârlıkların âdil ölçülere göre da&ılması ve vergi adaletinin sa&lanma-
sı amaciyle bir vergi reformu realize edilmi$tir.

Para de&erine gölge dü$ürmeden sanayi, ticaret, istihsal ve istihdamı geni$let-
mek ve yatırımları te$vik etmek üzere kredi hacmi geni$letilmi$tir.

Sermaye piyasasının geli$mesini sa&lıyan kanuni tedbirler alınmı$tır.

Plânımızın dı$ finansmanı için ucuz faizli ve uzun vadeli kredileri sa&lamak 
üzere Konsorsiyum kurulmu$tur. Ortak Pazara üye olarak girilmi$tir.

Ayrıca son dört yıl içinde 700 milyon dolar civarında dı$ kredi elde edilmi$tir. 
Dı$ ülkelerdeki i$çilerimizin biriktirdikleri paraların yurda getirilmesi ve turizm ge-
lirlerinin artırılması düzene ba&lanmı$tır.

Ciddi tedbirler alınarak, bütçe açıkları, ekonomimize zarar vermiyecek bir se-
viyeye indirilmi$tir.

Fiyatlar istikrarlı hale getirilmi$ ve paramızın iç ve dı$ de&eri artmı$tır.

!dari reforma ba$langıç olmak üzere Personel Kanunu çıkarılmı$tır.

!hracat tedbirleri geli$tirilmi$ 1964’te, ihracatımız rekor seviye olan 400 mil-
yon doları a$mı$tır. Bu gayretlerin sevindirici bir neticesi olarak gayrisâfi milli 
hâsıla 1961’de 49 milyar iken 1964’te 58,5 milyarı bulmu$ ve kalkınma hızımız 
1962’de %6,4 ve 1963’te %7,4 ve zirai ürünler bakımından iyi bir yıl olmamasına 
ra&men, 1964’te %4,5 olmu$tur.

Sanayi gelirlerimiz 1961’de 7,5 milyar iken, 1964’te 9,5 milyara çıkmı$tır. Bü-
tün maden istihsalimiz artmı$ ve meselâ petrol 1961’de 414 bin ton iken 1964’te 
878 bin tona ve elektrik enerjisi 1961’de 3 milyar kilovat saat iken 1964’te 4,5 mil-
yar kilovat saate çıkarılmı$tır. Bu arada maliyeti 4 milyarı a$acak ve yakında netice-
leri alınmaya ba$lanacak olan yeni baraj ve hidro elektrik santralleriyle 3 milyarlık 
büyük Keban Barajı tesisi yeni iktidara büyük eserler olarak devredilmi$tir.

Görülüyor ki, !nönü Hükümeti, mesuliyet mevkiini. Adalet Partisinin büyük 
ölçüde katıldı&ı Ürgüplü Hükümetine terk etti&i günlerde, ekonomimizde de, re-
jimimiz gibi dar bo&azlar geçilmi$ ve sa&lam bir zemin üzerinde geli$me yoluna 
gidilmi$ti. Ve gösteri$e de&er vermiyen ciddi, hummalı ve heyecanlı bir kalkınma 
faaliyeti ba$lamı$tır.

!$te Demirel Hükümetine nasıl bir olumlu ortam içinde hazır imkânların devir 
ve emanet edildi&i bu kısa izahtan kolayca anla$ılmaktadır.

Sayın Demirel Hükümetine, !nönü Hükümetlerinin çok a&ır $artlara ra&men 
hazırladıkları bu büyük maddi ve mânevi imkânların önemini takdir etmelerini 
bunun de&erini ve de&erlendirilmesini ve korunmasını iyi bilmelerini samimiyetle 
tavsiye ediyoruz.



Çünkü Demirel Hükümetinin geçici, günlük ba$arılara bel ve ümit ba&laması 
ve memleketin siyasi ve ekonomik sıhhatinin ve gerçekten kalkınmasının gerek-
tirdi&i temel tedbirlere cesaretle el atmaması halinde bütün ümitler bo$a çıkabilir.

Türk Milletini yeni bir hayal kırıklı&ına götürmeye ise artık hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Bu itibarla Sayın Demirel kendisinin ve partisinin büyük $ansını, memle-
ketin ve milletin hayrına kullanmayı, ciddi milli sorumluluk duyguları içinde ele 
almak zorunda oldu&unu bilmelidir.

Bu a&ır siyasi görevinde yeni iktidara yürekten ba$arılar diliyoruz.

C.H.P. memleket hizmetinde, yapıcı ve yardımcı anamuhalefet partisi olarak, 
Hükümetin icraatını dikkatle izliyecektir.

Grubumuz adına Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Fethi Teveto&lu’nda-
dır. Buyurunuz.

A.P. GRUP ADINA GRUP BA$KANI FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Sa-
yın Ba$kan, Cumhuriyet Senatosunun de&erli üyeleri, Sayın Ba$bakan ve Hükümet 
erkânı;

A.P. !ktidarının ilk Hükümeti tarafından Yüce Meclislere sunulmu$ program 
hakkında A.P. Cumhuriyet Senatosu Grubunun görü$lerini kısaca arz etmek istiyo-
ruz. Hiç $üphe yok ki, bugün programı üzerinde görü$ülen yeni Hükümet te$ekkü-
lü bakımından da kendisinden önceki 4 Koalisyon hükümetlerinden ayrı bir özellik 
ta$ımaktadır.

Yeni Anayasa ve Seçim Kanunu muvacehesinde yapılmı$ 1961 seçimleri sonu-
cu kurulmu$ hükümetler, koalisyon idaresini zaruri kılmı$lardır. Günümüze kadar-
ki son dört yıllık siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar ça&ında men$eleri, kurulu$ ve 
programları de&i$ik olan partilerin birlikte çalı$maları güçlü&ü ve verimsizli&i en 
hararetli koalisyon taraftarlarınca da kabul ve tasdik edilmi$ bir gerçektir.

Bununla beraber, aksak ve yetersiz idarelerine ra&men, geçmi$ Koalisyon hü-
kümetlerinin de, milletimizin dünkü çetin devrelerden bugün içinde bulundu&u-
muz daha ferah günlere ula$ma yolundaki intikal hizmetlerini, tarihimiz elbette 
takdirle kaydedecektir.

Kurucu Meclisçe vaz’olunmu$ seçim kanunları üzerinde, geçen yıldan beri Se-
natör ve Milletvekili seçimleri öncelerinde yapılmı$ (Senatoda da nispi usul tatbiki 
ve nihayet mü$terek oy pusulası ve milli bakiye sistemi gibi) tatbikatı en yüksek se-
cim müesseselerinin dahi hatalı kararlar ilân etmeye sebeb olmu$ çetrefil, mü$kül, 
garip ve haksız neticelere götüren, belki zümre ve $ahısların yararına fakat millet ve 
memleketin mutlak zararına oldu&u sübut bulan bencil tadil ve tasarruflar da milli 
iradenin 10 Ekimdeki tecellisine müessir olamamı$lardır.

Son 4 yıllık idare tatbikatını de&erlendiren kayıtsız $artsız hâkimiyetin yegâne 
sahibi yüce bir demokrasi tecrübe ve anlayı$ına malik basiretli Büyük Türk Milleti 



tam bir dürüstlük içinde geçen son seçimlerde de milli irade tecellisine göre iktidarı 
A.P. ne tevdi ederek yeni bir ça& açmak istemi$tir.

Yeni Hükümet te$ekkül ve bünyesindeki bu özellik kadar, programıyla da hal-
kımızın isteklerine ve memleketimizin gerçeklerine uygun, dinamik bir yeni hiz-
met ça&ının açılaca&ı müjdesini vermektedir.

Programda bugüne kadar geçen zaman bir intikal devresi olarak sayılmakta 
ve bu intikal devresinin mübalâ&alı, tezatlı, kırıcı hâdiselerinin bütün tesirleri ve 
neticeleriyle kapanmı$ oldu&u ve yurdumuzda aydınlık ve ümit dolu yeni bir devrin 
ba$ladı&ı inancı belirtilmektedir.

Programın 32 milyon Türk vatanda$ına tefriksiz hizmeti en $erefli borç ve va-
zife bilen bir ruh ve anlayı$la hazırlandı&ı a$ikârdır.

Nitekim A.P. !ktidarının bu ilk Hükümeti programında; siyasi, iktisadi ve sosyal 
alanlardaki çe$itli yurt mesele ve ihtiyaçlarımızın açık yüreklilikle âdeta bir hizmet 
envanteri meydana getirilmi$ ve hepsinin yapılmalarına gönülden sahip çıkmakla 
beraber, bunların programa vaz ve ifade edili$ tarzlarında ehemmiyet derecelerinin 
belirtilmesine de âzami itina gösterilmi$ bulunmaktadır.

Parti programımız ile seçim beyannamelerimizde büyük milletimize Adalet 
Partisi olarak va’dedilmi$ hizmetlerin cümlesini, icra mevkiinde bulundu&umuz $u 
anda bir kere daha tekrarlıyan bu programın belirli vasıfları; açıklık, kesinlik, sami-
milik ve cesarettir.

Temel ilkelere ba&lılı&ı ve milli iradenin tasvibine mazhar olmu$ Anayasamızın 
mutlak surette hâkim kılınmasını $a$maz hedef bilen yeni Hükümet programında 
idarenin tarafsız olması prensibine ve Devlet memur münasebetlerine de cesaretle 
de&inmektedir. Kendisini millet hizmetinde ve kanunların emrinde gören memur-
larımıza tam bir hizmet emniyeti sa&lanmı$ olmakla beraber, partizan idareye hiç-
bir surette iltifat edilmiyece&i inancı da programda sarahatle belirtilmektedir.

Toplumumuzu yakından ilgilendiren ve son yıllarda büsbütün tahripkâr olma-
ya ba$lıyan zararlı cereyanlara gelince: Yeni Hükümet bilhassa komünizme yönel-
mi$ faaliyetleri dikkate alarak bunların mevcut mevzuat ve müesseselerle zararla-
rının önlenebilece&ini kabul etmi$ görünmektedir. Bu önemli konuda daha hassas 
ve radikal hareket edilmesini temenniye $ayan bulmakla beraber, önümüzdeki 
hâdiselerin Hükümetin ihtisas mahkemeleri kurmak mecburiyetine götürmemesi 
de en halisane dile&imizdir.

Programı uzun ve teferruatlı bulanlar $u gerçe&i kabule mecburdurlar: En za-
ruri ihtiyaçları temin, en lüzumlu ve âcil meseleleri halledilmemi$ bir toplumun 
mü$küllerini en kısa zamanda, en nâmüsait $artlarda kolaylasın ve sona erdirsin 
diye milletçe vazifelendirilmi$ bir Hükümetin Programı elbette bundan kısa ola-
maz.

Ana dâvalarımızı, muhaliflerimizin savundu&u Devletçilik ve sosyalizm anlayı-
$ı açısından izah etmiyen programımıza yöneltilen haksız ve mesnetsiz hücumla-



rın cevabı programımızda açıkça belirtildi&i için tekrarını lüzumsuz addediyorum. 
Programın ana dâvaları ihmal etti&i !nsafsız görü$üne katılmak imkânsızdır. Bu 
sebeple programda teferruata kaçıldı&ını belirten kıdemli Parlamenter C.H.P. Sa-
yın Sözcüsüne, programımızın kibritin ıslahını ve ucuzlatılmasını dahi Hükümet 
Programına koymu$ programlardan olmadı&ını eski tutanakları okuyan bir arkada-
$ı olarak hatırlatmadan geçemiyece&im.

Eski hükümetlerin sorumlulu&unu ta$ıyan çözülmemi$ meselelerin, hallolma-
mı$ dâvaların, yerine getirilmemi$ vait ve gerçekle$tirilmemi$ hizmetlerin çoklu&u 
ve büyüklü&ü programın geni$ tutulmasını zaruri kılmı$tır.

Program, A.P. Hükümetinin, neler yapaca&ını bildirdi&i kadar, memleketi iç 
ve dı$, politika, ekonomik ve sosyal sahalarda acilen kurtarılma, ıslah ve korunma 
bekliyen çe$itli maddi ve mânevi mesele ve mü$küller bakımından ne halde devral-
dı&ının acı gerçeklerini de bütün çıplaklı&ı ile ortaya koymaktadır. Bu itibarla henüz 
hizmete ba$lamamı$, yalnız programiyle huzurunuza çıkmı$ bir yeni Hükümeti, 
eski usul ve alı$kanlıklarla yerelim diye i&nelemek istiyenler, bizzat kendilerini çu-
valdızla yaralamaktan sakınmalıdırlar.

Her Türk’ün ve bütün bir koca ülkenin maddi, mânevi bütün ihtiyaçlarını kar-
$ılamak üzere tanzim edilmi$ bir program, büyük hizmetler görmek azmine sahip, 
bütün güçlükler yenmiye kararlı, cesur, imanlı ve idealist bir milli Hükümetin ken-
disini ümit ve güvenle i$ba$ına getiren Yüce Millete, Yüce Meclisler huzurunda sun-
du&u bir $eref taahhütnamesidir.

Türk halkının ve yurdunun bekledi&i pek çok hizmetleri sıralıyan bu program, 
çe$itli yorum ve açıklamalara lüzum bırakmıyacak derecede sarih ve katidir. Geçen 
yılların programlarında sakız halinde çi&nenmekten ba$ka bir ba$arı ve tatbikata 
ula$tırılamamı$, lâfta bırakılmı$ sloganların yerine, A.P. iktidarının ilk Hükümeti 
Programında milletçe beklenen uzun ve kısa vadeli gerçekle$tirebilece&i hizmetle-
re, sadece yerine getirebilece&i hizmetlere yer ve önem vermi$tir.

Program, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda kördü&üm halinde dev-
ralınmı$ meselelere, milletçe tasvip bulan prensip ve anlayı$lar çerçevesinde çözüm 
yolları göstermektedir. Program, vatanda$ ihtiyaçlarına yönelmi$, bugüne kadar 
verilegelmi$ örneklerle mahdut, muayyen, klâsik, kısır icrayı hükümet etmek alı$-
kanlık ve anlayı$ı yerine, modern hukuk ve ekonominin bünyemize elveri$li metot 
ve prensiplerini esas bilerek ba$ta milli güç ve kaynakların harekete geçirilmesini 
öngören ve bugüne kadar metot yenili&i sözde kalmı$ Devlet hizmeti anlayı$ını çok 
yüksek bir seviyeye ula$tırmak iddia ve inancını ta$ımaktadır.

Program, ekonomik ve sosyal hayatımıza maddi ve mânevi yeni bir silkini$, 
kalkını$, huzur ve düzen getirmenin prensiplerini sarih bir görü$le vaz’etmektedir.

A.P. nin ilik Hükümeti Programında, demokratik rejim içinde çok a&ır bir yük-
le, çok çetin bir yoldan büyük kutsal hedefe ula$mak azmini ortaya koymaktadır.

Program, kuru nazariyeler ve hayaller üzerine de&il, halkımızın âcil ihtiyaçları 
öngörülerek ve yurdumuzun bugünkü gerçekleri dikkate alınarak tanzim edilmi$-
tir.



!ktidarın, iman, ideal ve dinamizmi; muhalefetin olumlu tenkid ve yapıcı mu-
rakabesiyle ba$arılı bir tatbikata ula$aca&ına gönülden inandı&ımız bu programın 
milletimize ve vatanımıza lâyık oldukları kalkınma, huzur ve saadeti en kısa za-
manda sa&laması en halisane temennimizdir.

Mâruzâtımızı bitirirken Kıbrıs konusuna da de&inmek istiyoruz: Kıbrıs 
dâvamız üzerinde bütün partilerimizin gösterdikleri mü$terek hassasiyet ve vatan-
severli&i burada $ükranla anmayı bir borç saymaktayız.

Son günlerde Kıbrıs’ta yeni tertip ve menhus kıpırdanı$lara ve oradaki karde$-
lerimizin yeni bir emrivaki ile kar$ı kar$ıya bırakılmak istendiklerine dair haberler 
gelmektedir. Yeni Hükümetin bu çe$it emrivakiler kar$ısında sabrı tükenen büyük 
milletimizin bekledi&i bir basiret ve davranı$la bu sahte Rum taarruzlarını da kö-
künden bertaraf edece&ine inanıyor ve gelece&e ümitle bakıyoruz.

Hükümet programında Silâhlı Kuvvetlerimize gösterilen yakın alâkaya ve yüce 
vazifelerini titizlikle ifa edeceklerine dair intibaa grubumuz aynen i$tirak etmekte 
ve en büyük kumandanlarından en küçük erlerine kadar cümlesine te$ekkürü bir 
vazife saymaktayız.

Büyük milletimize ve aziz vatanımıza sonsuz bir a$k ve imanla a&ır hizmetler 
görmek istiyen genç ve dinamik Ba$bakan Demirel ve arkada$larının hak ve adalet 
yolunda hizmet zaferine ula$malarını diler, Cenabıhak, muhalifi, muvafıkı ile bü-
yük milletimiz yardımcıları olsun. Hükümete sonsuz ba$arılar diler, Yüce Senatoyu 
A.P. Grubu adına en derin saygılarımla selâmlarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası Yeni Türkiye Partisi Toplulu&u adına Sayın Turhan 
Kapanlı’da.

Y.T.P. TOPLULU%U ADINA TURHAN KAPANLI (Sakarya) — Muhterem 
Ba$kan, muhterem senatörler ve muhterem Hükümet;

Yarının mesut ve müreffeh Türkiye’sini, gelece&inden emin insanlar Türkiye’si-
nin birbirini seven insanlar Türkiye’sini yeniden in$a etmeye mecbur oldu&umuz 
fikri noktasından hareket ediyor ve Hükümet programını bu müsamaha ve gönül 
açıklı&ı içinde tetkike aldı&ımızı arz etmek istiyoruz.

Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs !nkılâbına dayanan ve milli iradenin tasvibine 
mazhar olan Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kılaca&ını ifade buyuran Hü-
kümetin bu görü$üne hürmet duyuyor ve intikal devrinin mubalâ&alı, tezatlı ve 
kırıcı hâdiselerinin bütün tesir ve neticeleriyle kapanmı$ oldu&una inandıklarını 
ileri süren Hükümeti asil ve manalı buluyoruz. Siyasi partilerimizin, Anayasa mü-
esseselerimizin huzurlu ve istikrarlı hedefi taazzuv etmi$ bir Türkiye çizgisinde fik-
r! mutabakat aramaları $artına ehemmiyet veriyoruz. Hükümeti bu anlayı$ içinde 
görmenin huzurunu ifade etmek isteriz. Bu vatan hepimizindir. Bu yükseli$ de he-
pimizindir. Bu yükseli$te hepimiz vazifeliyiz. Gururu hepimize aittir.

Meselelerinizi hallederken tarihten istifade etmek bugüne kadar olanları sü-
ratle unutarak yarına mü$tereken asil hisler ile bakmak do&ru hal $eklidir. Kuvvetli, 
itibarlı bir Hükümet ile gelece&inden emin insanlar Türkiye’sini in$a için gerekli 



tedbirleri alaca&ını ifade eden Hükümete bu noktada yakın olmayı uygun bir dü-
$ünce $ekli olarak mütalâa ederiz.

Devlet idaresini basit bir faaliyet nevi olarak mütalâa edemeyiz. Devleti ida-
re eden organların iktidar ve muhalefetlerin kendilerine has a&ırlıkları olmak 
lâzımdır. Muhalefet mesuliyetimizin idraki içinde iyiyi, güzeli ve do&ruyu bulma 
ölçüsüne göre muhalefet yapma kararıyla A.P. Hükümetinin ba$arıya ula$masını 
temenni ediyoruz. !yi niyetli te$ebbüslerinde gönül rahatlı&ı ile ya$ıyarak icralarını 
kolayla$tırmak arzusunda bulundu&umuzu ifade etmek istiyoruz. Kırgın gönülleri 
yarının, gülen, mesut Türkiye’sine tevcihte samimi arzularımız var. Hükümetin bu 
mânaya gelen ibretlerini açık kalblilikle desteklemek isteriz. Anayasamızın temsil 
etti&i zihniyet, politikacılarımızdan sâf, asil, haysiyetli anlayı$a dayanan demok-
ratik rejimi bu memleketin medenile$me dâvasının vasıtası hailine getirmelerini 
istemektedir.

Programında bu anlayı$a yer veren Hükümeti tebrik ve takdir etmek isteriz. 
Türkiye’mizin siyasi kaderini, iktidarın kaderini hizmetlerin tâyin edece&i zaman 
ve vasıta içindeyiz. !ktidara bu imkânı hazırlamak vazifemiz olmalıdır.

Umumi çizgileri itibariyle uygun gördü&ümüz programın tahakkukunu temen-
ni ediyor, Hükümetin Türk Milletine huzur, sükûn ve refah getirmesini gönülden 
arzuluyoruz Vatanda$ın umumi temayülü istikametinde Y.T.P.-A.P. Hükümetine 
samimi ba$arı dileklerini takdim eder. Hürmetlerimle. (Alkı"lar)

BA$KAN — Siyasi parti Grubu ve topluluklar adına konu$malar bitmi$tir. "a-
hısları adına sayın 23 üye söz almı$ bulunmaktadır. !çtüzü&ün 56’ncı maddesine 
göre lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere vâki olan tertibi söz alı$ sırasına göre 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum.

Baki Güzey, Ahmet Yıldız, Mehmet Ali Demir, "evket Bulado&lu, !brahim Saf-
fet Omay, Hüsnü Dikeçligil, Cenap Ege, Nüvit Yetkin, Zerin Tüzün, C.Tevfik Okya-
yuz, Enver Bahadırlı, Akif Eyido&an, Alâeddin Çetin, Azmi Erdo&an, Rıfat Öztürkçi-
ne, Mehmet Hazer, Mehmet Özgüne$, Sırrı Atalay, Suphi Karaman ve hep üzerinde 
olması dolayısiyle Saim Sarıgöllü, Cevat Açkalın, Fehmi Alpaslan, Tekin Arıburun 
söz almı$ bulunmaktadırlar. Ba$ka söz istiyen sayın üye var mıdır efendim? Yok. Bu 
arada bir takrir gelmi$tir, okutuyorum.

Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlı#ına
Vakit ilerlemi$tir. Daha çok üyenin fikirlerini ifade edebilmelerine imkân ver-

mek üzere $ahıs adına yapılacak konu$maların (on) dakika olarak tahdidini arz ve 
teklif ederiz.

Necati Özdeniz  (Cumhurba$kanınca S.Ü.)
Hasan Atakan  (Cumhurba$kanınca S.Ü.)

Muzaffer Alanku$  (Cumhurba$kanınca S.Ü.)



BA$KAN — Takrir üzerinde görü$mek istiyen sayın üye? Yok. Takriri oyla-
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmi$tir. Sayın 
üyelerin aldıkları kararlara riayetkâr olmalarını rica edece&ini.

Sayın Güzey buyurun.

BAK" GÜZEY (Bursa) — Muhterem Ba$kan, muhterem senatörler, bir se-
çimden yeni çıkıp gelmi$, milletin itimadına ve seçim sistemlerinin zorunluklarına 
ra&men ba$arı sa&lamı$ bir partinin Sayın Ba$kanı bir Hükümet Programı getirmi$ 
bulunmaktadır. Bu program teferruatı ve ruhu itibariyle $imdiye kadar alı$ageldi-
&imiz Hükümet programlarının sistemlerinden daha ba$ka türlü hazırlanmı$ bu-
lunmaktadır. !ki programı ele aldı&ımız zamanlarda evvelâ, te$hisin yanıba$ında da 
tedavinin yer aldı&ını görüyoruz. Türkiye’nin ve Türk Milletinin bütün meseleleri 
Hükümetin etrafında toplandı&ı bir masa üzerine dökülmü$, evvelâ bir tasnife tabi 
tutulmu$tur. Hükümet Programı bu tasnifin ilmi hüviyetini ta$ımaktadır. Balıkçı 
barınaklarından, el sanatlarıyla i$tigal edenlerin dertlerinden, esnafın, tüccarın, 
sanayicinin dertlerine kadar vatanda$ın bütün meseleleri içten gelen bir inanı$la 
ele alınmı$tır. Program bir taraftan da Devletin sosyal alandaki vazifelerini içine 
almakta, i$çi, memur, subay velhâsıl bütün hizmet erbabının meselelerini modern 
iktisat anlayı$ı içerisinde halletmeyi öngörmektedir. Böylece fert ve Devletin sos-
yal münasebetlerinin ekonomik ve maliye ilminin en geni$ tedbirleriyle tanzimini 
ele almı$ bulunmaktadır. !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin ıslahı personel kanunları, 
i$çi, ziraat erbabının, küçük esnafın sosyal sigorta meseleleri ve i$sizlik sigortası 
bu meyanda zikredilebilir. "imdi bütün bunlara ra&men sosyal meselelerde sosyal 
adalet ilkesinde C.H.P.nin sosyal adalet konusunda aynı görü$te olmadı&ını beyan 
etmesini cidden dikkat, alâka ve hayretle kar$ılamak mümkündür. Bir taraftan 
Demirel Programı, milli gelirden vatanda$a isabet eden miktardan vatanda$ın en 
geni$ bir $ekilde faydalanmasını temin ederken C.H.P. sözcüsü âdil bir esasa dayan-
madı&ı iddiasında bulunmaktadır.

Böylece programda olmıyan bir mevzuu, varmı$ gibi göstermek, cidden benim 
anlayı$ıma sı&mıyan bir mesele olarak tezahür etmektedir. Hükümet programını 
ba$ka bir cepheden ele aldı&ımız zamanlarda, te$ebbüs alanında Devlet ve ferdin, 
yerlerini ve vazifelerini teshil etti&ini görüyoruz. Ticaret ve sanayi alanında Dev-
letle özel sektörün, yanyana ve i$birli&i halinde Türkiye’nin kalkınmasına hadim 
plân tatbikatında birine üstünlük tanımakta vazife alması gerekti&inin belirtilme-
si programın hususiyetidir. Gerek ekonomik alanda, gerekse âmme hizmetlerinin, 
ifasında yeti$tirilmekten istihdama kadar olan Hükümet görü$ü yer almı$, kalkın-
ma hamlesinin Türk halkının refahını hedef tutması üzerinde dikkat ve itina ile 
durulmu$tur.

E&itimde tekni&e ehemmiyet verilmesi, üniversiteler açılması lüzumu, idareyi 
cihazlandırmada ilim üstünlü&ünün kabulü programın bariz vasıflarıdır. Anaya-
sanın Türk Milletine sa&ladı&ı geni$ hürriyetlerden faydalanılarak, hürriyeti yok 
etme çabalarına set çekilece&i, bunda müsamaha gösterilmiyece&i hususu, a$ırı sol 



cereyanlarla mücadeledeki azmi ifade eden kısımlar sosyal güvenlik, sosyal adalet, 
vicdan hürriyeti görü$leri programın temel kuvvetlerini te$kil etmektedir.

!dare bakımından, âmme menfaatleri mülâhazasiyle Devlet otoritesini, hima-
yeyi ve sevgiyi yanyana getiren program hususi bir mâna ve hüviyet ta$ımaktadır.

Yine idarede; idarenin vatanda$la olan münasebetlerinde e$itlik, adalet, sevgi 
prensipleri Hükümetin topyekûn Türk Milletinin Hükümeti olmak azmi; programı 
yapanların övünebilecekleri hususlardır.

Vatanda$ın gelir ve geçimi, milli gelirden âzami surette faydalanmasının temi-
ni, âmme hizmetleri ve kalkınmada temel kaynak olan vergi nizam ve usullerinin 
esaslı tetkiklere tabi tutulması, güçlüklerinin izalesi, verimlili&inin temini üzerinde 
ciddiyetle durulması programın kuvvetli mesnetleridir.

Az geli$mi$ memleketlerde kalkınabilmenin faktörü, evvelâ teçhizat ve kredi 
meseleleri ile vatanda$ın aleyhine olmıyacak himaye tedbirleri, nisbeten daha az 
geli$mi$ bölgelere öncelik ve muafiyet tanınması, Türkiye’nin ciddi meseleleri ola-
rak programda yer almı$tır.

Kalkınmada, dı$ ticaret muvazenesinde yeni sanayi yatırımlarına büyük bir 
hamle ile girmeyi hedef tutmak Türkiye’de bugün yaratılmak istenen karanlık hava 
içinde bir müddet daha yabancı sermayeden faydalanmak dü$üncesi, petrol ve ma-
den mevzularını programında ele alması Hükümetin cesaretini ve ciddiyetini gös-
teren delillerdir.

Köye verilen ehemmiyet köylünün mahalli dâva, sosyal ve iktisadi meselele-
rinin bir inanç olarak programa alınması, toprak i$i; ziraat ve zirai reform anlayı$ı 
kuvvetinin ifadesidir.

Muhtevası itibariyle program; Türkiye’de Hükümet, idaresinde yeni bir fikir 
do&u$unu, modern Devletin iktisadi anlayı$ını, hizmet ifasında yeni bir ruh haleti 
getirmektedir. Bu hüviyet ve fark Demirel programını tarihi bir vesika haline getir-
mektedir.

Muarızlarımızın dayandı&ı noktaların ba$lıcası bilhassa yabancı sermaye üze-
rindeki alerjilerinin devam etti&idir. Sanki yabancı sermaye memlekete geldi&i 
zaman mutlaka memleket aleyhine bir faktör gibi ele alınmaktadır ve bu nokta-
da $üpheler izhar edilmektedir. Bilhassa Sadi Koça$’ın; “kula&ımıza kadar gelenler 
do&ru ise”, kâ&ıt ve gübre sanayii yabancı sermayeye âdeta pe$ke$ çekilecekmi$ gibi 
bir sözü göze çarpmaktadır.

Muhterem arkada$larım, gerek yabancı sermaye hususunda, gerek Seçim Ka-
nunu noktasında, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin devri meselesinde, Toprak Re-
formunda ve Maden Kanununda Hükümet Programı gayet sarihtir. Hele seçim 
sistemi, Anayasaya tezat te$kil edecek bir $ekilde bir kuvvet gösterisi mahiyetinde, 
geçen sene de&i$tirilmi$ olan seçim sistemi, kuvvet unsurları ile de&i$tirilemez, ka-
naatini meydana getirmek için Seçim Kanununun hali aslisine ifra&ı meselesi bura-
da maalesef tenkid konusu olmaktadır.



Hükümet kuvvet tezahürleri ile seçim mekanizması üzerinde oynanmaması 
istenmektedir ki, Sayın Fahri Özdilek ile bu noktada beraberiz. Ancak hakikaten bu 
kuvvet tezahürlerinin ta esasa irca edildikten sonra dü$ünülmesi yerinde olur ki, 
bu noktaya, kendilerinin de gelmelerini hürmetle rica ederim.

BA$KAN — Müddetiniz bitmi$tir, Sayın Güzey.
BAK" GÜZEY (Devamla) — Sayın Demirel; Türk Milletine hizmet hususunda 

inandı&ımız dâva ve meselelerde tenkitlerden ümitsizli&e dü$meyiniz. Mesuliyet 
takabbül etmekten endi$eniz olmasın. Türk Milleti sizi anlıyacaktır. Allah yardım-
cınız olsun. (Sa#dan alkı"lar)

BA$KAN — Aleyhte Sayın Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Ba$kan, Sayın Ba$bakan, Türkiye Cum-

huriyeti Hükümetinin de&erli üyeleri; sayın senatörler; ben çok önemli bir döneme 
ula$manın bilinci içinde görü$lerimi sunaca&ım.

Gerçekten Adalet Partisi !ktidarı Türkiye’de çok önemli bir olaydır. Olayı, hem 
Adalet Partisi, hem onların Hükümeti, hem muhalefet, hem parti dı$ında bulunan-
lar yeter derecede de&erlendirerek bundan yararlanmaları gerekir.

Bu amaca hizmet için iki nokta üzerindeki görü$lerimi sunaca&ım. Birincisi, 
Devlet otoritesi ve hükümetlere beslenmesi gereken güven yönünden; !kincisi, 
bundan sonraki dönemde politik stratejimizin ananeli&i hususundaki görü$lerim-
dir.

Gerçekten Hükümet kuruldu&u andan itibaren bakanların ki$ili&ini hedef alan 
türlü yermelere tanık olduk. Parti içinden ve parti dı$ından bunu Sayın Ba$bakan 
grupta, sonra yayınlanan beyanatı ile do&ruladı. Grup da bunu be&endi ve yumu-
$adı. Ben konunun bu yönünü vahim diye telâkki ediyorum. Bir parti bir Hükümet 
kurar veya bir kimse bir Hükümet kurar. Hükümet kuruldu&undan itibaren, bir se-
natör veya milletvekili Bakan oklu&undan itibaren Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı 
ve Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir. Ki$ili&ine teker teker ve tüm olarak saygı 
ve hele bu $ekilde bir tartı$ma ortamına Hükümetin itilmesini ve beni ba&ı$larsa 
arz edeyim, Sayın Ba$bakanın buna gerekçe vermesini üzüntü ile kar$ılarım.

Hükümetin tümüne ve teker teker bu yermelerin kompleksi içine itilmesi zan-
nederim ki, bundan sonraki dönemde iyi bir örnek de&ildir. E&er gerçek bu ise, yani 
Hükümet bu yermelere haklı ise, o takdirde olumsuz etki artar. Uzun tecrübe ve 
kıdemleriyle Devletin en üst kademelerine çıkmı$, Devlet bürokrasisinin yukarı-
sına kadar çıkmı$ bir müste$ar bir genel müdür veya bir daire ba$kanının ba$ına, 
maiyetine dahi alamıyaca&ı insanı bakan yapmak durumuna dü$eriz ki, bu Devlet 
otoritesini fevkalâde küçümsemek olur. Ben hiçbir surette bunları kabul etmek is-
temem ve Sayın Ba$bakanın sanırım ki, bu olumsuz etkileri düzeltecek beyanlarını 
buradan dinlemek isterim.

Arkada$larım, bu münasebetle bir tarihi anıyı da tekrar etmek isterim.
Milli Birlik Komitesi zamanında kurulan hükümetlere bu yermeleri bugün de 

herkes yapıyor. Çok iyi adam seçemediniz, falan, denir. Fakat aynı ki$ilerin parti-



leri hükümetleri kurdu&u zaman fele&in çok insafsız mahcubiyetine hedef olurlar. 
!n$allah bundan sonra felek, böyle insafsız mahcubiyetlere fırsat vermez. !$te arka-
da$larım, bu noktada tarz etmek istedim ki, Hükümete beslenmesi gereken güven 
ve Devlet otoritesine yöneltilen bu konu$maların, bu tip lâfların bundan sonra ol-
mamasını temenni ederim.

!kinci de&inece&im nokta: Bundan sonraki siyasal strateji yönünden. Arkada$-
larım, arz ettim ki, Adalet Partisi iktidarı önemle kar$ılanacak bir olaydır. Bundan 
Adalet Partisi ve Hükümeti yeter derecede yararlanırsa hepimizin onu destekle-
mesi yüce bir ödevdir. Ve bu alanda ba$arılı olmasını sa&lamak, uyarıcı, destekle-
yici her türlü çabayı göstererek, ba$arılı olmasını sa&lamak rejimimiz için de, önü-
müzdeki dönemin ba$arısı için de hepimize bir ödevdir. Bunu iyi kullanamazsa? Bu 
husustaki görü$ümü biraz sonra arz edece&im. Gerçekten olayı anlatabilmek için 
derinli&ine, geni$li&ine durumu tartı$maya fırsat verecek bâzı noktalara de&inmek 
istiyorum. Bugün Türkiye’de Anayasa felsefesi ile açık bir çatı$ma halinde bulunan 
bâzı e&ilimler, amaçlarını gerçekle$tirme umudunu ço&unlu&unun asla bu görü$-
te olmadı&ını bildi&im Adalet Partisine ba&lamı$tır. Ve bu umutlar Adalet Partisi 
kanaliyle gerçekle$tirilecektir, diyor. Bâzı örnekler verece&im. Klâsik liberal ekono-
minin bile gerisinde kalan görü$ler vardır Türkiye’de. Bir iki örnek vereyim; hattâ 
bugün bâzı ticari alanlarda uygulanması zorunlu hale gelmi$, klâsik liberalistlerin 
ikinci babası denilen Ricardo’nun rant teorisini dahi bugün Türkiye’de uygulamak 
isteseniz ticarette, komünist olursunuz. Bu e&ilimden, hattâ Adam Smith’in Devlet 
eliyle Kuzey Amerika’da yapılanlarla özel te$ebbüsü kıyaslamak suretiyle çıkardı&ı 
sonuçları bugün söyleseniz, az para ile çok kazanç sa&lıyanların yollarını tenkid 
eden metotlarını, bu arada özellikle faizciye yönelen görü$lerini ve alınacak ted-
birleri söyleseniz bugün Türkiye’de, a$ırılıkla bu e&ilim tarafından damgalanırsı-
nız. Hattâ günümüze gelirsek, !ngiliz Muhafazakâr Partisinin bugünkü politikasını 
Türkiye’de bâzı yönleriyle uygulasanız, hattâ Avrupa’da bugün en ileri liberal eko-
nomiyi uygulıyan Batı Almanya Hükümetinin aldı&ı bâzı tedbirleri savunursanız 
eminim ki, bu a$ırı damgadan kurtulamazsınız.

!$te, görüyorsunuz ki, böyle e&ilimler Türkiye’de vardır. Samimi inancım ve ya-
yınlardaki sonuçları. Dürüst vergi vermeyi ve servet dalaverelerini önlemeyi amaç 
güden servet beyannameleri ve vergi ilânına kar$ı bu çevrelerden büyük tepki çı-
kar. Hattâ, vatanda$ın ba$lıca ödevlerinden olan vergi vermeyi ve verdi&i vergiyi 
gururla gösterecek $ekilde bir açıklamayı ticari sır, ekonomik sır gibi türlü deyim-
lerin arkasında savunarak bunu kabul ettirece&i inancına saplanan insanlar vardır. 
!$te bu e&ilimler reformları, kendi kurdukları düzenin aleyhinde sayarak önlemek 
isterler. Tümüyle arkada$larım bunlar, demin de arz ettim, tanıdı&ım ve konu$tu-
&um büyük ço&unlu&un asla e&ilimini temsil etmemesine ra&men Adalet Partisi bu 
yolu seçece&i inancındadırlar. !$te bunun için diyoruz ki, Adalet Partisi iktidarı çok 
önemlidir.

Türkiye’miz, bu arz etti&im, belirtmeye çalı$tı&ım e&ilimlerin yenilmesiyle an-
cak kurtulacaktır. O halde Adalet Partisine dü$en görev, onun Hükümetine dü$en 



görev, Anayasa felsefesine uyarlı $ekilde bu e&ilimleri kendi iradesiyle ve sa&duyu-
siyle yenmesidir.

BA$KAN — Sayın Yıldız, ba&lamanızı rica ederim.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bunu yendi&i takdirde hepimiz onu destekle-
meyi görev sayarız. E&er bunu yenmedi&i takdirde, seçim arifesinde söylenen bâzı 
sözlere ve bu e&ilimlerin iste&ine göre bir hareketi seçerse, o zaman Adalet Partisi 
Hükümetinin ki$ili&inde bu e&ilimleri yenmek vatanperverane bir vazifedir. (Sa#-
dan “Ne demek istiyorsun?” sesleri) !kisi de; bu e&ilimler yenilmelidir diyorum, açıkça 
ne demek istedi&imi belirtirim. Bunu ya Adalet Partisi Hükümeti iradesiyle yen-
meli, bu e&ilimlerin de&il ben, Anayasa felsefesinin gerektirdi&i, yeni düzenlerin 
gerektirdi&i bir politikanın izledi&i için demelidir. Bunu dedi&i gün hepimiz des-
teklemeliyiz, bunu vatan vazifemiz sayarım. Hayır, bunun aksi bir politika izledi-
&i takdirde, Adalet Partisinin $ahsında bu e&ilimler yenilmelidir. !$te Türkiye’nin 
bundan sonraki politik stratejisinin temeli bence bu olmalıdır. Bunu yapmak için 
ki$i ve partilere de&il, konulara yönelen bir mücadeleyi hepimizin seçmesi gerekir. 
Bu, böyle bir mücadele seçti&imiz takdirde, 27 Mayıstan sonra hazırlanan siyasal ve 
hukuk düzeni uyanan fikirler hepimize en iyi yolu gösterecektir, ba$arı $ansı kuv-
vetli olur. Bu $ekilde bir mücadeleye girdi&i takdirde, Adalet Partisi Hükümetine 
büyük ba$arılar diler, buna kar$ı titizlikle denetleme görevini yapacak herkese de 
aynı derecede ba$arılar diler, saygılarımı sunarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Demir, üzerinde. Buyurunuz,

MEHMET AL" DEM"R (Tunceli) — Sayın Ba$kan, Sayın Senatörler, Sayın 
Hükümet Ba$kanı ve erkânı;

Programı üzerinde $ahsi görü$ ve dü$üncelerimi arz etmeden evvel birkaç 
cümle ile geçmi$ iktidar hükümetlerinin çalı$malarını ve Hükümet programlarında 
yer alan hususları özetlemek isterim.

Sözlerime, kısa süren bir görev devresi içinde bu süreye sı&dırılamıyacak ka-
dar i$ler ba$aran ve 1961 seçimlerine e$it bir $ekilde demokratik, ba$arılı bir seçim 
yapılmasını sa&lıyan Dördüncü Koalisyon Hükümetine ve onun Sayın Hükümet 
Ba$kanı Ürgüplü’ye ba$arılarından ötürü huzurlarında te$ekkürü bir borç bilmek-
teyim.

Muhterem arkada$lar, tam 305 paragraftan ibaret ve her paragrafı ayrı bir 
mâna ve kıymet ve hizmeti ihtiva eden ba$lı ba$ına bir de&er ta$ıyan Hükümet 
programı üzerinde söylenmesi lâzım gelenlerin be$ on dakika gibi kısa bir zamana 
sı&dırılması asla mümkün de&ildir. Program üzerindeki görü$ ve dü$üncelerimi an-
cak özetlemek suretiyle yetinece&im.

Çok muhterem arkada$lar, Parlâmentonun bir üyesi, bu milletin bir ferdi ola-
rak $u gerçe&i kabullenmek gerekir. Kurulan hükümetlerin ömürlerinin kısa olu-
$undan, hiç $üphe yok ki, partiler de&il, daha ziyade millet ve memleket zarar gör-
mü$tür. Hükümetlerin ömürlerinin kısa süreli olu$larını, verimsizli&ini bugünkü 



seçim sisteminde arayanlar belki tezlerinde bir nebze haklıdırlar. Fakat geride bı-
raktı&ımız yıllarda denenen bir sistemin neticesi, bu memleketi, bu milleti hangi 
noktaya kadar götürdü&ü hepimizce bilinmektedir. Parlâmento bünyesinde de&il, 
Hükümetin bünyesinde partilerin birbirlerini kontrol ve Bakanların partizanca 
bâzı yersiz tasarruflarını önlemek bakımından koalisyona dayanan Hükümetlerin 
millet ve memleket için daha hayırlı oldu&una ve olaca&ına inananlardan biriyim. 
Bu inançtır ki, bana, vatan sathında seçimlerde tam 27.352 km. yol katettirmi$tir. 
Ço&unlukla vatanda$ların bu inançta olmamaları, olanların da fikir ve dü$üncele-
rine vatanda$ların itibar göstermemeleri asla beni üzmemi$tir. Vatanda$ ço&unluk 
sistemine ve ço&unluk sisteminin sa&lıyaca&ı müstakar bir Hükümete itibar ve inti-
zar etmektedir. Gezilerimde bende hâsıl olan kanaat bu olmu$tur. Nispi seçim, milli 
bakiye, hattâ görü$ülmesi sırasında tatbikattaki zorluklarından mu$taki olunan ve 
dik tatbikat yeri olmasına mukabil tahminlerin üstünde müsbet $ekilde sonuçla-
nan mü$terek oy pusulasının uygulanmasına ra&men bugünkü sonucun hâsıl olma-
sı, Adalet Partisinin ço&unlukla iktidara getirilmesi vatanda$ın bu iste&inin en tipik 
ve canlı bir tezahürüdür.

Muhterem arkada$lar, esasen bizce önemli olan seçim, seçim sistemi ve onun 
uygulanı$ tarzı de&ildir. Önemli olan, iktidarı alan partilerin her türlü partizanlık-
tan ve adam kayırmalardan uzak olarak tarafsız bir icraatta bulunmalarıdır. Önemli 
olan, gerek iktidarda ve gerekse muhalefette iken bütün siyasi partilerin memleketi 
refaha, milleti saadete götürecek yapıcı formülleri, uygulamaları ve böyle formül-
lerin uygulanmasını te$vik etmelidir. Önemli olan hislere ve ihtiraslara de&il, fakat 
mantıka dayanan fikirlerin savunulmasıdır. !$te bu bakımdan ben, Sayın Demirel 
Kabinesinin geçmi$ten ders aldı&ı ve geçmi$ hatalarını tekrarlamadı&ı takdirde ba-
$arılı olaca&ına inanmaktayım. Ve yine inanmaktayım ki, bugün için bütün siyasi 
partilere dü$en görev, sadece seçim, zamanlarına inhisar etmesi gereken mücade-
leli fikirleri ve tutumu bir yana bırakarak, kurulan Demirel Hükümetine yardımcı 
ve destek olmaktır. Genç demokrasimizin bekası ve milletimizin kalkınması yo-
lunda mesafeler katetmesi için bu hususu bilhassa elzem görmekteyim. Zira siyasi 
partiler arasında bir karde$lik havasının teessüsü ve bu havanın bütün memleket 
sathında bütün vatanda$lara te$mili hepimiz için büyük bir bahtiyarlık vesilesi ola-
caktır arkada$lar.

Muhterem Senatörler, bu memlekette her $eyden önce tam bir huzur kurul-
malıdır. Bunun için samimi fikirlere de&i$mez esaslar uygulanmalıdır. Meselâ, Hü-
kümet Programında da bir nebze de&inildi&i gibi, memurlar kanunların emrinde 
ve milletin hizmetinde yarınlarından ve durumlarından emin olarak, endi$esiz bir 
$ekilde istihdam edilmelidirler. Her türlü suiistimal ortadan kaldırılmalıdır. Mem-
leketin ve milletin âcil ihtiyaçlarına öncelik verilmeli ve bunlar üzerinde önemle 
durulmalıdır. Her tabakadan ve her kütleden vatanda$ grupları istikballerinden 
emin kılınmalıdır. Bölgeler arasındaki ayrılık gayrılık giderilmeli, dengenin sa&la-
nabilmesi için asırların ihmaline u&ramı$, geri kalmı$ bölgelere daha fazla ilgi gös-
terilmeli, kelimenin tam anlamiyle Hükümet Programında yer aldı&ı $ekilde sosyal 



adalet mülkiyeti zedelenmiyecek $ekilde gerçekle$tirilmelidir. Edirne’nin !psa-
la’sından, Hakkâri’nin Çukurca’sına kadar bütün yurt kö$eleri bir tutulmalı, Orman 
Çiftli&indeki kuzulara, ku$lara milyonlarca lira harcanırken öte yandan ba&rı yanık 
vatanda$ kütleleri unutulmamalıdır. Sayın Demirel Hükümetinin Programında, 
Do&u ve Güney Do&u Anadolu bölgeleri sakinlerinin kalkınması hususunda kullan-
dıkları ifade ve bu bölgenin sakinleri hakkındaki dü$üncelerini, az geli$mi$ bir böl-
genin temsilcisi ve savunucularından biri olarak beni son derece memnun emi$tir.

Bu dü$ünce ve ifadeleri gerçekle$tirecek Hükümet ve Hükümet mensuplarının 
adları bölge sakinlerinin kurtarıcısı olarak nesillerden nesillere unutulmaz bir efsa-
ne gibi intikal edecektir.

Muhterem arkada$lar, $ahsi kanaat ve görü$üm odur ki, tarafsız bir idare, iyi 
bir te$his ve zamanında tedbir... !$te topyekûn milli problemlerin genel formülü 
budur. Demirel Kabinesi bu formülü tanı ve noksansız olarak uygulamak duru-
mundadır. Aksi halde programda yerini bulan güzel ifadeleri ba$arıya götürmek 
ve ba$arıdan bahsetmek, bakımından dem vurmak, mamur ve müreffeh Türkiye’yi 
dü$ünmek hayalden ba$ka bir $ey olamaz. Bu memleketin bu milletin hayal kur-
maya, türlü vaitlerle avutulmaya tahammülü kalmamı$tır. Vatanda$ verdi&i oyların 
kar$ılı&ını yeni kurulan kabineden beklemektedir. Bu memleketin ön plânda gelen 
ve uygulama alanına öncelik verilmesi gereken meseleleri vardır. Temel dâva olan 
ve kalkınmamızın belkemi&ini te$kil eden milli e&itim davasıdır. Programda yerini 
bulan Hükümetin bu husustaki dü$üncelerini $ükranla huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. Gerçek $udur ki, maarifimiz bugün için bir çıkmaza girmi$tir. Sistem bo-
zuk, te$kilât çaresiz, dolayısiyle randıman dü$üktür. Bu dâva titizlikle ve öncelikle 
ele alınmalıdır. Toplum meselesinde önce Anayasada yerini bulan ve ana dilini ko-
nu$maktan yüzde 90’ın mahrum bulundu&u bölgelerden ba$lamak lâzımdır. !ktidar 
hükümetleri bu durumda bulunan bölgeler için ayrı bir Kalkınma Plânı hazırlamalı 
ve bütçeye ayrı bir tahsisat koymalıdırlar.

BA$KAN — Sayın Demir, müddetiniz dolmu$tur, ba&lamanızı rica ederim.

MEHMET AL" DEM"R (Devamla) — Kalkınmayı çabukla$tırmak için teknik 
ö&retime önem verilmeli, eleman yeti$tirilmeli, milli emek memleket hizmetinde 
de&erlendirilmelidir. Men$e itibariyle kıymetli bir teknik elemanın ba$kanlı&ında 
kurulan Hükümetin, mesleki, teknik ö&retime de&er verece&ine inanıyoruz. Bu de-
&er veri$ini en kısa zamanda ve lüzumuna binaen, Mesleki Teknik Ö&retim Müste-
$arlı&ının bir Bakanlık haline getirmekle ispat etmelidirler.

Köy !$leri Bakanlı&ının sa&ladı&ı faydalar dikkate alındı&ı takdirde. Teknik Ö&-
retim Bakanlı&ının da lüzumuna kaani bulunmaktayız.

Muhterem arkada$lar, zamanın darlı&ı dolay isiyle yer alan di&er hususları da 
$öyle bir kaç cümleyle özetlemek isterim.

Hükümetin Programında, ordumuza, emniyet hizmetleri hakkındaki görü$le-
ri, vatanda$ın Devletle olan münasebetlerinin verimli hale getirilmesi hususundaki 
dü$ünceleri, gençli&in yeti$tirilmesi, bo$a geçen zamanların de&erlendirilmesi, özel 



sektörün geli$tirilmesi, i$sizli&in giderilmesi, plân ve plâncılara verilmesi istenilen 
istikamet, el eme&inin de&erlendirilmesi, küçük sanayiin inki$afı, yeraltı ve yerüs-
tü servetlerimizin her yönüyle de&erlendirilmesi, köy ve köye götürülmesi gereken 
hizmetler hakkındaki dü$ünü$, görü$ ve tedbirleri yerinde ve isabetli görmekteyiz.

Konu$mama burada son verirken yeni Hükümete, yeni Hükümette görev alan 
arkada$lara, memleket ve milletimize ba$arılar dilerim. Sayın Hükümet Ba$kanı De-
mirel, memleket ve milletin hizmetinde ba$arılı yolda yürürlerse aziz milletimizin 
ve mübarek vatanımızın menfaati yönünden Cenabı Haktan diledi&im; kendilerini 
tahrikçilerden, dalkavuklardan, her devrin adamı olanlardan, menfaatperestlerin 
a&larına dü$ürmekten korumasını ve do&ru yolda yürüdükleri müddetçe Tanrının 
kendilerine yardımcı olmasını temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkı"-
lar)

BA$KAN — Sayın !skender Cenap Ege.
"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem Ba$kan, Yüce Senatonun aziz 

üyeleri, yeni Hükümetin muhterem üyeleri; ben sözlerime bir noktadan ba&lıyarak 
girece&im. Bu kürsüde Hükümet programını tenkid eden iki sayın arkada$ım ki, bi-
risi grup adına konu$tu Sayın Hıfzı O&uz Bekata ve di&eri de Ahmet Yıldız. Bu arka-
da$larım Hükümetin tarzı terekkübü üzerinde mü$terek gruplardaki, yani Adalet 
Partisinin kendi bünyesine ait meseleleri ele aldılar. Ve inceden inceye tenkid etti-
ler. Elbette Sayın Hükümet Ba$kanı gerekli cevabı vereceklerdir. Ancak grubun bir 
üyesi olarak Grubu ilzam eden bu tenkidler üzerinde bir miktar durmak istiyorum.

Meselâ Sayın Ahmet Yıldız; Hükümet kurulurken yapılmı$ olan tartı$maları 
“vahim” kelimesiyle vasıflandırdılar, “vahimdir bu hal” dediler. Bu kelimenin a&ır-
lı&ı kar$ısında ve niçin kullanıldı&ını pek kestirememekle beraber durmak gerekir.

Muhterem arkada$larım, bir taraftan demokratik bir sistem içerisinde, Ana-
yasa düzeni içerisinde oldu&umuzu söyleriz. Anayasanın gruplara ve üyelere tanı-
dı&ı haklar vardır. Onlara kar$ı da hürmetkâr olmak durumundayız. Hükümetin 
te$ekkülünde Adalet Partisi içinde bizim görü$lerimiz, isti$arelerimiz Hükümetin 
te$ekkülü için gerekli temaslarımız her halde iç bünyemize ait bir mesele idi. Bunu 
âdeta Adalet Partisi üyelerinin kendi Hükümetine kar$ı, yeni te$ekkül etmi$ olan 
Hükümete kar$ı bir itimatsızlı&ı varmı$ gibi bu kürsüden ifade etmeye bu muhte-
rem arkada$larımın hakkı olmaması gerekir. Biz demokratik bir sistemin içinden, 
biz halkın arasından gelen insanlar olarak gerçek ve bir gerçek halk Hükümeti kur-
mak için çalı$ırken gerekli temaslarımızda ve hattâ tartı$malarımızda daha güzeli, 
daha iyiyi bulabilmek için kanunların ve tüzüklerin bizlere tanıdı&ı hakları elbette 
kullanaca&ız. Biz bâzı zihniyetin yıllardır Türk demokrasisine musallat olmu$ an-
layı$ıyla yukardan gelen ve oldu&u gibi kabul edilen ve meseleleri öylece mütalâa 
eden anlayı$a iltifat etmiyoruz ve etmiyece&iz de. Ama bu demek de&ildir ki, bugün 
te$ekkül etmi$ hükümetleri muhterem arkada$larımızı bu vazifelere lâyık görmü-
yoruz.

E&er Adalet Partisi mü$terek Grubu böyle bir anlayı$ ve kanaatin içinde olsay-
dı, bunu da tebarüz ettirmekten asla çekinmezdi. Ben çok istirham ediyorum ki, 



dört senelik tatbikat içinde biz Adalet partililer nasıl di&er grupların kendi iç bün-
yelerindeki davranı$larına, münasebetlerine bugüne kadar hiçbir $ey söylememi$, 
hele hele bu kürsüye bunları asla getirmeyi aklımızdan geçirmemi$ken, Hükümet 
programını vesile ederek burada Adalet Partisi içinde âdeta bir kayna$ma varmı$ 
gibi bir vehimi uyandırmaya kalkanların haklı bir yolda olmadıklarını ve yeni ku-
rulan bir Hükümete bütünüyle müzahir olan bir grubun ve grup ile Hükümetin 
ara$ma girmeye hiçbir hakları ve vazifeleri bulunmadı&ını hatırlatmak isterim. Biz 
diyor muyuz; Üçüncü Koalisyon kurulurken Sayın !nönü birçok $öhretleri bir kena-
ra itti de falan, filan arkada$ları aldı ve böyle bir Hükümet kurdu ve bu Hükümetin 
münaka$aları aralarında yapıldı veya yapılmadı. O zaman da biz bu kürsüden Hü-
kümet programını tenkid etmi$tik. Gruplarımız adına olsun, $ahıslarımız adına ol-
sun konu$mu$tuk. Hiçbirimiz, hiçbir arkada$ımız bu noktaya asla dokunmamı$tır. 
Bu, o partinin iç bünyesine ait bir meseledir. Kendi bilece&i, kendi alaca&ı karardır.

Sonra bir noktanın daha üzerinde durmak istiyorum. Birçok arkada$larımız 
Seçim Kanunu hakkında Hükümet programındaki cümlelere fazlaca takıldılar. Ben 
aklımda kaldı&ı $ekilde ifade edece&im. E&er Seçim Kanuniyle oynanacaksa, Seçim 
Kanunda de&i$iklik yapılmaya kalkılacaksa bu hayırlı olamaz $eklinde âdeta ikazda, 
hattâ ikazın da üzerinde bir ifade tarzında bulundular. Acaba bununla ne denilmek 
isteniyor? Bugün tatbik edilen sistemi, seçim sistemini be&eniyorlar mı? Be&enebi-
lirler, fakat hükümetlerin Seçim Kanunlarıyla sık sık oynamasının do&ru olmadı-
&ını ifade eden bu muhterem arkada$larıma Kurucu Meclis tarafından daha 1961 
seçimleri yapılmadan önce hazırlanan Seçim Kanunu seçimler yapıldıktan sonra ve 
hattâ Senato ara seçimleri yapıldıktan sonra de&i$tirmeye kalkanlara da neden bu 
tavsiyede bulunmadıklarını sormak isterim. O zaman biz bu kürsüden, 1961 se-
çimlerinden evvel bir Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Seçim Kanununun pek 
çok tetkikler neticesinde memleketin bünyesine en uygun $ekli ile kaleme alınmı$ 
bir kanun oldu&unu ve seçimlerde bu kanunun tatbikiyle bizzat kanunun tatbik 
imkânı oldu&unun da ortaya kondu&unu ifade etti&imiz halde maalesef o zaman 
bir parti kendi görü$üne göre, iktidarda bulunan bir parti kendi görü$üne göre bu 
kanunda öyle de&i$iklikler, öyle küçük hesaplar içine girdi ki...

BA$KAN — Sayın Ege, ba&lamanızı rica edece&im.

"SKENDER CENAP EGE (Devamla) — Te$ekkür ederim. Öyle küçük hesap-
lar içine girdi ki; $imdi bize tavsiyelerde bulunan arkada$larımız niçin o zaman kür-
süye çıkıp da Seçim Kanunu ile sık sık oynamanın lüzumsuz, hattâ tehlikeli oldu-
&unu ifade etmediler?

Çok muhterem arkada$larım; ben sözlerimi ba&larken $u noktayı ifade etmek 
isterim. Biz burada bir bütün halinde çalı$mak ve memleket hizmeti görmek a$kı ile 
gelmi$ insanlarız. Birbirimize tavsiyede bulunurken, birbirimizi ikaz ederken dai-
ma samimi ve olumlu olalım ve o zaman tenkidlerin faydası vardır. Yoksa sa&dakine 
ba$ka türlü, soldakine ba$ka türlü...

BA$KAN — Sayın Ege; müddetiniz dolmu$tur efendim.



"SKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsaade buyurunuz efendim cümle-
mi bitireyim. Ben Mehmet Ali Bey kadar sevimli olamıyorum ama.

BA$KAN — Hayır efendim siz karar verdiniz ben tatbik ediyorum. Hatırlat-
mak vazifem.

"SKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bizim tenkidlerimiz de, ikazlarımız 
da birbirimize, samî ve aynı dozlar içerisinde olursa o zaman hakikaten birbirimi-
zin tenkidlerinden ve ikazından faydalanmı$ oluruz.

Efendim ben sözlerime son verirken yeni Hükümete ba$arılar dilerim. (Alkı"-
lar)

BA$KAN — Sayın Omay aleyhte buyurunuz.
". SAFFET OMAY (Ankara) — Muhterem arkada$lar, sadece iki hususa de-

&inece&im.
Hükümet programında da i$aret olundu&u gibi, memleketimizde sinsi sinsi fa-

aliyette bulunan zararlı cereyanlar vardır ve az çok açı&a da çıkmı$lardır.
Hükümetin; zararlı cereyanlardan rejimimizin ve cemiyet nizamının zedelen-

memesi için kanunların tatbik edilece&inden bahsetmesini memnunlukla kar$ıla-
mamak mümkün de&ildir. Bu münasebetle Hükümete zararlı cereyanlar konusun-
da naçizane bâzı uyarmalarda bulunmayı faydalı sayıyorum.

Programda (bilhassa) kelimesi ile ele alındı&ı için evvelâ komünizmden bahse-
dece&im.

"üphe yok ki; sade bir deyimle aile nizamını, mülkiyet hakkını, miras huku-
kunu ve din müessesesini tanımıyan komünizmle gerekti&i gibi mücadele $arttır. 
Ancak bu mücadele sadece ceza kanunlarının tatbiki ile netice vermez. Komüniz-
min bir memlekete kolayca girebilmek için aradı&ı $artların ve vasatın yok edilmesi 
bakımından fikir kar$ısında önleyici fikirlerin de mevzilenmesi, saf tutması $arttır. 
"u halde bâzı sosyal tedbirleri de birlikte mütalâa etmeden mücerret; (Komünizmle 
kanuni müeyyideler tatbik ederek mücadele edece&iz) demek maksadı temin edebi-
lecek bir mücadele usulü de&ildir.

Bunun yanında bugün memleketimizde Nurculuk, Süleyman’cılık, (Sa#dan gü-
rültüler) memleketteki bir gerici cereyandan bahsediyorum efendim. Memleketi-
mizde bugün Süleyman’cılık diye bir gerici cereyan oldu&unu Hükümet dahi bilir, 
öyle midir arkada$larım? Çok rica ederim sabırlı olun. Gerici akımlar, bâzı tarikatçı 
davranı$lar, ırkçılık, kafatasçılık cereyanları âdeta yarı$ halindedirler. Bunlardan 
Nurculuk üzerinde kısaca duraca&ım.

Toplumsal ve politik de&erlerimize saldıran, Atatürk’e, devrimlere dü$man 
olan, Avrupa medeniyetini kabul etmenin mânevi çöküntü, buna mukabil $eriata 
uymanın mânevi yükselme olaca&ını telkine çalı$an Nurcular aynı zamanda beynel-
milel bir !slâm Devletinin kurulmasının da savunucusudurlar.

Ayrıca, ya$anacak bir (Asrı Saadet) in ancak (mesaii $eriye) ile açılabilece&ini de 
söylerler. Bir cümle ile bugün memleketimizde bilhassa Nurcular ve Süleyman’cılar 
düpedüz, katıksız gericidirler.



"u halde, (her türlü zararlı cereyanlar) derken bütün bu saydıklarımla da mü-
cadele edece&ini millet huzurunda vadeden Hükümetin; kanamakta olan yaraya ve 
derde deva olacak tedbirleri büyük Meclise süratle getirmesini yürekten temenni 
ederim.

Muhterem arkada$larım; "imdi de programın 8’inci sayfasındaki (Lâiklik pren-
sibinin vatanda$ın dini inançlarını baskı altında tutan dini ibadet hürriyetini, din 
e&itimini kısıtlıyan bir çerçeve içinde mütalâa etmenin mümkün olmadı&ı) kısmına 
geçiyorum.

Bundan kısa bir müddet evvel, Hükümet te$kil edilecek, ediliyor günlerinde 
basın önünde 27 Mayıs’a borçluluktan bahseden bir parti ba$kanının; bugün bir 
Hükümet Ba$kanı olarak Hükümetinin programında umumi efkârda te$evvü$ ya-
ratacak böyle bir cümleye nasıl olup da yer verdi&ine $a$mamak mümkün de&ildir.

Çünkü kendilerinin de yaslandıkları o 27 Mayıs’ın ı$ı&ında gelen Anayasamızın 
19’uncu maddesi açıktır.

Türkiye’de herkes vicdan hürriyetine sahiptir, dini inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçla, çıkarılan kanunlara ay-
kırı olmıyan ibadetler, dini âyin ve törenler serbesttir.

Kimse ibadete, dini Ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanâatlerini 
açıklamaya zorlanamaz. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. !s-
tiyen ki$iler din e&itim ve ö&reniminde serbesttirler ve nihayet dini, din duyguları-
nı yahut dince kutsal sayılan $eyleri istismar etmek de suçtur.

Hal böyle iken, yani memleketimizde din hürriyetinin sınırlandı&ından ve kı-
sıtlandı&ından bahsetmek mümkün de&il iken Hükümet Programında; Anayasa ile 
ba&da$mıyacak dikkate $ayan bir politik üslûp ile memlekette bu gibi $eyler varmı$-
çasına bir havadan dem vurulması üzerinde durulmıyacak garabetlerden de&ildir.

Muhterem arkada$lar;

Elbette ki, Hükümet tasarrufları politik, hürriyetlere dayanır. Ancak politik 
hürriyetler kullanılırken hükümetler ölçülü olmaya mecburdurlar.

Seçim meydanlarından getirilen bir hava içinde ve o heyecanla Anayasanın 
sa&ladı&ı teminatlardan tegafül edercesine, güya yok olanı var etme edası ile ko-
nu$mak, gelecek için tehlikeli sayılmak gerekir.

Çünkü bugün Türkiye’mizde 1961 Anayasasının getirdi&i ana hürriyetlerdeki, 
din ve vicdan hürriyeti de alabildi&ine teminat altındadır.

Hal böyle iken Anayasanın tanıdı&ı temel hak ve hürriyetlere $ekiller vermek, 
sınırlar çizmek hiçbir zaman Hükümet edenlerin takdirinde olamaz.

Bu memlekette günün be$ vaktinde minarelerinden ezan sesi yükselirken, ca-
miler dolup ta$arken aydın din adamı yeti$tirmek için !lâhiyat fakültesi, !slâm ens-
titüleri, imam hatip okulları faaliyet halinde iken, dini sohbetler, bâzı dini törenler 
Devlet radyolarından yayınlanırken Hükümetin program vesilesi ile böyle bir $eyi 
söylemesi hakikaten dü$ündürücüdür.



Ancak bir $ey var... Vicdan ve din hürriyetini bütün vatanda$ların tabii ve 
kutsal hakları olarak gördü&ünü ve bu hakların Anayasamızın teminatı altında bu-
lundu&una inandı&ını ve ibadet serbestisinin de en tabii haklar arasında yer aldı&ı 
kanaatinde oldu&unu söyliyen Hükümet; memleketimizdeki Türk vatanda$ı ekalli-
yetlerin de bâzı dini törenlerinin Devlet Radyosundan verilmeyi$ini (baskı) sayarak 
bugüne kadarki tatbikattan $ikâyetçi ise ona $imdilik bir diyece&im yoktur.

Arkada$lar;

Programın din i$lerine ayrılan kısmında 633 sayılı Diyanet !$leri Te$kilât Ka-
nunundan bahsedilmektedir. Üçüncü !nönü Hükümetinin büyük emek mahsulü 
olan bu kanun Sayın Ürgüplü Hükümeti zamanında her nedense gere&i gibi tatbik 
mevkiine konulamamı$ idi. Kanunun süratle tatbikini i$tiyakla bekliyen din adam-
larımız bu yüzden filhakika çok ma&dur olmu$lardır. Hükümet Programında bu ka-
nunun tatbikine geçilece&inin vaadolunmasını te$ekkürle kar$ılıyorum.

Muhterem arkada$lar;

Mâruzâtıma nihayet verirken tescil etmek isterim ki; millet önünde; her $eyin 
kolayca oluverece&ini, yapılıverece&ini özel bir politik taktik ile telkin çabasında 
olan parlak bir programla kar$ı kar$ıyayız. Bu programı; 10 Ekim seçimlerine ta-
kaddüm eden günlerde miting meydanlarında sorumluluk duygusunu bir kenara 
iterek bol keseden yapılan vaitleri Meclis kürsülerinden nakle müsait kalıplara 
koyarak tekrarlayan bir karakter ta$ımaktadır. Her $ey oluverecek, yapılıverecek, 
ama... !$te o her $eyin gelip dayandı&ı bir de Devlet bütçesi vardır. Bugün her alanda 
sıkıntı içinde olan iç ve dı$ borçların; geçen sekiz aylık Hükümetin fazla dü$ünmeye 
lüzum hissetmeden getirdi&i zamlarla, harcamalarla alabildi&ine $i$mi$ bir bütçe 
açı&ının sancılarını çekmekte olan Türk Milletinin daha ziyade kemerlerini sıkarak 
verece&i vergilerin meydana getirece&i bir bütçeye dayanacaktır.

Hal böyle iken bir uçtan öbür uca cennetin kapılarını kolayca açıverecek bir va-
itler manzumesi olan bu programda Hükümetin maalesef ciddi bir bütçe politikası 
yoktur.

"imdi Büyük Türk Milleti ve onun muhalefet saflarındaki temsilcileri, iktida-
rın, bu programın kapsadı&ı vaitlerle ilgili tatbikatını “âyinesi i$tir ki$inin” deyip 
dikkatle izliyecektir.

!n$allah bu memleketi muhtelif bahanelerle yeniden enflâsyon felâketlerine 
sürüklemiyecek, bütçe politikasını ve milli itibarımızı dı$ yardımların esiri haline 
getirmiyecek bir tatbikat görürüz.

Hürmetle ba$arılar temenni ederim. (Alkı"lar)

BA$KAN — Kifayeti müzakere takriri gelmi$tir, okutuyorum.



Sayın Ba!kanlı#a
Vakit hayli ilerlemi$tir, Hükümet programı da yeteri kadar tenkid edilmi$tir. 

Yeterlik önergesinin oya konulmasını arz ederim.

Hulusi Söylemezo#lu (Sivas)

BA$KAN — Grup ve siyasi parti gruplarından gayrı altı sayın üye görü$me 
yapmı$tır. Kifayet takriri üzerinde görü$mek istiyen sayın üye? Yok.

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.
Efendim, saat 19.20 Hükümetin izahatının uzun sürece&ini de, göz önünde 

bulundurarak saat 21’de toplanmak üzere... (Yarın sesleri)
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta Milletvekili) — "imdi izahat 

verebilirim.
BA$KAN — Hükümet izahat vermeye hazırdır, buyurun Sayın Ba$bakan Sü-

leyman Demirel.
(Ba"bakan Süleyman Demirel sa#dan alkı"lar arasında kürsüye geldi)
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta Milletvekili) — Muhterem 

Ba$kan, muhterem senatörler; sözlerime ba$larken hepinizi saygı ile selâmlarım.
4,5 saate yakın bir zamandan beri yapılan tenkidleri, temennileri dikkatle din-

lemi$ bulunuyoruz. Bunların hepsini ayrı ayrı cevaplandırmak yerine, bir kısmını 
birle$tirerek cevaplandırma yoluna gidece&im.

Evvelâ, $urasını arz edeyim ki, yapılan bütün, tenkidleri, temennileri büyük 
bir takdirle, büyük bir $ükranla, kar$ılarım. Demokrasiye büyük görev vermi$ in-
sanlar, demokrasinin en büyük müessesesi olan Parlâmentonun her i$arından ders 
almak, her i$arını kıymetlendirmek ve bunu hepimizin çok sevdi&imiz güzel yurdu-
muz için, büyük milletimiz için hayırlı bir $ekilde kullanmak mecburiyetindedirler. 
Böyle bir dü$ünce ile kar$ınıza gelmi$ bulunuyoruz. Bu itibarla tenkidlerinizi sade-
ce burada cevaplandırmakla kalmıyaca&ım, $ayet Yüce Meclisin güvenine mazhar 
olursak bunları icraatımızda enine boyuna nazarı dikkate alaca&ız.

Muhterem Senatörler, türlü, çe$itli konulara de&inildi. Bunlardan birisi ve 
hemen hemen ba$lıcası; “bu programın içinde bu kadar çok vait var, bunları nasıl 
yapacaksınız, nasıl yerine getireceksiniz?” Evvelâ bu konuyu müzakere etmekte, 
bu konuyu tartı$makta fayda mütalâa ediyorum. Bir defa $urasını arz edeyim ki. 
Türk Milletini seçim meydanlarında bol keseden vaitle aldatmaya, onun $uuru-
na, va’idederek tesir etmeye imkân yoktur. (Sa#dan alkı"lar) Biz ne meydanlarda 
bol keseden vadedip geldik, ne de Hükümet programında bol keseden bir $eyler 
vadediyoruz. Bizim yaptı&ımız $ey $udur: Türk Milletinin, yurdun her kö$esinde. 
Hakkâri’den Edirne’ye, Ardahan’dan Marmaris’e kadar olan büyük ülkenin her kö-
$esinde ya$ıyan bütün, vatanda$larımızın dertlerinin ve ıstıraplarının içinden gedi-
yoruz. Binaenaleyh huzurunuza getirdi&imiz program, bu dertlerin ve ıstırapların 
bir hulâsasıdır. Kâfi derecede bunları inikâs ettirmediysek, o bizim kusurumuzdur.



"urasını arz etmek isterim ki biz huzurunuza bir Hükümet programı getiriyo-
ruz, bir bütçe getirmiyoruz, Be$ Yıllık Plânın bir yıllık icraat kısmını getirmiyoruz. 
Gayet tabiidir ki getirdi&imiz program Hükümet programı bir nevi hedefler ve is-
tikametler manzumesi olacaktır. Ve bir hedefler ve istikametler manzumesi geti-
riyoruz. Ve bunun bir sene içinde, iki sene içinde, üç sene içinde, dört sene içinde 
gerçekle$tirilece&i taahhüdü yoktur. Bir taahhüt vardır bunun içinde... Bunun için-
de bulunan hususların birço&u gerçekle$tirilecektir, tamamen gerçekle$tirilecektir. 
Bir kısmı muayyen bir $ekilde gerçekle$tirilecektir. Hükümetlerde temadi vardır.

Muhterem Senatörler, 600 senenin ihmaline u&ramı$ bir memleketi $ayet dört 
senede kalkındırmak mümkün olsaydı, Cumhuriyet kurulalı 45 sene olmu$tur, 45 
senedir hiçbir derdimiz kalmazdı. Binaenaleyh, bir yanlı$ anlamaya gitmiyelim. 
Ama biz $urada getirdi&imiz dert ve problemlerin hangisinin bu memleketin der-
di ve problemi olmadı&ının söylenmesini istedik. Hangisiyle me$gul olunmaması 
lâzım geldi&inin söylenmesini isterdik. Bir Hükümet programı tanzim ederken, bu 
Hükümet programında, gayet tabiidir ki, icraya geçildi&i zaman priyoritelerin bu-
lunaca&ı, be$ yıllık plânlara, yıllık programlara priyoritelerin inikas edece&i gayet 
tabiidir.

Buyurdular ki, zannediyorum Sayın Koça$,100 milyar lira ile dahi böyle bir 
programın altından kalkılamaz.

Muhterem Senatörler, 100 milyar lira çok büyük bir para de&ildir. (Sa#dan al-
kı"lar) "ayet 100 milyar lira ile bunun altından kalkılabilirse o zaman bu program 
çok realist bir programdır. Nedir 100 milyar lira? Senede 25 milyar lira. 17 milyarlık 
bir bütçe içindesiniz. Milli geliriniz 70 milyar lirayı bulmu$, 100 milyar liraya do&ru 
gidiyorsunuz.

Muhterem Senatörler, burada bir noktai hareketi arz etmek isterim. Bir noktai 
hareket tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bu noktai hareket $udur: Türkiye; köyleri-
nin yüzde 60’ı susuz, köylerinin yüzde 90’ı yolsuz, köylerinin yüzde 98’i elektriksiz, 
köylerinin büyük bir kısmı okulsuz mu olacak, yoksa Türkiye bu durumdan kurtu-
lacak mı? Türkiye’nin bütün köyleri yol, bütün köyleri su, bütün köyleri elektri&e 
kavu$acak mı? Türkiye, yüzlerce, bugün her gün sokaklarda yüzlerce ki$i i$sizi bulu-
nan bir memleket mi olacak? Bu i$sizlikten kurtulacak mı? Türkiye; yabancı mem-
leketlere en güzel metaını ihracetmeye senelerce devam mı edecek, yoksa bunu 
bir yerde kesecek miyiz? Dada do&rusu büyük Türk Milleti olarak bu cennet vatan 
parçasında ya$amaya kararlı mıyız, yoksa buradan göç mü edece&iz? Buna karar 
vermek lâzım. (Sa#dan bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Senatörler, huzurunuza getirdi&imiz program bir medeniyetçilik 
dâvasının, büyük Atatürk’ün koydu&u medeniyetçilik dâvasının kokusunu ta$ır. 
Diyoruz ki, Türkiye bütün bunların içinden kurtulacaktır... Zannediyorum ki, bun-
da hiç kimsenin bir tereddüdü, hiç kimsenin bir itirazı yoktur. Ben tenkidleri bu 
mânada anlamıyorum, ama bunu tasrih etmek mecburiyetindeyim.

Nasıl yapaca&ız? "imdi oraya geliyorum…



Muhterem Senatörler, yine burada da bir $eye karar vermemiz lâzımdır. Bu 
i$i yapabilecek miyiz, yapamıyacak mıyız?  Bu i$i yapabilecek miyiz? Yapamıyacak-
sak o zaman bir nevi çaresizlik içinde oluruz. Bunu yapabileceksek mutlaka evvelâ 
yapabilece&imize inanmamız lâzımdır. !$te bu program, bunu yapabilece&imizin 
kararlılı&ını getiriyor. E&er yapamıyaca&ız dersek o zaman ba$ka türlü tedbirlerin 
içine girmek lâzımdır. O zaman sokakta i$siz gezen insana; “senin kaderin budur 
arkada$ım, senin kaderin budur vatanda$ım” dememiz lâzımdır. Hiçbiriniz bunu 
demeye razı mı? Hayır.

Muhterem Senatörler, e&er Adalet Partisi Hükümeti olarak biz, bunu ba$ara-
mazsak, millet içinden bu dâvayı ba$arması için yeni hükümetler çıkaracaktır. Mü-
him olan mesele hedeftir. Biz hedefleri koyuyoruz.

"imdi program üzerinde bu hususu böylece arz ettikten sonra bununla çok ya-
kından ilgili bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu kendili&inden olacak bir $ey 
de&il ki! Kendili&inden olmıyacak. Nasıl olacak? Bütün imkânlarımızı seferber ede-
ce&iz; madenlerimizi i$letece&iz, ormanlarımızı i$letece&iz. Tarımımızdan daha çok 
verim alaca&ız, çocuklarımızı okutaca&ız, teknolojiyi bu memleketin her tarafına 
götürece&iz. Sonra bununla da kalmıyaca&ız ve bütün bunları yaparken her türlü 
imkânlardan faydalanaca&ız.

"imdi burada bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Bütün bunlar kendili-
&inden olmıyaca&ına göre her türlü imkân ne ise ondan faydalanmamız lâzım gelir.

Burada muhtelif hatipler yabancı sermaye mevzuunda konu$tular. Muhterem 
Senatörler, evvelâ size $unu arz edeyim: Bu memleketin ıstıraplarının içerisinden 
gelen bir insan olarak, bir köylü çocu&u olarak, Anadolu’nun kavrulmu$ topra&ı-
nın insanı olarak ve o insanların içerisinden gelen birisi olarak, bu memleketin bir 
damla alın terini ve bir kör kuru$unu kimseye veremeyiz ve verdirmeyiz. (Ortadan 
ve sa#dan, bravo sesleri ve alkı"lar) 1965 Türkiye’sinde bir gerçe&i tesbit etmeye mec-
buruz. Bu gerçek $udur: Bu topra&ın çocuklarının hiçbiri, hiçbir menfaatin u$a&ı 
olamaz, olmıyacaktır, olamıyacaktır. (Sa#dan, bravo sesleri, alkı"lar) Binaenaleyh, 
Türk Devletinin temeline yönelmi$ bu gibi ithamlardan, bu müessesenin çatısı al-
tında ve bu müessesenin dı$ında mutlaka kurtulmak mecburiyetindeyiz. Bunların 
memlekete hayır getirmiyece&i muhakkaktır. Ve bu gibi münaka$aların havanda su 
dö&mekten ileri gitmiyece&i de mutlaktır. Birtakım korkuların altında Türkiye’yi 
fukara bırakacak insanlardan de&iliz.

Yabancı sermaye deniliyor. Yabancı sermayeyi hiç getirmiyelim mi? Hiç kimse 
bunu iddia etmiyor, dinledim bütün hatipleri… Ama bir hatibimiz diyor ki; biz ne 
yabancı sermayeye hayranız, ne de yabancı sermayeye dü$manız, !ki tane kıstas ve-
riyor. Hiç kimse yabancı sermayeye hayran de&ildir. Yabancı sermayenin hayranı mı 
var bu memlekette? Yabancının hiçbir $eyine taraftar de&iliz, muhterem senatörler. 
Sadece bütün kaynaklarımızı kullanmadan bu memleketi daha senelerce fukaralı-
&a mahkûm edersek, o zaman da millet bizi affetmiyecektir. Yabancıyı bu ölçüde 
dü$ünmek lâzımdır. Bu memleketin insanlarıyız, acaba bizi istismar ederler diye 



bir korku içinde miyiz? Acaba kapitülâsyonlar devrine geri döneriz diye bir korku 
içinde miyiz? Muhterem Senatörler, niçin böyle bir korkunun içinde olalım? Türk 
kafası kâfi derecede inki$af etmemi$ midir ki; bir masa etrafında müzakere yaptı&ı 
zaman bu memleketin menfaatlerini koruyamıyacak? Binaenaleyh, yabancı serma-
yeye geldi&imiz zaman çok sarih bir tutumun içerisinde olmaya mecburuz. Adalet 
Partisi yabancı sermaye taraftarıdır.

Kim taraftarı de&ildir? Ve Adalet Partisi hangi $artlarla taraftarıdır, bunu bir 
te$rih edelim.

Adalet Partisi Hükümetinin Ba$kanı olarak, evet, yabancı sermayenin taraf-
tarıyız. Hangi $ekilde? Sayıyoruz, diyoruz ki; memleketin menfaatlerine aykırı ol-
mıyan, memlekette sanayi kalkınmayı te$vik eden, memlekette Türk vatanda$la-
rı tarafından yapılamıyan sahalara gelen, sonra kârının plâfonu bulunan, sonra, 
ihracat imkânlarını artırın, yani Türkiye’yi fukaralıktan kurtaran, Türkiye’de yeni 
i$ imkânları yaratan bir yabancı sermayenin taraftarıyız, diyoruz. Taraftarı de&i-
liz diyenlere $u suali soruyoruz: 300 bin i$çi Almanya’ya gitti mi? Peki bu 300 bin 
ki$i Almanya’da ne yapıyor? Yabancı sermayenin, Alman sermayesinin Almanya’da 
kurdu&u fabrikada çalı$ıyor. Ve bugün Türkiye’nin hangi ücra kö$esine giderseniz 
gidiniz, “gurbetin yolları uzadı, vatan hasreti de gurbetin yollarına ilâve oldu” diye 
$ikâyet ediyor benim vatanda$ım. Sırt mı çevirece&iz buna? Her sene bu memleke-
tin nüfusu 400 bin ki$i artıyor. Ne yapaca&ız? Sanayile$ece&iz, her türlü imkândan 
faydalanaca&ız. “Hayır, bizi soyarlar, memleketin milli menfaatleri elimizden gider.” 
O zaman yapaca&ımız $ey soyulmamanın, istismar edilmemenin yollarını bulmak, 
ama aynı zamanda, benim yüzlerce, yüzbinlerce i$siz dola$an vatanda$ıma i$ bulma 
imkânları sa&lanmalıdır. Elimizde sihirli de&nek yok. Metotlar belli, bütün dünya-
nın geçirdi&i tecrübeler belli. Ve Türkiye’nin bütün meselelerini bir gecede çözmek 
imkânı da yok. Ama müspet istikamette bir gayretin içinde olaca&ız. Bu gibi $üp-
helerin; yabancı sermaye münaka$ası dolayısıyle ortaya atılan; kapitülâsyon devri 
geri gelecektir, Türkiye istismar edilecektir, $eklindeki $üphelerin tamamen yersiz 
ve hiçbir mesnedi bulunmadı&ını huzurunuzda tekrar etmek isterim.

Muhterem Senatörler, yabancı sermaye diyoruz. Devam edeyim yabancı ser-
mayeye. Kötü misalleri olabilir. Kötü misalleri varsa bunu bo&azlamak mı lâzım?

!$te bakınız Büyük Atatürk senelerce evvel ne diyor yabancı sermayede: “Bizim 
memleketimiz vâsidir” "ubat 1923, beyefendiler...

“Bizim memleketimiz vâsidir. Çok vâsi sermayeye ihtiyacımız vardır. Bina-
enaleyh, kanunlarımıza riayetkâr olmak $artiyle ecnebi sermayelere lâzım gelen 
teminatı vermeye her zaman hazırız ve $ayanı arzudur ki, ecnebi sermaye bizim 
sâyimize ve serveti sabitemize inzimam etsin, bizim için ve onlar için faydalı neti-
celer versin...”

Büyük Atatürk bunu niçin diyor? Müsaade ederseniz, onu da okuyayım. Büyük 
Atatürk diyor ki; “Bence halk devri, iktisat devri mefhumu ile ifade olunur. Öyle 
bir iktisat devri ki, onda memleketimiz mamur olsun, milletimiz müreffeh olsun 



ve zengin olsun” Bununla da kalmıyor, Büyük Atatürk bakınız ne diyor: “Efendiler, 
bu felsefeyi, mutlaka yanlı$ tefsir etmek yüzünden bu millete, bu memlekete çok 
büyük fenalık edilmi$tir. Bu felsefe, el kanaatli kenzü lâyüfna Fakrü fazilet bilmek 
felsefesi. Fakrü fazilet bilmek felsefesinin çok büyük fenalıkları olmu$tur. Biliriz ki, 
Allah dünya üzerinde yarattı&ı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri, insanlar 
istifade etsin, mütenayim olsun diye yaratmı$tır ve azami derecede müstefid olabil-
mek için de bütün kâinattan, esirgedi&i zekâyı aklı insanlara vermi$tir. E&er vatan 
denilen $ey kupkuru da&lardan, ta$lardan, merzagi sahalardan, çıplak ovalardan 
ve vatan $ehirler, köylerden ibaret olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı.”

Muhterem Senatörler; Büyük Atatürk’ün 1928 senesinde koydu&u medeniyet-
çilik dâvasının pe$indeyiz. Vatanı zindan olmaktan çıkaralım, diyoruz. !$te ak$am 
oldu... Bu saatte Anadolulum üzerinden bir uçtan bir uca uçunuz tayyare ile kaç 
yerde ı$ık göreceksiniz? Ne zamana kadar devam edecek bu? Biz ne diyoruz; büyük 
bir gönülle geliniz bunun içinden çıkalım. Ben size arz edeyim, programımızda var 
diyoruz ki, sınır bölgelerine hususi itina gösterelim.

Sayın Koça$ sordular; Sayın Koça$ oldu&unu zannediyorum. Karı$tırırsam 
özür dilerim. Sordular, dediler ki, bunun açılması lâzım.

Muhterem Senatörler, bizim sınır bölgelerimiz var. Sınır bölgelerimizde vatan-
da$ çok feci durum içindedir, çok peri$an durum içindedir, açtır, susuzdur, sefildir... 
Peki, vatanda$ burada, böyledir de ba$ka yerde yok mudur böyle vatanda$? Var, ama 
sınır bölgesinin hususi bir ehemmiyeti var, çok hususi bir ehemmiyeti var. Müsaa-
de buyurursanız bu çok hususi ehemmiyetin, detayını açmıyalım... Buraya el uzata-
lım diyoruz. Bu program, böylece bu sınır bölgesinin insanının ıstırabını terennüm 
etmiyor mu? Ne yapacaksınız aç ise? Muhterem Senatörler, bir memlekette Devlet 
artık bugün, sadece vergi toplıyan bir Devlet olmaktan çıkmı$tır. Hizmet de götü-
receksiniz sefalet içinde olan vatanda$a, el de uzatacaksınız. Nasıl yapaca&ız bunu? 
Biz yapamazsak gidece&iz, yapabilenler gelecek. (Sa#dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Yine diyoruz ki, sınır bölgesine gidelim bugün Urfa ile Mardin arasına; 800 
bin insan Urfa ovasında kavrulmaktadır, kavruluyor. !çecek suyu yoktur. Kendisi 
mühim de&il, hayvanının içecek, suyu yoktur. Çocu&u ve kendisi mühim de&il, hay-
vanının içecek suyu yoktur. Daha kaç sene ya$ataca&ız bu insanları orada? Bırakınız 
istihsali, daha kaç sene ya$ıyacak bu insan orada? !$te onun ıstırabını terennüm 
ediyoruz. Nasıl yapacaksınız bunu?

Muhterem Senatörler, bu i$lerin hesabı kitabı vardır, söyledi&imiz her $eyin kaç 
paraya tekabül etti&i belli. Yalnız bunu sadece Devlet gücü ile yapaca&ımız neticesi-
ne gelmiyelim. O vatanda$ın gücü o inanılmaz güç inanılmaz demiyeyim de hesaba 
kitaba sı&mayan o gücü bir defa seferber etti&iniz takdirde yapılacak çok $ey vardır. 
!$te burada klâsik iktisatla klâsik plân anlayı$ından ayrılıyoruz. Çok rica ediyorum, 
1920 senesini dü$ününüz. Hesap yaptı&ınız zaman Türkiye bir !stiklâl mücadele-
sini yapıp çıkabilir miydi? Çıkamazdı. Ben hesap yapmayın demiyorum, hesap ya-
pacaksınız, hesaba bilinmiyen faktörleri iyi almanız lâzımdır. Bilinmiyen faktörleri 



kıymetlendiremedi&iniz takdirde yapaca&ınız hesap yanlı$tır. Bu memleketi fuka-
ralı&a mahkûm edersiniz... Ben bunu diyorum, biz bunu diyoruz, öyle ise geliniz 
diyoruz milletçe el ele verelim, bu büyük Türk Milletinin gücünü seferber edelim ve 
iktisadi istiklâl sava$ını yapalım. Bunu yapamadı&ımız takdirde Türkiye’de birçok 
$eylerden $ikâyet, etmeye devam edece&iz. Bu sava$ı yapamadı&ımız takdirde, o 
zaman istismar edilir duruma gedebiliriz, yerlisi tarafından yabancısı tarafından 
$usu tarafından, busu tarafından o zaman istismar edilir duruma gedebiliriz. !$te 
önünüze huzurunuza getirdi&imiz program, bu esprinin içinde getirilmi$tir. Ve gö-
nül ister ki, bu espriye tam tetabuk etsin, etmiyorsa müsamahanıza sı&ınıyoruz.

Muhterem senatörler, bu konuda di&er birtakım $eylere dokunmak isterim, 
sıra ile gidece&im:

Bir defa biz Türkiye’de hiç kimseye haksız damga vurulmasına razı de&iliz, 
bunları bir usul de addetmeyiz, bunlardan bir medet de ummayız. Daha do&rusu 
haksız damga vurulmasına de&il, Türkiye’de hiç kimseye haksızlık yapılmasına, ta-
raftar de&iliz. Biz mücerret hat mefhumunun müdafileriyiz, bunları söylüyoruz. 
Hükümet etti&imiz zaman da icraya hâkim oldu&umuz zaman da $ayet bunları gör-
mezseniz, bizi ikaz ediniz tenkid ediniz. Mücerret hak mefhumunun daima mü-
dafii olaca&ız. Kimin hakkının? Adalet Partisine rey vermi$ olanların hakkını mı? 
Hayır. Rey versin, vermesin sadece ayyıldızlı bayra&ın altında bu güzel topraklar 
üzerinde ya$amaya medyunu $ükran olan her Türk vatanda$ının Türk kanunlarına 
göre hakkının takipçisiyiz. (Alkı"lar) Ba$ka türlüsü a$iret Devleti olur. Kanun devle-
tinden bahsediyoruz... Kanun Devletini kurmaya, yerle$tirmeye mecburuz. Kanun-
larda zikredilmi$ $artlar kâfi de&il, tatbikatı kanunların ruhuna ve metnine uygun 
olarak yapmaya mecburuz. Bunu derken, yapmadık mı bu zamana kadar, diye bir 
sual akla gelebilir. Ama tam mânasiyle yaptı&ımızı da kimse iddia edemez. Onun 
için hâlâ 1965 Türkiye’sinde bir kanun Devletinin arzusu içinde çırpınıyoruz. Bir 
kanun Devletinin ate$i ve i$tiyakı içinde çırpınıyoruz. Bunlar benim dü$üncem mi? 
Hayır, yurdun dört kö$esindeki vatanda$ların dü$üncesi, hulâsa edilmi$ $u kürsüye 
getirilmi$, biz icradayız diyoruz. Hükümetteyiz. Hükümet olarak biz bunu tekeffül 
ediyoruz: Kimseye demiyoruz ki, siz bunu yapın... Biz bunu yapaca&ız diyoruz.

Muhterem Senatörler, bir suiistimal mevzuundan bahsedildi. Suiistimal umu-
mi bir kelimedir. Devlet dairelerindeki birtakım suiistimaller, rü$vetler ve saire 
bunların içine girer. Ama Sayın Koça$ bir hususa dokundu ki mutlaka temas etmek 
lâzımdır.

Döviz ve kredi tahsislerinde partizanlık meselesi, yine muhterem senatörler, 
$urasını arz edeyim, A.P. Genel Ba$kanı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-
nin Ba$bakanı olarak $urasını arz edeyim; 1965 senesinde Devleti birtakım men-
faatlerin âleti dü$ünmek a$iret Devleti, ya&ma Devleti demektir. Devlet 1965 Tür-
kiye’sindeki, hep 1965’ten bahsediyorum, ne evvelki, ne sonrası hakkında bir $ey 
söylemiyorum, çünkü beni ilgilendiren kısmı 1965 Türkiye’sidir. (Sa#dan bravo ses-
leri, alkı"lar) 1965 Türkiye’sinde Devleti hiç kimsenin bir ya&ma kapısı addetmesine 



imkân yoktur. Yine söylüyorum, en ufak bir i$aretini bulursanız, görürseniz rica 
ediyorum, ikaz ediniz, tenkid ediniz, Ne olaca&ız, nasıl çıkaca&ız bu i$in içinden!

(A) partisi iktidara gelecek, taraftarlarını koruyacak, öbürleri milletin çocuk-
ları de&il mi?

(B) partisi iktidara gelecek, öbürlerine kapılarını kapıyacak, kendi taraftarları-
nı koruyacak…

Muhterem Senatörler, bu $ekilde bu rejimi yürütenleyiz, bu yürümez. Geliniz 
bunları atalım bir kenara, elbirli&iyle atalım. (A.P. sıralarından alkı"lar) Ve böyle $ey-
lerde hiç kimsenin $üphesi kalmasın, $üphe dahi edilmesin böyle $eylerden.

Bir hususa, temas etmek isterim... Üniversiteler mevzuu: Bu da yeni üniversi-
telerin açılması yerine eski üniversitelerin çift tedrisat yapması meselesidir. Allaha 
$ükür 32 milyona, yakla$tık; üniversitelerimizin durumu bellidir. Bizzat mevcut 
üniversitelerimizin ihtiyaçları belli; dershane ihtiyaçlarından tutunuz da, talebenin 
yurt ihtiyaçlarına kadar hepiniz mevzuu biliyorsunuz. Anadolu’dan, Türkiye’nin 
bütün $ehirlerinden talebe üniversite kapısına geliyor; kapıları kapatıyoruz, diyo-
ruz ki, “imkânımız yok.” Do&ru, imkân yok, üniversite yok, okutacak yerimiz yok 
kâfi miktarda. Ne yapaca&ız bu çocu&u? Git diyoruz. Soruyorum; maarif sistemimi-
zi, milli e&itimimizi niçin ıslah etmeyip de üniversite kapısına kadar getirdi&imiz o 
çocukları ba$ka sahalara kaydırmıyoruz? Bu memlekette günler olmu$tur, Devlet, 
çocukları zorla mektebe götürmü$tür. Bugün aileler, fakir fukara çocuklarını kapı-
sına getiriyor, biz yüzlerine kapatıyoruz kapıları.

Muhterem Senatörler, bir memlekette Devlet icra etmek, mazeretlerle olmaz. 
Yapamıyorumlarla olmaz. Bulacaksınız yollarını, Hollânda’nın 6 tane üniversitesi 
vardır: Ne yapaca&ız?

Muhterem Senatörler, bir ülkemiz var ki... Do&u ülkesi. Okutmamı$ız, yazdır-
mamı$ız. Kendi haline bırakmı$ız vatanda$ımızı. Ne bekliyoruz? Gidip özür dile-
memiz lâzımdır kendisinden. (Alkı"lar) Ve dememiz lâzımdır ki, “Aziz vatanda$ım, 
affet beni, ben seni burada unutmu$um.” Buraya da üniversite götürelim. Üniver-
site medeniyetin büyük bir parçacıdır. Sadece üniversite çocuk okutmak meselesi 
de&ildir bir de yurt bütünlü&ünün icapları var, vatanda$a hizmetin icapları var. Bu 
itibarla e&itim sistemini ba$tan a$a&ı düzenlemek lâzımdır. Bütün talebeyi üniver-
site kapısına getirmek de&il, fakat bir kısmını sanat mekteplerine, bir kısmını ba$-
ka türlü yerlere yerle$tirmek ve üniversiteye gelene de mutlaka üniversite kapısını 
açık tutmak lâzımdır. Yapamıyoruz dedi&imiz zaman Büyük Atatürk’ün vaz’etti&i 
medeniyetçilik prensibiyle bu kabili telif de&ildir. Bugün Ankara Hukuk Fakültesi-
nin 40’ncı yıl dönümünde $ayet dinlemi$ olanlarınız varsa bu fakültenin nasıl, ne 
$artlar altında açıldı&ını ö&renmi$lerdir. Böyle oluyor, iki türlü görü$ var. Her $eyi 
yapalım, ondan sonra bu i$e girelim ve tekâmül ederek gidelim. Bizim gibi $artlar 
içerisinde bulunan memleketlerin her $eyi mükemmel yaparak gitmesine imkân 
yoktur. Zamanla tekâmülü esas alaca&ız, ama mutlaka bir neticeye gelece&iz. Ge-



lece&imiz netice her $eyi mükemmel yapalım dedi&imiz neticeden çok daha güzel 
olacaktır, çok daha tatminkâr olacaktır. Büyük yardım görece&iz milletten.

Kadınların e&itiminden bahsedilmedi&inden $ikâyet edildi. Bu programda top-
lum kalkınmasının içinde olacaktır. Gayet tabiidir ki, programda olmıyan $eyleri 
yapmıyaca&ız diye bir iddiamız yok. Memleketin gerçeklerinin icabettirdi&i her 
$ey yapılacaktır. Fakat çok te$ekkür ederim Sayın Koça$’a, bu noktaya i$aret etti&i 
için. Bu bizim için büyük bir problemdir, bir derttir, bir dâvadır. Bu memleketin 
bütün kahrın çeken Türk anasına gayet tabii ki, e&itimde el uzatmaya mecburuz. 
Bu sadece bir insanlık vazifesi de&ildir, Türk ailesini daha müstahsil yapmak, daha 
düzenli yapmak ve özledi&imiz medeni seviyeye bir an evvel ula$manın en mühim 
yollarından birisi her $eyin kahrını çeken Türk anasını da dü$ünmektir. Bu itibarla 
kendisine hassaten te$ekkür ederim, bana bu fırsatı verdi&i için.

"imdi, 23 hatip, ibadet hürriyetine baskı mı yapıldı ki, Türkiye’de, böyle bir 
ibareyi buraya koydunuz? Ne deseydik? Yani baskı yapılsın demedik. Kanunların 
dedi&i $eyi dedik, yapılmasın dedik, yapılmaması lâzım dedik. Bu itibarla bunda 
her hangi bir $ey aramanın zannediyorum ki, lüzumsuz oldu&una hepiniz kaani 
olacaksınız. Yani Anayasanın 29’uncu maddesi ne dediyse, biz de onu dedik, sadece 
menfi bir ibareyle dedik. Biz Anayasanın dedi&i $eyi dedik. Binaenaleyh, bunda her 
hangi bir kusur olmaması lâzım.

"imdi, bir de seçim meselesinden bahsedildi. Ve çok güzel ifade edildi. Sanı-
yorum Sayın Özdilek Pa$a tarafından. Denildi ki, iktidarların, iktidarda kalmak 
gayreti ile seçim kanunları üzerinde bir taktım de&i$iklikler dü$ünmeleri, de&i$ik-
likler yapmaları yanlı$tır. Yüzde yüz sizinle beraberim. Bu fikrin bütün sahipleriyle 
beraberim. (Alkı"lar) Esasen biz, seçim kanunları üzerinde geçen "ubat ayında de-
&i$iklik yapılırken, ondan evvel Senato seçimlerinde de&i$iklik yapılırken bu tezi 
savunduk. Bu bizim tezimiz.

"imdi muhterem senatörler, bir Kurucu Meclis kurulmu$tur. Bu Kurucu Mec-
lis büyük mesai sarf etmi$tir. "ayanı takdir bir mesaidir. Kurucu Meclis seçim ka-
nunları yapmı$tır. Senato için ekseriyet sistemini getirmi$tir, Meclis için de 1961 
senesinde tatbik edilen sistemi getirmi$tir. "imdi hemen Kurucu Meclisin büyük 
mesai ile yaptı&ı bu seçim kanunlarında iki sene içinde ne hata görüldü ki, Senato 
Seçimi Kanunu de&i$tirildi. 3,5 sene içinde ne hata görüldü ki, Millet Meclisi seçimi 
tarzı de&i$tirildi? Deneseydik iki devre, görseydik neticelerini. Ama i$te bu suretle 
hiç kimse alınmasın, incinmesin seçim kanunları üzeninde oynıyarak kimse yüz-
de 50’den fazla rey almasın kimse tek ba$ına Hükümete gelmesin, $eklindeki bir 
ifadenin kanunlardaki de&i$ikli&i icabettirmesi neticesinde bu noktaya gelindi. Biz 
sadece Kurucu Meclisin bugün dahi çok kıymetli olan, bugün dahi varlı&ını muha-
faza eden esbabı mucibesini geri getiriyoruz. Ve muhterem senatörler, seçim sathi 
mailinde, seçim kanunlarında de&i$iklik yapılmaması lâzım geldi&ini benim partim 
iddia ediyor. Bu mânaya gelir diye. Bu itibarla biz, daha Meclis açılır açılmaz seçim 
kanunlarında de&i$iklik yapaca&ız dediysek, hiç kimse, vatanda$ım da gücenmesin. 
Çünkü vatanda$ benim ba$ka derdim yok mu demesin. Çünkü bunu geciktirdi&imiz 



takdirde, “seçim sathi maline girildi, seçim kazanmak için bunlar yapıldı.” denecek-
tir. Biz bunu seçim beyannamemize bu esbabı mucibe ile koyduk.

Bu esbabı mucibe mâkul gelmiyorsa ba$ka mesele. Yalnız millet tasvibetmi$-
tir bunu. Binaenaleyh muhterem senatörler, Senatoda ekseriyet sistemine dönme 
gerekçesi bugün Kurucu Meclisin getirdi&i esbabı mucibe terütaze durmaktadır. 
Türkiye’de filân veya falan partinin seçimi kazanması mevzuubahis de&ildir. Mev-
zubahsolan istikrarlı Hükümettir. Bizim hareket noktamız istikrarlı meclislerdir. 
Aksi halde Hükümet ve meclisler istikrarlı olmadı&ı takdirde demokratik düzenin 
içinden çıkamayız. Weimar ve Kerenski misali budur. Söyleyip geldi&imiz Devleti 
kurtarmak lâzımdır diyoruz. Biz kendimiz için bu kanunları getirmedik, kendimiz 
için getirmiyece&iz. Bizim böyle bir $eye ihtiyacımız yoktur muhterem senatörler. 
Biz Türk Milletinin teveccühüne lâyık oldu&umuz müddetçe iktidar yaparız. Bu te-
veccüh bizden esirgendi&i takdirde; gayet net ve açık konu$uyorum, bu teveccüh 
bizden esirgendi&i takdirde, biz acaba milletin gönlüne girmek için milletin tevec-
cühünü kaybetmek için ne yaptık, kusurumuz ne idi; öyle dü$ünecek insanlarız. 
(Sa#dan alkı"lar, bravo sesleri)

Muhalefetten korkmayız. Muhalefetin Anayasamızın da dedi&i gibi, yani Ana-
yasa müessesesi olmasının ilerisinde, muhalefetsiz demokrasi olmayaca&ına kaani-
iz. Biz fikirlerimizi savunamıyacak insanlar de&iliz. Niçin korkalım muhalefetten... 
Bu fikirler bizim muayyen yerlerde oturup icadetti&imiz fikirler de&ildir. Türk Dev-
letinin dertleri olacakta daima bizim müdafaasını yapaca&ımız $eyler. Daima bu 
olacaktır. Bunun müdafaasından niçin korkalım? Bundan korkmayız.

Af Kanunu üzerinde mütalâalar serd edildi. Af Kanunu gayet tabii ki, Yüce 
Meclislere geldi&i zaman tartı$ılacaktır. Ama mutlaka $ümulü memleket gerçek-
lerine göre tâyin edilecektir. Binaenaleyh, burada i$aret edilen noktaları dikkatle 
kaale alaca&ız.

"imdi bir mevzua daha geliyorum; servet beyannameleri. Burada bir gerçe-
&i çok açıkça konu$mamız lâzım. Servet beyannamelerini kaldıraca&ız dedi&imiz 
zaman, vay efendim siz vurguncuları mı kolluyorsunuz, zenginleri mi kolluyorsu-
nuz, memleketi vergi kaçakçılı&ına mı götürüyorsunuz? Bunların hiçbirisi do&ru 
de&ildir muhterem senatörler. Bu memlekette artık yine Büyük Atatürk’ün dedi&i 
gibi tek bir milletiz. Tüccarıyla, sanayiciyle, köylüsüyle i$çisiyle, çiftçisiyle, esna-
fı ile $ehirlisi ile memuru ile tek bir milletiz. Bütün milletin menfaatlerini toptan 
korumaya mecburuz. Biz Adalet Partisi olarak bir sınıf partisi de&iliz. Bakınız tar-
zı te$ekkülümüze: Biz bütün milletin her zümresinin menfaatlerini muvâzenede 
tutmak lâzım geldi&ine kaaniiz. Bu muvazeneyi sa&lamadı&ımız takdirde memle-
kette istikrar olmaz. Olmaz böyle $ey. Binaenaleyh, herkesin kanunlarla verilmi$ 
olan haklarının biz koruyucusuyuz. Ama bunun kadar mühim bir sevi de arz etmek 
istiyorum. Hazinenin gelirleri artsın ki, memlekete hizmet götürme, imkânlarını 
bulalım. Vergi kaynaklarımız bolla$sın ki, daha çok vergi alıp daha çok i$ yapmak 
yollarını bulalım. Nasıl olacak bu?



Bizim anlayı$ımıza göre servet beyannamesi bu ise mânidir. Bunun yerine bu 
dü$ünce meselesi biz diyoruz ki, biz ba$ka metotlar getirece&iz vergi ziyamı önliye-
cek. Servet beyannamesinden ne netice elde etmi$siniz? Daha yüzde üçünü kontrol 
edememi$siniz. Nerden biliyorsunuz servet beyannamesinin vergi kaçakçılı&ını ön-
ledi&ini? Yok böyle bir $ey. Hiç kimse bunu iddia edemez $u kürsüden: Önlemi$tir. 
"öyle $öyle önlemi$tir, diye? Binaenaleyh, biz ne diyoruz? Biz vergi yiaını önliyecek 
ba$ka metotlar getirelim. Maksat bir. Daha çok vergi alalım, kaçakçılık olmasın... 
Yollar de&i$ik. Bizim dü$üncemiz bu yoldadır, öbür dü$ünce di&er yıldadır. Ama 
çok rica ediyorum, biz hiç kimseyi $öyle dü$ündü&ünden dolayı birtakım $eylerle 
damgalamıyoruz. Ve bizim dü$üncelerinizden dolayı da $unların $unların koruyu-
cusu diye damgalanmamız veya bu $ekildeki ithamlara mâruz kalmamız tamamen 
haksızdır. (Sa#dan bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Senatörler; Hükümet programımızda ya seçim beyannamemizde 
yazdı&ımız gibi servet beyannamesini kaldırmayı, yerine oto kontrolü temin ede-
cek modern usuller getirmeyi dü$ünüyoruz. Kanun mevzuudur, huzurunuza ge-
lecektir, enine boyuna münaka$ası yapılacaktır. Getirdi&imiz $eyi be&enmezseniz 
kabul etmezsiniz.

"imdi, bir konuya daha geliyorum; !ktisadi Devlet Te$ekküllerini ne yapacak-
sınız, diyor Sayın Koça$. Takviye edece&iz, diyoruz. “!$çi mi azalacak, memur mu 
azalacak, fiyat mı artacak?”

Muhterem Senatörler, hepinizin çok iyi bildi&i gibi ki biraz sonra Sayın 
Bekata’nın tenkidlerinde temas edece&im !ktisadi Devlet Te$ekkülleri Türk ekono-
misi için bir problemdir. Geliniz vakaya bir göz atalım. Bırakalım $u sistem iyi, bu 
sistem kötü. Realite nedir? 50 milyar liralık tahsis vardır. Tamam mı? Hangi sene, 
rica ediyorum, soruyorum, hangi sene bu 50 milyar liralık tesisten Devlet kâr temin 
etmi$tir? Hangi sene kâr terakümüne, ekonominin geni$lemecine ve geli$mesine 
hizmet etmi$tir? !ktisadi Devlet Te$ekküllerini inkâr etmiyoruz, bunların ekono-
mimizde birçok rolleri olmu$tur. Pilotluk vazifeleri vardır. Birçok faydaları vardır, 
ama püriktisadi noktai nazardan dü$ündü&ünüz takdirde bunu vergi kaynaklarıyla 
beslemeye devam ediyorsunuz. Fikir do&ru de&ildir, yanlı$ de&il bırakalım bunun 
münaka$asını. Ama realite bu. Bugün bunun içinde duruyoruz. Bunlar, 1965 se-
nesinde de takriben 700-800 milyon lira zarar edecektir. Ne yapaca&ız? Bunu ıs-
lah etmek de çok kolay bir problem de&il. Yani hemen ıslah edece&iz deyince ıslah 
edilecek bir $ey de&il. Biz sadece burada ıslah etmek gayreti içinde bulunaca&ımızı 
söylüyoruz. Yolları vardır. Bir reorganizasyon komitesi çalı$maktadır. Bu komite 
ilmi bir mesai yapmaktadır. Bu mesaiden geni$ çapta istifade edilecektir. Tabii bun-
ların hepsini buraya yazmaya imkân yoktur. O zaman bizim programımız 400 sayfa 
yahut 4.000 sayfalık bir kitap olurdu.

"imdi fiyat mı artacak, deniyor. 

Muhterem Senatörler, Türkiye’de !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin istihsal edip 
de fiyatını artırabilece&i pek meta yoktur, hepsi limittedir. Fiyat artırarak para top-
lıyaca&ınıza vergi alın daha iyi.



"ekeri 2,5 liraya satıyoruz, kaç paraya satalım "ekerin kilosunu 4 liraya mı çı-
karalım? Demiri 2 liradan satıyoruz, 3 liraya mı çıkaralım? Çimentonun torbası 7,5-
8 lira, 20 liraya mı çıkaralım? Bunlar yapaca&ımız $eyler de&il. Esasen fiyat artırarak 
yani 440 sayılı Kanunla verdi&iniz, 24’ncü maddesiyle otonomi; $ayet bu !ktisadi 
Devlet Te$ekküllerinin ticari birer müessese haline getirmeyi tarife artırmasiyle 
yaparsak Türkiye’nin ekonomik düzeni alt üst olur, fukara zümresinin üzerine çok 
büyük a&ırlık götürürüz. Fiyat artırması yollardan biridir, ama en ba$ta denenecek 
yol de&ildir. Dönelim cari masraflarına, cari masraflar muazzam. !$te burada i$let-
mecilik i$in içine giriyor. Sevk ve idare i$in içine giriyor. Modern iktisat bilgisi, mo-
dern maliye bilgisi i$in içine giriyor. Plancılık i$in içine giriyor. Ve yepyeni tetkikler 
ve yepyeni metotlar i$in içine giriyor. Bunun yanında muhterem senatörler, bunun 
yanında da hakikaten çok kabiliyetli i$letmeciler i$in içine giriyor. Buraya, gelmi$-
ken $urasını arz edece&im. Biz, bizim gözümüzün içine bakan memur istemiyoruz. 
Kabiliyetli, liyakatli, faziletli, vazifesini yapan, !ktisadi Devlet Te$ekkülünün ba$ın-
da ise müessesesini ıslah edebilen, müessesesini kâra götürebilen, müessesesinin 
istihsalini artırabilen, milletin hizmetinde ve kanunların emrinde olan, herkese 
hüsnümuamele eden memur istiyoruz. Bunları istemiyen var mıdır içinizde? Yok-
tur. (Alkı"lar) Millet de böyle istiyor. Biz de milletin i$lerinin görülmesini istiyoruz. 
Millet çok $ikâyetçidir, bu i$ten. Biz hemen ertesi gün kar$ımıza birtakım hedef-
leri almı$ız. Böyle bir $ey olmaz muhterem senatörler. Zaten Türkiye’de yeti$mi$ 
insan sayısı azdır. Her $eyi yapabilirsiniz, para bulmak falan zor $ey de&ildir. Me-
sele; hepinizin çok iyi bildi&i gibi insana gelir dayanır. Bizim hiç kimseye kar$ı bir 
i&birarımız yok. Ceplerimizde birtakım listeler yok. Ama $urasını kaydediyorum; 
vazifesini yapmıyan, müessesesini zarara bo&mu$, millete hizmet etmiyen, kanun-
ların emrinde olmıyan birisi çıkarsa, ne yapaca&ız bu arkada$ımızı? Gayet tabii ki, 
de&i$tirece&iz. Yani birtakım baskıların altında bize, bunları de&i$tiremezsiniz, de-
dirtemezsiniz. O zaman o fukara milletin iki eli iki yakamızda olacaktır. Biz bu ve-
balden korkarız. Ama hiç kimse endi$e etmesin; kimseye haksızlık yapılmıyacaktır.

"imdi, !ktisadi Devlet Te$ekkülleriyle ilgili olarak bir yönetmelikten bahsedil-
di. Bu yönetmelik "ûrayı Devlettedir. Hükümet olarak biz her $eyi kontrol eder du-
rumda de&iliz. Bizim kontrolümüz dı$ında olan müesseseler var, Anayasanın mü-
esseseleri var. Yönetmelik hazırlanmı$tır, "ûraya Devlettedir. Ama ben $u takdirde 
Sayın Koça$’la beraber de&ilim; yani bu yönetmelik çıkınca hemen müesseseler za-
rardan mı kurtulacak? Fakat biran evvel çıkmasında da fayda var. Böyle bir $ey de 
do&ru olmaz.

“Belediyelere yardım nereden olacak?” denildi. Muhterem Senatörler, mahalli 
idareler, bugün üzerinde çok titizlikle durulması lâzım gelen bir mevzudur. Beledi-
yeler çok daha iyi vaziyete getirilebilir. Belediyelerin gelir kaynakları bugün için çok 
namüsaittir. Gelir kaynaklarında bir takım düzeltmeler yapılabilir, daha iyi çalı$ır 
hale gedebilir. Bir takım belediyelerin de belediye hizmetlerini gömmesine imkân 
yoktur. Zaten bundan evvelki serelerde de belediyelere bütçeden bir miktar yardım 
yapılagelmektedlr. Gayet tabiidir ki, yardım yapılması zaruri olan belediyelere gelir 
kayna&ı bütçe olacaktır



"imdi bir hususta daha; doktriner biraz ama Sayın Koça$’la beraber de&ilim. 
Sayın Koça$ buyurdular iki, plânı halkın benimsiyece&i bir müessese yapmak zor-
dur, hattâ gayrimümkündür.

Muhterem Senatörler, plân tatbik eden her memlekette $u de&i$mez ve sarmaz 
kanaate gelinmi$tir ki, $u neticeye gelinmi$tir ki, plânı halka benimsetemedi&iniz 
takdirde, plânı halkın ihtiyaçlarına ve memleket realitelerine uygun olarak hazırlı-
yamadı&ınız takdirde plân tatbikatının sonunda hüsrana u&rarsınız. Biz henüz üç 
senelik plânın içindeyiz. 15 senelik, 25 senelik plân tatbik edenlerin geldi&i neti-
ce budur. Bu itibarla biz sadece kapalı odalarda mütehassıslar tarafından yapılıp 
halkın üstüne geçirilen plânlarla demokratik düzen içinde kalkınma olabilece&ine 
kaani de&iliz. (Alkı"lar)

"imdi, üçüncü demir çelik fabrikasından Sayın Koça$ bahsettiler. Muhterem 
senatörler, 3’üncü demir çelik fabrikasının orta yerde projesi falan yoktur. Yani bir 
proje mevcut da biz bunu tatbik etmiyoruz gibi bir durum yok. 1966 programın-
da üçüncü demir çelik fabrikası program tasla&ına konmu$tur. Çünkü 1968 senesi 
ihtiyacına baktı&ımız zaman Türkiye’nin en geç 1969 da büyük bir demir çelik ihti-
yacıyla kar$ı kar$ıya bulunuyoruz ki, 50 milyon, 60 milyon dolar gibi bir meblâ&dır. 
!thalât ikamesi olarak dü$ünmeye mecburuz, üçüncü demir çelik fabrikasını. Yani 
projesi olan bir $eyi bir kenara atıyor de&iliz. Biz memleket yararına buldu&umuz 
hiçbir $eyi pencereden dı$arı atmayız. Bu bir defa akıllılık olmaz. Çünkü muvaffaki-
yeti baltalar, ikincisi de memleketin yararına de&ildir.

Gelir getirmiyen in$aata yatırım yapılmaması lâzımdır, temennisine tamamen 
i$tirak ediyorum. Çok do&rudur. Bununla hiç bina yapmıyalım da demiyoruz. Fakat 
bunda çok dikkatli olmamız lâzımdır.

!hracatın geli$tirilmesi; Türkiye $artlarında ihracatın geli$tirilmesi için büyük 
imkânlar vardır. !$çi dövizleri var, maden cevherleri vardır, sebze, meyve vardır, 
sanayi mamulleri vardır, çok büyük imkânlar vardır. Sanayi mamulleri üzerinde çok 
durmaya mecburuz ve bunların hepsinin ba$ında da çok büyük ümit olarak turizm 
vardır. !spanya, !talya seviyesine çıkamayız; birer milyar dolar, fakat çok rahatlıkla, 
bu seviyenin onda birine çıktı&ımız takdirde ihracatımızda, daha do&rusu tediye 
muvazenemizde çok büyük bir saha olacaktır. Ve buna eri$mek de çok zor bir i$ ol-
mayacaktır. Milli Türk sanayiinin hiçbir $ekilde, hiçbir tesirden zarar görmemesini 
isteriz. Yabancı sermayeyi dü$ünürken gayet tabii ki, milli Türk sanayiinin de zarar 
görmemesi esas olacaktır. Ama bir husus var, muhterem senatörler, milli Türk sa-
nayimizin de gerek evsaf bakımından ve gerekse maliyet bakımından kendi piya-
samızda kendi müstehlikimizin istismarına da göz yumamayız. Göz yumamayız; o 
zaman deminden beri söyledi&iniz, tenkid etti&iniz noktalara geliriz.

Bir nokta daha var, o da mü$terek pazara girmek için bir anla$ma imzalamı$ız. 
Mü$terek Pazara girme meselesi kolay de&il. Girmemizde çok büyük isabet vardır. 
Ona hazırlanmak da kolay de&il. Binaenaleyh, milli Türk sanayiimizi dü$ününken 
sadece milli damgası oldu&u için üzerinde dü$ünmiyelim, iktisadi kıstaslara ve ik-



tisadi icaplara uyan sanayii dü$ünelim. Öyle kurulsun. Aksi halde biz hünersizli&i 
te$vik ederiz, müstehlik kütlemizi ezeriz.

"imdi geliyoruz petrole: Petrol Kanunu hakkındaki ifadenin çok müphem ve 
gayrikâfi oldu&undan bahis buyurdular. Kanunun tadili hususunda hangi hususlar 
ele alınacak, milli menfaatlerin kıstası ne olacaktır buyurdular Sayın Koça$.

Sayın Özdilek Adalet Partisinin yabancı $irketlere taviz verir durumda oldu-
&unu söyledi, yanlı$ anlamadıysam. Muhterem Senatörler, Sayın Özdilek’in bu be-
yanının hiçbir mesnedi, hiçbir delili, hiçbir istinatgâhı yoktur. Binaenaleyh, bunu 
hiçbir $ekilde kabul edemem, reddederim. (Sa#dan bravo sesleri, alkı"lar)

Adalet Partisi kime ne taviz vermi$tir? Bir Koalisyon Hükümetinin içinden ge-
liyoruz. Sekiz aylık Koalisyon Hükümetinin içindeyiz. "ayet Adalet Partisinin Ko-
alisyon Hükümeti içindeki tutumu mevzuubahis ise, bunu enine boyuna saatlerce 
münaka$a etmeye hazırım. Söyledim; niçin kime taviz verelim? Türkiye’yi fakirlik-
ten kurtarmaya çalı$an insanların kime taviz vermesi mümkündür. Ne yapmı$ız 
da taviz vermi$iz? On senedir i$liyen bir mekanizmayı düzeltme gayretleri içeri-
sinde 6-7 ay biz götürmü$üz, hepsi bu. Ve bu arada ne yapmı$ız? 104 tane ruhsat 
verilmi$, bunlardan 6 tanesini biz vermi$iz ve bunun 5 tanesini de milli $irkete 
vermi$iz, bir tanesini gaz aramak için bir yabancı $irkete vermi$iz kimseye ruhsat 
vermemi$iz. 104 ruhsatın takriben $u kadarı ba$ka zamanlarda verilmi$. Peki pet-
rol fiyatları... Biz gelene kadar petrol fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmı$, biz u&-
ra$mı$ız, didinmi$iz. Dünyada petrol fiyatları mı dü$tü Adalet Partisinin Koalisyo-
nu zamanında? U&ra$mı$ız didinmi$iz, 18,13’e çıkarmı$a, Ekimden itibaren bunu 
tatbike ba$lamı$ız, bunda da mutabık olmamı$ız. Biz bu zamana kadar konmu$ 
kanun ve nizamları bir günün içerisinde de&i$tirebilir miyiz? Nerde vermi$iz tâviz? 
Bunun burada söylenmesi lâzımdır. Nasıl vermi$iz tâviz? Bu çok büyük iddiadır ve 
bu iddiayı ciddiyetle reddederim.

“Petrol Kanunu tadil edilecektir” Milli menfaatlerimiz neyi icabettiriyorsa öyle 
olacaktır. Milli menfaatlerimizin kıstasını, Petrol Kanununu getirdi&imiz zaman 
ariz ve amik münaka$a etmek imkânını bulaca&ız.

“Maden i$lerine yabancılar sokulmasın, bir Max Ball Kanunu bir Ely Kanunu 
gelmesin...” Yine Maden Kanunu hazırlanmaktadır, vekâlette henüz komisyonlar 
seviyesindedir. Gayet tabii ki, Hükümet seviyesinde de gelecek, orada da münaka$a 
edilecektir. Gelsin mi, gelmesin mi, nasıl gelsin hususları yine huzurunuza gelecek-
tir.

Muhterem Senatörler, muayyen dogmatik birtakım $eylerin altında Hükümet-
lerinizi bırakırsanız, o zaman memleketin menfaatine hizmet etmekten alıkoyabi-
lirsiniz. Geliniz her fikri, pe$in yargılardan, ön fikirlerden, kafamızın arkasındaki 
birtakım hususlardan malûl olmadan münaka$a edelim. Hepimiz bu vatanın çocuk-
larıyız, hiçbirimiz bu vatanın kötülü&ünü istemeyiz. Geliniz öyle münaka$a edelim. 
"u $u $u faydaları vardır, böyle böyle mahzurları vardır... Bunların münaka$asını 
yapalım.



!$lemiyen yarım turistik tesisler hakkında konulan mütalâaya te$ekkür ede-
rim. Biz i$lemiyen yarım ne varsa hepsini ilk hamlede tamamlamaya mecburuz. 
Çünkü az yatırımla müsmir hale getirilmesi mümkündür. Daha çabuk nema etmek 
mümkündür. !ktisadi bir kaide olarak…

"imdi, Yozgat Bira Fabrikasının niçin zikredildi&i konusuna dokunmak iste-
rim. Hassaten zikredilmi$tir. Çünkü muhterem senatörler, bu fukara Yozgat’ın bira 
fabrikası dört tane Koalisyon Hükümetinin programında zikredilmi$tir. Birinci Ko-
alisyonda vardır. !kinci Koalisyonda vardır, Üçüncü Koalisyonda vardır, Dördüncü 
Koalisyonda, bizim Koalisyonumuzda da vardır. Ama, hepsinde “ihale edilecektir” 
diye vardır. Yozgat Bira Fabrikası yedi senelik bir i$tir. Yozgat’a bu zamana kadar 
hiçbir sınaî tesis gitmemi$tir. Müsamahanıza sı&ınırım, Yozgat Bira Fabrikasının 
ihalesini yaptık ve tamamlıyaca&ız diye de angajmana girelim. Tamamlıyamazsak 
bizi sıkı$tırınız. Onun için konmu$tur programa. (Alkı"lar)

"imdi geliyoruz köy kalkınmasına: Sayın Koça$ çok güzel dediler, çok güzel. 
Esasen Türkiye’de nüfusunun yüzde 77’si ziraatle u&ra$an bir memleketteki 32 mil-
yon insanın 22 milyonunun köyde ya$adı&ı bir memlekette ve bu memleketin büyük 
kahrını çekmi$ bu insanlara hiçbirimiz, el uzatılmasın, demeyiz, diyemeyiz. Öyle 
de demiyorsunuz. Ama, bunu nasıl yapacaksınız, diyorsunuz, i$te burada geliyoruz 
yine bir medeniyetçilik iddiasına. Yapaca&ız, çaremiz yok. !ki yol var: Ya yapaca&ız, 
ya yapmıyaca&ız. Razı olur musunuz yapmamaya? Her türlü imkânı bulaca&ız, her 
türlü gücü koyaca&ız, her türlü mesainin içinde bulunaca&ız. Muhterem Senatörler, 
politikacılarla ekonomistler arasında bir fark olması lâzım gelir. !$te politikacı, güç 
yaratmak gayreti içinde olan insandır. Ekonomiste o gücü yaratacaksınız, icracıya 
o gücü yaratacaksınız ki, o, onunla i$ görecek. Bu, birtakım kaynakların harekete 
geçirilmesidir. Mevcut fakat meknuz birtakım kaynakların harekete geçirilmesidir. 
!$te yine Adalet Partisi olarak kalkınma felsefemizin temeli buraya dayanıyor.

Toprak meselesine gelelim. Muhterem Senatörler, bu meseleyi de ariz amik 
bir konu$alım. Nedir bu toprak meselesi? Nasıl ba&lamı$ız kadastro meselesine? 
Kadastrosu yapılmadan toprak da&ıtımını yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Kimin 
topra&ını kime vereceksiniz? Bilmiyorsunuz ki topra&ın sahibini. Evvelâ kadastro 
yapacaksınız, onu bir isimlendireceksiniz.

Muhterem Senatörler, bu kadastro mevzuu bir yılan hikâyesidir. Bu yılan 
hikâyesinin daha kaç sene sürece&i de belli de&ildir.

"imdi, bâzı malûmat arz edeyim, senede 100 milyon lira sarf ederek 20 senede 
kadastro i$inin yapılaca&ına dair tahminler var. Bunların sıhhatine de ben i$tirak 
etmem. Çünkü bunlar çok söylenmi$tir. Ne eder? !ki milyar lira eder. Tamam mı?

"imdi, $öyle bir görü$ün do&ru oldu&una kaani de&ilim: Toprak reformu ya-
parsanız Türk köylüsü fukaralıktan kurtulur. Bakalım bu böyle mi, de&il mi tahlil 
edelim. Böyle ise muhterem senatörler yarın sabahleyin bunu yapalım. Türkiye’de 
ikiyüz milyon dönüm arazi var. Bu ikiyüz kırk milyon dönümün dokuz milyon dö-



nümü büyük arazi. Büyük arazi sahibinin eline de muayyen bir miktar bir $ey bıra-
kacaksınız. Tevzi edebilece&iniz miktar dörbuçuk milyon dönüm.

Aile ba$ına 150 dönüm verseniz 30 bin aile eder. Hesap tamam mı? 30 bin aile 
eder. "imdi, bu hesabı da isterseniz duble edin de 60 bin aile olsun. Ben sınırın için-
de kalıyorum. "imdi, bunun istimlâki 1 milyar 600 milyon lira ediyor. !$letme ve 
çevirme kredisi altıyüz milyon lira ediyor. !ki milyar oluyor. !ki milyar da kadastro, 
dört milyar lira. "imdi, duble etmi$ oldu&um 30 bin aile ki, 60 bin kabul ediyorum, 
muhterem senatörler, Türkiye’de be$yüzbin topraksız aile var. 3,5 milyon aile var 
toprakla me$gul bulunan. Yani kendi topra&ı ile me$gul bulunan 3,5 milyondur. 
Be$yüzbin de yarı topraklı veya topraksız aile vardır. Ama bunun da 50 bini ta-
mamen topraksızdır. "imdi, toprak nerede varsa oradan vereceksiniz. Yani Orta 
Anadolu’da falan $ehirde toprak yoksa ve orada herkes kendi topra&ını i$liyorsa, 
meselâ Urfa’da toprak varsa orada Orta Anadolu’daki çiftçiye toprak veremezsiniz 
ki.

Bu toprak realitesi mühim bir keyfiyettir. Bunun üstüne hep beraber e&ilelim. 
Hiç kimsenin koruyucusu falan de&iliz. Biz Türk köylüsünün koruyucusuyuz. Ama 
kanunlarla verilmi$ olan hakların Anayasa ile verilmi$ hakların tabii ki, koruyucu-
suyuz. Bu hakları tadil etmek üzere yeni kanunlar çıkarmadı&ımız müddetçe hiçbir 
$ekilde hislerimize kapılarak $öyle yapalım, diyemeyiz. O zaman kanun Devleti ol-
maktan çıkarız. "imdi, bakınız probleme muhterem senatörler, her sene Türkiye’de 
60 bin yeni çiftçi ailesi te$ekkül ediyor. Bir kere esas problem burada. Bir senede 
60 bin aileye toprak vereceksiniz. Hem topra&ı verelim, hem de halloldu&u gibi bir 
zahaba kapılmıyalım.

Peki $imdi ne olacak? Bunun çaresi nedir? Yüzde 77’si ziraatle u&ra$ıyor nüfu-
sumuzun, dedim. Medeni memleketlerde bu nisbet yüzde 10’a kadar inmi$tir. Öyle 
ise nüfusumuzun büyük bir kısmını sanayi sahasına aktarmaya mecburuz. !$te bu-
rada yine bütün imkânlarımızı kullanalım diyoruz.

Muhterem Senatörler, kendi sermayemizle, kendi teknolojimizle bu i$i ba$a-
ramazsak istismar edilmeden, aldatılmadan dı$arıdan sermaye ve teknoloji getirir 
de Türkiye’yi i$sizlikten kurtarırsak fena mı olur? E&er ba$ka bir yol biliyorsanız 
söyleyin. Bu i$in ba$ka bir yolunu bilen varsa herkes fikrini söylesin. Binaenaleyh, 
meselelerin hepsi burada ba&lanıyor.

"imdi “programda asgari fiyat meselesi yoktur” denildi. Programda, “Türk çift-
çisinin alınteri ve eme&i mutlaka korunacaktır.” Yine programda $öyle bir ibare var-
dır. “Mahsulü muayyen bir fiyattan a$a&ı satılmıyacaktır.” Bu programda bu $ekilde 
ifade edilmi$tir.

Ziraat Bankasının elinde bulunan köy evlerinin durumu hakikaten acıklıdır. 
Hakikaten mühim bir noktaya temas edilmi$tir. Ve esasen biz bu mevzu ile me$gu-
lüz. Dördüncü Koalisyon devrinde de me$gul olmu$tuk. Fakat kolayca tasfiye edil-
mesi mümkün olmıyan bir mevzudur. Bu hususu telkin eden muhterem senatöre 
te$ekkür ederim. Üzerinde hassasiyetle duraca&ız.



"imdi müteahhitlik müessesesi meselesine geliyoruz. Burada partizanlık, sui-
istimal, burada $u vardır, bu vardır deniyor. "imdi muhterem senatörler, aslında biz 
birçok $eylerden korkar isek lüzumluyu da yapamaz bir duruma geliriz. Yani niçin 
her $eyi gayrime$ru addediyoruz da me$rudan mahrum kalıyoruz. Suiistimalle ve 
partizanlıkla bütün bu $eylerle u&ra$mak mümkün. Bunların hepsini tasfiye etmek 
mümkün ama memleketi hizmetsiz bıraktı&ımız takdirde bunu nasıl izah edece&iz? 
45 senelik Cumhuriyet Tarihine bakınız, ba$ka memleketlerin tecrübelerine bakı-
nız, Devlet hizmetlerinin en iktisadi bir $ekilde görülmesinin yolu müteahhittir. 
Yani biz bunu derken, Türkiye’de herkesin hakikim müdafaa ederken müteahhit 
için de do&ru olan bu hususu söylemekten imtina mı edece&iz?

Türkiye’de çok acı misalleri vardır. Bayındırlık Bakanlı&ı yapmı$ Maliye Ba-
kanlı&ı yapmı$, muhterem zevat var aranızda gayet iyi bilirler. Devletin $irketleri 
de vardır Türkiye’de. Bunlar orta yerdedir. !flâs halindedir. 10 liraya mal edilecek 
$ey 20 liraya mal edilmi$tir. Kendi kaynaklarımızın israfından ba$ka bir $ey de&il-
dir. Hesaplar ortadadır, muhterem senatörler, hepsi ortadadır. Amerika’yı yeniden 
ke$fetmeye lüzum yok. Onun için diyoruz ki, plânımız var, projemiz var, paramız 
var. !$ yapacak adamımız yok. Bir taraftan müteahhidimiz yok, öbür taraftan bunu 
kontrol edecek mühendisimiz yok. Bu $ekilde kalkınma yapamazsınız. Yapamaz. 
Onun için programımızda diyoruz ki, müesseselerin canlı olması lâzımdır, ayakta 
durması lâzımdır.

Bunu söylemek hemen haklı olmıyan her $eyi kendisine vermek mi demektir? 
Böyle bir mânanın çıkarılmamasını rica edece&im "imdi bir de fiyatlarda yüzde 15 
bir artı$ olmu$tur $eklinde bir beyan oldu. Bu do&ru olmıyan bir beyandır. Endeks-
lerde bir kıpırdanma vardır, ama seviyesi bunun yarısı kadardır. "imdi bir de seçim 
esnasında partileri ba$ka ba$ka devletler himaye ediyormu$ gibi lâflar söylendi. 
Muhterem Senatörler bunlar çok tehlikeli, çok yakı$ıksız, çok lüzumsuz sözlerdir. 
Nasıl yakı$tırabiliyoruz bu güzel memlekete ba$kalarının müdahale etti&ini. Razı 
olur muyuz hiçbirimiz? Bu sözlerin hepsini safsata addederek ve bunların hiç kimse 
için de tekrarlanmasına razı olmıyalım. (Alkı"lar)

Küçük Devlet de&iliz buyruldu. Do&rudur büyük Devletiz. Allah’a bin $ükür 
büyük Devletiz. !tibarlı Devletiz. Bütün çabalarımız daha çok itibarlı olmak yolun-
dadır. Öyle olacaktır. Binaenaleyh, gerek iktisatlar içindeki münasebetlerimizde, 
gerekse her türlü iktisadi münasebetlerimizde en mühim meselemiz, milli menfa-
atlerimizdir. Ve daha çok itibarlı, daha çok güçlü olmaktır hedefimiz. Bunun dı$ın-
da bir $ey dü$ünemeyiz.

"imdi, bir hususa daha temas edildi. Biz !ktisadi Devlet Te$ekküllerini ba$kala-
rına verecekmi$iz. Programımızda buna dair olan kayıt yanlı$ anla$ılmı$tır. Muhte-
rem Senatörler, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin durumu gözümüzün önünde böyle 
dururken bâzı tedbirleri dü$ünmeye mecburuz. "ayet bunları de&eri pahasına hal-
ka intikal ettirmek mümkünse. Kim o halk? Hemen akla birtakım insanları zengin 
etmek geliyor. Nereden geliyor? Niçin yüz lirası olan bir ö&retmen bir hisse senedi 
almasın? Niçin böyle dü$ünmüyoruz da mutlaka zenginlerin eline geçece&ini dü$ü-



nüyoruz? "ayet birtakım tesisler var da Devletin ba$ından ve zarar verir durumdan 
çıkarılırsa bu iyi de&il midir? Hepsini de satamıyabilirsiniz ama, mutlaka modern 
sevki idareyi getirmek mecburiyetindeyiz, bu !ktisadi Devlet Te$ekküllerine muh-
terem senatörler.

Bizatihi Devlet idarecili&inin natüründe var modern $evki idarecilik. Yok bu-
nun dı$ında bir $ey, olmuyor. Siyasi kuvvet de&i$iyor. Siyasi kuvvetin çe$itli tutum-
ları oluyor. Hepimiz burada vatanperverane söylüyoruz. Yapmıyalım, etmiyelim 
diyoruz. Birtakım sıkıntılar içinde malûl olduk geliyoruz. Onun için geliniz $unu 
müesseseyi olarak halledelim, hal yollarını bulabildi&imiz müddetçe diledi&imiz 
miktarda yapalım diyoruz.

Binaenaleyh, programımızda yazılı olan $ey o maksatla yazılmı$tır. Yine di-
yoruz ki, devletçilikle plânlama arasında bir ba& mevcut de&ildir. Bunlar ayrı ayrı 
$eylerdir.

"imdi TRT meselesine geliyoruz; muhterem senatörler biz Hükümet olarak 
TRT’nin bizim âmalimize hizmet etmesini istemeyiz. Hiç kimsenin bizim âmalimize 
hizmet etmesini istemeyiz. Sadece milletin ve memleketin âmalina hizmet etmesi-
ni isteriz. Biz bugün nöbetteyiz, biz gideriz yarın siz gelirsiniz, siz $ikâyet edersiniz 
bu defa... !$te biz bu tarafsızlı&ı getirelim istiyoruz. Hiç kimsenin ku$kulanmasına 
lüzum yok, alıngan olmasına da lüzum yok. Mâkul olmıyan $eyler daima kar$ınız-
da eriyip gidecektir. Biz getirelim, mâkul bulmadı&ınız hususları tenkidedersiniz. 
Mâkul olmıyanlar üzerinde biz ısrar etmeyiz. Mâkul olan $eyler getirece&imizden 
de emin olabilirsiniz.

"imdi Sayın Bekata’nın tenkidlerine gelece&im. Evvelâ daha evvel sadece din-
ledim. Muhterem Senatörler, e&er cevapsız kalmı$ veya kâfi miktarda de&inemedi-
&im hususlar olursa, bunları zamanın kifayetsizli&ine ve sizleri daha çok yormamak 
istedi&ime ve bunları daima hepinizle görü$meye hazır oldu&umu beyan ederek 
müsamahanıza sı&ınırım.

"imdi Sayın Bekata’nın tenkidinde evvelâ umumi havasını tahlil etmek isterim. 
Bir polemi&e hiçbir $ekilde girmek istemiyorum. Sadece $unu arz etmek isterim ki, 
a$a&ı yukarı dokuz sayfayı tutan tenkidini dikkatle dinledim ve kendileri konu$ur-
larken de dikkatle takibettim. Bir defa bu tenkidlerinin içinde henüz seçimden yeni 
çıkmı$ olmanın zannediyorum bir havası var. Bu hava program tenkidinden çok 
seçim tenkidini ihtiva ediyor. !kinci bir mesele de burada Hükümetim mi tenkid 
ediliyor? Yoksa Hükümet Programı mı tenkid ediliyor? Yer yer bu karı$mı$. !kinci 
havası da o. Simdi burada bir mühim nokta var ki; hepimizin bunda mü$terek bir 
karara varmamız lâzımdır. Sayın Bekata bir tahlil yapıyor; 13 milyon reyden takri-
ben 5 milyon reyi Adalet Partisi almı$tır. Takriben 52,87 dediler.

HIFZI O%UZ BEKATA (Ankara) — Resmi rakamlara dayanarak söyledim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Evet, evet resmi… Ben de 
zaten rakama itiraz etmiyorum. Rakam do&ru.



"imdi i$tirak edenin %52,87’sini almı$ız. Ama bu 13 milyon seçmenin 5 mil-
yonu eder. Hesabı böyle yaptı&ınız takdirde 52,87’den daha a$a&ı dü$er. Takriben 
%30’a dü$er. "ayet Sayın Bekata diyorsa ki, siz %30’u temsil ediyorsunuz... O za-
man demokrasinin kaidesine riayet etmiyor, demektir. O zaman muhalefet %16’ya 
dü$er. (A.P. sıralarından gülü"meler) Böyle bir $ey demedi&ini zannediyorum, yalnız 
yanlı$ anla$ılmasın. Bu mânada demedi&ini zannediyorum.

Muhterem Senatörler, her $eyi açık ve sarih olarak ortaya koymak lâzımdır. 
Demokrasi bir kaideler mecmuası. Ne yapaca&ız? Gelmemi$ vatanda$ sandık ba-
$ına; %71’i ancak gelmi$. Buna göre mi yapaca&ız, azınlık veya ço&unlu&u. Yoksa 
yüzde yüze göre mi yapaca&ız? O zaman, yeni herkesi zorla sandık ba$ına getirmek 
diye bir durumumuz yok ki. Yani sakın Sayın Bekata $öyle bir $ey demeye hazır-
lanmasın: “13 milyon reyin üzerinden yüzde 30’u aldınız.” Henüz hepimiz mey-
danlardan yeni geliyoruz. Epeyce u&ra$tık geliyoruz. Biz, be$ parti ve müstakiller 
kar$ısında Adalet Partisi olarak böyle bir netice almayı muvaffakiyet addediyoruz. 
Bu bizim kendi hesabımızdır, muhterem senatörler, ö&ünmek için söylemiyorum. 
Fakat, kolay bir i$ olmamı$tır. Daha güvenoyu dahi almadan bizi ekseriyetten mah-
rum etmemenizi rica ederim. (Sa#dan alkı"lar)

"imdi muhterem senatörler, bunun içerisindeki ikinci dü$ünce: “13 milyon re-
yin Hükümetisiniz.” Evet, biz 13 milyon reyin Hükümetiyiz. Yani bize rey versin 
veya vermesin, hiç sormıyaca&ız kim bize rey verdi veya kim bize rey vermedi diye. 
(32 milyonun sesleri) Evet 32 milyonun. Son sayıma göre 31 milyon 400 bin Türk’ün, 
Türk vatanda$ının Hükümetiyiz. Kapılarımız herkese açıktır, hiçbir kimseye tefriki 
muamele yapmıyaca&ız. (Sa#dan alkı"lar) Bu mânada söylüyor ise tamamen kendi-
siyle beraberim.

"imdi, muhterem beyefendiler, biz huzur ve refah yarataca&ımızı millete ta-
ahhüdettik. Hata etmedik, bunda kusur da etmedik. Huzur ve refah Türkiye için 
lâzımdır ve bu taahhüdü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalı$aca&ız.

Sayın Bekata benim temas etti&im bir beyanımdan bahis buyurdu; “Kabi-
ne te$kili sırasında hatalarımız olmu$tur” demi$im, ben bunu tekzibetmemi$im. 
Muhterem Senatörler, hepiniz günlük hayatın seyrini görüyorsunuz, her çıkan $eyi 
tekzibetmek imkânından mahrumuz. Tekzibedilmiyen bir $eyin do&ru oldu&una 
dair elde bir kaziye mi vardır? Böyle bir $ey mevzubahis de&ildir, huzurunuzda arz 
ediyorum. Bizim Hükümetimiz, bizim te$kil edilen Hükümetimiz bu memleketin 
pırlanta gibi çocuklarıdır. Hepsinin liyakat ve ehliyeti vardır. Biz Hükümetimizi bu 
kanaatte olarak getirdik. (Alkı"lar)

"imdi bir hususu arz etmek isterim. Çok, mühim bir $ey, henüz hiçbir $ey yap-
mamı$ insanları ne sevebilirsiniz, ne de yerebilirsiniz. Bunun için elinizde bir kıstas 
yok. Bu sadece bizim Hükümet için do&ru de&il, her $ey için böyle. Hiçbir $ey yap-
mamı$ insanları ne yermeye, ne de methetmeye hakkımız yoktur. Bu itibarla geli-
niz muhabbet partileri olarak programlar üzerinde kalalım da Kabine $ahsiyetleri 
içerisine girmiyelim. O zaman zorluk olur. Bu i$ler nöbet meselesidir, ilerde sizin 



getirece&iniz kabine hususunda bizde bu $ekilde hareket edersek sizin içinizde sı-
kıntıya sebeboluruz.

"imdi Sayın Bekata “kendilerinden evvel gelen hükümetlerin hizmetlerini 
inkâr etmi$lerdir.” diyor. Ben böyle bir $ey yapmadım. Evvelâ $urasını arz edeyim; 
bu güzel vatana, bu mübarek topraklara bir ta$ koyana medyunu $ükranım. Bina-
enaleyh, niçin inkâr edeyim; bizden evvelki hükümetlerin hizmetlerini? Böyle bir 
$ey yok.

"imdi yine Sayın Bekata diyor ki, programda yer verilen belli ba$lı meselelerin 
hal çareleri olarak sık sık gerekli bütün tedbirler alınacaktır, gibi belirsiz ve yetersiz 
vaitler görüyoruz.

Gönül isterdi ki bunun misalleri olsun, misaller üzerinden bunun münaka$ası-
nı yapalım. Gayet tabii o $ekilde beyanlar da olacaktır.

Bunlar priyoriteleri gösterir. Bir kısmı yapılacaktır, bir kısmı tetkik edilecektir, 
bir kısmı hakkında gerekli tedbirler alınacaktır. Gayet tabii, bir i$ silsilesi içinde pri-
yoriteleri gösterir. Ama $ayet bütün program ba$tan a$a&ı, “gerekli bütün tedbirler 
alınacaktır” diye gidiyorsa bir yanlı$lık olması lâzım.

Sayın Bekata benim konu$malarındaki bir hususa daha de&inmek isterim. 
Türkiye’de bunda da mü$terek bir anlayı$a varmamız lâzım. Sayın Bekata diyor ki, 
bizim program aynı zamanda bu taahhüdü Atatürk devrimlerinin bütün milletin 
ortak malı oldu&unun yeni bir ifadesi olarak alıyoruz. “Gayet tabii, gayet tabii öyle 
olacak... Atatürk devrimlerinin sahibi sadece Halk Partisi olursa, milletin yüzde 
35’i olursa, yahut yüzde 40’ı olursa o zaman Atatürk’e kar$ı büyük kötülük edilmi$ 
olur. Milletin yüzde yüzü Atatürk devrimlerinin sahibidir. (!iddetli alkı"lar)

Yine Sayın Bekata; “Hür, Batılı ve medeni bir toplum düzeni kurabilmek, de-
mokratik Anayasamızın getirdi&i hürriyet meselelerini ya$atmak ve geli$tirmek, 
bunlar bizim malımız diyor. Bunlar bizim malımız diyor Sayın Bekata... Ve diyor ki, 
benimsediniz, memnun olduk. Biz bunları ba$kasının malı olarak benimsemedik, 
Türkiye’nin ihtiyaçları için kendi felsefenizin icabı olarak benimsemi$izdir. (Sa#dan 
alkı"lar)

“!darenin tarafsızlı&ı, uzun mücadeleler sonunda kavu$ulan ve temeli C.H.P. 
tarafından atılan bir eserdir” diyor ki, Sayın Bekata buna i$tirak etmeye imkân yok-
tur.

"imdi söylemek istedi&im nokta $udur; Hükümet programlarına bir hesap bi-
lançosu yapılmaz. Ben 20-25 senelik programlara baktım, biz bu i$i söyle devraldık 
diye bir bilanço ve envanter yoktur o programlarda. Bu itibarla bir inkâr keyfiyeti 
mevzubahis de&ildir. Her devir kendi hesabını kendi içinde yapar. Seçmenin gözü 
önünde bunlar de&erlenir, muhassalası da Millet Meclisinde olur.

"imdi bir hususa daha de&inmek isterim. Yine Sayın Bekata’nın konu$masın-
da: “Bu durum ek finansman ihtiyaçlarını kar$ılamaktan vazgeçildi&i vergi refor-
munu tamamlamaktan, zirai kazançların vergilendirilmesinden kaçınıldı&ı intiba-



ını yaratmaktadır.” Böyle bir durum yok. Biz vergi reformuna devam etmiyece&iz 
demiyoruz ki... Vergisiz Devlet olmasına imkân yoktur. Ne ile göreceksiniz i$leri?

"imdi $u hususu da Sayın Bekata’nın konu$masından anlıyorum: “!ktisadi 
Devlet Te$ekküllerinin kurucusu olan C.H.P. eserine sahip çıkarak, bu fikrin geli$-
mesine mâni olmaya çalı$acaktır..” Zararlarını istiyoruz C.H.P.’den !ktisadi Devlet 
Te$ekküllerinin.. (Sa#dan gülü"meler, alkı"lar) Eser sizinse zararlarını istiyoruz... 
(Sa#dan alkı"lar)

Yine buyuruyorlar ki, Sayın Bekata; “Plân ve devletçilik anlayı$ı ile mutabık 
olmadı&ımızı bilhassa belirtmeliyiz.” Tabii, gayet tabii olmıyaca&ız… Farkımız ola-
caktır plân ve devletçilik anlayı$ından. Biz ayrı bir görü$ün sahipleriyiz, siz ayrı bir 
görü$ün sahiplerisiniz. Onun için $a$mamak lâzım. E&er ikisi beraber olursa, zaten 
terakkiye gidemeyiz. O zaman muhalefet olmaz.

"imdi, Sayın Bekata bir husus daha söylüyor, diyor ki: “Hükümetin bu anlayı$ 
ve tutumu ile plânın plân hedeflerimden uzakla$tırılması endi$esini ta$ıyoruz.” Hiç 
endi$eye mahal yok. Hem plânın hedeflerine ula$ılacak, hem bu hedefler geçilecek 
ve bunlardan daha mühimi; milletin istedi&i hedeflere ula$ılacaktır. (Sa#dan alkı"-
lar)

Bir cümlesine daha dokunmak isterim, özür dileyerek. “Bu bakımdan biz gün-
lük çıkarları ve seçimleri de&il, gelecek nesilleri dü$ünmekte ve Türkiye’nin ana 
dâvalarına sahip çıkmakta devam edece&iz.” Bu, çok güzel bir beyan. Yalnız, bunun-
la seçim kazanıp gelenlerin, günlük çıkarları ve seçimleri dü$ündü&ü iddiası var ise 
bunun altında, buna i$tirak etmeye imkân yok. Çünkü bu, bu takdirde Büyük Türk 
Milletinin seçim iradesi hakkında $üphe izhar etmek olur. (Sa#dan “bravo” sesleri ve 
alkı"lar)

"imdi, bir hususu daha buyuruyorlar. Diyorlar ki; “Çok avantajlı durumda bu-
lunmaktadırlar. Yani Demirel Hükümeti i$e !nönü hükümetlerinin birlikte ya$adı&ı 
çetin $artlar içinde sa&ladı&ı bugünkü imkânlara kolayca sahibolarak i$e ba$lamak-
tadır.”

"imdi, burada birçok münaka$alar yapılabilir. Ben bu münaka$aları yapacak 
de&ilim. Yalnız avantajlar varsa gayet tabiidir ki, Hükümetten gidenler defterini, 
kalemini, çantasını, toplayıp gitti&i gibi bu avantajları da toplayıp gidecek de&iller 
ya... (Gülü"meler) Bu avantajlar duracaktır orada. Gayet tabii duracak; Hükümette 
temadiyet olmıyacak mı? Peki dezavantajlarını ne yapaca&ız? Binaenaleyh biz, gay-
ret tabii ki, reddi miras içinde olamazdık. Hükümetlerin temadisi icabı ne bırakıl-
dıysa aldık; avantajını avantaj, dezavantajını dezavantaj.

"imdi, bir husus daha vardır. Her defasında bu tenkidlerde bunları görüyoruz.

Sayın Bekata buyuruyor ki, “1964’te ihracatımız rekor seviye olan 400 milyon 
dolara eri$mi$tir.” 1965 yılında da 500 milyon dolara eri$ecek, 480 milyon dolara 
eri$ecektir. !hracat olacak. Binaenaleyh, ümidederiz ki, 1966’da 1967’de daha çok 
gidelim. Bunu anlıyorum ki, “bizim devretti&imiz zaman bu idi.” Demek istiyorlar. 



Binaenaleyh, bu bizim için iyi bir i$aret olacaktır. Biz muvaffakiyetlerimizi bu baz 
üzerinden ölçece&iz. Zannediyorum ki, bu rakam o maksat için verilmi$tir. (Gülü"-
meler)

"imdi burada bir hususa dokunmak istiyorum. Diyorlar ki, Sayın Bekata; pet-
rolde 1961 senesinde 414 bin tondan 1964 senesinde 78 bin tona çıktık. Yani, üç 
senede iki misli çıktık. "imdi bir de ben söyliyece&im, bu sene ne olmu$tur. 1965’te 
de geçen dokuz ay zarfında 565 tondan bu senenin dokuz ayında dokuz bin küsur 
tona çıkmı$ız ve sene sonuna kadar da, geçen sene 878 bin ton iken bu sene sonun-
da 1,5 milyon tona çıkaca&ız; bunu kaydetmek isterim. Yalnız burada bir $eyi söy-
lemiyorlar Sayın Bekata. Keban Barajı münaka$asını Mecliste yaptık. Kendilerinin 
geçmi$ hizmetleri için, bu i$te her kimin hizmeti geçti ise te$ekkür ederiz. Geçmi$ 
hizmetler için te$ekkür ederiz. Ama Dördüncü Koalisyon olarak biz Keban Barajı-
nın finansmanını muallâkta devraldık. Bu hususun burada kaydedilmesi lâzımdır; 
muallâkta devralınmı$tır, finansmanı. Yok, biz finansmanını ayarlamı$tık, parasını 
bulmu$tuk, dı$ tediyesini... E&er böyle bir iddia var ise kiminle hangi tarihte fi-
nansman mukaveleleri imzalanmı$tır, bunların bu kürsüden söylenmesi lâzımdır. 
(Sa#dan alkı"lar) Bir de bâzı sıkıntılar var muhterem senatörler: elektrik enerjisini 
$uradan $uraya çıkardık diyoruz ama, elektrik enerjisi gelecek sene yok… Kömür 
sıkıntısı içindedir. Türkiye çimento sıkıntısı içindedir. Birçok sanayi mamullerinin 
sıkıntısı içindedir. Binaenaleyh, biz avantajları ve dezavantajları beraber aldık der-
ken, verilecek çok misalimiz var.

"imdi Sayın Bekata’nın konu$malarının sonuna geliyorum. Bir defa hiç kimse-
nin endi$esi olmasın, biz bize ba&lanan ümitleri bo$a çıkarmak için mesuliyetimizi 
müdrikiz. Büyük Türk Milleti bizi ümit içerisinde buraya göndermi$tir ve biz bu-
nun bize verdi&i a&ırlı&ı omuzlarımızda ta$ıyoruz. Büyük Türk Milletine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Senatosuna, Millet Meclisine lâyık olmaya gayret edece&iz. 
Bundan hiç kimsenin endi$esi olmasın ve Sayın Bekata’ya sözlerinin sonundaki ve 
sözlerinin birçok yerlerindeki yapıcı tenkidlerinden, iyi temennilerinden dolayı te-
$ekkürlerimi sunarım. (Alkı"lar)

Sayın Yıldız’ın konu$masının ikinci kısmını anlamadım. Yani Sayın Yıldız bu 
konu$manın ikinci meselesi olarak neyi kasdediyor anlamadım. “Siyasal strateji”den 
bahsettiler. Muhterem Senatörler, Türkiye’de Meclislerin üstünde, milletin üstün-
de birtakım kuvvetlere mi burada dokunulmaktadır, bunun sarahaten bilinmesi 
lâzım. Biz milletten rey almı$ gelmi$ insanlarız, milletin güvenine mazhar olmu$ 
insanlarız ve millete hesap veririz. Ba$kasına hesap vermeyiz de&il, kanunların ica-
bı ne ise o olacaktır. Türkiye Kanun Devletidir. "ayet bunu kasdetmemi$lerse özür 
dilerim, çok özür dilerim. Bunu kasdetmi$lerse mütalâa yürütece&im. Mütalâa $öy-
le olacaktır muhterem senatörler: Bu memlekette hiç kimse milletin iradesi üzerin-
de birtakım gölgeleri dola$tıramaz. (Sa#dan “bravo” sesleri, alkı"lar) Anayasa vardır, 
nizam vardır, Hukuk Devleti vardır. Bunları yazaca&ız, milletin referandumundan 
geçirece&iz, sonra Adalet Partisi Hükümeti iyi hareket etmedi, diye bunları bir ke-
nara ataca&ız. Böyle $ey olmaz. E&er böyle ise düzen, biz düzenimizi kuramamı$ız 



demektir. Bir zincir içerisinde bütün murakabe kanallarının bulunması lâzımdır ve 
vardır. O zaman 1961 Anayasasının Türkiye’ye Devleti getiremedi&i iddiası için-
de oluruz. 1961 Anayasası bizim kanaatimizce Devleti müesseseleriyle getirmi$tir. 
Ümidederim ki, bu mânada kullanmamı$tır. Fakat biz bu meselede çok hassasız ve 
hepimizin çok hassas olması lâzımdır. Çünkü $u mübarek ve güzel çatının altın-
da bulunmamız, millete hizmet görmemiz daha do&rusu millete hizmet görmek 
için bu muhte$em çatının altında bulunmamız bu dü$ünceye ba&lıdır. Bu itibarla 
e&ilimleri yenmesi meselesi, yenmedi&i takdirde ne olaca&ının gayet gayrivazıh bir 
$ekilde konmasını anlıyamadım. Kendisiyle de ayrıca görü$mek isterim.

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Ehemmiyet vermeyin.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biz sadece a$ırı cereyan-
lardan a$ırı solun de&il, a$ırı sa&ın da, a$ırı olan her $eyin kar$ısındayız. Bunu da 
herkesin bilmesi lâzımdır.

Muhterem Senatörler, hemen hemen vâki konu$maların, yapılmı$ tenkidlerin 
cevap verebildi&im, daha do&rusu notlarımda bulunan, hafızamda bulunan kısım-
larına cevaplarımı, izahlarımı arz etmi$ bulunuyorum.

Sabrınızı suiistimal etti&im için özür dilerim, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(!iddetli alkı"lar ve “bravo” sesleri)

BA$KAN — Son söz Sayın Dikeçligil’in (Son söz yok, sesleri) Efendim, !çtüzü-
&ümüzün 130’uncu maddesi sarihtir. Sayın Ba$bakanın izahatiyle biter. Ana pren-
siptir, onun için söyledim. Görü$melerimiz burada bitmi$tir.

9.11.1965 Salı günü saat 15’de toplanmak üzere Birle$imi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 20.55
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Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Güvenoyu müzakerelerine ba$lıyoruz.

Riyasete müracaat ederek, grupları adına söz istiyen arkada$ların isimlerini 
sırası ile okuyorum

C.H.P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzio&lu, M.P. Grupu adına Sayın Faruk 
Önder, T.!.P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Aybar, C.K.M.P. Grupu adına Sayın 
Alpaslan Türke$, Y.T.P. Grupu adına Sayın Ekrem Alican, A.P. Grupu adına Sayın 
Muhittin Güven. 

"ahısları adına söz alan arkada$larımız ise sırası ile $öyledir: Arif Ertunga, !l-
hami Ertem, Re$at Özarda, Nihat Diler, !hsan Ataöv, "adi Binay, Selâhattin Hak-
kı Esato&lu, !lyas Kılıç, Niyazi Özgüç, Kemal Palo&lu, Cevat Önder, Kâmran Evliya 
o&lu, Kemal Sarıibrahimo&lu, !smet Kapısız, !brahim Sıtkı Hatipo&lu, Hilmi !$gü-
zar, Turhan Bilgin, Mustafa Akalın, Hasan Tez, Ahmet Tahtakılıç, Ruhi Soyer, Ali 
Cüceo&lu, Kadri Ero&an, Re$it Ülker, Kasım Gülek, Nazif Kurucu, Yusuf Ziya Ba-
hadınlı, Ali Karcı, Tarık Ziya Ekici, Yunus Koçak, Behice Boran, Adil Kurtel, "aban 
Erik, Sadık Tekin Müftüo&lu, Ali Karahan, Arif Emre, Memduh Erdemir, Abdülbari 
Aydo&an, Ali Rıza Uzuner, Muzaffer Özda& ve Celâl Nuri Koç.

Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzio&lu’nundur, buyurunuz 
efendim.

Muhterem arkada$lar, yazılı konu$malar !çtüzü&ümüze göre 20 dakika ile ka-
yıtlıdır. "imdiye kadarki teamül gruplar adına yapılan yazılı konu$maların bu kay-
dın dı$ında tutulması merkezindedir. Bütün gruplar adına yapılan konu$maların 
bu kayıt dı$ında tutulması hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
bul etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Buyurunuz Sayın Feyzio&lu... (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Millet Meclisi-
nin sayın üyeleri, Hükümet programı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nun görü$lerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum.



Dü$ündüklerimizi açık yüreklilikle ve açık bir dille söyliyece&iz.

!nandı&ımız fikirleri, gördü&ümüz gerçekleri büyük milletimize faydalı olmak 
ve ona her$eyi göstermek endi$esinden ba$ka hiç bir kaygıya kapılmadan ifade ede-
ce&iz. Tenkidlerimizde açık, samimî ve daima yapıcı olaca&ız.

Bir seçimden çıktık. Büyük milletimizin verdi&i kararları saygiyle kar$ılıyoruz. 
Milyonlarca yurtda$ımızın helâl reyleriyle ve güveni ile muhalefet partisi olarak, 
muhalefetin de iktidar kadar $erefli, muhalefetin de iktidar kadar faydalı bir hiz-
met yeri oldu&u inancı içinde vazifemize $evkle ba$lamı$ bulunuyoruz. Yürekleri-
miz 32 milyona yakla$an milletimizin bütün fertlerine kar$ı sevgi ve hizmet a$kı 
ile doludur. Gittikleri yolun do&rulu&una inanmı$ insanlar olarak yeni vazife döne-
minde de, bu defa muhalefet partisi sıfatiyle, fakat daima aynı vatanseverlik, dai-
ma aynı sorumluluk duygusu ile Cumhuriyet Halk Partisinin geçmi$teki büyük ve 
tarihî hizmetlerine daha büyük hizmetler ilâve etmek azmi ve imanı içinde vazifeye 
ba$lamı$ bulunuyoruz. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Millet ve memleket yararına olan her tedbir ve davranı$ı kimden gelirse gelsin, 
tam bir iyi niyetle desteklemeye hazırız.

Fakat, Anayasaya ve demokratik rejimin icaplarına aykırı, ülkemizin ekonomik 
geli$mesi bakımından zararlı, halkın menfaatlerine zıt görece&imiz her hareketin 
kar$ısına yıkılmaz bir azimle, hudutsuz bir cesaretle dikilmeye ve bu gibi davranı$-
ları mutlaka önlemeye de aynı $ekilde kararlıyız. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım,

Artık Türkiye’de rejim meselesini, sistem ve siyasi düzen dâvasını tartı$ma ko-
nusu olmaktan çıkarmak ortak ülkümüz olmalıdır.

“Hangi siyasi görü$e sahibolursak olalım birbirimize tahammül etmek, birbiri-
mizin fikir ve davranı$larına kar$ı müsamahalı olmak gerekti&ine inanıyoruz” tar-
zındaki Hükümet beyanını de&erli bir senet telâkki ediyoruz!

Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs Devrimine dayanan Anayasamızı, ruhu ve met-
niyle hâkim kılmak, ne yalnız Hükümetinin, ne yalnız muhalefetin görevi de&ildir. 
Atatürk ilkelerini ve 27 Mayıs Anayasasını, ruhu ve metni ile hâkim kılmak, ister 
iktidarda, ister muhalefette bulunsunlar, bütün siyasi partilerimizin ortak hedefi 
olmalıdır.

Atatürk devrimlerinden ve 27 Mayıs devriminden geri dönülemez. Nasıl ki ır-
maklar tersine akıtılamazsa, Türk Milletinin kurtulu$ ve yükseli$ tarihi de tersine 
çevrilemiyecektir. Gerek Atatürk devrimlerine gerek 27 Mayıs Devrimine kar$ı gi-
ri$ilecek her davranı$ı önlemek üzere, muhalefet partisi olarak, bize dü$en bekçilik 
görevini tam bir uyanıklık ve yılmaz bir cesaretle yerine getirece&iz. (C.H.P. sırala-
rından bravo sesleri alkı"lar)

Arkada$larım,

Türkiye’de rejimin selâmeti, yurtta$lar arasında huzurun ve karde$li&in deva-
mı, iktidar ve muhalefet münasebetlerinin demokratik mücadele sınırları içinde 



verimli ve faydalı bir $ekilde yürüyebilmesi, hep bu temel ilkelerde gösterilecek sa-
mimiyete ba&lıdır.

Dudaktan 27 Mayısa ve Atatürk ilkelerine ba&lılık ifade edip, el altından ve 
fırsat buldukça 27 Mayıs dü$manlı&ı yayanlar, ya da yurtta$ların saygı ile siyaset 
mücadelesi dı$ında tutulması gereken dinî inançlarını siyasi yükselme basama&ı 
halinde istismar edenler, yurtta$ın kutsal inançlarını, tertemiz duygularını poli-
tikalarının âleti ve oy toplama vasıtası haline getirenler, yurdun huzuruna, yurt-
ta$lar arasındaki sevgi ve karde$lik ba&larına, hürriyet rejiminin normal i$leyi$ine 
kasdedenlerdir. Bu gibi ikili davranı$lara asla müsaade etmiyece&iz. (C.H.P. sırala-
rından bravo sesleri ve sürekli alkı"lar) Atatürk devrimlerine, 27 Mayısa ve 27 Mayı-
sın getirdi&i Anayasanın temel ilkelerine hiç kimse el uzatamıyacaktır. Bu konuda 
da Hükümet programında yer alan “Atatürk ilkelerine ve 27 Mayısa dayanan Ana-
yasayı ruhu ve metni ile hâkim kılmak $a$maz hedefimizdir.” tarzındaki açık temi-
nat sözlerini bir senet sayıyoruz.

Türkiye’de siyasi düzenin huzuru ve selâmeti, Hükümetin verdi&i bu sözlere 
samimiyetle sadık kalmasına ba&lıdır. Bu sebepledir ki, bir Hükümet üyesinin sa-
hibi bulundu&u gazetede, daha $imdiden, Anayasa ile siyasi haklarından mahrum 
edilmi$ bir zatın Senatonun tabiî üyesi oldu&unu iddia eden yazılar çıkmasını ha-
yırlı bir i$aret olarak saymıyor ve bu yoldan tez geri dönülmesini memleket huzuru 
namına talebediyoruz. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri ve alkı"lar) (Kimin gazetesi 
sesleri) Hükümet üyesi olan bir zatın gazetesi.

Sayın arkada$larım,

Hükümet programında “yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız i$lemesi bü-
tün meselelerin dü&üm noktasıdır.” deniliyor. Temel fikirde Hükümetle beraberiz. 
Elbette hürriyet rejiminin arızasız olarak i$lemesi bütün meselelerin dü&üm nok-
tasıdır. Ancak, buradaki “arıza” sözü ile ne kasdedildi&ini açıklanmaya muhtaç gö-
rüyoruz.

Hükümet programı 10 Ekim seçimlerini Türk demokrasi tarihinin “en önemli 
bir dönüm noktası” olarak belirtiyor.

10 Ekim 1965 seçimleri belki Adalet Partisinin tarihinde bir dönüm noktası 
olabilir. Fakat Türk demokrasi tarihinin akı$ı içinde, 10 Ekim seçimleri normal bir 
olaydır.

Demokrasi tarihimizin asıl dönüm noktalarını ba$ka tarihlerde aramak 
lâzımdır. Açık ve dürüst olarak, dü$ündüklerimizi ve endi$elerimizi söylemeye 
mecburuz. Bunu hem milletimize kar$ı, hem de uyarmakla, denetlemekle görevli 
oldu&umuz Hükümete kar$ı bir vazife sayıyoruz.

Türkiye’de serbest ve dürüst bir seçimle bir partinin iktidara gelmesi ve günün 
birinde iktidardan gitmesi, yeni Anayasa düzeninde, artık normal bir olay sayılmak 
gerekir.

Bu noktaya kolay gelmedik arkada$lar.



Yarına ümitle bakmak ve geçmi$ten ibret alarak aynı hataları i$lememek için, 
a$tı&ımız mesafeyi birkaç fırça darbesi ile kısaca belirtmekte fayda var.

Me$rutiyet tecrübeleri, Büyük Atatürk’ün önderli&inde Anadolu ihtilâli, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin açılı$ı, saltanatın ilgası ve Cumhuriyetin ilânı, iflâsla 
sonuçlanan çok partili hayat tecrübeleri, 1945’te yeniden çok partili hayata geçi$, 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının tek dereceli seçimi kabul ederek her yurtta$a 
do&rudan do&ruya milletvekillerini seçme hakkını vermesi, seçim kanunları ve uy-
gulamasındaki $ikâyetleri ortadan kaldırmak üzere iyi niyetli düzeltmeler yapılarak 
iktidarın ve anamuhalefet partisinin oy birli&iyle çıkarılan 1950 Seçim Kanunu sa-
yesinde, tarihimizde ilk defa olarak bir iktidarın millet reyi ile yerini terk etmesi...

Demokratik geli$memiz bu noktadan sonra sarsıntısız ve arızasız ilerliyebilirdi, 
ilerliyebilmeliydi. Yazık ki, böyle olmadı. Bilhassa 1954 ten sonra, demokratik reji-
min birçok esasları, seçimlerde güvenlik ve e$itlik, radyodan tarafların e$it olarak 
faydalanması, basın, toplantı, seyahat hürriyetleri, fikir ve söz hürriyeti, idarenin 
hukuk dı$ı kararlarına kar$ı bir kaza merciine ba$vurabilme hakkı, birbiri ardından 
zedelendi. (A.P. sıralarından Hükümet programını tenkid et, sesleri) Acı olayları tefer-
ruatiyle hatırlatacak de&ilim. Sadece $unu belirtmek isterim.

Hükümet programındaki hürriyet rejiminin arızasız i$lemesi ibaresindeki “arı-
za” kelimesinden biz parti organı radyoyu, Anayasa dı$ı tahkikat komisyonlarını, 
ne$ir yasaklarını ve benzeri arızaları anlıyoruz. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, al-
kı"lar)

27 Mayıs Devrimi bu arızaları gidermek ve Türkiye’de demokratik rejimi bütün 
icaplariyle, bütün teminat müesseseleriyle yerle$tirmek için yapılmı$tır.

Hükümet programında metni ve ruhu ile hâkim kılınaca&ı belirtilen Anayasa-
nın daha ilk cümlesinde 27 Mayısın nedenleri ve mahiyeti tarif edilmi$tir. “Anayasa 
ve hukuk dı$ı tutum ve davranı$lariyle me$rulu&unu kaybetmi$ bir iktidara kar$ı 
direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti” Anayasa 
i$te bu tarifle ba$lıyor. Hepimiz bu tarifte birle$meye mecburuz. Anayasaya saygı, 
onun temeline, onun ilk cümlesine saygı ile ba$lar.

Türkiye’de, demokratik rejim bakımından en önemli dönüm noktalarından 
biri, bizce, siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda ciddî hamlelerin ba$langıcı olan bu 
yeni Anayasadır. 27 Mayısla ba$lıyan devri, programda söylendi&i gibi, sadece kı-
rıcı, mübalâ&alı, tezatlı hâdiselerle dolu bir intikal devri olarak de&il, siyasi rejim 
bakımından da, iktisadi ve sosyal konularda da bir “sıhhate kavu$ma” devri olarak 
görmek lâzımdır.

Sayın arkada$larım,

Kader birli&i içinde ya$ıyan otuz iki milyona yakın yurtta$ olarak, yüreklerimi-
zi ümitle doldurmak, Türkiye’de demokratik rejimin ve hürriyetler düzeninin kısa 
zamanda açtı&ı mesafeyi ölçerek milletçe gelece&e itam bir güvenle bakmak için, 
son be$ yılda siyasi rejim ve hürriyetler alanında kaydedilen ilerlemeleri ölçmemiz 



faydalı olur. Böyle bir muhasebe, büyük milletimizin yarınına daha güvenle bakma-
mıza, yüreklerimizin iyimserlikle dolmasına yol açacaktır. Türkiye’de demokratik 
hürriyetler rejiminin bu rejime yürekten ba&lı insanlar elinde nasıl kısa zamanda 
geli$ip kökle$ece&ini gösterecektir.

Sayın Hükümet Ba$kanının seçimlerden önce ve sonra yaptı&ı konu$malarda 
kullandı&ı bir tâbir var. 1960 tan bu yana geçen 5 yıldan, Sayın Hükümet Ba$kanı, 
“heba edilmi$ be$ yıl” diye bahsetti. Bu sözler böyle bir açıklamayı daha da zaruri 
kılmı$tır.

Arkada$larım;

Son be$ yılda, Türkiye, tarihinin en demokratik Anayasasına kavu$mu$tur. 
(Orta sıralardan bravo sesleri, "iddetli alkı"lar) Son be$ yılda Türkiye, kanunların 
Anayasaya uygunlu&u dâvasını, sonu gelmez siyasi kavgaların konusu olmaktan çı-
karmak amacı ile yıllarca hasreti çekilen Anayasa Mahkemesini kurmu$ ve bu mah-
keme 1962 Nisanında çalı$maya ba$lamı$tır.

Türkiye’de, yargı organlarının ba&ımsızlı&ı dâvası çözülmü$tür. Hâkimlerin, 
Allah’tan ve vicdanlarından ba$ka kimseden korkmaksızın, tam bir ba&ımsızlık ve 
teminat içinde karar verebilmeleri, zengin, fakir, partili, partisiz, iktidar mensu-
bu ya da muhalefet mensubu diye dü$ünmeden her yurtta$ın hakkını kanun da-
iresinde tanımaları, gece yarısı iki satırlık gerekçesiz bir yazı ile bir siyaset adamı 
tarafından i$lerinden atılmamaları için, her türlü kanuni tedbirler alınmı$, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Anayasaya uygun olarak 1962 Nisanında çıkarılan bir kanunla 
çalı$malarına ba$lamı$tır.

$lim ocaklarımızın, ilim adamlarımızın ilmî ve idari hak ve hürriyetleri artık 
sarih Anayasa teminatına kavu$mu$tur.

Türkiye’de bugün sadece iktidardaki partinin sesini aksettiren, sadece onun 
propagandasını yapan, muhalefete konu$ma hakkı tanımıyan, vatanda$ları ikiye 
bölen bir Devlet radyosu kalmamı$tır. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Tür-
kiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu 1963 yılında yürürlü#e girmi" ve Devlet Radyosu 
hür bir Anayasa kurumu haline getirilmi"tir. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Türkiye’de artık Toplantı ve Gösteri Yürüyü$leri Kanunu yerini 1963 yılında 
yürürlü&e giren ve adı gibi özü de farklı olan, Toplantı ve Gösteri Yürüyü$ü Hürri-
yeti Kanunu adlı yeni bir kanuna bırakmı$, bu temel haklar tam olarak sa&lanmı$tır.

Bazı idari kararlara kar$ı Danı$tay’a ba$vurma hakkını kaldıran kanunlar da 
tarihe karı$mı$, vatanda$ için her haksız karar aleyhine mahkemeye ba$vurmak 
imkânı açılmı$tır.

“Kaybedilen be$ yıl” denen devrede, yıllarca u&runda mücadele edilen ispat 
hakkı Anayasaya girmi$; kaybedilen be$ yıl dene devrede, ıstırap konusu olan ne$ir 
yasakları sistemine son verilmi$; seçimlerde partilerin radyo dâhil bütün Devlet 
imkânlarından e$it $ekilde faydalanmaları yolunda kanun hükümleri kabul edil-



mi$; iktidar partilerinin Devlet parasını ve araçlarını kendi propagandaları için kul-
lanmaları yasaklanmı$tır.

Siyasi Partiler Kanunu Anayasanın emretti&i $ekilde yürürlü&e girmi$tir. Siya-
si Partiler Kanunu ile Anayasanın dayandı&ı temel ilkeler olan Cumhuriyete, Millî 
Devletin bölünmezli&ine, lâikli&e ve Atatürk devrimlerine, demokratik düzene ve 
bu düzenin me$ruluk esasını te$kil eden 27 Mayıs 1960 Devrimi ilkelerine aykırı 
davranı$lar yasaklanarak, Anayasa Mahkemesinin denetimi altına alınmı$tır.

Millet Meclisi Ba$kanlı&ı - Tanrıya $ükürler olsun - bir siyasi partinin karargâhı 
olmaktan çıkarılıp, topyekûn Meclisin haklarını koruyacak yüce ve tarafsız bir ma-
kam haline getirilmi$, Millet Meclisi müzakerelerinin bile ne$rini yasaklıyan ve en 
basit hürriyet anlayı$ı ile ba&da$mıyan hükümler tarihe karı$mı$tır.

Seyahat hürriyeti, iktidar ve muhalefet mensupları için, tam olarak sa&lanmı$-
tır.

Millî Birlik Hükümeti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderli&indeki çe$itli koalis-
yon hükümetleri zamanında, 1961 milletvekili seçimleri, 1963 mahallî seçimle-
ri, 1964 Senato seçimleri tam bir dürüstlük ve güven içerisinde yapılmı$tır. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 27 Mayıs Anayasasının teminatı altında, bundan böyle, 
Türkiye’de bütün seçimler hür ve dürüst olarak yapılmak mecburiyetindedir. Aksi 
yoldaki hevesler mutlak hüsrana, u&rıyacaktır. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, al-
kı"lar)

Son be$ yıl içinde klâsik ki$i hak ve hürriyetleri yanında, medeni ve ileri bir 
toplumun vazgeçilmez $artı olan iktisadi ve sosyal hak ve hürriyetler de Anayasa-
mızda ilk defa yer almı$, bu hakları gerçekle$tiren kanunlar yürürlü&e konmu$tur.

Sendika hürriyeti “kaybedilen be$ yılda” kanuni teminata kavu$tu. Toplu söz-
le$me hakkı, bu be$ yılda gerçekle$ti. Her nedense Hükümet Programında tek ke-
lime ile bahsedilmiyen grev hakkı Türk i$çisine bu be$ yıl içinde tanındı. Meslekî 
te$ekkülleri kurma hürriyeti, memurların te$kilâtlanma hakkı ve çe$itli sosyal gü-
venlik tedbirleri hep bu kısa zaman içinde gerçekle$ti.

“Heba olan be$ yıl” diye vasıflandırılan devir, Türkiye için plânlı kalkınmaya 
geçi$ devri, daha hızlı, plânsız, dönemin son yılları ile kıyaslanmıyacak kadar daha 
hızlı ve daha istikrarlı bir iktisadi kalkınmanın ba$ladı&ı devir olmu$tur.

Sayısız sulama ve enerji barajlarının santrallerin, fabrikaların, yeni okulların, 
(Adalet Parti sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Çe$itli iktisadi ve sosyal tesislerin ba-
$arı ile ele alındı&ı ve gerçekle$tirildi&i devir olmu$tur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım,

Biraz sonra, zamanımızda çe$itli alanlarda yapılanları, eksik kalanları, Hükü-
metten taleplerimizi söyliyece&iz.

Sulama ve enerji sahasında, size baraj ve santral isimleri ve yerleri sayarak, 
Sayın Demirel’in iyi bildi&i bu mevzularda kendisine teslim ettiklerimizi ve bizim 



ba$layıp bu devirde takibedeceklerimizi birer birer söyliyece&im. Bunları niye söyli-
yece&im? "imdi anlataca&ım nevinden hareketlere son vermek için.

Mademki Bazı arkada$larımız bu tatlı havaya girmi$lerdir, ben de oldukça tatlı 
bir olayı naklederek niçin bu bilgilere ihtiyacoldu&unu belirteyim.

Sayın arkada$larım, Sayın Hükümet Ba$kanı Demirel’in Ba$bakan Yardımcısı 
bulundu&u bir sırada, seçim bölgeme gitti&ini duydum. Ziyaret sebebini, davetler-
den ve ajans, basın haberlerinden ö&rendim. 1963 yılında ben Ba$bakan Yardım-
cısı iken, 2’nci !nönü Hükümeti zamanında, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi ile koalisyon halinde bulundu&umuz günlerde, Türkiye’de bir 
Yüksek !slâm Enstitüsünün daha açılmasına karar verilmi$ ve bunun yeri seçilmi$-
tir; yeni Yüksek !slâm Enstitüsü Kayseri’de yapılacaktı. Binanın temeli atıldı. Ben, 
bilhassa bu temel atma 1963 mahallî seçimleri arifesinde oldu&u ve bu kurulu$ dinî 
ö&retim yapacak bir kurulu$ oldu&u için, bir siyasi istismara yol açmasın endi$esi ile 
veya seçim arefesinde bunu istismar ediyorsunuz ithamına mâruz kalmamak için, 
seçim bölgeme dahi gitmeden bir telgraf çekmekle yetindim. Çok mütevazı bir $e-
kilde temel atılıp i$e ba$landı. Birinci katı bitti, ikinci katı bitti, üçüncü katı bitti...

Üçüncü katı bittikten sonra, bir gün bir haber: Sayın Demirel, yıl 1965, üçüncü 
katı bitmi$ bina... Kayseri Yüksek !slâm Enstitüsünün temelini atmaya gitmi$ler... 
(C.H.P. sıralarından gülü"meler, alkı"lar) Sonra bunu sordum, bu nasıl i$tir? !zah 
ettiler. Efendim her ne kadar Yüksek !slâm Enstitüsü denmi$se de gazetelerde ve 
radyoda, her ne kadar ajansta böyle yayılmı$sa da mesele bu de&ildir. O binanın 
yanında mutfak, yemekhane gibi bazı tesisler kuruluyor, onun temeli atılmak için 
gidilmi$tir dediler. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Sayın arkada$larım, i$te bu gibi mükerrer temel atmalara ve ihale ederek ba$la-
dı&ımız eserlerin yeni ba$lanmı$ gibi gösterilmesine engel olmak için, bazı noktala-
rı belirtmekte fayda görüyorum ve bunları anlataca&ım.

Hükümet Programının iktisadi ve sosyal cephesini tahlil ederken, iktisadi ve 
sosyal konularda da son yıllarda nereden nereye geldi&imizi ve bugün memleketi-
mizin kar$ı kar$ıya bulundu&u ciddî problemleri etraflıca açıklamak imkânını bu-
laca&ım.

"imdi, Hükümet Programının rejim ve siyasi düzenle ilgili kısımlarını daha ya-
kından tahlil etmek isterim.

Muhterem arkada$larım; Hükümet Programında rejim bakımından üzerinde 
dikkatle durulması lâzımgelen birkaç kısım vardır.

Hükümet Programının bir yerinde, “artık rejim meselesini, sistem ve siyasi dü-
zen dâvasını tartı$ma sınırı dı$ında tutmak gerekti&ine inanıyoruz” dendi&i halde, 
aynı programın ba$ka bölümlerinde, Türkiye’de bir rejim ve siyasi düzen tartı$ma-
sını, lüzumsuz yere ve en hararetli $ekilde yeniden ortaya çıkaracak ifadeler yer 
almı$tır.



Seçim sistemi ve Devlet radyosu konusunda alınaca&ı söylenen tedbirler, 
Türkiye’de, artık kapanmı$ olması gereken rejim tartı$maları devrini yeniden aça-
cak mahiyettedir.

Senato seçimlerinde ekseriyet usulüne geçilmesi yolundaki Hükümet görü$ü, 
Senatoda bir siyasi partinin tam hâkimiyetini kurarak muhalefeti Senatodan adım 
adım tasfiye etmek amacını gütmektedir. Yeni iktidar, daha önce denenmi$ ve iflâs 
etmi$ “dikensiz gül bahçesi” kurmak zihniyetine pek erken sürüklenmi$ görünüyor. 
(Orta sıralardan, bravo sesleri, alkı"lar)

Sayın arkada$larım;

Dün Senatoda Sayın Demirel’in, bu nokta üzerinde konu$an hatiplere verdi&i 
cevapları dinledim. Dikkatle dinledim. Ba$bakan meselenin üstünden maharetle 
kayıp geçtiler, özüne dokunmadan.

Sayın Ba$bakan, Senatoda, “biz millete ne vadetmi$sek seçim beyannamemiz-
de, $imdi onu gerçekle$tiriyoruz” dedi. Biraz sonra Adalet Partisi seçim beyanna-
mesinden bir cümleyi aynen okuyarak, bu konuda milletin kar$ısına yazılı taahhüt 
$eklinde nasıl çıkıldı&ını gösterece&im. Fakat asıl önemli olanı, Sayın Ba$bakanın, 
Senatonun ço&unluk sistemi ile seçilmesinin bir mahzuru mu görülmü$tü ki, bu 
sistemden vazgeçilip nispî temsile gidildi tarzındaki ifadesidir.

Sayın arkada$larım, anlatalım... Cumhuriyet Halk Partisi 1961’de yapılan Se-
nato seçimlerinde 3.734.000 oy almı$tı. Yani Senato seçimlerindeki muteber oy-
ların %36,1’ini almı$tı. Aynı seçimlerde 1961 Senato seçimlerinde, Adalet Partisi 
3.560.000 oy, yani %34,5 oy almı$tı. Halk Partisi ile Adalet Partisi arasındaki fark, 
Halk Partisi lehine olmak üzere 233 bin idi.

Arkada$lar, iyi i$liyen bir seçim sisteminde, tahmin edilir ki, daha fazla oy al-
mı$ parti, hiç de&ilse bir senatör fazla getirsin, ya da hiç de&ilse e$it sayıda senatör 
getirsin. Ço&unluk sistemi Senatoda bizi $öyle bir cilve ile kar$ıla$tırdı. 3.734.000 
rey 36 senatör getirdi. Bundan 200.000 daha noksan olan 3 milyon 560 bin rey 71 
senatör getirdi. Millet Cumhuriyet Halk Partisine 200.000 fazla oy vermi$, ama 
Adalet Partisi iki misli fazla senatör almı$ oldu. Ekseriyet sisteminin mahzuru gö-
rüldü de onun için nispî temsile geçildi. Âdil bir seçim yapılsın diye... (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

!kinci nokta $udur: Hükümetten sormak istedi&imiz mesele $udur: Seçim Ka-
nununu, Cumhuriyet Halk Partisi de&il, Türkiye Büyük Millet Meclisi de&i$tirmi$-
tir.

Senatoda, 190 ki$iye yakın üyesi olan Senatoda, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sandalye sayısı 35’ten ibaretti. Demek ki, seçim sistemini Cumhuriyet Halk Partisi-
nin de&i$tirdi&i iddiası varit de&il. Millet Meclisinde, 450 ki$ilik bir Mecliste, C.H.P. 
nin ikiyüz üyesi dahi yoktu. Demek ki, seçim sistemini de&i$tiren Cumhuriyet Halk 
Partisidir, tarzında ucuz polemikler do&ru de&ildir.

Millî iradeye hürmet, Meclise hürmet diyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin her iki kanadından geçerek çıkan bir kanunun ço&unlu&u olmıyan bir partiye 



mal edilmesine göz yummamalıdırlar. Çünkü bu kararı verenler arasında Cumhu-
riyet Halk Partililerin dı$ında üç siyasi partiye mensup arkada$larımız vardı, hiçbir 
siyasi te$ekkülle ba&lı bulunmıyan vardı.

1964’te yapılan de&i$iklik ile $imdi yapılmak istenen arasındaki fark $u: Seçim 
sistemini, Türkiye Büyük Millet Meclisi nispî temsil haline getirdi&i zaman, Adalet 
Partisinin hakkı olandan, milletin verdi&i reyden daha eksik senatörle gelmesini 
dü$ünmedi. Nispî temsilde, Adalet Partisi milletten yüzde kaç oy alırsa aynı oran-
da senatörü getirebilmek imkânına sahiboldu. "imdi yapılmak istenen de&i$iklik, 
1965 seçim sonuçlarına baktı&ımız zaman, Adalet Partisinin $öyle bir hevese kapıl-
dı&ı hissini uyandırıyor: “Türkiye’de oyların %53 kadarını aldık” diyorlar. Oyların 
%47’sini öteki partiler aldı. %53 oyla Senatonun seçimle gelen üyeliklerinin, kabil 
olursa, yüzde yüzünü biz alalım. Milletin %47’sinin verdi&i oylar da, oy verilen kim-
selerin senatör seçilmesi için de&il, fakat bizim senatör adaylarımızın seçilmesi için 
kullanılsın. !$te $imdi yapılmak istenen de&i$ikli&in mânası bu.

Hesap bellidir.

Senato seçimlerinde, %53 oyla imkân olursa bütün sandalyeleri elde etmek, di-
&er partilere rey veren ve milletin %47’sine varan milyonlarca yurtta$ı da Senatoda 
kabilse tamamiyle temsilcisiz bırakmak!

Elde ettikleri oy yüzdeleri, görülüyor ki, Adalet Partisinde böyle haksız ve teh-
likeli bir i$tiha uyandırmı$tır.

Hükümet programındaki masum görünü$lü cümlenin altında yatan zihniyet 
ve maksat budur.

Bu konuda Yüce Meclisin dikkatini bir noktaya çekmek isterim. Sayın Ba$baka-
nın iki gün önce bu kürsüden okudu&u Hükümet Programı, bir Hükümet programı 
olarak yeniden kaleme alınmamı$, Adalet Partisinin seçim beyannamesini, birkaç 
bölümü hariç, aynen ve harfiyen tekrarlamakla yetinmi$tir. Programı bu tarzda 
veya ba$ka tarzda yazmak elbette ki, kendilerinin takdirine terk edilmi$ bir husus-
tur.

Ancak, büyük kısmında, nokta ve virgülüne kadar, satır satır parti beyanname-
sini tekrar eden bu Hükümet programı, seçim sistemi ile ilgili bahiste, her nedense 
Adalet Partisinin seçimlerden önce millete ilân etti&i beyanname metninden hisse-
dilir $ekilde uzakla$mı$tır.

Adalet Partisinin seçim beyannamesinde, seçim sistemi bölümünde, her ne ka-
dar 1961 deki seçim sisteminden bir bahis varsa da, bu bölümün hüküm fıkrasında, 
yani bahsin sonunda, nihai olarak millete aynen $u söylenmekte, $u vadedilmekte-
dir: “Nispî temsil usulünün çe$itli akımları Parlâmentoda bu kelimeye dikkat buyu-
run arkada$larım, Parlâmentoda temsil ettirme imkânı veren avantajlarını muha-
faza etmekle beraber, bu sistemi, (yani nispî temsili) sa&lam hükümetler kurmaya 
imkân verecek $ekilde geli$tirmek zorunlu&una inanıyoruz.”



Bu sözlerden çıkan mâna $udur: Yalnız Millet Meclisinde de&il, her iki Meclisi 
kapsıyan Parlâmentoda, yani hem Senato, hem de Millet Meclisinde, nispî temsil 
usulünün çe$itli akımları temsil ettirme imkânı veren avantajlarını muhafaza ede-
ce&iz. Ancak bu nispî temsil sistemini, nispîlik prensibini bozmadan, geli$tirece&iz.

"imdi bir de Hükümet Programına bakalım.

Adalet Partisi seçim beyannamesindeki, “Nispî temsil usulünün çe$itli akımla-
rı Parlâmentoda temsil ettirme imkânı veren avantajları” ibaresi yok olmu$tur. Her 
iki Meclisi birlikte ifade eden Parlâmento kelimesi de tamamiyle terk edilmi$, bir 
tarafa bırakılmı$tır. Bunun yerine, “milletvekilleri seçiminde nispî temsil usulünü 
muhafaza etmekle beraber” denmekle yetinilmi$ ve açıkça Senato seçimlerinde ek-
seriyet usulüne dönmek arzusu Hükümet Programında yer almı$tır.

Yani, Adalet Partisinin seçimden evvel millete yazılı olarak ilân etti&i beyanna-
medeki kelimelerle ifade edersek, Hükümet $imdi $unu demek istiyor:

“Artık biz Senatoda, ya da Parlâmentonun tamamında çe$itli akımları temsil 
ettirmek istemiyoruz. Elimizden gelirse, oy yüzdelerine göre, sadece Adalet Parti-
sini temsil ettirmek istiyoruz. Sandalyelerin tümünü %53 oya vermek, %47 oyu da 
sandalyesiz bırakmak istiyoruz. Halkın ba$ka partilere verdi&i oylarla da biz sena-
tör getirmek istiyoruz.” Yapılmak istenen budur, çıplak ifadesi ile.

Arkada$lar,

Bu pek yersiz bir istektir. Rejimini artık tartı$ma konusu olmasını istemedi&ini 
söyliyen bir Hükümetin bu beyanı yanında anla$ılması güç bir istektir. Türkiye’de, 
Adalet Partisini, kendisi dı$ındaki bütün siyasi te$ekküllerle ve tarafsız fikir mih-
rakları ile lüzumsuz yere kar$ı kar$ıya getirecek bir istektir.

Siyasi rejim tartı$malarımı geride bırakarak milletimizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınması yolunda partilerin hizmet yarı$ı yapmaları gereken bir devirde, 
siyasi partileri yeni ba$tan kısır ve $iddetli rejim tartı$malarına sürükleyecek olan 
zararlı bir adım atılmak isteniyor.

Bunu önlemek için, C.H.P. Grupu olarak, her me$ru çareye ba$vuraca&ız.

Sayın arkada$larım,

Köylümüzün geçim derdi ile kredi, tohumluk, gübre, zirai âlet ve makine ihti-
yacı ile gecekonduda oturan yurtta$larımızın mesken derdi ile; susuz tarlaların ve 
karakı$ta titre$e titre$e kilometlerelerce uzaktan testiyle su ta$ıyan körpe yavrula-
rın derdiyle; sıhhati bozulan ve emekli aylı&ını almak için (C.H.P. sıralarından sürek-
li alkı"lar) sıhhati bozulan ve emekli aylı&ı almak için daha ne kadar bekliyece&ini 
hesabeden emektar i$çinin derdiyle, 200 bin lira kazanıp vergi vermiyenler varken, 
250 lira aylı&ımdan vergi ödeyen be$ çocuklu dul kadının derdiyle (C.H.P. sıraların-
dan alkı"lar), dar gelirli personelin derdiyle u&ra$mamız lâzım.

Köyün yolu olmadı&ı için hasta yavrusunu doktora ula$tıramıyan babanın; bir 
zor do&umda ebesiz, ilâçsız, doktorsuz, ruhunu teslim eden taze gelinin... (A.P. sıra-



larından ve C.H.P. sıralarından alkı"lar) Allah’tan ba$ka sı&ınacak kimsesi olmadan, 
kö$esinde ıstırap çekenlerin derdiyle u&ra$mamız lâzım!

Yunanistan bile okuryazarlıkta da, fert ba$ına dü$en gelirde Türkiye’den fer-
sah fersah ileride! Buna çare bulmamız gerek! Plânlı, do&ru yoldan, herkese mavi 
boncuk da&ıtan, çıkmaz usullerle de&il ciddî yollardan... (C.H.P. sıralarından alkı"lar) 
Fakirli&i, cahilli&i, gerili&i bu yurttan hep beraber söküp atmamız lâzım.

Bütün bu i$ler dururken “dikensiz gül bahçesini” gerçekle$tirmek ve bir par-
tinin hâkimiyetini kurmak hevesi ile bu memleketin politikasını plânlı ve hızlı 
kalkınma dâvasından kısır siyasi çeki$meler sahasına do&ru sürüklemek yeni Hü-
kümetin en hatalı davranı$ı olacaktır. Bizden uyarması. Biz bu uyarma vazifesini 
yapmakla milletimize kar$ı borcumuzu yerine getirmi$ oluyoruz.

Arkada$lar,

!ktidarlar, iktidarda kalmak için birtakım tedbirlere ba$vurmamalıdır sözüne 
kar$ılık olarak, Senatoda dün Sayın Demirel “Evet, do&rudur. Bizim de tezimizdir” 
demi$.

Arkada$lar, nispî temsil sisteminin Adalet Partisinin Hükümet kurmasına en-
gel olmadı&ı, Senatoda da kısmi yenilemelerden sonra Adalet Partisinin aldı&ı oy 
oranında temsil edilmesine mâni olmıyaca&ı a$ikârdır. (A.P. den “millet sa#olsun” 
sesi) Sayın arkada$larım, milletin yalnız %53’ü de&il, millet sa&olsun diyen arka-
da$ıma söylüyorum, milletin %47’si Cumhuriyet sa&olsun, milletin tümü sa&olsun 
diyoruz. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

!sterlerse denenmi$ yolları bir kere daha denerler. Bu kendilerinin bilece&i i$. 
Ama tekrar ediyorum, biz C.H.P. Grupu olarak bizimle aynı dü$ünü$te olan ba$kala-
riyle birlikte bu konuda me$ru olan her çareye ba$vurarak sonuna kadar mücadeleye 
azimli ve kararlıyız. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) (A.P. arka sıralarından 
“sayınız yetmez” sesleri) “Sayımız yeter, yaparız,” diyenleri çok gördü bu millet... Sayı 
yetti&i için yapılan nice i$ler gördük ki, millete de, yapanlara da faide vermedi. Her 
zaman sayı kuvveti de&il, bazan da hak ve insaf, nasafet, bazan da bizim gibi dü-
$ünmiyenlerin siyasî görü$lerine müsamaha kıymet ta$ır... Hükümet programının, 
“bizim gibi dü$ünmiyenlere müsamaha edelim” diyen cümlelerini onun için can ve 
gönülden tasvibetti&imizi söyledik ve dedik ki, bu sözleri senet telâkki ediyoruz.

Fakat bir taraftan bizim gibi dü$ünmiyenlerin görü$lerine müsamaha edelim, 
tarzında sözleri; bir taraftan bizim gibi dü$ünmiyenlere Senatonun kapısını kapa-
yalım tarzında niyetler... !$te bu tezat bizim mantı&ımıza sı&mıyor.

Hükümet programında radyo ile ilgili olan cümleler de aynı $ekilde hatalı bir 
tutumun habercisidir, fena bir habercidir. Bu konuda da açıkça ifade etmek ve hulûs 
ile haber vermek isteriz ki, Devletin ve milletin radyosunu Adalet Partisinin rad-
yosu haline getirmek yolundaki her davranı$ın kar$ısına dikilece&iz. Anayasadan 
aldı&ımız kuvvetle de bunu mutlaka önliyece&iz. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, 
alkı"lar)



Yeni Anayasa ile Devlet radyosu “Vatan Cephesi” radyosu olmaktan çıkmı$, va-
tanın ve vatanda$ın radyosu olmu$tur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Programda yer alan, “Devlet radyosunun Anayasa hükümlerine aykırı, millî 
politika ile çeli$meli, kamu düzeni bakımından zararlı” faaliyette bulundu&u iması, 
açık bir haksızlıktır.

Böyle hallere kar$ı, yürürlükte bulunan kanunda sarih tedbirler, yeterli müey-
yideler vardır.

Adalet Partisi sekiz aydan beri bir hükümetin ba$lıca sorumlulu&unu ta$ıyor. 
Devlet radyosu Anayasayı, millî menfaatleri, kamu düzenini bozan hareketlerde ve 
faaliyetlerde bulunmu$sa, neden buna mâni olacak bir tedbir alınmamı$tır?

Bizim bildi&imiz, son hükümetin talebiyle i$e el koyan adlî makamlar, yani ta-
rafsızlı&ı politikacılardan daha iyi takdir edebilecek olan makamlar, Devlet radyo-
suyle ilgili bütün iddia ve $ikâyetleri incelemi$ler ve Devlet radyosunun tamamiyle 
suçsuz oldu&una, kanunları ihlâl eden hiçbir kusur i$lemedi&ine karar vermi$lerdir.

Yeni Anayasa düzenimizde, radyo ve televizyon i$leri, artık bir iktidarın kendi 
arzusu ve keyfine göre idare edebilece&i i$ler olmaktan çıkmı$tır. Artık, hiçbir ikti-
dar partisi, radyoyu kendi tekeline alamaz. Tek taraflı bir propaganda aracı haline 
getiremez. Yurtda$larımız, 27 Mayıstan önce, bu radyonun seçim zamanı ve se-
çim dı$ında nasıl tek taraflı kullanıldı&ını hatırlarlar. 1961 Anayasasından bu yana 
seçimler geçirdik. 1961 seçimleri, 1963 mahallî seçimleri, 1964 Senato seçimleri, 
1965 milletvekili seçimleri...

Arkada$lar, bütün bu seçimlerde, radyonun bütün siyasi kanaatlere yer verdi-
&ini vatanda$lar bilmiyorlar mı, görmüyorlar mı?

Radyonun iktidarın da, muhalefetin de sesini âdil ölçülerle duyurması demok-
ratik rejimin ve hürriyetin teminatıdır.

Tarafsız radyo yalnız bugünkü muhalefetlerin teminatı de&il, yarınki muhale-
fetlerin de teminatıdır. Herkesin bir gün muhalefette kalması mukadderdir. Bugün 
iktidarda olanlar yarın muhalefette kalacaklarını dü$ünmelidir.

Millî radyoyu yeniden iktidar tesir ve nüfuzu altına alacak tedbirlere ba$vuru-
lursa, bu yöndeki çabalar, rejimi ve sonunda bu çabaya giri$enleri tahribeder.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanununda Anayasanın 121’inci madde-
sindeki muhtariyet prensibini zedelemeden hangi de&i$ikli&in yapılaca&ı Hükümet 
programında belirtilmiyor. Tarafsız ve hür radyo üzerinde sonuna kadar ısrar ede-
ce&imiz bilinmelidir.

Bu arada, Hükümet programında yeralan Anadolu Ajansı ile ilgili bir hüküm 
de dikkati çekiyor. Anadolu Ajansı ile ilgili statü de&i$ikli&i vadinin, son yıllarda 
Ajansın ula$mı$ oldu&u tarafsızlık ve objektiflik seviyesini yeniden geriye do&ru 
kaydırmamasını yani Anadolu Ajansının iktidar ajansı haline getirilmemesini titiz-
likle takibedece&iz.



Sayın arkada$larım,

Bugünkü dünyada Devlet yardımiyle beslenen ajansların ve Devlet radyosunun 
iktidar partisi nüfuzunda oldu&u ülkeler, sadece fa$ist ve komünist ülkelerdir. Ya da 
onların usullerine özenen ülkelerdir.

Fa$izme ve komünizme kar$ı olan, yürekten kar$ı olan herkesin tarafsız radyo-
dan yana olması lâzımdır.

Söz buraya gelmi$ken, Yüce Meclise, Hükümet Programında da temas edilen 
komünizm konusu üzerinde C.H.P. nin görü$lerini bir defa daha açıkça söylemek 
isterim.

Sayın arkada$larım,

Bu kürsüde, bu konuya 8 ay önce de temas etmek fırsatını bulmu$tum. 4’üncü 
Koalisyon Hükümetinin Programı müzakere edilirken Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına, bu kürsüden komünizm konusunda $u sözleri söylemi$tim. Aynen 
tekrar ediyorum:

“!nsan haklarını reddeden, vatanda$ları parti ve Devlet emrinde bo&az tok-
lu&una köle yapan, bir” sözde madde cenneti “kar$ılı&ında-ba$ta insan haysiyeti 
olmak üzere-bütün mânevi de&erleri, bütün hürriyetleri ayaklar altına alan komü-
nizmin azimle kar$ısındayız ve daima kar$ısında olaca&ız.” (Alkı"lar) “Biz inanıyo-
ruz ki, sefaletin, yoklu&un, adaletsizliklerin ortadan kalkması için, hürriyetlerin 
de birlikte ortadan kalkması $art de&ildir. Bu hedeflere hürriyet içinde ula$ılabilir. 
Sosyal adalet ve sosyal refah devleti, demokratik rejim içinde gerçekle$ebilir.” Bu 
sözler, sekiz ay önce grupum adına bu kürsüden söyledi&im sözlerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, komünizmin yalnız hürriyetler için de&il, millî varlı-
&ımız, millî bütünlü&ümüz ve ba&ımsızlı&ımız için de ba$lıca tehlike sayılarak ön-
lenmesi gerekti&i inancındadır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Cumhuriyet Halk Partisi, daima, komünizmi önlemenin en tesirli ve en akıllıca 
yolunun, memlekette yeni Anayasamızın kabul etti&i sosyal adalet ve sosyal güven-
lik esaslarını tam olarak gerçekle$tirmek oldu&unu söylemi$tir.

Hükümet programında bu görü$ün aynen tekrar edildi&ini görmekten mem-
nun olduk. Programda yer alan “Anayasamızın Türk Milletinin tümü için öngördü-
&ü sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirlerinin gerçekle$tirilmesini, bu konunun 
en müessir devası olarak görmekteyiz.” Cümlesi bizim öteden beri savundu&umuz 
bir görü$tür; yürekten katıldı&ımız bir görü$tür.

C.H.P. komünizmin akılsız dü$manı de&il, akıllı dü$manıdır, sözünü birçok 
defalar tekrar etmi$izdir. Sosyal adaleti ve sosyal güvenli&i komünizme giden yol 
olarak vasıflandırmak ya cehalet ve seviyesizliktir; ya da komünizmin gerçek dü$-
manlarını, yani demokratik rejim içerisinde sosyal adaleti ve sosyal güvenli&i ger-
çekle$tirmek istiyenleri itham altında bulundurmak amacını güden kasıtlı davra-
nı$lardır.



"imdi merak ediyoruz. Köy köy dola$ıp “$u sosyal adalet ve sosyal güvenlik sö-
zündeki sosyal kelimesine dikkat ediniz; sosyal demek sosyalizm demektir, sosya-
lizm de komünizmin taa kendisidir; C.H.P.’liler hep sosyal derler, sosyal adalet der-
ler” tarzında, akla sı&maz bir hafiflikle, C.H.P. ve !nönü’yü itham edenler, bakalım, 
Sayın Demirel’in programında yer alan “sosyal adalet ve sosyal güvenlik komüniz-
me kar$ı en tesirli tedbirdir.” sözü kar$ısında ne diyeceklerdir? (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar) “Siz onun sosyal adaletten bahsetti&ine bakmayın aslında o sosyal adalete 
kar$ıdır. Ama mahsus böyle söylüyor. Söylemesi icabetmi$tir de söylemi$tir” mi di-
yeceklerdir?

Arkada$lar, lâtife bir yana, vahim bir gerçe&i burada önemle belirtmeye mecbu-
rum. Türkiye’de önüne gelene “komünist” diye çamur atmak, Türkiye’de komüniz-
me yapılabilecek en büyük yardımdır.

“Toprak reformu mu istiyorsun, o halde sen komünistsin” diyenler komüniz-
min bilmeden destekleyicileridir. Bu konuya, Toprak Reformu konusuna ileride ge-
lece&im.

Türkiye’nin millî kaynakları çileke$ Türk halkının kalkınması ve refahı için kul-
lanılsın, millî menfaatler bu kaynakların kullanılmasında her $eyden üstün tutul-
sun mu diyorsun, sen yabancı $irketlere dü$mansın, o halde komünistsin, tarzında-
ki iddialar çok zararlıdır ve bu iddialar kadar komünistlerin ekme&ine ya& sürecek 
bir hareket tasavvur etmek güçtür.

Biz inanıyoruz ki, bu memlekette komünizmin en saldırgan oldu&u devre-
de komünizmin istilâ gayretlerine kar$ı koymayı bilmi$ bir tarihî siyasete komü-
nistlik ithamları savurmak; Stalin’in Bo&azları isteyecek kadar $ımardı&ı Kars’a 
ve Ardahan’a göz dikecek kadar kızıl emperyalizmin heveslerine kapıldı&ı günler-
de ona, “dur” deme kudretini göstermi$ olan insana, yani !smet !nönü’ye kadar... 
(C.H.P. sıralarından "iddetli alkı"lar) Komünizm isnadını yaymak, bu memlekette 
komünizmi sevimsiz hale getirmek yolu de&ildir. Böyle isnat ve iftiralar, birçok in-
sanları komünizm konusunda yanlı$ dü$ünmeye sevk eder.

Arkada$lar, yabancı petrol $irketlerinin destekledi&i malûm bulunan bir der-
ginin, milyonlarca kâ&ıt parçası bastırarak !nönü’yü komünistlerin destekçisi gibi 
göstermek yolunda seçim boyunca sarfetti&i caba, hazin bir çabadır. Türkiye’de ko-
münizme kar$ı duracak olanlar Türk Milletinin gerçek milliyetçi evlâtlarıdır, yaban-
cı petrol $irketleri de&ildir. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, sürekli alkı"lar)

Sayın arkada$larım, biz inanıyoruz ki, her türlü gericilik, sömürücülük ve a$ırı 
sa&cılık akımları, neticede kar$ı uca yani komünizm ifratına zemin hazırlar. Aynı 
$ekilde, sinsi ve açık komünizm tahrikleri de, Türkiye’de geri akımları harekete ge-
tirir, kuvvetlendirir. Yani, bir uç öteki ucu harekete getirir ve besler.

C. Halk Partisi, Atatürk milliyetçili&inden, hürriyet rejimine olan derin ba&lılı-
&ından, toplumun zayıf ve fakir zümrelerinin sömürülmesine son vermek amacını 
güden halkçılı&ından kuvvet alır. Bu iki a$ırı ucun da kar$ısında, Türk Milletinin 



hürriyet içinde hızla kalkınmasına, hürriyetle kalkınmanın, kalkınma ile sosyal 
adaletin yan yana ve hep birlikte; gerçekle$tirilmesi lüzumuna ve imkânına inanır.

Türkiye’de bir uç var. Bu uç, Anayasanın ekonomik ve sosyal haklara yer ver-
mesinin gerçek anlamımı kavramamı$tır. Bu uç, büyük halk kütlelerinin menfa-
atlerini, belirli ve mahdut zümrelerin yerle$mi$ çıkarlarına feda eder. Bu uçta yer 
alanlar halkın gerçekleri anlamaması için, onun en kutsal inançlarını, dinî duygu-
larını sömürmek pahasına da olsa her ileri hareketi suçlıyarak, küçük bir zümrenin 
siyasi ve iktisadi hâkimiyetini devam ettirmek isteriler. Bunlardan bazıları, Plânı 
bile Komünist icadı sayacak kadar gafil veya buna kendileri de inanmadıkları halde, 
böyle söyliyecek kadar ard niyetlidirler. Adaletsiz bir toprak ve tarım düzeninin 
savunucusudurlar. Dargelirli i$çilerin ve ücretlilerin gelir vergisi ödedi&i bir ülkede, 
büyük kazançların vergi dı$ı kalmasındaki adaletsizli&i öne sürüp çare arayanlara, 
haksız yere “servet dü$manı” diye ithamlar savururlar.

Bu hareketleriyle memlekette totaliter akımların tohumunu atmak istiyenlere 
zemin hazırladıklarının farkında de&ildirler.

Türkiye’de bir de kar$ı uç var. Bu uçtakiler de memleketin ancak zor metotları 
ile kalkındırılabilece&ini sanan kimselerdir. Bu uçtakiler, insan hak ve hürriyetle-
rinle dayanan demokratik rejimi kaldırarak kalkınma hevesine kapılanlardır. Batı 
ülkelerinin 19’uncu yüz yılda geçirdiklerine benzer millî birli&i zedeleyici bir sınıf 
kavgası yaratacak a$ırı solda bir totaliter düzene ula$mayı dü$ünenlerdir.

Bunlar hürriyet ve demokrasi içinde ba$arılacak reformların, memleketin refa-
ha ve âdil bir toplum düzenine ula$tırma çabalarının, kendi emellerinin gerçekle$-
mesine mâni olaca&ını bilirler.

Bu sebeple, hürriyet nizamı içinde ve seçimle gelmi$ bir parlamentoda ciddî 
reformların yapılamıyaca&ı görü$ünü durmadan yayarlar.

!$te bu iki ucun arasında aralarında bazı küçük görü$ farkları bulunsa bile $u 
temel inançlarda birle$mi$ olan sa&duyu sahihi kurulu$lar vardır:

Türkiye, hürriyet içinde geri kalmı$lık çemberini kırabilecek memleketlerden 
biridir. Türkiye’de, parlâmentolu demokratik rejim içinde, hür seçimlerle büyük 
i$ler yapmak mümkündür, reformlar yapmak mümkündür... Mümkün olmu$tur, 
daha da mümkün olacaktır... Yurtta$lara gerçekleri anlatarak, halkı uyarmayı görev 
sayarak, gerekli reformları yapmak pekâlâ mümkündür.

Sınıf kavgasına ve millî birli&i parçalayıcı iç mücadelelere yol açmadan, bir 
memlekette pekâlâ sosyal adaletsizlikler ortadan kaldırılabilir. Bir milletin bütün-
lü&ü, ba&ımsızlı&ı tehlikeye dü$ürülmeden, sosyal refah devletini kurmak; toplu-
mun zayıf, fakir zümrelerini refaha kavu$turmak mümkündür. Anayasamızın he-
def bildi&i i$te budur. C.H.P. bu inançta olan siyasi kurulu$larımızdan birisidir.

Biz aklın üstünlü&üne, sa&duyunun gücüne, insanın hürriyet ve haysiyetine 
ve Türk Milletinin yüksek vasıflarına inanıyoruz. Türk Milletinin tarih potasında 
olgunla$an büyük $ahsiyetine güveniyoruz. (Alkı"lar)



Biz Komünizme de kar$ıyız, iç ve dı$ sömürücülü&e de kar$ıyız. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

Biz Atatürk’ü yabancı sermaye hayranı gibi gösterme çabalarına da kar$ıyız. 
Atatürk’ün, nefret etti&i Komünizmin meddahı gibi göstermek yolundaki karanlık 
niyetlere de kar$ıyız. (Ortadan ve sa#dan alkı"lar, bravo sesleri)

Arkada$larım;

Atatürklün Türkiye’de millî sanayiin kurulması için neler yaptı&ını biliyoruz. 
Atatürk’ün, Türkiye’de Bol$eviklik yerle$miyecektir, dedi&ini ve bunum için neler 
yaptı&ını da biliyoruz. Ve Atatürk’ü kâh bir uçta yabancı sermaye hayranı, kâh öte 
uçta komünizm meddahı gibi gösterme çabasında olanlara diyoruz ki: “Atatürk her 
$eyden önce büyük bir milliyetçi idi. Atatürk, herkesten önce, insanın köle de&il, 
hür olması gerekti&ine inanan büyük bir insandı.” (Ortadan ve sa#dan alkı"lar, bravo 
sesleri)

Sayın arkada$larım;

!ktidarda veya muhalefette olalım, hepimize ı$ık tutması gereken Anayasamı-
zın a$ırı sa& veya a$ırı sol görü$lere alet edilemiyece&ini, Anayasa gerekçesinden 
aldı&ımız $u cümleler de açıkça gösterir:

“...Sosyal adalete kar$ı kaygısız kalan devletler, toplum hayatının müfrit sol 
veya müfrit sa& cereyanlara kapılarak totaliter istikamette sürüklenmesine engel 
olamamaktadırlar. Sosyal olmıyan demokrasi toplum hayatının gerçekleri kar$ısın-
da cevherini kaybetmeye ve neticede yıkılmaya mahkûmdur.

Bu sebepledir ki, sosyal zihniyet, yalnız fertlerin refah ve saadeti için bir temi-
nat de&il, aynı zamanda toplum hayatının gelece&i bakımından da demokrasinin 
en $a$maz garantisidir. Zira, komünizme kar$ı en tesirli kalkan, onu lüzumsuz hale 
getiren sosyal adaletin gerçekle$mesidir” 

!$te Anayasamızın gerekçesinden alınmı$ cümleler. Görülüyor ki, Anayasamız. 
Komünizmin de kar$ısındadır. Sosyal adaletin komünizme do&ru bir adım oldu&u-
nu söyliyenleri de susturacak kadar açıktır.

Sayın arkada$larım,

Hükümet programında Devletçilik ilkesi de yanlı$ anlamalara yol açacak $ekil-
de ters mânalandırılmı$tır.

!ktisadi devletçilik, Türkiye’yi geri kalmı$ bir ülke olmaktan kurtarmak ama-
ciyle uygulanmı$ bir ilkedir. Atatürk’ün Devletçilik ilkesini ortaya attı&ı ve uygula-
maya ba$ladı&ı günlerden bu yana, Türkiye’nin hem iktisadi ve hem de sosyal geli$-
mesinde büyük faydalar sa&lamı$ olan bir ilkedir.

Bizim Devletçili&imiz, Atatürk’ün daha 1936 yılında belirtti&i gibi, 19’uncu 
yüzyıl nazariyelerimden alınarak tercüme edilmi$ bir sistem de&il, Türkiye’nin ihti-
yaçlarından do&mu$ bir sistemdir.



Bizim Devletçili&imiz, iktisadi kalkınmayı, çalı$anların sömürülmesi ve büyük 
halk kütlelerinin sefalete sürüklenmesi pahasına eri$ilmek bir hedef gibi görmez.

Tıpkı bunun gibi, iktisadi kalkınmayı, $iddet ve baskı rejimi ile gerçekle$tirecek 
bir ülkü olarak da görmeyiz. Biz insanlara ekmek vermek için hürriyetlerini ellerin-
den alan rejim istemiyoruz. Biz, emekten yoksun insanlara, kâ&ıt üzerinde kalma-
ya mahkûm birtakım biçimsel hürriyetler tanımanın da yetersizli&ine inanıyoruz. 
!nsanlara emekle hürriyeti bir arada sa&lamak Devletin vazifesidir, diyoruz. Bunun 
için de, bilhassa geri kalmı$, iktisaden geli$meye muhtaç bir ülkede, Devletin geni$ 
iktisadi ve sosyal fonksiyonları oldu&unu ileri sürüyoruz.

Biz, iktisatta kâr kaygusunu her $eyin üstünde tutan ve milletin iktisadi kade-
rini sadece özel sektörün kâr arzusuna terkeden bir görü$le Türkiye’nin kalkınamı-
yaca&ını biliyoruz.

Özellikle iktisaden az geli$mi$ bir ülkenin bu usulle kalkınamıyaca&ını bili-
yoruz. Böyle bir ülkede, Devletin iktisadi alanda büyük vazifeleri oldu&umu inkâr 
eden ve kurtulu$u sadece özel te$ebbüslerin daha çok kazanmak arzusunda, kâr 
kaygusunda arıyanlar ne kadar yanılıyorlarsa; özel te$ebbüsü tamamiyle red ve 
inkâr eden, Devleti tek i$veren haline getirmek istiyen, bütün üretim araçlarımı 
devletle$tirerek, özel te$ebbüsle birilikte hürriyet düzenimi de kökünden yok et-
meyi iktisadi kalkınmanın tek yolu sanan kollektivist dogmacılar da o kadar yanıl-
maktadırlar.

Bugün artık milletler için iki kutup arasında bir seçme yapmak zorunlulu&u 
yok. Bugün artık sadece kâr makanizması ile i$liyen, sosyal görü$ten ve ciddi plân 
disiplininden uzak bir Kapitalizm ile üretim araçlarının kamula$tırılmasını $art sa-
yan dogmacı ve ihtilâlci görü$ler arasında,bir seçme mecburiyeti yoktur.

Bu donmu$ kutuplar arasında, kalkınmada Devletin de, özel te$ebbüsün de 
birbirini tamamlıyarak ahenk ve güvenlik içinde çalı$malarını esas tutan; Devlete, 
özel te$ebbüsü millet için en faydalı alanlara yöneltmek hususunda Plân ve kanun-
larla tedbirler almak görevini veren; Özel te$ebbüsün millî iktisadın gereklerime ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini sa&lıyan; özel te$ebbüsün tek ba$ına kalkındıra-
mıyaca&ı bölgelerimizi, geri kalmı$ yurt kö$elerini kalkındırma hususunda Devleti 
görevli sayan ve demokratik hürriyetler içinde uygulanması mümkün olan Atatürk 
Devletçili&i dedi&imiz yol vardır. Bu iki kutup arasındaki yol, bizim yolumuzdur. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Demirel, dün Senatoda yaptı&ı konu$mada, !ktisadi Devlet Te$ekkülle-
rinden kelimeyi kullanmakta tereddüdediyorum bir hayli hor görerek, küçümsiye-
rek bahsettiler. !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin yaptıkları büyük hizmetleri etraflı-
ca belirtmek yerine, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin zararlarını etraflıca belirtmeyi 
faydalı saydılar. Hattâ yanlı$ i$itmediysem, bizim sözcüye, bu !ktisadi Devlet Te$ek-
küllerinin zararlarını da sizin partiden mi istiyelim, gibi bir lâtife yaptılar. Arkada$-
larım, Sayın Demirel’e hatırlatalım ki, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin zararları var-
sa, bunun ba$lıca sorumlusu, !ktisadi Devlet Te$ekküllerini çok iyi $ekilde kurmu$ 



olan ve son iktidarı devresinde de koalisyon ortaklariyle birlikte, !ktisadi Devlet 
Te$ekküllerini yeniden düzenlemek için yeni kanunlar çıkaran C.H.P. de&ildir. !k-
tisadi Devlet Te$ekküllerinin bugünkü hale sürüklenmelerinin ba$lıca sorumlusu 
enflâsyon devri ve siyasi partizanlıktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bunu, Sayın 
Ba$bakana, Economic Journal’de çıkan bir ilim adamının makalesini de vermek su-
retiyle, lüzum görürlerse, anlatmak isterim. !lmî incelemeler, Türkiye’de !ktisadi 
Devlet Te$ekküllerinin hangi devirde kaydıklarını, hangi devirde bünyelerinin bü-
yük sarsıntı geçirdi&ini çok iyi gösteriyor.

Arkada$lar,

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinden bu kadar $ikâyet eden Hükümet Programının 
ve Hükümet Ba$kanının, bu !ktisadi Devlet Te$ekkülleriyle özel $ahısları ortak ede-
rek, karma te$ebbüs namı altında, içinde Devlet sermayesi bulunacak te$ekkülleri 
kurmak hususunda hiçbir sakınca görmedi&i, bilâkis bunu pek verimli, pek te$vik 
edilmeye de&er bir yol olarak gördü&ü anla$ılıyor.

Yani, Ba$bakana göre özel te$ebbüse geni$ ölçüde Devlet imkânlariyle ve ser-
mayesiyle çalı$ma imkânı verirken devletçilik iyi... Ama memleketin binbir ihtiya-
cını kar$ılamak için Devletin tesisler kurmasına gelince, özel te$ebbüsü beklesey-
dik daha belki otuz yıl kar$ılanamıyacak ihtiyaçları kar$ılamı$ olmak için kurulmu$ 
!ktisadi Devlet Te$ekküllerine gelince, bunlar milletin parasını, âdeta Timur’un fili 
gibi yutan te$ekküller...

Sayın arkada$larım,

Bir de bu !ktisadi Devlet Te$ekkülleri kurulmasa idi, ne halde olurduk? Bunu 
dü$ünmek gerek.

Be$ Yıllık Kalkınma Plânımız hakkında son derecede güzel bir inceleme yapmı$ 
olan !ngiltere’nin Cambridge Üniversitesi profesörlerinden, iktisat profesörü Be-
ril, !ktisadi Devlet Te$ekküllerimizi tasnif eder, sınıflandırır. Bu sınıflandırmada, 
!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin hangi zaruretlerden do&du&u çok güzel bir $ekilde 
kar$ımıza çıkar.

Bizim !ktisadi Devlet Te$ekküllerimizin bir kısmı, Devlet Demiryolları, Posta 
Telgraf Telefon !daresi gibi kamu hizmeti yapan kurulu$lardır. Bir grup bunlardır. 
Arkada$larım, en liberal ve kapitalist birçok ülkelerde bile bu hizmetlerin Devlet 
eliyle yapıldı&ı bilinmiyor mu? Herhalde Posta !daresinin özel te$ebbüse devre-
dilmesini veya Posta !daresinin !ktisadi Devlet Te$ekkülü halinden çıkarılmasını 
dü$ünmüyorlar. Olsa olsa daha çok Devletçi bir yola giderek bu kurulu$u Devlet 
dairesi haline getirebilirler, eskiden oldu&u gibi. Ama herhalde bu hizmet Devletin 
yapaca&ı bir hizmettir, kamu hizmetidir. Bunda münaka$a olmamak lâzımdır ara-
mızda...

!ktisadi Devlet Te$ekküllerimizin, Profesör Beril’e göre, ikinci kategorisinde 
$unlar var: Ziraat Bankası, köylümüze zirai kredi vermek için; !ller Bankası, beledi-
yelerimizin ihtiyaçlarını kar$ılamak için; Emlâk Kredi Bankası.



Türkiye’de sosyal mesken dâvasını halletmek için; Halk Bankası, esnaf te$ek-
küllerimizi desteklemek, esnaf ve sanatkârlarımızın çalı$malarını geli$tirmek için. 
Bunlar Devletin kredi kurumlarıdır. Sayın arkada$larım, acaba Ziraat Bankası ol-
masaydı bu hizmeti özel bir banka olan Yapı Kredi Bankası yapardı diyebilir miyiz? 
Veya Çemi$gezek Belediyemize, Uludere Belediyemize, Hakkâri ilimize, Gümü$ha-
ne ilimize, Kayseri’nin Felahiye’sine, Sarız’ına, Tomarza’sına, Develi’sine, Ye$ilhi-
sar’ına !ller Bankası olmasa idi, acaba hangi özel te$ebbüs bankası kredi açardı? Sa-
yın arkada$larım, elbette ki, bu hizmetler Yapı Kredi Bankasının, bir özel bankanın 
yapaca&ı hizmetler de&il.

Üçüncü kategoriye geçiyorum; üçüncü kategoride Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
benzeri gibi destekleme ve da&ıtım görevi yapan kurulu$lar vardır. Acaba Sayın De-
mirel !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin özel te$ebbüse devrinden bahsederken bun-
ları mı dü$ünüyor? Bunu da dü$ünemez. Toprak Mahsulleri Ofisi olmasa, iktisadi 
devletçili&imizin kurdu&u bu destekleme te$ekkülü olmasa Türk köylüsü bugün ne 
halde olurdu? Köylüyü be$-on aracının sömürmesine imkân verilmi$ olmaz mı idi? 
(Soldan, “Raybanktan bahset” sesleri)

Sayın arkada$larım, o !ktisadi Devlet Te$ekkülü de&ildir. O, tam sizin Hükümet 
Programınızın kurmak istedi&i karma te$ebbüs nevindendir; onun için kar$ısında-
yız. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Bir A.P. li arkada$ım Raybank’tan 
bahset diyor... Raybank. !ktisadi Devlet Te$ekkülü de&il, sizin Hükümetinizin kur-
mak istedi&i te$ebbüsler cinsinden karma te$ebbüstür. Devlet deste&i ile kurulmu$ 
özel te$ebbüstür. !ktisadi Devlet Te$ekkülü de&ildir o... Onu biz kurmadık... Sakat 
bir görü$ün mahsulüdür böyle kurulu$lar.

"imdi Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzerleri de kesin bir ihtiyacın mahsulü 
oldu&una göre, ondan sonraki kategoriye geçelim. !ktisadi Devlet Te$ekküllerimi-
zin bundan sonra gelen kategorisinde $u kurulu$lar vardır: Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandı&ı ve eski adiyle !$çi Sigortaları Kurumu, yeni bünyesi ile Sosyal Sigor-
talar Kurumu...

Yani Devlet personelini, i$çilerimizi hastalık halinde, ya$lılık halinde, kaza ha-
linde, ihtiyarlık halinde destekliycek olan kamu kurulu$ları! Arkada$larım, hangi 
özel sigorta kumpanyası, hangi hususi te$ebbüs Türk i$çinin sosyal sigorta ihti-
yacını veya Devlet personelinin emeklilik hakkı ihtiyacını kar$ılıya-bilir? !ktisadi 
Devlet Te$ekküllerinin bu kategorisi de kaçınılmaz bir zarurettir.

Bundan sonra, ba$ka bir grup olarak, ana harb sanayii, a&ır sanayi, büyük ener-
ji santralleri, büyük sulama ve enerji i$leri, maden kömürü, petrol gibi alanlarda 
çalı$an Devlet kurulu$ları gelir. Sayın arkada$larım, bunlardan hangisi Devlet ta-
rafından kurulmasaydı özel te$ebbüs tarafından kurulurdu ve bunların özel te$eb-
büse devri, Hükümetin maksatları dâhilinde midir? Madenlerimizi de&erlendiren 
Etibank, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Kömür !$letmeleri, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklı&ı, bunlar mıdır be&enmedikleri !ktisadi Devlet Kuru-
lu$ları, Kamu !ktisadi Te$ebbüsleri? Özel te$ebbüse devrini dü$ündükleri bunlar 



mıdır? Yoksa ancak Devlet eliyle yapılabilece&i anla$ılan ve programı yanlı$ anlama-
dımsa, Devlet eliyle kurulması yolundaki !nönü hükümetleri kararına sadık olarak 
yine Devlet eliyle kurmayı dü$ündükleri Petro-Kimya Sanayii mi? Bunların hangi-
sini bırakabilirsiniz?

Kamu iktisadi kurulu$larından bir kısmı da, tekel konusunu te$kil eden sigara, 
çay gibi sanayi kollarıdır. Sayın arkada$larım, çay fabrikalarının, sigaranın Devlet 
tekelinde olması, birtakım gelir temini mülâhazalarından do&ar. Birçok memleket-
lerde örnekleri vardır. Kapitalist ülkelerde bile tekel konusu olabilen faaliyetlerdir. 
!ktisadi Devletçilik bu sahada da kesin bir zaruretin mahsulüdür.

Geriye, dokuma sanayii ba$ta olmak üzere Sümerbank’ın faaliyet alanına giren 
sanayiler, $eker, çimento kalıyor ve i$te burada bir sual sormak istiyoruz. Acaba 
bu müesseseler mi !ktisadi Devlet Kurulu$ları olarak yadırganıyor? Do&rudur ki, 
özel sektör tekstil sahasında bugün ba$arılı faaliyet göstermektedir. Özel sektör 
tekstil sahasında ba$arılı faaliyet gösteriyor diye bunların mı elden çıkarılması dü-
$ünülüyor? !ktisadi Devletçilik, dokuma, $eker ve çimento gibi alanlarda da faydalı 
olmu$tur.

Sayın arkada$larım, bu mevzuda aydınlı&a muhtacız. "u sualin cevabı verilme-
lidir: Sayın Ba$bakan, Programında !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin özel $ahıslara 
devrini dü$ünürken kâr edenleri devretmeyi mi kasdeder, zarar edenleri devretme-
yi mi kasdeder? Zarar edenleri devredecekse, dün Senatoda bahsetti&i dar gelirli 
vatanda$ın kusuru ne? Zarar edenleri kim alır ve nasıl alır? Hangi garantilerle satı-
lacak ki alınsın? Kâr bakımından bir Devlet garantisi mi verilecek? Ne gibi tedbirler 
dü$ünüyorlar, zarar eden bir kurulu$un özel $ahıslara devri için?

Kâr edenleri satmak istiyorsa, kâr edenleri sattıktan sonra, bizim kar$ımıza 
çıkıp, “Zarar hanemiz biraz daha kabardı, bakın kâr edenleri elden çıkardık, zarar 
edenleri Devlete alıkoyduk, verin bakalım zararlarını” mı diyecek? Bunu sormaktan 
kendimi alamıyorum. (C.H. P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım,

Bu noktayı belirttikten sonra Programın iktisadi kısımlarının tümüne ve fel-
sefesine ait görü$lerimizi özetlemek isterim. Bu konuda bir hâtıramı naklederek 
sözlerime ba$lıyaca&ım.

Geçen yıl eski Fransız Ba$bakanlarından, tanınmı$ devlet adamı ve iktisatçı 
Mendes France Türkiye’ye gelmi$ti. Kendisiyle uzun konu$malar yaptık. Bir ara 
Fransızların iktisadi konulardaki bilgisizli&inden $ikâyet etti. “Bununla beraber 
durum çok de&i$ti, $imdi herkes iktisadi konuları onbe$ yıl öncesine kıyasla çok 
daha iyi biliyor.” dedi ve $öyle bir olay nakletti. Onbe$ yıl kadar önce Fransa’da bir 
iktisadi rapor düzenlenmi$. Bu rapor hem tarımcılara daha iyi fiyat, hem de sanayi-
cilere daha ucuz hammadde vadediyormu$... Hem i$verenlere daha çok kâr, hem de 
i$çilere daha yüksek ücret; hem vergilerde hafifletme, hem de kamu hizmetlerinde 
hızlı bir geni$leme; hem tüketim, hem de yatırım oranlarında süratli ve büyük ar-
tı$lar öngörüyormu$. Mendes France ilâve etti: “Her iktisadi ve sosyal zümreye ne 



bekliyorsa onu vadeden böyle bir raporun, iktisat ilminin belli kanun ve kuralları 
açısından, ne kadar güldürücü bir belge oldu&unu 15 yıl önce anlıyanlar az idi. "im-
di yurtta$larımızın iktisat bilgileri, böyle bir raporun çeli$melerini daha ilk anda 
fark edecek kadar geli$mi$tir. !ktisatta bir sektöre veya bir zümreye veya bir böl-
geye bir $ey verdiniz mi, bunun faturasını bir ba$kasının ödedi&ini artık Fransızlar 
ö&renmi$lerdir.” dedi.

Sayın arkada$larım, gerçeklere sadık kalmak için ifadeye mecburum: Hükümet 
Programının iktisadi kısmını dinlerken, geçen yıl konu$tu&um Fransız Ba$bakanı-
nın bu sözlerini ve bir de “herkese mavi boncuk” hikâyemizi hatırlamaktan kendimi 
alamadım.

Programın iktisadi kısımlarına verilebilecek bir tek sıfat vardır; bir tezatlar 
âbidesi. Programdaki $u cümleyi geliniz beraberce okuyalım, arkada$lar: “Yıldan 
yıla, kamu harcamalarının hem hacım, hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin art-
masını önlemek azmindeyiz.”

Yıldan yıla kamu harcamalarının hem millî gelire nisbetle yüzdesini artırmıya-
caklarmı$, hem de kamu harcamalarının mutlak olarak hacminin artmasını önliye-
ceklermi$! Fakat aynı Programda, çok büyük kısmı ancak bu kamu harcamalarını 
büyük bir süratle artırmak suretiyle gerçekle$tirebilecek olan sayısız vaitler vardır.

Sayın arkada$lar, dün Senatoda bu istikametteki tenkidlere cevap verirken, Sa-
yın Demirel, “Biz bu i$leri dört yılda yapaca&ız demedik ki... Biz bunları, on yılda, 
oniki yılda, yirmi yılda yapılacak olan i$lerin bir listesi olarak saydık” buyurmu$lar-
dır.

Sayın arkada$lar, biz uzun vadeli bir parti beyannamesi de&il, bir Hükümet 
Programı ile kar$ı kar$ıya oldu&umuzu sanıyorduk.

Hükümet, herhalde, kalabalık ve gelir seviyesi dü$ük vatanda$ların e&itim, 
sa&lık, sosyal güvenlik ve ula$tırma gibi ihtiyaçlarını daha geni$ ölçüde kar$ılama-
nın, kamu harcamalarını artırmadan yapılabilece&ini öne sürmiyecektir. Kamu har-
camaları artmadan bu büyük kütlelere va’dedilen e&itim, sa&lık, sosyal güvenlik ve 
ula$tırma i$leri yapılamaz.

Köyde okulu Devlet yapar, özel te$ebbüs kâr kaygusu ile köye okul yapmaya 
gitmez arkada$larım. Büyük $ehirlerde özel yuvalar açılır, özel ilkokullar açılır. Ayda 
100 lira taksit alır. Ama köy çocuklarına, kalabalık ve muhtaç büyük kütlelere okul 
götüreceksek, bu, Devlet harcamalarının artırılması ile mümkün olacaktır. Yol gö-
türeceksek bu da Devlet harcamalarının artırılması ile mümkün olabilecektir. Köye 
sa&lık hizmetleri götüreceksek, köylünün aya&ına ilâç, doktor götüreceksek Devlet 
bütçesinden götürece&iz bunları. O halde, kamu harcamaları artmıyacak ama kamu 
hizmetleri büyük bir hızla geni$liyecek... Bu mümkün de&ildir.

Mahallî idarelere yeni gelir kaynakları sa&lamak için hazırlanan reform tasarı-
larından, Hükümet Programında hiç bahsedilmiyor. Hükümet Programı bir seçim 
beyannamesinden, seçim öncesi yazılmı$ bir beyannameden, kelime kelime akta-



rıldı&ı için olacak, mahallî idareler maliyesi reformundan hiç bahsedilmemi$: Belki 
popüler olmaz, bazı çevreler bundan alınabilirler diye sükûtla geçi$tirilmi$. Mahallî 
idareler malî reform tasarısı Hükümetin elinde oldu&u halde, üzerinde çalı$ıldı&ı 
halde, bundan bahsedilmiyor. Devlet bütçesinden mahallî idarelere yardım yapı-
lacak deniyor. Bu Devlet bütçesinin gelirleri bir yerden gelecek ki, bir ba$ka yere 
verile.

Sayın arkada$lar, mahallî idarelere Devlet bütçesinden yardım va’deden Sayın 
Ba$bakanın, 1966 yılında Devlet bütçesini hazırlarken kar$ı kar$ıya bulunaca&ı 
açık hakkında bir fikrimiz vardır. Hazırlanmı$ olan 1966 yılı programını elbette 
görmü$lerdir. Kendileri için bu bir sır de&ildir. Orada ne kadar açık bulundu&unu 
bilirler.

Arkada$lar, Hükümet Programının hemen her sayfasında, kamu harcamalarını 
büyük ölçüde artırmadan gerçekle$tirilmesi imkânsız daha sayısız beyanlar vardır. 
Fakat eksik olan unsur, programı inceleyen bir iktisat profesörümüzün yazdı&ı gibi, 
barut unsurudur. Hükümet Ba$kanı barut konusunda hiçbir $ey söylemiyor. Tam 
aksine Hükümet programında mevcudolan barutu da tehlikeye dü$üren birtakım 
hükümlere rastlıyoruz.

Programdaki plân anlayı$ı da sıhhatli de&ildir. Hele Sayın Demirel’in dün ak-
$am Senatoda yaptı&ı konu$mayı dinleyince, Hükümetin plân anlayı$ı, hakkında 
besledi&imiz son ümitlerin de kırılmı$ oldu&unu söylemeye mecburum. Plândan 
esasen Hükümet programında bir “muhtıra” diye bahsediliyor. Plân devresi hak-
kında ba$ından beri mü$ahede ediyorum, Ba$bakan Yardımcısı oldu&u günden beri 
yaptı&ı konu$malarda mü$ahede ediyorum plân devresi hakkında yanlı$ hükümler 
veriyorlar.

Arkada$larım,

Daha önce konu$malarında yer alan, heba edilmi$, kaybedilmi$ be$ yıl sözü 
iktisadi konularda da, rejim konusunda oldu&u gibi, haksız ve insafsızdır.

Rejim konusunda size be$ yılda açılan mesafeyi anlattım. Gösterdim ki, 
Türkiye’de rejim mücadelesi diye 15-20 yıl tartı$ma ve ızdırap konusu olan ne varsa, 
hepsi “heba edilmi$” dedikleri son be$ yılda sa&lam bir karara ve bir çözüm yoluna 
ba&lanmı$tır. Rejim konusunda kendilerinden bir ricamız var: “Gölge etme, ba$ka 
ihsan istemem. Rejimi bozmadan oldu&u gibi bırak. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bu 
nizamı bozma, bu nizamı yürüt...”

!ktisadi konularda da, “heba edilmi$ be$ yıl” dedikleri devir, yine aynı $ekilde 
haksız olarak itham ediliyor. Çünkü bu devir gerçekten bir ilerleme devridir. Olum-
lu geli$melerle dola bir devirdir. "üphesiz, bazı alanlarda geli$me ümidetti&imizden 
az, bazı alanlarda ümidedilenden fazladır.

Size bir kaç rakam vermek isterim. !ktisadi konular rakamla konu$ulmak, sa&-
lam istatistikle konu$ulmalıdır.



1953’de fert ba$ına dü$en geliri Türkiye ve Yunanistan’da 100 olarak kabul 
edersek ve 1953 yılını bir hareket noktası sayarsak, 1960’da Türkiye’de fert ba$ına 
dü$en gelir 104 olmu$tur. Yedi yılda fert ba$ına dü$en gelir 100’den 104’e çıkmı$tır.

Aynı süre içinde, Yunanistan 100’den 141’e çıkmı$tır. Bu mukayeseyi Plânın 
23’ncü tablosunda bulabilirler, Birle$mi$ Milletler yayınlarında bulabilirler. Mü$te-
rek Pazarla ilgili, Profesör Üstünel’in etütlerinde bulabilirler.

Sayın arkada$larım, 1961’e bakarsanız; Türkiye’de 1961 geliri 1960’a nazaran 
artı$ göstermemi$tir. Fert ba$ına gelir 1953 seviyesine daha da yakındır. Yani fert 
ba$ına gelir endeksi 104 bile de&ildir 1961’de. "üphesiz 1961’in durgunlu&u kısmen 
devredilen mirasla ilgilidir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) 1961’de Yunanistan 146 ol-
mu$tur. Bir hamle daha yapmı$tır.

"imdi, Birle$mi$ Milletler yayınlarından çıkardı&ımız endekse göre, 1953’den 
sonra bizim ini$li çıkı$lı gidi$imize bakın bir de Yunanistan’ın gidi$ine bakınız:

Bizde fert ba$ına gelir endeksi, 1953’den sonra $öyle gider: 100, 89, 93, 96, 
100, 102, 103, 104 yani 1957 de ancak 1953 seviyesine çıkar ve 1960 da 104 olur.

Yunanistan 1953’de 100 sayılırsa, daha ertesi yıl, bizim 1960 yılında vardı&ı-
mız noktadadır, 104’tür. Ertesi yıl 111 ertesi yıl 118, sonra sırayla 128, 131, 135, 
141.

Sayın arkada$lar, yedi yılda a$ılan mesafeye ve aynı yedi yılda fert ba$ına gelir 
bakımından yerinde saymaya bakınız.

"imdi, bir de, 1961 yılını hareket noktası olarak alalım ve iki kom$u ülkeyi 
mukayeseye devam edelim:

Plâna geçi$ programının tatbik edildi&i ilk yıl, 1961 seçimlerinden sonra kuru-
lan Hükümetlerin sorumluluk ta$ımaya ba$ladı&ı yıl, 1962 yılıdır.

1962’de yıllık gayrisafi millî hâsıla artı$ı, hep bildi&imiz gibi, 6,4’dür. 1963 yı-
lında gayrisafi millî hâsıla artı$ı %7,5’dur; 1964’de son rakamlara göre %4,5 civa-
rındadır. Üç yılın ortalaması alınırsa, gayrisafi millî hâsıla artı$ı her yıl ortalama 
%6’dır. Nüfus artı$ından çok hızlı bir gelir artı$ı vardır.

Sayın arkada$lar, endekse vurdu&unuz zaman görüyorsunuz ki, 1961’den bu 
yana Yunanistan’ın aldı&ı mesafe bizdekinden hızlı de&ildir. 1961’den bu yana 
Türkiye’nin ve Yunanistan’ın fert ba$ına dü$en gelir bakımından aldıkları mesa-
feyi endeks rakamı halinde yan yana koydu&umuz zaman görüyoruz ki, bu defa 
Türkiye’nin rakamı ilerdedir. !$te be$ yılın bir kısım bilânçosu budur. (Halk Partisi 
sıralarından alkı"lar)

Ben demiyorum ki, plândaki bütün hedeflere ula$ıldı. Ben demiyorum ki, her 
istedi&iniz yüzde yüz gerçekle$ti. Fakat elde rakamlar ve tablolar vardır. !nsafla ba-
kıldı&ı zaman görülecektir ki, Türkiye’de plânsız dönemin son 3 yılının, son 4 yılı-
nın, son 5 yılının ortalamasını alınca, 1961’den geriye do&ru kalkınma hızı ortala-



ması %2, %3 civarındadır. 1962’den bu yana ortalama kalkınma hızını hesabediniz, 
üç yılın ortalaması yılda %6’dır.

1965 senesinde, bu yıl...

EKREM D"KMEN (Trabzon) — Eserleriniz nedir, eserleriniz?

CHP GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Eserleri soruyor 
arkada$ım. Kayseri Yüksek !slâm Enstitüsü gibi, bizim zamanımızda temeli atılıp 
asıl binanın üçüncü katı bittikten sonra, tekrar töreni yapılan eserler çok! Sahip 
çıkmakta ustasınız. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım eserlere de gelece&im. Sabrınız yeterse hepsini anlataca-
&ım.

Bu yıl, 1965 yılı Sayın Demirel’in plânlama i$leri ile sorumlu oldu&u yıldır. Kal-
kınma hızı, iyi bileceklerdir, %4,5 rakamını bulmu$tur. Yılın sonuna do&ru, bu ra-
kamın %5 civarında bir orana yükselmesi mümkündür. Yılsonuna do&ru, hesaplar 
da, yeni bilgilerin katılmasiyle bazı ini$ler ve çıkı$lar oluyor. Tahmin edilebilir ki, 
1965 yılında da gayrisafi millî hâsılamız %4,5 ile %5 arasında bir artı$ göstermi$ 
bulunacaktır.

Arkada$lar, son nüfus sayımı bir iki hafta önce tamamlanan nüfus sayımı gös-
terdi ki, nüfus artı$ımız tahmin edildi&i gibi yılda %2,9 de&ildir. Nüfus artı$ımızın 
1960’dan bu yana yılda %2,5 civarında oldu&unu sayım ortaya koymu$tur.

Bu itibarla gayrisafi millî hâsıla artı$ından, nüfus artı$ının emip aldı&ı kısım 
biraz daha daraldı&ı için, fert ba$ına dü$en gelirdeki artı$lar bundan evvel 4’üncü 
Hükümet Programı ve 1965 bütçe müzakerelerinde söyledi&imiz rakamlardan da 
daha büyüktür. 1960 veya 1961’i ba$langıç noktası aldı&ımız takdirde, 1962, 1963, 
1964 ve 1965 yılında fert ba$ına gelirde devamlı ve ciddî bir artı$ vardır.

Birle$mi$ Milletler yayınlarında, dünyadaki bütün az geli$mi$ ülkelerin fert ba-
$ına gelir artı$ı ortalaması ve dünyadaki bütün geli$mi$ ülkelerin gelir artı$ı orta-
laması endeks halinde gösterilir. Bu endekslere bakıldı&ı zaman görülür ki, plânsız 
dönemin son yedi yılında az geli$mi$ ülkelerin hızından da geriyiz. Geli$mi$ ülkele-
rin hızından da geriyiz. Plân döneminden bu yana ise, kalkınma hızımız, Birle$mi$ 
Milletler yayınlarındaki mukayeselere göre, geli$mi$ ülkeler ortalamasının da altın-
da de&il, az geli$mi$ ülkeler ortalamasının da gerisinde de&ildir.

Sayın arkada$larım, bu yeterli midir? Yeterli de&il. Çünkü az geli$mi$ ülkelerin 
ortalamasına bakmak yetmez. Aralarında bizden çok hızlı gidenler var. Civarımızda 
süratle sanayile$en ülkeler var. Türkiye nazik bir tarih noktasında, nazik bir co&raf-
ya noktasındadır. Fakirlikten kurtulu$ sava$ını daha hızlı yürütmeye mecbur, daha 
ba$arılı yürütmeye mecburdur. Biz yapılanları yeterli bulmuyoruz. Ama yapılanla-
rın bu derecede karamsar tarzda kötülenmesinden üzüntü duyuyoruz.

Diyoruz ki; plân inanç konusu olmalı diyen Sayın Ba$bakan halk plânı benim-
semelidir diyen Sayın Ba$bakan, bu plânın hazırlı&ından ve uygulanmasından bu 
yana Türkiye’de plândan hemen evvelki yıllara göre daha hızlı bir kalkınma olmu$-



sa, ortalama artı$ yılda yüzde ikiden yüzde 6’ya çıkmı$sa millete dönüp “bu plân 
$öyle fenadır, i$ler $öyle kötüye gidiyor” diyecek yerde; plân bekleneni tam olarak 
vermemi$, ama plansızlı&a nazaran büyük ve olumlu bir geli$me getirmi$tir, desin.

Plânlı devirde yapılanları elbirli&i ile kötüliyerek de&il, plânlı devrin hatalarını 
objektif $ekilde söyliyerek ama ba$arılarını da objektif $ekilde söyliyerek plânı sev-
dirmek mümkündür.

Sayın arkada$larım, bir yandan plâna inanılsın plân sevilsin, plâna millet ba&-
lansın... Öbür taraftan da, plân yerine göre ideolojik zeminde muharebe vasıta-
sı, komünist icadı, memleketi sıkan dar ceket! Plân bu de&ildir! Plân demokratik 
kalkınma vasıtasıdır. Plân, bu memlekete komünizmin ayak basmasını de&il, yan 
bakmasını ihtimal dı$ına çıkarmak için, Türkiye’yi refaha ula$tırmanın vasıtasıdır. 
(Alkı"lar) Plân bu memlekete kuvvet getirmi$tir.

Arkada$larım, Hükümet programının ı$ı&ı altında, bazı rakamlara daha bak-
malıyız. Devlet cari harcamalarının mümkün oldu&u kadar kısılması, plân hedefleri 
arasındadır. Plân, geli$me masrafı dedi&imiz sa&lık ve e&itim masrafları gibi cari 
harcamalar dı$ında kalan, geli$ime masrafı mahiyetinde olmıyan normal kamu cari 
masraflarımı kısmak amacını güder. Plânda, yıldan yıla nüfus artı$ı ne kadarsa, yıl-
dan yıla kamu cari harcamaları da ancak o kadar artsın; ancak %3, %2,5 civanında 
artı$ olsun, prensibi vardır. Bu güzel bir prensip. Sayın Ba$bakandan sormak isteriz: 
Türkiye’de cari harcamalar artı$ının, nüfus artı$ı veya gayrisafi milî hâsıla artı$ı ile 
oranı plân döneminde mi daha müsaittir, plânsız dönemde mi? Rakamlara baksın-
lar. Yüce Heyetinizi teferruatlı rakamlarla yormak istemem. Gerekirse, Ba$bakana 
yeniden cevap vermek imkânını bulursam lüzumlu rakamları söylerim. Türkiye’de 
cari harcamalar 1950-1960 devresinde büyük bir hızla artmı$, Plân döneminde ge-
li$me masrafı dı$ındaki cari harcamaları frenlemek için büyük ve ba$arılı gayretler 
gösterilmi$tir. Fakat çok korkuyorum, 1966 bütçesi, yani Adalet Partisi iktidarının 
ilk Bütçesi, son yıllarda cari harcama artı$ı bakımından bir rekor bütçe olacaktır. 
Cari harcamaları ölçüsüz $ekilde artıracaktır. Çünkü son A.P.’li koalisyon zamanın-
da bazı konularda yeterli mukavemet gösterilmemi$tir. Çünkü programı okurken 
de bu mukavemetin gösterilece&i hissini edinemiyoruz.

Bir tarafta, cari harcamaları $imdiye kadar görülmemi$ ölçüde ve plân strateji-
sindeki oranın kat kat üstünde artıracak temayüller, davranı$lar, beyanlar, vaitler... 
Öte tarafta, cari harcamaları kısma va’di... Bunları ba&da$tıramıyoruz. Bunun için-
dir ki, bu program bir tezatlar abidesidir, diyoruz.

Sayın Arkada$larım,

Devlet sektörüyle özel sektör konusunda programın dayandı&ı verileri de ra-
kamların ı$ı&ı altında de&erlendirelim. Plânın ilk uygulama yılında, özel sektörün 
harcanabilir geliri toplamı 51 milyar 180 milyondur. Özel sektörün vergileri çık-
tıktan sonra, geriye kafan harcanabilir gelir toplamı budur. Bu, 51 milyar 180 mil-
yondan, tüketime giden 47 milyar 370 milyondur. Yeni yatırımlara imkân vermek 
üzere tasarruf edilen kısım 3 milyar 810 milyondur.



Harcanabilir gelirin tümünü 100 kabul edersek, özel sektör bu gelirin %92,6’sını 
tüketime, %7,4’ünü tasarrufa ayırabilmi$tir. Memleketlimizde gelirlerin çok büyük 
kısmının geçim ihtiyacını ancak kar$ılar durumda olması ve yüksek gelirlilerde bir-
takım gösteri$ tüketimlerinin mevcudiyeti gibi çe$itli sebepler bu oranı dü$ük tut-
maktadır.

1963 yılında, özel yatırım toplamı olarak hesaplanan miktar 5 milyar 570 mil-
yondur. Özel sektörün, harcanabilir gelirlerinden tasarruf etti&i kısım olan 3 milyar 
810 milyonla, yatırım miktarı olan 5 milyar 570 milyon arasındaki farkı bulursanız, 
görürsünüz ki, Türkiye’de özel sektör denilen sektör yatırımlarının önemli bir kıs-
mını kendi tasarrufları dı$ından sa&lamı$tır. Bu miktar, 1 milyar 760 milyondur.

Ba$ka bir deyimle, özel sektörün kendi tasarrufları dı$ından sa&ladı&ı kaynak-
larla, özel tasarrufun toplamı arasında bir orantı kurulursa, %46,5 rakamı bulunur. 
Dı$arıdan sa&lanan kaynaklar, özel sektörün kendi tasarruflarının %46,5 dir.

Bu demektir ki, Türkiye’de, özel sektör kendi tasarruflarının hacmini, kısa za-
manda, Hükümet programının dayandı&ı faraziyelerde oldu&u gibi, kat kat artıra-
cak imkânlara sahip de&ildir.

Özel tasarrufları ne suretle arttıracaklarına dair söylenenler kandırıcı de&ildir. 
Devletin özel tasarrufları artırmak için neler yapmayı dü$ündü&ü açıklanmı$ de&il-
dir. Türkiye’de yatırımları Devlet de yapsa özel sektör de yapsa, Devletin tasarruf 
yaratan bir fonksiyonu olaca&ı unutulmu$ görünüyor. Tasarruf yaratmada Devletin 
görevi olacaktır. Biz diyoruz ki, tasarrufları, mümkün mertebe toplumun tümünü 
faydalanacak $ekilde kullanalım. Mümkün mertebe... Onlar isterlerse, kaynakları 
özel sektöre verelim diyebilirler. Bu bir anlayı$ tarzıdır. Tartı$ırız, kar$ısına çıkarız. 
Ama her halde, ilk problem, yatırım hacmini artırmak için tasarruf hacmini artır-
maktır. Sayın arkada$larım, buna dair bir tabloyu dikkatinize sunmaya mecburum.

"u “heba edilen be$ yıl”, heba edilen son yıllar Türkiye’ye bu bakımdan ne ge-
tirmi$? Plânlama Te$kilâtında çalı$mı$ olan de&erli !sveçli uzman Hansen’in raporu 
ve eski !ktisadi Plânlama Dairesi Ba$kanı Profesör Üstünel’in bu yaz toplanan Eko-
nomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyetinin, karma ekonomi seminerine sundu&u 
etüt; ilgi çekici rakamlar ortaya koyuyor.

Bir memlekette kalkınmanın hızını, yatırımların gayrisafi millî hâsılaya oranı, 
her faktörden daha fazla etkiler. Yatırımlar ve toplam gayrisafi millî hâsıla içinde 
bu yatırımların oranı! Yatırımlar oranını dört yıllık dilimlere ayırarak inceledi&imiz 
zaman $öyle bir netice çıkıyor. 4 yıllık dilimlere alınmı$tır. Yıllık tesadüfleri orta-
dan kaldırmak için.

1948-1951 yılları ortalaması: Türkiye’de garisafi millî hâsıladan yatırıma ayrı-
labilen oran %10,1 dir.

Onu takibeden 4 yıllık dilimde, 1952-1955 ortalaması %13,4’dür.

Onu takibeden 4 yılda, 1956-1959 ortalaması %13,8’dir. Nihayet, 1960 yılında 
ba$lıyan ve 1963’ü de içine alan son 4 yıllık dilimde bu oran %15,6’dır.



Yani yatırım, gayrisafi millî hâsıla oranı %10,1’den önce %13,4’e çıkıyor. 13 
rakamı etrafında dört yıl süre ile bir duraklamadan sonra, son dört yılda bu oran 
%15,6 oluyor.

Plân hedefi bu oranı daha da yukarıya çıkarmaktadır. %18 oranına, %21 oranı-
na ula$malıyız. Türkiye’nin artan güçlükleri kar$ısında, sermaye-hâsıla nisbetinin 
de&i$mesi kar$ısında, mutlaka bu yatırım oranının yükselmesi lâzımdır.

$kinci plân döneminde bu oran %21’e çıkmalıdır. Belki yapılan hesaplar daha yu-
karı çıkarmayı da gerektirecektir.

Fakat arkada$larım, Hükümet programının yapmak istedi&i sihirbazlık $u: 
Hem tasarrufları artıracak tedbirler popüler de&ildir, rey getirmiyor diye tasarrufu 
artıracak çe$itli tedbirlere sırt çevirecek, hem de Türkiye’de daha hızlı kalkınmayı 
gerçekle$tirecek, daha çok i$ gücü yaratacak, sanayile$meyi hızlandıracak, $unu ya-
pacak, bunu yapacak. Tasarrufları artırmadan, sıhhatli kaynaklardan yatırım hac-
mini artırmadan bunu yapmak mümkün de&ildir. !ç tasarruflara dı$ kaynaklar ek-
lenir, diyeceklerdir. Dı$ kaynakların da bir hududu vardır. Dı$ kaynakların $artları 
vardır. Dı$ kaynakların kâr kayguları vardır. Bazan a$ırı kâr ve sömürme kayguları 
vardır. Dı$ kaynaklara Devletin, bir milletin ne ölçüde güvenebilece&ini çok iyi he-
saplamak lâzımdır ve bunlar plânda ciddî olarak tartı$ılmı$, hesabedilmi$tir.

Sayın arkada$larım, bütün bu noktalarda Hükümet programında vuzuh yok-
tur. Genel olarak serpi$tirilmi$ bol vaitler vardır.

!imdi arkada"larım, mühim bir noktaya geliyoruz.

Hükümet programında her $ey var. Herkese her $ey vadedilmi$. Fakat toprak 
reformunun sözü edilmemi$tir. "imdi, bu konuda Adalet Partisinin ve onun Sayın 
Ba$kanı ve Ba$bakanı Demirel’in son derecede vuzuhsuz ve çeli$melerle dolu bir 
tutum izledi&ini tesbite mecburuz. Dün Senatodaki konu$masını dinledim. Prog-
ramda toprak reformu sözünün edilmemi$ olması bir $ey de&il. Toprak reformuna 
inanmamı$ bir insanın konu$ması idi, Sayın Ba$bakanın konu$ması... “Kadastro 
yapmadan toprak reformunu yapabilir miyiz? 20 yılda biter kadastro.” diyor. “Hattâ 
o da $üpheli, 20 yılda da bitmez, ben inanmam bu rakama” diye ilâve ediyor. “Top-
rak reformu köylüyü fukaralıktan kurtarırmı$ sözü yanlı$tır, kurtarmaz.” diyor. 
(A.P. sıralarından do#ru, do#ru sesleri) Arkada$ımın biri de ba&ırıyor, “Do&ru söylü-
yor” diye!

"imdi geliniz, aynı Süleyman Demirel arkada$ımızın imzasını ta$ıyan 4’üncü 
Koalisyon Hükümeti protokolünü beraberce okuyalım. Bakalım ne yazmı$, ne im-
zalamı$ o zaman Sayın Demirel? Bu Protokolde, Sayın Demirel’in imzasını da ta$ı-
yan bu protokolde toprak reformu için yazılanlar $unlar: “Topraksız köylümüzün 
topra&a kavu$turulması...” Böyle ba$lıyor, toprak reformu bahsi... Demek ki, toprak 
reformu topraksız köylüyü topra&a kavu$turabilirmi$... Devam ediyor. “Modern 
usuller içinde ziraat yapabilecek hale getirilmesi hususu ise ba$arı ile uygulanacak 
bir toprak reformu hareketi ile tahakkuk ettirilmek icabeder. Bu itibarla evvelce ha-
zırlanıp son zamanlarda “yani Üçüncü !nönü Hükümeti tarafından” Meclise intikal 



ettirilmi$ bulunan Toprak Reformu kanunu tasarısının yeni Hükümet tarafından 
ciddî surette takibi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde gecikmelere u&ramadan 
müzakeresi imkânlarının sa&lanması için her gayretin yapılması lüzumuna inanı-
yoruz.” (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bunu biz söylemiyoruz. “Toprak reformu köylüyü topra&a kavu$turur, !nönü 
Hükümetinin hazırladı&ı ve sevk etti&i Toprak Reformu tasarısının Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden süratle çıkarılması lâzımdır, bunu da Hükümete vazife veriyo-
ruz.” anlamını ta$ıyan bu satırlar, Sayın Demirel’in de imzasını ta$ıyan Protokolde-
dir. 4’üncü Koalisyon Protokolünde. Protokol bununla da yetinmeyip devam ediyor. 
Bizim toprak reformu için koydu&umuz süreleri be&enmemi$ler, reformcudan daha 
çok reformcu kesilerek “Tasarıda reform müddeti olarak tesbit edildi&i anla$ılan 25 
yıllık müddetin kısaltılması ve kanunun kabulünü takibedecek yıldan itibaren büt-
çelere konulması derpi$ edilen yüz milyon liralık ödene&in artırılması imkânlarının 
mevcudolup olmadı&ının Hükümetçe ara$tırılmasını lüzumlu görmekteyiz.” sözle-
rini de eklemi$ler.

Sayın arkada$larım, koalisyon protokolünde yer alan bu ifadeler, bu kürsüde, 
Dördüncü Koalisyonun Ba$bakanı, yani Sayın Demirel’in Ba$bakan Yardımcısı ola-
rak sorumluluk kabul etti&i Hükümetin Ba$bakanı Sayın Ürgüplü tarafından da 
aynen okunmu$tur. O Hükümette $imdiki Hükümetin 7-8 üyesi Bakan olarak bu-
lunuyorlardı. Onların programında, yani bugünkü Hükümette bulunan 7-8 arka-
da$ımızın bu kürsüye getirdikleri programda, aynen yukardaki kelimelerle toprak 
reformu savunuluyordu. Tasarının u&radı&ı âkibet malûm; anlatmıyaca&ım.

"imdi, biraz zaman fasılası ile ba$ka bir sahneye göz atmanızı rica ediyorum. 
Henüz, “toprak reformu komünizmdir” propagandası tutmamı$. Bunu yeter dere-
cede yayamamı$lar. Sayın Demirel Karadeniz’de. Ba$bakan Yardımcısı sıfatiyle yap-
tı&ı bu gezide, bazı köylülerin toprak sıkıntısından, toprak reformu ihtiyacından 
söz etmeleri üzerine, Sayın Süleyman Demirel, $unları söylemi$tir:

“Vatanda$ toprak sıkıntısından bahsetti. Biraz insaf sahibi olmak lâzım. Biz 
Toprak Kanununu geri almadık. Kanun hâlâ Meclistedir. Biran evvel çıkması için 
gerekli gayret gösterilecektir. Ama biz çıkarmazsak, 10 Ekimde i$ ba$ına gelecek 
Hükümetin yakasına yapı$maksınız, toprak reformunu çıkar diyeceksiniz” (C.H.P. 
sıralarından alkı$lar)

!$te 10 Ekim seçimleri ile i$ba$ına gelen Hükümetin ba$ında aynı Süleyman 
Demirel vardır. Be$ ay önce söyledi&i söze uyarak, “hani toprak reformu”, “adını bile 
programdan çıkarmı$sınız” diye yakasına yapı$sak ne diyecektir? Toprak reformu-
nun adı bile programa konmamı$tır!

Sayın arkada$larım, (Gürültüler) tezatlara dikkat buyurun.

“Biz toprak reformu tasarısını geri almadık Meclisten” diyor. “Meclistedir, se-
çimlere kadar çıkarmak için var gücümüzle çalı$aca&ız” diyor. Ondan sonra, bu ta-
sarı $öyle zararlı bir tasarı, böyle felâket bir tasarı!



Sayın arkada$larım, bu tasarıyı Hükümete geri alacak mısınız diye komisyon 
4’üncü Koalisyon Hükümetine sordu&u zaman “hayır; geri almıyoruz” dediler. 
Hattâ “öncelikle çıkaraca&ız, sizden daha önce çıkaraca&ız, daha fazla para ayırıp 
daha çabuk uygulıyaca&ız” gibi övünmeler de yapıldı.

Fakat arkada$larım, itiraf edelim ki, Sayın Demirel’in görü$leri, Ba$bakan ol-
duktan sonra, de&i$memi$tir. Görü$leri Ba$bakan olduktan sonra de&i$mi$tir der-
sek, kendisine kar$ı insafsızlık ve haksızlık etmi$ oluruz. Sayın Demirel’in görü$leri 
Karadeniz gezisinden sonra, ama seçimlerden önce de&i$mi$tir.

Kendisine güveni arttıkça, daha do&rusu yapılması istenen toprak reformunu 
oldu&undan çok ba$ka $ekilde gösterme yolundaki gayretlerin ve gerçek dı$ı propa-
gandaların vatanda$ üzerindeki aldatıcı etkisine güvendikçe, Sayın Demirel, daha 
seçimlerden önce, Karadeniz gezisindeki sözlerini tamamiyle unutarak, a&ız de-
&i$tirmi$tir. Önce, komünizm kokusu olmıyan bir yeni tasarı hazırlanaca&ını söy-
lemi$, daha sonra bundan da vazgeçerek toprak reformunun her türlüsüne kar$ı 
açıktan vaziyet almı$tır.

Sayın arkada$lar, oysa “Komünizm kokusu” ta$ıdı&ını ima etti&i toprak refor-
mu tasarısı, Koalisyon protokolü hazırlanırken, kendilerinin “Daha çabuk çıka-
rılması lâzımdır” dedi&i ve Karadeniz gezisinde, “Geri almadık, çıkaraca&ız.” diye 
övündü&ü tasarı idi. Zaman ile toprak reformu konusunda Sayın Süleyman Demirel 
çok daha sert vaziyetler almı$ ve 7 Ekim 1965 günü, Konya’da toprak reformu ko-
nusunda en açık $ekilde görü$lerini ifade etmi$tir. Bir kısmını okumuyorum, mazur 
görünüz. Seçim meydanında, o günün heyecanı ile söylenmi$ olan bazı sözlerin bu 
kürsüde tekrarı dahi caiz de&ildir. Okudu&um takdirde memnun olmıyacaklarını 
biliyorum. (Soldan, oku sesleri) Bir kısmı bu kürsüye gelmiyecek sözler... Toprak re-
formundan bahsederken bakınız neler söylüyor: “Mülkiyeti, mirası, aileyi, dini, bu-
güne kadar mukaddes bilip tanıdı&ımız her $eyi, ayaklar altına alan bir kölelik niza-
mı kurmak istiyorlar...” (Kim, sesleri) “Cumhuriyet Halk Partisi kendisini hayallere 
kaptırmakta, hakikatlerden kaçmaktadır. Toprak reformu mevzuunda Cumhuriyet 
Halk Partisinin tutumu ile toprakta çalı$an herkesin huzuru bozulmu$tur... Bu du-
rumdan istihsalimizin büyük zararlar gördü&ü inkâr olunamaz. Toprak meselesinin 
hayallere tahammülü yoktur. Türkiye’de toprak da&ıtmakla mesele halledilmez.” 
(Soldan, do#ru, sesleri) Reformcular nasıl belli oluyor, arkada$lar! (C.H.P. sıraların-
dan alkı"lar) Siz bu i$i çabuk yapamazsınız, biz iktidara geldi&imiz zaman hemen 
toprak reformunu yapaca&ız diyenler, nasıl belli? (C.H.P. sıralarından alkı"lar) 7 
ay önce toprak reformu va’di... 7 ay sonra, Konya’da, aynı konuda: “Aldatıcı seçim 
oyunlariyle milletin gözünün boyanmasına, millî vahdetin münafıklık ve menfaat 
hırsları ile bozulmasına razı de&iliz.” sözleri...

Arkada$lar,

7 Ekimde Konya’da konu$an Sayın Demirel artık böyle yüksekten konu$abile-
cek kadar hızlanmı$ ve yön de&i$tirmi$ti. Çünkü, artık toprak reformu aleyhinde 
milleti ve en ba$ta bu toprak reformundan yararlanacak olan topraksız köylüleri 



kı$kırtmak ve uydurma propagandalarla, reformu, tamamiyle hakikat dı$ı olarak, 
mülkiyet nizamını tanımıyan bir hareketmi$ gibi göstermeye bir ölçüde muvaffak 
olmu$lardı.

Sayın Demirel bu konu$masında mülkiyetin ayaklar altına alınmasından bah-
setmi$tir.

Oysa, C.H.P. Hükümeti toprak reformu tasarısı ile mülkiyet hakkından yoksun 
bırakılan köylüleri de toprak mülkiyetine kavu$turmak ve toprak mülkiyetini daha 
yaygın hale getirmek amacını güdüyordu.

Arkada$lar, biz 10 köye sahip bir köy a&asının bulundu&u bölgede, komüniz-
min daha kolay yayılmak imkânını bulaca&ına inanıyoruz. Ama oradaki yurtta$ları-
mızın cebine birer tapu senedi koyarak, her birine “Al senin 200 dönümlük topra&ı-
nın tapusu” dedi&imiz takdirde, aralarına bir komünist sokulsa dahi, o köylülerin, 
“Biz topraklarımızı kimseye vermeyiz, mülkiyetimizi çi&netmeyiz.” diye kazma, kü-
rek, yaba ile komünizm propagandacısını aralarından kovaca&ına kaaniyiz. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Biz biliyoruz ki, toprak reformu, komünizme kar$ı savunma vasıtalarından bi-
ridir. Biraz sabrederseniz, bunun $a$maz delillerini verece&im.

Sayın Demirel Konya konu$masında, hiçbir münasebeti yok iken, ailelerin 
ayaklar altına alınmasından da bahsetmi$tir.

C.H.P. Hükümetinin toprak reformu tasarısı, aileyi saygı ile gören, hattâ toprak 
rejiminde aile mülkiyeti esasını sa&lamla$tırmakla, aile birli&inin, aile bütünlü&ü-
nün korunmasına daha çok hizmet eden bir amaç güdüyordu.

Sayın Demirel, bu konu$masında menfaat hırslarından bahsetmi$tir.

Toprak reformu ile Cumhuriyet Halk Partisi, mahdut sayıda insanın menfaat 
hırsına kar$ı, çok daha büyük sayıda yoksul, dar gelirli, geçimi topraktan oldu&u 
halde topraksız insanların haklarını gözetiyordu.

Sayın Demirel bu konu$masında, kölelik nizamını kurmak istiyorlar, diyordu.

Halbuki biz, toprak reformu ile her çe$it kölelik nizamından bu topraklarda 
ya$ıyan milyonlarca insanı kurtarmak, onları kendi topraklarının sahibi ve efendisi 
yapmak istiyorduk. (A.P. sıralarından gürültüler)

Adalet Partisi sözcüleri, yurdun dört buca&ında toprak reformu aleyhinde ko-
nu$urken ve Sayın Ba$bakan toprak reformu aleyhinde nutuk söylerken, $imdiki 
Hükümette Dı$i$leri Bakanı olarak görev alan ve o günkü Koalisyon Hükümetinin 
Adalet Partili Çalı$ma Bakanı olan Sayın Ça&lıyangil de, Cenevre’de Birle$mi$ Mil-
letler Çalı$ma Te$kilâtı Konferansında toprak reformu ile ilgili görü$melere katılı-
yordu. Burada toprak reformu aleyhinde veryansın propaganda yapılırken, orada 
Sayın Ça&lıyangil Türk Hükümeti adına yaptı&ı konu$mada, reformun öneminden 
bahsederek; “Konferans çalı$maları bizim reform çabalarımıza da ı$ık tutacak” di-
yordu.



Üyesi bulundu&umuz Birle$mi$ Milletlere ba&lı bu te$kilâtın bu yılki toplantı-
sında toprak reformu ele alınmı$ ve hakikaten çok güzel tavsiyeler ileri sürülmü$-
tür.

Arkada$lar,

Hiçbiri komünist olmıyan, hattâ birçokları, yeryüzünde komünizme kar$ı dü$-
manlıkları ile tanınmı$ olan birçok ülkelerde, toprak reformu !kinci Dünya Harbin-
den bu yana yapılmı$tır.

Herhalde hiç kimse Komünist Çin’in komünist oldu&unu inkâr etmez. Bunun 
gibi Milliyetçi Çin’in de komünizmin yeryüzünde en ba$ta gelen dü$manlarından 
biri oldu&unu kimse reddetmez. !$te bu Milliyetçi Çin, anavatanın komünizm kö-
leli&i altına dü$mesinden sonra; “Topra&ı i$liyene verme Kanunu” adı altında bir 
kanunla toprak reformunu gerçekle$tirmi$tir.

Yine komünizme dü$man ülkelerden Japonya’da, !kinci Dünya Harbinden 
sonra, büyük bir toprak reformu yapılmı$tır. Japonya’da, reformdan önce tarımla 
u&ra$an halkın yüzde yetmi$i yarıcı ve ortakçı durumunda iken, bunlardan yüzde 
28’inin hiç topra&ı yokken, üç yıl içinde hemen bütün topraklar, topra&ı i$leyenlere 
verilmi$tir.

Sayın Demirel, Türkiye’de nüfusun çok, topra&ın az oldu&undan bahsederek 
toprak reformu ba$arı kazanmaz, diyor. Herkese toprak da&ıtılmaz, diyor. Herkese 
toprak da&ıtılır iddiasında olan kim? Her ferde, her yurtta$a, tarımdan geçinen nü-
fusu bugünkü seviyede tutarak toprak da&ıtalım diyen kim?

Toprak reformunu getiren plân, aynı zamanda, tarımsal nüfusun ba$ka alan-
lara, hizmetlere ve sanayie aktarılarak tarımsal nüfusun azaltılmasını öngörmüyor 
mu? Bunu sanki yeni bir ke$ifmi$ gibi ileri sürmekte fayda yok.

Fakat Japonya’ya bakınız. Japonya’nın topra&ı çok daha dar. Nüfusu bizden 
çok daha fazla. !klim $artlarımız, tarım usullerimiz ayrı olmakla beraber, toprak 
darlı&ı, nüfus çoklu&u önemli güçlüklerdi. Bu güçlükler Japonya’nın toprak refor-
mu yapmasına engel olmadı. Japonya’da çıkan kanunun adı, “Çiftçiyi i$ledi&i topra-
&ın sahibi kılmak için özel tedbirler Kanunu” dur.

Arkada$lar,

!ki yıl önce çıkarılan bir kanunla, yine Uzak-Do&u’nun anti-komünist cephe-
sinin ba$ta, gelen devletlerinden Filipinler’de de, bir toprak reformu ba$lamı$tır.

Komünist aleyhtarı birçok Lâtin Amerika ülkelerinde toprak reformu yapıl-
mı$tır, yapılmaktadır.

Bütün bu saydı&ımız ülkelerde, toprak reformu, hiç $üphe edilmesin ki, biraz 
da kapitalist âlemin öncüsü durumunda olan Birle$ik Amerika’nın telkin ve etkisi 
altında yapılmı$tır ve yapılmaktadır.

Toprak reformunun komünizme kar$ı nasıl bir kalkan oldu&unu bilen Birle$ik 
Amerika, daha Japonya Amerika’nın fiilî idaresi ve hâkimiyeti altında iken, toprak 



reformunu orada yapmı$tır: Filipinlerde, Lâtin Amerika’da, Milliyetçi Çin’de bu ça-
baların gösterilmesine destek olmu$tur.

Sayın Ba$bakanın bütün bu gerçekleri bilmiyecek kadar, bu konulardan haber-
siz oldu&unu kabul edemeyiz. O halde, neden gerçekler tahrif ediliyor? O halde, 
neden, toprak reformu saydı&ımız ülkelerde ve daha birçoklarında komünizme kar-
$ı alınabilecek tedbirlerin en etkilileri arasında sayıldı&ı halde; bizim istedi&imiz 
anlamda toprak mülkiyetini kaldırmıyan, aksine daha çok vatanda$ı hususi mül-
kiyet sahibi, toprak mülkiyeti sahibi yapan bir reform, bu $ekilde damgalanmak 
isteniyor? 

Arkada$lar,

Rusya’da ve Komünist Çin’de toprak reformu yapılmadı. Toprak reformu yapıl-
madı&ı için, zamanında ve ba$arılı $ekilde toprak reformu yapılmadı&ı için, bu ül-
keler a&ır neticelerle kar$ıla$tılar. Komünist ihtilâlcilerden, e&er Rusya’da, 1906’da 
toprak reformu yapılsaydı 1917’de biz bu ihtilâli yapamazdık, diyenler de çıkmı$tır.

Ama ne çare, ne çare... Toprak mülkiyetini âdil hale getirmekten bahsediyorsu-
nuz, tasarıda özel mülkiyete saygıyı esas tutuyorsunuz. Toprak reformu bahsinde 
tenkid ve temenniler yapıyorsunuz. Bu sözlere cevaben, Anayasamızda mülkiyet 
hakkı tanınmı$tır, deniyor.

Toprak reformu özel mülkiyete aykırı de&il ki! Anayasamızda özel mülkiyet var 
da, toprak reformu yok mu? Anayasamız toprak reformunun yapılmasını Devlete 
görev olarak vermiyor mu, arkada$larım?

Büyük Atatürk, toprak reformunu 1 Kasım 1936 günü Büyük Millet Meclisini 
açı$ konu$masında anlatmı$tı, esaslarını belirtmi$ti. "undan emin olabilirsiniz ki, 
tasarıyı okumadan $öyle veya böyle söylenebilir, ama tasarı okundu&u zaman görü-
lür ki Cumhuriyet Halk Partisinin sevk etti&i tasarı 1936’da Büyük Atatürk’ün an-
lattı&ı tarzda bir toprak reformudur. Aynı ilkelere dayanan bir toprak reformudur.

Daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi bir Toprak Kanunu çıkarmı$tı. Çıkardı&ı 
zaman kar$ısına aynı menfaat çevreleri dikilmi$ler ve bu kanunun tatbikatını güç-
le$tirmek için her çareye ba$vurmu$lardır.

Toprak reformunu geçen dönemde niye çıkaramadık? Geçen dönemde yeni-
den iktidara geldi&imiz zaman, toprak reformu tasarısını sevk etmek için cabalar 
gösterdik. Geçen Mecliste yarıdan fazla sayımız olsaydı, biz toprak reformunu ge-
ciktirmezdik.

Hulâsa... (A.P. Sıralarında gürültüler)

BA$KAN — Hatibe müdahale etmeyin efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Sayın Demirel 
toprak reformu konusundaki sözlerini dün Senatoda getirdi getirdi yabancı ser-
mayeye ba&ladı. Efendim, topra&ımız yetmez, nüfusu sanayi sahasına kaydırmak 
lâzım, sanayi kurmak için de yabancı sermaye lâzımdır, dedi. Yani toprak reformu 



konusunda girilen bir mantık oyunu, döndü dola$tı, toprak reformunun yapmak 
istedi&i i$i ba$ka yoldan yabancı sermayeye yaptırırız, sanayii kurarız, toprakta ça-
lı$an nüfusu oraya çekeriz demek mânasında yabancı sermayeye getirdi dü&ümledi. 
Sayın arkada$larım, biz bu anlayı$la beraber de&iliz. Sanayile$me de $arttır, toprak 
reformu da.

Sayın Demirel toprak reformu için, 10 Ekimde kurulacak Hükümetin yakasına 
yapı$ın demi$ti, biz de yakasına yapı$ıyoruz.

Sayın arkada$larım,

"imdi plânda, dönemi karanlık bir dönemdi, bir $ey yapılamadı, o halde bu plân 
dar ceket, bundan vazgeçelim, yeni yeni bir iktisadi Politika uygulayalım tarzındaki 
görü$lere dönelim. Son yıllarda hiçbir $ey yapılmadı sözüne katılmak mümkün de-
&ildir. Yeniden ba$lamı$ veya eskiden ba$lamı$ ve bizim zamanımızda önemli kısmı 
yapılıp biten pek çok i$ler var, plân döneminde...

Bazı örnekler verelim:

Ordu Soya Fabrikası... Ordu Soya Fabrikasının açılı$ını da $üphesiz Sayın De-
mirel yaptılar. Ama Ordu Soya Fabrikasına 30 milyon lira sarf edilmi$, tamamlan-
mı$ ve tecrübe i$letmeleri daha Üçüncü !nönü Hükümeti zamanında ba$lamı$tır.

Denizli Tekstil Fabrikası tevsii tamamlandı. Bizim devremizde 21 milyon lira 
sarf edildi.

Eski$ehir Basma Fabrikası tamamlandı. 70 milyonun üstünde para sarf edildi.

Mara$ Pamuklu Mensucat Fabrikası tamamlandı. 11 "ubat 1965 tarihinde, 
Üçüncü !nönü Hükümetinin ayrılmasından iki gün önce açılabildi.

Beykoz Kundura Fabrikası tevsiine büyük meblâ&lar sarf edildi.

Bolu Suni Tahta Fabrikası tamamlandı.

Dördüncü kâ&ıt fabrikası tamamlandı. (A.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, hatibe müdahale etmeyiniz...

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Arkada$larım; 
Bolu Suni Tahta Fabrikasının temeli yeni atılmı$tır, diye bir Ses i$itiyorum. Sayın 
arkada$ım da, tıpkı Yüksek !slâm Enstitüsü hikâyesine benzer bir hikâyenin kur-
banı olmu$. Propagandaya kapılmı$. Bolu Suni Tahta Fabrikası, arkada$larım, iki 
yıldan beri bacası buram buram tüterek faaliyettedir. Yalnız Bolu Suni Tahta Fab-
rikasının temel atma töreni diye yeni bir tören yapılmı$tır. Aslında bu, fabrikaya 
ilâve edilecek olan formika kısmının temel atması idi. Ancak bu temel atmayı Sayın 
Sanayi Bakanı muhte$em $ekilde yaptı. Ben, Bolu Suni Tahta Fabrikası bitmi$tir, 
diyorum. Arkada$ım, yeni temeli atıldı, diyor. Fabrika bitti. !ki seneden beri çalı$ır! 
Formika kısmının temeli yeniden atıldı.

!zmit’te dördüncü kâ&ıt fabrikasının tamamlandı&ını arz ettim. !zmit Sigara 
Kâ&ıdı Fabrikası da tamamlandı.



BA$KAN — Sayın Feyzio&lu, bir dakika.

Muhterem arkada$larım, !çtüzü&ümüzde toplu sözle$me usulü yoktur. Kürsü-
de bulunan hatip konu$ur ve sayın üyeler dinlerler. Ba$ka konu$malar da kürsüye 
gelerek yapılır. Çok rica ederim, sükûnetle konu$maları dinliydim.

Buyurun devam edin.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Sayın arkada$-
larım, bu saydıklarım bizden evvel ba$lamı$ ve plân döneminde önemli yatırımlar 
yapılarak bitmi$ olan i$lerdir. Devam ediyorum; Sigara Kâ&ıdı Fabrikası, Ankara 
"eker Fabrikası, Kastamonu "eker Fabrikası ve eskiden sarf edilene ilâveten 183 
milyon lira daha sarf edilerek tamamlanan Kütahya Azot Sanayii tesisleri...

Bizim Devlet anlayı$ımızda, bir i$e ba$lanmı$, üç milyon, be$ milyon, on mil-
yon sarf edilmi$ ise bunları yarım bırakıp da, sırf propaganda olsun diye, yeniden 
temel atma yoktur. Elbette ki, devraldı&ımız i$leri, vatanın ilerlemesi için tamam-
lamak yolunda gayretler sarf ettik. "imdi saydı&ım fabrikaları, bu dönem zarfında 
tamamlamak suretiyle memleketimize hizmet yaptık.

Arkada$lar, yine plân döneminde devam edip bitirilen i$lerden, Karabük Had-
dehanesi, Sinter Tesisi, Karabük Çelikhanesi, Kontinü Haddehane, Üçüncü Yüksek 
Fırın, Üçüncü Kok Fabrikaları, küçük eklerle tamamlanan Bartın ve Söke Çimento 
Fabrikaları, 1964’te açılan Ni&de Çimento Fabrikası sayılabilir. Tamamına yakını 
1962-1963’te yapılan masraflarla bitmi$tir. Elektri&i Avanos’tan hat uzatılarak 
sa&lanmı$tır.

Projesi hazırlanıp, ihalesi yapılmak ve biran evvel i$e ba$lanmak üzere yeni ik-
tidara devredilen i$ler $unlardır; Giresun Kâ&ıt Hamuru ve Gazete Kâ&ıdı Tesisleri, 
Mu&la Sülfat Selülozu Yazı Tâb’ı ve Karton Tesisleri, Van Çimento Fabrikası ki, yeri 
satın alınmı$ oldu&u halde hâlâ ihale edilmemi$tir. Azotlu Gübre Sanayii, tevsii bu 
durumdaki ba$lıca i$lerdir.

Bir de, bizim zamanımızda hem projesi yapılmı$, hem de ihalesi yapılmı$ olan 
i$ler vardır. Arkada$ımızın bahsetti&i ve temel atma töreni yeni iktidar tarafından 
yapıldı&ı için “Bolu Fabrikasının temeli yeni atıldı” dedi&i i$ bunlardan biridir. !ki 
yıl önce biten Bolu Suni Tahta Fabrikasına eklenen formika kısmının da ihalesi 
Üçüncü !nönü Kabinesi zamanında yapılmı$tır.

Elâzı& !kinci Çimento Fabrikası ve kuru sisteme tahvili, Sivas Çimento Fab-
rikasının kuru usule geçi$i ve tevsii, Trabzon’da kurulan yeni Çimento Fabrikası 
zamanımızda ihale edilmi$tir.

Kırıkkale Vasıflı Çelik Haddehanesi, Kırıkkale Pik ve Temper Dökümhanesi, 
Karabük dökümhaneleri, Çaycuma Kraft Selüloz ve Kraft Kâ&ıdı tesisi, Çaycuma 
Yarı Kimyevi Sellüloz tesisi; bunların da ihaleleri yapılmı$tır. Bir kısmının törenle-
rini de 4’üncü Koalisyon Hükümeti yapmı$tır. Çaycuma’da oldu&u gibi...

Sayın arkada$larım, bir de bizim zamanımızda devam eden ve bitmeden dev-
redilmi$ i$ler vardır. Onları da bitireceklerdir. Bitirdikleri zaman biz de onları teb-



rik edece&iz, alkı$lıyaca&ız. Bu memlekete ta$ üstüne ta$ koyan insana elbette ki 
$ükran borçluyuz, diyen arkada$larla beraberiz. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar) Elbette... Ama lütfen, hiçbir $ey yapılmadı, bu memlekete be$ yılda bir çivi 
bile çakılmadı diye her $eyi inkâr etme yoluna sapılmasın! Samimî olarak, yapılan 
i$ler söylensin arkada$lar!

Devam eden i$ler: Yarımca Seramik Fabrikası, Bozüyük Seramik Fabrikası, !z-
mir Basma Fabrikası, Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası, Adıyaman Pamuklu Fab-
rikası, Sulka "eker Fabrikası tevsii, Alpullu "eker Fabrikası tevsii... Ba$ladı&ımız ve 
bitmi$ olan i$lerden, Adana Çimento Torbası tesisleri! Heba edildi dedikleri 5 yıllık 
dönemde bitmi$ olan, 1960’dan sonra i$letmeye açılan Antalya Ferro-Krom Fabri-
kası, Boraks tesisleri vs...

Sayın arkada$larım, bunların bizden evvel ba$lamı$ olanları var. 1960’dan 
sonra Millî Birlik Komitesi zamanında ba$lamı$ olanları var. Bizim zamanımızda 
ba$lamı$ olanları var. !hale edilmi$ ve temeli atılıp yürütülmek üzere devredilmi$ 
olanları var. Arkada$larım, Devlet hayatı devamlıdır. Bir Hükümet ba$lar, öteki de-
vam eder.

Sulama ve enerji sektöründen Sayın Demirel dün de Senato konu$malarında 
bahsettiler. “Hiçbir $ey yapılmamı$, hiçbir i$e el atılmamı$” diye kötülenen devirle 
ilgili olarak, size, sulama ve enerji sahasından bazı bilgileri de arz etmek isterim:

Bu suretle, “Plân tamamiyle ba$arısız olmu$tur, plân hiçbir $ey getirmemi$tir.” 
kanaatini silip, vatanda$ yüre&inde memleket gelece&ine güven yaratalım diye bun-
ları arz ediyorum. Beraberce, ba$arılan i$lere sevinmemiz lâzımdır.

Sayın arkada$larım, plânın ilk iki yıllık tatbikatı sonunda 1.236.000 dönüm 
sahada yeni sulama $ebekesi in$a edilmi$tir.

Size evvelâ barajlardan bahsetmek isterim.
Evvelki yıllarda in$asına ba$lanmı$ olan 21 aded sulama enerji ve ta$kın kont-

rolü maksatlı baraj, 1965 yılına devredilmi$tir.
Manisa-Buldan barajı, ihalesi 1963’tedir. Düzce-Hasanlar barajı, ihalesi 

1964’tedir.
Ilgın-Çavu$lu depolaması küçük bir tesistir. !halesi 1963’tedir.
Bor-Akkaya Barajı... Mara$-Kartalkaya barajı, ihalesi 1964’te. Malatya sürgü 

barajı, ihalesi 1963’te Kayseri Sarımsaklı barajı, ihalesi 1962’de. Kayseri-Akköy 
barajı, ihalesi 1964’te. Nev$ehir-Tatların barajı ihalesi 1964’te. Ermenenek barajı, 
ihalesi 1964 te. Ankara-Karabayır barajı, ihalesi 1963’te.

Ankara-Üre&il, Ankara-Kurtbo&azı, Ankara-Kaya$ barajı ve sel kapanları, ihale-
si 1963 ve 1964’te. Burdur-Kızılsu, ihalesi 1963’te yapılmı$ ve bitmi$ bir i$tir.

Arkada$larım, Ankara-Kesikköprü barajına, 1959 da ba$lanmı$ bazı gecikme-
lerle devam eden büyük bir i$tir. Tokat-Almus barajı, yine Millî Birlik !daresinden 
devraldı&ımız ve ondan evvel ba$lamı$, in$ası devam eden bir i$tir. Elâzı&-Keban 
barajı derivasyon tüneli ihalesi, 20 Ocak 1965’te, Üçüncü !nönü Hükümetince ya-
pılmı$tır. Ankara-Çubuk 2 barajı, biti$i 1964’tür.



Proje yok, proje yok derler. 1965 yılında projeleri tamamlanmı$ olarak, pro-
jeleri tamamiyle hazır olarak yeni iktidara devretti&imiz barajlar da $unlardır: Ba-
lıkesir-Menent, Eski$ehir-Porsuk, Bolu-Gölköy, Konya-Altınapa, Ni&de-Gümü$ler, 
Hatay-Tahtaköprü, Adana-Kesikkuyu, Adana-Kozan, Erzurum-Serçebo&azı, Malat-
ya-Medik, Diyarbakır-Devegeçidi, Edirne-Haralar, Edirne-Kadıköy, Finike-Alaku$ 
Barajları.

Sayın arkada$larım, bunlar, 21 tanesi in$a halinde olan, 14 tanesinin de proje-
sini hazırlayıp devretti&imiz cem’an 35 barajın adlarıdır.

Bunlara, biraz da enerji sahasına bakarak, santraller hakkındaki bilgileri ek-
lemek isterim. Arkada$lar, Sarıyar tevsii 1964’te ihale edildi. Hazer 1 santrali, 
Elâzı&’da 1964’te ihale edildi. Kesikköprü santrali, eski in$aattır, devam etmekte-
dir. Kernekmalatya, 1962 de ihale edildi, tamamlandı. Kiti-I&dır santrali 1961’de 
ihale edildi, bitmek üzeredir. Göksu-Silifke santrali, 1963’te bitti. Engil-Van sant-
rali 1963’te ihale edildi.

Erci$-Van, 1965’in Ocak ayında, 3’üncü !nönü Hükümeti zamanında ihale edil-
di.

Ça&ça&-Nüsaybin santrali 1963’te ihale edildi. Kovada II santrali 1962’de, Ana-
mur-!çel Santrali 1964’te, Har$it-Giresun 1963’te, Girleyik-Erzincan III ünitesi 
1964’te, Yüre&ir -Adana 1964’te, Elâzı&-Hazar II santrali 1964’te ihale edildi.

Arkada$larım, bunlara, kalkınma plânına dâhil olan termik santralleri ekleme-
liyiz. Tunçbilek tevsiinin, daha do&rusu ikinci Tunçbilek’in 1963’te ihale edilmi$ 
oldu&unu ve pek yakında deneme çalı$malarına ba$lıyacak kadar i$in ilerledi&ini 
bildirmek isterim. Ambarlı termik santrali 1963’te ihale edildi ve Mersin Termik 
santrali ihalesi de 1964’te yapıldı. Keban hakkında, yine dün, Senatoda, finans-
man konusu halledilmemi$tir, dediler. Ne söyliyelim... Bu konuyu bu kürsüye çok 
getirdik. Ankara toplantılarını, Paris toplantılarını, Washington toplantılarını, bu 
konuda yapılmı$ olan hazırlıkları belirttik.

Sayın arkada$larım; Keban barajını hangi noktada aldı&ımız ve hangi nokta-
da bıraktı&ımız a$ikârdır. Biz, Keban barajını, bu baraj iktisadi ve teknik bakım-
dan yapılabilir diyen bir fizibilite raporu dahi mevcudolmadan, fakat uzun yıllar 
devam etmesi gereken öncü etütler seviyesinde, plânlamaya hazırlık olarak done-
ler toplanmı$ $ekilde bulduk. Bunun plânlama safhası tamamlandı; proje safhası 
tamamlandı; finansman çalı$maları çok ileri bir noktaya götürüldü. Yolu, $antiye 
tesisleri milyonlarca lira sarfı ile yapıldı. 70 milyon liraya Keban’ın derivasyon tü-
neli tarafımızdan ihale edildi. Keban barajı artık bir hayal olmaktan çıkıp, projesi 
tamamlanmı$, fiilen i$e giri$ilmi$ ve barajı gerçek haline gelme yoluna girmi$ ola-
rak devrettik.

Sayın arkada$larım,

Keban Barajı için bizden önce bir $ey yapılmamı$tır mânasında konu$madılar, 
bereket versin... Eski beyanlardan biraz farklı olarak daha kadir$inaslıkla, yapılmı$ 



olan i$leri takdir ederiz, elbette bizden evvel yapılanlara müte$ekkiriz, dediler. 
Fakat, finansman konusunda hiç bir $ey yapılmamı$tı, muallâktaydı sözleri haklı 
de&ildir. Gerekirse tarihler vererek, toplantıyı kimlerin katıldı&ını ve çalı$maların 
nereye kadar ilerledi&ini detayları ile söyleyerek, finansman çalı$maları hakkında 
etraflı bilgi verebiliriz.

Sayın arkada$larım, kısaca tasarruf bonosu ve servet beyanı konusuna da do-
kunmak istiyorum. Sayın Demirel, Hükümet programında servet beyanını kaldı-
racaklarını söylüyor. Tasarruf bonoları konusunda ise, uzun tereddütlerden sonra, 
i$çi gelirlerinden tasarruf bonosunun kaldırılması konusunda mü$terek görü$e 
vardı&ımız anla$ılıyor. Biz, seçim beyannamesinde tasarruf bonolarını kaldırma-
yı kesin olarak vadetmi$tik. Bir kaç arkada$ımla birlikte i$çi kazançlarından, i$çi 
ücretlerinden ve dar gelirlerden tasarruf bonosunun derhal kaldırılması için hazır-
lamı$ bulundu&umuz bir teklifi Millet Meclisi Ba$kanlı&ına vermi$ bulunuyoruz. 
Hükümetin görü$ü de bu yolda oldu&una göre, bunun biran evvel kanunla$masını, 
bunu sabırsızlıkla bekleyen i$çilerimiz için Meclisin ilk vazifelerinden biri sayıyo-
ruz.

Sayın arkada$larım, tasarruf bonosu hakkında, yeni bir dü$ünce tarzıyla, yeni 
bir kanun tasarısının gelmesi ve i$çilerin, dar gelirlilerin dı$ında kalan yurtta$lar 
için de, tasarruf bonolarının tedavül kabiliyeti bakımından, taklit imkânları bakı-
mından ve çe$itli yönlerden ortaya çıkarabilece&i mahzur ve problemlerin kökün-
den çözülmesi, bir zaruret halindedir, kanaatindeyiz.

"imdi; servet beyanı konusunda; servet beyanı kalkarsa Türkiye’de yatırımlar 
birden hızlanır yolundaki sözlere bizzat Türk sanayicilerinin a&ızlarından cevap 
vermek isterim.

Sayın arkada$larım; !stanbul Sanayi Odasının 1 Mayıs 1965 tarihli bültenin-
de, sanayi odalarının ortak bildirisi olarak, servet beyanı konusunda $unlar söy-
lenmi$tir. Ege bölgesi, !stanbul, Ankara Sanayi Odalarının ortak bildirisinde $öyle 
deniyor: “Sanayiciler geçen yıl vergilerin açıklanması müessesesini savunmu$ ve 
bu görü$lerini bir bildiri ile Hükümet ve matbuata duyurmu$lardı. Bugün de aynı 
tezin açıklanmasında zaruret vardır. Di&er taraftan, sanayicilerimiz, servet beyanı 
ve gider bildirme müesseselerinin prensip itibariyle kar$ısında de&illerdir. Bu nok-
taların da kamuoyuna açıklanmasını faydalı görmekteyiz. Vergi kaçakçılı&ı ile sos-
yal adaletin tecellisine mâni oldu&u iddialarından sektörümüzü tenzih etmenin ve 
kamuoyunda $erefli ki$iler olarak yasamanın $artı budur” Görülüyor ki, hem servet 
beyanını, hem vergilerin açıklanmasını, Sanayi Odaları istemektedirler.

Sayın arkada$larım, esasen vergi açıklanmasını, ciddî müte$ebbislerden ziyade, 
müte$ebbis adına lâyık olmayan, fakat yurda getirdi&i her hangi bir te$ebbüs olma-
dı&ı halde birtakım kolay kazançlar sa&layan kimselerin istemiyecekleri a$ikârdır.

Servet beyanının kaldırılmasına taraftar olmadı&ımızı, yetkili maliye uzmanla-
rının bunun lüzumlu bir müessese oldu&u hakkındaki raporlarına dayanarak ifade 
ediyoruz. Servet beyanı, bir yılda, iki yılda, çok kısa vâdede meyvalarını verecek bir 



tedbir de&ildir. Bunun, daha uzun vâdede vergi ziyamı önlemesi bakımından, çok 
faydalı bir tedbir olaca&ı bilinmektedir. !skandinav memleketlerinde servet beyanı 
uygulanmaktadır.

Servet beyanı ticaret mahremiyetine halci getirmez. Esasen müesseselerin bi-
lançolarının, hesaplarını Maliye, istedi&i zaman, her zaman inceliyebilir. Banka ka-
yıtlarından Maliye Bakanlı&ı haberdar olabilir. Servet beyanı ile gizlenmek istenen 
servet unsurları nedir ki; servet beyanının bu kadar $iddetle aleyhinde bulunul-
maktadır.

Sayın arkada$larım;

Kısaca sosyal alanda belli ba$lı konularımıza da temas etmek isterim.

Son yıllar, iktisadi alanda, plânlı kalkınma devri ve sosyal alanda, Türkiye’nin 
hürriyet içinde sosyal adaleti gerçekle$tirme yönünde büyük hamileler yaptı&ı yıllar 
olmu$tur. Bu dönem, zarfında Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Tolu 
Sözle$me Kanunu ile ve daha burada teferruatıyla sayarak sizi yormak istemedi&im 
sayısız kanunlar ve kararlarla, i$çilerimize sa&lanan haklar büyüktür.

Kamu sektöründe, çok kısa bir zaman zarfında, i$çi gelirlerinde %20’ye yakın 
bir artı$ sa&lanmı$tır. Bunu yeterli buldu&umuz için de&il, ama toplu sözle$me mü-
essesenin barı$çı yollarla, sâlim yollarla Türkiye’de sosyal adaletin gerçekle$tiril-
mesi yönünden büyük faydalar sa&ladı&ını belirtmek için söylüyorum. Bu konuda, 
bundan sonra da yapılması lâzımgelenler vardır.

Cumhuriyet Halk Partisinin koalisyonlarda ortak bulundu&u yıllarda çıkarıl-
mı$ olan 440 sayılı Kanuna göre, i$çilerimiz, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinde, te$ek-
külün ve çalı$tıkları fabrikanın yönetimine katılacaklardır.

Çıkardı&ımız bu kanun, i$çilere, yönetime i$tirak yanında, Devlet fabrikaları-
nın kârlarına da i$tirak hakkını tanımı$tır. Ancak, bu konuda bugüne kadar yeni 
Hükümettin yapması lâzım gelen faaliyetler yapılmamı$tır. Bu noksanların biran 
önce tamamlanmasını ve i$çilerimizin kâr ve yönetime i$tirakleri konusundaki 
haklarının gerçekle$mesini, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına istiyoruz. Kanun 
altı ay içinde bir tüzük hazırlanmasını emrediyor idi. Son Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti, bu tüzü&ü, Türkiye !$çi Sendikaları Konfederasyonuyla görü$ birli&i ha-
linde hazırlamı$ ye onaylamak üzere Danı$tay’a vermi$ti. Fakat tüzük Dan$tay’dan 
çıkmadan, !nönü Hükümeti iktidardan ayrıldı. Dördüncü Koalisyon Hükümeti bu 
tüzü&ü bazı de&i$iklikler yapmak gerekçesi ile Danı$tay’dan geri aldı. Bildi&imiz 
kadar, aradan geçen uzun aylara ra&men bir daha da Danı$tay’a göndermedi. Bu 
husustaki ikâzları da duymamazlıktan geldiler. Kanunda tüzük hazırlı&ı için veri-
len süre çoktan dolmu$tur. Üstünden de aylar geçmi$tir. Son Hükümetin ihmâli 
yüzünden Devlet kesimindeki, Devlet fabrikalarındaki i$çiler altı ay zarfında fay-
dalanmaları lâzımgelen kâra i$tirak ve yönetime i$tirak imkânınıdan faydalanmak 
imkânını bulamamı$ladır.

Sayın arkada$larım, Adalet Partisinin seçim beyannamesi ve ona dayanan 
hükümet programı, bu ihmalin Sanıldı&ı kadar tesadüfi olmadı&ı intibaını ortaya 



koymaktadır. Beyannamede veya programda i$çilerin yönetilme katılmasından söz 
edilmekte, kârdan hisse almalarının ise ancak toplu sözle$melerle kabil olaca&ı ileri 
sürülmektedir.

Arkada$lar; Devlet kesimindeki i$çilerin kârdan hisse almadan, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı zamanında toplu sözle$melere ba&lanmamı$tır. Do&rudan 
do&ruya kanun hükmü haline getirilmi$tir. Buna ra&men Hükümet programında 
bundan habersizmi$ gibi davranılarak, toplu sözle$melerle bu yolun açılaca&ının 
söylenmesi yerinde de&ildir.

440 sayılı Kanunun bu hükümleri uygulanmakla, Devlete ait i$yerlerinde, par-
tizanlı&ın, sorumsuzlu&un ve bazı menfaat gruplarını desteklemek arzusunun se-
bebolabilece&i israf ve zararlar, verim dü$ü$leri, maliyet yükseli$leri geni$ ölçüde 
önlenebilecektir. Çünkü, sebebolan hareketlerin kar$ısına en ba$ta yönetime ka-
tılan i$çi dikilecektir. Fabrikaya maliyet yükseli$inin, israf ve partizanlı&ın girmesi 
onların kârlarını azaltaca&ı için, i$çiler de bu yolda faydalı bir denetim görevi yapa-
bileceklerdir.

Sayın arkada$larım;

Son ayların tecrübesi göstermi$tir ki, bu israflarım önlenmesi yolunda çıka-
rılmı$ kanun hükmünü uygulıyacak yerde, Adalet Partisi iktidarı, “!ktisadi Devlet 
te$ekkülleri israf içindedir, zarar eder” deyip itham etmeyi ve bu itmama dayana-
rak, kendi iktisadi felsefelerinin üstünlü&ünü, ispatla çalı$mayı daha faydalı gör-
mektedir.

Bir taraftan Devlet i$letmelerinin daha verimli ve kârlı çalı$masını, i$çilerini 
memnun etmesini sa&layıcı tedbirleri önlemek, sonra da vatanda$ın kar$ısına ge-
çip, “i$te görüyorsunuz ya, Devlet i$letmeleri verimli ve kârlı çalı$amıyor, i$çisini 
ho$nut etmiyor” demek sanırım ki yerinde bir hareket de&ildir.

Sayın arkada$larım;

Kısaca, petrol konusundaki görü$lerimizi belirttikten sonra, dı$ politika ve 
Kıbrıs hakkında maruzatta bulunup huzurunuzdan ayrılaca&ım.

Petrol konusunda Hükümet programımda yer alan hükümler tâbiri mazur gö-
rün bir kauçuk parçası kadar elâstikîdir.

Her istikamete çekilebilecek birtakım genel deyimler, program diye ve petrol 
politikasının anaçizgileri olarak sunulmu$tur. Oysa petrol konusunun hemen her 
noktası aylardan beri gerek bu kürsüde, gerek memleket efkârında tartı$ma konu-
su olmu$tur.

Özellikle, geçen dönemin sonlarında, 150’ye yakın senatör ve milletvekili, Pet-
rol Kanununda yapılması istenen de&i$iklikleri bir kanun teklifi halinde vermi$-
ler, bu teklif komisyonlarda konu$ulmu$, basında tartı$ılmı$, hattâ vatanda$ların 
günlük hayatında, kahvede, otobüste, tramvayda Petrol Kanununun hangi hüküm-
lerinin ne yolda de&i$mesi gerekti&i hakkında birtakım, tartı$malar yer almı$tır. 



Vatanda$ı bu kadar ilgilendiren bir konuda, Hükümet Programının hangi çözüm 
yolunu benimsedi&ini hiç tereddüde yer bırakmıyacak $ekilde söylemesi gerekirdi.

Bütün bu meselelerin tekrar tekrar tartı$ıldı&ı bir seçimden sonra, Sayın Ba$-
bakanın, petrol politikamızın temeli memleketin petrol ve petrol ürünleri ihtiya-
cının biran önce tamamen millî kaynaklarımızdan kar$ılanmasıdır, demesi, yeterli 
de&ildir. Bu sözlerle fazla bir $ey söylenmiyor. Çünkü, $imdiye kadar, hangi tezi sa-
vunursa savunsun, ne petrolcü, ne hukukçu, ne iktisatçı, ne politikacı, ne de yazar 
hiç kimse ortaya çıkıp da, biz Türkiye’nin petrol ihtiyacının memleket dı$ından ve 
gayrimillî kaynaklardan sa&lanmasını istiyoruz, demedi. Herkes millî kaynaklardan 
sa&lansın sözünde beraber zaten! Petrol Kanunu savunucuları dâhil... Ama millî 
kaynaklardan sa&lamanın yolu nedir?  Hangi çözüm yolu tercih edilecektir?  Bu 
noktada münaka$a vardır ve bu konuda Hükümet Programı, sükûtu tercih etmi$tir.

Bütün ihtilâf, millî kaynaklardan sa&lanacak olan petrolün, Türk Devleti veya 
millî müessese tarafından çıkarılmasını mı tercih ediyoruz ve böylece elde edilecek 
iktisadi de&erin mümkün oldu&u kadar büyük kısmının Türkiye’de kalmasını mı 
tercih ediyoruz?  Yoksa, Petrol Kanununda millî müessese aleyhine i$leyen ve yeni 
kanun teklifine konu te$kil etmi$ olan maddelerin de&i$tirilmesi yolu ile bu mevzu-
da ileri adımlar atmaya kararlı mıyız?

Arkada$larım, 1954 yılının iktidarı tarafından kabul edilen Petrol Kanununun, 
millî petrol müessesemizin aleyhine i$liyen birçok hükümler ta$ıdı&ını bu kürsüden 
birçok defa etraflıca belirtmek imkânını bulduk.

Kendi öz müessesemizin, millî müessesemizin elinde eleman ve imkân varken 
bile bu müessesenin gere&i kadar ruhsatname alabilme hakkının kanunla sınırlan-
dırılmasına taraftar mıyız, de&il miyiz? Mesele burada! Petrol Kanununun millî ya-
rarımızla çatı$an hükümlerini; hattâ petrol $irketleri, rafineri kurmak istersiniz, 
itiraz ederler, Devlet boru hattı kurmak ister, itiraz ederler, geciktirirler. Kanunun 
buna imkân vererek âdeta millî haklarımızla kar$ı kar$ıya görünen hükümlerini bi-
ran, evvel de&i$tirmekte beraber miyiz, de&il miyiz?

Biz, Hükümet Programındaki cümlelerden, Hükümetin, Petrol Kanununun 
de&i$mesini istiyenleri itham eden eski görü$lerden uzakla$arak, bir miktar bizim 
görü$lerimize yakla$tı&ı intibaını aldık. E&er bu intibaımız do&ru ise, Sayın Ba$ba-
kan bu konuda açık beyanlarda bulunarak, “Evet, Petrol Kanununun millî müesse-
seye sekiz ruhsattan fazla verilmesini sa&lıyacak $ekilde de&i$tirilmesini istiyoruz” 
demelidir. Bunu açıkça Sayın Ba$bakanın a&zından duymak memlekete ferahlık 
verecektir.

!stendi&i zaman, bin dereden su getirilerek de&i$iklik aleyhinde çabalar gös-
terilmi$tir. "imdi bu yolda birle$iyorsak, bunun ifadesinde elbette ki fayda vardır. 
Memleket menfaati açısından isabet vardır.

Hükümet Programı sarahatle, “Türkiye petrollerinin arama ve i$letme ruh-
satnamesi alabilmesi bakımından mevcut kısıtlamaların kaldırılması için Petrol 
Kanununda de&i$iklik yapaca&ız” demiyor. Siirt veya bölgesinde ve bundan sonra 



bulunacak di&er bölgelerde Türkiye Petrollerine öncelik tanınması için gereken ted-
birleri alaca&ız, demiyor. Bizim görü$ümüz bilindi&i gibi bundan böyle, ke$fedilmi$ 
ve ke$fedilecek bölgelerde yabancı $irketlere yeni ruhsat verilmemesi yolundadır.

Sayın arkada$larım, bu konuda geli$meler olmu$tur; gerçekler tartı$ılmı$, 
meydana çıkmı$tır. Millî rafineri ile sa&lanabilecek faydalar ortaya konmu$tur.

Türkiye petrolleri, !zmir’de bir millî rafineri kurmak ister. Hükümet progra-
mında bir millî rafineri kurulacaktı! denir. Umarız ki, bu rafineri Devlet kurumu 
tarafından yapılacaktır. Devletçilik sözüne yapılan tarizler, bu kamu iktisadi te$eb-
büsünün rafineri kurması yolundaki faydalı çabalarına mâni olmıyacaktır. "imdi, 
rafineri kurmak istedi&imiz zaman, bunun kar$ısına bir yabancı petrol $irketi di-
kiliyor!

“Hayır, bu benim menfaatlerime aykırıdır, bana verdi&iniz haklara göre artık 
Türkiye Devleti ba$ka yerde rafineri kuramaz, ba$kasına belge veremez” diyor. Bu, 
bizce kabul edilmesi mümkün bir yol de&ildir.

Kanunda yabancı $irketlere bu kadar geni$ hak tanıyan hükümlerin de&i$ti-
rilmesi $arttır. Bu hükümlerin kanundan çıkarılması suretiyle, daha salim bir yola 
gelece&iz diyorlar mı?  Bu noktada sarahata muhtacız.

Program “petrol kaynaklarımız, millî menfaatlerin gerektirdi&i bütün tedbirler 
alınarak geli$tirilecektir” gibi, her tarafa çekilebildi bir ifade ta$ıyor. Arkada$lar, 
petrol kaynaklarımızın geli$tirilmesi için gereken tedbirler alınacaktır demek yet-
mez. Millî müessesenin elinde olan kaynakların geli$tirilmesi için tedbir almak ba$-
ka $eydir, yabancı $irketlerin elinde olan ve kârları dı$arıya fahi$ bir $ekilde transfer 
edilebilecek olan kaynakların geli$tirilmesi ba$ka $eydir. Bu noktanın da vuzuha 
kavu$ması lâzımdır.

Sayın arkada$larım, “Petrol Kanunu veya uygulaması, ekonomimize en yararlı 
hale getirilecektir” demek de, yine elâstikîdir. Bu noktada, ekonomiye en yararlı 
olarak gördükleri hal çaresi nedir?

“Programımız yüksek tasviplerine mazhar olursa, Hükümetimizin çalı$mala-
rındaki istikamet vuzuh ile belirmi$ ve aydınlanmı$ olacaktır” diye bitiyor program. 
Arkada$larım, gerçek $udur ki, oylamadan sonra da petrol konusundaki Hükümet 
Programı bölümü yeter derecede vuzuh ve istikamet kazanmı$ olmıyacaktır. Me&er 
ki, Ba$bakan $imdi sordu&umuz suallerin cevaplarını açık ve seçik bu kürsüde ver-
sinler!

Hükümet, “Petrol Kanunu uygulamasında tesbit edilen güçlükler giderilecek, 
vuzuhsuz noktalara açıklık verilecektir” diyor. Vuzuhsuz noktalara açıklık verile-
cek ne demek? Metinde bazı ıslahat yaparak, tatbikattaki ufak tefek güçlükleri gi-
derecek $ekle ait küçük de&i$iklikler mi kastedilir, yoksa i$in ruhunda, temelinde 
bir de&i$iklik mi dü$ünülür?  Yabancı $irketler kar$ısında millî müessesemizi daha 
kuvvetli hale getiren, onu ruhsat tahdidinin sınırlamasından kurtaran de&i$iklikler 
dü$ünürler mi? Meselâ bugün yabancı $irketlere oldu&u gibi, millî müessesenize 



de, Devlet kurulu$una da kapalı olan Erzurum bölgesinin, Sivas bölgesinin vaktiyle 
MTA tarafından aramaları yapılmı$ olan bu bölgenin millî müessesemiz Türkiye 
Petrolleri tarafından i$letilmesine imkân verecekler midir? Yabancı $irketlere ka-
palı tutarız ama bu, herkese kapalı tutmamızı zaruri kılmaz tarzında bir kanun 
de&i$ikli&ini öngörürler mi? Siirt bölgesinde, yani Türk Devletinin ke$fetti&i böl-
gede, bundan böyle, geçen yıl komisyonda konu$ulan 150 imzalı kanun teklifinde 
oldu&u gibi, sadece Türk Devletinin kurulu$una yeni ruhsat verilebilir tarzında bir 
görü$e katılacaklar mıdır? Yoksa bu konuda ayrılık devam edecek midir? Rafineri-
ler hakkında tekrar soruyorum: Yabancı bir $irketin, Pipeline yapmak istedi&imiz 
zaman rafineri kurmak istedi&imiz zaman, kuramazsın, belge veremezsin tarzında 
itirazlar yaparak i$lerimizi geciktirmelerine, güçle$tirmelerine cevaz veren kanun 
hükümleri devam edecek midir?

Bu konularda sarahate ula$tı&ımız zaman, sanırım ki, Sayın Demirel ile görü$ 
ayrılı&ımız vardır ya da yoktur diyebiliriz. Sanırım ki vardır. (Adalet Partisi ve C.H.P. 
sıralarından gülü"meler) Ayrılı&ımız olaca&ından eminim zaten... E&er açık bir gö-
rü$ birli&i içinde bulunsaydık, petrol konusunda, sanırım ki, programda biraz daha 
vuzuh bulunurdu, daha az kauçuk olurdu cümleler... Bu kadar umumi sözlerle ifa-
de edilen “yapaca&ız, iyile$tirece&iz, millî menfaatleri dü$ünece&iz” gibi ifadelerin 
altında bizim görü$lerimize bir hayli aykırı görü$lerin yattı&ını tahmin ediyoruz.

Sayın arkada$larım, Hükümet Programının Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili bölü-
münü dikkatle ve ehemmiyetle Silâhlı Kuvvetlerimizin, Türk Devletinin, Türk millî 
varlı&ının, Türkiye’de Anayasaya dayanan demokratik rejimin kudretli koruyucu-
su olarak dimdik ayakta olmasından ve gücünün her gün artmasından bahtiyarlık 
duyarız. Silâhlı Kuvvetlerimizin, demokratik rejimin savunucusu, hudutlarımızın 
bekçisi, millî varlı&ımızın teminatı olarak güçlenmesi yolundaki tedbirlerde, getiri-
lecek olan kanunlarda, bütün gücümüzle yardımcı olaca&ız. Bunların partilerarası 
ihtilâf konusu haline getirilmemesine dikkat edece&iz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım, $imdi, son günlerde birdenbire ciddiyet kesbeden, hattâ 
vahamet arz etmeye ba$lıyan Kıbrıs konusunda ve genel olarak dı$ politika hak-
kında Cumhuriyet Halk Partisinin görü$lerini arz ederek sözlerime son verece&im.

Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” kuralına uygun olarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi, yurdun barı$ ve esenli&i ile dünyanın barı$ ve esenli&i arasında sıkı 
bir ba&lantı görür. Barı$a hizmet etmeyi insanlı&a kar$ı bir ödev bildi&i kadar, 
Türkiye’nin kalkınabilmesinin de $artı sayar. Cumhuriyet Halk Partisi, sava$ içinde, 
vatanı istilâdan kurtarmak için kurulmu$ bir parti olmakla beraber, Türk Milletine 
tarihinin en uzun barı$ dönemini ya$atmı$tır.

C.H.P. uluslararası ili$kilerde dostlu&a verilen söze ba&lılı&ın asîl örneklerini 
vermi$, fakat bu vefa duygusunun istismar edilmesine ve Türkiye’nin birtakım ma-
ceralara sürüklenmesine hiçbir vakit müsamaha ve müsaade etmemi$tir.

!ktidarda olsun, muhalefette olsun, Cumhuriyet Halk Partisi, dı$ politikayı iç 
politikada bir vasıta olarak istismardan, aynı sorumluluk duygusuyla, daima kaçın-



mı$tır. Çok partili düzene geçildikten sonra, hemen her konunun ihtilaflı oldu&u, 
partilerarası gerginli&in en had safhalara vardı&ı devrelerde hile dı$ politikanın par-
tilerüstü bir millî politika olarak yürütülebilmesi için her gayreti göstermi$tir. Son 
olarak, kendisi iktidardayken dı$ politikada ba$kalarından görmü$ oldu&u anlayı$-
sızlı&a, fırsat dü$ünce mukabelede bulunmak sorumsuzlu&undan hem kendisini, 
hem de memleketi korunmu$tur.

1965 yılı ba$larında muhalefete geçti&inden beri iktidarı uyarma görevi-
ni ihmal etmeksizin, dünya önünde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türk 
diplomasisinin ba$arısına hizmet etmek için elinden geleni yapmı$tır. !nönü’nün 
Kıbrıs’la ilgili bir dı$ müzakere yapmakta oldu&u günlerde, Ba$bakan sıfatiyle Kıb-
rıs dâvasını bir müttefik devletin ba$kaniyle konu$tu&u günlerde, yurda dönmesini 
bile beklemeden, “Sen artık Ba$bakan de&ilsin”, “Artık bu Hükümet ayakta de&il-
dir” tarzında tebli&ler ne$redildi&i günler de olmu$; ama Sayın C.H.P. lideri, 4’üncü 
Koalisyon Hükümetinin Dı$i$leri Bakanı Hasan I$ık Londra’da temaslar yaparken, 
“Bu Hükümet geçici Hükümettir, bu Hükümet seçim Hükümetidir.” Kıbrıs meselesi 
hakkında konu$maya yetkili midir, de&il midir, diye birtakım yayınların yapılması 
üzerine, Dı$i$leri Bakanlı&ı ile de temas ederek, derhal bir basın toplantısı tertip-
lemi$ ve Londra’da konu$an Hasan I$ık’ın bütün Türk Milleti adına konu$tu&unu, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve bütün Türk Milletini temsil etti&ini bu basın 
toplantısında yurda ve dünyaya söylemeyi ihmal etmemi$tir. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Bizim dı$ politika tutumumuz böyle bir tutumdur.

Yeni Hükümet programının dı$ politika ile ilgili bölümüne, genel olarak, mem-
leket menfaatlerine uygun bir gerçekçili&in ve barı$ yolunda yapıcı bir anlayı$ın 
hâkim oldu&unu belirtmekten zevk duyarız.

Burada belirtmeliyiz ki; gerek dünya $artlarındaki, gerekse Sovyetler Birli&i-
nin genel tutumunda ve Türkiye’ye kar$ı davranı$ların dahi de&i$ikliklere göre, bu 
kom$u ülke ile ili$kileri yeniden düzenlemek ve ittifak ba&lantılarımızla çeli$me bi-
zim iyi kom$uluk münasebetlerine dayandırmak üzere son C.H.P. Hükümetinin at-
tı&ı adımlarda, o sırada muhalefette bulunan Adalet Partisinin tepkileri ile kar$ıla$-
mı$tık. Adalet Partisinin de katıldı&ı Dördüncü Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet 
Halk Partisinin çizdi&i politika hattından ayrılmadı. Kom$u devletle ili$kilerimizi 
yeniden düzenleme çalı$malarını devam ettirirken, bu amaçla iki ülke arasında 
resmî heyetler gidip gelirken, ticari münasebetleri geli$tirmek ve iktisadi yardım 
alma imkânları ara$tırılırken bile bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine 
bir istismar konusu olarak i$lenmesinden vazgeçilememi$ olmasını hüzünle kar$ı-
lıyoruz.

Sayın arkada$larım,

Bütün, bu olup bitenlere ra&men, $imdi tek ba$ına iktidar sorumlulu&u yükle-
nen Adalet Partisinin, Yüce Meclis huzurunda okunan Hükümet Programiyle, Türk 
Sovyet ili$kilerinin yeni safhasını gerçekçi ölçüler içerisinde de&erlendirmesinden 



duydu&umuz memnuniyeti belirtmeyi bir borç biliriz. Tekrar edeyim: !ttifak ba&-
lantımızla çeli$meksizin, kar$ılıklı haklara saygı esasları dâhilinde, iyi kom$uluk 
münasebetleri diye özetlenen bu görü$, bizim daima savundu&umuz görü$ oldu. 
Adalet Partisi Hükümetinin Programında da bu görü$ün benimsendi&ini görmekle 
bahtiyarlık duyuyoruz. Bir C.H.P. Hükümetinin programında da dı$ politikanın bu 
kısmiyle ilgili hükümler aynı kelimelerle yer alabilirdi demekten zevk duymaktayız.

Cumhuriyet Halk Partisi, ba$ta Birle$ik Amerika olmak üzere, bütün Batılı 
dost ve müttefiklerimizle kar$ılıklı güven ve saygı sınırları içinde yakın ili$kiler ida-
mesini bugün de her zamanki kadar gerekli görmekteyiz

Türkiye için, demokratik Batı dünyası ile yakın dostluk ili$kileri, yalnız ge-
çici olabilecek askerî zaruretlerin, yalnız güvenlik ihtiyaçlarının veya iktisadi 
mülâhazaların bir sonucu de&ildir. Sayın arkada$larım, demokratik Batı dünyası ile 
yakın dostluk ili$kileri, Türkiye için çok daha sa&lam ve derin sebeplere dayanmak-
tadır. Bunlar, Cumhuriyet Türkiye’sinin, Atatürk Türkiye’sinin seçmi$ oldu&u hayat 
tarzının tabiî sonucudur.

Elbette, bu dostluk ili$kileri Türkiye’nin millî haysiyetine ve me$ru menfaat-
lerine uygun olarak yürütülmelidir. Türkiye’nin dünya ve bölge barı$ına hizmet ve 
kom$ulariyle iyi ili$kiler kurmak arzusuna ve kendi açmı$ oldu&u yolda ba&ımsızlık 
mücadelesi yapan milletlerin bu dâvalarını desteklemek ödevine hiçbir vakit engel 
olmamalıdır. Batı ile dostlu&umuz, ba&ımsızlıkları için mücadele eden milletleri 
desteklememize set çekmemelidir.

Türkiye’nin yakın müttefikleri olan Batı ülkeleriyle dostluk ili$kilerini böyle 
bir çerçeve içine yerle$tirmesi yolundaki gayretlerimi bazı yabancı çevrelerde kaygı 
uyandırmı$ olabilir.

Dostlarımızın bu kaygıları yersizdir ve geçmi$te bazan Türkiye’yi kraldan fazla 
kralcı görmiye alı$mı$ olmalarının sonucudur. "u gerçek gözden uzak tutulmama-
lıdır: Batılı müttefiklerimizin Sovyetler Birli&i ile ticari ve iktisadi ili$kileri, bugün 
dahi, Türkiye’nin bu kom$u devletle olan ili$kilerinden çok daha sıkıcıdır, çok daha 
fazladır.

Sayın arkada$larım,

Bir gerçe&i daha hatırlamamız lâzımdır. Bugünkü müttefiklerimiz, daha 20 yıl 
önce, Sovyetler Birli&inin silâh arkada$ları ve müttefikleri durumunda idi. Ameri-
ka, !ngiltere, Fransa Sovyet Rusya’nın müttefikleri oldu&u sırada, onları ve bütün 
dünyayı, o günlerde esen komünizm emperyalizmi tehlikesine kar$ı uyaran ve bu 
tehlikeye kar$ı tek ba$ına dikilen Devlet Türkiye idi ve o sırada Türkiye’nin ba$ında, 
!nönü önderli&inde, C.H.P. iktidarı vardı. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Asya ve Afrika milletleri ile birçokları ba&ımsızlıklarına yeni kavu$an ve çetin 
sosyal, ekonomik ve kültürel meselelerini azimle çözmeye çalı$an bu milletlerle, 
münasebetlerimizin geli$tirilmesi arzusuna Hükümet Programında gereken yerin 
verilmesini memnunlukla kar$ılamaktayız. Sömürgecili&in tasfiyesinde beraberiz.



Irk ayrımlarının kaldırılması yolundaki akımları, sömürgecili&in kalkması yo-
lundaki gayretleri desteklemek Atatürk Türkiye’si için bir yüksek ülküdür.

Emperyalizm en kudretli ça&ında iken ona kar$ı mücadele bayra&ını açmı$ ve 
dünyadaki kurtulu$ sava$larına öncülük etmi$ olmanın $erefini korumak, Türk 
Ulusu için, aynı zamanda kendi tarihine kar$ı saygı borcudur.

Sayın arkada$larım;

!ran ve Pakistan’la, bu iki karde$ milletle dostlu&umuz son yıllarda yeni geli$-
meler göstermi$tir. Daha sa&lam iktisadi ve Kültürel esaslara ba&lanmı$tır. Cum-
huriyet Halk Partisi bu mutlu sonucun sa&lanmasına hizmet etmi$ olmaktan $eref 
duymaktadır. Dostluklarının samimili&i, son zamanlardaki çetin imtihanlardan 
ba$arıyla geçmi$ olan bu üç ülke arasındaki dostluk duygulariyle iftihar ediyoruz ve 
Afganistan’la da aramızdaki ili$iklileri geli$tirmeyi arzu eden Hükümetin bu görü-
$üne katılıyoruz.

C.H.P. Hükümetinin, Lâtin Amerika ülkeleri ve !spanya ile ili$kilerimizi sıkla$-
tırmak üzere yaptı&ı ve sıcak bir $ekilde kar$ılık gören hamlelerine yeni Hükümet 
zamanında da devam edilece&ine dair beyanlara güveniyoruz.

Japonya ile ili$kilerimizi her alanda geli$tirmek arzusuna da yürekten katılı-
yoruz.

Derin taraflı ve kültür ba&lariyle ba&lı bulundu&umuz, gerek Orta-Do&udaki, 
gerek Kuzey Afrika’daki Ülkeleriyle en yakın dostluk ili$kileri içerisinde olmak, bi-
zim de yürekten dile&imizdir. Türkiye, umulan kar$ılı&ını her zaman gösterilmemi$ 
olmasına ra&men, bu yönde kendisine dü$enleri yapmı$tır ve bundan sonra da yap-
malıdır.

Arap ülkelerinin pek ço&unun bu yöndeki iyi niyetli gayret ve te$ebbüslerimize 
aynı iyi niyetle mukabele etmi$ olmalarını ilerisi için ümit ve güven verici belirtiler 
olarak görüyoruz.

Ancak, Sayın arkada$larım; Arap ülkeleriyle ili$kilerimizi düzenler ve yürütür-
ken bu ülkelerin bizi do&rudan do&ruya ilgilendirmemesi gerekli bazı meseleleri ve 
bazı iç ihtilâfları oldu&unu da gözden uzak tutmalıyız. Hiç bir art dü$ünce ta$ımak-
sızın, iyi niyetten ba$ka hiç bir duygu beklemeksizin, bu gibi meselelere karı$ma-
mızda bir fayda görmedi&imizi, üstelik bu gibi iç ihtilâflara karı$tı&ımız takdirde 
bizi de üzecek tepkilerle kar$ıla$abilece&imizi hatırlatmayı ödev biliyoruz. Bu görü$ 
ve inancımızın do&rulu&unu ispat ede bazı acı olayları bu ülkelerle ili$kilerimizin 
yakın tarihinde vardır. Arap ülkeleriyle dostlu&umuz ve ili$kilerimiz bu gibi mese-
lelerin, bu gibi iç ihtilâfların üstünde tutulmalıdır.

Balkan ve do&u ülkeleriyle ili$kilerimizde son zamanlarda ba$lıyan geli$mele-
re yeni Hükümetin gereken önemi ve de&eri verdi&ini ö&renmek sevindiricidir. Bu 
ülkelerin dünya görü$lerinde yer almakta olan olumlu de&i$iklikler, hiç $üphesiz, 
dünya barı$ı yönünden büyük önem ta$ıdı&ı gibi bizim de kendileriyle daha yakın 
siyasi, iktisadi ve kültürel ili$kiler kurmamızı kolayla$tıran bir etkendir.



Millet Meclisinin Sayın üyeleri,

Cumhuriyet Halk Partisi Gurupu Kıbrıs meselesinin, en büyük millî dâvamızı 
te$kil etti&i ve bu dâvanın gerek Türkiye’nin gerek Kıbrıs’taki kahraman soyda$la-
rımızın haklarına ve me$ru menfaatlerine uygun bir $ekilde çözülmesinin bir millî 
hedef oldu&u üzerine Hükümetle tam bir görü$ birli&i içindedir.

Sayın Ba$bakanın sözlerine ilâve olarak, grupumuz, Kıbrıs’ın Türkiye için ayrı-
ca önemli bir güvenlik meselesi halini de almı$ bulundu&unu hatırlatırken, dâvamın 
hak ve menfaatlerimize aykırı bir seyir takibetmekte oldu&unla millet huzurunda 
i$areti de görev sayar.

“Türk Cemaatine müteveccih yeni baskı ve tecavüzlere kar$ı müsamaha gös-
termemekte devam edece&iz. Ve meselenin oldu bittilerle tasfiyesine asla razı ol-
mıyaca&ız” diyen Hükümeti, son haftaların ve son günlerin olup bittileri kar$ısında 
alaca&ı her enerjik tedbirde bütün gücümüzle destekliyece&iz. (Alkı"lar)

Görü$ümüzü tesbit için son geli$melerin kısa bir özetini vermekte fayda görü-
yorum.

Kıbrıs Rumları 1963 Aralı&ında savunmasız Türk Cemaatine kar$ı tecavüze 
kalkarken, bu tecavüzün Türk Cemaatini derhal sindirece&ini, derhal teslimiyete 
itece&ini sanmı$lar, Türkiye’de ciddî bir tepki yaratmıyaca&ı hayaline kapılmı$lar, 
yanlı$ bir hesaptan cesaret almı$lardır.

Oysa, Türk Cemaati sinmedi, teslim olmadı, Kıbrıs Rumlarının $iddetli baskı-
sına ra&men, en elveri$siz $artlar altında kendini kahramanca savunmayı ve sivil 
halka kar$ı âdeta askerî bir hareket mahiyetini alan Rum saldırıları kar$ısında di-
renmeyi bildi.

Kısa bir anlayı$sızlık ve te$his yanlı$lı&ından sonra, dünya halkoyu da, Kıbrıs’ta 
kimlerin haksız ve saldırgan kimlerin haklı ve ma&dur oldu&unu kavradı. Bu kav-
rayı$ın dünya ölçüsünde sa&lanması için Türkiye hiçbir gayret ve fedakârlı&ı esir-
gemedi. Kıbrıs Türklerinin insanlık onurlarını, hürriyetlerini koruma yolundaki 
mücadeleleri kendilerine bütün dünyada artan bir ilgi ve itibar kazandırdı.

Rumlar, ikinci bir yanlı$ hesap içindeydiler. Ba&ımsız Kıbrıs Devletinin sta-
tüsünü teminat altına alan Garanti Andla$masının imzalayıcılarından biri olan 
Türkiye’nin, evvelâ mümkün olan bütün barı$çı yolları denemeyi tercih etmesi, 
Makarios idaresinde yanlı$ hayaller uyandırdı. Türkiye’nin müdahale hakkını hiçbir 
vakit ve hiçbir $art altında kullanmıyaca&ı sanısına kapıldı.

Rumlar, i$te böyle bir hesaba dayanarak geçen yılın A&ustos ayında Erenköy 
bölgesindeki Kıbrıs Türk mevzilerine kar$ı saldırıya geçtiler. Kıbrıs Türklü&ünü iyi-
ce sindirmek, ellerinden gelirse haritadan silmek hedefini güden bu saldırı kar$ısın-
da Türk Hükümeti, Garanti Andla$masının gereklerine uygun olarak evvelâ !ngiliz 
ve Yunan Hükümetlerini mü$terek harekete davet etti. Onları mükellefiyetlerini 
yerine getirmeye ça&ırdı. Cevapsız kalan bu te$ebbüsle yetinmiyen !nönü Hükü-
meti, ayrıca Birle$mi$ Milletlere ve âcil tedbirlerin alınmasında müessir olabilece&i 



beklenen bazı müttefiklere de müracaat etti. Rum saldırısı bütün bunlara ra&men 
durdurulamayınca, !nönü Hükümeti, 8 A&ustos 1964’te, hep hatırlıyaca&ınız gibi, 
kahraman Türk Hava Kuvvetlerine Kıbrıs’ta belirli ve barı$çı amaçlara yönelen öl-
çülü bir polis hareketi yapmak ödevini verdi.

Türk Hava Kuvvetleri milletimiz için yeni bir gurur vesilesi olan bu hareketi ba-
$arıyla yaptılar. Çizilen ölçü içinde, hareket tam hedefini buldu ve Rum saldırısını 
Erenköy bölgesinde kesin olarak durdurdu. Böylelikle 8 A&ustos 1964 tarihini Ma-
karios idaresinin “Türkiye harekete geçemez” tarzındaki hesabının çürüdü&ü tarih 
olarak kabul etmek gerekir.

Sayın arkada$larım, bu hareketle görülmü$tü ki; Kıbrıs Türkleri hayati bir teh-
likeyle kar$ıla$tıkları takdirde, Türkiye hiçbir dost ve müttefikten destek veya anla-
yı$ görmese dahi, müdahale hakkını tek ba$ına kullanacak kudrette ve azimde idi.

Kıbrıs’taki geli$meler bu safhaya geldikten sonra, Yunanistan’la mü$terek 
dost ve müttefikimiz olan Birle$ik Amerika’nın dâvaya barı$çı yoldan çözüm yolu 
bulmak içi bazı te$ebbüslerde bulundu&unu ve de&erli Devlet adamı Acheson’u bu 
yönde vazifelendirdi&ini biliyorsunuz. Bu gayretlere Yunanistan’ın hiçbir iyi niyetli 
mukabelede bulunmamı$ olmasından derin üzüntü duydu&umuzu da hatırlatmak 
isteriz.

Bu vesileyle bir üzüntümüzü daha belirtmeye mecburuz. Yunanistan’ın ve Kıb-
rıs Rumlarının barı$çı çözüm yollarına yana$mamaktaki direni$leri çe$itli vesileler-
le görüldü&ü halde; kimin saldırgan oldu&u kimin saldırıya u&radı&ı görüldü&ü hal-
de; Kıbrıs Türklerinin ça&ımız insanlı&ı için yüz karası sayılacak baskılara u&radı&ı 
görüldü&ü halde, Türkiye’nin andla$madan do&an müdahale hakkını kullanmasına 
kar$ı, yakın müttefikimiz Birle$ik Amerika kendi yetkilerini çok a$an tepkiler gös-
termi$tir.

Fakat aynı Amerika, Yunanistan’ın Kıbrıs Rumlarını NATO silâhlariyle ve 
askerî birlikleriyle desteklemesine, dostluk ve adalet duygulariyle ba&da$ması güç 
bir kayıtsızlık içinde, seyirci kalmı$tır.

Ama her $eye ra&men, Kıbrıs Türklerinin kendilerini kahramanca savunmaya 
devam etmeleri, Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri yanında azimle yer alması, Kıbrıs’taki 
olayların yakın zamana kadar durmasını mümkün kılmı$tır.

Sayın arkada$larım;

Yine unutmamalı ki, bu arada yalnız Makarios idaresi ve Yunanistan de&il bazı 
yakın müttefik çevreler bile muhtemel bir Sovyet tehdidini Türkiye’ye kar$ı bir boz 
gibi kullanmaktan çekinmiyorlardı.

!nönü Hükümetinin dı$ politikası böyle bir tehdidin yersizli&ini ortaya koy-
mu$tur. Bu tehdidi yapılamaz hale getirmi$tir.

Sayın arkada$larım, Kıbrıs konusunda bir ba$ka önemli merhale, Dördüncü 
Koalisyon Hükümeti zamanına rastlıyor. Bu merhale, Londra’daki, NATO Bakanlar 
Konseyi toplantısı vesilesiyle kar$ıla$an Türk ve Yunan Dı$i$leri bakanlarının ikili 



müzakerelere ba$lanmasında mutabık kalmalarıdır. Dördüncü Koalisyon Hüküme-
tinin büyük önem verdi&i ve $imdi de geçirilen tecrübeye ra&men Demirel Hüküme-
tinin önem vermekte ve umut ba&lamakta oldu&u bu ikili müzakerelerin hikâyesi 
üzerinde kısaca durmak faydalı olacak.

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Dı$i$leri Bakanı Sayın Hasan I$ık Londra 
dönü$ünde $öyle söylüyordu. Yunanistan’ın ikili müzakerelere razı olu$u kar$ısın-
da memnuniyetini belirtiyor ve diyordu ki, “Kıbrıs meselesinin barı$ yoliyle halle-
dilebilmesi ihtimali bu suretle düne nazaran daha fazladır, bunu böyle dü$ünmek 
hatalı olmaz.”

Aynı günlerde, Makarios Kıbrıs’ta $unları söylüyordu; “Türk Yunan ikili mü-
zakerelerine kar$ı de&ilim. Ancak, müzakerelerde amaç Enosis olmalı ve bu müza-
kereler Birle$mi$ Milletler çerçevesi içinde yer almalıdır. Gerçek bir Enosis’i elde 
etmek için sonuna kadar mücadele edece&iz.”

Olaylar, Makarios’un o anda yalnız kendi görü$lerini de&il, bir ölçüde 
Yunanistan’ın da görü$lerini aksettirdi&ini, ona da tercüman oldu&unu göstermi$-
tir. Papandreu Hükümetine 15 Temmuzda i$ten el çektirildi ve Yunanistan’ın içine 
dü$tü&ü siyasi buhran bu ikili müzakerelerin sekteye u&rayı$ının me$ru sebebi ola-
rak kabul olundu. Aynı ayın 23’ünde, Kıbrıs Rumları adadaki nispî hâkimiyetlerini 
kökle$tirmek yolunda o güne kadar görülen en cüretli adımlardan birini attılar. O 
gün Kıbrıs Temsilciler Meclisinin Rum üyeleri kendi aralarında toplanarak seçim 
kanununda de&i$iklik yapmayı kararla$tırdılar. Anayasaya ve andla$malara tama-
men aykırı olarak, Kıbrıs’ta bir ço&unluk istibdadı kurmak ve Türk Cemaatinin bü-
tün haklarını fiilen ortadan kaldırmak, Kıbrıs Türklerini, Sayın Ba$bakanın okudu-
&u Programda kullanılan bir tâbirle, kolonize etmek amacını güden bir kararı geçen 
15 Temmuzda aldılar.

O zaman Hükümetimizin iste&i üzerine toplanan Güvenlik Konseyinin nihai 
tutumu ne yazık ki, tatminkâr olmadı. Tarafları, Anayasayı çi&niyen tarafı de&il ta-
rafları durumu gerginle$tirecek hareketlerden kaçınmaya davet etmekle yetindi.

Yunanistan’da Hükümet buhranı devam ederken, Kıbrıs’ta da fiilî durum sü-
rekli olarak ve süratle Rumların lehine geli$iyordu.

Bu sırada, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin bütün ümidinin hâlâ Türk Yu-
nan ikili müzakerelerinin ba$lamasına ba&lı oldu&unu görüyorduk. Fakat, buhran 
sona erdikten sonra, yeni bir Hükümet kuruldu. Bu Hükümetin yeni Dı$i$leri Ba-
kanı Çirimokos 13 Ekimde Newyork’ta bir demeç verdi. Ve gördük ki, Yunan Hükü-
meti, Türk Hükümetinden çok farklı bir görü$tedir. Çirimokos, bizim hariciyemiz 
içinde beklenmiyen bir açıklıkla $unu söyledi; “Yunanistan’ın, Türkiye ile Kıbrıs’ın 
ba&ımsızlı&ı konusunu görü$mesi için hiçbir vakit müzakereye ba$lamadık. Bu hiç-
bir vakit söz konusu olmamı$tı ve olamazdı.” Çirimokosa göre ikili müzakerelerde 
Kıbrıs’ın ba&ımsızlı&ı, statüsü konu$ulamazdı. Ona göre, sadece, Kıbrıs’ın Türk Yu-
nan münasebetleri üzerindeki etkileri görü$ülebilirdi.



Sayın arkada$larım;

Yunanistan’ın bu tutumu kar$ısında, bizim Koalisyon Hükümeti yetkililerinin 
“Bizimle müzakere istemiyenlere biz de ısrar edecek de&iliz” tarzında cevap verdik-
leri bilinmektedir.

"imdi, ise, Hükümet Programı, hâlâ geçen Mayıs ayında, iki memleket arasın-
da müzakerelerin ba$laması, Yunanistan’ın artık Kıbrıs meselesinde yapıcı bir zih-
niyetle bir hal tarzını bizimle birlikte aramaya koyulaca&ı ümidini hâsıl etmi$tir 
diyor. “Yunanistan’ın Kıbrıs meselesinde yapıcı bir zihniyetle bir hâl tarzını bizimle 
birlikte aramaya koyulaca&ı ümidini hâsıl etmi$tir.” Bu beyanda Yunanistan’ın ger-
çek niyeti hakkında gösterilen a$ırı iyimserlik, Yunan Hükümeti için dâhi bir sürp-
riz te$kil etmi$ olsa gerektir.

Sayın arkada$larım, bu arada, Makarios, Newyork’ta ikili müzakerelerin ölümü 
Çirimokos tarafından bildirilirken, Birle$mi$ Milletler Genel Sekreterine Azınlık 
Yasası adını alan bir plân postalıyordu. Bu azınlık yasası planıyla, Türk cemaatini 
haklarından mahrum edilmi$, ço&unlu&un istibdadına tâbi bir azınlık haline getir-
mek hedefini güdüyordu. Bunu Birle$mi$ Milletleri kazanmak gayesini güden bir 
oyun olarak görmek ve bunun üzerinde tedbirli olmak gerekti&ini bu vesileyle be-
lirtmek isteriz.

Arkada$larım,

Bir taraftan Makarios idaresi Türklere teminat verece&im diye plânlar hazırlar 
ve azınlık yasası dedi&i yasayı postalarken, öte yandan da yeni saldırı politikasını 
uygulamaya ba$lamı$tır.

Makarios’un politikası açıkça belirmektedir. Bir taraftan, Birle$mi$ Milletlerde 
her türlü teminat diye azınlık yasasını kabul ettirme çabası, öbür tarafta 14 Ekimde 
Erenköy bölgesindeki Ye$ilırmak köyüne yeniden ba$lıyan taarruz! Makarios, bu 
taarruzu takiben bir Kanadalı muhabire verdi&i demeçte, Birle$mi$ Milletler as-
kerlerinin Aralık ayında Adayı terketmemeleri için artık hiç bir sebep kalmadı&ını 
söylemi$tir. Aralık ayına bir $ey kalmamı$tır. Aslında, Makarios’un istedi&i, tarafsız 
gözlemcilerin nazarlarından kurtulmak, “Türkler saldırıyor” yalanı altında taarru-
za devam ederek Adanın her tarafını fiilî hâkimiyeti altına sokmak.

!rili ufaklı Rum taarruzları muntazaman devam eder hale gelmi$ bulunmakta-
dır. Geçti&imiz Pazartesi günü, Saint Hilarion eteklerinde iki Türk’ün Rumlar tara-
fından öldürülmesiyle gerginlik artmı$tır ve nihayet bir kaç gün önce Magosa’nın 
Türk kesimine saldırı ba$lamı$tır. Olaylar geli$me halinde oldu&u için, bu konuda 
erken bir beyanda bulunmak istemiyoruz. Fakat, çizdi&imiz $u tablo ile olayların 
inki$âfının Türk Hükümeti için, Meclisimiz için, Milletimiz için, teyakkuzla takibe-
dilmek gereken bir istikamet aldı&ını belirtmek istiyoruz.

Sayın arkada$larım,

Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisine Ma&osa olaylarının geli$meleri 
hakkında zamanında gerekli bilgileri verece&inden eminiz. Hükümetin bu konuda 



alınacak enerjik tedbirler hakkında Meclise zamanında bilgi sunmasını bekliyoruz 
ve tekrar ediyoruz: Kıbrıs Türklü&ünün hakları için, Türk Milletinin güvenli&i için 
bu konuda alınacak olan her enerjik tedbiri Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
açık yürekle ve bütün gücümüzle desteklemeye kararlıyız.

Sayın arkada$larım, uzun bir program ve her konuyu içine alan bir program 
üzerinde, istedi&imden daha uzun bir konu$ma yaptım. Hepinizi derin saygılarla 
selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkı"lar) Yeni Hükümete, isabetli tedbir-
ler almakta ba$arılar diliyor, kısır rejim tartı$malarını geri getirecek tedbirlere git-
memesini bekliyor ve bu gibi tedbirlerle kar$ıla$ırsak, konu$mamın ba$ında söyle-
di&im gibi, millî ekonomik menfaatlerimize aykırı, demokratik rejimin selâmetine 
aykırı, halkın menfaatlerine aykırı her tedbir kar$ısında azimle mücadele edece&i-
mizi tekrar ediyorum. Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkı"lar, bravo sesleri)

BA$KAN — Söz sırası M.P. Grupu adına Sayın Faruk Önder’indir.

M.P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER (Konya) — Muhterem Ba$kan, muh-
terem milletvekilleri; Adalet Partisi Hükümetinin programı hakkında görü$ ve ten-
kidlerimizi Yüksek Heyetinize arz etmek üzere söz aldı&ımız $u anda, Millet Partisi 
Meclis Grupunun ilk ve halisane temennisi, yeni Hükümetin ve icraatının milleti-
miz ve demokratik rejimimiz için hayırlı ve u&urlu olmasıdır. (Alkı"lar)

Mevcut Anayasayı me$ru temeli olan 27 Mayıs !htilâli ile birlikte benimsiye-
cek, demokratik rejim ve memleket için hayırlı olacak icraatında yeni Hükümete 
yardımcı olmayı millî bir vazife saydı&ımızı da bu temennimizle birlikte ifade etmek 
isteriz. Öyle ümidediyoruz ki, bu niyet ve kararımızdan mülhem olan tenkid ve 
temennilerimiz Hükümet tarafından “dost acı söyler” atalar sözünün ı$ı&ı altında 
de&erlendirilecektir.

Muhterem Milletvekilleri; Hükümet Programı hakkındaki tenkid ve temenni-
lerimizin daha iyi anla$ılabilmesi için mevcut siyasi zemin ve $artlar üzerinde dur-
mayı ve daha dün millet önünde ifade etti&imiz samimî kanaatimizi bir kere daha 
belirtmeyi faydalı ve hattâ zaruri saymaktayız.

Programında “bir intikal devrinin mübalâ&alı, tezatlı, kırıcı hâdiselerinin bü-
tün tesirli ve neticeleriyle kapanmı$ oldu&una inanmaktayız. Türkiye’de aydınlık 
ve ümit dolu bir devir ba$lamı$tır” diyen Hükümete hâkim bulunan a$ırı iyimser-
li&i maalesef payla$amadı&ımızı ifade etmek zorundayız. Gerçekleri görmemenin 
ve göstermemenin rejime ve memlekete hizmet te$kil edece&ine inanmamaktayız.

Kanaatimizce bir Hükümetin muvaffakiyeti her $eyden evvel kendisini suni 
bir iyimserli&e kaptırmamasına, acı da olsa hakikatleri oldu&u gibi görmesine ve 
göstermesine ba&lıdır.

Muhterem Milletvekilleri; Millet Partisi Meclis Grupunun kanaati odur ki, de-
mokratik rejim memleketimizde henüz sa&lam bir $ekilde temeline oturmamı$tır. 
Bütün vicdanlarda teminat ve müeyyidesini bulamamı$tır. Onu tehdideden çe$itli 
cereyanlar ve hastalıklar mevcuttur.



27 Mayıs !htilâlinden evvel siyasi hayatımızı zehirliyen ve memleketi bir 
ihtilâle sürükliyen kin ve ihtiraslar, geçirilen bunca buhranlara ra&men azalmamı$ 
bilâkis daha da artmı$tır. Kısacası demokrasinin emniyetle içinde ya$ıyabilece&i 
mânevi iklim henüz istenilen ölçüde te$ekkül edememi$tir. Memleket $artlarını bi-
lenler dilleriyle ifade etmeseler bile eminiz ki vicdanlarında bu gerçe&in endi$esini 
duymaktadırlar. Bizce Anayasanın mutlak hâkimiyetini tesis etmek ve demokratik 
rejimi yerle$tirmek dün oldu&u gibi bugün de memleketin en hayati meselesini te$-
kil etmektedir. Di&er bütün meselelerimizin halli her $eyden evvel buna ba&lıdır. 
Ayrıca, ihtilâlden evvel mevcudolmıyan azgın bir komünizm cereyanı da, rejimi 
tehdideden unsurlar arasına bugün maalesef katılmı$ bulunmaktadır. Bu menfi 
$artları ve hastalıkları, rejimin ve milletin selâmeti namına tasfiye ve tedavi ede-
cek insanların, her $eyden evvel te$histe birle$meleri lâzımdır. Geçirdi&imiz seçim 
mücadelesinde kar$ıla$tı&ımız manzara bu kanaatlerimizi ve endi$elerimizi do&ru-
layan en taze misallerle doludur. Bütün bunları bilmesi icabeden Hükümetin, prog-
ramında seviyeli bir seçim mücadelesi geçirdi&imizi ileri sürmesi ve intikal devrinin 
nihayet buldu&u zehabını uyandırmaya çalı$ması siyasi edebiyatımıza zararlı bir 
kelâm rü$veti örne&i kazandırmaktan ileriye gidemez. Bir kere daha hatırlatalım ki, 
biraz evvel bahsetti&imiz gerçeklere gözleri yummak $üphesiz tehlikeleri uzakla$tı-
racak veya ortadan kaldıracak bir tedbir de&ildir. Demokratik rejimin bu nevi kelâm 
rü$vetleriyle ba&da$amıyaca&ına ve bunlardan kuvvet ve hayatiyet alamıyaca&ına 
inandı&ımız için, Hükümetin programında ters göstermeye çalı$tı&ı gerçekleri dile 
getirmeyi; fazilet rejimi olan demokrasiye ve tatlı sözleri kovalıyan acı gerçeklerin 
ıstırabını geçmi$te fazlasiyle tatmı$ olan milletimize kar$ı bir hizmet saymaktayız. 
Bunları hatırlatmamız, öyle ümidediyoruz ki, Hükümeti zararlı bir kelâm rü$veti 
alı$kanlı&ına sürüklenmekten de alıkoymaya yarıyacaktır. Aynı zamanda üzerinde 
bulundu&umuz siyasi zemin ve içinde ya$adı&ımız mânevi atmosferi zihinlerde bir 
kere daha canlandıracak ve gidilmesi icabeden istikametleri gösterecektir. Hükü-
metin programdaki iddiası hilâfına, bu seçimde normal demokratik bir rejimde yeri 
olmıyan çe$itli unsurlar rol oynadı. Vatanda$ iradesini ifsat edebilecek her çareye 
ba$vuranlar görüldü. Rakiplere vatan ihanetine kadar varan isnat ve iftiralar yapıl-
dı. Bunların misalleri bu mücadelenin içinden çıkıp Meclise gelen arkada$larımızın 
meçhulü de&ildir. Zamanın eliyle kapanmaya yüz tutmu$ yaralar tekrar kanatıldı. 
Hâtıralar, felâketler, yıkınlıklar sömürüldü. Bazı gözlerden akan ve insani ölçülerle 
çok görmiyece&imiz ya$lar bile siyaset pazarında kazanca tahvil edildi, öfkeler kin-
ler tazelendi. Sınıfları ve zümreleri birbirine dü$man edebilecek kı$kırtmalara ba$-
vuruldu. Açılacak sözde bir altın devrinin hayalî nimetleriyle birçok idrakler uyu$-
turuldu. Menfaat ihtirasları ve kıskançlıklar kamçılandı. Bugünkü plân ve program 
devrinde $ahısların a&ızlarından fabrikalar ve nimetler bir vait ve mesuliyetsizlik 
seli halinde döküldü. Yalan, iftira, tertip ve i&fal ise, parasız oldukları için bu se-
çimlerde, çe$itli maksatlar u&runda akıtılan milyonlardan daha cömertçe kullanıl-
dı. Halkı aydınlatması icabeden vasıtalar, halkı aldatma vasıtası haline getirildi. Bu 
hâdiseler münferit ve mevzii kalmadı. Vatan sathında demokrasiyi soysuzla$tıra-
cak bir $ümul ve kesafette cereyan etti. Gerçek budur.



Siyasi ahlâkın cevaz veremiyece&i bu nevi silâhların bol bol kullanıldı&ı bir se-
çim mücadelesine, söyliyen Hükümet de olsa, seviyeli sıfatını kazandırmaya gücü 
yetemez.

Muhterem Milletvekilleri; cümlenizce malûmdur ki; demokrasi basit bir seçim 
ve rey mekanizması de&ildir. Onun kurulması, ya$aması ve kendisinden beklenen 
meyvaları vermesi birtakım mânevi $artların yaratılmasına da ba&lıdır. Bu $artlar, 
demokrasinin içinde ya$ıyabilece&i mânevi iklim, bir heyetin derhal alaca&ı karar-
larla de&il, acı tecrübelerin potasında erimiyen nesillerin gayret, fedakârlık ve ıstı-
rapları pahasına meydana gelir. Ba$lıca unsurları, fazilet, ahlâk, müsamaha, kar$ı-
lıklı, saygı ve sevgi olan böyle mânevi bir iklim yaratılamadı&ı takdirde, demokrasi 
çürük bir zemin üzerine kurulmu$ bir bina gibi, bir gün yıkılabilir ve bir milleti de 
beraber yıkabilir. Tarihin $ahadeti budur.

Rejimin teminatını yalnız yazılı kaidelerde ve hukukî müeseselerde aramak bu 
tarihî gerçe&i ihmal ve hattâ inkâr etmek olur.

Bugüne kadar olan siyasi geleneklerimiz, hürriyet ve demokrasi için bir teminat 
de&il, ancak bir tehlike te$kil edecek mahiyettedir. Türkiye’de iktidar mevkiine ge-
lenler hemen daima icat, tevehhüm ve istismar ettikleri mazeretlerin tahtı üzerin-
de, milletin namına, saltanat sürmü$lerdir. Asırların yo&urdu&u bu alı$kanlıkların 
tasfiye edilmedi&i ve kolay kolay edilemiyece&i de geçirdi&imiz büyük buhranlara 
ra&men siyasi hayatımıza hâkim olmakta devam eden zaaflardan anla$ılmaktadır.

Son seçim mücadelesinin seviyeli oldu&u yolunda, Hükümetçe ileri sürülen gö-
rü$ kar$ısında, hatırlatmaya mecbur oldu&umuz gerçekler, bu tehlikeli zaaflarda 
bazı örneklerdir. Bütün bunları, siyasi bünyemizdeki hastalıkları bir tarafa atarak, 
yeni bir seçim yapılmı$ olmasını ve mevcut Anayasayı her derde deva saymak ve 
kötü ihtimalleri tamamiyle önliyebilece&i hayaline kapılmak, kanaatimizce teh-
likeli bir yoldur. Demokratik anayasalara sahip birçok memleketlerin buhrandan 
buhrana sürüklenmeleri, kötü idarelerin ve diktatörlerin nöbetle$e birbirini taki-
betmeleri de bu gerçe&i do&rulayan ba$ka misallerdir.

Bu itibarla, istikbale ait iyi temennilere bütün yüre&imizle katılırken, bize en-
di$e veren $artları unutmıyaca&ız ve nikbin tahminlerin iklimi içinde olanları uyar-
ma vazifemizi yerine getirmekten geri durmıyaca&ız.

Hükümet Programında, “Artık rejim meselesini, sistem ve siyasi düzen dâvasını 
tartı$ma sınırı dı$ında tutmak gerekti&ine inanıyoruz.” derken demokratik rejimin 
kemaliyle yerle$ti&i ve içinde ya$ıyabilece&i mânevi iklimin kemaliyle yaratılmı$ ol-
du&u kanaatindeyse, bu görü$ü payla$amadı&ımızı bir kere daha belirtmek isteriz.

Millet Partisine ve onun Meclis Grupuna göre, ba$ta Hükümet ve iktidar ol-
mak üzere demokratik rejime ba&lı olduklarını söyliyenler, çok dikkatli ve samimî 
davranmazlarsa, $artlar öyledir ki, memleket yeni buhranlara sürüklenebilir. Asır-
lık gayret ve ıstırapların eseri olan bugünkü nizam öldürücü tehlikelerle kar$ı kar$ı-
ya gelebilir. Bu neticeye bir an evvel ula$mak için, beynelmilel komünizmin ajanları 
hiç $üphe edilmesin ki, Türkiye’de her türlü gayreti sarf etmekte, tertip ve tahrik-



lerini $eytani bir incelikle yürütmektedirler. Saltanat rejimini ve tek partili otori-
ter idareyi, önce deneyen milletimiz için demokrasi idaresi son tecrübedir. Bu son 
tecrübede muvaffak olamazsa, geriye dönmek mümkün olmadı&ına göre, bundan 
sonra bizi felâket ifadesi olan bir rejim bekliyecektir.

Adını söylemeye dilimiz ve gönlümüz varmasa da bu rejim komünizm olacaktır. 
Hangi nam ile i$e ba$lanırsa ba$lansın, demokrasinin enkazı üzerinde kurulacak re-
jim buna müncer olacaktır. Bunun pençesine dü$mek Türkiye’yi, Allah korusun, bir 
müstemleke haline kadar götürebilecektir. Bu itibarla, demokrasiyi ya$atmak fikri 
millî parolamız olmalıdır. Onu tehlikeye dü$ürebilecek içtimai zaaflarımızı tedavi 
yollarını aramayı en büyük vatan vazifesi saymalıyız. Parti ihtiraslarına, geçmi$e ait 
hesapların ve öfkelerin cezbesine kapılıp bütün bir milleti muhakkak bir felâketin 
uçurumuna sürüklemek gafletinden uzak kalmaya çalı$malıyız.

Muhterem Milletvekilleri; 27 Mayıs !htilalinden bu tarafa geçirdi&imiz tecrü-
beler son derece uyarıcıdır. Mesuliyet mevkiinde bulunanların ister inanarak, ister 
vatanda$lardaki endi$eleri yatı$tırmak gayesiyle olsun, rejim oturmu$tur, hiçbir 
tehlike yoktur, $eklinde verdikleri teminatı birkaç gün geçmeden fırtınaların ta-
kibetti&i henüz unutulmamı$tır. Son bir iki yıllık sükûnet devri, bünyedeki has-
talıkların tamamiyle tedavi edildi&i mânasına alınmamalıdır. Gerek bu bakımdan, 
gerekse tek ba$ına iktidar mevkiine gelenlerin kötü yola sapmalarına yeni Anaya-
samızın ve memleket $artlarının tamamiyle mâni olup olamıyaca&ı bakımından, 
Adalet Partisi ile Millet Partisi arasında büyük bir görü$ ayrılı&ı oldu&unu açıkça 
ifade etmek isteriz.

Adalet Partisi Hükümetinin Programında yer alan bazı hususların do&urabi-
lece&i mahzurları dile getirmeden evvel bunların kavranmasına yardım edece&ine 
inandı&ımız bu görü$ ayrılı&ını delil ve mesnetleriyle açıklıyaca&ız.

Adalet Partisi seçim beyannamesi, tabiî olarak geni$ ölçüde Hükümet progra-
mına mesnet olmu$tur. Bu seçim beyannamesinden çıkaraca&ımız mâna ile Hü-
kümet programında yer alan bazı tasavvurların mahzur ve tehlikelerine dikkati 
çekece&iz.

Adalet Partisi seçim beyannamesinde $öyle diyor;

“Yeni Anayasamızın siyasi bünyemize yerle$tirmi$ oldu&u çe$itli müesseseler, 
siyasi iktidarın muhtelif merkezler arasında da&ıtılmı$ olması Türk Devletinin an-
cak kuvvetli Hükümetlerle idare edilebilece&ini gösteren yeni bir geli$me olmu$tur. 
Bugünkü $artlar içerisinde memleketin koalisyon hükümetleriyle idaresi imkânsız 
hale gelmi$tir. Parlâmentoda tek partinin mutlak ço&unlu&u almasiyle, memleketin 
istibdada sürüklenmesi tehlikesi bahis konusu olamaz, Yeni Anayasamızın getir-
di&i müesseseler bütün kademelerde, siyasi iktidarı, kontrol ve murakabe altında 
tutabilecek niteliklerdedir. Türkiye’de halk oyunun uyanıklı&ı, millî kurulu$ların 
millî dâvalar kar$ısında duydu&u hassasiyet, her hangi bir Hükümetin parlâmento 
ço&unlu&una dayanarak baskı ve diktacılı&a yönelmesini önleyecek, bertaraf edecek 
güçtedir.”



Millet Partisi ve onun Meclis Grupu, Adalet Partisinin bu görü$ünü, tek ba$ına 
iktidara gelebilmek ve bu yoldaki tereddütleri ortadan kaldırmak için ba$vurulmu$ 
ve gerçekleri ifadeden uzak bir siyasi taktik saymaktadır. Bunun nedenlerini ana-
hatlariyle ifade edece&iz.

Evvelâ $unu belirtelim ki, hiçbir hukukî tedbir ve müessese insanların ba$vu-
rabilecekleri marifetleri tamamiyle önleyebilecek sihirli bir kudrete bugüne kadar 
sahibolamamı$tır. Milletleri böylelerinin $errine kar$ı koruyamamı$tır.

Türlü vasıtalarla yapılacak zulümleri ve baskıları, kanunların bo$luklarından 
faydalanılarak giri$ilecek hareketleri derhal ve zamanında önleyecek, hakkıylâ ede-
cek, yarayı saracak ve zararı telâfi edecek bir vasıta henüz ke$fedilmemi$tir.

Yeni Anayasamız bir ihtilâlin eseridir. Bu ihtilâlin çe$itli sebeplerinden biri de 
partizan bir idarenin kurulmu$ oldu&u görü$üdür. !htilâl ve getirdi&i “Yeni Anayasa 
ile acaba partizanlık ortadan mı kalkmı$tır? "üphesiz Adalet Partisi bu suale evet 
diyemez. Çünkü kendisi de dâhil bulundu& bazı hükümetler zamanında bile parti-
zanlıktan $ikâyetçi olmu$tur. Demek ki Anayasa her derde deva de&ilmi$. Demek 
alı$kanlıkları ihtilâlden alınması icabeden ibret dersi bile tedavi edememi$. Demok-
rasiyi kendilerine ikbal ve menfaat sa&lıyacak kuru bir vasıta sayanlar demokrasi 
edebiyatının parlak sözleri ve gürültüleri arasında, etraflarına ve yakınlarına bu 
fakir milletin kesesinden ve imkânlarından nimet ve mevkiler da&ıtabilirlermi$. Si-
yasi kanaatlerinden dolayı bir kısım vatanda$ları da haklarından mahrum bırakabi-
lirler ve onların vicdanlarını mahrumiyetlerin baskısı altına alabilirlermi$.

Partizanlık da bir istihdaf ve baskı yolu de&il midir? Tek ba$ına iktidara gelen 
bir parti, koalisyonlara nisbetle daha kolay partizanlık yapabilece&ine göre; istib-
dat ve baskı imkânları daha geni$ demektir. Ya$ayan alı$kanlıklara ve telâkkilere 
ra&men, Türkiye’de bir iktidar için baskı yoluna sapmak mümkün de&ildir, diyen 
Adalet Partisi bu gerçekleri bilmek mevkiindedir.

Partizanlık dı$ında ba$ka misaller de verelim. Anayasaya aykırı bir kanunu ip-
tal edecek bir Anayasa Mahkemesinin bulunması, hislerine ve ihtiraslarına ma&lup 
bir ço&unlu&un verebilece&i zararları tam olarak önleyemez. Kanun iptal edilinceye 
kadar geçecek zaman içerisinde tahribatını yapar. Bir iktidar Anayasaya aykırı bir 
kanun çıkarmadan da zulüm ve istibdat yoluna sapabilir. Anayasa dı$ında hareket 
eden kaba bir kuvvet saltanatı kurabilir. Buna dair kendi tarihimizde bile açıklamak 
istemedi&imiz nice misâller vardır. Bu yola sapanların $u veya bu akıbetle kar$ı-
la$maları kâfi bir ders olmamı$ aynı yolda yürüyenler yine çıkmı$tır. Bundan son-
ra çıkmıyaca&ını da kimse temin ve ispat edemez. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 
tetkik ve iptal edemiyece&i öyle parlâmento tasarrufları vardır ki, demokrasiyi $u 
veya bu ölçüde bir kuru $ekil mekanizması haline getirebilir. Meclis faaliyeti ve mu-
rakabesi iktidarda bulunan partinin baskısı altında mefluç ve tesirsiz kalabilir. Bu 
takdirde demokrasi ruh ve mânasını kaybetmi$ olur. Bu mevzuda verece&imiz mi-
sal sözlerimizi nazari olmaktan kurtaracak ve herkesin kavrayaca&ı açıklı&a kavu$-
turacaktır. Bu hususta söyliyeceklerimizi Adalet Partili arkada$larımızın tahammül 
ile kar$ı uyacaklarını ümidetmek isteriz.



Hatırlarda oldu&u üzere, Meclis Ba$kanlık Divanının te$ekkül ve terekküp tar-
zı ile alâkalı olarak Adalet Partisiyle muhalefet partileri arasında büyük bir ihtilâf 
ortaya çıkmı$tır. Bize göre Adalet Partisinin bu meseledeki tutumu daha ilk anda 
Anayasa dâhil, her kaideyi oy ço&unlu&uyla bertaraf edecek bir zihniyetin tezahürü 
olmu$tur. Bir kimsenin fiilîne uygun sıfatını kullanmak sanırız ki, onun da çok gör-
miyece&i bir mütaareke te$kil eder.

Bu ba$langıç hiçte ümid verici bir ba$langıç olmamı$tır. Bunun nedenleri bu 
kürsüden muhalefet sözcüleri tarafından tafsilâtiyle açıklanmı$tır. Biz sadece bir 
nokta üzerinde duraca&ız ve do&urabilece&i neticelere dikkatleri çekece&iz.

Mecliste 239 milletvekiline sahibolan Adalet Partisi, Meclis müzakerelerine 
hâkim bulunan Meclis Reisi ile birlikte...

BA$KAN — Sayın Önder, Hükümet programı üzerinde size söz verilmi$tir.

FARUK ÖNDER (Devamla) — Hükümet Programının ruhu ile alâkalıdır, Reis 
Bey, onun için anlatıyorum.

MEMDUH ERDEM"R (Kır!ehir) — Sayın Ba$kan müdahaleye hakkınız yok-
tur.

FARUK ÖNDER (Devamla) — Üç Reis vekilinden...

BA$KAN — Sayın Önder, konu$manızı Hükümet programına inhisar ettiri-
niz.

FARUK ÖNDER (Devamla) — Hükümet programının ruhu ve mânası ile 
alâkalıdır, sonunu dinleyin. Misal veriyorum.

BA$KAN (Devamla) — Hükümet Programına münhasır konu$manıza de-
vam ediniz efendim.

FARUK ÖNDER (Devamla) — Devam ediyorum efendim.

BA$KAN — Bu konular sadet dı$ıdır. Lütfen bu konulara temas etmeyiniz. 
Grupunuzun bu konular hakkında behemehal söyliyece&i bir husus varsa, Meclis 
kürsüsü açıktır. Sırası gelince onları da söyliyebilirsiniz. Bu vesile ile lütfen söyle-
meyiniz ve esas hakkında devam ediniz.

MEMDUH ERDEM"R (Kır!ehir) — Adalet Partisinin zihniyetini tebarüz et-
tiriyor. Bu, bir rejim meselesidir.

BA$KAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz. Yerinizden müdahale etti&iniz 
için size bir ihtar veriyorum Sayın Erdemir lütfen müdahale etmeyiniz:

MEMDUH ERDEM"R (Kır!ehir) — !htarınızı memnuniyetle aldım ve kabul 
ettim.

M.P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER (Devamla) — Muhalefet ve iktidarın 
kuvvetlerini ifade eden sayıların göz önünde bulundurulması, Adalet Partisinin ta-
lebindeki haksızlı&ı ortaya koymaya kâfidir. Sadede geliyorum $imdi.



!nhisarcı, antidemokratik ve Meclis idaresinin ve müzakeresinin tarafsızlı&ını 
sa&lama amacını güden Anayasanın 84’üncü maddesine ve bugüne kadarki tatbi-
kat ve teamüle açıkça aykırı dü$en bu talebine itiraz eden muhalefet temsilcilerine, 
Adalet Partisi temsilcilerinin “Meseleyi Mecliste reyler halleder.” $eklinde cevaplar 
vermeleri, ifadeye mecburuz ki, bunca hâdiselerin, buhranların ve yeni Anayasa-
nın, bir türlü de&i$tiremedi&i bir zararlı zihniyet kalıntısının ifadesidir.

Adalet Partisinin dedi&i olsaydı Meclis müzakerelerinin tarafsızlı&ı ve muhale-
fetin kesin ölçüde murakabe hakkını kullanabilmesi, Adalet Partili bu Reis ve Reis-
vekillerinin insafına kalmı$ olacaktı.

BA$KAN — Sayın Önder çok rica ederim. !kinci defa sadet dı$ı konu$ma ika-
zına beni mecbur etmeyin. Esasen konu$urken, $imdi sadede geliyorum demekle, 
bizzat kendiniz sadet dı$ında oldu&unuzu ifade ettiniz. Lütfen efendim, sadet için-
de kalınız.

M.P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER (Devamla) — "u verdi&iniz misal gös-
teriyor ki, mevcut Anayasaya ra&men bir ço&unluk isterse Meclis müzakerelerini...

BA$KAN — Sayın Önder bir mevzuda Reisin ihtarına ra&men ısrarla konu$-
mak imkânına sahiboldu&unuzu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Lütfen efendim, 
lütfen esasa giriniz, elimizdeki !çtüzük bazı imkânlar vermi$tir.

M.P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER (Devamla) — Bir ço&unluk do&ruluk 
esaslarından ayrıldı&ı ve kendisine mensup Ba$bakan ve Bakanları himayeyi par-
ti menfaati icabı saydı&ı takdirde, Anayasa, Devleti soyanların veya zülüm yoluna 
sapanların bile yakasından tutma imkânını adalete vermektedir. (M.P. sıralarından 
alkı"lar)

Anayasanın önleyemiyece&i, bir memleketi vahim buhranlara sürükliyebilecek 
ihtimallere dair misalleri ço&altmak mümkündür.

Yazılı bir Anayasaya sahibolmadı&ı halde, bugün !ngiltere’de bizim endi$e ile 
belirtti&imiz ihtimalleri kanunlardan ve müesseselerden çok daha kuvvetli $ekilde 
önliyen, gelenekler, itiyatlar ve di&er mânevi unsurlar mevcuttur. Orada gerçekleri 
günü gününe ö&renmek imkânına kavu$mu$ te$kilâtlı bir halk efkârının asırlık alı$-
kanlıklarla bilenmi$ tesirli baskısı vardır. Demokrasi ve hak mefhumuna ba&lılık, 
insanların yalnız kalblerinde de&il, tâbir caizse hücrelerine kadar nüfuz etmi$tir. 
Bizde bu mânevi frenlerin kifayetsizli&i ve halkı zamanında ö&renme imkânından 
mahrum eden kifayetsizli&i ve halkı zamanında ö&renme imkânından mahrum 
eden fiilî engellerin, aydınlatma vasıtası adı altında, halkı aldatma vasıtası olarak 
i$liyen müesseselerin mevcudiyeti, engin bir demokrasi tecrübesine sahiboldu&u-
muz yolunda mübalâ&alı rü$vet kelâmları sıralıyan Hükümetin de meçhulü olma-
mak lâzımdır.

Kısaca ifade edelim ki, bugünkü Anayasamız tanıdı&ı haklara ve getirdi&i yeni 
müesseselere ra&men, demokrasiye inanmamı$ ve onu ruhuna sindirmemi$ iktidar 
ve zümrelerin elinde, istibdat ve kötü idareyi ve bundan do&acak buhranları önle-



meye tek ba$ına yeterli de&ildir. Demokrasinin mânevi teminatı ve iklimi kemaliyle 
yaratılmadıkça da, kanunlar ne $ekilde yapılırlarsa, yapılsın, kötülüklere açık kala-
cak kapılar daima bulunabilecektir.

Bizzat Hükümet programında dile getirilen bir gerçek Anayasanın ve memle-
kette mevcut mânevi frenlerin de&il bir iktidar ço&unlu&unu her hangi bir müess-
seseyi bile gayesi dı$ında i$lemekten her zaman alıkoyamıyaca&ını göstermektedir. 
Hükümet programında aynen $öyle denmektedir:

(Devlet radyolarının Anayasa hükümlerine aykırı ve millî politika ile çeli$me-
li ve kamu düzeni bakımından zararlı bir $ekilde faaliyette bulunmasını önleyici 
tedbirler alınacaktır) Hükümet bu beyanı ile $üphesiz nazari konu$muyor. Devlet 
radyoları hakkında bir te$his koyuyor. Bir ihtiyaca cevap verece&ini açıklıyor. Bu 
te$hise göre, Devlet radyoları, Anayasa hükümlerine aykırı ve millî politika ile çeli$-
meli ve kamu düzeni bakımından zararlı bir faaliyette bulunmaktadır.

Takdir edersiniz ki, bu te$his ve ithamın vahamet ve a&ırlı&ına, ne söylersek 
bir $ey ilâve etmi$ olmayız. Anayasanın, tarafsız yayın yapmaya mecbur tuttu&u 
bir radyo idaresi bile demek ki, Anayasanın emirlerini ve halk efkârını hiçe sayan 
bir faaliyet içinde bulunabiliyormu$. Bu sözleri, bu yeni olmıyan iddia ve te$hisleri 
ortaya atan bugünkü Ba$bakanın bu vahîm ve zararlı hal devam ederken 4’üncü 
Koalisyonda Ba$bakan Yardımcısı oldu&unu dü$ünmek de ayrıca ibret vericidir. Bir 
radyo idaresinin bugünkü Hükümet programında belirtilen Anayasa dı$ı tutum ve 
davranı$larının ve verdi&i zararların uzun zamandan beri önlenemedi&i bir mem-
lekette malûm geleneklerin ve zihniyetlerin izinde yürüyebilecek bir iktidarı Ana-
yasanın ve halk efkârının keyfi hareketlerde bulunmaktan ve baskıcılık yolunda 
yürümekten derhal alıkoyabilece&ini rahatça ileri sürmek ya samimiyet ile ba&da-
$amıyacak bir harekettir veyahut da Devlet idaresi için en az samimiyetsizlik kadar 
zararlı olan gerçekleri kavrama kifayetsizli&idir.

Adalet Partisinden ve Hükümetinden hayır getirmiyece&ine inandı&ımız ve 
buraya kadar cevaplandırdı&ımız çürük iddiaların siperine çekilmekten vazgeçme-
lerini, siyasi ve içtimai bünyemizdeki zaıfları ve hastalıkları göz önünde bulundu-
ran bir mesuliyet ve geçmi$ hâdiselerden ibret alma idraki içinde memleketi idare 
etmesini yürekten temenni ederiz. Bu yolda gayret gösterirlerse en samimî destek 
ve te$viki Millet Partisinden ve onun Meclis grupundan göreceklerdir.

Muhterem Milletvekilleri; Hükümet programında yer alan meselelere geçme-
den evvel bu programa hâkim olan ana karekteri tebarüz ettirmek isteriz.

Program, temas etti&i çe$itli meselelerin hal tarzlarını anahatlariyle bile ifade-
den uzak bulunmaktadır. Birinci ve 4’üncü Koalisyonlarda ortak bulunan ve kendi-
sini tek ba$ına iktidara namzet gören ve millete büyük ümitler telkin eden bir par-
tinin memleket meseleleri ve bunların çözüm yolları hakkında sarih ve tatmin edici 
görü$lere sahibolması icabederdi. Program bu karekteri ile bir tedbirler manzumesi 
olmaktan ziyade, müphem te$hislerden, temennilerden ve mücerret vaitlerden iba-
ret bulunmaktadır. Programdaki seyyaliyet ve vuzuhsuzluk $üphesiz Parlâmento 



murakabesini de son derece güçle$tirecektir. Bu hudutsuz vaitler hangi kaynaklar-
dan temin edilecek paralarla ve ne kadar zamanda yerine getirilecektir? Yeni ver-
giler mi konacaktır? Devlet gelirlerini artıracak ba$ka yollar mı bulunmu$tur? Dı$ 
kaynaklardan, büyük yardımlar temin edilece&ine dair bir teminat mı alınmı$tır?

Bu ve buna benzer suallerin cevabını programda bulmak mümkün de&ildir. 
Normal ömrü 4 yıllık bir te$riî devre olması icabeden Hükümetin, öyle vaitleri var 
ki, mevcut imkânlarla yerine getirilmeleri, onun muvakkat de&il de, âdeta daimî bir 
Hükümet olmasına vabestedir. Mamafih programdaki bu vuzuhsuzluk (Söz verdik 
ama mehil vermedik) mazereti ile vatanda$ları uzun yıllar avutmaya ve ondan tek-
rar iktidar için oy istemeye müsaittir. "ayet vatanda$ların beklemeye tahammül ve 
takati kalmı$sa...

Bir misal verelim:

Halen %90’nı yoldan, %60’ı içme suyundan ve %98’i elektrikten mahrum bu-
lunan köylerimizin kısa zamanda bu durumdan kurtulmalarını sa&lıyacak bütün 
tedbirleri alaca&ını Hükümet, programında vadetmektedir. Bu kesin vait, aynı za-
manda kısa zamanda yerine getirilecekmi$. Kanaatimizca bu vaitlerin ve bilhassa 
bütün köylerin elektri&e kavu$turulmalarının bugünkü imkânlarla, Hükümetin 
kullandı&ı tâbirle kısa zamanda gerçekle$mesi, bir mucize hariç, mümkün olmadı&ı 
gibi, Demirel ve arkada$larının uzun olmasını temenni etti&imiz ömürlerine bile 
sı&maz.

Aldatıla aldatıla inanmak kabiliyetini nerede ise kaybetmi$ olan Türk köylüsü-
nün, ciddiye almıyaca&ı böyle ölçüsüz vaitlerde bulunulması, Hükümete ve yarınki 
icraatına kar$ı vatanda$ itimadını sarsacak ve hattâ yok edecek mahiyettedir. Bir 
Hükümetin, muvaffakiyetinde en büyük yardımcı olması icabeden vatanda$ iti-
madını, böylesine tahribedecek gayriciddî bir tutum içinde bulunması üzüntü ile 
kaydedilecek bir husustur. Köy ile alâkalı olarak verdi&imiz bu misal, Hükümet vait 
ambarından alınmı$ bir numunedir. Bu numuneye bakarak, vait ambarındaki di&er 
metaların mahiyet ve de&erini anlamak mümkündür.

Yapılan bazı hesaplara göre yalnız köylüleri memnun etmek için Programda 
sıralanan vâitlerin gerçekle$mesi yani, her köyün yola, suya, elektri&e ve okula ka-
vu$ması için asgari 75 milyar lirayı mütecaviz bir paraya ihtiyaç vardır. Bu ölçüsüz 
vâitlerin bir Hükümet Programında yer alması kar$ısında, seçimlerde aynı zihniye-
ti benimsiyenlerin $ahıslara, köylere, kasabalara ve bölgelere neleri vâdetmi$ olabi-
leceklerini tahmin etmek hiç de güç de&ildir.

Bu vaitlerde bulunan Hükümet (Hele vâdedelim, sonrası Allah Kerim) der gibi 
bir dü$ünce ve Devlet idaresi felsefesi ile hareket etmemi$ ise, bu mevzuda yapılmı$ 
etütleri ve lüzumlu paranın miktarını ve temin edilece&i kayna&ı bu kürsüden açık-
laması icabeder. Hükümetin izahlariyle görü$lerimizde bir hata oldu&unu anlarsak 
bunu tashih ve kendisini tebrik etmekten zevk duyaca&ız. Türk köylüsü de birden 
havsalasının alamıyaca&ı bu vâitlerin ciddiyetine inanmak ve huzurla yarına bak-
mak imkânını ve bahtiyarlı&ını bulacaktır.



Hükümet bu vâitlerin kısa zamanda gerçekle$tirece&ine Yüksek Meclisi ve Mil-
leti rakama dayanan ciddî izahlarla inandıramazsa o zaman, geli$i güzel vâitlerle 
halkı aldatma yolunu takibeden geçmi$ hükümetlerden ve politikacılardan daha da 
ileri oldu&unu kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu takdirde de, böyle bir Hükü-
metin elinde demokrasimizin ne hale gelece&ini her vatanda$ endi$e ve üzüntü ile 
dü$ünmekten kendisini alamıyacaktır.

Sayın Demirel’in bu arada mamur ve müreffeh bir Türkiye’nin kısa zamanda 
kurulaca&ı vadine ve bunun uyandırdı&ı ümide kapılanların da hayal kırıklı&ı büyük 
olacak ve bunları teselli edecek bir çare de bulunamıyacaktır. Hükümet bir Koa-
lisyon Hükümeti olmadı&ı için gerçekle$miyen vâitlerin ve muvaffakiyetsizliklerin 
mesuliyetini ortaklar üzerine atmak da mümkün olmıyacaktır.

Muhterem Milletvekilleri; Programa hâkim olan karakteri ve Hükümetin ta-
$ıdı&ı zihniyeti böylece belirttikten sonra $imdi de çe$itli meseleler üzerinde dura-
ca&ız.

Mâruzâtımızın ilk kısmında, mevcut siyasi zemin ve $artlar üzerinde durduk. 
Adalet Partisinin gerçeklere uymıyan zararlı iyimserli&ine katılmadı&ımızı açıkla-
dık ve çok dikkatli ve samimî davranılmadı&ı takdirde memleketin ve rejimin yeni 
buhranlara sürüklenebilece&i yolundaki haklı endi$elerimizi belirttik. Millet Partisi 
ile Adalet Partisi arasındaki bu büyük görü$ ayrılı&ı, bilhassa Hükümet Programın-
da yer alan bazı hususların do&urabilece&i mahzurların iyice kavranmasına yardım 
edebilece&i mülâhazası ile dile getirece&imizi de ifade ettik.

"imdi Hükümet Programında yer alan ve mahzurlu neticeler do&uraca&ını söy-
ledi&imiz husus üzerinde duraca&ız.

Pe$inen belirtelim ki, hassasiyetimiz, her $eyden evvel bu meseleyi rejimin ka-
deri ile ve siyasi huzurla sıkı sıkıya alâkalı görmemizden ileri gelmektedir. !zahları-
mız konunun ehemmiyeti ile mütenasip bir geni$likte olacaktır.

Hükümet Programında $öyle demektedir;

10 Ekim seçimleri sonunda, Anayasamızın, partileri, demokratik rejimimizin 
vazgeçilmez unsurları olarak de&erlendiren hükümlerinin siyasi hayatımızda bütün 
$ümulü ile inikasını görmek, Türk demokrasi tarihinin en önemli ve pek $erefli bir 
dönüm noktası olmu$tur. Bu hususu $ükran ve iftiharla belirtmeyi zevkli bir vazife 
saymaktayız.

Yanlı$ anlamıyorsak, bu sözleri ile seçime katılan bütün partilerin Mecliste 
temsil edilme imkânını bulmalarından duydu&u memnuniyeti belirten Hükümet, 
biraz sonra bu imkânı ilerisi için ortadan kaldırabilecek bir seçim kanunu tadil tasa-
rısını Yüce Meclise sunmak kararında oldu&unu açıklamaktadır. Bu tezat $üphesiz 
kimsenin gözünden kaçmamı$tır. Böylece ilk i$ olarak muhalefet aleyhine tedbirler 
dü$ündü&ünü açıklıyan Hükümet, ne gariptir ki, di&er taraftan da muhalefete tatlı 
sözlerle bir defne dalı uzatmakta ve memleketin lâyık oldu&u nimetlere kavu$ması 
için onu birlikte gayret ve faaliyette bulunmaya davet etmektedir.



Yeni bir seçim kanunu ile partilerarası mücadeleyi sertle$tirecek ve siyasi hu-
zursuzlu&u artıracak bir yolu tercih eden Hükümetin tatlı sözlerine ve i$ birli&i 
teklifinde bütün gayretlerimize ra&men, bir samimiyet $emmesi bulamadı&ımızı 
üzülerek ifadeye mecburuz.

Programda $öyle denilmektedir:

Milletvekilleri seçiminde son uygulamada açıkça görülen mahzurları önliye-
cek ve Senato seçimlerini ekseriyet usulüne iade edecek de&i$iklikleri tasarı halinde 
Meclise sunmak kararındayız.

10 Ekim seçimlerinde meydana çıktı&ı iddia edilen mahzurların neler oldu&u 
bu ifadeden anla$ılamamaktadır. Herkesin ciddiye alaca&ı bir mahzur olsa idi, $üp-
hesiz Hükümet böyle üstü kapalı konu$maz ve bunu uzun programında birkaç sa-
tırla açıkça ortaya koyardı.

Hangi mahzurlar ortaya çıkmı$ ise Hükümeti bunları Meclis kürsüsünde açık-
lamaya davet ediyoruz. Millet önünde yapılacak bir fikir muhasebesi, “Ortada Se-
çim Kanununun de&i$tirilmesinden do&acak çok büyük mahzurları gölgede bıraka-
cak bir mahzur mu vardır? Yoksa sudan bir bahane ile örtülmek istenen bir ihtiras 
ve tahakküm arzusu mu vardır?” Bunu meydana çıkaracaktır.

Geçmi$te de, iktidardan gitmemek için bu nevi çarelere ba$vuranlar mütema-
diyen seçim kanunları üzerinde oynıyanlar görülmü$tür. Onlar da hakiki maksat-
larını parlak bahanelerin örtüsüne bürünmü$lerdi. Bu gidi$ ne memleketin ne de 
kendilerinin hayrına olmamı$tır. !bret alınması için bir misal vermek isteriz.

1950 senesinde Seçim Kanunu yapılırken Millet Partisi nispî temsilin kabu-
lünü istemi$ti. O zaman iktidarda kalacaklarını ümidedenler muhalefetin Meclise 
kuvvetli bir $ekilde girmesini önlemek amaciyle, bu teklifin kar$ısına çıkmı$lardı. 
Böyle bir sistemin Türkiye’nin bünyesine uymıyaca&ını ve memleketi karı$ıklı&a sü-
rükliyece&ini ilmî bir fetva kesinli&i ile devrin Profesör Ba$vekilinin a&zı ile Meclis 
kürsüsünde söylemi$lerdi. Fakat umdukları çıkmamı$, bizzat kendileri bu hesapla-
rının kurbanı olmu$tur. Aradan iki sene geçtikten sonra aynı profesör ve sabık Ba$-
vekilin Meclis kürsüsünde demokrasinin geli$mesi ve yerle$mesi için nispî temsilin 
kabulünü istedi&i ibretle görülmü$tür.

1950’de Millet Partisinin istedi&i nispî temsil kabul edilseydi muvazeneli bir 
Meclis kurulacak, iktidar ve muhalefet arasında büyük sayı farkı bulunmıyacaktı. 
Bu durumda kanaatimizce demokratik rejimden uzakla$mayı ve bunun neticelerini 
önliyecekti.

Adalet Partisinin $imdi kaldırmayı dü$ündü&ü Millî Bakiye esası 1957 seçimle-
rinde tatbik edilseydi, iktidar, daha fazla oy almı$ olan o zamanki, muhalefet parti-
lerine geçecek ve memleket de bir 27 Mayıs !htilâline sürüklenmiyecekti.

Bu tarihi gerçekleri henüz hatalı adımlarının ba$ında bulunan Adalet Partisine 
hatırlatmayı, kendisi için, rejim ve memleket için hayırlı saymaktayız.



Muhterem Milletvekilleri; Hükümet milletvekilleri seçimlerine ait hükümler-
de ne gibi de&i$iklik yapılmasını istedi&ini açıklamıyor. Adalet Partisi öteden beri 
Millî Bakiye usulünün aleyhinde oldu&unu belirtti&ine, göre, maksadın bu usulü 
kaldırmak oldu&u anla$ılmaktadır. Adalet Partisinin Seçim Beyannamesinde (Ada-
let Partisinin tek ba$ına iktidara gelmesini önlemek, azınlık sultasını devam etti-
rebilmek için Parlâmentodan geçirilmi$ olan son seçim kanunları, memleket idare-
sini ve millete hizmeti âdeta imkânsız hale sokmu$tur. Kabul edilen yeni usuller, 
rejimimizin âkibetini tehdideden bir unsurdur) denilmektedir.

Seçim neticeleri, Adalet Partisinin siperine çekildi&i bu büyük ve trajik iddiala-
rı haklı çıkarmamı$tır.

Millî Bakiye usulüne ra&men Adalet Partisi tek ba$ına iktidara gelmi$tir. Millî 
Bakiye usulü bu seçimdeki tatbikatında, Adalet Partisinin pe$in $ikâyeti dı$ında 
kalan, önceden görülmiyen demokrasi ve memleket için çok zararlı bir netice mi 
ortaya çıkmı$tır? "üphesiz hayır. O halde bu sistemi derhal de&i$tirmek isteme-
nin gerçek sebebi nedir? Millî Bakiye usulü kalktı&ı takdirde, icabında her vilâyette 
muayyen bir miktarın altında kalan ve yekûnu milyonları bulabilecek olan oylar 
de&erlendirilemiyecek, bu suretle millî iradenin çok mühim bir kısmı iptal edilmi$ 
olacaktır. 1961 seçimlerinde tatbik edilen seçim sistemine dönüldü&ü takdirde mil-
yonun üstünde oy alan partiler bile Meclise bir tek temsilci gönderemiyeceklerdi. 
Millet içinde kökü ve kuvveti olan partilerin Meclise girebilmeleri tâli ve tesadüf-
lere ba&lı kalacaktı. Bu yüzden de millet içinde azınlıkta olan bir parti, memleketin 
kaderine hâkim olabilecek ve azınlık ço&unlu&u idare edebilecekti.

Adalet Partisinin, adalet ve demokrasi telâkkisi bu neticenin mi hasretini 
çekmektedir? Bu vesile ile hatırlatalım ki, ikbaline ve imkânına ma&rur olan nice 
insanların ezerken ezilenler mevkiine dü$tükleri ve o zaman eyvah dedikleri çok 
görülmü$tür. (M.P. sıralarından alkı"lar) Ate$e atıldı&ı zaman, bu akıbetini önliyecek 
tavsiyelerine, vaktiyle kulaklarını tıkadı&ı Yunan hâkimini nedametle hâtırlıyan Kı-
ral Krazüs’ün, Solon, Solon diye tarihten gelen ibret verici feryadı henüz dinme-
mi$tir. Böyle vahîm bir neticeyi göze almamızı haklı ve zaruri gösterecek hangi bü-
yük ve tehlikeli mahzurun bu seçimlerde, Millî Bakiye tatbikatı ile ortaya çıktı&ını 
herkes Hükümetten soracaktır. Biz pe$inen söyliyelim ki, Hükümetin açıklıyaca&ı 
böyle büyük bir mahzur mevcut de&ildir ve olamaz.

Muhterem Milletvekilleri, Millî Bakiye sistemi oyların bo$a gitmesini önlemek-
te ve her partiye aldı&ı oy nisbetinde Mecliste temsil edilme imkânını vermektedir. 
Çe$itli ve me$ru fikirler böylece Parlâmentoda memleketin hizmetine girmektedir. 
Tam bir seçim adaleti sa&lıyan bu sistem aynı zamanda partilerarası mücadeleyi 
de yumu$atmakta veya ya hep, ya hiç hevesini ortadan kaldırmaktadır. Geçmi$te 
ne netice verdi&i ve memleketi nereye sürükledi&i iki partili sert çeki$me devrinin, 
ihtiraslar ve öfkeler daha da artmı$ olarak açılmasına da, mâni olmaktadır. Böyle-
ce, henüz tam bir $ekilde temeline oturmamı$ bulunan demokrasimizin bir nevi 
sigortasını da te$kil etmektedir. Demokratik rejim tamamiyle yerle$inceye, geçmi$ 



hâdiselerin mânevi rüsubu temizleninceye kinler ve öfkeler zamanın eliyle silinin-
ceye kadar Türkiye bu sistemden müsta&ni kalamaz.

Maksatlarını gizlemek istiyenlerin, böyle bir sistem yalnız Endonezya’da tat-
bik edilmi$tir, $eklindeki! istihfafa kaçan beyanları bu gerçe&i de&i$tirmez. Ba$ka 
memleketlerden alınan misallerden kuvvet arıyanlara, Türkiye’nin $artlarının o 
memleketlerde olup olmadı&ını sormak isteriz.

!htilâlden evvelki Vatan Cephesi ve Güç Birli&i Cephesi misalinde oldu&u 
gibi, mühleti iki partide toplama tecrübesini bir kere daha denemek istiyenler 
Amerika’da da iki parti bulundu&unu âdeta bir fetva gibi ileri sürmü$lerdi. Mem-
leket $artlarından tegafül eden böylelerine Millet Partisinin; “Neremiz Amerika’ya 
benziyor ki, partilerimizin sayısı benzesin” dedi&ini yeri gelmi$ iken hatırlatmak 
isteriz.

Millî Bakiye sisteminin kaldırılması için Adalet Partisinin evvelce sarıldı&ı 
bahaneler artık mevcut de&ildir. Kendisi tek ba$ına iktidara gelmi$tir. Yolunu ve 
vasıtasını göstermese de, kısa zamanda mamur ve müreffeh bir Türkiye kurmak 
va’dinde bulunmu$tur. Hükümet programında ise mucize mertebesine çıkan vaitler 
yer almı$ bulunmaktadır. Adalet Partisi bunları gerçekle$tirece&ine samimî olarak 
inanmıyorsa, önümüzdeki seçimlerde daha büyük bir ekseriyetle iktidara gelece&i-
ni $imdiden kabul etmesi icabeder.

Bu mantıki neticeye ra&men, Adalet Partisi Millî Bakiye usulünü kaldırarak 
ba$ka partilere verilen reyleri kendi hesabına kaydettirmek sevdasından vazgeç-
mezse, kendine güvenemedi&ini, vaatlerinde samimî olmadı&ını ve eline geçirdi&i 
bir ço&unlukla ve kanun zoruyla iktidar mevkiine yapı$mak istedi&ini herkes haklı 
olarak kabul edecektir. Aklın ve mantı&ım verdirdi&i bu hükmü çürütmek imkânını 
Adalet Partisi nazariyecileri de bulamıyacaklardır. Bu niyet kar$ısında irkilmemek 
mümkün de&ildir.

Muhterem Milletvekilleri; Hükümet, Senato seçimlerinde nispi temsil yerine 
ekseriyet usulünün yeniden ihdas edilece&ini de programlında açıklıyor.

Bu usulün de&i$tirilmesi için tatbikatın ortaya koydu&u bir büyük mahzur mu 
vardır? Böyle bir $eyi kimse iddia etmemi$tir.

1964 Haziranında nispî temsil usulü ille yapılan kısmı Senato seçimlerinde, 
Adalet Partisi büyük ekseriyet sa&ladı. Bugün seçilmi$ senatörlerin yarısından faz-
lası Adalet Partilidir. 10 Ekim seçimlerinin oy neticelerine göre, Adalet Partisi ge-
lecek seçimlere kadar kuvvetinden büyük ölçüde kaybetmezse Senatoda büyük bir 
ekseriyeti rahatça sa&lıyacaktır. Buna ra&men ekseriyet usulünü yeniden getirmek 
istemesi, ya zamanla erimekten korktu&unu veyahut Senatoda da ezici bir ço&un-
luk sa&lamak pe$inde ko$tu&unu gösterir.

Millî Bakiye sistemimin kaldırılması arzusiyle alâkalı olarak, biraz evvel söy-
lediklerimizin Senato, seçim sisteminin de&i$tirilmesi te$ebbüsü kar$ısında aynen 
tekrar edilebilece&ine i$aret etmekle yetinece&iz.



Muhterem Milletvekilleri; öyle ümidediyoruz ki, buraya kadar yaptı&ımız açık-
lamalar Adalet Partisinin iktidara yapı$mak ve muhalefeti mümkün oldu&u kadar 
zayıf dü$ürmek gayret ve ihtirası içinde bulundu&unu açıkça ortaya koymu$tur. 
Her iki Mecliste de ezici ço&unluk sa&lamakla ne elde edecektir? Bilmedi&imiz ta-
savvurlarımı vardır? Benimser gözüktü&ü Anayasayı mı de&i$tirmek istemektedir? 
Bu sualler ister istemez zihinlerde dü&ümlenmektedir. Geçmi$ iktidarlarda da aynı 
ihtirasılar görülmü$tür. Temenni edelim de bu nevi ihtirasların do&urabilece&i ne-
ticeler bakımımdan tarih tekerrür etmesin.

Muhterem Milletvekilleri; $imdi de programda temas edilen sayısız meseleler-
den özel bir önem verdi&imiz hususlar üzerinde duraca&ız.

Ekonomik ve sosyal cephesiyle büyük vatanda$ kütlelerini yakından ilgilendi-
ren çok önemli bir mevzua yani Toprak Reformuna programda temas edilmedi&i-
ni hayretle mü$ahede etmi$ bulunuyoruz. Seçim kanunlarının tadili için Meclise 
tasarılar sevk edece&ini beyan eden Hükümetin, bu mevzuda sâküt kalı$ı dikkate 
$ayandır.

Adalet Partisinin Toprak Reformuma taraftar olmadı&ı yolunda yapılan de-
vamlı propagandaları da nazara alarak, tereddütleri bertaraf edecek bir görü$le ve 
vaitle ortaya çıkması icabeden Hükümetin, vait mevzuundaki semahatinin bu nok-
tada bitmi$ olmasının nedenleri Yüksek Meclise ve umumi efkâra açıklanmalıdır.

Adalet Partisinin dâhil bulundu&u 4’üncü Koalisyona vücut veren ve Ba$bakan 
Sayın Demirel’in de imzasını ta$ıyan dörtlü protokolde Toprak Reformu ile alâkalı 
olarak yer alan $u satırları zihinlerde tazelemek ve bugün aynı Demirel’in sükûtunla 
dikkatleri çekmek isteriz. Hiçbir güçlük ve münaka$aya u&ramadan dört partinin 
mutabık kaldı&ı görü$ aynen $u idi:

“Bir taraftan tarımdaki bir kısım fazla nüfusun sınai sektöre aktarılması için 
sınai geli$me hareketlerimize hız vermek, di&er taraftan da topraksız köylülerimizi 
topra&a kavu$turmak ve modern usuller içinde ziraat yapabilecek hale getirmek zo-
runlu&unda oldu&umuz a$ikârdır.

Topraksız köylülerimizin topra&a kavu$turulması ve medenî usuller içinde zi-
raat yapabilecek hale getirilmesi hususu ise ba$arı ile uygulanacak Toprak Reformu 
hareketiyle tahakkuk ettirilmek icabeder. Bu itibarla, evvelce hazırlanıp son za-
manlarda Meclise intikal ettirilmi$ bulunan Toprak Reformu kanunu tasarısının, 
yeni Hükümet tarafından ciddî surette takibi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
gecikmelere u&ramadan müzakere imkânlarının sa&lanması için her gayretin ya-
pılması lüzumuna inanmaktayız. Tasarıda, reform müddeti olarak tesbit edildi&i 
anla$ılan 26 senelik müddetin kısaltılması ve kanunum kabulünü takibedecek yıl-
dan itibaren bütçelere konulması derpi$ olunan 100 milyon liralık ödene&in artı-
rılması imkânlarının mevcudolup olmadı&ının Hükümetçe ara$tırılmasını lüzumlu 
görmekteyiz.

Adalet Partisi adına bu satırların altında imzası bulunan Sayın Ba$bakan Sü-
leyman Demirel, o zaman Mecliste bulunan Toprak Reformu tasarısının süratle 



müzakeresini sa&lamak için gayret gösterece&ini, Tasarıda 25 sene olan tatbikat 
süresini kısaltmanın ve kanunun kabulünü takibeden yıldan itibaren bütçelere ko-
nulması derpi$ olunan 100 milyon liralık ödene&in artırılmasının mümkün olup 
olmadı&ını ara$tıraca&ını kabul ve taahhüdetmi$tir.

O zaman, Toprak Reformu mevzuunda Adalet Partisi adına bu hararetli alakayı 
gösteren Demirel’in, $imdi Hükümet Programında Toprak Reformu tâbirini dahi 
kullanılması, evvelki taahhüt ve alâkasının o zamanın $artları içinde bir yasak sav-
madan ibaret oldu&u kanaatini maalesef vermektedir. Böyle gününe göre hareket 
edenlerin kimseye itimat telkin edemiyece&i ise a$ikârdır.

Anayasanın emrine ve memleket realitelerinle uygun bir toprak reformunun 
yapılmasına eskiden beri taraftar olan Millet Partisi, Hükümetin $u suallere cevap 
vermesini talebetmektedir.

1. Hükümet bir Toprak Reformu tasarısı hazırlıyarak Meclise sevk edecek mi-
dir? Sevk edecekse ne kadar zaman içinde bunu yapaca&ını tahmin etmektedir?

2. Programda Toprak Reformundan bahsedilmemesi ve sayısız vaitler arasında 
bununla alâkalı bir va’din yer almaması sebebi nedir

3. Hükümet bir Toprak Reformu dü$ünüyorsa bunun esası ve prensipleri ne-
dir?

Muhterem Milletvekilleri; bir memleketin maddi ve mânevi kalkınması, her 
$eyden evvel günlük politika endi$elerinden uzak ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere 
dayanan umumi bir plân ve programın çerçevesinde gerçekle$ebilir. Böyle bir plânla 
gaye ve imkânlar arasında hesaba müstenit bir ahenk sa&lanmadı&ı takdirde, hükü-
metlerin hâdiselere istikâmet vermekten ziyade onların pe$inden sürüklenmeleri 
kaçınılmaz bir netice olur. Bu gerçeklerden mülhem olan Anayasamız, kalkınmanın 
plânlı $ekilde yapılmasını öngörmü$ ve Devlet hayatında, tâbiri caizse, hesaplı ve 
kitaplı hareket zihniyeti benimsemeleri lâzımdı.

Üzülerek ifade edelim ki, A.P. Hükümeti ortaya koydu&u programla bir ba$ka 
zihniyetin temsilcisi oldu&unu göstermi$tir. Sıraladı&ı hudutsuz vâitlerin gerçek-
le$mesi için lüzumlu parayı nereden ve nasıl temin edece&ine dair en ufak bir bilgi 
vermemi$tir. Âdeta “gemi gitsin istimi arkadan gelir” zihniyetiyle hareket etmi$ ve 
böylece yarınki icraatının tesadüflere ba&lı olaca&ını ortaya koymu$tur.

Malî portesi yüz milyarlarca lirayı bulan bir vait programıyla, ortaya çıkan Hü-
kümetin, vergi mevzuunda hemen hemen hiçbir $ey söylememeye itina etmesi dik-
kate $ayandır.

Bugünkü Hükümetin Maliye Vekilinin son Hükümette de Maliye Vekili oldu&u 
ve A.P.’nin bir refah devleti kuraca&ına dair büyük iddialarla vatanda$tan oy istedi&i 
göz önüne alınacak olursa, programda yer alan; vasıtalı ve vasıtasız vergi sistemle-
rimizi verimleri ve tatbikat neticeleri bakımından esaslı bir incelemeden geçirmek 
kararındayız. Bu tetkikler sırasında vergi sistemlerimizin modern vergi esaslarına 
uygunluklarının ve verimliliklerinin ara$tırılması, bunların serbest te$ebbüs ala-



nına ve genellikle üretimin artması üzerine yaptıkları olumsuz etkiler varsa te$his 
ve tesbit edilerek bertaraf edilmeleri hususu üzerinde durmak amacımızdır sözleri; 
Devletin idaresine tâlibolanların, bu en hayati mevzuda bir bilgi sahibi olmadan 
iktidara geldiklerini veya bildiklerini halka söylemekten çekinen bir partizan hesap 
içinde bulunduklarını göstermeye yeter sanırız. Bu durum da gösteriyor ki, Hükü-
met Programındaki vâitlerin kar$ılı&ı parayı nereden alaca&ını hesabetmeden yola 
çıkmı$tır. Devlet plânının 1966 yılı uygulama programı nerede ise yürürlü&e gire-
cektir. Bu programa göre ihtiyaç 22,2 milyar lira; varidat tahminleri ise 19,5 milyar 
liradır. "u rakamlara göre 1966 yılı programının 2,7 milyar lira açı&ı vardır. Tasarruf 
bonolarının geni$ ölçüde kaldırılaca&ı da dü$ünülecek olursa, bu açık 3 milyar lirayı 
geçecektir. Hükümetin hudutsuz vaitlerinin yalnız 1966 yılına ait yükünü nazara 
alırsak, bu açık milyarlarca lira daha da artacaktır. Bu açık neyle kar$ılanacaktır? 
Hükümet enflâsyona gitmiyece&ini söyledi&ine göre, para basma muslu&unu da 
açamıyacaktır. O halde ne yapacaktır? Acaba hariçten, plânın tatbiki için her yıl 
muayyen usullerle alınan borç para dı$ında, milyarlarca liralık yeni bir yardım va-
dini almı$tır? Hükümetin bu hususlarda Yüksek Meclisi aydınlatması lâzımdır. Bir 
hususu daha belirtelim. !ç ve dı$ kaynaklardan lüzumlu para bulunsa bile bu kadar 
geni$ harcamayı verimli bir $ekilde yapmaya Devletin iktisadi ve teknik kadrosu 
müsait de&ildir. Hükümetin bütçeyle alâkalı sözleri de gerçekle$mesi muhal olan 
bir mahiyet ta$ımaktadır. Hükümet programında $öyle bir kayıt da vardır. “Yıldan 
yıla kamu harcamalarının hem hacim hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin art-
masını önlemek azmindeyiz.”

Bu mucize nasıl gerçekle$ecektir? Hükümet bir taraftan bütçeye çok a&ır yükler 
yükliyecek vaitlerde bulunmakta, di&er taraftan da bütçe masraflarını azaltaca&ını 
ve bunun millî gelire nisbetini dü$ürece&ini ileri sürmektedir. Bu mümkün de&il-
dir. Bütçenin cari masraflarında bir miktar tasarruf yapılsa bile Hükümet progra-
mındaki vâitlerin yerine getirilmesi halinde, yapılacak tasarrufu gölgede bırakacak, 
yeni masraflar bütçeye yüklenecektir. Hükümetin bunu dahi kavramaması ve bütçe 
masraflarının miktarını ve millî gelire nisbetini dü$ürece&ini söylemesi, programın 
geli$igüzel kaleme alındı&ını birbirini nakzeden görü$lerle bir yamalı bohça $eklin-
de hazırlandı&ını göstermeye yeter.

Öyle ümidediyoruz ki, bu haklı tenkidlerimiz bütün milletin hissiyatına tercü-
man olacak, partiden evvel hakikate ba&lı olan bütün faziletli insanların payla$a-
ca&ı bir görü$ olacak, hesap anlayı$ı ve mesuliyeti duygusu zayıf olanları da, ileride 
daha dikkatli olmaya sevk edecektir.

Muhterem Milletvekilleri; yeni Anayasamızın getirdi&i temel müesseselerden 
birisi de sosyal adalettir. Sosyal adalet, gene bir Anayasa müessesesi olan sosyal 
güvenlik ile birlikte gerçekle$ti&i takdirde, refahın, içtimai sulh ve sükûnun ba$lıca 
unsurlarına kavu$ulmu$ olur. Herkes kendi maksat ve emeline göre, sosyal adalete 
bir mâna vermektedir. Hükümet programında da, sosyal adaletle alâkalı tarif ve 
görü$ler vardır. Millet Partisi Meclis Grupu Hükümetin bu görü$ünü benimseme-
mekte ve son derece kifayetsiz bulmaktadır. Niçin benimsemedi&imizi belirtmek 



için, sosyal adaletten ne anladı&ımızı ortaya koymalıyız ve Hükümetin mütalâsiyle 
bunu kar$ıla$tırmalıyız. Bize göre sosyal adalet fertlerin gelirleri arasındaki a$ırı 
farkları halkın vicdanlının tasvibedebilece&i ve mâkul sayabilece&i bir dereceye in-
dirmektir. Ancak bu suretle fakirin ve zayıfın hayat seviyesi bir hadde kadar yüksel-
tilebilir. Bizim bu sosyali adalet anlayı$ımızda, Allah’ın e$it yaratmadı&ı, cemiyete 
e$it hizmette bulunmayın insanları gelir ve servette e$it yapmak gibi zararlı bir 
hayal mevcut de&ildir. !lim dünyasında çok yaygın olan bu tarif denilebilir ki, “biri 
yer biri bakar, kıyamet ondan kopar” diyen atalar sözümüzün ta$ıdı&ı mâna ve fel-
sefeyi aksettirmektedir. Bunun gerçekle$mesi için, özel te$ebbüsü ve özel mülki-
yeti ortadan kaldırmaya lüzum yoktur. Hükümet programımda sosyal adalet $öyle 
tarif edilmektedir: “Bize göre sosyal adalet, fakirlik ve sefalette vatanda$ların e$it 
durumda olmaları veya bu duruma getirilmeleri de&il, artan gelir ve yükselen refah-
tan herkesin kabiliyeti ve gördü&ü hizmet oranında âdil bir pay almasıdır.” Bu tarife 
göre, ancak, gelir ve refah arttı&ı zaman sosyal adalet mevzubahs olacaktır. Gelir ve 
refah artmadan da gelirler arasında vicdanları yaralıyan farklar olabilir. Bu durum 
kar$ısında Devlet seyirci mi kalacaktır? "üphesiz hayır.

Bir Hükümet programında bu kadar yanlı$ ve sakat bir fikrin yer alması cidden 
üzücüdür.

Di&er taraftan Hükümet bu yanlı$ tarifle de iktifa etmiyor. Bundan da vazge-
çerek sosyal adalete, ilmî ve pratik bir de&eri olmıyan yeni bir mâna daha veriyor.

Program $öyle diyor; “Biz, sosyal adaleti doktrin açısından nazari birtakım söz-
ler çerçevesinde de&il, fakat mütevazı, fakir halk yı&ınlarının günlük âcil dert ve 
devalariyle samimî, gerçekçi bir tutum ile me$gul olma meselesi olarak görüyoruz.” 
Fakir halk yı&ınlarının günlük âcil dert ve devalariyle me$gul olmak gelir da&ılı$la-
rındaki adaletsizli&i, sistemli tedbirlerle ortadan kaldırmak manasına gelemez. Se-
bebi daimi olarak ortadan kaldırmadan, neticenin yarasına zaman zaman ve $ahsa 
göre de&i$en ölçülerle geçici merhemler sürmek, Anayasanın Devlete vazife olarak 
verdi&i sosyal adaleti gerçekle$tirmek demek de&ildir. Hükümet programında mev-
cut birçok adaletsizlikleri bertaraf edecek tedbirler maalesef derpi$ edilmemi$tir. 
Adaletsizli&i ve böylece plân hedeflerine aykırılı&ı bilinen birçok vergiler hakkında 
programda en ufak bir mütalâaya rastlamak mümkün de&ildir.

Bugün Türkiye için komünizm en büyük bir tehlikedir. Türlü kılıklara bürünen, 
sureti halktan görünen, bu cereyan her gün biraz daha geli$mektedir. Istırap ve se-
faletler, her çe$it ihtilâflar, kı$kırtıcı bir üslûpla sömürülmekte, insanlı&a hayali bir 
cennet vadeden ve fakat fiilen esaret ve sefaletten ba$ka hiçbir $ey getirmemi$ olan, 
Allahsız komünizmin ihtilâlci a&zı ile içtimai sınıflar biribirine dü$man edilmeye 
çalı$ılmaktadır. Bunlar Türkiye’de hürriyeti, mesuliyetsizlik: hududuna kadar gö-
türmektedirler. Memlekette kanun yok mudur? Kaç ki$i komünistlikten mahkûm 
olmu$tur? Ucuz kar$ılıklarla tehlikenin olmadı&ı $üphesiz ispat edilemez. "eytani 
usullerle çalı$an ve bir merkezden idare edilen bu tehlikeli hürriyet dü$manlarını 
tesbit ve mahkûm etmek her zaman kolay de&il. Bunları tesbit etmek, geni$ bir kül-
tür ve ihtisas mevzuu haline gelmi$tir. Komünistlere ait klâsik her silâhı kullanan-



lar kanunun pençesine dü$memek için, komünist olduklarını elbette söylemezler. 
Böylelerinin klâsik bir nikâhı vardır. Sosyalistiz derler. Onun hırkası ile kol gezerler. 
Bunlarla mücadele için aynı mücadeleyi yapmı$ milletlerin tecrübe ve usullerinden 
faydalanmak ve bu i$i bir millî beka meselesi olarak ele almak lâzımdır. Hükümetin 
programında komünizm ile mücadele için ileri sürülen hususları kâfi görmüyoruz. 
Hükümet tedbir olarak mevcut kanunları tatbik edece&ini söylüyor. Kanunlar tat-
bik edilsin demekle $üphesiz mesele halledilemez. Bugüne kadar kanunların tatbik 
edilememesinin sebeplerini ortadan kaldırmak lâzımdır. Ayrıca çe$itli ve $ümullü 
tedbirler almak, halkı uyarmak, mânen teçhiz etmek, $urada burada meydana gelen 
komünist yuvalarını da&ıtmak ve tesirsiz kılmak lâzımdır. 4’üncü Koalisyon Hü-
kümeti de tesirli bir $ekilde komünizmle mücadele edece&ini programına koydu&u 
halde, ayrıca hareketsiz kalmı$tır. Millet Partisi bu durum kar$ısında !çi$leri Bakanı 
kanaliyle 14.5.1965 tarihinde yazılı olarak Hükümeti uyarmı$ ve tehlikeyi önleyici 
çe$itli ve $ümullü tedbirlerin alınmasını istemi$tir. Bu yazılı uyarmamıza ra&men 
Hükümet ciddî ve tatmin edici bir tedbir almamı$tır. Dü$ünülen bazı tedbirler de 
tatbik sahası bulamamı$tır. Ortak bulundu&umuz bir Hükümet zamanında, bütün 
gayret ve uyarmalarımıza ra&men, bu i$ bu kadar hafife alındı&ına göre, A.P. Hükü-
metinin programındaki çok kifayetsiz tedbirlerin bile tatbik edilip edilemiyece&ini 
tereddüt ve endi$eyle kar$ılamamız çok görülmemelidir. Halk Partisi iktidarının 
komünizm ile kâfi derecede mücadele etmedi&i için iktidardan uzakla$tırıldı&ını 
vaktiyle ileri sürmü$ olan Ba$bakan Sayın Demirel’den, programdaki kifayetsiz ted-
birlerle iktifa etmemesini ve suçladı&ı insanların durumuna dü$memesini bekliyo-
ruz.

"imdi de dı$ politika üzerindeki görü$ ve temennilerimizi arz edece&im. Millet 
Partisinin haricî münasebetlere ait temenni ve remzi, devamlı bir dünya sulhu için-
de mesut bir Türkiye görmektir. Birle$mi$ Milletler ideali dairesinde, kolektif güve-
ne müstenit taahhütlerine, dostluk ve ittifaklarına sadık, barı$çı, açık ve dürüst bir 
siyasetin takibini memleket menfaatlerine en uygun yol sayıyoruz. Bu kanaatimiz-
den dolayıdır ki, dı$ politika meselelerinim, her türlü günlük politika endi$elerinin 
fevkinde bir millî emniyet ve beka meselesi olarak mütalâa edilmesi lüzumuna ina-
nıyoruz. Bununla beraber iç politikanın yarataca&ı her türlü huzursuzluk ve zaa-
fın dı$ emniyetimiz üzerinde vahîm tesirleri olabilece&ine de kaani bulunuyoruz. 
Buna mukabil dı$ politika endi$elerinin siperine çekilmek suretiyle, iç politikadaki 
muvaffakıyetsizliklere bir mazeret aranmasına da kar$ı bulunuyoruz. Dı$ politi-
kanın aktüel meselelerine ve tatbikatına ait fikir ve mütalâaların tesbit ve ifade 
edilebilmesi ise, ancak bu mevzular hakkında ciddî ve sahih bilgilere sahibolmakla 
mümkündür. Bu gibi bilgiler de her $eyden evvel, Hükümet tarafından temin edi-
lebilir. Mühim meselelerde muhalefet ve iktidarın danı$ma ve dayanı$ma gelene&i-
ni samimî olarak tesis edece&ini ve yükleneni koruyaca&ını programiyle va’deden 
Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Ba$bakan Yardımcısı olan bugünkü Ba$bakan 
Demirel’in, kendi Hükümet Programında bu yolda hareket edece&ine dair bir kayıt 
konmamasını üzüntüyle kar$ıladı&ımızı ifade etmek isteriz. Yeri gelmi$ken ifade 
edelim ki, Türkiye’nin dı$ politikası hemen çe$itli zaaflarla malûl bulunmu$ ve za-



rarlı bir gelenek neticesi olarak, belli $ahısların üstün sayılan görü$ ve kanaatlerine 
gere idare edilmi$tir. Meclis murakabesi dahi ço&u zaman $eklî ve sathi kalmı$tır. 
Bu gelene&in Türk Milleti için felâketli neticeler do&urdu&una dair tarihimizde mi-
saller göstermek mümkündür. Di&er taraftan her hangi bir ittifak ve meselâ NATO 
ittifakı çerçevesinde birle$menin kanaat ve $ahsiyet sahibi olmaya mâni bulunma-
dı&ı çok zaman gözden uzak tutulmu$tur. O kadar ki, Türk Hükümetleri vaktiyle 
mazlum milletlere hürriyet ve istiklâl yolunda rehber ve misal oldu&umuzu unu-
tarak, her meselede müttefiklerinin a&zına bakmı$ ve onları memnun etmek dü-
$üncesiyle prensiplerden ve $ahsiyet $artlarından uzak kalmı$lardır. Mısır’ın mâruz 
kaldı&ı !ngiliz ve Fransız tecavüzü kar$ısında seyirci kalınması ve Cezayir’in haklı 
mücadelesinde desteklenmemesi bu hatalı tutumun birer misalidir. Bu suretle Tür-
kiye halkının de&il, kuvvetlinin ve zenginin dostudur, kanaati dünyada uyandırıl-
mı$tır. Bu yol bir bölge gibi kendisini takibetti&imiz Devletler nezdinde dahi bize 
itibar kazandıramamı$tır. Yüzde yüz haklı oldu&umuz Kıbrıs meselesi dolayisiyle, 
Türkiye’nin kar$ıla$tı&ı manzara ve yalnızlık bu acı hakikatin bir tezahürü olmu$-
tur. Dı$ politikamızın, memleketimizin ekonomik kalkınma gayretlerine yardımcı 
olmasına dikkat edilece&i yeni Hükümetin programında belirtilmektedir. Temenni 
ederiz ki, bu görü$ün tatbikatı zenginin ve kuvvetlinin arkasından bir gölge gibi 
gitmek gelene&ini devam ettirmek $eklinde olmasın, dı$ politikamız biraz evvel te-
mas etti&imiz zaaflardan kurtarılmalıdır.

Muhterem Milletvekilleri, Türkiye kaderini $u veya bu Devlete de&il, prensiple-
re ba&lamak ve bütün dünya devletleriyle ve bilhassa kom$ulariyle mânevi ve tarihî 
ba&larla ba&lı bulundu&umuz devletlerle iyi münasebetler kurmaya çalı$malıdır. 
Bunu yaparken de hür dünya ile olan alâka, dostluk ve ittifaklarını mahfuz tutmalı-
dır. Aksi bir kanaatin do&masına meydan vermemeli ve ifrattan tefrite dü$mek gibi 
bir durum yaratmamalıdır.

Millet Partisi bu esaslar dâhilinde, teenni ve temkin içinde, Türksovyet müna-
sebetlerinin geli$tirilmesine kar$ı de&ildir. Bununla beraber, Millet Partisi komü-
nizm tehlikesine kapılarımızı daha fazla açabilecek Türk-Rus kültür andla$masına 
kar$ıdır. Millet Partisine göre, Sovyet Rusya ile iyi münasebetler kültür alanında 
de&il, ba$ka sahalarda aramalıdır. Bu görü$ ve kanaatledir ki, Millet Partisi Dördün-
cü Koalisyon Hükümeti zamanında bir Hükümet kararnamesiyle Türk-Rus kültür 
andla$masının yürürlü&e konulmasını önlemi$tir.

Adalet Partisi Hükümeti bu andla$mayı yürürlü&e koyma te$ebbüsünde bu-
lunursa Millet Partisinin $iddetli muhalefeti ile kar$ıla$acaktır. Orta-Do&u’daki ve 
Ma&rip’teki karde$ ve Müslüman memleketler ile her türlü tereddüt ve $üpheden 
uzak, hakiki ve yakın bir dostluk ve çe$itli sahalarda verimli bir i$birli&i gerçekle$-
tirme, Arap memleketlerini me$ru dâvalarında destekleme politikası takibedilece&i 
$eklinde Hükümet programındaki bir teminatı Millet Partisi bütün samimiyetiyle 
payla$maktadır. Türkiye haklıyı ve bilhassa kendisine mânevi ba&larla ba&lı olan-
ları, desteklemekle hatalı bir dı$ politika ile kaybetti&i kalbleri tekrar kazanabilir.



Muhterem Milletvekilleri, dı$ politika hakkındaki mâruzâtıma son vermeden 
evvel millî dâvamız olan Kıbrıs meselesi üzerinde de duraca&ız.

Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman, haksız emeller pe$inde bir macera poli-
tikası takibetmemi$tir. Bu ne kadar bir gerçek ise onun, hak ve haysiyeti u&runa 
hiçbir fedakârlıktan çekinmiyece&i de o kadar bir gerçektir. Bu düsturdan, neye mal 
olursa olsun ayrılmamak, kanaatimizce Türk Devleti için bir beka $artıdır. Millet 
Partisinin Kıbrıs mevzuunda yaptı&ı tenkid ve ileri sürdü&ü tahminlerimiz bu ina-
nı$ımızın bir tezahürü olmu$tur. Evvelce Yüksek Meclise huzurunda Millet Partisi 
adına ifade edilen görü$lerden ayrılmı$ de&iliz. Zuhur edecek hâdiseler kar$ısında 
Hükümetin zaaf ve tereddüt göstermemesini temenni etmekteyiz. Zamanın Kıb-
rıs’taki ırkda$larımız aleyhine i$ledi&i göz önünde tutularak biran evvel bu dâvanın 
haklarımıza ve millî haysiyetimize uygun bir hal tarzına ba&lanmasını Hükümetten 
temenni etmekteyiz. Bu vesile ile Türk tarihine $anlı yapraklar ilâve eden Kıbrıs 
Türklerinin kahramanca mücadelelerini takdirle yâdeder, $ehitlerimizin hâtıraları 
önünde tazim ile e&iliriz.

Muhterem arkada$larım, bugünkü nizamın kurulu$unda büyük $eref payı olan 
ordumuzun mühim bir vazifesi de, bu nizamı yıkmaya kalkı$acak bedhahtlar çı-
karsa, onların kar$ısında me$ru ve yetkili organların emrinde koruyucu bir kuvvet 
olarak bulunmaktır. Bugüne kadar kar$ıla$tı&ımız buhranlarda, ordu bu kanuni 
vazifesini ve $eref sözünü kudretle ve liyakatle yerine getirmi$, demokratik reji-
me ba&lılı&ını ispat etmi$tir. Orduyu, her türlü siyasi cereyanların dı$ında tutmak, 
onu huzursuz kılabilecek tahriklere müsaade etmemek, üzerine aldı&ı kutsi vatan 
vazifesini hakkiyle yapacak maddi ve mânevi $artlara kavu$turmak, milleti temsil 
eden bizlere dü$en en mühim vazifelerdendir. Hükümet programında yer alan ve 
bu inançlarımıza muvazi dü$en hükümlerin samimiyetle tatbikini temenni eyleriz.

Muhterem Milletvekilleri; Hükümet programı hakkındaki maruzatımıza niha-
yet vermeden evvel bir mütearifeyi tekrar edece&iz. Bir Hükümet hakkında hüküm, 
takdir buyurursunuz ki, onu te$kil edenlerin siyasi hüviyetlerine, telkin edebilecek-
leri itimadın derecesine ve taahhüdetti&i hususları gerçekle$tirmekteki samimiyet 
ve liyakatine ve programına göre verilir.

Millet Partisi Meclis Grupu, Adalet Partisi Hükümeti hakkındaki hükmünü bu 
mütearifeye göre verecektir.

Görü$ ve kanaatlerimiz ne olursa olsun Yüksek Heyetinizden güvenoyu alacak 
olan Adalet Partisi Hükümetine grupum adına memleket hizmetinde ba$arılar di-
ler, hepinizi saygiyle selâmlarım. (M.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, vakit geçmi$tir. Riyasetin talik 
salâhiyeti, !çtüzükte gösterilen muayyen günlere aittir. Riyasete her hangi bir talik 
önergesi de intikal etmedi&ine göre ben, Reisiniz olarak yarın saat 15,00’te top-
lanılması hususunu oylarınıza sunuyorum. (“Sabahleyin toplanalım” sesleri) Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmi$tir.



Muhterem arkada$larım, biraz evvel ifade ettim; önerge verilmemi$tir. Husu-
si temenniler ve yerinden ba&ırmalarla hiçbir netice alınamaz. Biraz evvel alınan 
karar gere&ince 7 Kasım 1965 Pazar günü saat 15,00’te toplanmak üzere Birle$imi 
kapatıyorum.

Kapanma saati: 19,50
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Hükümet Programının Görü!ülmesi (devam)

BA$KAN — Güvenoyu müzakerelerine devam ediyoruz. Söz sırası Türkiye !$çi 
Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Ali Aybar’ındır.

Buyurun Sayın Aybar. (T.$.P. Milletvekillerinden alkı"lar)

T.".P. GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Ankara) — Sayın Milletve-
killeri;

Tarihimizin bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Olaylar bilimsel açıdan tahlil 
edilince, Türkiye’mizin yeni bir hamle yapması zorunlulu&unun, kaçınılmaz oldu&u 
sonucuna varılmaktadır. Gerçekten böyle bir dönüm noktasında bulundu&umuzu 
kimimizin açık ve seçik olarak henüz görememesi, bu tarihî gerçe&i $üphesiz de-
&i$tirmez. Pek çoklarının huzursuzluk sözü ile dile getirmek istedikleri ve temele 
inmeden yüzeyde kalan çarelerle giderilmesine çalı$tıkları durum, aslında en az 
130-140 yıldan beri bize dayatılmı$ olan ekonomik sistemin çeli$melerinden, te-
zatlarından ba$ka bir $ey de&ildir.

Bundan dolayı Hükümet Programını, rejimle ilgili sözleriyle ele alarak ele$tir-
memize ba$lıyaca&ız.

Sayın Ba$bakan, rejim meselesinin artık çözüldü&ünü ve tartı$ma konusu ya-
pılmaması gerekti&ini söylediler. Rejim denilince genel olarak bir memlekette uy-
gulanan ekonomik, sosyal ve politik düzenin tümü akla gelir. Ça&da$ toplumlarda 
bu, iki ayrı alanda kendini belli eder. Birincisi; Anayasa alanında ve buna ba&lı ka-
nunlar alanında. !kincisi; sosyal tatbikat alanında, özellikle kapitalizmin ve emper-
yalizmin nüfuzu altında bulunan geri bırakılmı$ ülkelerde, bu iki alanın çeli$ti&i 
görülmektedir. Yani tatbikat ço&u zaman Anayasaya uymaz.

Türkiye’mizde 27 Mayıs devriminin getirdi&i bir Anayasa vardır. Bu Anayasa 
halkçı, halkçı oldu&u için devrimci, devrimci oldu&u için sosyalizme açık, kamu 
sektörüne itici ve düzenleyici öncelik tanıyan bir Anayasadır. Bu Anayasa Kurtulu$ 
Sava$ı Türkiye’sinin bütün politik, sosyal ve ekonomik görü$lerine sahip çıkmı$, 
Atatürk devrimlerini ilham kayna&ı olarak kabul etmi$ bir belgedir. Bugünkü Ana-



yasamız, temel insan haklarına dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir cumhuri-
yeti öngörmektedir ve sosyal devlet ilkesiyle ba&da$mıyan ki$inin fizik ve moral 
varlı&ını sonuna kadar geli$tirmesini engelliyen, ekonomik, sosyal ve politik bütün 
sınırların kaldırılmasını emreden bir Anayasadır. Bugünkü Anayasamız, dü$ünce 
hürriyetini, vicdan hürriyetini tanıyan; bilim ve sanat hürriyetini tanıyan ve bu 
de&erlere dayanarak güç alan bir Anayasadır.

Bugünkü Anayasamız, mülkiyet hakkını kamu yararı ile sınırlamı$ bulunan ve 
kamu yararı bulundukça her türlü ekonomik faaliyetin kamula$tırılmasına izin ve-
ren bir Anayasadır.

Bugünkü Anayasamız 3’üncü bölümdeki ekonomik ve sosyal haklarla, çalı$ma 
hayatının emekçiler ve yoksullar lehine düzenlenmesini emreden bir Anayasadır.

Bütün bunlardan dolayı da 27 Mayıs Anayasası ki$inin kâr mihveri etrafında 
dönen ba$ıbo$ özel te$ebbüsçülü&e, liberalizme, kapitalizme kapalı, fakat halkçılı-
&a, devrimcili&e, sosyalizme açık olan bir Anayasadır.

Sayın Ba$bakan, rejim meselesi halledilmi$ derken, bu nitelikteki Anayasamıza 
sadakati kasdediyorsa, kendisi ile tamamiyle beraberiz. Ama bu Anayasaya sadık 
olmak, ancak sömürü düzeninin yurtta açtı&ı yaraların biran önce ortadan kaldırıl-
ması için Hükümetin gerçekçi tedbirler almasını gerektirir. Oysa hepimizin incele-
di&i Hükümet Programında Anayasanın yukarıda açıkladı&ımız amaçlariyle kolayca 
ba&da$tırılamıyacak bir görü$ün savunuldu&u anla$ılmaktadır. Yani özel te$ebbüse 
öncelik veren bir program savunulmu$ ve böylece Anayasa ile çeli$ir bir durum hâsıl 
olmu$tur.

"u halde Sayın Ba$bakan, “Rejim meselesi artık tartı$ılmamalı” derken, Anaya-
sayı de&il de, bugünkü tatbikatın, yani sömürücü kapitalist düzenin tenkid konusu 
yapılmamasını istemektedir.

Sayın Milletvekilleri, E&er Hükümetin maksadı bu ise, son derece tehlikeli bir 
meyilli düzeyde bulundu&umuz kabul edilmelidir. Zira Anayasanın bir an önce ger-
çekle$tirilmesini emretti&i reformlara sırt çeviren bir Hükümetin ve hele sömürücü 
yabancı sermaye ile i$birli&i yapması halinde, çözülemez ve gittikçe sayıları artan 
meselelerle kar$ı kar$ıya kalaca&ı ve halkımızın ve toplumumuzdaki bütün uyanık 
kuvvetlerin gittikçe artan haklı isteklerini bir baskı rejimi kurarak önlemeye kalkı-
$aca&ı, kuvvetli bir ihtimal olarak belirmektedir.

Bu bakımdan Hükümetin seçim sistemini de&i$tirece&ine dair sözlerini bir 
tehlike i$areti saymaktayız.

A.P. bütün seçim kampanyasını millî irade prensibine dayandırmı$tır. “Millî ar-
tık” sisteminin ise, millî iradenin belirmesine hizmet eden en iyi sistem oldu&u $üp-
hesizdir. Gerçekten bu sistem oy kaybını önledi&i, her oyun temsiline imkân sa&-
ladı&ı için millet iradesi eksiksiz olarak belirmektedir. (A.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın hatip bir dakika.



Muhterem arkada$larım, her grup mümessilleri vasıtasiyle kendi görü$ünü 
ifade etmek imkânına sahiptir. Yüksek Meclis bir kifayet kararı vermedikçe grup-
ları adına söz alan arkada$larım da sırasiyle konu$ma imkânına sahiptir. Çok rica 
ederim, hatibi sükûnetle dinleyiniz. Buyurun, Sayın hatip. (T.$.P. ve C.H.P. sıraların-
dan alkı"lar)

T.".P. GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Devamla) — Beri yandan 
demokratik temsil müessesesi, yurttaki bütün sosyal kuvvetlerin, kuvvetleri ölçü-
sünde parlâmentoda temsil edilmelerini öngördü&ü için de, “millî artık” sistemini 
demokrasiye en uygun bir sistemdir.

Millî irade $ampiyonlu&u yapan A.P. Hükümetinin savundu&u prensiple tam 
çeli$erek bu seçim sistemi kar$ısına çıkması, millî irade ilkesine içtenlikle ba&lı ol-
madı&ı kanısını uyandırdı&ı gibi, üstelik demokrasinin tam uygulanmasından endi-
$eleri oldu&unu da ortaya koymaktadır.

Gerçekten A.P. dayandı&ı temelin, yani geni$ halk kütlelerinin tam uyanması 
halinde kendisini bırakaca&ı inancına varmı$tır ve bu uyanı$a hizmet eden ve onu 
parlâmentoya aksettiren “millî artık” sistemini bundan dolayı de&i$tirmek kararın-
dadır.

Beri yandan de&i$ikli&in daha da ileri götürülerek önümüzdeki milletvekili se-
çimlerinde ço&unluk sistemine dönülmesinden de ciddî olarak endi$e ederiz. Sena-
to seçimlerinde bu sisteme dönülece&inin açıklanması, bunun ilk i$areti sayılabilir.

Ama bütün bu ters adımlar Türkiye’mizde rejimin yerle$mesi bakımından çok 
tehlikeli te$ebbüslerdir. Üstelik bu gibi ters adımlar için, parlâmentodaki ço&un-
lu&un yetece&ini sanmak ise, bizce hatalı bir görü$tür. (T.$.P. sıralarından alkı"lar)

Anayasamızı eksiksiz tastamam uygulamakta, son bir tahlil ile herkes için say-
makla tükenmez, yararları, faydaları vardır.

T.!.P. gerek Büyük Meclisteki ve gerek dı$ardaki çalı$maları ile böyle tehlikeli 
bir yola girmekten Hükümeti alıkoymak için, her halde bütün gücünü sarf edecek, 
bundan dolayı da bugüne kadar oldu&u gibi Hükümetin Anayasayı eksiksiz tasta-
mam uygulamasını istiyecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Önce programın dayandı&ı ilkeler üzerinde duraca&ız:

Yurdumuzun temel dâvası kalkınmak, böylece yoksulluktan kurtulmak ve 
dünya milletleri arasında lâyık oldu&umuz e$it yeri almaktır.

Bunu sa&lamak için:

Bir taraftan bizi bu hale dü$ürmü$ ve bu halde tutmakta olan milletlerarası 
sömürücü düzenle pençele$mek ve bu düzenin baskı ve kösteklerinden kurtulmak;

Di&er taraftan da, memleket içinde iktisadi geli$memizi modern teknolojinin 
gereklerine uygun bir yönteme sokmak gerekmektedir.



Zaten bunlar birbirlerinden ba&ımsız $eyler de de&ildir. Milletlerarası kapita-
lizmin baskısından ve yörüngesinden kurtulmak için günümüzün $artlarına uygun 
bir kalkınma yöntemi uygulamak ne kadar zaruri ise, böyle bir yöntemi uygulamak 
için milletlerarası kapitalizmle pençele$mek de o kadar zaruridir.

Oysa Hükümet Programının, kalkınmamızın temel $artlarını te$kil eden bu iki 
konuda ters bir tutum ve anlayı$ içinde oldu&unu görüyoruz.

!leri sanayi memleketlerinin, kendi sistemleri ve çıkarları icabı kurmu$ olduk-
ları ve az geli$mi$ memleketleri baskı altında tutan ve sömüren milletlerarası ili$-
kiler, kurumlar ve kaideler, yeni Hükümet tarafından sadakatle benimsenmi$tir. 
Hattâ, benimsenmekten de öteye geçerek, bunların $evkle savunuldu&unu görü-
yoruz.

Gerçekten, programda, yabancı özel sermaye yatırımları üzerinde önemle du-
rulmakta ve bunların dı$ ticaret dengemizi kurmaya yararlı olaca&ı söylenmektedir. 
Halbuki çok bilinen bir gerçektir ki, yabancı özel sermaye yatırımları, asıl kendi 
memleketinin ödeme bilançosu için yararlı bir unsurdur. Bu gerçe&i böyle görmek 
ve ters görmemek lâzımdır.

Bu konuda, apaçık gerçekleri karı$tırmadan, e&meden, bükmeden oldu&u gibi 
görelim: Yabancı özel sermaye kazanç için kendi memleketinden daha yüksek ka-
zanç elde etmek için gelir ve kazandı&ını da alıp götürür. Bu sebepten, yabancı ser-
mayenin yaptı&ı üretimin, ithalâttan pek fazla farkı yoktur. Zaten yabancı sermaye 
memleketin asıl temel dâvaları için zararlı olan üretim alanlarına da yatırım yap-
maz.

Yabancı özel sermayenin bu dar mânadaki iktisadi sakıncasının yanısıra, mem-
leketi yabancı memleketlerin uydusu, peyki, onların bir sömürgesi haline getirmek 
gibi, her halde hepimizin deh$et duyaca&ı bir kötülü&ü daha vardır. Bu kötülü&ü biz 
Türkler nefsimizde denemi$ oldu&umuz için herkesten iyi biliriz.

Nihayet $unu da belirtmek isteriz ki, yabancı özel sermaye, memleketimize, 
tabiî kaynaklarımızı, turizm imkânlarımızı ve iç pazarlarımızı sömürmek için gelir. 
Büyük ve gerçek sınai yatırımlar için gelmez. Bunlar için bizzat kendi memleketini 
veya di&er geli$mi$ memleketleri tercih eder. Çünkü yurdumuzda bu gibi yatırım-
ları kârlı kılacak ortam yani “dı$ ekonomiler” yoktur. Demek oluyor ki, yukarıda 
bahsetti&imiz sakıncaların biran için olmadı&ını farz etsek bile yabancı özel serma-
yeden sanayile$memiz için medet ummak yersizdir.

Sayın Milletvekilleri,

Birinci Dünya Sava$ından sonra ba$göstermi$ bir hareketi, sermaye hareketle-
ri alanında ba$ göstermi$ bir hareketi, dikkat nazarlarınıza arz etmek isterim. Bi-
rinci Dünya Sava$ından sonra sermaye yatırımları daha çok geli$mi$, ileri endüstri 
memleketlerine do&ru kaymı$tır. Bunun nedenini endüstri memleketleri arasında-
ki kartel ve tröst nevinden anla$malarda ve bilhassa endüstri mamulleri ile tarım-
sal mamuller arasında beynelmilel piyasalardaki fiyat farkının, tarımsal mamuller 



aleyhine ve endüstri mamulleri lehine geli$mesinde görmekte hemen bütün dünya 
iktisatçıları müttefiktirler. Demek oluyor ki, yabancı sermaye geri kalmı$ bir mem-
lekete endüstrile$me konusunda yatırım yapmaz. Yapması menfaatine uygun de-
&ildir. Yaptı&ı yatırımlar ya liman tesisleri gibi, ula$tırma $ebekelerini kurmak gibi 
veyahut da turizm alanını te$vik etmek gibi veyahut özel tarımsal ürünleri te$vik 
etmek gibi milletlerarası alı$ veri$te daima kendi lehine sonuç verecek neticeleri 
istihsal etmek, elde etmek amacı ile yatırımlarını bu alanlara tahsis eder.

Bütün bu dü$ünceler kar$ısında, yabancı özel sermaye aleyhtarlı&ını ki, bunu 
açıkça ve iftiharla yapıyoruz, memleketimizin Batı ile ili$kilerini önlemek iste&i 
$eklinde göstermek ve nitelemek anla$ılır bir zihniyet de&ildir. Biz Batı ile onun 
peyki, uydusu ve sömürgesi olarak de&il, fakat ba&ımsızlı&ımız, kalkınmamız ve 
ki$ili&imiz için pençele$erek ve ancak bu takdirde, gerçekten e$it ba&lar kurabile-
ce&imize kaaniiz. Aynı uyanıklı&ı, aynı titizli&i Do&u blokuna dâhil devletlerle olan 
münasebetlerimizde de gösterece&imiz a$ikârdır.

Biz, yabancı sermayeden ancak Devletten Devlete kredi almak suretiyle yarar-
lanmayı dü$ünebiliriz. Bunlar için de uygun $artlar ararız. Çünkü Hükümet prog-
ramında ifade edilenin aksine, bu tip yardımların da, yalnız siyasi de&il, fakat aynı 
zamanda iktisadi baskı ve istismar vasıtası olarak kullanıldı&ını tecrübeler göster-
mi$tir. Bugün dı$ borçlarımız için her yıl 200 milyon dolar civarında yani ihracat 
gelirimizin üçte birinden fazla ödeme yapmaktayız. Kredi verirlerken yapılan çe$itli 
olumsuz $artlardan ötürü aldı&ımız bir dolarlık de&er kar$ılı&ında 5 dolar borçlan-
dı&ımız salahiyetli memurlarımız tarafından ifade edilmi$tir.

Demek oluyor ki, bu tip dı$ yardımları da, kucak açarak kar$ılamakta tereddüt 
etmek, ihtiyatlı olmak lâzımdır. Ve her halde kalkınmamızı sadece, ya da büyük 
ölçüde dı$ yardımlara dayamamak gerekir.

Hükümetin, milletlerarası kapitalist ili$kilere ba&lılı&ını gösteren di&er bir 
nokta da programda, Ortak Pazar, GATT, OECD ve Para Fonundan, sanki bunlar 
yurdumuzun kalkınmasını amaç bilen kurumlar imi$ gibi bahsedilmi$ olmasıdır. 
Oysa bilinmektedir ki, bu kurumlar, esas olarak ileri sanayi memleketlerinin ili$ki-
lerini düzenlemek için kurulmu$lardır. Bunlar, az geli$mi$ memleketler için yararlı 
de&il, zararlı olmaktadırlar. Yine bilindi&i gibi geçen yıl, az geli$mi$ memleketler, 
özellikle GATT’a kar$ı mü$terek bir tavır almı$lar ve kapitalist ellerle da&ıtılan yar-
dımların geri kalmı$ ülke ekonomilerini köstekleyici bir etki yaptı&ını, rakamlarla 
ortaya koymu$lardır.

!ktisadi kalkınmamızın di&er temel $artı, modern $artlara ve teknolojiye uy-
gun bir ekonomik yönetimi sistemi uygulamaktadır. Bu sistem üretimin, ileri sa-
nayi memleketlerindeki gibi büyük üniteler halinde yapılmasını sa&lıyacak olan ve 
kamu sektörünü kalkınmanın itici ve düzenleyici kesimi olarak kabul eden yani 
kapitalist olmıyan bir kalkınma yoludur. Plânlı bir ekonomi düzenidir. Oysa Hü-
kümet, Tanzimattan bu yana uygulanan ve gerek Osmanlı Devletinin çökmesine 
sebep olan, gerekse Cumhuriyet Türkiyesini bugünkü geri kalmı$ hale ve iflâsın e$i-



&ine getirmi$ olan kapitalist yolu daha da büyük bir $evkle benimsemi$ bulunmak-
tadır. Kapitalist yol, bizim için yukarda belirtti&imiz gibi hiç de yeni de&ildir. Gerçi 
programda, 19’uncu yüzyıl kapitalizminin uygulanmıyaca&ı ve karma ekonominin 
esas alınaca&ı ifade edilmi$se de, bunlar aslında kapitalist yolun izlenece&i gerçe-
&ini de&i$tirmez. Çünkü elbette ki, 19’ncu yüzyıl kapitalizmi bugün uygulanamaz. 
Bunu manalı bir söz saymaya imkân yoktur. Ama Hükümetin uygulıyaca&ı sistem, 
yine de kapitalist sistemdir. Kapitalizmin geri kalmı$ ülkelere dayatılan $eklidir.

Gerçekten bizde uygulanan, kapitalizm sömürge ve yarı sömürgelerdeki yeni 
$eklidir. Bundan dolayı 19’uncu yüzyıl kapitalizminin uygulanamıyaca&ı hakkında-
ki beyan tamamen anlamsız ve sırf zihinleri bulandırmak için kullanılmı$tır.

Karma ekonominin esas alınaca&ına gelince; programda Devlet i$letmelerinin 
özel sektöre devredilmesi istendi&ine göre, Hükümetin karma ekonomiyi esas aldı-
&ını da kabul etmeye imkân yoktur.

Az geli$mi$ memleketler kapitalist yolu tuttururlarsa, ileri kapitalist memle-
ketlerin uydusu (peyki) olmaktan kurtulamazlar. !$te az geli$mi$ memleketlerde, 
kapitalist yoldan kalkınma ile yabancı özel sermaye arasında, bundan ötürü sıkı 
bir ba& vardır ve bu ba&dan ötürü de, kapitalizmden yana olanların, aynı zamanda 
yabancı özel sermayeden de yana olduklarını, onsuz kalkınmanın mümkün olmıya-
ca&ını savunduklarını görürüz.

Hükümet programı, izliyece&i bu saf kapitalist yolun mahiyeti icabı, plancı-
lı&ı da bir tarafa itmi$tir. Gerçekten programda, plânın yalnız kamu sektörü için 
ba&layıcı ve emredici olabilece&i özel sektör için ise, yol gösterece&i ve te$vik edici 
olabilece&i söylenmektedir, izaha lüzum yoktur ki, ba&layıcı olmıyan plân, gerçek 
anlamında plân de&ildir.

Hükümet özel sektörü esas aldı&ına göre, iktisadi faaliyetlerin büyük kısmı 
plân dı$ında kalacak demektir. Mevcut 5 Yıllık Plâna göre, yatırımların 2/5’i özel 
sektör eliyle yapılmak gerekir. Hükümetin plân anlayı$ına göre özel sektör yatırım 
yapıp yapmamakta serbest olaca&ından plân hedeflerinden 2/5’i gerçekle$miye-
bilecektir. Nasıl ki, özel sektörün plân hedeflerine uygun yatırım yapması kamu 
sektörüne de yansıyaca&ından bütün plân altüst olacaktır. Nitekim 1964 yılı prog-
ramının 165’inci tablosunda, özel sektör plânın öngördü&ü yatırımların sadece 
%76’sına ula$abilmi$ ve yatırımlarının %22’de plânın öngördü&ü alanlara yapılma-
mı$tır. Plânlı bir ekonomide bu oranlar, hedefleri ula$ılmaz kılacak bir vehamet 
ifade etmektedir.

Bu sebepten, Programda plândan bahsedilmesini, sadece bu kelimenin presti-
jinden istifade etmek, Anayasanın hükmüne $eklen uymak endi$esine yoruyor ve 
yeniden plânsız bir devreye girmi$ oldu&umuza inanıyoruz.

T.!.P. iktisadi kalkınmamızın ancak, kapitalist olmıyan bir yoldan, yani sosya-
lizme yönelmi$ bir karma ekonomi düzeni içinde ba$arılaca&ına inanır. Bu sebep-
ten Hükümetin tuttu&u yolun, kısa zamanda emekçi halkımızı daha peri$an edece-
&inden ve memleketi büsbütün çıkmaza sokaca&ından maalesef emindir.



Sayın Milletvekilleri,

Hükümet Programında sık sık “hür Batılı düzen” “hürriyet rejimi deyimleri 
geçmektedir. Bu deyimlerden kasıt Batılı kapitalist rejimlerdir. Sözü geçen hürriyet 
de özel te$ebbüs hürriyeti, piyasada rekabet “hürriyeti” dir.

Boyuna sözü edilen hürriyet, parası olanın parasını diledi&i gibi üretmesi, dile-
di&i yoldan diledi&i gibi parasına para katması hürriyetidir ve bu ister istemez kü-
çük imtiyazlı bir zümrenin hürriyetidir. Programın 14’ncü sayfasında “vatanda$ın 
hür karar verme ve kazanma gayretine dayanan karma ekonomi” deniliyor. Kim 
bu vatanda$? !$çi mi, topraksız ya da topra&ı yetmiyen yoksul köylü mümaa$lı ve 
ücretliler mi? Küçük esnaf ve zanaatkâr mı? Bu vatanda$lar hür karar verme ve 
kazanma imkânına sahip midirler? “Vatanda$” gibi genel bir ad altında sözü edilen 
bu suretle de dikkatten gizlenmek istenen kimse, aslında özel sermaye sahibi olan 
kimsedir. “Hür karar verme ve kazanma” durumunda olan büyük sermayeli özel 
te$ebbüstür.

Devlet ve fert münasebeti incelenirken de hep bu “vatanda$” kelimesi kullanı-
lıyor. Hükümet Programında “Devlet faaliyeti ve kamu sektörü vatanda$ın mutlu-
luk ve refaha ula$ma çabasında ona yardımcı olmak, onu desteklemek zorundadır.” 
deniliyor. Programın burada da vatanda$ kelimesiyle kasdetti&i, özel te$ebbüs sa-
hibi, sermaye sahibi olan vatanda$tır. Varlıklı olmıyan, sermayesi olmıyan vatanda-
$ın, yoksul dar gelirli büyük emekçi kütlelerinin hürriyeti hiç söz konusu olmuyor. 
Bu kütleler “karar verme ve kazanma”, mutlu olma ve rafaha kavu$ma imkânlarına 
sahip midirler? Hürriyet, sadece tahditlerin olmaması demek de&ildir; büyük halk 
ço&unlu&unun memleket i$lerinde gerçekten söz ve karar sahibi olabilmesi, mut-
lulu&a ve refaha kavu$ma imkânlarının onlar için de gerçekten mevcudolması de-
mektir.

Halktan ve emekten yana olan bir Hükümet, milleti te$kil eden fertler arasında 
mülkiyet münasebetleri, gelir, çalı$ma $artları bakımından büyük ve kesin farklar 
bulundu&unu görmemezlikten gelemez. Bu farklar son 15 yıldır daha da kesinle$-
mi$tir. Bu farkları ortadan kaldırma yolunda, Anayasanın öngördü&ü köklü dö-
nü$ümler yapılmadıkça emekçi halk kütlelerini refaha ve mutlulu&a kavu$turacak 
gerçekçi tedbirler alınmadıkça, mücerret birlik, karde$lik, huzur edebiyatiyle mem-
leket huzura kavu$turulamaz, Anayasanın öngördü&ü “kaderde, kıvançta, tasada 
ortaklık ve beraberlik” sa&lanamaz. Milletin ço&unlu&unu te$kil eden halktan yana 
bir Hükümet, her $eyden önce halkın, eme&iyle ya$ıyanların hürriyetini, refahını, 
mutlulu&unu dü$ünür ve politikasını ona göre çizer. A.P. Hükümeti fakir halkın oy-
ları ile iktidara gelmi$tir. Ama Programında fakir halk yararına gerçek tek bir tedbir 
yoktur. (T.$.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri, Hükümet Programının fikir hürriyeti ve politik akımlar 
hürriyeti konusundaki anlayı$ ve tutumu da sözünü pek ettikleri Batılı demokra-
si rejimine uygun de&ildir; uygun olmak $öyle dursun düpedüz aykırıdır. Anayasa 
temel hak ve hürriyetlerini tahribeden hareketlerin, $ayet varsa, Anayasaya uygun 
kanunlara göre muamele görmesi gayet tabiîdir.



Fakat “Zararlı cereyanlar” gibi müphem, sübjektif tavsiflerle fikir hürriyetle-
rini, politik ve sosyal akımları bastırmak, Batılı demokrasi rejimi ile asla ba&da$-
mıyan bir davranı$ olur. Sayın Milletvekilleri, fikirler zararlı ve zararsız diye tasnif 
edilemez. Bir fikir ya do&ru ya yanlı$tır. Sosyal konularda bir fikrin yanlı$lı&ı da 
açık tartı$malarla ispatlanır. Batı demokrasisi bu açık tartı$malara imkân veren re-
jimin adıdır. Ve bu tartı$mada yanlı$ fikrin cezası sadece kamuoyunda yanlı$lı&ının 
ispatından ibaret olarak kalır. Fikirlerin kar$ısına zararlıdır deyimi ile çıkmak, Batı 
demokrasisinin prensiplerine temelinden aykırıdır. Çünkü bu temel do&rudan do&-
ruya kapitalist görü$le bu görü$ün tenkidinin, kamuoyundan Parlâmentoya kadar 
yansıyan özgürlük ortamı içindeki bir çatı$masından ibaretir. Bunun, sadece ka-
pitalist görü$ü yanma alıp, tenkid kısmını engellemeye yönelmek ve bunu da Batı 
demokrasisi deyimiyle maskelemeye çalı$mak, sadece geri ülkelere has bir politika 
kurnazlı&ı olmaktadır. Çok partili Batılı demokrasi rejimi sermaye ile emek gücü 
arasında bir denge rejimidir ve bu denge politik alanda kapitalizmi savunan parti-
lerle sosyalist partiler arasında bir denge halinde ifadesini bulur. Çok partili batılı 
demokrasi rejiminin temel i$leme kuralı budur.

Hele “Anayasadan do&an hürriyetleri, hürriyeti yok etme yolunda kullanma-
ya asla meydan ve imkân vermemek” sözü, kendi kendisiyle çeli$en bir mantı&ın 
ifadesidir. Kullanılan hürriyetler Anayasadan do&ma hürriyetler ise, bunların kul-
lanılması Anayasa teminatı altındadır. Bunların kullanılmasına “asla meydan ve 
imkân vermemek” Anayasayı çi&nemek olur. Bu ise kimsenin harcı de&ildir. (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar)

"öyle deniliyor:

Hükümet Programında sosyal adalet konusunda $öyle denilmektedir. “Bize 
göre sosyal adalet fakirlik ve sefalette vatanda$ların e$it durumda olmaları veya 
bu duruma getirilmesi de&il”dir. Sosyal adaletin fakirlik ve sefalette e$itlik demek 
oldu&u yolunda bir görü$ esasen yoktur. Bu bir garabet numunesi olurdu. Hükümet 
Programı mevcudolmıyan bir $eyi varmı$ gibi gösterip ona kar$ı cephe alıyor. Hü-
kümet Programı sosyal adaleti “artan gelir ve yükselen refahtan herkesin kabiliyeti 
ve gördü&ü hizmet oranında âdil bir pay almasıdır” $eklinde tarif ediyor. Güzel. 
Ama bugün, herkesin kabiliyeti ve gördü&ü hizmet oranında millî gelirden âdil bir 
pay aldı&ı söylenebilir mi? Bütün bir yıl çalı$arak bir mahsûlü meydana getiren üre-
ticinin peri$an durumu yanında, aynı mahsûl üzerinden aracıların, tefecilerin, ih-
racatçıların yüzbinler, milyonlar kazanması, millî gelirden âdil bir pay alınarak bö-
lünmesi midir? Nasıl oluyor da emekleriyle bütün mahsûlleri, mamulleri, de&erleri 
meydana getiren emekçiler, hep bu kadar yoksul, onların emeklerini mahsûlünün 
aracılı&ını yapanlar, hep bu kadar zengindirler? Vatanda$ın ödedi&i vergilerden 
toplanan paralar kar$ılı&ı Devlete bilmem kaç Amerikan lokomotifi satan kimse-
nin, bu tek kimsenin, bu tek alı$ veri$ten edindi&i milyonlar tutarındaki komisyon 
hakkı, hangi büyük kabiliyetin, topluma yapılmı$ hangi büyük hizmetin bedelidir? 
(T.$.P. sıralarından alkı"lar)



Sosyal adalet, halktan yana temel reformların yapılmasiyle ve bu arada özellikle 
millî gelirin eme&e göre bölünmesiyle ancak tam olarak gerçekle$tirilebilir. Karma 
ekonomilerde sermaye gelirleri de olacaktır, ama bu hallerde sosyal adaletin gerçek-
le$mesi için sermaye gelirlerinin mâkul hadler dâhilinde tutulması ve Anayasamı-
zın emretti&i gibi, mülkiyetin kamu zararına kullanılmasının mutlaka önlenmesi 
gerekir. Hükümet Programında bu konuya dair her hangi bir tedbire rastlamadık.

Bugün Türkiye’de millî gelirin bölünü$ünde, topra&ın da&ılımında ve vergi yü-
kümlülü&ünde büyük adaletsizlik vardır. En az kazananla en çok kazanan arasın-
daki oranın bire, yirmi iki bin oldu&u bir memlekette, yarım milyondan fazla köylü 
ailesinin hiç topraksız, iki milyondan fazla ailenin de yeteri kadar topra&ı olmadı&ı 
bir memlekette, vergini a&ır yükünün malî gücü en zayıf olan emekçi sınıflara yük-
lendi&i bir memlekettte, sosyal adaletin varlı&ından söz edilemez, önce bu duru-
mun Anayasanın öngördü&ü $ekilde düzeltilmesi gerekir.

Hükümet Programında sosyal adaleti gerçekle$tirmek için Devletin elinde çe-
$itli tedbirler oldu&u yazılıdır. !leri sürülen tedbirlerden birincisi müterakki vergi-
lerdir, yani zengince zenginli&i nispetinde a&ır vergi koyma usulüdür. Ama Hükü-
met programı bu aleti etkin bir $ekilde kullanmak için somut bir teklif getirmiyor. 
Aksine, servet beyanını kaldıraca&ımı ve vergi sistemlerimizin, “özel te$ebbüs ala-
nına yaptıkları olumsuz etkiler bakımından” ele alınaca&ını, bu etkilerin bertaraf 
edilece&ini va’dediyor.

Sosyal adaleti sa&lama yolunda ileri sürülen tedbirlerden ikincisi “halk yararı-
na geni$liyen kamu faaliyetleri” dir. Oysa programda, halk yararına geni$letilecek 
kamu faaliyetlerinden pek söz edilmiyor. Sosyal adaleti sa&lama bakımından ne 
gibi kamu faaliyetleri dü$ünülüyor En önemlisi, bunlar nasıl programla$tırılacak, 
nasıl uygulanacak, parası nereden bulunacaktır? Hükümet programında cevabı ol-
mıyan sorulardır bunlar.

Sosyal adaleti sa&lamanın üçüncü yolumun hür sendikacılık ve toplu sözle$me 
oldu&u beliritiliyor. Anayasanın tam olarak verdi&i grev hakkının nasıl kısıtlandı&ı-
nı, i$çinin ba$ına bir de lokavt belâsının nasıl sarıldı&ımı artık hep biliyoruz. Yük-
selen fiyatların toplu sözle$me ile sa&lanan ücret artı$larını silip süpürdü&ünü de 
i$çilerimiz tecrübe ile ö&rendiler. Hükümet programı ücretlerin yükselen fiyatlarla 
otomatik olarak yükselmesini öngörmüyor. Sadece prodüktiviteye göre ücret yük-
seli$imi kabul ediyor; yani sermayedarın kârdan bir kuru$ eksiltmiyecek bir ücret 
yükseli$i. Bunun ise, gelir bölü$ümündeki oranları sosyal adalet bakımımdan de&i$-
tirmedi&i a$ikârdır.

Sosyal adaleti sa&lamanın dördüncü yolu olarak ileri sürülen usul, i$çinin 
kârdan pay alması, hisse senedine sahibolması, hisse senetlerinin ve tahvilâtın 
küçük tasarruf sahipleri tarafından satınalınmasıdır. Bu tüm hayalî bir yoldur. Bu 
usullerden batıda göstermelik kabilinden söz edilir. Emekçi kütlelerin kârdan pay 
alarak ve hisse senedinden temettü alarak refaha kavu$tu&u görülmü$ $ey de&ildir. 
Hisse senetlerinin küçük tasarruf sahipleri tarafından birer iki$er satınalınması 



ise, bunları mülkiyet sahibi yapmaz, yapamaz. Sadece büyük kapitalistlere, küçük 
tasarrufları bir araya toplayıp kendi çıkanları açısından diledikleri gibi kullanmak, 
kendi öz paralarıymı$ gibi i$letmek imkânını verir. Bu bir “halkı oyalama” usulüdür. 
Ve kapitalizmi halka sevimli göstermek için de buna “halk kapitalizmi” adı takılmı$-
tır.

Kaldı ki, bizim i$çilerimiz ve genellikle dar gelirlilerimiz hisse senetleri alabi-
lecek durumda iseler, tasarruf bonolarının kaldırılaca&ı neden va’dediliyor? (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar) Va’dediliyor ve gerçekten de tasarruf bonolarının kaldırılması 
lâzımdır, çünkü i$çilerimizin gelirleri tasarrufa imkân vermiyecek kadar dü$üktür. 
Batıda bile yaygın olmıyan bu gibi yolların, bir geri kalmı$ toplumda uygulanması 
katiyen mümkün de&ildir.

Hükümet programında “en büyük adaletsizlik ve e$itsizli&in i$sizlik oldu&unda 
$üphe yoktur.” deniliyor. Elbette kalkınma problemleri arasında i$sizlik en önem-
lilerindendir. Her Hükümetin ilk görevlerinden birini i$sizlere i$ bulmak oldu&un-
dan da biç kimsenin $üphesi yoktur. Ancak i$sizlik aklın ve ilmîn kabul etti&i bazı 
yollara gidilmeden önlenecek bir problem de&ildir. Toprak reformu yapmadan, 
hızla sanayile$meden, büyük bayındırlık isterine giri$meden i$sizli&i önlemek 
imkânsızdır. Hükümet bu tedbirlerden bir kısmına, meselâ toprak reformuna hiç 
yana$mamaktadır. Di&er tedbirlerin yolunu da programındaki vergi ve dı$ ticaret 
politikası ile kapamaktadır. Bu nedenle hükümetin i$sizli&i önliyecek bir programı 
ve tutum içinde oldu&u kanısında de&iliz

Sayın Milletvekilleri;

Kaldı ki, Hükümetin deyimi ile “adaletsizlik ve e$itsizlik” i$sizlik önlenince or-
tadan kalkmı$ olmaz. Sosyal adalet problemi çalı$an ki$ilerin ve çalı$tıranlarla ilgi-
lerinin hakça düzenlenmesi sonucu çözüme varmı$ olur. Sosyal adalet asıl herkese 
i$, bulunduktan sonra bahis konusudur.

Asıl önemli cihet, ileride Hükümetin çalı$anların haklı isteklerine i$sizlik bu-
lundu&u bahanesiyle kar$ı çıkmak ihtimalinin bu programda belirtilmedi&idir. 
Geçmi$ bazı politika adamlarının dü$ük ücret ve sosyal haklar için i$çilerin yapmı$ 
oldukları haklı talepleri bu gerekçe ile reddettiklerini hatırlıyoruz. Hükümetin bu 
yolu tutmıyaca&ını ümit ederiz.

Sayın Milletvekilleri,

Buraya kadar Hükümet programının dayandı&ı temel ilke ve görü$leri ele$tir-
dik. "imdi kalkınmamızın çe$itli kesimleri üzerinde programda ileri sürülen beyan-
ları ele alaca&ız, önce Dı$ ticaret ve sanayile$me konusundaki fikirlerimizi söyliye-
ce&iz. Hükümet programında dı$ ticaret ve genel olarak dı$ ekonomik ili$kiler çok 
da&ınık bir $ekilde ele alınmı$tır. Bu da&ınık ifadeler bir araya getirilirse, Hükümet 
programının $u ana esasları benimsedi&i görülmektedir.

1. Hükümet dı$ ticarette $imdikinden daha geni$ bir serbestiye taraftardır. !h-
raç mallarımız, bilhassa taze meyve, konservecilik üzerinde çalı$malar yapılacak, 



sanayi mamullerinin ihracı için vergicilik ve kredi alanında tedbirlere ba$vurula-
caktır. Bu serbesti imkânlar elverdi&inde, Avrupa ülkelerinin bile cüret edemedi&i 
bir düzeye vardırılacaktır. Yani döviz kontrolleri, kambiyo takyitleri azaltılacak, 
programdaki ifadesiyle “Türkiye serbest bir iktisat düzeninin kamçılayıcı, dinamik 
$artları altında çalı$mıya ba$lıyacaktır.”

2. !thalât ikâmesine, yani $imdi dı$ardan ithal etti&imiz malların yurt içinde 
imâline sadece ikinci plânda yer verilmektedir. Çünkü bu konu programda, yabancı 
özel sermaye konusu açıklanırken ve ancak $u ölçüde ele alınmı$tır: Yabancı özel 
sermaye, bilhassa ihracacatımızı te$vik edecek ve ithalatımıza ikâme edecek alanla-
ra do&ru yönelecektir.

Bu $ekli ile ele alınan dı$ ticaret rejimi, yurdumuzun kalkınmasına engel te$kil 
edecektir. Çünkü kalkınma olayı, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, her $eyden önce 
sanayile$me ve yurttaki i$gücünü de&erlendirme anlamını ta$ır Endüstrile$me 
ise, her $eyden önce dı$arıdan getirilen sanayi ürünlerini yurt içinde imal etmekle 
mümkündür. !$sizli&i önlemenin, yurt içi kaynakların seferber edilmesinin, yaban-
cı ülkelere sömürülmeyen ça&da$ bir toplum olmanın ba$ka bir yolu yoktur.

Bunun aksine tarım ülkelerinin kendi geleneksel ürünlerini ihraçla yetinip bu 
alanda ilerlemelerini tavsiye eden görü$ler, az geli$mi$ ülkelerin geli$me yollarını 
tıkamak için özel maksatlarla bu ülkelere telkin edilmektedir.

Sayın Milletvekilleri,

Endüstri ülkelerinin yüzyıllardır az geli$mi$ ülkelerin sanayile$mesini önle-
mek için ba$vurdukları bu telkinler, ellerindeki sömürme olana&ının kaçırılmaması 
maksadına dayanmaktadır. Çünkü ancak bu yolla, yani tarım ülkeleri endüstrile$-
medikçe, endüstri ülkeleri kendi de&i$im fiyatlarını kabul ettirebildikleri fakir ül-
keleri rahatça sömürebilirler. Gerçekten yıllar geçtikçe tarım ürünlerinin fiyatları 
git gide dü$erken endüstri mamullerinin fiyatları ise git gide artmaktadır. Fakir ta-
rım ülkelerinin git gide daha fakirle$mesinin ba$ka bir deyimle endüstri ülkeleriyle 
aralarındaki ya$ayı$ farklarının git gide daha açılmasının temel nedenini burada 
aramalıdır. Birçok uluslararası kurum raporu bu noktada ittifak etmi$tir. Bu temel 
nedeni göz önünde bulundurmadan düzenlenecek bir dı$ ticaret politikasının kal-
kınmayı gerçekle$tirmesi imkân dı$ındadır.

Az geli$mi$ tarım ülkelerinin dı$ ticaret yolu ile endüstri ülkelerince nasıl so-
yuldu&una dai bazı rakamlar vermekte fayda görüyoruz. 1950’de tarım ülkelerinin 
100 ünite mal ihracederek satın aldıkları ithal malı ünitesi 100 iken, bu, 1962’de 
92’ye inmi$tir. Bu kadar kısa bir dönemde tarım ülkelerinin ihraç mallarının git 
gide ucuzlaması, zengin endüstri ülkelerinin mallarının git gide pahalılanması ne-
deniyle, fakir tarım ülkelerinin 1950’ye göre 1962’de u&radıkları kayıp 2 milyar 300 
milyon dolar, yani a$a&ıyukarı 20 milyar liradan fazladır. "undan anla$ılıyor ki ke-
silen bir $ah damarı gibi bizi boyuna fakirle$tiren dı$ ticaret rejimimiz kökünden 
de&i$tirilmedikçe, Türkiye’mizin kalkınması daima kösteklenecektir.



Bu konuya son vermeden önce bir noktaya daha i$aret etmek isteriz. Endüstri 
ülkelerinden Birle$tik Amerika sadece ham madde alıp mamul madde verme yolun-
daki sömürme yolu ile yetinmemekte, artık tarım alanında da geli$memize engel 
olan yollara ba$vurmaktadır. Üzüm ve incir konusunda konulan ithalât kotaları bir 
yana, soya fasulyesi ihracı yolunda zeytinya&cılarımızın önüne dikilmektedir. Son 
olarak pamuk dampingi ile Amerika, Ege ve Çukurova’nın pamuk üreticilerinin de 
kar$ısına çıkmı$tır.

Hükümet, ümidetmek isteriz ki, uluslararası ticarette fakir ülkelere kabul et-
tirilmek istenen bu rolün, Türkiye için sonuna kadar geri kalmı$ bir ülke halinde 
kalmak oldu&unu anlasın. GATT ve Ortak Pazar anla$malarını bu gözle bir daha 
incelesin, millî sanayiin kurulup yerle$mesini ve geli$mesini mümkün kılan bir 
gümrük politikası izlesin.

Sayın Milletvekilleri, dı$ ödemeler dengemiz her yıl açık vermektedir. Bu açık-
ların sonucu borçlarımız rahatsızlık verecek bir düzeye ula$mı$tır. Dı$ borçlarımız 
için, yılda 200 milyon dolar civarında ödeme yapmak zorundayız. Bu miktar aldı-
&ımız dı$ yardımları tamamen yutmaktadır. Hükümetin ödemeler dengesini dü-
zeltmek için almayı dü$ündü&ü tedbirler problemlin azameti yanında oldukça zayıf 
kalmaktadır.

Dı$ ödemeler dengesi meselesi sadece bir döviz meselesi de&ildir. Aynı zaman-
da sanayile$memizle yukarıda anlattı&ımız yakın ilgisi vardır.

Ayrıca, dı$ ödemeler dengesi, halkımızın büyük kısmını te$kil eden köylümü-
zün geçimi ile de do&rudan do&ruya ilgilidir. Tarım ürünlerimizin ço&u dı$ tica-
ret yolu ile yani dı$arıya satılarak de&erlendirilir. Tütün, pamuk, fındık, fıstık re-
koltesinin büyük kısmı dı$arıya satılır. Bugünkü dı$ ticaret sistemi, hele Demirel 
Hükümetinin kalkınma felsefesi ile daha da serbestiye gittikçe, köylümüzün belini 
do&rultmasına imkân yoktur. Dı$ ticaret bugün daha ziyade dı$ endüstri ve ticaret 
tekellerinin komisyoncusu durumundaki aracıların elimdedir. Bu durum sürdükçe 
yani, dı$arıdaki tekellerin aracılar eli ile dı$ ticaretlerimize hâkim olmaları sonucu 
de&i$tirilmedikçe, fındık pamuk, tütün, fıstık vs. gibi, ihraç konusu tarım ürünleri 
yeti$tiren köylünün eline geçen para, daha da azalacaktır. Genel olarak köylümü-
zün ya$aması daha da zorla$acaktır. Gene bu durum devam ettikçe sanayile$memiz 
gecikecek, i$sizler i$ bulamıyacaktır. !thal mallarını bugünkünden daha da pahalı 
almak durumuna dü$ülecektir.

Dı$ ticaret konusunda zaman zaman ortaya sürülen suiistimal, kaçakçılık, il-
timas, rü$vet gibi dedikoduların kayna&ı da aslında bugünkü dı$ ticaret sisteminin 
kendisidir. Oysa Demirel Hükümeti bu sistemi daha da olumsuz bir yöne itmek 
kararını programında açıklamı$ bulunmaktadır.

T.!.P. dı$ ticaret kesiminin gitgide daha çok ölçüde halk yararına de&i$tirilme-
sini, Devletin etkin kontrolünün artan bir $ekilde kurulmasını istemektedir. Dı$ 
ticaretten küçücük bir azınlı&ın eline geçen her yıllık milyarlarca kârın millet yara-
rına kullanılmasını T.!.P. kalkınmamızın vazgeçilmez bir $artı olarak görmektedir. 



Bunlar yapılmadıktan sonra dı$ ödemeler dengesinin düzeltilme çareleri ara$tırı-
labilir mi? Sonra dı$ ödemeler dengesinin düzeltilme çareleri ara$tırılabilir mi? Bu 
yol hızla sanayile$mekten geçmektedir. Gerçekten endüstrile$meden ve endüstri 
ürünleri ihraç etmeden, yani dı$ ticaretimizin bünyesini $imdikinin tamamen ter-
sine bir bünyeye sokmadan kalkınma konusunda salâh yoluna girilemez. Hükümet 
programının endüstrile$me konusunda kendi mantık ve felsefesi içinde bile yeterli 
ve tutarlı çareler getirmeyi$i bu bakımdan da büyük bir eksiklik te$kil etmektedir.

Aksine, !ktisadi Devlet Te$ekküllerini özel sektöre devretmek va’dini, ters yön-
de bir davranı$ olarak görüyoruz. Çünkü memleketimizde gerçekten büyük çapta 
sınai tesisler, ancak !ktisadi Devlet Te$ekkülü olarak kurulabilir. Bu te$ekküller, 
bugün özel sektörü desteklemek gibi olumsuz bir vazifeyle yükümlüdürler. Türkiye 
!$çi Partisi, !ktisadi Devlet Te$ebbüslerinin, sanayile$memizin itici ve düzenleyici 
kesimi olarak telâkki eder ve bugünkü kötü kullanılı$ına ve idaresine ra&men, bu 
te$ekküllerin özel sektöre devredilmesine $iddetle ve kesinlikle kar$ıdır. (T.$.P. mil-
letvekilleri sıralarından alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Bu konuya ait izahatımıza son vermeden bir noktaya de&inmek isteriz. Hükü-
met, programında geni$ ölçüde dı$ yardıma bel ba&lamı$ bir hava içindedir. Dı$ tica-
ret açıklarını kapamaya da, yeni projeleri finanse etme amacı ile verilen dı$ krediler 
konusunda da Hükümeti kalkınma ve sanayile$me ilkelerine uygunluk bakımından 
titiz davranmaya davet etmek isteriz. Çünkü endüstriyel ülkelerin fakir tarım ül-
kelerini sömürme yolunda devam için verilen kredilerin az geli$mi$ ülkelere yararı 
olamaz. Ve dı$ yardımların tarım ülkelerine birçok hallerde bu maksatla aktı&ını in-
celemeler göstermi$tir. Bu yardımlar endüstriyel ülkelerde biriken, yüksek fiyatlı ya 
da dü$ük kaliteli malların dı$arıya sürülmesi için bir vasıta olarak kullanılmaktadır. 
Bu konuda Türkiye, Ere&li Demir ve Çelik Müessesesinden pahalı bir ders almı$tır. 
Daha pahalı bir derste (Petro Kimya konusunda) yurtsever bazı teknisyenlerin di-
renmeleri ile ancak önlenebilmi$tir. Dı$ yardımlar konusunda, Yüce Meclisimize 
iki resmî mütalâayı beyan etmeyi iddialarımızı perçinlemek bakımından faydalı 
görüyoruz. Bunlardan birincisi bir resmî toplantıda Maliye Bakanlı&ı temsilcisinin 
bir dolarlık dı$ kredinin 5 dolara mal oldu&u hakkındaki beyanıdır. Bu beyan gaze-
telere kadar intikal etmi$tir. !kincisi ise, Devlet Plânlama müste$arının 23.8.1965 
tarihli genelgesidir. Bu genelgede konsorsiyumun rafineri, üçüncü demir ve çelik, 
alüminyum tesisleri vs. finansmanına katılmayı reddetti&i belirtilmektedir. Bunda 
garipsenecek bir cihet yoktur. Çünkü Düyunu Umumiye !daresinin zamanımızdaki 
$ekli olan konsorsiyumun ve onun temsil edildi&i devletlerin Türkiye’nin gerçekten 
sanayile$mesine hizmet edecek projeleri finanse etmeyi kabullenmesi zaten bekle-
nemez.

Sayın Milletvekilleri;

Petrol üretim ve da&ıtım konusunda da Hükümet programı yeteri derecede 
açık ve kesin tedbirlerle donatılmı$ de&ildir. T.!.P. petrol konusunda ve madenlerin 



aranıp i$letilmesinde Atatürk Türkiye’sinin ilke ve mevzuatına dönülmesine taraf-
tardır. Bu ilkeler ve mevzuat yeraltı kaynaklarımızın sadece Devlet eli ile i$letebi-
lece&i merkezindedir. Atatürk devri Türkiye’sinin bu ilkesine aykırı olarak yabancı 
petrol $irketlerine verilen üstün dereceli imtiyazlar bugün bir huzursuzluk kayna-
&ıdır. Millî bir $irket olan T.P.A. Ortaklı&ı Sadece Türk mühendislerinin ve i$çileri-
nin eme&i ile petrol bulundu&u tesbit edilmi$ olan 5’inci petrol bölgesinde yabancı 
$irketlerden çok daha elveri$siz $artlar altında çalı$maktadır. Yabancı $irketlerin 
petrol ameliyelerinde elde ettikleri kârlar hiçbir ülkede tanınmıyan indirimlerle he-
men hemen vergi dı$ı kalmaktadır. Hükümet bir Amerikan uzmanı tarafından ve 
Amerikan etkisi ile kabul edilmi$ petrol kanununun bu $ekildeki millî menfaatlere 
aykırı hükümlerini de&i$tirtme konusunda asla bir$ey söylemiyor yabancı petrol 
$irketlerinin, millî $irketin demir boru hattı dö$eme ve yeni bir rafineri kurulması 
hususlarındaki yatırımlarına çıkardı&ı engelleyici ve savsaklayıcı çabalara, imkân 
veren kanunu bu olumsuz cihetleri de&i$tirecek $ekilde düzeltmeyi vadetmiyor. 
Aksine “Petrol Rezervlerinin aranması, üretimi, nakli, i$letilmesi ve da&ıtımı gibi 
faaliyet alanlarına yeterli ve verimli yatırımlar te$vik edilecektir” $eklindeki ifade 
$imdi ıstıraplarını çekti&imiz petrol kanununun gerekçesine çok benzemektedir. 
Petrol alanında millî bir kurum vardır. Onun yatırım programı vardır. Bu kurumum 
yatırımlarını te$vik, ancak finansman kaynaklarının takviyesi ile olur. Bu konuda 
bilhassa son vergi de&i$iklikleri ile durumu hayli zayıflıyan T.P.A.O’nun kaynakları-
nı takviye konusunda Hükümeti göreve ça&ırmayı faydalı görüyoruz.

Ham petrol fiyatlarının ucuzlatılması konusunda Hükümet, petrol kanununun 
verdi&i bütün yetkileri kullanabilme ve rafinerilerin imtiyazlarını gözden geçirebil-
mek imkânlarına sahiboldu&u halde bunlardan programında bahsetmiyor. Akar-
yakıt da&ıtımını tek elden düzenliyen bir tasarı geçen dönemde Büyük Millet Mec-
lisine verilmi$tir. Bu tasarıda Devlet kurumlarının akaryakıt ihtiyaçlarının Devlet 
kurumundan sa&lanaca&ına dair bir hüküm vardır.

Yabancı petrol $irketleri, bu hükmün rekabet e$itli&ini bozdu&umu illeri süre-
rek tasarıyı sabote ettiler ve kanunla$masına engel oldular. Hükümet programında 
“!$letme ve satı$ta, Devletle özel te$ebbüs yanyana bulundu&u petrol sanayiindeki 
te$ekküllere $art ve imkân e$itli&i sa&lanacaktır” ifadesi ile yabancı petrol $irketle-
rimin tezlerine hak verdi&i anla$ılmaktadır.

Madenler konusunda da hazırlanacak yeni tasarının özelliklerinin “sürat, em-
niyet ve serbest rekabet” olarak özetlendi&ini görüyoruz. Bu sözler bugünkü kapi-
tüler hükümlerle dolu petrol kanununun gerekçesini hatırlatmaktadır. Ve bu suret-
le de Hükümetin, “Elie” isimli Amerikan uzmanına hazırlatılan tasarıya sempatik 
nazarlarla baktı&ı anla$ılmaktadır.

Toprak altı servetlerimizin yabancılarca sömürülmesiıni hızlandıracak beyle 
bir davranı$, T.!.P. kar$ısında bulacaktır.

Hükümeti sadece millî ekonomi de&il, millî savunma ve hükümranlı&ımızla 
ilgili petrol ve madenler konusunda daha, millî bir görü$e sahip çıkmaya davet et-
meyi sadece muhalefet olarak de&il, fakat yurtda$ olarak da millî görev sayıyoruz.



Sayın Milletvekilleri,

Hükümet programının yetersizli&ini ve kendi içinde ortaya koydu&u tutarsız-
lı&ını gösteren en önemli kısımlardan biri de, Devlet maliyesine aidolan kısımdır. 
Programın 12’nci sayfasının ikinci paragrafında aynen “Yıldan yıla, kamu harca-
malarının hem hacim hem de milli gelire nisbetle yüzdesinin artmasını önlemek 
azmindeyiz” denilmesine kar$ılık, 17’nci sayfasının son paragrafında: “Sosyal Ada-
leti gerçekle$tirmek için modern devletin elinde müterakki vergiler, halk kütlesi 
yararına geni$liyen kamu faaliyetleri... mevcuttur” ifadesi yer almaktadır.

Hükümet programında tümüyle özel sektöre dayanan bir ekonomik felsefe gü-
düldü&üne göre bu ifadenin olumsuz kar$ılanaca&ı gayet tabiîdir. Hükümet progra-
mında tümü ile özel sektöre dayanan bir ekonomi politikası izlenece&i ifade olun-
masına kar$ılık birçok yerlerde yeni memur ve mıüstahdem kadroları konulmasını, 
Devletçe tarım deste&i yapılmasını, maa$ ve ücretlerin artırılmasını ve nihayet yeni 
yeni fabrikalar ve yollar yapılmasını taahüdeden yani bütçe ve tüm olarak kamu 
giderlerini artıracak nitelikte vaitler kabarık bir yekûn tutmaktadır.

T.!.P. olarak, bu gibi gider artı$larını kar$ılıyacak bir malî politikanın izlerini 
programda göremedik. Eldeki gelir kaynakları bugünkü giderleri kar$ılamaktan 
uzak bir durumdayken maliye ve ekonomi uzmanları ve Hükümet emrindeki daire-
ler 2,5 ile 3,5 milyar lira arasında de&i$en yeni finansman ihtiyacını ileri sürerken, 
Hükümet eldeki gelir kaynaklarının verimini daha da azaltacak davranı$ları savun-
maktadır.

Servet beyanının Adalet Partisi seçim beyannamesi ve Hükümet programında 
belirtildi&i gibi mahremiyeti bozdu&u ve güvensizlik yarattı&ı konusu, $imdiye ka-
dar ispat edilmi$ de&ildir. Aksine servet beyanı müessesesi Vergi Usul Kanununun 
mahremiyet hükümlerinin teminatı altındadır. Hele kapalı zarflar içinde verilen ve 
iki yıl sonra de&i$tirilen beyanlarını hiç kullanılmadan piyasada nasıl “güvensizlik” 
do&urdu&u suale de&er.

Buna kar$ılık Servet Beyanının gelir vergisinde yapılan beyanları artırmada 
büyük rol oynadı&ı muhakkaktır, özel sektör temsilcilerinin de katıldı&ı ve halen de 
aynı Ba$kanın Ba$kanlı&ında çalı$malarına devam eden Vergi Reform Komisyonu-
nun yayımlanan raporunda, bu husus $u $ekilde ifade edilmi$tir:

“Servet Beyanı, yukarıda verilen izahattan anla$ılaca&ı üzere, oto kontrol ile 
vergilemede güvenli&i sa&lamaya matuf en müessir organik bir tedbirdir... Servet 
Beyanı daha ilk uygulama yılında kendinden beklenen oto-kontrol vasıtası olma 
fonksiyonunu tamamen ifa etmi$tir.”

Vergicilik teorisi ve birçok Bati ülkesinin bu arada özel te$ebbüsün hâkim oldu-
&u Amerikan vergicilik tatbikatı, servet beyanının yerini tutacak “müessir ve ilmî 
tedbirin varlı&ını ortaya koyamamı$tır. Servet Beyanını kaldırmak için ileri sürü-
len nedenler aslında yıllık beyannameli mükelleflerin yani tüccar, serbest meslek 
erbabı, gayrimenkul ve menkul sermaye irat sahiplerinin vergilerinin haksız yere 
ve emekçi halk kütleleri zararınla azalmasından ba$ka bir sonuç do&urmıyacaktır.



Hükümet programında ele alınan bir di&er önemli malî konu, tasarruf bono-
larıdır. Yılda Hazineye 500-600 milyon lira gelir sa&lıyan tasarruf bonoları, uygu-
lamaya ba$ladı&ı günden bu yana emeklilerin sırtından servetler kurulmasının bir 
yeni yolu olmu$tur. Dar gelirliler, memur ve i$çiler gelirli erinden kesilen paralar-
la iktisabettikleri bonoları sıkıntıya dü$erek üçte bir, dörtte bir fiyatlarla aradaki 
kapkaççılara devretme zorunda kalmı$lardır. Bu nedenle dar gelirli vatanda$lar ile 
i$çilerden alınmakta olan tasarruf bonolarının tamamen kaldırılması yerindedir. 
Ancak, bir malî kayna&ın kaldırılmasiyle ortaya çıkan açıkları geçmi$te, ya vasıtalı 
vergilerin artırılı$ı, ya emisyon, ya da halka giden hizmetlerin azalı$ı ile yine halkın 
sırtına yükler getirici nitelikte olmu$tur. Bu nedenle T.!.P. tasarruf bonoları yerine 
bulunacak yeni gelir kaynaklarının emekçi halkımıza ba$ka külfetler yüklemiyece-
&inin teminatını Hükümetten bekletmektedir.

Bir noktaya daha de&inmek isteriz. Be$ Yıllık Plânın gider hedeflerinin üç yıllık 
uygulamalar sırasında tutulamadı&ı malûmdur. Finansman açıkları yıllar yılı üs-
tüste binerek plânın uygulanı$ı ile ilk $ekli arasındaki en son ilgileri de ortadan 
silmi$tir. Hükümet programında basına akseden resmî raporlara göre 1966 yıllık 
programında daha da artaca&ı anla$ılan finansman ihtiyacı ve açı&ı konusundaki 
tedbirlere rastlanılmamı$tır. Yalnız programın havasından bu konuda dı$ yardıma 
bel ba&landı&ı anla$ılmaktadır. Ümidetmek isteriz ki, Hükümet iç finansmanın hiç-
bir $ekilde dı$ finansmanla ikame edilemiyece&i gerçe&ini tesbit etmi$ bulunsun. 
Çünkü alınan her dı$ kredi ancak ekipman, proje vs. gibi dı$ ödemeyi gerektiren 
konularda kolaylık sa&larsa da, iç finansman ihtiyacının azalması sonucunu do&u-
ramaz. Aksine her dı$ kredi kendisiyle ilgili projenin geni$li&ine göre bir iç finans-
man gerektirir.

Di&er taraftan Hükümet programında yer alan bir husus da Devlet hizmetle-
rinin maliyetinin ucuzlatılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri cari ve yatı-
rım hizmet maliyetleri standart seviyenin çok üstündedir. Bu nedenle yurtta$tan 
alınan vergilerin tam yerine sarf olundu&u söylenemez. Cari hizmetlerde kısıntı 
için Sayın Hükümet idari reforma bel ba&lamı$ görünüyor. Biz bu reformun masraf 
kısıcı bir etkisi olaca&ını hiç sanmıyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet programında tarım kesimiyle ilgili olarak ileri sürülen tedbirler yok-
sul köylümüz için gayet endi$e verici bir nitelik ta$ımaktadır. Gerçekten bu tedbir-
ler, yoksul köylümüz için yeni bir $ey de&ildir. Bu tedbirlerin uygulanmasına öteden 
beri devam edilegelmektedir. 17 yıldan beri Devletin iç ve dı$ imkânları artan bir 
$ekilde büyük toprak sahipleri tarafından ele geçirilmi$tir. Bu ya&ma sonucu büyük 
mülk sahiplerinin elindeki traktör adedi 1948 yılında 1.780 iken, bugün 52.000’e 
varmı$tır. Biçerdöverlerin miktarı da 994 adedden 6.790’a çıkmı$tır. Büyük toprak 
sahiplerinin makinalı tarıma geçmelerine paralel, Ziraat Bankasının, genel olarak 
büyük mülkiyete tahsis etti&i tarımsal krediler de, aynı devrede 235.771.000 lira-
dan 3 milyar liraya yükselmi$tir. Bol kredili ve makinalı büyük mülk sahipleri, bu 
arada 100 milyon dönümden fazla Hazine arazisine fiilen el koymu$lardır.



Büyük mülk sahipleri Devlet eliyle servetler üstüne servet, toprakları üstüne 
toprak katarken, ortakçı ve kiracılar ve küçük mülk sahipleri hızlanan bir $ekilde 
topraklarından kovulmu$lardır. Topraksız kalan köylümüzün bir kısmı geçimlerini 
sa&lıyabilmek için ya büyük $ehirlerin kenarlarındaki gecekondulara sı&ınmı$, ya 
da hayatlarını tarım i$çili&iyle veya a&ırla$an ortakçılık ve kiracılık $artları içinde 
sa&lamak zorunda kalmı$lardır. Böylece Türk toplumunun sosyal bir dayana&ı olan 
küçük köylü i$letmeleri tahribedilmi$tir.

"imdi Hükümet programı 17 yıldır uygulanan ve yoksul köylü aleyhine kötü 
sonuçları açıkça görülen bu tarım politikasının daha $iddetli ve kararlı bir $ekil-
de devamını öngörmektedir. Devletin iç ve dı$ kaynaklarını büyük mülk sahipleri 
kendi çıkarlarına kullanacaklardır. Hükümet tarafından ileri sürülen “dü$ük olan 
arazi baremleri”nin yeniden düzenlenmesi demek, uygulamada tatbikatta zirai kre-
dilerin görülmemi$ bir cömertlikle büyük mülk sahiplerine pe$ke$ çekilmesi $ek-
linde tecelli edece&i açıktır. Bu yeni arazi baremleri sayesinde Devletin zirai kredi 
imkânlarına büyük mülk sahipleri tarafından el konulurken, yoksul köylümüz bir 
iki yüz lira için, müteselsil kefaletle banka kapılarında günlerce sürünmeye gene 
mahkûm edilecektir.

Böylece Hükümet tarafından ileri sürülen ucuz kredi, çevirme, donatım ve 
uzun vadeli yatırım kredilerinin yoksul köylümüzü de&il, büyük toprak sahiplerini 
kalkındırmak amacını güttü&ü açıktır.

Hükümet programında tedbir olarak ileri sürülen “Tapuya ba&lanmamı$ olan 
tarlaların yeniden düzenlenmesinin anlamı ise, bugün büyük mülk sahipleri tara-
fından ele geçirilmi$. 100 milyon dönümden fazla Hazine topra&ının, onlara Devlet 
tarafından parasız olarak pe$ke$ çekilmesi demek olacaktır.

Böylece “köylümüzün topra&a kavu$turulması” deyimiyle Hükümetin yoksul 
köylüyü de&il, büyük mülk sahiplerini Devlet eliyle daha fazla mülk sahibi yapmak 
amacını güttü&ü meydana çıkmaktadır. Ucuz krediden ve topraktan açıkça yoksun 
bırakılan fakir köylümüzü Hükümetin “gezici köy el sanatları kurslariyle” kalkın-
dırma iddiası, her türlü ciddiyetten uzaktır. Esasen bu tedbirle güdülen amaç dahi, 
yoksul köylüyü bir sanat sahibi yapmak de&il, bir kısım vurguncu ve faizcilere Dev-
let kredilerini ya&ma ettirmek ve fakir köylümüzü daha fazla sömürtmektir. Son 
zamanlarda pamuk mahsulünün, çe$itli ticari hilelerle geçen yıllara nazaran maruz 
kaldı&ı fiyat dü$üklü&ü, Hükümetin ileri sürdü&ü “zirai mahsullerin asgari bir fi-
yattan a$a&ı satılmasına imkân verilmiyece&i” iddiasının, bir hayal oldu&u meydana 
çıkmaktadır. Bu bakımdan tütün ekicileri, fındık müstahsili, bu yıl da mahsulünün 
de&erini alamıyacak yüzbinlerce aile geçen yıl oldu&u gibi gene peri$an durumda 
kalacaktır.

Ormanlık ve da&lık bölgelerde ya$ıyan kalabalık köylü nüfusumuz derin bir 
yoksulluk içindedir. Orman içinde ya$ıyan yoksul köylülerin ormanlarda birikmi$ 
“ya$lı a&aç” kesimini hızlandırmakla feraha kavu$aca&ını iddia etmek, bu düpedüz 
ormancı köylümüzün arzu ve iradesini anlamamak ve onunla âdeta alay etmek de-
mektir.



Da&lık bölgelerde ya$ıyan köylümüz nasıl yoksulluktan kurtarılacak? Hükümet 
bu alanda gerçekçi hiçbir $ey söylememektedir.

Ormanlık ve da&lık bölgelerde ya$ıyan milyonlarca yoksul köylümüz toprak is-
tiyor, köy yolu istiyor, içme suyu istiyor. Hükümet Programında buna dair hiçbir 
tedbir getirilmemi$tir. Ortakçılık ve kiracılık yaparak hayatlarını kazanan milyon-
larca yoksul köylümüz hakkında Hükümet Programında hiçbir tedbir dü$ünülme-
mi$tir. Büyük mülk sahiplerinin devlet eliyle i$letmelerini modernle$tirmeleri, bir 
taraftan da nüfusun hızla artması, memleketimizde ortakçılık ve kiracılık $artla-
rının yoksul köylü aleyhine a&ırla$masına sebebolmu$tur. Ortakçı ve kiracıların 
büyük mülk sahipleri tarafından artan bir $ekilde soyulmalarına artık son verilme-
lidir.

Tarım i$çilerinin durumu, herkes tarafından bilinen bir peri$anlık içindedir. 
Çamurlu su içmek, tarlada yatmak, kızgın güne$ altında saatlerce çocuk, kadın bir 
arada dü$ük ücretle çalı$mak, $üphesiz onların de&i$miyen kaderi de&ildir. Topra&a 
susamı$ olan bu yoksul insanlara, yalnız “Tarım !$ Kanunu”nun çıkarılmasiyle yok-
sulluklarına çare bulunabilece&ini iddia etmek bunların ıstıraplarını küçümsemek 
olacaktır.

Yeni Hükümetin hayvancılık politikası, hayvancılı&ımızı içinde bulundu&u 
ilkellikten kurtaracak nitelikte de&ildir. Hayvancılı&ımızı açık saha sisteminden 
ahır hayvancılı&ına kaydırmadıkça, bu ekonomi kolunda genel olarak hâkim olan 
yoksullu&u ortadan kaldırmaya imkân yoktur. !lk a&ızda otlakları yoksul hayvan 
üreticileri arasında da&ıtmak bir zarurettir ve verimli otlaklar üzerinde hayvancılık 
yanında, tarla ziraatini de te$vik etmek gerekmektedir. Ancak, bu $ekilde hayvancı-
lı&ımız Tevratta anlatılan bir ekonomik sistemden kurtulur ve ahır hayvancılı&ına 
geçebilir.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet toprak politikasının hedefleri arasında köylünün topra&a kavu$tu-
rulmasını da saymaktadır. Bunu samimî bir iddia olarak almıya imkân yoktur. Çün-
kü, Hükümet yoksul köylümüze da&ıtılacak toprakların kaynakları üzerinde hiçbir 
açıklama yapmamaktadır. Hangi toprakları da&ıtaca&ını ve hangi topraklardan da-
&ıtıma ba$lıyaca&ını söylemiyen bir Hükümetin, yoksul köylüyü topra&a kavu$tura-
ca&ı iddiasının, her türlü samimiyetten ve ciddiyetten uzak oldu&u açıkça bellidir. 
Ayrıca bu, Anayasamızın 37’nci maddesinin düpedüz savsaklanması demektir. Çün-
kü Anayasamız topra&ın a&adan alınıp yoksul köylüye verilmesini emretmektedir.

Sayın Milletvekilleri,

Köylümüz yoksul ve peri$an durumdadır. Türkiye’de 3 milyondan fazla köylü 
ailesi vardır. Be$yüz bin ailenin hiç topra&ı yoktur. Irgatlık, ortakçılık ve kiracılıkla 
geçinmeye çalı$ırlar. 2.000.000’dan fazla ailenin i$ledi&i toprak parçaları 100 dö-
nümden azdır. Yani ço&unlu&unun i$ledikleri toprak, ailelerini geçindirmeye yet-
memektedir.



Buna kar$ılık 30 bin, 50 bin, 100 bin dönümlük ve hattâ 100 bin dönümden 
a$kın memleket kadar geni$ topraklar bir avuç toprak a&ası ailenin elindedir. Bu 
topraklar Anayasanın öngördü&ü $ekilde, kamula$tırılmadan yoksul köylümüz top-
ra&a nasıl kavu$turulabilir? Esasen yoksul köylümüz, memleketin gerek Batısında, 
gerek Kuzeyinde ve gerek Güneyinde $iddetli bir toprak talebinde bulunmaktadır. 
Yoksul köylümüz, topra&a susamı$ durumdadır. Büyük mülklerin ve hazine toprak-
larının kendisine da&ıtılmasını istemektedir.

Yoksul köylümüz ucuz kredi istemekte ve banka kapılarında sürünmesine bir 
son verilmesini arzu etmektedir. Bin bir zahmetle meydana getirdi&i mahsulünün 
de&eri pahasına satılmasını, aracı tüccardan ve faizcilerden kurtarılmasını istemek-
tedir.

Yoksul köylümüz bazan kurtlu ve bazan çamurlu su içmekten usanmı$ du-
rumdadır. Köy yollarının biran önce yapılmasını arzu etmektedir. Çünkü kı$ın her 
zaman çamur, bazan da kar içinde hastasını hayvan sırtında $ehire ta$ımak duru-
mundadır.

Yoksul köylümüz a&adan toprak istiyor, a&aya kar$ı hürriyet istiyor. Toprak 
reformunun adını bile kullanmaktan çekinen bir Hükümetin yoksul köylümüzün 
bu dertlerine bir çare bulaca&ı çok $üphelidir.

Köylümüzün topra&a kavu$turulmasından bahseden Hükümetin, Toprak Re-
formu Kanunundan hiç bahsetmemesi, bu konuda Büyük Meclise sunulmu$ ta-
sarıdan ve ileri sürülen somut görü$lere hiç de&inmemesi samimiyetsizli&inin bir 
örne&idir.

Sayın Milletvekilleri,

"imdi çalı$ma konusuna geçiyorum. Emek bir ticaret metaı olarak de&il, fakat 
en yüce bir de&er olarak görülmelidir. Ba$langıç noktası bu olmalıdır. Bu esas ka-
bul edildikten sonra i$ ve i$çi meseleleri olumlu $ekilde çözümlenebilir. !$çiler i$ 
güvenli&ine bu gün yürürlükte olan bazı kanun maddeleri kaldırılarak kavu$turul-
malıdırlar. Bunun için de her $eyden evvel yürürlükteki i$ mevzuatımızın emekçile-
rin menfaati açı$ından yeniden gözden geçirilmesi bir zarurettir. Bugünkü iktisadi 
düzenin bir sonucu olarak her gün artan hayat pahalılı&ı neticesinde çe$itli yollar-
dan i$çi ücretlerine ilâve edilen zamlar kendili&inden ortadan kalkmaktadır. Bunu 
önlemek ve i$çilerin geçimlerini bir istikrara kavu$turmak için ücretlerde oynak 
merdiven sistemi mutlaka uygulanmalıdır. Yani muayyen sürelerde fiyatlar kontrol 
edilmeli ve fiyatlarda meydana gelecek artı$lar yüzdesine tekabbül eden miktarda 
i$çi ücretleri de otomatik olarak artırılmalıdır.

Sosyal sigorta sisteminin üçlü esası yurdumuzda da uygulanmalıdır. Yani sos-
yal sigorta primlerine i$çi i$veren yanında Devlet de i$tirak ettirilmelidir. Sosyal si-
gorta kurumunda toplanan paraların bir i$çi bankası kurulması yolu ile de&erlendi-
rilmeli mutlaka bir sonuca ba&lanmalıdır. Böylece bu paraların sigortalılar yararına 
kullanılması sa&lanmalıdır. Emekliye ayrılan i$çinin ele avuç açması önlenmelidir.



Sosyal sigorta tarafından verilecek çok dü$ük faizli kredilerle en dü$ük ücretli 
i$çiler bile insan haysiyetine yara$ır sıhhî konutlara sahip edilmeli ve bugünkü yük-
sek faizli kredilerden i$çiler kurtarılmalıdırlar.

Grevi kısıtlayan ve bazı hallerde ortadan kaldıran 275 sayılı Kanun i$çi lehine 
muhakkak de&i$tirilmeli ve i$çileri toptan açlı&a mahkûm etmek demek olan ve 
Anayasada yeri bulunmayan lokavt hak olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır. Grevlerde 
i$çiler ve sendikacılar, i$verenden yana bir Devlet baskısı, sindirici Hükümet tedbir-
leri ile kar$ı kar$ıya getirilmektedir. Hak istiyen i$çilerin kar$ısına Jandarma Polis 
çıkarılmaktadır. Bazı hallerde bu direni$ müessif olaylara yol açmaktadır.

Sayın Milletvekilleri,

Programda: “Sendikaların siyasi maksatlar için kullanılmasına asla müsaade 
etmiyece&iz” denilmektedir. Bu asıl anlamiyle, sendikalara hayat hakkı tanımaya-
ca&ız demektir. Sendika i$çinin insanca ya$amak haklarını ariyan bir örgüttür. Bu 
örgütün, görevleri arasında i$sizli&in ortadan kaldırılması meselesi, dürüst gelir 
da&ıtımı ve vergi yükü meselesi, sosyal adalet dâvası, sosyal güvenlik dâvası, bütün 
bunların halli için de memleketin sefalet ve cehaletten kurtarılması meselesi vardır.

Sendika, öyle sadece i$çinin çalı$ma dertleriyle u&ra$mak görevinde de&il, Sen-
dika, aslında; gerçek demokrasiyi kurmak görevindedir... Memleketin ekonomik ve 
siyasal ba&ımsızlı&a kavu$masını sa&lamak görevindedir. Bu itibarla, bir sendikacı 
bütün gayretleriyle toplumsal dâvaların çözümüyle u&ra$mak zorundadır. Bu iti-
barla da sendikalar memleket idaresinin dikkat ve eylemlerini sosyal ve ekonomik 
meseleler üzerine çekmek görevindedir. Sendikalar politikaya karı$madan bu gö-
revleri nasıl yerine getirecektir? !$çilerin ve halkın iyili&i için ekonomik tedbirlerin 
alınmasını nasıl isteyeceklerdir? Nasıl sa&lıyacaklardır? Hatırlarsınız ki, sendikacı-
lı&ın kurulması ve geli$mesi siyasi mücadeleler halinde olmu$tur. Hal böyle olun-
ca sendikalar siyasetin dı$ına nasıl itilebilir? Bugün dünya sendikaları geri kalmı$ 
ülkelerin kalkındırılması milletlerarası münasebetlerinin düzenlenmesi, dünya ba-
rı$ının sa&lanması ve korunması gibi dev meselelerle u&ra$maktadır. Bugün dünya-
nın hiçbir yerinde siyasetle u&ra$mıyan sendikacılık yoktur.

Bizde bir lâftır gidiyor, sendikalar siyasete karı$masın. Vaktiyle, sendikalar hiç 
olmasın dendi. Sonra, sendikalar olsun ama sözle$me ve grev hakları olmasın den-
di. "imdi de, sendikacılık olsun ama siyasetle u&ra$ma olmasın deniyor. Türk i$çisi 
nasıl ilk tutucu davranı$ları a$tıysa, bu davranı$ı da öylesine a$acaktır. (T.$.P. sırala-
rından alkı"lar) Çünkü sendikalar siyasete karı$maz sözünün altında, “i$çiler kendi 
yararları yönünden siyasete karı$amaz” anlamı yatmaktadır. !$çiler kendi yararları 
yönünden siyasete karı$acaklardır. Böylece, sonu gelmez $ekilde hâkim çevrelerin 
hükmü altında tutulmaktan kendilerini mutlaka kurtaracaklardır.

Sayın Milletvekilleri,

Millî e&itim her $eyden önce Devlet Plânının gerçekle$mesine uygun bir çer-
çeve içinde ele alınması gerekirken programda bu konuda bir çaba sarf olunmaya 
bile lüzum görülmemektedir. Bu nedenle programın bu kısmında muhtelif ö&renim 



derecelerine ait iyi temenniler ço&unlu&u te$kil etmektedir. Bu temenni ve vaitle-
rin her alanda oldu&u gibi gerçekle$me yol ve imkânları programda yer almamı$tır. 
Meselâ Hükümet Programında, “Bütün köylerin okula kavu$turulması” öngörül-
mektedir. Bu gerçekten arzuya de&er bir hedeftir. Ancak, halen Türkiye’de 16 bin 
köyde okul yoktur. 4 yılda 16 bin köye 16 bin okul yapmak mümkün olacak mıdır? 
Mevcut okullara, ortaokuldan beklemeli ö&renciler, ö&retmen tâyin edilirken yeni 
açılacak okullara ö&retmen bulmak nasıl mümkün olacaktır? Kaldı ki, köyün okul 
dâvasını bütün köy dâvalariyle birlikte ele almadan bu konuyu halletmek mümkün 
olamaz. Bunun gibi ö&retmenlerin hayat $artları, maddi ve mânevi ihtiyaçları yö-
nünden takibedilmesi, türlü ö&renim, e&itim kurumlarının kurulu$ ya da geni$leyi-
$inin yol ve imkânlarına ait programda kayıt bulunmamaktadır.

Di&er taraftan Hükümet gelir seviyesine göre e&itim görme imkânlarının fark-
lılı&ına yani fırsat e$itsizli&ine de somut ve yeterli bir çare getirmemektedir. Gös-
terilmi$ gibi görünen tek çare olarak “kabiliyetli köy çocuklarının ö&retime devam 
edebilmesi, muhtaç durumda olanlara Devletin yardım elini uzatabilmesi için pa-
rasız yatılı ö&renci adedini, süratle artıraca&ız” ifadesi mevcuttur. Oysa ö&retim-
de istidatların ve kabiliyetlerin meydana çıkarılması önce her çocu&un e&itimden 
geçmesiyle mümkündür. Kaldı ki, kabiliyetli bir seçkin sınıfın yeti$tirilmesi, yani 
kültürlü bir elit sınıf yeti$tirilmesi demokratik de&il ancak fa$ist bir e&itimin ilke-
sidir. Türkiye !$çi Partisi bu e&itim ilkesine kar$ıdır. Anayasaya her bakımdan ay-
kırı olarak kurulmu$ “yüksek özel okul” adlı fakültelere programda hiç de&inilme-
mi$tir. Her yıl üniversitelere giremiyen binlerce ö&renciden parası olanlar sınavını 
kazanamadı&ı ve belki de kabiliyetinin hiç de gerektirmedi&i üniversitenin bütün 
haklarına sahibolan bu yüksek özel okullara girebiliyorlar. Anayasanın “sosyal ada-
let” ve “fırsat e$itli&i” amaçlarını tepeliye tepeliye... Parası olmıyan binlerce genç 
de çaresiz kalıyor. Di&er taraftan yıllardır okullarımızda “deneme” adiyle yabancı 
ilkelerin, özellikle Amerikan okullarında uygulanan programları Türkçe’ye aktarma 
yoluna gidilmektedir. “Uzman” adiyle birtakım yabancılar resmî dairelere, okullara 
oturtulmu$tur. Her ileri e&itim düzeninden yararlanmak mümkündür ve hattâ ge-
reklidir. Ama her türlü ba&ımsızlı&ımıza halel getirmeden bu konuda Hükümetin 
dikkatini çekmeyi faydalı buluruz.

E&itim konusunda son olarak, Türkiye’mizde uygarlı&ın, kültürün, aydınlı&ın 
öncüsü olan ö&retmenin, yıllardır türlü tecavüzlere gö&üs germi$ olan bu fedakâr 
vatan evlâtlarının durumuna de&inmek isteriz. Ö&retmenleri yaralamalar, küfür-
ler günlük olaylardan sayılmaya ba$lamı$tır. Türlü mahrumiyetler içerisinde, tür-
lü baskılar altında bulunan ö&retmeni, özellikle köy ö&retmeninin unutmamıza 
imkân yoktur, ö&retmene her türlü teminatı vermek Hükümetin ba$ta gelen vazi-
fesi olmalıdır.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet Programında “bölgeler arasında geli$me farklarını azaltacak, kalkın-
mamızın sosyal adalet ve dengeli bir $ekilde gerçekle$tirilmesinin tabiî bir icabıdır” 
denilmektedir.



Yurdun birçok bölgelerinde, özellikle Do&u ve Güney-Do&u Anadolu’da hayat 
ve ya$ayı$ $artları bakımından büyük farkların mevcudoldu&u Hükümet tarafın-
dan kabul edilmekte ve bölgelerarası dengesizli&in giderilmesi için programda bu 
bölgelerde yapılacak alt yapı tesisleri ve sanayi yatırımlarının hızlandırılaca&ı vade-
dilmektedir.

Do&u ile Batı illerimiz arasındaki dengesizli&in sosyal ve ekonomik sebepleri 
ele$tirilmeden bu dengesizli&in giderilmesi çarelerini bulmak mümkün de&ildir. 
Do&u ve Güney-Do&u illerimizde Ortaça& feodal münasebetleri en koyu bir $ekilde 
hüküm sürmektedir. Do&uda Devlet eliyle tarım sahasında yapılan mahdut yatı-
rımlarla verilen krediler halka intikal etmemekte, buna ra&men do&ulu yurtta$ların 
daha çok sömürülmesine vasıta olacak tarzda a&aların güçlenmesine yaramaktadır. 
Do&u kalkınmasının ilk tedbiri a&alık müessesesinin zararlı nüfuz ve hâkimiyetine 
son verecek tarzda köylüyü toprak sahibi etmektir. Ayrıca altyapı yatırımlarında 
ve Devlet eliyle sanayile$me konularında Do&uya bir öncelik tanımak $arttır. Prog-
ramda belirtildi&i gibi sanayi yatırımlarının özel sektör eliyle yapılmasını beklemek 
ve bunun için müstemlekelerde uygulanan sanayii te$vik edici te$ebbüslerle vergi 
muafiyeti gibi tedbirler Do&u kalkınması için öne sürülen hayâli tedbirler olmak-
tan öteye gidemez. Bu tedbirler Do&ulu a&aların daha çok güçlenmesi ve sermaye 
hareketleri sebebiyle Do&unun bugünkü durumdan daha da geriye gitmesine yol 
açacaktır.

Sayın Milletvekilleri;

Hükümet Programının en önemli bölümü dı$ politika ve dı$ münasebetlere ay-
rılmı$ olan son bölümdür. Gerçekten dı$ münasebetlerin özü, biçimi ve do&rultusu 
toplum geli$mesinin tümünü etkiliyecek bir a&ırlık ta$ır. Türkiye’miz geri bırakıl-
mı$ bir ülkedir, konu$mamızın ba$ında i$aret etti&imiz gibi, kalkınıp ilerlememiz 
her $eyden önce bizim geri kalmamıza sebebolan dı$ kuvvetlere, yani emperyalizm 
ve kapitalizme kar$ı çıkmamıza politik ve ekonomik ba&ımsızlı&ımızı her zaman 
kıskançlıkla korumamıza ba&lıdır. Bundan dolayı Demirel Hükümetinin dı$ mü-
nasebetler hakkındaki görü$lerini T.!.P. Meclis Grupu en büyük bir titizlikle ince-
lemi$tir. Hükümet, Atatürk dı$ politikasından dâima ilham alaca&ını söylüyor ve 
kendince Atatürk dı$ politikasının dayanaklarını saydıktan sonra, dı$ münasebet-
lerimizin aynı do&rultuda aynı istikamette bulunaca&ını belirtiyor.

Hükümetin Atatürk dı$ politikasına sadakat gösterece&i hakkındaki beyanını 
memnunlukla kar$ılarız. Gerçekten Türkiye’mizin ba&ımsız bir varlık olarak ya$a-
ması ve ileri bir toplum haline gelmesi her $eyden önce buna ba&lıdır. Ancak, bugün 
Atatürk dı$ politikasının do&rultusunda bulunamadı&ımız da bir gerçektir. Hükü-
met programında bu gerçe&e de&inilmedi&i gibi, tam tersine bugünkü ba&lantıların 
sürdürülece&ine dair kesin ifadeler vardır.

Sayın Milletvekilleri;

Atatürkçülü&ün, Atatürk dı$ politikasının en kısa fakat en do&ru tanımı, tarifi, 
Türkiye’de her hangi bir yabancı nüfuzuna, yabancı sultasına meydan vermiyecek 



bir politika izlemektir. Kurtulu! Sava!ımızın tarihsel nedenleri ve bütün Atatürk 
devrimlerinin temel hedefleri hep budur. Yani Türkiye’mizi yabancı nüfuzundan ve 
bu nüfuz ister politik, ister ekonomik, ister kültürel nitelikte olsun, daima mâsun 
bulundurmaktır. Olaylara bu açıdan bakılınca, Hükümet programının bu bölümü-
nü de sözlerle öz arasında çeli!ir görmekteyiz. Herkesin bildi"i gibi, Türkiye’miz 
Atatürk’ün ölümünden sonra gittikçe hızlanarak Batı dünyasının nüfuzu altına 
girmi! ve uydusu haline gelmi!tir. Gerekçesi ne olursa olsun, böyle bir politikanın 
Atatürkçülükle hiçbir ili!kisi bulunmadı"ı, tersine Atatürkçülü"e kar!ı bir hare-
ket oldu"u !üphesizdir. Bugün Türkiye’de 35 milyon metrekarelik vatan topra"ı 
A.B.D’nin egemenli"i altında bulunmaktadır. (A.P. den !iddetli gürültüler, “utanmaz 
herif ” sesleri) (Sözünü geri alsın sesleri aya"a kalkıp ba"rı!malar)

BA!KAN — Muhterem arkada!larım lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize 
oturun. (“Sözünü geri alsın” sesleri) Lütfen yerinize oturun efendim... Muhterem ar-
kada!lar, kürsüde konu!an hatibin sözü ancak Ba!kan tarafından kesilir. (Soldan 
gürültüler) Ba!kanın da vazife yapabilmesi için ondan evvel vazife yapmaya kalkan-
ların susması lâzımgelir. (C.H.P. ve T.#.P. sıralarından alkı!lar)

Sayın hatip Türk Devletinin her hangi bir parçasının i!gal altında oldu"una 
dair söyledi"iniz sözü lütfen tavzih ediniz. (Soldan, geri alsın sesleri)

T.".P. GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Devamla) — Birle!ik Amerika 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanmı! ikili anla!malar gere-
"ince Türkiye’mizde bugün 35 milyon metrekarelik vatan topra"ı Amerikan üssü 
halinde bulunmaktadır. Bu bir gerçektir.

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — NATO üssü olarak verilmi!tir. 
Türkiye’nin Rusya’ya kar!ı müdafaası için. (Soldan gürültüler)

BA!KAN — Müsaade buyurun, tavziha ve daha evvel söyledi"i sözü düzelt-
meye hatip devam ediyor. Evet efendim. Lütfen devam edin sayın hatip. Daha evvel 
söyledi"iniz (i!gal altında) sözünü Türk Devletinin de, kar!ılıklı olarak imza attı"ı 
ve Türk Devletinin müsaadesi ile yapılmı! bir hareket oldu"u yolundaki beyanınızı 
lütfen daha açık olarak ortaya koyunuz.

T.".P. GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Devamla) — Türkiye Cum-
huriyeti ile A.B. Devletleri arasında imzalanan ikili andla!malar, Amerika Birle!ik 
Devletlerine Türkiye’de 35 milyon metrekarelik topra"ı üs olarak kullanma yetkisi 
vermi!tir. (Adalet Partisi sıralarından “niçin? sebebini de izah etsene” sesleri...)

BA!KAN — Evet efendim, mevzu hakkındaki konu!manıza devam edin. Tav-
zih edilmi!tir, lütfen devam edin sayın hatip.

T.".P. GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Devamla) — #kili anla!malar-
la Amerikan Devletinin üsleri haline getirilmi! bu vatan topraklarına, Amerikalıla-
rın izni olmadıkça, Devlet kademelerinde hangi yeri i!gal ederse etsin, hiçbir vatan-
da!ımız ayak basamaz. Yurdumuzdaki Amerikan üslerine Türk zabıtası giremez, 
Türk subayı, Türk komutanı, Türk hâkimi giremez, milletin vekilleri giremez, Türk 



bakanları giremez. (Gürültüler) Bu üslerden havalanacak uçaklar, füzeler bizim ha-
berimiz olmadan, Büyük Meclisin onayı alınmadan, yurdumuzu her an vahim teh-
likelerle kar$ıkar$ıya bırakabilir. Yurdumuzdaki Amerikan askerî ve sivil personeli 
diplomatik dokunulmazlıklara benzer imtiyazlarla donatılmı$tır. Millî ba&ımsızlı-
&ın temel unsurlarından biri olan yargı ba&ımsızlı&ımız ve özgürlü&ümüz gözleri-
mizin önünde çi&nenmektedir. Yurdumuzda suç i$liyen Amerikalılar, suç i$ledikleri 
zamanda ödevli bulundukları bahanesiyle, Türk adliyesinin elinden alınmaktadır-
lar. Amerikan heyetleri için ithal edilen mallar yurdumuza gümrüksüz girmektedir.

AHMET N"HAT AKAY (Çanakkale) — Reis Bey, lütfen hatibe ihtar ediniz.

BA$KAN — Sayın hatip bir dakika. Muhterem arkada$larım, zaman zaman 
yerinizden Reise fikir vermek gib bazı hareketlere giri$iyorsunuz. Bu içtüzük bakı-
mından do&ru bir hareket de&ildir. Reis $ayet, usule aykırı olarak, yapması icabe-
den bir $eyi yapmıyorsa veya yapmaması icabeden bir $eyi yapıyorsa usul hakkında 
söz isteyip bu hususu belirtmek milletvekilinin vazifesidir. Ama yerinden tezahürat 
yapmak suretiyle müzakereleri karı$tırmak do&ru bir hareket olmaz.

Muhterem arkada$larım, Hükümet dinliyor, bütün Meclis dinliyor, radyo va-
sıtasiyle Türk milleti dinliyor. Bütün bu söylenenlerin cevabı Hükümet tarafından, 
yanlı$sa yanlı$tır, do&ruysa “$öyledir, $u andla$maya göre yapılmı$tır” $eklinde ve-
rilecektir. Lütfen bu $ekilde müdahalelerle konu$mayı bozmıyalım. (Alkı"lar) Sayın 
hatip lütfen devam edin.

T.".P. MECL"S GRUPU ADINA MEHMET AL" AYBAR (Devamla) — Yur-
dumuzda suç i$liyen Amerikalılar suç i$ledikleri zamanda ödevli bulundukları ba-
hanesiyle Türk adliyesinin elinden alınmaktadırlar. Amerikan heyetleri için ithal 
edilen mallar yurdumuza gümrüksüz girmektedir. Amerikalılara Hükümetin ça&rı-
sı üzerine içi$lerimize karı$mak, vatanda$lara kar$ı Amerikan Silâhlı Kuvvetlerini 
kullanmak hakkı bile tanınmı$tır. Ba&ımsızlı&ımızın ve toprak bütünlü&ümüzün ve 
Cumhuriyetimizin ba$lıca dayana&ı, koruyucusu, Silâhlı Kuvvetlerimizin bu anla$-
malarla hareket serbestisi iyice sınırlanmı$ bulunmaktadır.

Kıbrıs buhranı sırasında, Amerikalılarla e$idolmıyan ittifaklara girmi$ olma-
mızın bizlere nelere mal olabilece&ini açıkça gördük. Üstelik bu ikili sözle$melerin 
bir kısmı Büyük Meclisin onayından da geçmemi$tir.

Sayın Milletvekilleri,

Hal böyle iken Hükümet programında bu durumun sona erdirilece&ine dair 
tek bir kelimeye raslamadık. Tersine Amerika ile olan münasebetlerimizin daha da 
kuvvetlendirilece&i söylenmektedir.

Bu $artlar altında bugünkü ba&ımlı durumumuzun ortadan ne yoldan kaldırı-
laca&ına dair somut teminat verilmedikçe ve hele Amerika ile olan münasebetleri-
mizin daha da kuvvetlendirilip geli$tirilece&i ifade edilirken, Hükümetin Atatürk 
dı$ politikasını izliyece&ine dair sözlerini $üphe ile kar$ılarız. (T.$.P. sıralarından 
alkı"lar) Gerçekten Hükümet programında Atatürk dı$ politikasının hedefleri be-



lirtilirken millî güvenli&imizin her $eyden önce kendi gücümüze dayandırılması ge-
rekti&i i$aret ediliyor. Ve bunu gerçekle$tirme vasıtası olarak Atatürk dı$ politikası-
nın kolektif güvenli&e yöneldi&i söyleniyor. Sayın Milletvekilleri, kavramları tarihî 
çerçeveleri içinde anlamak ve de&erlendirmek zorundayız. Atatürk devrinde kolek-
tif güvenlik dostluk ve saldırmazlık hakları $eklinde, sava$ın kanun dı$ı edilmesi 
$eklinde saldırganlı&ın hukukî tarifi yapılması $eklinde ve saldırgana kar$ı Milletler 
Cemiyeti aracılı&ı ile zecrî tedbirler alınması $eklinde tecelli etmi$tir. Bütün bu süre 
zarfında askerî ittifaklar ve bloklar kurmak suretiyle kollektif güvenli&in sa&lan-
masına asla gidilmemi$tir. Tersine askerî ittifak ve blokların kollektif güvenli&i yok 
edece&i inancı milletlerarası münasebetlerde hâkim olmu$tur. Bu inanç ve tatbi-
kata kar$ı ilk adımlar mihver devletlerinin bir askerî ittifak imzalamalariyle ba$la-
mı$tır ve bunun sonucunda kolektif güvenlik anlayı$ı ve sistemi tarihe karı$mı$tır. 
Yani Atatürk devrindeki kollektif güvenlik anlayı$ı, askerî ittifakları reddeden bir 
kavramdır. Tatbikat da bu merkezde olmu$tur. Oysa Hükümet Programında askerî 
ittifaklar, yani NATO ittifakı ve Amerika ile imzalanmı$ olan ikili anla$malar man-
zumesi bir kollektif güvenlik tedbiri olarak gösterilmekte ve bu ters anlamda kulla-
nılan kolektif güvenli&in Atatürk dı$ politikasının hedeflerinden birini te$kil eden 
ve mahiyetini yukarıda açıkladı&ımız kollektif güvenlik kavramı ile e$ anlamda ol-
du&u kanısı uyandırılmaya çalı$ılmaktadır.

Bunun gibi, Atatürk dı$ politikasının temel dayana&ı bulunan millî güvenli-
&imizi kendi gücümüzle sa&lamak görü$ü de Hükümet Programında ters $ekilde 
yorumlanmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimizin yüksek emir ve komutası Amerika’nın 
elinde bulunan NATO ve CENTO ittifakları içinde yer alması millî güvenli&imizin 
kendi gücümüzle sa&landı&ı anlamına gelmedi&i pek açık bir gerçektir. 

Sayın Milletvekilleri,

"üphesiz bütün varlıklar gibi genel de&i$me kanunlarına tabi olan toplumların 
politikaları da bu de&i$ime uymaktadır. Bundan dolayı Hükümet Atatürk’ün ya$a-
dı&ı yıllarla bugün içinde bulundu&umuz $artların birbirine benzemedi&i ve bun-
dan dolayı Atatürk dı$ politikasının uygulanı$ında zorunlu de&i$iklikler yapıldı&ını 
ileri sürebilir. Ancak böyle bir savunmanın gerçe&i, yani Atatürk dı$ politikasına 
sırt çevirdi&imiz gerçe&ini de asla de&i$tirmiyece&i de ortadadır. Çünkü devletlera-
rasındaki münasebetleri düzenliyen ekonomik ve sosyal kanunlar, büyük ve güçlü 
devletlerle küçük ve güçsüz devletlerin askerî ittifaklar yapmaları halinde, küçük 
devletin son bir tahlille büyük devlet yararına ve çıkarma hizmet etti&ini göster-
mektedir. Bu gerçek Atatürk devrindeki de&erini bugün de muhafaza etmektedir. 
Esasen bundan dolayıdır ki, Atatürk hiçbir devletle askerî ittifak imzalamamı$ ve 
millî ba&ımsızlı&ımızı, toprak bütünlü&ümüzü ve Cumhuriyetimizi her $eyden önce 
kendi millî gücümüze dayanarak korumayı amaç bilmi$tir.

Silâhlı Kuvvetlerimizin donatımını, yerli fabrikalardan sa&lamak fikri, 
Atatürk’ün gerçekle$tirme yoluna soktu&u fikirlerin ba$ında gelir. Beri yandan, he-
nüz yurt içinde yapamadı&ımız silâhlar için de bunların ba$ka ba$ka devletlerden 
sa&lanması, böylece millî savunmamızın her hangi bir yabancı Devletin nüfuz ve 



tesiri altına girmesi tehlikesini titizlikle önlemek, Atatürk devrinde millî savunma 
politikamızın ba$lıca amacı olmu$tur.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet programında Sovyetler Birli&i ile münasebetlerimizin “Ba&ımsızlık 
ve toprak bütünlü&üne saygı, hak e$itli&i ve âdemi müdahale prensipleri dairesin-
de” devam ettirilece&i ve geli$tirilece&i belirtiliyor. Öteki kom$u devletlerle de aynı 
prensiplere uygun olarak münasebetlerimizin geli$tirilece&i ifade ediliyor. T.!.P. bu 
beyanları memnunlukla kar$ılar. (Alkı"lar) Kom$ularımızla münasebetlerimizin 
normalle$tirilmesine de her iki taraf için büyük yarar vardır. Ancak bir nokta üze-
rinde durmak isteriz.

Hükümet kom$ularımız ve Sovyetler Birli&i ile münasebetlerimiz konusunda 
ba&ımsızlı&ımız, toprak bütünlü&ümüz ve içi$lerimize karı$mama ilkeleri üzerinde 
pek haklı olarak hassaslıkla durdu&u halde, acaba neden aynı uyanıklık ve hassaslı&ı 
Amerika ile münasebetlerimiz konusunda göstermemi$tir. (Soldan, gürültüler, T.$.P. 
sıralarından alkı"lar) Çünkü biraz önce belirtti&imiz gibi bu münasebetlerin ba&ım-
sızlı&ımızı, egemenlik haklarımızı zedeledi&i bir gerçektir.

Sayın Milletvekilleri,

T.!.P.’ne göre ba&ımsızlı&ımızı, egemenlik haklarımızı herkese kar$ı aynı titiz-
lik ve kıskançlıkla korumak zorundayız. Bundan dolayı biz bütün devletlerle olan 
münasebetlerimizde aynı ölçülerin titizlikle uygulanmasını isteriz. Birle$ik Ame-
rika Devletleri ve Sovyetler Birli&i ile münasebetlerimizin millî ba&ımsızlı&ımızı 
koruma bakımından aynı uyanıklık ve aynı titizlikle ayarlanmasını ve bu iki büyük 
Devletle münasebetlerimizin aynı mesafede bulunmasını isteriz. Bizim için ba&ım-
sızlı&ımız pahasına bir tercih yapmak söz konusu olamaz. Biz T.!.P. liler olarak da-
ima Türkiye’yi tercih ederiz. (Alkı"lar) Ne Batının ne de Do&unun uydusu olmaya 
tahammülümüz yoktur. (Alkı"lar) Türkiye’de yalnız Türk Bayra&ı dalgalanır; yalnız 
Türk halkının egemenli&i yürür. Türkiye Türkiyelilerindir.

Sayın Milletvekilleri,

Milletlerarası münasebetlerde savundu&umuz bu kıskançça istiklâlci görü$, 
$üphesiz bizi yalnızlı&a mahkûm etmek anlamını ta$ımaz. T.!.P. Amerika dâhil bü-
tün dünya devletleri ile e$itlik, kar$ılıklı menfaat ve saygı esasları dairesinde tam 
ba&ımsız münasebetler kurulup geli$tirilmesini istemektedir. (Alkı"lar)

Özellikle bizim gibi Millî Kurtulu$ Sava$ı vererek ba&ımsızlıklarına kavu$mu$ 
ve emperyalist ve kapitalist dünyaya kar$ı koymakta devam eden “3’üncü dünya” 
devletleri ile yakın münasebetler kurulmasında her bakımdan büyük yarar görmek-
teyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet programında Kıbrıs buhranının ne yolda çözümlenece&ine dair her 
hangi bir somut beyana rastlanmamaktadır. Gerçi Hükümet müttefiklerimizle 
görü$erek bu meseleyi çözümlemek umudunda oldu&unu ifade etmektedir. Fakat 



görü$melerin beklenen sonuçları verebilmesi, ancak, Kıbrıs buhranını do&uran ne-
denlerin te$his edilmesi ve bu nedenlerin do&rultusundan çıkılarak görü$meler için 
yeni bir ortamın hazırlanmasına ba&lıdır.

Kıbrıs dâvasının Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türk toplulu&u aleyhinde geli$mesi 
!ngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin Yunanlı ortaklarını desteklemelerinin bir 
sonucudur. Oysa, bizim Hükümetlerimiz Kıbrıs dâvasını yine de Amerikalıların ve 
!ngilizlerin yardımı ile çözmek istemi$ler ve bu istekleri Kıbrıs dâvasını büsbütün 
bir çıkmaza sokmu$tur. Yeni Hükümetin de aynı yolu izliyece&i anla$ılmaktadır.

T.!.P. nin bu meseledeki görü$ünü arz etmek istiyorum:

Kıbrıs meselesini her $eyden önce emperyalistlerin elinden çekip almak, bu-
nun için de emperyalizme kar$ı olan devletlerin bu dâvada bizi desteklemesini 
sa&lamak $arttır. Bu maksatla T.!.P. Millî menfaatlerimize ve Kıbrıs’taki Türklerin 
menfaatlerine en uygun çözüm $ekli olmak üzere Kıbrıs’ın yabancı üslerden temiz-
lenmesini, silahsızlandırılmasını ve milletlerarası garanti altında her iki toplulu&un 
haklarına e$it saygı gösteren ba&ımsız, federatif bir Devlet olmasını teklif etmek-
tedir. Ve T.!.P. yalnız ilgili tarafların, yani Türkiye’nin, Yunanistan’ın ve Kıbrıs’taki 
Türk ve Rum topluluklarının temsilcileriyle Birle$mi$ Milletlerden bir temsilcinin 
bir yuvarlak masa toplantısı yapmasını uzun zamandan beri teklif etmekte ve Hü-
kümetlerden talebetmektedir.

Sayın Milletvekilleri,

Dı$ politikamızı kökten bir revizyona tabi tutmadıkça Hükümet programında 
askerî blokların bugünün gerçeklerine uymadı&ı yolundaki iddiaları da, 3’ncü dün-
ya devletleri ile sıkı münasebetler kurulaca&ı yolundaki beyanları da, Türkiye’de 
bu konularda son derece hassas olan ve gücünü her zaman hissettirmekte bulunan 
uyanık sosyal kuvvetlere Hükümetçe sözle yapılmı$ bir taviz saymaktayız.

Türkiye geri kalmı$ bir toplumdur. Gerilikten kurtulmak, hürriyetine sahip 
çıkmak için milletimiz bir Kurtulu$ Sava$ı vermek zorunda kalmı$tır. Hükümetin 
bu tarihî gerçe&i asla gözden kaçırmamasını isteriz. Kurtulu$ Sava$ının amaçları 
ile çeli$en yöntemler pe$inde olmaktan titizlikle kaçınmasını isteriz. Koca Osmanlı 
Devleti Batı kapitalizminin yörüngesine girdikten sonra çöküp gitmi$tir. Kurtulu$ 
Sava$ı Batı kapitalizminin ve emperyalizminin bize dayattı&ı yarı sömürge rejimine 
son vermek için yapılmı$tır. Fakat, Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’miz ya-
va$ yava$ Batı kapitalizminin ve emperyalizminin yeniden nüfuzu altına girmi$tir. 
Kalkınma ve ilerleme dâvamızın çözümü kapitalizmin nüfuzundan kurtulmamıza 
her türlü ve nereden gelirse gelsin bütün yabancı etkilerden kurtulmamıza ba&lıdır. 
Oysa Hükümet sözlerimize ba$larken de belirtti&imiz gibi bu gerçekten habersiz 
görünmekte ve Türkiye’nin kapitalizm yolu ile kalkınabilece&i görü$ünü savun-
maktadır.

Sayın Milletvekilleri,
Milletçe kurtulu$ yolumuz en kısa zamanda Atatürk dı$ politikasına samimi-

yetle dönmemize ba&lıdır. Türkiye’mizde hiç bir yabancı nüfuzuna, ne Batının, ne 



Do&unun, ne de yabancı her hangi bir devletin, millî ba&ımsızlı&ımızı zedeliyen 
egemenlik haklarımızı çi&niyen imtiyazlara sahibolmasına asla meydan verilme-
melidir. Millî Kurtulu$ Sava$ını, tarihin yazdı&ı !lk Kurtulu$ Sava$ını, ölümsüz ön-
der Atatürk’le elele zafere ula$tırmı$ olan halkımız, içinde bulundu&umuz ikinci 
kurtulu$ hareketini de mutlaka ba$arıya ula$tırmak azim ve kararındadır. (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar)

Türkiye !$çi Partisi olarak, imzalamı$ oldu&umuz bütün anla$maların derhal 
gözden geçirilmesini ve bunlar arasında millî ba&ımsızlı&ımızla, egemenlik hakları-
mızla ba&da$mıyanların, devletler hukuku kurallarına uyularak hemen feshedilme-
sini kutsal bir millî vazife saymaktayız. (Alkı"lar) Atatürk’e ba&lılık yeminleri, Ata-
türk dı$ politikasından ilham alınaca&ı vaitleri ancak Hükümetin bu yolda adımlar 
atmasiyle ciddiye alınabilir.

Sayın Milletvekilleri,
Vaitlerle dolu fakat bu vaitlerin gerçekle$tirilmesi yolunda gerçek hiçbir ted-

bir getirmiyen ve Türkiye’mizi gittikçe daha çok çıkmaza sokacak, içinde bulun-
du&umuz buhranı daha derinle$tirecek olan Hükümet Programının kar$ısındayız. 
Bununla beraber Hükümetin yoksul halk yararına ve ba&ımsızlı&ımızdan yana her 
gerçek teklifini destekliyece&imizi beyan ederiz. Ancak bu programiyle Hükümete 
güvenoyu veremiyece&imizi üzülerek söylemek zorundayım.

Sayın Milletvekilleri;
T.!.P. Grupu adına Yüce Meclisin bütün üyelerini derin saygı ile selâmlar beni 

dinlemek lûtfunu gösterdi&inizden dolayı hepinize te$ekkür ederim. (Alkı"lar)
BA$KAN — Söz sırası C.K.M.P. Grupu adına Sayın Alparslan Türke$’indir. 

Buyrun Sayın Türke$. (C.K.M.P. sıralarından alkı"lar)
C.K.M.P. GRUPU ADINA ALPARSLAN TÜRKE$ (Ankara) — Sayın Ba$kan, 

Büyük Meclisin saygı de&er üyeleri,
Hükümet programını dikkatle inceledik:
Bu büyük vaitler ve ümitler vesikasında ifade edilen bütün iyi dileklerin ger-

çekle$mesini, gösterilen hedeflere hizmet süresi içerisinde ula$ılmasını temenni 
ediyoruz. Milletin hizmet vekâletini almı$ her iktidarın her Hükümetin mutlaka 
muvaffak olmasını isteriz. Hizmet nöbetine gelmi$ olanların ba$arısı ve bu ba$arı-
dan do&acak mutluluk milletindir. Bu dü$ünce ve duygu ile A.P. Hükümetinin ba$a-
rılı olmasını samimiyetle diliyoruz. C.K.M.P. olarak Hükümete iyi niyetli ve müspet 
her icraatında yardımcı olmayı taahhüd ediyoruz.

Milletçe içinde ya$adı&ımız büyük sıkıntı ve zorluklar “ancak hep birlikte gö-
&üsliyece&imiz gayret ve faaliyetler neticesinde yenilebilir” dü$ünce ve idrâkinin 
umumile$mesini ve özellikle Hükümet edenlere, iktidar temsilcilerine hâkim olma-
sını zaruri görüyoruz.

Hükümet programında yeralan A.P.’sinin “Anayasamızın teminat altına aldı&ı 
bütün temel hak ve hürriyetleri, millî müesseseleri korumayı, huzuru, refahı, saa-
deti, affı, müsamahayı vad ederek geldi&i” ifadesiyle “Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs 



inkılâbına dayanan ve millî iradenin tasvibine mazhâr olan Anayasamızın ruhu ve 
metni ile hâkim kılmayı $a$maz bir hedef” olarak gösteren taahhüdün do&ruluk 
ve samimiyetinden emin olmak isteriz. Seçimlerden önce ve bilhassa seçimler es-
nasında A.P. li birçok arkada$larımızın halk içindeki konu$maları, davranı$ları ve 
hareketleri, programda yer alan isabetli ve güzel görü$lerin tamamı ile tersi istika-
metinde olmu$tur.

C.K.M.P. yeni bir devrin açılması dile&i ile iktidar partisi mesullerinin prog-
ramdaki ifadeleriyle tezat te$kil eden davranı$larını unutmaya hazırdır. Yeter ki 
A.P. liderlerinin bir sevgi, karde$lik ve hizmet devri açma vait ve taahhütleri bir 
uyutma ve avutma takti&i olmasın.

Söz ve fiilin uygunlu&unu istiyoruz.
Umumi Devlet düzeni ve rejim meselesi:
Demokratik hukuk ve refah devletinin temel kurumlarının gerçekle$mesiyle 

Türkiye’mizde artık rejim meselesinin, sistem ve siyasi düzen dâvasının çözülmü$ 
olmasını ve tartı$ma konusu olmaktan çıkmasını arzu ederiz.

Ama unutmıyalım ki, demokrasi ve Cumhuriyet, yüksek bir fazilet rejimidir. 
Demokrasiyi ve Cumhuriyeti inançsızlık, faziletsizlik, kanunları ayakaltına almak, 
yalan ve iftira ve zorlama temelinden yıkar.

Milletin A. Partisine hizmet vekâletini veri$te, zararlı neticeleri henüz bütün-
lü&üyle anla$ılmamı$ bir iktidar devrine duydu&u özlemden çok Türk Milletinin 
özellikle mânevi de&erlerinin korunaca&ına ve yüceltilece&ine dair verilen taahhü-
de inanı$ın rolü vardır. Bu sebeple A.P. iktidarının mesullerinden yüksek bir siyasi 
ahlâk fazilet ve prensiplere ba&lılık beklemek ve istemek milletin hakkıdır.

Türk Milleti Büyük Meclise seçip gönderdi&i insanların hareketlerini izlemek-
tedir. Bu hareketlere inançların, program ve prensiplere ba&lılı&ın hâkimiyetini 
istemektedir. Millet seçti&i insanların ki$iliklerini menfaat kar$ılı&ında pazara çı-
kartmalarından politik transferlerden üzgündür.

Programda, iktidarın, muhalefetle isti$are edece&ine dair bir hususa rastla-
yamadık. Bilhassa önemli konularda, iktidarın muhalefetle isti$aresinin önemini 
belirtmek isteriz.

!dari reform konusu: 
Aziz milletvekilleri,
Milletçe ilk ve temel arzu ve ihtiyacımız modern bir Devlet kurulu$una, mo-

dern bir idare cihazına ula$abilmektir.
Masraflı ve a&ır i$leyen, verdi&inden çok alan, halkı ezen, hizmetleri yetersiz 

kalan idare cihazının, verimli, rantabl i$leyen modern demokratik bir halk hizmeti 
kurumu haline getirilmesi $arttır. Bu amaçla idari reform zaruridir.

C.K.M.P.’nin programındaki temel taahhütlerinden olan idari reform ve reor-
ganizasyonun Hükümetçe benimsenmi$ olmasından çok memnunuz.. C.K.M.P. bu 
yöndeki çalı$maların yardımcısı ve murakıbı olacaktır.



Devlet te$kilât ve dairelerindeki israfın ve lüksün, fazla memur istihdamının 
gayriilmî i$leyi$in, ehliyetsizli&in yarattı&ı zararların süratle önlenmesini, memura 
insan onuruna ve Devlet temsilcili&ine uygun ya$ayı$ ve hizmet imkânı yaratılma-
sını, idarenin tahakküme de&il, halka hizmete memur oldu&u inancının yaygın ve 
hâkim hale getirilmesini istiyece&iz. Hükümetin tarafsız ve verimli bir idare kurma 
çabalarının partizan tercih ve tasfiyeler için bir vesile ve imkân haline getirilmeme-
sini temenni ederiz. Hükümeti bu noktada ikaz ederiz.

Komünizm Konusu:
Kendi temel kültür ve inançlarına ba&lı tam ba&ımsız bir millî Devlet ve mil-

let olarak ya$ama temel ülkümüzdür. Ba&ımsız millet varlı&ımıza, temel de&erler 
sistemimize aykırı bulunan komünizme kar$ı yapılacak mücadeleye destek ve yar-
dımcı olmak millî ödevimizdir. (C.K.M.P.’den alkı"lar) Komünizme kar$ı mücade-
lede ihtilât unsuru olan sefalet ve e$itsizlik $artlarının yenilmesini, sosyal adalet 
ve güvenli&in gerçekle$tirilmesini temel tedbirler olarak görmekle beraber yeterli 
bulamayız. Korumak ve geli$tirmek istedi&imiz millî de&erler sisteminim vuzuhlu 
ifadesi ve ö&retilmesi milliyetçilik ruhunun, millî $uurun uyanık tutulması, millî 
kültürün ve dü$ünce hayatının geli$tirilmesi, zenginle$tirilmesi de bu mücadelenin 
ba$lıca dayana&ıdır. (Alkı"lar)

Komünizm memleketimizde gizli bir $ekilde çe$itli konuları kurcalıyarak usta-
ca tahrikler düzenlemektedir. Bu tahriklerden millî birli&imiz ve Devlet bütünlü&ü-
müz için büyük bir tehlike te$kil eden mezhepçilik ve bölgecilik konularına özellikle 
dikkati çekmek isteriz. Aynı memlekettin çocukları ve biribirilerinin öz karde$leri 
olan çe$itli bölgelere ve mezheplere mensup vatanda$larımızın biribirilerine kar$ı 
kı$kırtılması faaliyetlerini dikkatle izlemeli ve önlemeliyiz.

Muhterem arkada$larım;
Türkiye Devleti 900 yıldan fazla hayatı olan bir varlıktır. Onu, bu vatanın ço-

cukları elele beraber kurdular ve bugünlere kadar yanyana $anlı mücadeleler vere-
rek beraber ya$attılar. Yabancı kuvvetler tarafından beslenen böyle ayırıcı parça-
lıyıcı faaliyetlere kar$ı da yine hep beraber sert bir $ekilde elbette dikileceklerdir. 
(Alkı"lar)

Bugün Türkiye’nin sahiboldu&u zengin petrol rezervlerinin ço&unlukla Fırat 
nehrinin do&usunda bulunu$unun bölgecilik tahriklerinin ana sebeplerinden birini 
te$kil etti&ine dikkati çekmek isteriz. Aleyhimizdeki kötü tahriklerin yalnız bir blok 
tarafından de&il, çe$itli bloklara mensup kuvvetler tarafından zaman zaman kulla-
nıldı&ını ve lüzum görüldükçe de kullanılaca&ına i$aret etmeyi faydalı saymaktayız. 
Onun için petrol meselemizi kupkuru bir ekonomik konu olarak mütalâa etmek 
yerine bu konuyla ilgili siyasi sorunları da birlikte hesaba katarak, memleket için 
en faydalı yolu tâyin etmek gerekir.

Aziz arkada$lar;
Komünizme kar$ı mücadelede birlik beraberlik olmak ancak Komünizme kar$ı 

mücadelenin fikir ve söz hürriyetinin bir tahdit ve zincir hâline getirilmesini de 
sakıncalı gördü&ümüzü ifade etmek isteriz.



Millî E#itim Meselesi:
Hükümetin millî e&itim hizmeti için taahhütleri memnuniyet vericidir. Ger-

çekle$mesini can ve gönülden arzu ederiz. Ama bir hizmet dönemi ölçüleri içinde ve 
iktidarın takibetti&i ve temsil etti&i politikaya göre ciddiyet ifade etmekten uzak-
tır. Milletin bütün kaynaklarının seferber edilmesi büyük fedakârlıklara, radikal bir 
plânlı devreye girmesi hâlinde ancak, bir neslini hayatı içinde gerçekle$tirilebilecek 
hedeflerin yuvarlak ifadelerle bir hizmet dönemi içinde ifade edilmi$ olması, güven 
sarsıcıdır. Programda ifade edilen ölçü ve A.P.’nin temsil etti&i politika sistemi için-
de bir millî e&itim hizmeti, mevcut bütçenin tümüyle dahi gerçekle$tirilmez.

C.K.M.P. temel e&itimin önemini takdir eder. C.K.M.P. e&itimin her kademe-
sinde hizmet imkânlarını artıran bir seferbeli&i zaruri görür. Ancak, e&itim, müsta-
kil, iktisattan ayrı bir saha de&ildir. !ktisadi kalkınma plân ve hedefleriyle organik 
olarak rabıtalı olmıyan bir e&itim plânı ba$arısızlı&a mahkûmdur. Ve zararlıdır.

Aziz arkada$lar,

Köylerin okula kavu$turulması, ilkö&retim kadrosuna yeter sayıda ö&retmen 
yeti$tirilmesi, kabiliyetli köy çocuklarının ö&retime devam edebilmesi için muhtaç 
olanlara Devletin yardım etmesi vaitlerini sevinçle kar$ılıyoruz.

Ancak millet; belirsiz, hudutsuz vaitlerin mâna ve de&eri olmadı&ını bilmekte, 
belirli neticeler istemektedir.

Hükümetten taahhüdetti&i hizmetin reel $ümulünü soruyoruz!

E&itim adaletini ne ölçüde tesis edecektir?

43.000 köyümüz var. Cumhuriyetin 43’üncü yılındayız. Bu 43 yıl içinde Devlet 
her köyden bir çocu&a olsun ilkokulun üstünde bir e&itim imkânı hazırlamı$ mıdır?

Yazık ki yüksek tahsil köylü ve i$çi çocukları için bir hayal olarak kalmı$tır, 
kalmaktadır.

Cumhuriyetin 43 yılı boyunca her köyden bir çocuk e&itmemize kar$ılık, her yıl 
her köyden 8-10 delikanlıyı hudut nöbeti beklemeye davet ederek tarlasından, i$in-
den ayırdı&ımızı, köyden hep aldı&ımızı ama ona hiç vermedi&imizi hatırlıyalım.

Biz C.K.M.P. olarak bu adaletsiz hali Türk köylüsü adına protesto ediyoruz.

Hükümetten e&itim adaletini gerçekle$tirmek köylü, i$çi varlıksız aile çocukla-
rını okutmak için müessir ve yeterli tedbirler almasını istiyoruz.

Hükümet programında idari reforma de&inilmi$ ve geni$ bir reform yapılması 
zorunlu&u belirtilmi$tir. Biz de buna katılmaktayız. Buna ilâve olarak adalet cihazı-
mızda da reform yapılmasını ve süratli, adaletli uygulama sa&lanarak vatanda$ların 
bu sahadaki i$lerinin kolayla$tırılmasını çok önemli görmekteyiz, özellikle köylü, 
i$çi, yoksul vatanda$larımız için de adalet i$lerinde rehber olacak, kendilerine yar-
dım ve destek sa&lıyacak bir düzenin kurulmasını tavsiye etmek isteriz. Özel bilgi 
ve uzmanlık istiyen adalet ve hukuk i$lerinde avukat tutamıyacak durumda olan ve 
yol, yöntem bilmiyen vatanda$larımıza gerekli imkânları sa&lamak üzere, kurulma-



sı Hükümet programında yeralmı$ olan sosyal sigortalar çerçevesi içinde bir adalet 
sigortası da sa&lanmalıdır.

Programda seçim sisteminin de&i$tirilece&i de yer almı$ bulunmaktadır. "im-
diki Seçim Kanunu henüz bir kere tecrübe edilmi$tir. Mahzurlu olup olmadı&ı da 
incelenmeye muhtaçtır. Birkaç devre kullanılmadan bir kanunun acele yeniden 
de&i$tirilmeye kalkı$ılması isabetli olmıyaca&ı kanaatindeyiz. Geçmi$ devrelerde 
ba$ka iktidarlar da bir devre uygulanmakla yetinerek bu gibi de&i$iklikler yapmı$-
lar ise, böyle bir davranı$ örnek olarak alınmamalıdır. Geçmi$ birçok iktidarlar za-
manında her hangi bir Hükümet muhalefet tarafından tenkid olundukça kendisini 
haklı göstermek için tenkid edenlerin de iktidarda iken bu gibi davranı$larda bu-
lundu&unu ileriye sürmü$lerdir. Fakat, unutulmamalıdır ki, tenkid edenlerin evvel-
ce hatalı davranı$larda bulunmu$ olmaları iktidarların da yeni hatalar i$lenmesine 
hak kazandıramaz. (Bravo sesleri ve alkı"lar)

Programda memleket gerçeklerine uygun $ümullü bir af kanun tasarısının da 
hazırlanaca&ı ifade olunmu$tur. Bunu da yerinde ve faydalı bulmaktayız. Böyle bir 
tasarıda siyasi suçlularla basın suçlularının da yer almasının memlekete huzur ge-
tirece&ine inanmaktayız.

Tasarruf bonoları konusundaki Hükümetin beyanını yeterli bulmadık. Bu mü-
essese bugün simsarlar elinde dejenere bir hale gelmi$tir. Fakir memur ve görevliler 
tasarruf bonolarını ancak %25 ilâ 30 de&erine simsarlara kaptırmaktadırlar. Tasar-
ruf bonolarının münasip tedbirleri bulunarak toptan kaldırılmasına çalı$ılmasını 
uygun görüyoruz.

Programda adları zikredilmeden geçilmi$ olan eski emekliler konusuna da i$a-
ret etmeyi vazife sayıyoruz. Bugün yurdumuzda çe$itli yıllarda emekliye ayrılmı$ 
olan vatanda$larımızın emeklilik maa$ları arasında büyük farklar bulunmaktadır. 
Bir ba$ka haksızlık ve huzursuzluk konusu olan bu durumla da Hükümetin yakın-
dan ilgilenmesini dilemekteyiz.

!ktisadi kalkınmada gaye olarak sadece fert basına dü$en geliri süratle artır-
mak ve bölgeler arasında denge meydana getirmek yeterli de&ildir kanısındayız.

Bunlarla beraber ve bunlara ek olarak anakonularda kendi kendine yeten ve 
artan bir memleket haline gelmeyi de dü$ünmek gerekir. Belirli bir ölçüde kendi iç 
kaynaklarına ve iç pazarlarına dayanmıyan ekonomiler, sa&lam kabul olunamaz. 
"oven bir otar$iye kar$ı olmakla beraber, kalkınmamızın hedefi anakonularda ken-
di kendine yeter hale gelmek olmalıdır. Onun için mutedil bir otar$i sistemine yö-
nelmeyi isabetli gördü&ümüzü belirtmek isteriz.

Yatırımlar konusunda de önemli gördü&ümüz bir noktaya i$aret etmeden ge-
çemiyece&iz. Yatırımlar, kesinlikle üretimi âzami dereceye çıkarma gayesiyle yapıl-
malıdır.

Plânlama konusuna gelince;
Plânlama Te$kilâtı ve plân faaliyetleri üzerinde Hükümetin ileriye sürdü& bazı 

görü$lerle esaslı ayrılıklarımız vardır. Plân demek ilmî ve teknik esaslara dayanarak 



öncelikler tâyin etmek ve ekonomik faaliyetleri keyfilikten kurtararak bir disipli-
ne sokmak ve memleket ihtiyaçlarına göre belirli bir yöne çevirmektir. Hükümet 
programında “emredici plânın demokratik ilkeler ve Anayasa düzeniyle ba&da$ması 
mümkün de&ildir. Plân, ancak âmme sektörü için ba&layıcı ve emredici bir nitelik 
kazanabilir” denilmektedir. Bu görü$ün çok yanlı$ oldu&u inancındayız Bu, $u de-
mektir. Âmme sektörü için plân vardır olacaktır; fakat özel sektör için plân yoktur 
yani plansızlık esas olacaktır. Keyfilik esas olacaktır. Böyle bir $ey uygun görüle-
mez. !sraf ekonomisine sebebolan rastgele ekonomik ve ticari faaliyetler memleket 
için daima zararlı olmu$tur. Türkiye’nin süratle kalkınmasını sa&lıyacak esaslara 
göre hem kamu sektörü için hem de özel sektör için ba&layıcı, yol gösterici ve yöne-
tici vasıfta bir plânlama esas olarak kabul olunmalıdır.

Ziraatin kalkındırılması için programda yer alan isabetli tedbirler bazı $eyleri 
de eklemek istiyoruz. Bunlardan birisi pancar ekiminde uygulanan ilmî çalı$ma ve 
disiplinin di&er ziraat alanlarına ve özellikle tütüne de uygulanmasını yerinde bul-
maktayız. Bilhassa hâli hazır pancar fiyatlarının, müstahsili zarardan kurtaracak ve 
eme&inin de&erini elde edecek $ekilde artırılması çok uygun bir hareket olacaktır. 
C.K.M.P. Grupu olarak orman konusunda, bir Orman Bakanlı&ı kurulması lüzumu-
na i$aret etmek isteriz.

Programda toprak reformundan hiç bahsedilmemi$ bulunmaktadır. Ziraat re-
formu ile toprak reformunun birbirinden ayrı dü$ünülmesine imkân olmadı&ı gö-
rü$ündeyiz. Bunun için ziraat reformunun ba$ında toprak reformunu da ele almayı 
ve memleket menfaatlerine en uygun bir $ekilde çözüme ba&lamayı Hükümete tav-
siye ederiz.

Programda nüfusumuzun sektörlere göre da&ılı$ının planlanmasına hiç de&i-
nilmemi$tir. Nüfusumuzun bugünkü da&ılı$ını plânlı bir $ekilde yeniden tanzim et-
mek ve de&i$tirmek zorunlu&undayız. %77 köylerde ve ziraat sektöründe bulunan 
halkı, ölçülü bir oranla sanayi, ula$tırma ve di&er hizmetler sektörlerine aktarmak 
gereklidir. Nüfus da&ılı$ını ba$ıbo$ bırakmak ileride bütün kalkınma faaliyetlerini 
altüst edecek güçlükler ortaya getirir.

Programda yerle$me konusuna da de&inilmemi$tir. Türk milletinin bugünkü 
yerle$me durumunu ilmî bir $ekilde inceliyerek yeniden düzenlemek gerekir. Bu, 
Türkiye kalkınmasının temel sorunlarındandır. Bu konu ile birinci olarak köy ve 
köylü vatanda$larımızın durumu göz önüne alınmalıdır. Hükümet programında 
köyden ba$lamıyan ve köylüye dayanmıyan bir kalkınmanın kalkınma olamıyaca&ı-
na i$aret olunmaktadır ki, bu görü$ü bizler de derin bir takdir ve heyecanla kar$ılı-
yoruz. (C.K.M.P. sıralarından alkı"lar)

Halen %92’si yoldan, %68’i içme suyundan, %98’i elektrikten mahrum köyleri-
mizin durumu, üzerinde duraca&ımız en önemli bir konudur. Yapılması gerekli 150 
bin Km.lik köy yollarından henüz 13 bin Km. yapılmı$, 137 bin Km. hizmet bekle-
mektedir. Bu 137 bin Km.lik yolun her mevsimde i$ler hale getirilebilmesi için Km. 
ba$ına ortalama 60 bin liradan 8 milyar 220 milyon liraya ihtiyaç vardır. Türkiye’de 



65.730 köy ve mahalle vardır bunun ancak 21 bin kadarına içme suyu sa&lanmı$tır. 
Geriye kalan 44.230 köy ve mahalle için 4 milyar 500 milyon lira masraf gerekmek-
tedir. Türkiye’de mevcut 36 bin muhtarlıktan ancak 450’sinde elektrik vardır geri-
ye kalan 34.550 muhtarlı&ı elektri&e kavu$turmak için 5 milyar 500 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. Yani Hükümet programının be$ satırlık küçücük bir paragrafında 18 
milyar 220 milyon liralık bir harcamayı icabettiren faaliyetler yer almı$tır. Bunun 
gerisinde, sulu ziraat yapılması mümkün 5 milyon hektar araziden 4 milyon hek-
tarı sulamak için yatırım yapılması gerekmektedir. Bunun için de 90 milyar Türk 
Lirasına ihtiyaç vardır. Görülüyor ki memleketin muhtacoldu&u büyük faaliyetler, 
büyük imkânlara ihtiyaç göstermektedir. Programda bunların nasıl, ne $ekilde ve 
nereden sa&lanarak yapılaca&ı hiç belirtilmemi$ bulunmaktadır.

Programda “Atom ve nükleer enerjiden ne zaman ve nasıl faydalanılaca&ı ça-
lı$malarına titizlikle devam olunacaktır” denmektedir. Biz, bunu da yeterli bulmu-
yoruz. Atom ve nükleer enerji konusunda daha süratli çalı$malar yapılmasını ve 
kısa zamanda hedefler tesbit edilerek uygulanmaya geçilmesini gerekli sayıyoruz. 
Bugün ilim ve teknikte büyük ilerlemeler meydana gelmi$ ve bu ilerlemeler dur-
madan ba$döndürücü bir hızla devam etmektedir. !lim ve teknik, milletlerin asıl 
gücünü ve imkânlarını te$kil etmektedir. Saha geni$li&ini ve nüfus kalabalı&ını 
ikinci plâna dü$üren ilim ve teknik kudreti sayesinde, bugün çok küçük topluluklar 
dahi, kalabalık topluluklarla boy ölçü$ebilecek hale gelmi$lerdir. Bunun için yüksek 
kaliteli ilim ve fen adamları yeti$tirmek ve her konu ile ilgili geni$ ilmî ara$tırma 
lâboratuvarları kurmak yoluna gidilmelidir. Ve bu konu her konudan daha üstün 
bir öncelikle ele alınmalıdır.

C.K.M.P. programında yer alan temel ilkelerden ikisinin ilimcilik ve teknikcilik 
olması bu inançtan do&mu$tur.

Muhterem arkada$larım,

Sosyal adaletin ve güvenli&in sa&lanması konusuna programda geni$ yer veril-
mi$ bulunmaktadır. Bunları uygun görmekle beraber bütün Türk halkını içine alan 
geni$ bir sosyal yardımla$ma te$kilâtı kurulmasını gerekli saymaktayız. Özellikle 
sa&lık hizmetinin sosyalle$tirilmesini faydalı görüyoruz. Ayrıca, hastanelerde, köy-
den gelecek hastalar için yatak kontenjanı tesbit edilmesini ve köylü vatanda$ların 
bu bakımdan sıkıntılarının hafifletilmesini gerekli sayıyoruz. (Alkı"lar) Buna ait 
birçok üzücü olaylar her gün meydana gelmektedir.

Dı! politika:
Dı$ politika konusunda Hükümet gayet önemli ifadelerde bulunmu$tur. Biz, 

dı$ politikamızda yabancı devletlerle münasebetlerde mütekabiliyet, yalnız millî 
menfaatlerimizi kaale almak ve fertlere hürriyet, milletlere istiklâl prensiplerine 
dayanmayı gerekli sayıyoruz. Bugün milletlerarası münasebetlerde kültür yakın-
lıkları kurmak ve kendi kültürümüzü ba$ka milletlere tanıtmak ve yaymak, dünya 
barı$ı ve kendi menfaatlerimiz yönünden çok önemli bir konudur. Özellikle propa-
gandaya büyük de&er vermek gerekir. Kültür yayılması için dünya üzerindeki çe$itli 



devletlerde büyük müesseseler kurulmu$ ve çabalar harcanmaktadır. Çünkü bu sa-
yede büyük siyasi ekonomik menfaatler de elde edilebilmektedir. Bugünkü sınır-
larımız dı$ında bulunan Türk kültürüne ba&lı topluluklara Hükümetin dikkatini 
çekmeyi faydalı bulmaktayız. (Alkı"lar) Bizi seven, dilimizin ve kültürümüzün tem-
silcili&ini birçok baskılara ra&men seve seve yapan bu insanları Birle$mi$ Milletler 
Anayasasına göre varlıklarını, haklarını ve kültürlerini korumak ve geli$tirmek için 
hiçbir gayretten çekinilmemelidir. (C.K.M.P. sıralarından alkı"lar) Bu topluluklar ya-
$amakta bulundukları memleketlerle memleketimiz arasında en sa&lam köprüler-
dir. Bunlarla ilgilenmek yalnız onlar için de&il Türkiye’nin varlı&ı için de önemlidir.

NATO ve CENTO ile olan münasebetlerimizin devamını faydalı görüyoruz. An-
cak, bu i$birli&inin kar$ılıklı, saygı ve e$it menfaat ilkelerine sıkı sıkıya ba&lı olarak 
yürütülmesine önem verilmesini isteriz. Ayrıca bu ittifakların yeniden gözden ge-
çirilmesini, ba&ımsızlık ve egemenli&imizle ba&da$mıyan hususların dostlarımızla 
anla$arak kaldırılmasını Hükümetten önemle rica ederiz (C.K.M.P. sıralarından al-
kı"lar)

Kom$umuz Sovyetler Birli&iyle dostluk ve iyi kom$uluk münasebetlerimizin 
geli$tirilmesini ve kuvvetlendirilmesini ittifaklarımızın vecibeleri muhafaza olun-
mak kaydiyle isabetli görmekteyiz.

Programda geni! bir !ekilde bahsedilen Kıbrıs konusuna gelince: 
Bu konuda Hükümetin geni$ ve uzun beyanlarını, belirsiz ve yuvarlak mana-

lı olarak buluyoruz. Meselâ bu konuyla ilgili olarak “!htilâfın tatminkâr ve nihai 
bir $ekilde çözümlenmesinden” söz edilmektedir, burada tatminkâr çözümlenme 
deyimi ile Hükümet acaba neyi kasdetmektedir? Hükümet için tatminkâr olarak 
kabul edilebilecek bir çözüm ne olabilir? Bunun hakkında bize hiçbir i$aret verme-
mi$ bulunmaktadırlar. Ayrıca (Oldubittilere, emrivakilere müsaade olunmıyaca&ın-
dan) bahis olunmaktadır. Kıbrıs buhranı ba$lıyalıdan beri iki yıldır, biz bu sözleri 
çok dinledik, fakat Makarios ve Yunanistan bunları dinlemiyor. Kıbrıs’da her gün 
yeni oldubittiler ve emrivakiler meydana gelmektedir. Bu gibi beyanlarda buluna-
rak beklemekle meseleler çözülemez. Bu $ekildeki bir tutum hareket serbestli&ini 
ve inisiyatifi Rumlara ve Yunanistan’a terk etmek demektir. Bu, bir (bekle gör) po-
litikasıdır. Kıbrıs’da her gün, tek taraflı oldubittiler olmakta ve insan haklarına, 
Türklerin varlıklarına en çirkin tecavüzler yapılmaktadır.

Büyük Meclisin muhterem üyeleri, Kıbrıs, Türkiye için sadece orada ya$ıyan 
Türk karde$lerimizin hakları yönünden önemli olan bir konu de&ildir. Türkiye’nin 
emniyeti ve varlı&ının korunması bakımından da hayatî de&er ta$ıyan bir mesele-
dir. Kıbrıs’tan ba$ka, Yunan sömürgecilerinin ve fanatiklerinin hangi bölgeler üze-
rinde hayaller beslediklerini hepimiz bilmekteyiz onlar bunları gizlememektedirler. 
Onun için çok uyanık ve dikkatli olunmasını ve müttefiklerimiz katında zamanında 
gerekli tedbirleri alarak, onların !ngiltere’nin 1919 politikasına dönmek hatasını 
i$lemelerini önlemeliyiz. (Alkı"lar)



Biz C.K.M.P. olarak Kıbrıs konusunda inisiyatifin ele alınmasını ve enerjik ted-
birlere ba$vurulması için evvelce 4’üncü Koalisyon Hükümetinden bir liderler top-
lantısı talebetmi$tik. Bu toplantıda görü$lerimizi Hükümete ve di&er parti liderleri 
muhterem arkada$larımıza açıklamı$tık. Orada Hükümetin izahatını tatminkâr 
bulmıyarak görü$lerimizi tekrar bir muhtıra halinde 8 Eylül 1965 tarihinde Hükü-
mete sunmu$tuk. Yapılan liderler toplantısında bugünkü Sayın Ba$bakan Demirel 
bize 4’üncü Koalisyon Hükümetinin bir bekle gör politikası takibetmedi&ini, Kıb-
rıs’taki durumun eskisinden daha iyi oldu&unu ve gittikçe de daha iyiye gidece-
&ini belirtmi$ler idi. Kendilerine iyimser ifadelerini bir senet kabul etti&imizi bil-
dirmi$tim, bugün gelmekte olan yeni haberler Kıbrıs’ta durumun iyiye gitmekten 
çok uzak oldu&unu göstermektedir. Bu konuda Hükümetin gayet süratli, realist ve 
enerjik tedbirlere ba$vurmasına kesin lüzum oldu&una i$aret etmek isteriz.

Silâhlı Kuvvetlerimiz konusu:
Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili beyanlardan memnunluk duyulmaması mümkün 

de&ildir. Hükümetten bu konudaki beyanlarını büyük bir memnunlukla kar$ılıyo-
ruz. Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk varlı&ının ve Devletimizin koruyucusudur. Onu 
ekonomik ve fakat vurucu kuvveti, ate$ kudreti hareket kabiliyeti en yüksek mo-
dern bir kuvvet olarak düzenlemek gereklidir. Son model silâh ve gereçlerle ve fü-
zelerle donatılması için elden gelen her gayret sarf olunmalıdır. Te$kilât olarak da 
bugünkü kurulu$unda de&i$iklik yapılmasını gerekli görüyoruz. Genelkurmay Ba$-
kanlı&ının emrinde geni$ karargâhlar halinde bulunan Kuvvet kumandanlıklarının 
kaldırılarak kuvvetlerin direkt olarak Genelkurmay Ba$kanlı&ına ba&lanmasını ve 
Genelkurmay Ba$kanlı&ı bünyesinde yer alacak her kuvvetin Kurmay Ba$kanı yar-
dımcısı nezaretinde düzenlenmesini daha ekonomik ve Türkiye’nin kendi durumu-
na daha uygun görmekteyiz. (Alkı"lar)

Ayrıca, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve memleket içerisinde sa&lan-
ması mümkün olan silâh, cephane, donatım ve gereçlerin dı$arıdan getirtilmesine 
ve hattâ müttefiklerimiz tarafından yardım olarak da verilmesine müsaade olun-
mamalıdır. Müttefiklerimizden yardım olarak her verileni almak yerine bizim için 
lüzumlu olanları tesbit ederek onları almak usûlü takibolunmalıdır. Uzun zaman-
dan beri yardım olarak Amerika’dan peçete, havlu, çatal, ka$ık, çorap hastane elbi-
sesi, yem torbası, yular sapı gibi bizim memleketimizde daima yapılan ve buluna-
bilen $eyler alınmı$ ve bu durum yerli sanayiimiz için bir darbe oldu&u gibi bizim 
yurt içinde imâl etmekli&imiz mümkün olmıyan çok önemli $eylerin istedi&imiz 
sayıda alınmasını da önlemi$tir. Bundan sonra bu gibi hareketlere meydan veril-
memelidir. Ayrıca Türk yetkili kumandanlarının ve $ahsiyetlerinin girip denetleme 
yapamıyaca&ı hiçbir saha, tesis ve yabancı birlik bulunmasına müsaade olunmama-
lıdır. (Alkı"lar)

NATO emrine tahsis edilmi$ olan kuvvetlerimizin bir kısmı NATO emrinden 
çıkarılarak millî kuvvetler haline getirilmeli veya do&rudan do&ruya bizim emri-
mizde olacak yeni millî kuvvetler tesis olunmalıdır. (Alkı"lar) NATO emrinde bu-
lunan kuvvetlerimiz ancak müttefiklerimizin mü$terek tasvibiyle kullanılma gibi 



durumlar dolayısiyle Kıbrıs meselesinde görüldü&ü gibi bizi zaman zaman güçlük-
lerle kar$ıla$tırmaktadır.

Silâhlı Kuvvetlerimize daha verimli hizmet kazandırmak için kıtada görev ya-
pan subay ve astsubaylara daha erken terfi ve daha yüksek maa$ verilmesi sa&lan-
malıdır.

Muhterem Milletvekili arkada$larım,

Programda yer almı$ buluna bazı hususlar vardır ki bunları büyük bir takdirle 
kar$ılamamak mümkün de&ildir. Huzurunuzda bu hususları belirtmeyi gerekli sa-
yıyoruz.

Hükümet programda, asgari mü$terekler etrafında bütün partilerin birle$me-
sinden, 27 Mayısa dayanan Anayasa düzeninin her $eyden üstünde tutulmasından, 
Atatürk ilkelerine ba&lılıktan, kırtasiyecilikle sava$tan, komünizmle sava$tan, her 
türlü suiistimalle sava$tan bahsederrek geni$ izahalarda bulunmu$tur. !fade ettik-
leri hususlara samimiyetle ve sadakatle ba&lı kalarak faaliyet gösterdikleri müd-
detçe biz de kendilerine her çe$it yardımı yapmaya çalı$aca&ız. (A.P. sıralarından ve 
C.K.M.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

Hükümetin memlekete hayırlı hizmetler yaparak, halkın âcil olarak bekledi&i 
refahı, mutlulu&u, huzuru getirmesini Cenabı Haktan dilerken gerek $ahsım adına 
gerek C.K.M.P. adına Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (Sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ekrem Ali-
can’nındır. Buyurun Sayın Alican.

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Sakarya) — Muhterem arkada$-
larım;

3 Kasım 1965 Çar$amba günü Yüksek Mecliste Sayın Ba$bakan tarafından 
okunan Hükümet Programı üzerindeki Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun gö-
rü$lerini izah etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım.

10 Ekim 1965 genel seçimlerinin ortaya çıkardı&ı millet iradesi ile kurulmu$ 
bulunan yeni Hükümetin, memleket meselelerini mütalâa edi$inde benimsedi&i fi-
kirler, görü$lerimize ne ölçüde uygun dü$erse dü$sün, demokratik rejime gönülden 
inanmı$ bir siyasi te$ekkülün Meclis Grupu Sözcüsü olarak, yeni Türk Hükümetine 
ba$arı dileklerimizi ve millî hayatımızın gerçekten ihtiyacı olan huzur ve geli$me-
nin sa&lanmasında, her demokratik memlekette muhalefete dü$en sorumlulu&un 
$uurlu anlayı$ı içinde bulundu&umuzu ifade ile sözlerime ba$lamak isterim. (En 
sa#dan alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri;

Türk Milleti gibi süratli geli$meye muhtaç bir toplumun, bugünkü siyasi, sosyal 
ve ekonomik $artlar içinde, meselelerinin çözümlenmesi, sanıldı&ından ve uzaktan 
görüldü&ünden çok daha ciddî çalı$maları gerektiren ve bu ciddiyete uygun kararla-
rı alıp cesaretle uygulamıya koymayı zorunlu kılan bir büyük dâvadır.



Bu dâvanın çe$itli yönleri vardır. Bir yönü toplumun kar$ı kar$ıya bulundu-
&u maddi ve mânevi ihtiyaçlardır. Az geli$mi$ toplumlarda bu ihtiyaçlar hudutsuz 
denecek kadar çok ve hudutsuz denecek kadar derindir. Dâvanın di&er yönü, bu 
ihtiyaçları kar$ılayabilmek için lüzumlu olan ekonomik ve sosyal güçtür. Bu güç, 
az geli$mi$ memleketlerde hem yetersiz, hem de te$kilâtsızdır. Bütçeler fakirdir. 
Teknik imkânlar kısırdır. Siyasi ve idari bünyeler kifayetsizdir, özel sektör ve âmme 
sektörünün te$kilâtları düzensizdir.

Büyük ihtiyaçların ıstırapları içinde kıvranan toplumun, gider artırıcı sonsuz 
talepleri yanında, bu giderleri sa&lıyacak kamu gelirlerine katılma hevesi yok dene-
cek kadar hudutludur.

Toplumlar hayatında, Hükümet programı denilince, meselelerin, kolay, zor, bu 
çe$itli yönlerini kapsıyan, bu çe$itli yönlere göre dengeli, ahenkli bir Devlet görü-
$ü fikrini ortaya koyan bir Devlet vesikasının hatıra gelmesi icabeder. Bu itibarla, 
Türkiye’de Devlete vâzııl’yed olacak bir Hükümet, programını yaparken her $ey-
den önce, Türk toplumunun meselelerini genel hatları içinde her yönü ile bilmek, 
bu meseleleri kar$ılamak için alaca&ı tedbirlerin her yöndeki mâna ve mahiyetini 
kavramak, bu tedbirleri gerçekle$tirmenin gerektirece&i maddi ve mânevi gücü ne 
$ekilde sa&lıyabilece&ine dair ciddî bir fikre sahibolmak mecburiyetindedir.

Hükümet programları, toplum hayatının giderlere taallûk eden ihtiyaçları ile 
ne derece ilgilenmek zorunlu&unda iseler, aynı hayatın gelirlere taallûk eden ihti-
yaçları ile de, aynı derecede ilgilenmek zorunlu&undadırlar.

Toplumlar $üphesiz, ihtiyaçlarını giderici vaitler, taahhütler dinlemek-
ten daima memnuniyet duyar, bu vaitleri ve taahhütleri yapanları alkı$ları ile 
mükâfatlandırırlar. Buna mukabil, bütün toplumlarda, kamu gelirlerini sa&lamak 
bakımından, giderlere i$tirak konusunda, umumiyetle çekinser bir ruh halinin 
mevcudoldu&unda $üphe yoktur.

Hükümetler; programlarında, konunun sadece geni$ kütleleri memnun edici 
kolay yönleriyle me$gul olurlar ve hattâ bu yönde her çe$it vait ve taahhütte bulu-
nurlar da, konunun toplumları iknaa ihtiyaç gösteren zor yönünü ihmal ederlerse, 
meseleye lâyık oldu&u de&eri vermemi$ olurlar. Program diye ortaya koydukları ve-
sikanın niteli&i ve uygulanma yeterli&i hakkında $üphe ve tereddütlerin do&masına 
sebebiyet verirler.

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, yeni Hükümetin Programını, evvelâ bu 
yönü ile tatmin edici olmaktan uzak bulmu$tur.

Program gerçekten pek çok münferit fikirleri ve taahhütleri ile hepimizi mem-
nun edici vaitleri ihtiva etmektedir. Toplumumuzun ekonomik ve sosyal mesele-
lerinden hemen her biri için geni$ masrafları gerektirecek her çe$it ileri vaitleri 
programda memnuniyetle görmekteyiz.

Sanayiimizde geni$ bir sınai hamle yapılacaktır. Tarımımızda bütün tarım 
mahsulleri de&erlendirilecek, asgari bir fiyattan daha a$a&ıya dü$memeleri Devlet-



çe teminat altına alınacaktır. Sosyal hayatta i$sizlik sigortası ihdas edilecek, sosyal 
güvenlik müesseseleri geni$letilecektir. Kredi politikamız geni$letilecek, ticarette, 
ziraatte, sanayide, turizmde, ithalâtta ve ihracatta kredi imkânları artırılacaktır. 
Sanayide ve ihracatta vergi indirimleri, vergi kolaylıkları gösterilecektir.

Devletin bütün hizmet dallarında gerekli geni$leyici tedbirler alınacak ve hiz-
metlerin noksansız görülmeleri için lüzumlu her çe$it masraflar yapılacaktır.

!htiyaçları kar$ılama bakımından hizmetler bu $ekilde süratle geli$tirilirken, 
di&er yandan da kamu harcamalarının hem hacım, hem de millî gelire nisbetle yüz-
delerinin artması önlenecek, yüksek masraflı ve maliyetli bir bütçe politikasına son 
verilecektir.

Hepimizi memnun etmesi gereken bu beyanlar ve bu taahhütler kar$ısında, 
i$in ba$langıcında, fazla teferruata girmeden bazı soruların Hükümetimiz tarafın-
dan hemen cevaplandırılmaları gerekmektedir.

Böyle bir refah devletini ortaya çıkartacak olan malî politika, bütçe ve para 
politikası, programda ifade edilen $ekilleri ile acaba kifayetli olabilecekler midir?

!fade olunan gerçekten çok geni$ hizmetler, hem kamu giderlerinde artı$la-
ra, hem de kamu faaliyetlerinde, bütçeden kar$ılanması gerekli zararlara sebebiyet 
vermiyecek midir?

Denildi&i gibi bütçeler daraltılacak, ya da bugünkü hudutlar içinde tutulacak-
sa, bu giderleri ve bu zararları bütçelerden kar$ılamak imkânsız olmıyacak mıdır?

Para politikasının ayarlanması suretiyle sonuç almıya çalı$ılacaksa, o zaman 
da, kalkınmanın va’dedildi&i gibi hürriyet ve istikrar içinde gerçekle$mesi güçle$-
miyecek midir? (Alkı"lar)

Grupumuz o kanattedir ki; Hükümet, program hazırlamak bakımından sahi-
boldu&u bir haftalık kısa zaman içinde, bundan önceki Hükümet programlarının 
hazırlanmalarında oldu&u gibi, bakanlıkların idari servislerine program müsved-
deleri hazırlatmı$ ve gelen taslakları sıraya koymak ve araya Adalet Partisi seçim 
beyannamesinden enteresan bazı cümleler sıkı$tırmak suretiyle yeni Hükümetin 
Programına nihai veçheyi vermi$tir. Bu itibarla da program, insicamlı ve genel bir 
Devlet görü$ünü ihtiva etmekten ziyade, bakanlıkların ve Adalet Partisi seçim be-
yannamesinin münferit tasavvurlarının ve arzularının mü$terek ve karma bir liste-
si mânasını ta$ımı$tır.

"üphesiz, 1961 yılından bu yana, Türkiye’mizde cereyan etmekte olan siyasi 
mücadeleler içinde en müessir güç olarak yer almı$ bulunan Adalet Partisinin gel-
mekte oldu&u aylarca öncesinden bilinen iktidarına daha hazırlıklı $artlar içinde 
ba$laması, hepimizin gönülden arzuladı&ımız bir husustu.

Yeni iktidarın ilk Hükümet Programını, evvelkilerden, de&i$ik ölçülerle Yüce 
Meclise takdim etmesini beklemek zannederim hakkımızdı.



Yani iktidarın, kendisine devredilmekte olan ve üzerinde yıllardan beri müna-
ka$alar yapılan Merkezî Hükümet Te$kilâtı hakkında, acaba hiçbir de&i$ik dü$ün-
cesi mevcut de&il midir’?

Di&er te$kilât kademeleri bir yana, bugünkü Merkezî Hükümet Te$kilâtı ken-
disini tatmin etmekte midir? 5 Yıllık Plânın tatbikatı ile me$gul olan Ba$bakan 
Yardımcılı&ına yeni Hükümette lüzum görülmedi&ine göre, plân ve programların 
hazırlanma ve uygulanma i$leri ile hangi Bakanlık me$gul olacaktır?

Ba$bakan çok de&i$ik me$guliyetleri arasında, bu i$lerle devamlı surette me$-
gul olabilmek için, gerekli zamanı bulabilecek midir?

Önemi bu derece büyük olan bir Devlet meselesinin, isabetle yürütülebilmesini 
sa&lamak üzere, müstakil bir bakanlık haline getirilmesinden, neden çekinilmekte-
dir?

Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları hizmet sahalarının yeni bir düzenle-
meye tabi tutulması ve bugünkü bakanlıklar yerine Maliye ve Hazine bakanlıkları 
$eklinde te$kilâtlandırılmaları ihtiyaçlarımıza her halde çok daha isabetli cevap ve-
recektir.

Böyle bir yola gidildi&inde, Devletin bütçe ve bütün gelir ve gider faaliyetleri 
Maliye Bakanlı&ı, Hazine muamelâtı ile iç ve dı$ bütün kredi faaliyetleri, sermaye 
piyasasını düzenleme çalı$maları Hazine Bakanlı&ı uhdesinde toplanabilecektir.

Gençli&e ve spor i$lerimize taallûk eden meselelerimizin fevkalâde da&ınık ve 
ba$ıbozuk bir $ekilde yürütülmesini önlemek üzere, ciddî çalı$malar yapabilecek 
nitelikte bir bakanlı&a olan ihtiyaç a$ikârdır.

Yeni iktidarın bu görü$lerimize i$tirak edip etmemekte serbest oldu&una da 
$üphe yoktur. Biz, Adalet Partisinin siyasi hayatımızda ilk defa iktidara geli$inde 
mevcut Hükümet te$kilâtı üzerinde, bir Bakanın Ba$bakan Yardımcılı&ı sıfatını or-
tadan kaldırmak dı$ında bazı görü$lere sahibolması gerekti&ine inandı&ımız için 
Meclis Grupumuzun bu konudaki görü$lerini ortaya koymakta fayda mütalâa ettik.

Türkiye’de Devleti te$kilâtlandırma devleti yürütmede benimsenen zihniyet ve 
usullerin, meselelerimizi halletmekte, esas prensipler kadar, hattâ onlardan daha 
fazla önemli olduklarını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Türk hükümetlerinde i$-
ler, Hükümet ba$ındaki $ahısların $ahsi mizaçlarına göre yürütülürler. Ba$taki zat, 
i$leri takibedici, yönetici mizaçlı ise, i$ler yeti$ebildi&i kadar takibedilir ve ciddî 
mânada yönetilirler. Ba$taki zat vurdumduymaz, i$leri kendi haline terk eder mi-
zaçta ise, i$ler kendi halleri içinde yürüyebildikleri kadar yürür, memleket oldu&u 
yerde sayar.

Yeni iktidarın Türk Devletini bu $ahsilikten ve $ahsi idare sisteminden kurtar-
ması lâzımdır. Evvelâ Ba$bakanlı&ı ve merkezî hükümet te$kilâtını yeniden orga-
nize etmeye ihtiyaç vardır. Ba$bakanlık te$kilâtlandırılmak suretiyle, bakanlıklar 
üzerindeki nâzım rolünü oynıyabilecek hale mutlaka getirilmelidir.



Bakanlıklar ve genel müdürler ta$ra te$kilâtının idare adamlarımızla olan mü-
nasebetlerinin ıslahı lüzumu üzerinde durmak gerekti&ini de ifade etmek isteriz.

!llerimizde valilerimiz Türk Hükümetinin temsilcisi olmaları dolayısiyle bütün 
Hükümet te$kilâtı üzerinde tam bir idari sorumluluk ta$ımak mecburiyetindedir-
ler. Bugün pek çok müstakil genel müdürlükler te$kilâtı mensupları illerde valilerin 
mevcudiyetlerini bilmezlikten gelmekte ve yatırım faaliyetlerimizin da&ınık bir dü-
zen içinde verimsiz kalmaları önlenememektedir.

Toplumumuzun u&radı&ı, güçlüklerden pek ço&unun önemi takdir edilemiyen 
bu çe$i bazı tedbirlerin, zamanında alınmamı$ olmasından do&du&unu hatırdan çı-
karmamalıyız.

Programın Köy !$leri Bakanlı&ına taallûk eden kısmında, “Köyden fı$kırmıyan 
ve nimetlerini köye götüremiyen bir kalkınmanın mümkün olaca&ına inanmıyo-
ruz” denilmekte ve halen köylerimizin %90’ının yoldan, %60’ının içme suyundan 
ve %98’inin elektrikten mahrum bulundu&u ifade olunmaktadır. Bu derde deva ol-
mak üzere de “gerekli tedbirlerin alınaca&ından” bahsedilmektedir.

Söylenen ve yazılan bu sözler gerçeklerin ifadesidir. Fakat çok partili hayatın 
memleketimizde ba$ladı&ı 20 yıldan beri, her yıl bütçe gerekçelerinde ve zaman 
zaman hükümetler programlarında bu çe$it sözler söylenmekte ve yazılmaktadır. 
Gereken tedbirlerin alınaca&ı yolundaki vaitler defaatle bildirilmi$ olmasına ra&-
men, mahrumiyetleri gösteren nisbetler oldukları yerde durmaktadır. Artık Sayın 
Hükümetten, derdi dile getiren parlak beyanlardan gayri, kalkınmanın köyden 
fı$kırması ve nimetlerin köye götürülmesi için, mü$ahhas ve sonuç verici prensip 
kararları beklemekte oldu&umuzu ifade edelim. Bu münasebetle, tecrübelerimize 
dayanarak, kendilerine, bu konudaki bir görü$ümüzü iletmek isterim?

Köy yolları, köy içme suları, köy elektrifikasyonu, hattâ köy okulları mevzuun-
da, bugün tatbik edilmekte olan merkeziyetçi usulün ıslah edilmesi lüzumu üzerin-
de mutlaka durmaları gerekir.

!llerimizde, valilerimizin ve bayındırlık müdürlüklerinin emrindeki il makina 
parklarını ve personel kadrosunu yıldan yıla ve ciddî ölçüler içinde takviye etmek 
suretiyle, mahallî idareler vasıtasiyle, köye, bugüne nazaran çok daha kuvvetli $e-
kilde Devletin girmesini sa&lamakta büyük faydalar vardır.

Ortaya konulacak aksi yöndeki bütün iddialara ra&men, bu yolda yapılacak 
ciddî çalı$malar, kalkınmanın köyden fı$kırmasında, her halde, büyük imkânlara 
yol açacaktır. Toplum kalkınması fikrinin, Hükümet vatanda$ beraberli&inin ger-
çekle$mesinde de, bu yol en faydalı yoldur.

Aziz arkada$larım,

Hükümet Programının, bir programda bulunması gerekli nitelik bakımından, 
genel yetersizli&ini böylece tesbit ettikten sonra, Programda sıralanmı$ olan çe$it-
li ve münferit fikirlerde bazıları üzerindeki görü$lerimizi de Yüce Heyetinize sun-
makta fayda ummaktayız.



Adalet Partisi iktidarının kurdu&u ilk Hükümetin; Programının ba$langıç kıs-
mında, Atatürk ilkelerinin ve 27 Mayıs !nkılâbının temsilcisi olarak kabul etti&i 
Anayasamızı, ruhu ve metni ile hâkim kılmayı, $a$maz bir hedef olarak benimsemi$ 
bulunmasını, gerçekten ciddî bir geli$me olarak kabul etmekteyiz.

Sayın Hükümetin, bundan önceki bazı beyanlarda kullanılan, 27 Mayısın kar-
$ısında de&iliz, $eklindeki kaçamaklı ifadeden kendisini sıyırarak, millî iradenin 
tasvibine mazhar oldu&unu beyan etti&i 27 Mayıs !nkılâbını, Atatürk ilkeleri ile 
birlikte, ruh ve mâna itibariyle hareketlerinin $a$maz hedefi haline getirmi$ bulun-
masını ve onun bu görü$ünü Adalet Partisi Meclis Grupunun ittifakla tasvibetmi$ 
olmasını, Türkiye’mizin siyasi gelece&i bakımından önemli bir adım saymak icabe-
der. (Soldan alkı"lar) Yeni Türkiye Partisi Millet Meclisi Grupu, bu suretle, geçmi$ 
dört yılda savundu&u gerçekçi politikasının isabetinin ortaya çıktı&ını, geçmi$ dört 
yıldaki a$ırı tutumların, yeni Hükümet ve onu destekliyen Adalet Partisi Meclis 
Grupu tarafından da, “Bir intikal devrinin mübalâ&alı, tezatlı, kırıcı hâdiseleri!” ola-
rak nitelendirildi&ini memnuniyetle mü$ahede etmi$ bulunmaktadır. Biz de, bu in-
tikal devrinin bütün tesirleri ve neticeleri ile kapanmı$ olmasını gönülden temenni 
etmekteyiz. (Sa#dan, soldan alkı"lar)

Yeni Hükümetin idarenin tarafsızlı&ına önem veren beyanlarını da memnuni-
yetle kar$ılamı$ bulunmaktayız. Bu memnuniyetimizi açıkça ifade ederken Hükü-
metimize ve onun dayandı&ı iktidar grupuna bir gerçe&i en hâlis duygularla hatır-
latmak isteriz.

Bugüne kadar siyasi rejimimizin u&radı&ı her çe$it akıbet, iktidar ve muhalefet 
partileri olarak birbiri kar$ısında mevki almı$ bulunan iki büyük partinin, partizan 
heveslerden kendilerini kurtaramamı$ olmalarından do&mu$tur. "üphesiz, parti-
zanlık sadece iktidar partilerine has bir hastalık de&ildir. Fakat iktidarda olmanın 
sa&ladı&ı büyük avantajlar, partizanlık temayüllerini geni$ ölçüde tahrik etmekte 
ve bu temayüllere mukavemet edilememesi bütün siyasi bünyeyi, bir partizanlık 
cezbesi içine sürüklemektedir. Bu itibarla, yeni iktidarın, bu mevzuda verdi&i söze 
sadakati, bu tecrübedeki ba$arının en önemli unsurunu te$kil edecektir. !ktidarın 
bu sözüne sadakatsizli&i halinde millî menfaatlerimize ve demokratik rejimimize 
ihanet telâkki edece&imiz bu tutumla mücadeleye nasıl kararlı isek, iktidarın taah-
hüdüne sadakatini ispat edecek her harekette bizi daima yanında bulacaktır.

Hükümetin her türlü zararlı cereyanlarla ve bilhassa komünizme yönelmi$ fa-
aliyetlerle mücadele azminin isabetine inanmaktayız.

Anayasamızın kabul etti&i temel hak ve hürriyetlerin, demokratik esaslara da-
yanan siyasi rejimimizin yok edilmesi için birer vasıta olarak kullanılamıyacakları-
na bizim de inancımız tamdır. (Alkı"lar)

Bu konuda Hükümetten, hem cesur olmasını, hem de vehimden uzak bir anla-
yı$ içinde bulunmasını tavsiye etmek isteriz.

Hükümet kendisini vehme kaptırıp, kendi görü$üne aykırı dü$en her sosyal 
akımı, komünizm diye nitelendirmek gibi bir yola girecek olursa, geçmi$te emsali-



ni gördü&ümüz kötü ve zararlı tatbikatın içine yuvarlanmaktan kurtulamaz. Buna 
mukabil, sadece $irretli&e dayanan ve memlekette siyasi ve sosyal huzursuzluk ya-
ratmak suretiyle sınıf $uuru ve sınıf kavgası fikirlerinin geli$mesini hedef sayan 
hareketler kar$ısında da Hükümetin kanunları tatbik etmekte ve ettirmekte cesur 
olması, $irretli&e prim vermek gibi bir idarei maslahatçılıktan kendisini kurtarması 
lâzımdır. (Alkı"lar)

Programın, basın hürriyetinin ve basın mensuplarının meslekî ve sosyal hak-
larının titizlikle korunaca&ı yolundaki taahhütlerini, Grupumuz, demokratik bir 
toplum anlayı$ının tabiî bir icabı saymaktadır. Devlet, basın hürriyetine gölge dü-
$ürmeden basının meselelerine çözüm $ekilleri bulmak mecburiyetindedir. Basın 
hür ve medeni cemiyet düzeninin elbet en büyük teminatıdır.

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, Türk basınının hürriyeti ve hakları konu-
sundaki bu titiz ilgiyi memnuniyetle kar$ılarken, kendi hürriyeti ve haklarını ko-
rumakta, basının üzerine dü$en sorumlulukların da mevcudoldu&una dikkati çek-
mekte fayda mülâhaza eder.

Anayasamız, basın ve haber alma hürriyetinin millî güvenli&i ve genel ahlâkı 
korumak ki$ilerin haysiyet, $eref ve haklarına tecavüzü, suç i$lemeye kı$kırtmayı 
önlemek ve yargı güveninin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sa&lamak 
için, kanunla sınırlanabilece&ini kabul etmi$tir. Anayasamızın bu hükmü, basının, 
millî güvenlik, genel ahlâk ve ki$ilerin $eref, haysiyet ve haklarına saygılı olmak 
yönlerinden ta$ıdı&ı sorumlulu&u açıkça ortaya, koymu$ bulunmaktadır. Bu so-
rumlulu&u müdrik olmıyan basın organları ve mensupları hakkında da Hükümetin, 
ürkek tutumlarla, toplum düzeninin bozulmasına müsamahakâr davranamıyaca-
&ında $üphe yoktur.

Hükümetin seçim sisteminin arkasında iktidar partisinin muhalefete mütevec-
cih art dü$üncelerinin mevcudolmamasını temenni etmekteyiz. (Alkı"lar) Böyle art 
dü$ünceli te$ebbüslerde gücümüzün yetti&i nisbette mücadele edece&imiz tabiîdir.

Hükümet için on mâkul yolun, meseleyi hissi açıdan ele almamak ve memleket 
$artlarına yeterlikle cevap verecek bir sistem üzerinde durmak oldu&u kanısında-
yız.

Memlekette her yıl seçim yapılması zaruretini do&uran bir seçim sisteminin 
mahzurlarına temas eden Hükümet görü$ünün de&er ta$ıdı&ına Grupumuz da 
inanmaktadır... (Alkı"lar)

Muhterem arkada$larım;

!ktisadi politikanın temel ilkeleri konusunda Hükümetin savunur gözüktü&ü 
esaslarla, partimiz Meclis Grupunun görü$leri arasında yer yer yakınlıklar bulun-
du&unu ifade etmemiz lâzımdır.

!ktisadi kalkınmanın, hürriyet ve demokrasi içinde ve istikrarlı bir malî politi-
ka ile gerçekle$tirilebilece&inde $üphe yoktur.



!ktisadi kalkınma gayretlerinin hedefi, programda da ifadesini buldu&u üzere, 
fert ba$ına dü$en geliri süratle arttırmak, zümreler ve bölgeler arasındaki gelir da-
&ılımında denge ve ahengi dikkatle izlemek olmalıdır.

Bu izlemenin sonuç verecek tatbikat haline getirilmesi elbet $arttır. Bu bakım-
dan kalkınma plânlarımızda, bölge plânlaması ve sektör plânlaması konularının 
önemle ve süratle ele alınmaları lâzımdır.

Türkiye’mizde az geli$mi$ bölgelerin kalkınması, bu bölgelerde ya$ıyan mil-
yonlarca Türk vatanda$ının bugünkü sefalet $artlarından kurtarılması bu imkânın 
uygulanmasında gösterilecek ba$arıya ba&lıdır. Türk toplumunun, millî güvenlik, 
millî bütünlük ve sosyal adalet meselelerinin çözümlenmesinde ba$arı nisbetinin 
ta$ıdı&ı hayati önem dikkatten uzak tutulmamalıdır.

!ktisadi politikamızın temel felsefesi, ne 19’uncu yüzyıl kapitalizmi, ne de aynı 
yüzyılın marksist teoriye dayanan ihtilâlci sosyalizan fikirler olabilir. Bizim eko-
nomik felsefemiz, memleketimizin tarihî, iktisadi ve sosyal $artlarından ilhamını 
alan ve yeraltı, yer üstü ekonomik potansiyelimizi en iyi de&erlendiren gerçekçi bir 
karma ekonomi olmalıdır.

Hükümet programının, plânı, rasyonel bir iktisadi politika takibedebilmenin 
en tesirli vasıtası olarak tarif eden beyanlarını, partimizin her zaman savundu&u, 
be$ yıllık plânımızın ekonomik veçhesine kuvvet kazandırmak fikrine muvazi bir 
görü$ olarak kabul etmekteyiz.

Plânın; özel sektör için, yol gösterici, aydınlatıcı ve te$vik edici olması, em-
redici bir nitelik ta$ımaması gerekti&i, bu güne kadar durmadan tekrarladı&ımız 
bir ilkedir. Bunun yanında, plânın, kamu sektörü için, emredici bir nitelik ta$ıması 
gerekti&inde de $üphemiz yoktur.

Bu görü$lerimizin, Hükümet Programında, hemen aynen yer almı$ bulunması 
bizi sadece memnun etmi$tir.

Özel sektör anlayı$ı bakımından, programın genel havasından edindi&imiz in-
tibaın da, partimizin görü$lerine uygun dü$mekte oldu&unu memnuniyetle mü$a-
hede etmekteyiz.

Biz, özel sektörü, sermayeci olsun olmasın, özel te$ebbüs gücünü kullanmak 
suretiyle, memleket ekonomisinde yararlı olmak isteyen geni$ vatanda$ kütleleri 
olarak mütalâa etmekteyiz. Bu itibarla Devlet; bütçe, yatırım, kredi, dı$ ticaret ve 
maliye politikaları ile bu mânadaki özel sektöre öncülük rehberlik etmek vazifesini 
yerine getirmeli, plânlı kalkınma fikri geni$ vatanda$ kütlelerinin yardımcısı, te$-
vik edicisi olmalıdır. Her halükârda, özel sektörden, sadece büyük sermayedarların, 
büyük sermayedar gruplarının anla$ılması fikri hem nazariyede, hem tatbikatta 
reddolunmalıdır.

Programın; Türk ekonomisinde, bir sınai hamleye lüzum gören beyanlarını 
da, iktisadi plânlama konusundaki, aylardanberi savundu&umuz, bir ba$ka temel 
fikrimizin, iktidar partisince benimsenmi$ olması mânasında anlamaktayız. Sosyal 



adaletin ilk ilkesi, istihdam gücünü süratle artırmak, i$sizli&i ekonomik hayatımı-
zın büyük derdi olmaktan kısa zamanda çıkarmaktır. Bunun için de, bir sınai ham-
leye elbet ihtiyaç vardır.

Biz burada, bir sınai hamle için, ekonomik sosyal $artlarımıza en uygun sanayi 
dallarının seçilmesinin ta$ıdı&ı büyük öneme ve konunun plân ve programlarımızla 
ahenkli yürütülmesi gerekti&ine dikkati çekmekle iktifa edece&iz.

Aziz arkada$larım;

!ktisadi politika, plân, program, bütçe politikası ve malî politika konularında, 
yukarki nazarî mütalâalar yanında, bizim, Hükümet programında noksan ve hattâ 
yapılan beyanlarla çeli$ir mahiyette gördü&ümüz husus, Hükümetin bu fikirlerini 
çok yakın tarihte sonuçlandırmak mecburiyetinde oldu&u 1966 yılı programımız 
ve bütçelerimizle ne $ekilde ba&da$tıraca&ı hakkında Yüce Meclisi aydınlatmamı$ 
olmasıdır.

Hepimizin malûmu oldu&u üzere, nazari mütalâalar beyan etmek daima kolay-
dır. Bunları filhal tatbik edilir hale getirmek, i$in esasını ve güçlü&ünü te$kil eder.

Hükümet, programında taahhüt etti&i sınai hamleyi, Be$ Yıllık Plânımızla na-
sıl ba&da$tırmak niyetindedir? Gerçekle$tirmeyi tasarladı&ı büyük sınai tesisleri 
1966 yılı programından ba$lıyarak nasıl tatbika koyacaktır? Bunların finansmanı 
için neler dü$ünmektedir? Programında ifade etti&i, bütçeleri hem hacım, hem de 
millî gelire oranla daraltmak fikri ile bu fikirleri nasıl telif edecektir?

!fade ettikleri gibi, kamu carî harcamalarında arzu edilen tasarrufları sa&la-
mak ve bu tasarruflar yolu ile yatırımlara yönelmek mümkün olacak mıdır? Öyle 
zannediyoruz ki, 1965 bütçesinin bugünkü hali ile dahi açıksız kapatılması müm-
kün de&ildir. Buna mukabil, önümüzdeki yıl, gerek yeni Personel Kanununun, ge-
rekse di&er masraf kanunlarının bütçelerimize tahmil edece&i yeni ve yüklü carî 
harcamalar mevcuttur.

Bütün bu gerçekleri dikkate alan grupumuz, Hükümetin getirdi&i programın 
tatbik kabiliyeti hakkında tereddüde dü$mü$tür.

Hükümet, i$in esasını te$kil eden bu bahiste, aydınlatıcı bilgileri programına 
geçirmi$ olsaydı, $üphesiz, görü$lerimizi daha isabetle ortaya koymak imkânını bu-
lurduk.

Programın, malî politika ve vergi politikasına taallûk eden kısımları, bu aydın-
latıcı bilgileri almamızı, maalesef, mümkün kılmamaktadır.

Bu kısımda, vergi sistemimiz hakkında yapılmı$ beyanlardan; takibedilecek 
vergi politikasının, bütçe gelirlerini azaltıcı, müte$ebbis gelirlerini ço&altıcı bir ni-
telik ta$ıyaca&ı mânası çıkmaktadır.

"üphesiz bu bir görü$tür. Uygulama imkânlarının bulunabilip bulunamıyaca-
&ını uygulandı&ı takdirde alınacak sonuçların mahiyetini zaman gösterecektir. Biz, 
bir yandan bütçe rakamları dondurulacaktır, bir yandan vergi gelirlerimizde müte-



$ebbisleri te$vik edici düzeltmeler yapılacaktır, denilirken di&er yandan da kamu 
giderlerini alabildi&ine artırıcı mahiyette giri$ilmi$ olan taahhütlerin ciddiyeti ve 
gerçekle$tirilmelerinin güçlü&ü üzerinde durmaktayız.

Bu güçlük kar$ısında Hükümet; programda kesin olarak giri$ti&i taahhütler-
den, ya, yapaca&ım dedi&i hizmetlerin büyük kısmını uzun vâdede gerçekle$tirile-
cek i$lerdir, diyerek yapamıyacaktır. Ya istikrar içinde kalkınma fikrinden vazgeçe-
rek, enflâsyonist bir malî politika ile bu taahhütleri gerçekle$tirmeye çalı$acaktır.

Yahut da, programı usulen ve herkesi memnun etmek için hazırlanmı$ bir ve-
sika sayarak, kenara itecek, icraatını alı$ılmı$ usuller içinde yürütecektir. (Alkı"lar)

Bizim temennimiz, Hükümetin millet yararına en uygun yolu bulabilmesidir. 
Yukarıki izahlardan da anla$ılaca&ı üzere, Hükümet, malî politika ve vergi politi-
kası bakımından, henüz müstakar bir görü$e sahip gözükmemektedir. !ktidarın bu 
tereddütlü tutumu servet beyannamesi, vergi ilânı ve tasarruf bonoları gibi mev-
zularda da kendisini büsbütün açı&a çıkarmı$ bulunmaktadır. Adalet Partisi seçim 
beyannamesinde, servet beyanı ve vergi ilânı müesseseleri için aynen $u ifadeler 
mevcuttur:

“Servet beyannameleri ve vergi ilânları gibi i$ hayatında güvensizlik yaratan, 
ticari mahremiyeti bozan usuller yerine, birçok Batı memleketinde oldu&u gibi, ver-
gi ziyanı önlemek için normal ilmî ve müessir tedbirler getirece&iz.”

Hükümet programının da&ıtılan ilk metninde, vergi ilânı müessesesine doku-
nulmamı$, servet beyanı hakkında;

“Servet beyanı müessesesi üzerinde de durulması ve bu müessesenin tatbikatı-
na müspet ve faydalı bir $ekil ve hüviyet verilmesi lüzumuna kaaniiz.” denilmi$tir.

Program matbaaya verildikten sonra, Hükümetin bu mevzudaki görü$ü de&i$-
mi$ ve sonradan da&ıtılan bir ekte;

“Servet beyanı müessesesi yerine vergi ziyamı önliyecek müessir ve ilmî tedbir-
ler getirilmesi lüzumuna kaaniiz.” denilmi$tir.

Görülüyor ki, çe$itli metinler, kararsızlı&ı gösteren, çe$itli ifadeler ta$ımakta-
dır.

Seçim beyannamesi, normal ilmî ve müessir tedbirler getirerek, servet beyanı-
nı kaldıraca&ız, denilmektedir.

Hükümet programının ilk metni, servet beyanı müessesesinin ilgası fakat aynı 
zamanda ıslahı, lüzumuna kaaniiz, demektedir.

Hükümet programının ikinci metni, servet beyanı müessesesi yerine, vergi 
ziyamı önliyecek müessir ve ilmî tedbirler getirilmesi lüzumuna kaaniiz, denmek 
suretiyle, iki mânaya da gelebilecek yuvarlak bir taahhütte bulunmaktadır.

Yani, yeni metin, servet beyanını kaldırmayı kesin olarak taahhüdetmemekte, 
fakat taahhüdeder gözükmekten fayda ummaktadır. Müessir ve ilmî tedbirler bu-
lunabildi&i, getirilebildi&i takdirde servet beyanı kaldırılacaktır. Bu çe$it tedbirler 
bulunamazsa, tabiatiyle, müessesenin yerinde kalması icabedecektir. "üphesiz me-



tinlerden biz bu mânayı çıkardık. Hükümet izahat verirse biz do aydınlanır mem-
nun oluruz.

Partinin seçim beyannamesinde kaldırılaca&ı açıkça ilân olunan, vergi ilânı 
müessesesine, yeri bu kadar gelmi$ oldu&u halde, Hükümet programında nedense 
temas edilmeye lüzum görülmemi$tir.

Demek ki; Hükümet, bu müesseseyi kaldırmak niyetinde de&ildir ve seçim be-
yannamesinin yukarıki taahhüdü ile kendisini ba&lı saymamaktadır.

Tasarruf bonoları hakkında da Hükümetin tereddütler içinde oldu&u anla$ıl-
maktadır. Biz, tasarruf bonolarının, Türkiye’de Devlet itibarını en fazla zedeleyen 
bir malî vesika oldu&u kanaatindeyiz. Hükümetin, Devletin itibarını kurtarma yo-
lunda alaca&ı tedbirlerde, kendisi ile beraber olaca&ımızı, $imdiden ifade etmek is-
teriz. (Alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri;

Hükümet Programı, yabancı sermaye ihtiyacı, petrol ve maden politikası, tarım 
reformu gibi aktüel konular üzerinde de Hükümetin görü$lerini ihtiva etmektedir.

Prensibolarak, bugün, bilhassa geli$meye muhtaç memleketlerin, yabancı ser-
maye ve tekni&in yardımlarından müsta&ni kalamıyacakları, münaka$aya dahi ta-
hammülü olmıyan bir açık gerçektir. Bu itibarla grupumuz, Türkiye’de her türlü 
yabancı sermayeye kar$ı dü$manlık hislerini tahrik edenlerin, memleket yararına 
çalı$ma yapmadıkları kanısındadır. (A.P. ve Y.T.P. sıralarından alkı"lar) Prensibi, böy-
lece tesbit ederken, yabancı sermayenin her çe$idine, memleket kapılarını ardına 
kadar açık tutmak mecburiyetinde oldu&umuz $eklindeki bir anlayı$ı de kesin ola-
rak reddetmekteyiz.

Türkiye’nin yatırım ihtiyaçları ortadadır. Bu ihtiyaçların iç sermayeye, dı$ 
sermayeye taallûk edenleri vardır. Dı$ sermayeye taallûk edenleri Yabancı Serma-
yeyi Te$vik Kanunu veya Petrol Kanunu yoliyle yahut da Konsorsiyum kanalı ile 
Türkiye’ye girmektedir. Dı$ sermaye Türkiye’ye, elbet, sadece Türkiye’nin yararla-
rını dü$ünerek gelmemektedir. Onun sahipleri, Devlet olsun, özel müte$ebbisler 
olsun, Türkiye’ye sermayedar olarak gelirken, tabiatiyle, evvelâ kendi yararlarını 
dü$ünmektedirler, dü$üneceklerdir. Biz, onlar böyle bir yarar pe$indedirler, diye-
rek, kendi yararlarımıza uygun dü$ecek $artlarla kredi aramaktan, elbet vazgeçecek 
de&iliz. Biz de yatırım ve ekonomik rantabilite hesaplarımızı yapmak ve bu hesap-
lar sonunda, millî yararlarımıza uygun dü$tü&üne inandı&ımız kredilerden istifade 
etmek zorunlu&undayız.

Bu itibarla Yabancı Sermayeyi Te$vik Kanunu ile Petrol Kanununda, gerekli 
ıslahatın yapılmasından ve Konsorsiyumdaki çalı$malarımızın yukariki anlayı$lar 
içinde yürütülmemesinden tabiî bir $ey olamaz.

Bu vesile ile esas meselenin, kanunlarda de&i$iklikler yapmaktan ziyade, zih-
niyetlerde, tutumlarda, politikalarda vuzuha varmak, Devlet olarak, ne yapmak, 
hangi sonuçları almak istedi&imizi evvelâ kendi iç bünyemizde bilmek oldu&una da 
ayrıca i$aret ederiz. (Alkı"lar)



Programın, zirai reforma taallûk eden beyanları içinde, “Toprak politikamı-
zın hedefi, tarımda topyekûn üretimin artrılması, modern i$letmecilik esaslarına 
uygun $ekilde toprak rejiminin düzenlenmesi, köylümüzün topra&a kavu$turul-
masıdır. Ancak köylünün sadece kuru topra&a kavu$turulması ile iktifa etmemek 
gerekir.” denilmektedir. Programın bu ifadelerinden Grupumuz, Hükümetin, Ana-
yasamızın 37’nci maddesine uygun bir ziraat ve toprak reformunu benimsemekte 
oldu&u kanaatini çıkarmaya çalı$mı$tır. Aksi yöndeki bir tutumun Anayasamızın 
37’nci maddesiyle ba&da$tırılmasının mümkün olamıyaca&ından $üphe yoktur.

Programın Devlet radyoları hakkında ifade etti&i bir görü$e kısaca temas et-
mek isteriz. Bu görü$ün de Hükümet, Devlet radyolarının, Anayasa hükümlerine 
aykırı ve millî politika ile çeli$meli ve kamu düzeni bakımından zararlı bir $ekilde 
faaliyette bulunmasını önliyecek tedbirlerin alınaca&ından bahsetmektedir.

Bu görü$ bir prensibin ifadesi ise, elbet, bizim de kanaatimizdir. Bugünkü TRT 
Kurumunun böyle Anayasa dı$ı bir çalı$ma düzeni içinde bulundu&u ifade edilmek 
isteniyorsa, Kurum çalı$malarının, bu derece a&ır ithamlara hak kazandırıcı olma-
dı&ını ifade etmeyi infasın icabı sayarız. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bizim kaderi-
miz bu, bir bu yandan bir bu yandan (Umumi alkı"lar, gülü"meler)

Muhterem Milletvekilleri;

Hükümetin, Birle$mi$ Milletler Anayasası çerçevesi içinde; barı$, adalet, e$itlik 
ve milletlerin hürriyetlerine ba&lı kalarak ortak güvenli&in korunması ve her saha-
da i$birli&inin artırılması esaslarına dayanacak dı$ politikası ile beraber olaca&ımızı 
ifade etmek isterim.

"üphesiz, milletlerarası barı$ ve güvenlik esasına dayanan bu dı$ politika an-
layı$ımız, Batı devletlerinin kendi millî dı$ politikalarına, bizim de, her zaman, her 
yerde ba&lı ve tabi bir dı$ politika gütmemizin mesnedini te$kil etmiyecektir.

Milletlerarası barı$ ve güvenli&i sa&layıcı politika yanında, bizim de, kendimi-
ze mahsus bir millî dı$ politikamız olacaktır. Bu politikamızın icabı olarak yakın 
kom$ularımızla, ba&ımsızlıklarına yeni kavu$an genç milletlerle sıkı kom$uluk ve 
dostluk münasebetleri kuracak, kar$ılıklı iyi niyet ve iyi kom$uluk esaslarına daya-
nan bu ili$kilerimizin gerektirdi&i siyasi ve iktisadi temasları yapmakta tereddüt 
göstermiyece&iz.

Hangi devletle olursa olsun, giri$ti&imiz ekonomik ve malî münasebetler, hiç-
bir zaman, dı$ politika tâvizleri vermemiz için sebep te$kil etmiyecektir.

Dâhil olaca&ımız, askerî ekonomik her çe$it anla$malarda da, yukarıdaki dı$ 
politika esalarının önemle göz önünde tutulmalarının gerekti&inde $üphe yoktur.

Partimiz Meclis Grupu, ancak izahını yaptı&ımız bu esaslar dikkate alındı&ı 
takdirde, $ahsiyetine ve haysiyetine sahip ve ba&ımsız bir dı$ politika güdebilece&i-
ne inanmaktadır.

Programın Birle$ik Amerika, Kanada ve Batı-Avrupa memleketleri ile olan 
çe$itli ekonomik ba&larımız dolayısiyle ili$kilerimizin en ileri seviyede tutulaca&ı 



yolundaki ifadelerini de, izahını yaptı&ımız dı$ politika anlayı$ı içinde de&erlendir-
mekteyiz. !li$kilerimiz ne derece ileri seviyede olursa olsun, bu ili$kiler dolayısiy-
le millî dı$ politika anlayı$ımızdan tâvizlerde bulunmanın, millî menfaatlerimizle 
ba&da$ır sonuçlar do&urmadı&ına i$areti faydalı sayarız.

Hükümetin, Kıbrıs dâvasında, barı$çı, fakat emrivakilere boyun e&miyecek bir 
politika takibetmek kararında oldu&u anla$ılmaktadır. Meclis Grupumuz, bu Hü-
kümet anlayı$ının isabetine kaanidir.

Partimiz; Silâhlı Kuvvetlerimizin modern silâhlar ve teknik vasıtalarla teçhiz 
edilmek suretiyle ate$ güçlerini yükselterek, insan gücünden tasarruf sa&lanabile-
ce&i kanaatindedir.

Yurt güvenli&inin tek dayana&ı oldu&u, son Kıbrıs ihtilâfı ile de sabit olmu$ 
bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizi geli$tirme gayretlerini, bu anlayı$ içinde, her zaman 
destekliyece&imiz tabiîdir.

Silâhlı Kuvvetlerimizin, her türlü politik tesir ve cereryanlardan uzak, kendi 
emir ve komuta düzeni içinde, yurt güvenli&i vazifesini huzurla görmesini sa&layıcı 
gayretlere, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, bugüne kadar oldu&u gibi, bundan 
sonra da yardımcı olacaktır.

Muhterem Milletvekilleri;

Adalet Partisinin kurdu&u Hükümetin Programı hakkında Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupunun görü$lerini böylece özetlemi$ bulunuyorum.

Yeni Hükümete, yurt hizmetindeki görevinde ba$arı dileklerimizi tekrarlar, 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Genel alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, Riyasete Birle$imin devamı veya yarına 
talikini temin zımnında üç aded önerge gönderilmi$tir. Bunları sırası ile okutuyo-
rum.

Sayın Ba!kanlı#a
Vaktin gecikmi$ olması ve sırada çok sayıda hatibin mevcudolması sebebiyle 

görü$melerin 8.11.1965 Pazartesi günü saat 10’a bırakılmasını arz ve teklif ederim.

Nizamettin Erkmen 
A.P. Meclis Grup B$k. V.(Giresun)

Yüce Ba!kanlı#a
1. Hükümet programının tenkidinin bu ak$am bitirilmesine,

2. Saat 19’da Birle$ime ara verilip; Saat 20’de tekrar oturumun açılmasını arz 
ve teklif ederiz.

(Hatay) Hüsnü Özkan 
(Konya) !hsan Kabadayı



Ba!kanlı#a
Müzakerelerin saat 19’dan sonra da devamını arz ve teklif ederim.

(Konya) Nazif Kurucu

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, bu önergelerden evvelâ Birle$imin yarın 
saat 10’a talikini istiyen önergeyi oyunuza sunaca&ım.

Di&er önergeler de, bu iki ifade etti&im önergenin reddi halinde oylarınıza su-
nulacaktır.

"imdi, birinci önergeyi oyunuza sunuyorum. Yani yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birle$ime son verilmesini isteyen önerge bu önergeyi. Kabul edenler...

Etmiyenler.

Kabul edilmi$tir.

Kabul edilen bu önerge gere&ince 8 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 10’da top-
lanmak üzere Birle$imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.05



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 2 Cilt 1 Birle!im 8 

Sayfa 199-260
08.11.1965 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

GEÇ!C! KÂT!PLER: $smail Hakkı Yıldırım (Erzurum)
Önol !akar (Manisa)
Açılma Saati: 10.00

BA$KAN — Millet Meclisinin 8’inci Birle$imini açıyorum.

BA$KAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, anahtarla-
rını çevirip kabul dü&melerine basmalarını rica ederim.

(Yoklama yapıldı.)

BA$KAN — Yoklama i$lemi bitmi$tir.

Ço&unlu&umuz yoktur. Bir saat sonra, saat 11.00’de toplanılmak üzere oturu-
mu kapatıyorum.

Kapanma Saati: 10.05



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

GEÇ!C! KÂT!PLER: "smail Hakkı Yıldırım (Erzurum)
Önol !akar (Manisa)
Açılma Saati: 11.00

Ba$bakan Süleyman Demirel tarafından te$kil olunan Bakanlar Kurulunun 
programının görü$ülmesi (devam)

BA$KAN — Güvenoyu görü$melerine devam ediyoruz. Söz sırası Adalet Par-
tisi Grupu adına Sayın Muhiddin Güvenindir. Buyurunuz Sayın Muhiddin Güven. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

A.P. GRUPU ADINA MUH"DD"N GÜVEN ("stanbul) — Sayın Ba$kan, Bü-
yük Meclisin de&erli üyeleri, hür ve serbest bir seçimden sonra te$ekkül etmi$ olan 
Meclisimizin iktidar grupu olarak huzurunuzdayız. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) 
Buraya güler yüzle geldik, güler yüzler görmek istiyoruz. Va’dimiz güven verici bir 
idaredir, iste&imiz, bilerek, birbirimize ba&lanarak ve halka inanarak hizmettir. 
Halka yük olan de&il, külfeti onun için severek ta$ıyan, nimetleri de adaletle tevzi 
eden, halkın kar$ısında de&il, halkın yanında yer alan bir Hükümettir, inkârın kita-
bımızda yeri olmıyacaktır. Metodumuz. ıslah ve ikmal yoludur. Daima iyi niyetleri 
seferber etmeye amadeyiz. Herkese, bütün müesseselere itibar edece&iz. Ve kar$ı-
lı&ında itibar bekliyece&iz.

Memleket kalkınmasında yolumuz halka ait dinamizmi harekete geçirmektir. 
Davranı$larımıza itici, ayırıcı de&il, ba&layıcı hak tanıyıcı, vatanda$a ve müessesele-
re itina gösteren bir dü$ünce hâkim olacaktır.

Biz, liyakatimizi Büyük Millete, Büyük Meclise ispat etmek için söz verdik. Bize 
tevdi edilen emanetin a&ırlı&ına müdrikiz. Biz, millet için çalı$manın verece&i o 
sonsuz zevki tadaca&ız. Ve yeni sevgi ve muhabbet haleleri kazanmayı arayaca&ız. 
Bunu, itimat ve emniyetin sa&lamla$tırıcı temelinde bulaca&ız.

Temel hak ve hürriyetlerin teminatı elbette ki, Anayasamız ve fakat bunun tat-
bikçisi ve koruyucusu sizler olacaksınız.

Büyük Milletin teveccühü ile yalnız Adalet Partisi olarak iktidarı elimizde bu-
lundurmak ise bize ait sorumlulu&u daha ziyade artırmaktadır. Hükümetimizin ic-
raatı, grupumuzun Meclis içindeki faaliyetiyle, Türk umumi efkârının bize sa&ladı-
&ı adedi hâkimiyeti hissettirmeden meseleleri halletme gayreti içinde bulunaca&ız. 
(Soldan, alkı"lar)

Büyük Milletimiz tarafından bize lütfedilmi$ bulunan teveccühü asgari mânada 
muhafazaya gayret vazifemizdir. Buna kar$ı muhalefeti temsil eden muhterem par-
tilerde bir teveccühü temin gayreti içinde olacaklar ve muhakkak ki, tahrik, itham 
ve istismardan uzak bir liyakat yarı$ına gireceklerdir. Bu da millet ve memleket 



hesabına kalkınma hamlelerine sebebolacak çalı$maları hep beraber yapmamızı te-
min edecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Sahip oldu&umuz demokratik nizamın bütün icabatiyle muhafazası için bu 
kürsüden fikirlerimizi söyliyecek ve idraklere hitabederek iyi niyet kuvvetlerini 
uyaraca&ız, ayakta tutaca&ız.

Bir Hükümet programının müzakeresinde vatanda$larımıza ait hayatın daha 
iyi bir hale getirilebilmesi niyet ve gayretini dile getiren prensiplerin mütalâasında, 
bu faaliyetin zeminini te$kil edecek bir cihazlanmayı, siyasi mücadelemizin üstün-
de millet iradesinin Meclisler iradesi vasfında tesis edecek bir mü$terek inancı kati-
yetle bugünden tesbit etmek mecburiyetinde oldu&umuza güveniyoruz.

Dü$üncelerimize hâkim olan eski $eylere alı$kanlıklara uyanık ve tenkidedci 
bir gözle bakmak lüzumu vardır. Fakat yeni $eyleri ve yegâne $ifa diye sunulmak 
istenilenleri de hakiki hüviyetleri ile görmek mecburiyetinden kendimizi alıkoya-
mayız.

Milletçe saadetimizi ancak vasatında bulup geli$tirebilece&imiz hürriyet niza-
mını, demokratik rejimimizi o sistem bahasına maksatlı de&i$ikliklere tabi tutmak 
istiyenlerin $erinden korumak ve dayanıklı temeller üzerine yarınından emin bir 
cemiyeti bütün müesseseleriyle oturtmak gerekmektedir.

Elde ettiklerimiz asgari mânasiyle muhafazaya mecbur olduklarımızdır. Bunla-
rı israfa kimsenin gücü ve hakkı olmamalıdır.

Hürriyetini ba$kasının hürriyetine riayette bulan, itibar ve itina a&acında 
meyvalarını vermek üzere bekliyen bir topra&ın sahipleri vardır. !ftira ve isnatlar-
la, hisleri, açlı&ı ve acıları istismar ederek bu topra&ın sahiplerini insanca ya$amak 
hakkından mahrum etmeye kimsenin cesareti olmamalıdır. (Soldan bravo sesleri, 
alkı"lar)

Bizim gelece&e, saadete ve refaha lâyık insanlarımıza devredece&imiz en büyük 
miras “ki$i hürriyeti” ve o ki$ilerin bu toprak üzerindeki “mülkiyet haklarıdır” (Sol-
dan, alkı"lar)

Barı$ın, refah ve saadetin yurtta ve cihanda insanların hürriyeti bahasına satın 
alınamıyaca&ını isbat etmeliyiz.

Sonsuz hürriyet iste&i ile anar$iyi, sınıflar yaratarak zümre kavgasını ve so-
nunda herkese bir dilim ekmek için istibdadı, kapitalizm dü$manlı&ı sloganı ile in-
sanlara zindan bekçili&i yapmaya yarıyan tekelci, katı, koyu Devlet kapitalizmini, 
Komünizm emperyalizmini getirmek istiyenlere ihtar zamanı gelmi$tir. (Soldan 
bravo sesleri, alkı"lar)

Ferdî ve cemî saadetimiz, milletimizin $eref ve haysiyeti ve insanlık haklariy-
le bekası için millî birli&imizin gerçek mânasiyle sa&lanması lâzımdır. Her sahada 



fikrî, ilmî, iktisadi ve kanuni sahada katî bir mukavemet ve tedbirler cephesinin 
kurulması lâzım gelmektedir.

Milletimizin bekası için mihnet ve me$akkatlerle gerçekle$tirdi&imiz eseri 
mü$terek tehlikeler kar$ısında korumak vazgeçilmez vazifemiz olmalıdır.

!nsanlar kendilerine ait her çe$it yoksullu&u gidermek buna mukabil o tersine 
kendi hayatını ortadan kaldırmak gücünü hep fâni ellerinde tutmaktadır.

Millet hesabına ise idareciler, Büyük Meclisler ve siz ey Hükümetimiz, imkânları 
en iyi $ekilde kullanmayı insan olarak (fâni) fakat millî irade olarak (ebedî) vasfiyle 
hep beraber elinizde tutmaktasınız. Bu sahada iyi niyet cephelerinin kuvvetli irade-
si en büyük deste&imiz olacaktır.

Sayın Ba$bakanın, Hükümetin Büyük Meclisin bizi anladı&ına kaaniyiz.

De&erli arkada$larım,

Tarihimizin bir dönüm noktasında oldu&umuza i$aret edilmektedir. Böyle ol-
du&unda beraberiz. Ama bu dönüm noktası hürriyet içinde, vatanda$ların mülkiyet 
hakkına sahip, kendi te$ebbüs güçlerini harekete geçirmek yolunda asıl istikameti-
ni gösterecektir. Yoksa insan hak ve hürriyetleri bahasına inhisarcı bir Devlet kapi-
talizminin gelmesi asla dü$ünülmiyecektir.

Türkiye’mizin tarihinde ve talihinde vatanda$, çalı$manın, netice almanın, ka-
zanmanın zevkini tatmaya ba$lamı$, kendisine saygı gösterildi&ini, kendisinin gaye 
olarak kabul edildi&ini istemi$tir.

De&erli Milletvekilleri, bir tefrikin içinde takdim edilmeye çalı$ılan bir ko-
nu$manın içinde, metnin adeta yarısını i$gal eden Batı emperyalizmi aleyhtarlı&ı, 
sömürücülük, peyk, uydu, emekçi halk yı&ınları, politika kurnazlı&ı kelimelerinin 
i$gal etti&i bir dü$ünü$ün içinde memlekete ait büyük vücut parçalanarak, köylü 
ve i$çi bir tarafa di&erleri bir tarafa alınmı$tır. Bizim anlayı$ımız, bunun tamamiyle 
dı$ındadır. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Biz ba&layıcı olmak istiyoruz. Biz Türkiye’yi te$kil eden büyük vücudun ta-
mamlayıcı unsurlarını aynı nisbette muhterem kabul ediyoruz. (Soldan, bravo ses-
leri, alkı"lar)

Onların de&erleri hizmetleri nisbetinde mevcuttur. Elbetteki emeklerinin kar-
$ılı&ını alacaklardır. Biz sosyal adaleti böyle anlıyoruz. Tefrikin içinde de&il.

Çok de&erli arkada$larım, bu konu$manın içinde mündemicolan mânayı anla-
maya çalı$ırken $unu da huzurunuzda tesbit etmek isterim. Onların, büyük vücut-
tan ayırarak sınıflar yaratıp, sınıflara tesahübetmeye çalı$tı&ı o zümreler bize rey 
vererek bu iktidarı te$kil ettiler. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Elbette ki, onların haklarını korumak bizim en büyük vazifemizdir. (Soldan 
bravo sesleri, alkı"lar) Onlar hürriyet nizamı içinde kendilerine tanınan hakkı, karar 
verme yetkisini kullandılar ve mutlulu&u böyle bir iktidarın ibrasında aradılar. (Sol-
dan, bravo sesleri, alkı"lar) Onlar ecdatlarından miras aldıkları özgür anlayı$lariy-



le, millî $uurlariyle, inançlariyle kendilerini istismar edecekleri gayet iyi anladılar. 
!stismara imkân vermemek için bizi iktidara getirdiler. !stismarı önliyece&iz. Bu 
bizim vazifemizdir. !nsanları ba&lamak vazifemiz. Bir iyilik zemini içinde ba&lamak 
vazifemiz, ayırmak de&il. Biz yeni Türkiye’nin gelece&ini i$te bu mânada tasavvur 
ediyoruz. Biz, sınıflara ayırmadan bir büyük vücudun muhtelif tamamlayıcı unsur-
ları olarak kabul etti&imiz masum, inançlı halkımızın haklı dâvasında kendi var-
lı&ına ra&men diktacı bir zümrenin ba$a geçmesine, insanları tek tipe irca ederek 
vasıta ve köle haline getiren bir sistemin yerle$tirilmek istenmesine daima kar$ı 
olaca&ız.

De&erli Milletvekilleri,

Milletime inanarak milleti ile beraber Türkiye Cumhuriyetini kurmu$ Büyük 
!nsan Atatürk, elbette ki, yıllar ve devirler ötesinde gittikçe büyüyen hüviyeti ile 
ya$ıyacaktır. Türklü&ü, Batı medeniyet seviyesine yükseltmek ve kendi öz mede-
niyetini o vasfı ile onunla yarı$ır hale getirmek için vaz’etti&i prensipleri büyüklü-
&üne inandı&ı milletinin gelenekleri, örf ve âdetleri ve hususiyetleriyle tekâmülü 
için üzerinde yürünmesi icabeden istikametler olarak kabul etmi$ ve asla varılması 
lâzımgelen son hedef olarak ele almamı$tır. Ve Atatürk orduyu bu prensipler içinde 
$erefli vazifesi ba$ında ve daima siyasetin dı$ında tutmu$tur.

Ölümünden 27 sene sonra ı$ı&a açılan pencere, gayeye götürecek yol olarak 
vaz’etti&i bu prensiplerin maksatlı davranı$lar u&runda ve bu maksatları örtülemek 
niyetiyle bir kalkan gibi kullanılmasını görmekten müteessiriz. Biz Adalet Partisi 
Grupu olarak, Atatürk ilkelerinin tahrikini, istismarını, bir zümre tarafından in-
hisar altına alınmasını, maksatlara göre suiistimalini ve kanunlarımızın dı$arda 
tuttu&u Komünizmi sempatik göstermek için alet haline getirilmesini $iddetle red-
dediyoruz. (Soldan, bravo sesleri ve alkı"lar)

Biz, Atatürk ilkelerinin kendi öz medeniyetimizi Batı medeniyeti seviyesinin 
üstüne çıkartmak için büyük insan tarafından uzak görü$le vaz’edilen i$aret, hamle 
ve temel ta$ları olarak kabul ediyoruz. Gayemiz, gerçek aydınlarımız, dü$ünürle-
rimiz, idarecilerimiz, ilim adamlarımızla bu temel ta$ların üzerine yeni ve büyük 
Türkiye’mizin hakiki ve sarsılmaz in$asını yapmaktır.

Muhterem arkada$larım.

Hükümet programının tetkikinde, geçen dört senelik bir plânlı devrenin kal-
kınma iddiasının ne dereceye kadar tahakkuk ettirildi&ini kısaca mü$ahede etmek 
ve kıyaslar yapmak imkânını bulmak isterdik. Öyle anla$ılıyor ki, Hükümetimiz 
lâzım gelip yapılamıyanların muhasebesine girmeyi faydalı telâkki etmemi$tir. Bir 
bakıma bu dü$ünceyi takdirle kar$ılamak icabeder. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü Sayın Feyzio&lu ve di&e bazı muhalefet sözcülerinin konu$ması bir iyi niyet 
dü$üncesi içinde açıklanmamı$ olan hususların Meclis huzuruna getirilmesi zaru-
retini ortaya koymaktadır. Ben bu vazifenin ifasını Sayın Hükümetimize ve di&er 
sözcü arkada$larıma bırakaca&ım. Ve programın kısa ve uzun vadeli bir hedefler 



vesikası karekterine muvazi olarak muhtelif meseleler üzerindeki grupumuz görü-
$ünü aksettirece&im.

Sayın Milletvekilleri,

Üzerinde korkusuz ya$ıyacakları bir topra&ın insanlarının mat ve can emniye-
ti bakımından endi$esiz hale getirmek lâzımdır. Emniyet kuvvetlerimizin modern 
vasıtalarla cihazlanmı$ seyyar ekipler halinde tertibi dü$ünülmelidir. Bekçilik mü-
essesesinin ıslahı, ikmali ve personelinin terfi lâzımgelmektedir.

Büyük mal ve can kaybına sebebolan trafik kazalarının katî olarak önüne geçi-
lebilmesi hiç olmazsa asgari ölçülere indirilmesi çareleri ara$tırılmalıdır. Fennî mu-
ayene kontrolü $oförlerin ehliyet, sa&lık ve çalı$ma durumlarının murakabe altına 
alınması cezai müeyyidelerin istikametinin iyi tâyin edilerek dozunun artırılması 
dü$ünülmelidir.

Seçim sistemimizde de&i$iklik yapılması va’dini tasviple kar$ılıyor ve gerekli 
kanun tasarılarının Meclislere $evkini bekliyoruz.

Grupumuz Kurucu Meclis tarafından tedvin edilen ve 1961 yılında uygulanan 
seçim kanunlarının de&i$tirilmesine isabet olmadı&ını müzakere sıralarında ge-
rekçeleri ile birlikte savunmu$tur. Bugün de aynı görü$lerin sahibiyiz. Ve bu görü$ 
10 Ekim seçimlerinden önce, seçimler sırasında müdafaa edilmi$ ve vatanda$ın da 
tasvibine mazhar olmu$tur. Bu itibarla, mevzuun program vesilesiyle tartı$ılmasın-
da fayda görmedi&imizi ve fakat Hükümet va’dinin biran evvel yerine getirilmesini 
bekledi&imizi ifade etmek isteriz.

Kamu sektörü câri masraflarının gittikçe kabarmasına mukabil hizmetlerin 
görülmesinde daimî $ekilde duyulan memnuniyetsizlik, vasıflı, iyi niyetli eleman-
lara ra&men ortadadır. Hükümetimizin hizmetleri kıymetlendirmede ihtiyacı kar-
$ılı&ında yapılacak olan i$ insan unsuru ve zaman unsuru arasındaki münasebeti 
tesbit ve tanzim yönünden müspet çalı$malara girece&i kanaatindeyiz. Ayrıca i$in 
icraatının ciddî ve bilgili bir takibe tâbi tutulması lâzımdır.

"i$kin oldu&u daima söylenen ve hakikaten de böyle olan Devlet kadrolarında-
ki personeli yukarıdaki esaslar dairesinde gelecekte zuhur edecek ihtiyaç sahaları-
na tedricen yaymak ve kaydırmak suretiyle verim sa&lanmalı ve câri harcamaların 
kabarması önlenmelidir.

Hükümetimizin tarafsız bir idare tesisi hususundaki dü$üncelerine ve hizmet 
emniyeti getirece&ine dair vaitlerine gönülden katılıyoruz. “Kırtasiyecilikle sava$” 
sloganı bütün milletin neticelerini memnuniyetle izliyece&i bir sava$ olacaktır.

De&erli arkada$larım,

Millî E&itim politikasında vaz’edilen esasları hürmetle kar$ılıyoruz. Yalnız 
memleketimizin içinde bulundu&u ö&retmen ve okul tedris malzemesi noksan-
lı&ı açık bir hakikat olarak ortadadır. Hâlbuki okullarımızdan her sene 10 binler 
ölçüsünde talebe mezun oluyor. Bilgi noksanlı&ından dolayı her kademedeki e&i-
tim müessesesi bir alt kademeden, cemiyet ise hizmet alamamaktan $ikâyet edi-



yor. En verimli yatırımın vasıflı bir genç yeti$tirmek oldu&unu cemiyete her yerde 
ilân eden ileri Batı memleketlerine nazaran, durumumuzun hassasiyetle mütalâası 
lâzımgelmektedir. Cemiyetimizi kalkınmaya hızla götürecek çekici kuvvetlere va-
sıflı liderlere ihtiyaç vardır. O halde e&itimde kemiyet ve keyfiyet unsurları ara-
sındaki tercih sırası, metot ve sistemlerin ara$tırılması yatırımların bu istikamette 
de&erlendirilmesi esas olmalıdır. E&itim de fırsat e$itli&i kadar yüksek istidatlıların 
ara$tırılıp meydana çıkarılması aynı derecede ehemmiyetlidir.

Sayın Hükümetimizin araçsız, ö&retmensiz açılan okul aded fazlalı&ı ve bu 
okullardan mezun olan çocuklarımızın istatistiki rakam bollu&u arkasından ko$mı-
yaca&ına emin bulunuyoruz.

Muhterem Milletvekilleri,

E&itim sahasında bir di&er ehemmiyetli konu olarak mü$ahedemiz odur ki, 
E&itim müesseselerimiz aykırı ve a$ırı cereyanların genç dima&lara a$ılanabilme-
si için en güzel bir vasat olarak seçilmek istenmektedir. Demokratik nizam içinde 
E&itim müesseselerinde elbette ki, her türlü fikrî hukuki, siyasi ara$tırmalar ve na-
zariyeler ilim zaviyesinden açıklanacaktır. Fakat buna ait hürriyet asla bir telkin bir 
tahrik ve bir tercih yolunda kullanılamaz.

Hükümetimizin Millî E&itim camiasının her kademesiyle ve üniversitelerimiz-
le yakın bir i$birli&i ve anlayı$ havası içinde meselelerin üzerine e&ilmesi ve tedbir-
lerini elması gerekmektedir.

Gayet tabiîdir ki, tahsilde olan gençlik meseleleri bu mevzularla çok yakın-
dan ilgilidir. Üniversiteli gençlerimizin fikrî hürriyetini ve hüviyetini sa&lam bir 
$ekilde gerçekle$tirebilmek için e&itim ve uygulama niteli&inde yayın ve araçlara 
sahibolması gerekmektedir. Ara$tırma lâboratuvarları ve kütüphaneler tesis etmek 
ve bedeni faaliyetlerini ve zamanlarını kıymetlendirmek için spor tesislerine sa-
hip kılmak gerekmektedir. Gençlik te$kilâtının siyasi meseleleri ilmî bir objektivite 
içinde de&erlendirilmesine ait dü$ünceler ve bu te$kilâtın ihtiyaçları ehemmiyetle 
göz önünde tutulması icabeden mevzulardandır.

Güzel Sanatlar akademilerine ait kanunun bir an evvel çıkarılmasına Hüküme-
timizin himmet edece&ine inanıyoruz.

Din e&itiminin büyük ehemmiyeti a$ikârdır. Köyde ö&retmenle aydın din ada-
mının i$birli&i, insanlarımızda mevcudolan dinamik gücü toplum kalkınmasını te-
min hususunda en iyi $ekilde harekete geçirecek birbirini tamamlıyan unsurlardır.

Din adamlarının bilgi e&itimi yanında tatbikatçı hayat içinde rehber olarak ye-
ti$tirilmesi ve hakiki yerlerini bulabilmeleri ve terfihleri dü$ünülmelidir.

De&erli arkada$larım,

Hükümetimizin basın müesseseleri, adalet cihazları üzerinde vaz’etti&i dü$ün-
celere i$tirak ediyoruz. Dâvaların çabuk yürütülmesi hususunda dü$ünülecek ted-
birler usul kanunları üzerindeki ıslahat hepimizi memnun edecektir. Ayrıca mah-
kemelere intikal eden ihtilâflar cemiyetimizin içindeki dertlerin te$hisine medar 



olmalıdır. Dolayısiyle ihtilâfların cinsleri, tatbik edilen müeyyideler neticeleri ve 
tesirleri tetkike tabi tutulmalıdır. Gerekiyorsa bünyeye uymıyan kanunların de&i$-
tirilmesi veya takviyesi veya ya$ama vasfını kaybetmi$ olanların ilgası cihetine gi-
dilmelidir. !ktisadi ve sosyal meselelerin yarattı&ı cürüm ve ihtilâfların yalnız ada-
let yolu ile de&il hastalı&ı bünyeden tedavi edecek içtimai ve iktisadi tedbirlerle halli 
yoluna gidilmelidir.

Hükümetimizin takibedece&i malî politikada isabet vardır. Kanaatimizce her 
$eyden evvel piyasaya, mükellefe emniyet ve itimat telkin etmek gerekmektedir. !ç 
kaynakların verimli hale getirilmesi, kaçakların önlenmesi yaratılacak bu emniyet 
unsuruna ziyadesiyle ba&lıdır. Dünyanın her tarafında vergiden kaçma temayülü 
vardır. Bütün mesele Devletin mükellefe kar$ı ciddî, samimî ve yeterli bir murakabe 
sistemi ile çıkması olacaktır. Bunun için mükellefi tazyik, itham ve te$hir yolunda 
de&il, güven sa&layıcı bir tavrın içinde oldu&unu telkin etmesi icabedecektir. El-
betteki bir itimat ve iyi niyet müessesesi yanında, kanunsuz yola gidenlerin a&ır 
$ekilde cezalandırılması dü$ünülecektir.

Gelirlerin israf edilmeden yerinde harcanması mühim noktalardan birisini te$-
kil eder. Plânın kitapta yazılı olması kâfi de&ildir. Zihniyette, tatbikatta, organizas-
yonda realize edilmesi lâzımdır. Yapılacak her i$in birbirleriyle olan ilgisi zaman ve 
insan unsuru ile münasebetinin de&erlendirilmesi gerekmektedir.

Mahallî idarelerin bütçelerine Devletçe yardım yapılaca&ı sevindiricidir. Fakat 
bunun yanında mahallî idarelerin gelir kaynaklarının artırılmasına ve gelecekte 
kendi kendine yeter hale gelmelerine ait tedbirler esas olmalıdır.

De&erli arkada$larım,

Hükümetimizin iktisadi kalkınma hususunda i$aret etti&i dü$üncelere can-
dan ba&lıyız. Karma ekonomi sisteminde Devletin zaruri hallerde yük ta$ıması 
lâzımdır. Aslında $imdiye kadar kâfi derecede harekete geçememi$ olarak özel te-
$ebbüse imkân tanımak ve o yaratıcı güçten yararlanarak kalkınmayı daha süratle 
temin yoluna gidilmelidir. Devletin birle$tirici ve ba&layıcı istikamet sa&layıcı bir 
rol oynamasına taraftarız. Geçmi$ yıllarda dinamizmin ve hayatiyetini gösterme 
imkânını bulamıyan özel sektör ve te$ebbüsün, program ifadesini bulan çe$itli ted-
birlerin meydana getirece&i kalkınma ikliminde gerçek potansiyelini tam olarak 
gösterece&ine eminiz.

De&erli arkada$larım,

Plânlı bir kalkınmanın zaruretini ve memlekette yarataca&ı muvazeneli düze-
ne inanıyoruz. Fakat hazırlanacak bir kalkınma plânı gaye de&il rasyonel bir ihtisas 
ve kalkınma politikasının makbul bir vasıtasıdır. Plân, hayatı realite içinde takibe-
den, seyyaliyeti bulunan, gizlilikten uzak herkesin, bütün müesseselerin sevece-
&i, inanaca&ı bir hareket zemini olmalıdır. !cra plânlarının hazırlanmasında özel 
sektör temsilcilerine, meslekî te$ekküllere, üniversitelere ve i$çi te$ekküllerine yer 
verilmelidir. Kalkınma plânı tatbikatının, bölge plânlama çalı$malarına ba&lı bu-
lundu&una inanıyoruz. Sa&lam bir tatbikatın müspet neticeleri elbette ki istatistikî 



ara$tırmaların neticesine ehemmiyetle ba&lıdır. Plân tatbikatı Devlet mekanizma-
sının ihtiyatlar içinde dönen çarkında ezilmemelidir. Sene sonu muhasebelerinde 
yalnız ba$ına rakamları konu$turmak itiyadından vazgeçmek ve neticeler üzerinde 
de&erlendirmeler yapmak lâzımdır. Batı âleminin süratli ilerlemesi her sahadaki 
titiz ara$tırmalara ba&lı bulunmaktadır. Bugün için müesseselerimizin en büyük 
mahrumiyeti “Ara$tırma”dır. Dolayısiyle ara$tırma enstitülerinin her sahada kurul-
masını te$vik ve ona ait tedbirleri almak gerekmektedir.

Muhterem milletvekilleri,

Dünya kuruldu kurulalı mütefekkirlerin ve din adamlarının vaz’etti&i birinci 
kaide insanlar arasında içtimai adaletin tesisi yolunda olmu$tur. !çinde bulundu-
&umuz bugünkü Türkiye zemininde ise “Sosyal Adalet” tâbiri yeni bir slogan gibi 
ortaya atılmı$tır. Elbette iktisadi muvazenesizlikleri gidermek ve insanları mede-
niyetin imkânlarından faydalandırmak esas dü$üncedir. Fakat sosyal adak deyimi 
arkasına sı&ınarak samimî olmıyan dü$ünceleri ve bir maddi e$itlik iddiasını ortaya 
atmak, kar$ısında oldu&umuz bir dü$üncedir. Hükümetimizin bu hususta tesbit et-
ti&i prensiplere aynen i$tirak ediyoruz. Cemiyette servet dü$manlı&ı yaratarak in-
sanlardaki hırs ve tamahı aya&a kaldırmak suretiyle bir sınıf mücadelesi yaratmak 
iste&ini $iddetle reddediyoruz. (Soldan alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri;

Hükümet Programında haklı olarak ayrı seksiyonlarda ele alınan meseleleri 
belirli ve birbirine çok ba&lı ve neticede bir yerde toplanan politikalar içinde de-
&erlendirildi&ini görmek bizi memnun etmi$tir. Türkiye’nin süratle sanayile$me-
sinin iktisat politikamızın temellerinden biri oldu&una i$aret haklı bir i$arettir. Bu 
maksatla sanayi bölgelerinin kurulması ve bunun için cazibe tedbirlerinin alınması 
keyfiyetine aynen i$tirak ederiz. Demiryolları fabrikaları, Denizyolları gemi in$aatı 
tesisleri, telekomünikasyon sanayii, konservecilik, petrol endüstrisi, Petro - Kimya 
ve suni gübre endüstrisi, ilâç endüstrisi, gıda ve yem endüstrisi, orman sanayii, su 
ürünleri sanayii, Demir Çelik Fabrikaları, tekstil, in$aat malzemesi sanayii ve bun-
larla beraber ve bunları tevlideden veya yardımcı olan di&er $ubelerdeki sanayiin 
inki$afı veya yeniden kurulmasını kamu ve özel sektörler olarak tercihi, yer seçim 
ve düzenlenmesinde bölgelerinin tesbiti, sanayi, enerji ve tabiî kaynaklar, tarım, 
sa&lık, bayındırlık, ula$tırma, köy i$leri ve bir bölge ve imar plânlaması içinde tan-
zim ve halledecek olan !mar ve !skân Bakanlı&ının mü$tereken hareket edecekleri 
bir sanayi politikasında birle$meleri gerekmektedir.

Bu suretle yaratılacak yeni i$ sahalarında memleketimizde mevcudoldu&u bili-
nen i$sizli&in giderilmesi ve tabiî olarak tarımdan endüstriye teveccüh edecek insan 
akımı ile yeni $ehirle$meler ve merkezle$meler do&masına sebebolacaktır. O zaman 
bir iskân düzeninin bu sanayi mıntakaları etrafında de&erlendirilmesi gerekecektir.

Yine programda esnaf ve sanatkârların birer meskene ve dükkâna kavu$maları-
nı, i$çileri rahat ve sıhhi yuvalara kavu$turacak i$çi meskenleri yapımının süratle$-
tirilmesini, Anayasamızın âmir hükmü gere&ince yoksul ve dar gelirli vatanda$tan 



ba$lıyarak her aileyi konut sahibi yapmak veya bu nitelikte ucuz kiralık konutlarda 
oturtmak dü$üncesinin birbirleriyle ve yukarıdaki sanayile$me hareketiyle ziya-
desiyle ilgili bir mesken politikasında tesirli hale getirecek tedbirlerin ifadesi bizi 
sevindirmi$tir.

"ehirlerimizde ve köylerimizde yakıt olarak kullanılan odun ve tezek yerine 
kömür ve petrol artıkları veya gaz gibi ticari yakıtların ikame edilebilmesi için ge-
reken çalı$maları yine belirli bir politika içinde Tarım, Köy !$leri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, !mar ve !skân Bakanlıklarının mü$tereken uygulıyacakları bir çalı$ma 
plânı ve anlayı$ı ile tahakkuk ettirilebilecektir. Neticesi ormanların korunmasına, 
teze&in gübre olarak tarımda kullanılabilmesine, ikamede ise kömür ve petrol kay-
naklarının geli$tirilmesi imkânını sa&lıyacaktır.

Tarım makinalarının kullanılmasında sanayide ve ula$tırmanın her $ubesinde, 
ı$ıklandırmada esas unsur olarak akaryakıtın katî olarak petrol politikasına ba&la-
naca&ı a$ikârdır.

Muhterem arkada$larım;
Söz bu noktaya gelince Dördüncü Koalisyon Hükümeti kurulduktan sonra 

muhalefetin ve di&e bazı çevrelerin aykırı bir propaganda malzemesi olarak kul-
landıkları bu çok ehemmiyetli mevzu üzerinde bir nebze durmak isteriz. !stanbul 
caddelerine yazılan fakat realiteyle ilgisi bulunmadı&ı için sükût eden bir slogan 
etrafında bu mevzu büyütülmek istenmi$tir. Kısaca kanaatimizi arz etmek faydalı 
olacaktır. Evvelâ meydana çıkan veya çıkarılmıyan petrol rezervlerimiz bizim millî 
malımızdır. Bu sene be$ milyon ton olarak hesabedilen ham petrol ihtiyacımızın 
3,5 milyon tonunu dı$ardan ithal etmek mecburiyeti vardır. Yapılan hesaplara göre 
önümüzdeki be$ sene zarfında ham petrol ihtiyacımız 10 milyon ton olacak ve bu-
nun 5 milyonunu yine dı$ardan ithal etmek mecburiyetinde kalaca&ız. O zaman 
yapılan propagandalarda güdülen gaye bir ba$ka $ekilce ortaya çıkmaktadır. Siyasi 
mânada Türkiye’yi bir ba$ka camianın içine itmek gayreti bu mevzuda da kendini 
göstermektedir. Yabancı $irketleri reddedece&iz sonra yerine neyi ikame edece&iz? 
O zaman dı$ardan ithal etti&imiz petrolün satınalma istikametlerini ve membaları-
nı de&i$tirece&iz. Maksat budur. Biz diyoruz ki, serbest ticari âlemde münasebetler 
yalnız ticari menfaatlere dayanır. Alıcı ve satıcı menfaatini gördü&ü nisbette birbir-
lerine ba&lanırlar. Biz petrol mevzuundaki ticari münasebetler bir siyasi dü$ünceye 
ba&lamayı do&ru bulmamaktayız. Menfaatimiz gerekiyorsa her devletle ticari ili$ki-
ler serbestçe kurulabilir. Fakat tazyik, tehdit ve isnatlarla bir neticenin alınması ve 
bu mevzuun siyasi maksatlara alet edilmesi asla dü$ünülemez.

Sayın Milletvekilleri;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcudolan petrol kaynaklarını memleket 

hayrına harekete geçirmek için çareler aramı$tır ve memleketin malî ve teknik 
imkânlarını tartıya vurarak kısa zaman içinde bu mevzuu millet menfaatine tahak-
kuk ettiremiyece&ini anlamı$tır. Ve hazırladı&ı Petrol Kanunu ile lüzumlu cazibe 
tedbirlerini de vaz’ederek memleketin kalkınmasında lüzumlu telâkki etti&imiz ya-
bancı sermayenin ve teknik imkânın memlekete girmesini temin etmi$tir. Hukukî 



mukaveleler yapmı$tır. Elbetteki Devlet üstüne dü$en kontrol vazifesini ve menfa-
at ayarlamasını yapmak mecburiyetindedir. "artlar de&i$ti&i ve lehimize imkânlar 
sa&landı&ı takdirde bu mukaveleler tekrar gözden geçirilebilir. Sa&ladı&ımız menfa-
at yanında bu menfaati sa&lıyanların elde ettikleri menfaatleri her $eyden tecride-
derek üzerinde münaka$a yapmak kusuru hep kar$ı tarafta aramak tek taraflı bir 
davranı$ olur. Elbette ki petrol konusunda müessir unsur ve hareket zemini te$kil 
eden Petrol Kanununun memleket menfaatleri zaviyesinden tekrar mütalâasında 
fayda vardır. Fakat kanunun çıkarılması zamanında meseleyi çok aksi bir zaviye-
den mütalâa edenlerin iktidarlarında bu kanunun daha ziyade benimseyip geni$ 
bir $ekilde tatbik ettikleri Ba$bakan ve Sanayi Vekilleriyle kanunu müdafa ettikleri 
görülmü$tür.

Muhalefete geçtikleri anda ise mü$kül olmıyan bir polemi&in içine girmelerini 
daima üzüntü ile kar$ıladık.

De&erli arkada$larım,

Batıda enerjiye ait çalı$malar motor endüstrisindeki geli$meler süratlenmek-
tedir. Nükleer enerji üzerindeki ara$tırmaların önümüzdeki 10 sene zarfında bu 
enerjiyi iktisadi mânada kullanmak imkânını bah$edece&i anla$ılıyor. Bundan do-
layı bizim en kısa zamanda âzami on sene zarfında bütün petrol kaynaklarımızı 
harekete geçirmek mecburiyetimiz vardır. Bu servetin sıfıra irca edilmemesi için 
seferber hale geçmek mecburiyetindeyiz. Bu seferberlik menfaatlerimizin himayesi 
$artiyle hem yabancı sermayeye müteveccih olacak hem millî bünyeyi harekete ge-
çirmekte bulunacaktır. Adalet Partisi Grupu olarak petrol politikasında memlekete 
sa&lanacak menfaatin demagojik, istismarcı, maksatlı davranı$ların ötesinde akli, 
malî ve teknik ölçülerle de&erlendirilmesi icabetti&ine kaaniiz. Hükümetimizin 
Programda polemikten kaçan bu mânayı ihtiva eden davranı$ını takdirle kar$ılarız.

Sayın Milletvekilleri;

Alt yapı imkânları, yatırım indirimi, vergi muafiyeti, arsa kolaylı&ı, ula$tırma 
ve pazarlama imkânları ve di&er cazibe tedbirleri yaratılarak bir bölge plânlaması 
dâhilinde de&erlendirilecek yeni sanayi sahalarının etrafındaki $ehirle$melere isti-
kamet vermek ve köylerden $ehre akını bu tampon bölgelerde durdurmak yeni bir 
iskânla bilgili ve çok taraflı bir $ekilde mümkün hale getirmek lâzımdır. Bugün %75 
tarım ve kır, %25 $ehir nüfusu arasındaki muvazeneyi temin tedbirleri yukarıda 
arz edilen ili$ki ve ba&lantılar seviyesinde ve büyük ehemmiyette ilgili bakanlık-
larda ve bilhassa imar iskân çalı$malariyle mümkün hale gelecektir. Kanaatimizce 
gecekondu probleminin hallindeki uzun vadeli tedbirler bu dü$üncelerde de&erlen-
dirilecektir.

Mesken politikasiyle çok yakından ilgili bir sanayi politikasının tahakkukunda, 
iki gayeyi birlikte temin edecek davranı$lara sanayie yatırım yapan özel sektörü 
te$vik tedbirleriyle katılmasını dü$ünmek lâzım gelecektir.

!$te o zaman kalkınmanın yol, su elektrik, mektep ve sa&lık hizmetleri gibi ni-
metlerinden faydalanmak istiyen insanlarımıza kendi bünyeleri içinde bir iktisadi 



ve sosyal nüve haline gelebilecek, köy, kasaba, $ehir ünitelerimize kolaylıkla ve ikti-
sadi olarak götürülmesi mümkün olacaktır.

De&erli arkada$larım;
Bugün büyük $ehirlerimiz etrafında te$ekkül etmi$ bulunan gecekondu ma-

hallelerinin durumuna gelince; her $eyden evvel gecekondu sayısının bulundu&u 
yerde durdurulması hedef olarak kabul edilmelidir. Bunun için mâni tedbirlerden 
evvel ihtiyaçlar kar$ılı&ındaki tedbirleri almak zarureti a$ikârdır. Mevcutların ıslah 
çareleri, durumlarının hukukile$tirilmesi evvelâ Devletin söz geçirece&i tasarruflar 
üzerinden ba$lanmalı ve gecekondularda asgari iskân $artları tahakkuk ettirilmeli-
dir. Âmme tesislerine kavu$turulması keyfiyeti acilen ve fakat iskân yo&unlu&unu 
normal hale getirecek $ekillerle beraber mütalâa edilmelidir. Bu mevzuda gecekon-
duda oturan tamamiyle iyi niyet sahibi vatanda$ın yaratıcı güçü, belediyelerimizin 
kaynaklarına ve teknik imkânlarını seferber etmesini, Devletin çıkaraca&ı kanunlar 
ile malî teknik tedbir ve yardımlarını ve ona hami elinin uzatılmasını, beklemekdir.

Vatanda$ın mülk sahibi olmaya ait makbul iste&i yerine getirilirken di&er mül-
kiyet haklarının korunması çareleri dü$ünülmelidir.

Sayın Milletvekilleri;
Di&er meselelerle çok yakından ilgili bulunan orman mevzuuna birkaç satırla 

i$aret etmek isteriz. Anayasamız bu servetin âmmeye müteveccih olarak korun-
ması hakkını Devlete tanımı$tır. Fakat bu korunma yapılırken âmmeyi te$kil eden 
esas unsurun köylü vatanda$lar oldu&u unutulmamalıdır. Korunmaya ait malî hük-
mün tatbikinde orman köylülerinin ya$ama hakkını ve i$ sahasını temin etmek de 
dü$ünülmelidir. Mahsûllerin ve orman artıklarının de&erlendirilmesi endüstrinin 
geli$tirilmesi yeni i$ sahalarının yaratılması lâzımgelmektedir. Vatanda$ Devleti 
kar$ısında hep malî bir kuvvet de&il yanında yardımcı, koruyucu bir kuvvet olarak 
görmelidir. Ancak, bu $ekilde vatanda$ nezdinde Devlet itibarı yükselecek ve vatan-
da$ın gelece&ine ümitle bakması temin edilecektir.

De&erli arkada$larım,
!hracatımızın geli$me istikametinde olması büyük memnuniyeti muciptir. 

Gelecekteki gayemiz klâsik ihraç mallarımızın yanına yenilerinin ve mamul sana-
yi maddelerinin ilâvesi temin olunmalıdır. Do&u hudutlarımızda daima kaçakçılık 
mevzuu olan hayvanlarımızı memleket içinde de&erlendirmek ve mamul hale ge-
tirip o $ekilde ihracı üzerinde durmak lâzımgelmektedir. Bu suretle yeni i$ sahala-
rının açılmasını, mahsûllerin de&er kazanmasını ve dolayısiyle inzibati tedbirlerin 
ötesinde aslî tedbirlerin alınmasını imkân dâhiline sokaca&ız.

Üzerinde hassasiyetle durulması icabeden di&er mevzu ihraç mallarımızın kali-
tesi ve standardizasyonu mevzuudur. Bunun yanında iyi ambalaj muhafaza ve nakil 
tedbirleri de gelmektedir. Dı$ ticaret itibarımız ve arkasından talebi sa&lıyabilmek 
ancak bu $ekilde mümkün olacaktır.

Belli dı$ pazarların yanında yeni pazarların ara$tırılması ve bilhasa Afrika dev-
letleriyle yakın ve ciddî münasebetlerin kurulması bize ihracatta geni$ ufuklar aça-
bilecektir.



Ne yazıktır ki, plânlı devir içinde en kıymetli ihraç metaımız i$çilerimiz olmu$-
tur. Açılmı$ olan böyle bir zeminde memleket hesabına âzami $ekilde istifade et-
mek lâzımdır. Avrupa’ya giden i$çilerimizin her türlü haliyle yakından ilgilenmek, 
öne&itimleri kıyafetleri ve beslenmeleriyle me$gul olmak lâzım gelmektedir.

Ayrıca Avrupa’da çalı$tıkları her yerde i$çilerimizin her türlü haliyle iglilene-
cek ve hattâ memlekete ait gıdalarını temin edecek te$kilât kurulmalıdır. Oradaki 
i$çilerimiz arasına sokulmak itsenilen menfi cereyanları önliyecek tedbirler alın-
malıdır.

!$çilerimizin memlekete dönü$lerinde kendilerine ihtisasları çerçevesinde i$ 
sahası yaratmak $imdiden dü$ünülmelidir. !$çi dövizlerinin Hükümetimizin kal-
kınmanın temel $artı olarak vaz’etti&i sanayile$me hareketine tevcihi ve belirli bir 
plân içinde tatbikine geçilmesi, üzerinde durulacak ehemmiyetli mevzulardandır.

Sayın Milletvekilleri, $imdi grupumuz adına bir di&er mühim mevzua temas 
etmek isterim. C.H.P.’nin muhalefete geçmesinden sonra tıpkı petrol gibi ele aldı-
&ı bir toprak reformu konusu vardır. Ve bu konu seçim sathı mailinde ziyadesiyle 
i$lenmi$, dile getirilmi$tir. Kanaatimizce, köylülerimizin kalkınmanın neticelerin-
den faydalanmasına müteveccih olan gayretler kıymetlendirilirken daima aldatma-
dan uzak kalınmalıdır. Üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, buna riayet edilmemi$tir. 
Kalkınma iddiasını tahakkuk ettirmek için tutaca&ımız yollarda elbette ki, bir i$ti-
rakimiz olmalıdır. Kanaatimizce Türkiye’mizde bir toprak açlı&ından evvel bizatihi 
topra&ın kendi açlı&ı ve susuzlu&u vardır. Bünyesi fakir, kontrolsüz sularla deniz-
lere giden bir toprak üzerindeyiz. O halde kalkınmayı sa&lıyacak istihsali, verimi 
artıracak olan yatırımlarda öncelik tanıyaca&ımız ilk husus; toprak muhafazasını 
ikinci husus topra&ı sulamaya, üçüncüsü topra&ı beslemeye, cihazlanmaya, iyi to-
hum temin etmeye ve insan unsurunun e&itilmesine teveccüh edecektir. Ayrıca 
toprak da&ıtımına veya fizikî ufalanma içinde oldu&u beyan edilen küçük toprakla-
rın tevhidine ait meselelerin hareket zeminini bulmaya lüzum vardır. Geçen sene 
komisyonlarda görü$ülmeye ba$lanan Toprak Reformu gerekçesi açık itirafları ih-
tiva etmektedir. Devlet, hüküm ve tasarrufunda olan arazini miktarını bilemiyor. 
Bildikleri de, i$gal altındadır, özel arazi sahiplerinin tesbiti ise tahmin esasına müs-
tenit ve i$letmeye göre yapılmı$tır.

!$te böyle bir hal içinde bir aldatmaya girmek mümkündür. Biz hakikatleri dile 
getirip ve hiç olmazsa kendi kendimize yeter hale gelebilmek için ne yapılmasının 
icabetti&ini söyleyebiliyoruz.

Köylümüzün toprak sahibi kılınması $artları elbette ki, hazırlanmalıdır, hazır-
lanacaktır. Ve toprak reformu, tarım reformunun tamamlayıcı bir unsuru olarak 
kıymetlendirilecektir.

Hedefimiz toprak üzerinde çalı$an köylülerimizin emeklerinin kar$ılı&ını ga-
ranti altına almak ve onları medeni bir hayat standardına yükseltmektir. Bundan 
dolayı, Hükümetimizin Tarım i$çilerine ait Sosyal Sigorta ve çalı$ma mevzuatını ele 
alıp Meclise getirece&i va’dini büyük sevinçle kar$ıladık. Bu memlekette çalı$an her 



insan eme&inin kar$ılı&ını bulabilmelidir. Yoksa yalnızca kalkınmaya hizmet eden, 
buna ait vasati hazırlayan iktisadi ve zirai i$letmelerin üzerine göz dikilmemelidir.

"u hususa da i$aret etmeden geçemiyece&im. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Ba$kanı Sayın !nönü Radyoda yaptı&ı seçim propagandası konu$masında 1’inci Ko-
alisyon A.P.’li Tarım Bakanının Toprak Reformu Kanununu yedi ay geciktirdi&ini 
beyan etmi$tir. Hâlbuki hakikat $udur: Hazırlanmı$ olan Toprak Reformu Kanunu 
A.P.’li Tarım Bakanı Sayın Cavit Oral içindeki resmî bir mektupla, Ba$bakanlı&a ya-
zarak tetkiki ve Meclise ivedilikle $evkine dair bir mektupla takdim etmi$tir. Aynı 
kanunun ikinci Koalisyondaki akıbeti üzerinde Y.T.P. Genel Ba$kanı Sayın Alican 
geçen sene bu kürsüden bazı hakikatleri ifade etmi$tir. 3’ncü Koalisyon ise kendi 
Hükümetleridir. Yine neticelendirmemi$lerdir. Gayet tabiîdir ki, bizim vazifemiz 
yalnızca bir hakikate i$aret etmekten ibaret kalacaktır.

De&erli arkada$larım,
Hükümetimizin bir be$eriyet ve medeniyet dâvası olarak vaz’etti&i köy ve köy-

lü meselesi yukarıdaki esaslar dairesinde halledilebilecektir. Biz, memleket mesele-
lerinin birbirinden tecridedilerek mütalâa edilece&ine ve bu $ekilde bir netice alına-
ca&ına kaani bulunmuyoruz Halkımızın inandı&ı bir Hükümete kavu$arak gönüllü 
hizmetini esirgemiyece&ine dair inancımız tamdır. Onu dinamik gücünü harekete 
geçirecek rehberler her sahada mevcuttur. Biz, bu rehberlerin masa ba$ından daha 
ziyade artık halkın içinde, gecekondu mahallelerinde, fabrika i$çilerinin yanında ve 
köylünün yanında onlara örnek olarak çalı$aca&ı günleri ümitle bekliyoruz.

Sayın Milletvekilleri, tarihimiz boyunca üzerine aldı&ı büyük vazifeleri, $eref-
le ba$armı$, büyük milletimizin hürriyet ve istiklâlini kahramanca savunmu$ olan 
Silâhlı Kuvvetlerimiz en büyük dayana&ımızdır.

Sahiboldu&u te$kilâtın modern icaplara göre takviyesi teçhizi özlü geli$en bir 
kuvvet haline getirilmesi personelinin en küçü&ünden en büyü&üne kadar terfihi 
gayemizdir. Silâhlı Kuvvetlerimizin, vatanda$ları e&itmede verimli faydalı bir mü-
essese oldu&una kaaniiz. Bu sahada bu müesseseden âzami derecede faydalanmak 
ön dü$üncemiz olmalıdır.

Gezici bir halde bulunan Silâhlı Kuvvetler vazifelilerinin iskân ve meskenle-
rinin tefti$ $artları realitelere uygun olarak tahakkuk ettirilmelidir. Subay ve ast-
subaylarımızın di&er sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve programda zikredilen ka-
nunların biran evvel çıkarılması üzerinde durulmalıdır.

Millî Savunma Bütçesinin icaplara göre seyyaliyetle tatbiki dü$üncesine aynen 
i$tirak ediyoruz.

Aziz milletvekilleri,
Tarihimiz boyunca sava$larla yo&urdu&umuz, kahramanlarımızın kan ve 

ate$ içinde canları pahasına, ama $ereflerle elde ettikleri “Yurt Sulhu”nün “Dün-
ya Sulhu”ne ba&lı zor meseleleri kar$ısında Türkiye’miz haklarını, insan haklarını 
korumak çabasını her günden daha ziyade ba&lı bulunmaktadır. Bizim iyili&imizi 
istiyenlere mütte$ekkiriz. Fakat kötülü&ümüzü bekliyen her millet kar$ısında hür-
riyetlerimizi korumak ve buna ba&lı prensiplerin süreklili&ini sa&lamak için her 



güçlü&ü yenmek kararında oldu&umuzun, (Dost)’u desteklemek, (Dü$man)a bütün 
kuvvetimizle kar$ı koyaca&ımızın bilinmesi lâzımdır. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Dostlarımızın her zaman her yerde bizi takibetmelerini beklemek mümkün 
de&ildir. Fakat hak ve hürriyetlerimizi müdafaa etmek daima bizim elimizdedir, 
etmeliyiz ve edece&iz.

Neticeyi istihsal için (Hakkına) inananların (!rade)si, medeni davranı$ın “ya-
pıcı cesaret”i, gayesini bilenlerin (katiyet)i yanında, elbette ki tarafları birbirinden 
ayıran meselelerden ziyade, birle$tiren noktaların ara$tırılarak geli$tirilmesi seçi-
len yol olacaktır…

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”a ba&lanan politikamızda mesut geleceklere zemin 
hazırlıyan barı$çı dü$üncemiz haksızlıkları yok etmek için (Sava$ma gücü)ne sahi-
bolmaktan bizi alıkoyamaz. Barı$ın (Birlik) ile barı$ın (Kuvvet) ile barı$ın, en a$a&ı 
mütecaviz kadar (Cesur) olmakla sa&lanabilece&ine inanmalıyız.

Sayın Ba$bakanın $ahsında Hükümetimizin, geçmi$ zaman içinde büyük me-
safeler kaydedilmi$, tahlihsiz bir bakiye olan (Kıbrıs) mevzuunda 4’üncü Koalis-
yondan beri tesbit etti&i davranı$ları daha da sa&lamla$tıraca&ına inanıyoruz. 
Ya$adı&ımız dünyada güçsüz görülenlerin hakkını korumak, emniyetini sa&lamak 
“Güçlü”lerin “Âdil” davranmasına ba&lı görünüyor. Fakat bu güçsüz gösterilmek is-
tenenlerin, kendilerinde mevcut (Kudret)’i inkârdan alıkoymamalıdır.

Muhterem Milletvekilleri milletlerin aralarında yaptı&ı anla$malara saygı gös-
termeleri $arttır. !nsan haklarının gere&i gibi korunmadı&ı, bölge barı$ına de&er 
veren bir zihniyetle hareket edilmedi&i müddetçe dünya hep rahatsızlık içinde ka-
lacaktır. Kıbrıs bunun bir örne&idir. Açık ve sarih olan hakkımızın kullanılmasını, 
hep barı$ yolunda bir hâl tarzı aramak ümidiyle geride bıraktık. Gayet tabiîdir ki, 
buna ait tahammülün bir derecesi vardır. Hükümetliniz diplomatik gayretleri neti-
cesini istihsal etmeye çalı$acaktır. Fakat, meselenin emri vakilerle tasfiyesine rıza 
göstermemek kararını candan alkı$larız.

Muhterem arkada$larım.
Bugünkü $artlar altında Birle$mi$ Milletler çerçevesi içinde Evrensel bir Gü-

venlik sisteminin sa&lanması gayreti içinde bulunuluyor. Bütün temennimiz bu 
gayretin iyi bir neticeye vardırılması $eklinde olacaktır. Zira bu da, milletlerin iyi 
niyetlerine ba&lı bulunmaktadır. Türkiye’mizin maziden beri mâruz kaldı&ı tehli-
keler, talep ve tehditler yerimizi bir güvenlik sistemi içinde korumayı bize emret-
mi$tir. Bundan dolayı sırf tedafüi maksatlarla NATO’ya ve CENTO’ya iltihak et-
mi$izdir. Ama, bu sistem içindeki mevcudiyetimiz, asla bir vesayet altına girmek 
veya ba$ka devletlere tabi olmak de&ildir. Biz, memleketimizin bütünlü&ünü ve 
istiklâlini korumak u&runda bütün azmimizle ortadayız. Ve her milletin de bütün-
lü&üne ve istiklâline itibar ederiz. Menfaatlerimizin gerektirdi&i nisbette ili$kile-
rimiz her millete olacaktır. Fakat bir hürriyet rejiminin sahibi olarak Batı âlemi ile 
ili$kilerimiz cihetteki büyük bir kuvvetle tesbit edilecektir.

Barı$ı korumak gayretlerine ve Milletlerarası i$birli&ine faal bir $ekilde katıl-
mak lüzumuna inanıyoruz. Hâdiselerin arkasından sürüklenmek yerine, hâdiselere 



tekaddüm etmek esas dü$üncemiz olmalıdır. Türkiye’nin dı$ itibarını, iç itibara ve 
istikrarına ba&lamaktayız. Türkiye’yi milletlerarası meselelerde aranan bir Devlet 
olarak kıymetlendirmek icabetmektedir. Aktivitesi artmı$ bir politika ile ba&ım-
sızlı&a ve egemenli&e kavu$an devletleri yakından takibetmek vc onların haklı 
dâvalarını desteklemek icabetmektedir.

Takibedilecek Dı$ politikada memleket kalkınmasına yararlı bütün gayretlerin 
iktisadi mânada de&erlendirilmedi lâzımdır. Takibedilecek hedefler arasında Batı 
iktisadi te$ekkülleri Ortak Pazar, !ran ve Pakistan ile bölgesel kalkınma münase-
betleri Arasında ve Afrika Devletleri Balkan Devletleri ve Sovyet Rusya ile olan 
münasebetler birbirlerine ba&lı fakat ayrı hüviyet ve mâna ta$ıyan ehemmiyette 
mütalâa edilmelidir.

Bu gün mevcut milletlerarası münasebetler tetkik edilecek olursa, takibedilen 
politikaların bir iktisadi zemin üzerine oturtturuldu&u görülmektedir. Bu hakikat 
kar$ısında Dı$i$leri te$kilâtımızın her türlü faaliyeti iktisadi ili$kiler çerçevesinde 
kıymetlendirmeli, Personelin e&itimi teçhiz ve takviyesi, maddi imkânlar sa&lan-
ması üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır.

Büyük Meclisin de&erli üyeleri,

Cemiyetlerin her zaman mü$terek dü$manları olmu$tur. Yoksulluk, hastalık 
ve cehalet. Bunların yanında “Haksızlık ve Zulüm” Biz yoksullu&un, hastalı&ın, biz 
cehaletin, hürriyetler bahasına, “Haksızlık ve Zulüm”lerle giderilme dü$üncesini 
reddediyoruz. Sava$ımız hepsinedir. Âmme haksızlıklara, zulüm ve istibdada kar$ı 
en ileridedir ve sonsuzdur. Biz ancak birbirini tamamlıyan fertleri, aileleri ve mü-
esseseleriyle, bir inancın, bir millî $uurun koparılmaz harcı ile ba&lanan, sevgi ve 
güven duyguları ile beslenen bir cemiyetin üzerinde Türkiye’mizin geli$tirilmesi, 
refah ve saadete yükseltilmesi için (öz medeniyetimizi) kuraca&ız.

Büyük Türkiye’miz için milletçe bize tevdi edilen emaneti hizmet ve sonsuz bir 
çalı$ma a$kı içinde yasalarımıza ve kanunlarımıza dayanarak seyyanen tatbik et-
mek, insanlarımıza saygı duymak, münferit halkalar halinden kurtulup bir (!nanç 
zinciri) haline gelmekle muhafaza edece&iz.

Tanrı büyük Türk Milletini koruyacaktır.

Hepinizi Grupum adına en iyi dileklerimle selâmlarım. (A.P. sıralarından alkı"-
lar)

BA$KAN — Grupları adına bazı arkada$larımız yeniden söz istemi$lerdir. 
Bunları sırasiyle; Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aydın Yalçın, C.H.P. Grupu adına 
Sayın Muammer Erten, Millet Partisi Grupu adına Sayın Seyit Faruk Önder.

Muhterem arkada$larım Birle$ime saat 14.30’da toplanılmak üzere ara veriyo-
rum.

Kapanma Saati: 12.20



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

KÂT!PLER: Barlas Küntay (Bursa)
Kadir Çetin ($çel)

Açılma Saati: 14.30

BA$KAN — Birle$ime devam ediyoruz.

Grupları adına yeniden söz istemi$ olan sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum:

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aydın Yalçın, C.H.P. Grupu adına Sayın Mu-
ammer Erten, Millet Partisi Grupu adına Sayın Seyit Faruk Önder, Türkiye !$çi Par-
tisi Grupu adına Sayın Sadun Aren.

"imdi söz sırası Sayın Aydın Yalçın’ındır. Buyrunuz Sayın Aydın Yalçın.

(Aydın Yalçın A.P. Milletvekillerinin alkı"ları arasında kürsüye geldi)

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN ("stanbul) — Millet Meclisinin Sayın 
Üyeleri.

Hükümet Programının tartı$ılmasında A.P. Grupu adına yapaca&ım konu$ma-
ya ba$lamadan önce di&er grup sözcülerinin ortaya atmı$ oldukları çe$itli fikir ve 
mülâhazalara te$ekkürlerimi arz etmek isterim.

Hükümetimizin hazırlamı$ oldu&u program üzerinde yapılan yorum ve ten-
kidler Türkiye’nin bugün kar$ıla$tı&ı en önemli birçok meselelerin daha iyi anla-
$ılmasına ve de&erlendirilmesine yardım edecektir. Demokrasinin üstünlü&ü bu 
fikirlerin ortaya atılmasına ve kar$ıla$tırılmasına imkân vermesidir. Kollektif fikri 
mesainin güzel bir örne&ini vermeye ba$lıyan bu tartı$malardan A.P. büyük sevinç 
duymaktadır.

Hükümet Programı A.P. dâhil olmak üzere B.M. Meclisinde temsil edilen çe$itli 
fikirler ve siyasi görü$lerin tenkid ve mütalâasına arz edilmi$ bir yazılı tebli& ma-
hiyetindedir. Hepimiz bu tebli& üzerinde mütalâasını belirten birer raportör veya 
yorumcu durumundayız. Millet huzurunda yapılan bu tartı$manın birçok girift 
meseleyi aydınlı&a kavu$turaca&ından ve millî hayatımızın bundan büyük faydalar 
sa&layaca&ından $üphemiz yoktur.

Bu münasebetle gerek seçim beyannamemizde gerekse Hükümetin son derece 
önemle üzerinde durdu&u bir noktaya temas etmek isterim. Bu noktalardan biri 
millî meselelerin açık tartı$ma ve barı$çı metodlarla iktidar yarı$ması demek olan 
demokratik sistemde muhalefetin rollerine dair ifade etti&imiz samimî kanaattir. 
C.H.P. sözcüsü Sayın Prof. Feyzio&lu’nun konu$masında da önemle üzerinde durdu-
&u bu nokta mü$terek anlayı$ımızı te$kil etmektedir. Yalnız kendilerinin Seçim sis-
temi hakkında programdaki görü$lerimizi ele$tirirken ifade etti&i endi$eleri haklı 
görmeye imkân yoktur. Adalet Partisi Seçim sistemimizi hiç bir $ekilde muhalefeti 
susturmak veyahutta Meclisi ve Senatoyu, kendilerinin ifadeleriyle “Dikensiz gül 



bahçesi” haline getirmek niyetinde de&ildir. Siyasi ilimler ve Anayasa kitaplarında 
belirtildi&i gibi iyi bir seçim sisteminin kuvvetli bir Hükümet kurmaya imkân veren 
ve aynı zamanda Parlâmentoda çe$itli fikirlerin temsil edilmesini mümkün kılan 
bir mahiyete sahibolması lâzımdır.

Adalet Partisi bu iki temel ilkeyi gerçekle$tirecek $ekilde seçim kanunumuzda 
gereken düzeltmeleri yapacak ve Türk Demokrasisinin daima muhalefetin yapıcı 
tenkid ve müdahalelerinden faydalanmasına imkân bulacak bir düzen içerisinde 
geli$mesine bilhassa itina gösterecektir.

Program münasebetiyle ba$lıyan bu tartı$ma millî hayatımızda muhalefetin bu 
hayatî rolünü büsbütün ortaya çıkarmı$tır. Yapılan kıymetli tenkidler, ileri sürülen 
mütalâalar görü$ ve fikirlerimizin daha iyi anla$ılmasına ve anlatılmasına yardım 
edecek bir unsur olmu$tur

Muhterem arkada$lar.

Hükümet programında en önemli yeri i$gal eden Adalet Partisinin iktisadi po-
litikasının temel görü$lerine ve iktisadi kalkınma felsefemizin ana fikirlerine sözü 
getirmek istiyorum. Muhterem muhalefet hatipleri çe$itli sorular, mütalâalar ve 
yorumlariyle bu konu üzerinde gerek Hükümetten gerekse Adalet Partisinden ta-
mamlayıcı izahat ve cevap beklemektedir. Hükümet Programının mahiyeti üzerin-
de çe$itli fikirler ileri sürülmü$tür. Gurup adına izah ve mütalâalarımızı bildirmeye 
ba$lamadan önce bir noktayı bilhassa belirtmek isterim. Hükümet Programı Adalet 
Partisinin en yetkili organı olan Büyük Kongresi tarafından kabul edilmi$ ve ondan 
mülhem olarak 10 Ekim seçimlerinde seçim beyannamesiyle Türk vatanda$larına 
vadedilmi$ olan siyasi hedefleri ifade etmektedir. Bu programın $ekli ve mahiye-
ti ne olursa olsun, Adalet Partisinin Büyük Millet Meclisinde deste&ine sahip icra 
organının en a$a&ı 4 yıl müddetle titizlikle gerçekle$tirmeye çalı$aca&ı orta vadeli 
hedefler olarak mütalâa etmek gerekir. Bu programın tam bir icra plânı haline ge-
lebilmesi için üzerinde uzun boylu titiz çalı$maların yapılması gerekti&i a$ikârdır. 
Unutmamak gerekir ki, bu orta vadeli hedefler kısmen 1967 sonunda yürürlü&e 
girecek olan !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânının ana çatısına intikal edecektir. Bun-
dan ba$ka halen yürürlükte olan plânın yıllık program hedefleri ve nihayet bu prog-
rama istinadeden kamu sektörünün yıllık bütçe tasarıları elimizde bulunan Hükü-
met Programındaki temel fikirlerden ilham alacaktır.

Bu itibarla “program çok $ey vadediyor, kâfi derecede vazıh de&il, kaynaklar 
belirtilmemi$” gibi ileri sürülen tenkid ve mütalâalara katılmıyoruz. Bununla be-
raber Hükümet Programının gerçekçi temellere dayandı&ını, müspet gerekçeleri 
bulundu&unu yalnızca umumî vait ve hedeflerle iktifa ederek i$i iman ve cesarete 
dayandırmakla yetinmedi&ini de belirtmek isteriz. (Soldan bravo sesleri) A.P. Hükü-
metinin Programı rasyonel temelleri olan, realist faraziyelere dayanan ve hedefle-
ri arasında ahenk ve tutarlılı&a titizlikle dikkat edilmi$ bir belge mahiyetindedir. 
Muhalefet sözcülerinin bu programın realist olmıyan vaitler manzumesi, birbiriyle 
telif edilmesi mümkün olmayan hedefler demeti $eklinde mütalâaları yerinde de-
&ildir. Bütün bu hususlara cevap arz etmek isteriz.



Program, $imdiye kadar Adalet Partisi neyi tenkid etmi$ ve be&enmemi$se, 
neyi teklif etmi$ ve ileri sürmü$se, gene o istikamete sadık bir zihniyeti ve dü$ün-
ce sistemini aksettirmektedir. "imdi size kısaca Adalet Partisinin Plân tatbikatı ve 
iktisadi politikayı ne yönlerden tenkid edip be&enmedi&ini hatırlataca&ım. Bu ten-
kidlerin mesnedini te$kil eden gerçekleri tahlil ederek aksamaların asıl kayna&ını 
izah etmeye çalı$aca&ım. Bundan sonra da ileri sürdü&ümüz tekliflerin mahiyetini 
belirterek ortaya attı&ımız yeni görü$lerin Hükümet Programı içerisinde nasıl ifa-
desini buldu&unu izah edece&im.

Sayın Milletvekilleri,

Hepinizce malûm oldu&u üzere Adalet Partisi plânın memleket bünyesine ve 
gerçeklerine uygun olmadı&ını tekrar edegelmi$tir. Di&er taraftan bu plânı tatbik 
eden ve onunla ö&ünen çe$itli C.H.P. hükümetlerinin iktisadi politikalarında ba$a-
rısız bir sonuca ula$tı&ını iddia edegelmi$tir.

Kalkınma Plânımızın modeli, memleket bünyesine ve gerçeklerine uymıyan 
ve temeli özel sektöre, vatanda$ sektörüne dayanan iktisadi sistemimize uygun 
olmamı$tır. Birinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânımızın temel felsefesi $u esasa dayan-
dırılmı$tı. Vatanda$ların tüketim harcamaları vergi yoluyla mecburi tasarrufa tabi 
tutulacak ve bu suretle her yıl gayrisafi millî hâsılamızdan artan nisbetlerde ayrı-
lacak olan yatırım fonları Devlet eliyle iktisadi kalkınma cihazlanmamızı mümkün 
kılacaktır. Plân mecburi tasarrufla temin edilecek bu fonların, yatırımların %60’ını 
temin edece&ini öngörmü$tü. Yatırımların %40’ı ise özel sektörün sorumlulu&una 
bırakılmı$tı. Bu demektir ki, vergi yoluyla mecburi tasarrufa gidilerek ve yatırım-
larda devletçilik felsefesine uygun bir istikamette âmme sektörüne daha büyük bir 
a&ırlık vererek kalkınma hamlemiz gerçekle$tirilmek isteniyordu.

Plânın bu kalkınma modeli Türk ekonomisinin mazideki ve haldeki bünye ve 
e&ilimlerine uymamakta idi. Çünkü Türkiye’de daha evvelki devrelerde tasarruf ve 
yatırımların daha büyük bir kısmı özel sektör eliyle ve kanaliyle yapılmakta idi. Si-
yasi ve iktisadi istikrarsızlık yüzünden en dü$ük seviyeye inmi$ olan 1960-1961 
buhran yıllarının kemmi nisbetlerini esas alarak Be$ Yıllık Plânı bu faraziye üzerine 
in$a etmek büyük hata idi. Çünkü mütaakıp yıllarda ekonomimizin bünyesi çarpık 
bir modele do&ru zorlanıyor ve bu yanlı$ modeli gerçekle$tirmek için giri$ilen zor-
layıcı hareketler özel sektörü büsbütün dar bir cendereye sokuyordu.

Bünyesi de&i$mi$ olan yatırım sektörünün aynı prodüktiviteyi meydana ge-
tirmesine imkân yoktu. Daha önceki devrede verimli ve prodüktif özel te$ebbüs 
yatırımlarının %60 nisbetinde bir pay aldı&ı yılların, verim orantısını aynen alıp, 
farklı bir yatırım bünyesi ifade eden plânlı devreye tatbik etmek yanlı$ların mebde-
ini te$kil ediyordu.

Plânlama çalı$malarının ba$ında Sosyalist Hindistan’ın kalkınma plânı ve mo-
delinden fazlaca mülhem oldu&u anla$ılan ve esasen özel te$ebbüs sistemine inan-
madıkları, katıldıkları Marksist te$ekkül ve kulüplerle tebeyyün eden bazı uzman-



lar C.H.P.’nin gafletinden faydalanarak memleket ekonomisine yanlı$ bir istikamet 
verdiler. (Soldan “bravo” sesleri, alkı"lar)

Plân tatbikatının ilk yılları uygulama sonuçlariyle de ortaya çıktı&ı gibi, tatmin 
edici olmadı. Ortalama olarak %7 oranında tesbit edilen büyüme hızı gerçekle$tiri-
lemedi. Plânın ilk tatbik yılında %7 hedefine ula$ıldı. Fakat 1964’te bu nisbet %4’e 
dü$tü. 1965 yılında ise kesin durum belli olmamakla beraber kalkınma hızının %5’i 
pek a$mıyaca&ı tahmin edilmektedir. Bu demektir ki, ilk üç yılda ortalama olarak 
ancak %5 kadar bir kalkınma hızı gerçekle$tirilebilmi$, devre sonunda plân orta-
laması %7’yi tutturabilmek için 1966 ve 1967’de kalkınmamızın arka arkaya %9’u 
bulması zarureti belirmi$tir. Hulâsa, geçen üç yılın sonuçları plân hedeflerinin bir 
hayli gerisinde kaldı&ımızı açıkça göstermektedir.

Dördüncü Koalisyonun iktidarı devralmasından önce memleket ekonomisinin 
sürüklendi&i durgunluk, artan i$sizlik, ekonominin ödemelerinde meydana gelen 
tıkanıklıklar iktisadi hayatımızın ciddî sıkıntılarla kar$ı kar$ıya bulundu&unu açık-
ça ortaya koyuyordu. 1960 yılında birkaç bin olan protestoların 1961’de 14 bine, 
1964’te de 30 bine yükselen sayısı iktisadi arızanın tezahürleri olarak herkesi endi-
$elendiriyordu. (Soldan “bravo” sesleri, alkı"lar) Bu devrede ekonomimizin dı$ den-
gesinde de ümit verici bir iyile$me i$areti yoktu. Dı$ ticaret açıkları, a&ır borç tak-
sitleri, dı$ âlemden güçlükle temin edilen krediler ve kaynaklar bütün memlekete 
kötümser bir havanın yayılmasına sebebolmu$tu.

Plânın ana faraziyeleri gerçekle$emedi. Kalkınma modelimizin makro dengesi 
adı verilen temel sektörler arasındaki kemmî münasebetler bamba$ka bir istikamet 
aldı. Plânda tedricî bir $ekilde azalması öngörülen özel tüketim harcamaları daha 
hızlı bir $ekilde dü$tü&ü halde özel sektör yatırımları ve kamu sektörü yatırımları 
yüzde nisbeti itibariyle plândaki hedeflerin gerisinde kaldı. Buna mukabil âmme 
tüketim harcamaları plânda öngörülen hudutları a$tı. Bir misal olmak üzere, âmme 
tüketim harcamalarının 1963’te gayrisâfi millî hâsılanın %15,2’sini kullanaca&ı ve 
bu nisbetin 1967’de %15,5’e çıkaca&ı öngörüldü&ü halde, âmme tüketim harcama-
ları daha 1965 yılında %16 nisbetine ula$tı.

Bu izahatı verirken Sayın C.H.P. Grup Sözcüsünün plân tatbikatı hakkında-
ki tahlil ve görü$lerine katılmaya imkân bulunmadı&ını da ifade etmi$ oluyorum. 
Sayın C.H.P. Sözcüsü bütün yapılan tenkidlere ra&men C.H.P. zamanındaki plân 
tatbikatının daha önceki devrelerin plânsız iktisadi politikasından daha iyi sonuç-
lar elde etti&ini iddia etmi$ ve bazı istatistikler zikretmi$tir. Bu istatistiklerin kay-
na&ını ve sıhhat derecesini bilmiyorum. E&er yanlı$ anlamadımsa, bu istatistikle-
re göre 1953’te 100 olan Türkiye millî geliri 1960’da 104’e çıkmı$. Buna mukabil 
Yunanistan’da bu endeks 140 olmu$.

Bir millî vesika olan Be$ Yıllık Plânda geçmi$ devrelere ait verilen istatistik-
ler ve !statistik Genel Müdürlü&ünün $imdiye kadar ki yayınları bize farklı mu-
talar vermektedir. (Soldan “bravo” sesleri, alkı"lar) Meselâ Be$ Yıllık Plânın 15’inci 
sayfasında bir tabloda, 1950’de milli gelirimiz 100 kabul edilirse bunun 1953’te 



139’a, 1960’da ise 173’e çıktı&ını gösteren rakamlar mevcuttur. Sabit fiyatlarla reel 
millî gelirdeki bu artı$ mukayesesini 1953 yılını baz yılı olarak alıp 100 kabul ede-
cek olursak, bu endeksin 1960’da 124’e çıktı&ı açıkça görülür. Aynı $ekilde plânın 
14’ncü sayfasındaki reel millî gelirdeki artı$ seyrini gösteren tablo 1950 ile 1959 
arasında çok süratli iktisadi kalkınma hamlelerine $ahidoldu&umuzu gösterir.

Meselâ, 1950-1951 arasındaki artı$ %13 gibi nadir rastlanan bir seviyede ol-
mu$tur. 1954 yılındaki gerileme müstesna millî gelirdeki artı$ plânlı devrenin ilk 
yıllarındaki dü$ük nisbetin bir hayli üzerindedir. Ve 10 yıllık devre esnasındaki or-
talama artı$ hızı %6’nın üstünde olmu$tur.

Alelade bir istatistik okumasiyle mü$terek bir kanaate ula$ılması mümkün 
olan bu teknik konunun fikirleri bulandırmamasına dikkat etmek gerekir. Bununla 
demek istedi&imiz $ey plânlı devreden önceki iktisat politikamızın mükemmel ve 
kusursuz oldu&unu söylemek de&ildir. Aynı zamanda iktisadi hayatımız plân yü-
zünden çıkmaza girdi&i sonucunu çıkarmamak da lâzımdır. Ba$ta da belirtmeye ça-
lı$tı&ımız gibi, maksadımız iktisadi kalkınma politikasında çok kıymetli ve müessir 
bir silâh olan iktisadi plânlama tekni&ini itham etmek yanlı$tır. Buradaki maksat 
plânın hazırlanı$ının temel faraziyesinin kalkınma felsefesinin ve bunu tatbik eden 
C.H.P.’nin devletçi ve bürokratik iktisat politikasının bu i$te sorumlu oldu&unu 
belirtmektir. (Soldan bravo sesleri, ve alkı"lar) Yoksa metot olarak plânlama tekni&i 
nötr bir müessesedir.

Muhterem arkada$lar,

Adalet Partisinin iktisadi kalkınma felsefesi, Hükümet programında aksetti-
&i gibi $u $ekilde özetlenebilir. Türkiye’nin ula$mı$ oldu&u geli$me safhası ve ik-
tisadi kalkınma bahsinde elde etmi$ oldu&umuz tarihî tecrübeler bize sosyalist 
Hindistan’ın kalkınma modelinden mülhem bir iktisadi kalkınma plânından çok 
farklı bir yol takibetmemizi emretmektedir. Bu yol hatalı oldu&u son dört yılın tat-
bikatiyle de teyidedilmi$ olan bir yoldur. Muhalefete mensup sözcülerin mesnetsiz 
olarak iktisadi kalkınma politikamızda sistem ve vahdet mevcut de&il diye iddia 
ettikleri görü$ler aslında programımızda büyük bir fikir insicamı ve görü$ teselsülü 
içerisinde ifadesini bulmu$tur.

Biz ne diyoruz? Kalkınmanın alfabesi olan bir gerçe&i bütün çıplaklı&ı ile 
millete haber veriyoruz. Kalkınma demek, bir milletin istihlâk masraflarından 
fedakârlıkta bulunarak kaynaklarını bir kenara ayırması, bunları tasarruf etmesi 
ve yatırıma tahsis etmesidir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu fertler ve vatanda$lar 
olarak istihlâkimizi kısmamız ve Devlet olarak da âmme istihlâki demek olan kamu 
tüketim harcamalarını zapturapt altına almamız, kontrol etmem izdir. Kalkınma-
nın ba$ka bir yolu bugün dünyada ke$fedilmemi$tir. Bunu nasıl yapaca&ız? Devleti, 
me$hur halk deyimindeki Timur’un fili durumundan çıkarmakla yani programımız-
da ifade edildi&i gibi devlet hizmetlerinin ucuzlatılması, kamu tüketim harcamala-
rının gayrisâfi millî hâsılaya olan nisbetinin geçmi$te oldu&u gibi yıldan yıla artı$ını 
önlemekle mümkündür. Yıllık geliri senede 69 doları zor bulan Hindistan’da tatbik 



edilen mecburi tasarruf usuliyle, sosyalizm ve devletçilikle sermaye terakümü usu-
lü Türkiye’nin bünyesine uymamaktadır. Türkiye kalkınma iktisadı uzmanlarının 
kabul etti&i gibi, kalkınmanın en zor olan safhasını a$mı$, fert ba$ına dü$en millî 
gelirini 250 dolar civarına yükseltmi$, gayrisâfi millî hâsılasından sermaye terakü-
müne ayırdı&ı nisbeti %15 in üzerine çıkarmı$tır.

Bizim plânlı kalkınma politikamızda izliyece&imiz yol i$te bu tarihî geli$me 
farklarından ve bünyevi özelliklerden mülhemdir. Biz Türkiye’de âmme yatırım-
larının müte$ebbisi $evklendirecek ve özel sektör yatırımlarını tamamlıyacak bir 
bünyeye kavu$masını arzu ediyoruz. Programımızda âmme yatırımlarının müte-
$ebbisi destekliyen ve $evkini kıran de&il, ona yardımcı olan, onu te$vik eden bir 
nitelikte olması gerekti&ini ifade ettik. Gereken ortam âmme hizmetleri, âmme 
yatırımları, para kredi ve Maliye politikasiyle yaratıldı&ı takdirde, halkımızın daha 
çok kazanmak, daha çok kâr etmek için geni$ $ekilde i$ hayatına katılaca&ından 
eminiz. Özel sektör yatırımlarının kâr imkânları müsait faaliyet seviyesi yüksek, 
iyimser ve müsait bir iklim içerisinde süratle artaca&ına inanıyoruz. Böyle bir ikti-
sadi kalkınma politikasının Türkiye’ye $u iki yenili&i getirece&ine kaaniiz. Birincisi 
sermaye terakümü sosyalist ve devletçi bir kalkınma politikasının zaruri vasıtası 
olan mecburi tasarruflardan çok daha yüksek nisbette gerçekle$tirilmi$ olacaktır. 
Yani Türk vatanda$ları müsait bir iktisadi iklimde, kendi gayret ve çalı$malariyle 
daha yüksek bir kâr, daha iyi bir gelir temin edeceklerine kaani oldukları andan 
itibaren, di$lerinden tırnaklarından artırarak millî sermaye hacmini birden geni$-
leteceklerdir. !kincisi; müte$ebbislerin eliyle ve özel sektör adını verdi&imiz fertler 
ve vatanda$ların gayretiyle daha geni$ hacımda yatırıma sevk edilen millî kaynak-
larımızın verimi çok daha yüksek olacaktır. Geçmi$ devrede G.S.M.H.’dan ayrılan 
%18’lik bir yatırım hacminin beklenen verimi temin etmedi&i görülmü$tür. Orta-
lama olarak 2,6 sermaye hâsıla katsayısı faraziyesine dayanan %40’lık millî verim 
gerçekle$memi$ ve kalkınma hızı %7’nin altına dü$mü$tür. Bunun mânası açıktır. 
Yatırıma sevk edilen millî fonlar verimsiz kanallara akmı$tır. Bu millî fonları yeni-
den verimli kanallara nakletmek zorundayız. !$te Özel sektör alanına bizim taki-
bedece&imiz plânlı kalkınma politikasiyle daha geni$ hacımda tevcih edece&imiz 
yatırım fonları bunu gerçekle$tirecektir. Nitekim buna bir misal olmak üzere özel 
sektörün sanayi yatırımlarındaki verimlilik nisbetine dair yapılmı$ olan $u ara$tır-
mayı zikretmek isterim. Sanayi Kalkınma Bankasına getirilmi$ olan ve kıymeti 374 
milyon lira olan 87 proje üzerinde yapılmı$ bir etüd, bu projelerin ortalama randı-
manının %50 kadar oldu&unu göstermi$tir. Bu orantı bize 2.04 kadar bir sermaye 
hâsıla katsayısı vermektedir. Bundan çıkacak netice $udur. Millî yatırımlarımızın 
verim nisbeti yüksek olan bu mahiyette bir alana tevcih edilmesi suretiyle millî geli-
rimizin artı$ hızını $imdikinden iki misline yakın bir nisbette yükseltmemiz pekâlâ 
mümkün olacak demektir.

!$te bu tahliller ı$ı&ında Adalet Partisi Hükümetinin Programındaki ve seçim 
beyannamesindeki özel yatırımları te$vik politikasını de&erlendirmek gerekir. Ada-
let Partisi memlekette süratli bir iktisadi kalkınma ve sanayile$me politikası için 



müte$ebbise vergi muafiyetleri tanımayı yatırım indirimleriyle sermaye terakümü-
nün te$vikini alt yapı tesisleriyle firmaların i$lerini kolayla$tırmayı tesis ve ham-
madde için serbest ithal lisansları tatbikini, sermayesi kifayetsiz geni$ müte$ebbis 
kütlelerine ucuz ve bol kredi temin etmeyi, müte$ebbislerin riskli i$lerine katılmayı 
onlara aynı zamanda istikraz sermayesi ve risk sermayesi temin etmeyi vadetmek-
tedir.

Bunlar seçim nutuklarında uluorta etrafa serpi$tirilen mavi boncuklar, sorum-
suz vaitler de&ildir. Ufkumuzu ve muhayyilemizi geni$letmeye mecburuz. Bu mil-
letin tarihinden bu türlü cesur ileri ve radikal adımların atıldı&ına dair misaller bu-
lundu&unu hatırlatmak isteriz. (Soldan, bravo sesleri) Atatürk’ün engin muhayyilesi, 
realist kafası ve cömert gönlünün bütün izlerini ta$ıyan 1927 tarihli Te$viki Sanayi 
Kanununun daha o devrelerde Türk müte$ebbisine getirmi$ oldu&u yenilikleri ha-
tırlatmak isterim. (Alkı"lar) Bugün dar, kısır, muhayyilesiz ve kıskanç bir zihniyetin 
baskısı altında Türk i$ hayatı gerçek kalkınma potansiyelini gösterme imkânını bu-
lamamaktadır. (Soldan, bravo sesleri) Sınaî alandaki kredi kifayetsizli&ine bir delil 
olmak üzere yalnız $u rakamı zikretmek isterim. Türkiye’de bulunan sınai müesse-
selerin bina ve tesis kıymeti 8 milyar Türk Lirasına yakın bir seviyede oldu&u halde 
15 yıllık mazisi olan Sanayi Kalkınma Bankamız ancak yarım milyar Türk Lirası 
kadar bir kredi tevzi edebilmi$tir. Binaenaleyh, sanayiimizin çe$itli alanlarda mey-
dana getirilecek özendirici tedbirlere kar$ı reaksiyonunun çok müspet olaca&ına ve 
sermaye ve kredi alanında kendisine temin edilecek imkânları massetme kapasite-
sinin çok yüksek olaca&ına en ufak $üphe yoktur. Bu bahse gelmi$ken C.H.P.’sinin 
Türk müte$ebbisine, Türk halkının i$ yapma gücüne ve özel sektörün kabiliyetine 
pek güveni olmadı&ını bir kere daha ifade etmi$ olan grup sözcüsünün zikretti&i bir 
nokta üzerinde durmak isterim. C.H.P.’sinin Grup Sözcüsü özel sektörün sermaye 
teraküm takati zayıftır, diyor. !ktisadi kalkınma sermaye terakümüne ba&lı oldu&u-
na göre takati zayıf olan bu sektöre bel ba&lanamıyaca&ını ifade ederek, C.H.P. dev-
letçili&ine bir gerekçe arıyor. Buna dair Türkiye’de sermaye terakümünün 1948’den 
bu yana nasıl geli$ti&ini gösteren rakamlar zikrederek kamu sektörü kanaliyle ve 
mecburi tasarruflar sermaye terakümü nisbetinin 1960 -1964 devresinde gayrisâfi 
millî hâsılanın %15.06’ya çıkı$ı hâdisesini zikrediyor. Yalnız Sayın Grup Sözcüsü 
1948-1951 devresinde %10.01 nisbetinde olan bu orantının devletçilik ve mecburi 
tasarruf sisteminin uygulanmadı&ı bir devre olan 1957-1959 devresinde kendili-
&inden %13.08’e sıçramı$ oldu&unu da ikrar ederek bizzat kendi muhakemesini çü-
rüten bir delil vermi$ oluyor. (Soldan alkı"lar)

A.P.’sinin iktisadi kalkınma felsefesiyle vaitlerinin gerçekle$tirilemiyece&ini 
bunun rasyonel bir temelinin olmadı&ını, böyle bir $eyin olsa olsa bir sihirbazlık 
olaca&ını sözlerine ilâve ediyor. Sayın C.H.P. Grup Sözcüsünün bu endi$esini ber-
taraf etmek için kendisine bazı olayları hatırlatmak ve A.P. görü$ünün bazı gerçek 
delillere dayandı&ını bilhassa belirtmek isterim. !ktisadi hayatta ve millî gelir ha-
reketlerini ve davranı$larını inceliyen makro ekonomik teori adı verilen iktisat il-
minde en dinamik unsur müte$ebbislerin yatırım ve tasarruf temayülleridir. Bütün 



mesele bu temayüllerin ifade etti&i potansiyeli görebilmek, sezebilmek ve ke$fede-
bilmektedir. (Soldan, bravo sesleri ve alkı"lar) Bu i$ yalnız bir ilim meselesi de&ildir. 
Bu i$ aynı zamanda bir siyasi takdir, koku alma ve sezi$ kabiliyetidir. Halkın güve-
ninin halkın kamçılanması, ona yol gösterilmesi ve i$aret verilmesi aslında büyük 
toplum hareketlerinin temelinde yatan bir unsurdur. Kendi millî hayatımızın buna 
dair manidar örneklerinden birisi bizzat !stiklâl Harbimizdir. Halka güven verme, 
$evk ve heyecan verme, siyasi sanatın en hassas cephesidir. !ktisadi alanda bunu 
çok tipik bir olayla misallendirmeye çalı$alım. Daha Önce de belirtti&imiz gibi, 
C.H.P. iktidarının son yılı bütün memlekete karamsarlı&ın, kötümserli&in geni$ $e-
kilde yayıldı&ı bir devre olmu$tu. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Bu yıl içinde iktisadi 
durum günlük, i$sizlik, satılamıyan stoklar, piyasa hareketsizli&i, iflâs ve protesto-
lar vatanda$ın günlük hayatını etkisi altına alan ciddî bir mahiyet kazanmı$tı. Bu 
konuda Ankara Ticaret Odasının yayınladı&ı bir raporu bilhassa zikretmek isterim. 
1964 yılında i$ âleminde $evk azalmı$, yatırım iste&i endi$e verici nisbette dü$me-
ye ba$lamı$tı. Fakat 1965’te artık iktisadi iklimin de&i$ece&i iyi günlerin hazırlan-
makta oldu&u i$aretleri 4’üncü Koalisyon kurulmasiyle ufukta belirince i$ âlemine 
birden $evk ve heyecan dalgası hâkim olmu$tur. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Mü-
saadenizle buna dair zikredece&im... (Soldan bravo sesleri, $iddetli alkı$lar)

Sevgili arkada$larım, bu uluorta sarf edilmi$ bir söz de&ildir. Müsaade ederse-
niz, bu iddiamı bazı rakamlarla ve mesnetlere dayandırarak tekrar edeyim. (Bravo 
sesleri)

1965 yılının ilk dokuz ayında Sanayi Kalkınma Bankasına yatırım projeleri için 
yapılan kredi müracaatları %120 kadar bir artı$ göstermi$tir. (Soldan bravo sesle-
ri) !$te bütün bu belirtiler Türkiye’de de&i$mekte olan bir ortamın, hazırlanmakta 
olan iyi günlerin bir müjdecisi olarak Türkiye siyasi tarihine intikal etmi$tir. (Sol-
dan alkı"lar)

Muhterem arkada$larım,

Son zamanlarda memleketimizde gürültüsü daha çok duyulmaya ba$lıyan 
Marksist akımlar servet ve mülkiyet dü$manlı&ını özel sektör aleyhtarlı&ını takvi-
ye edebilmek için, tahayyül edilmesi dahi zor olan birçok yalan ve safsatayı etrafa 
yaymaya çalı$maktadır. Milletin kendine güvenini sarsmak için özel sektör yoliyle, 
müte$ebbis vatanda$ gayretiyle kalkınmanın mümkün olamıyaca&ı efsanesi yara-
tılmaya çalı$ılmaktadır. Ne hazindir ki, Atatürk’ün cesur, ihatalı, cömert ve geni$ 
görü$lü geleneklerini muhafaza etmesi gereken C.H.P. memlekette son yıllarda 
sesini ve cüretini büsbütün artıran bu Marksist propagandanın ezikli&i altında 
yönünü $a$ırmı$ ve âdeta ipnotize olma alâmetleri göstermektedir. (Soldan bravo 
sesleri ve sürekli alkı"lar) !kinci Dünya Harbinden bu yana dünyada iktisadi hari-
ka olarak gösterilen ne kadar ba$arı varsa bütün bunları gerçekle$tirmi$ olan hür 
iktisat düzeni, özel sektör sistemi, 1930 yıllarının bir ara Avrupa fikriyatına tesir 
etmi$ olan Marksist dü$ünceleri kökünden ve temelinden yıkmı$tır. Bugün bütün 
Avrupa’da devletçilik ve klâsik sosyalizmin gerilemekte oldu&unda herkes hemfi-
kirdir. Sosyalistler bu akım kar$ısında $ekil ve yön de&i$tirmekte ve Marksist sos-



yalizm mülkiyet ve hür te$ebbüs dü$manlı&ında ısrar etti&i için, ileri memleketler 
camiasında itibarsız bir sistem haline gelmektedir. Binaenaleyh, Marksizm kokan 
iktisadi kalkınma yöntemlerinden ve modellerinden Türk Milletinin uzakla$ması 
lâzımdır. Hattâ bir ara az geli$mi$ memleketlerin kalkınmasında tesirli bir model 
olarak muvakkat bir süre tatbik edilebilece&i sanılan sosyalist ve devletçi modeller 
tedricen itibarlarını yitirmektedir.

KENAN ESENG"N (Zonguldak) — Sana göre öyle.

A.P. GRUBU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Müsaadenizle kime göre 
oldu&unu izah edece&im. Resmî siyasi felsefesi sosyalizm olan Hindistan’da bile 
Nehru 1959 yılında Nepal Siyasi !limler Konseyi önünde verdi&i bir konferansta 
aynen “Sosyalizm az geli$mi$ memleketler için de&ildir” demi$tir. Kimin söyledi&i-
ni duydunuz herhalde. (Soldan gülü"meler, alkı"lar)

Bu yaz Kilyos’ta !ktisadi ve Sosyal Tetkikler Konferans Heyetinin düzenlemi$ 
oldu&u seminerde kalkınma ve sistem meseleleri üzerinde tartı$ma yapan birçok 
tanınmı$ yabancı iktisat profesörü çok dikkate $ayan mü$ahedeler ve fikirler ile-
ri sürmü$lerdir. Yıllarca Pakistan Plânlama Te$kilâtında Uzman olarak çalı$mı$ 
olan Harward Üniversitesi profesörlerinden Papanek az geli$mi$ ülkeler için dik-
kate $ayan bir model olarak Pakistan tecrübesi üzeninden bir tebli& sunmu$tur. 
Bu tebli&de Pakistan’da adam ba$ına dü$en gelir 75 dolar gibi alçak bir seviyede 
bulunmaktadır. Pakistan’ın nasıl özel sektöre a&ırlık vermek suretiyle, iktisadi kal-
kınma alanında süratli mesafeler aldı&ı izah edilmektedir. Prof. Papanek bir zaman-
lar !ktisadi Kalkınma ve Plânlama alanında Hindistan modelinin birçok memleket 
tarafından örnek olarak kabul edildi&ini, fakat son zamanlarda Pakistan’ın, gittikçe 
dikkati çekmeye ba&ladı&ını belirtmi$tir. O kadar ki, Pakistan son yıllarda sınai is-
tihsal alanında yılda %15 gibi süratli bir büyüme hızını gerçekle$tirmi$tir. Pakistan 
bunu Devletçili&e ba$vurmadan tamamen Vatanda$larını yüksek kâr ve gelir mü-
$evvekiyle kamçılamak suretiyle temin etmi$tir. Az geli$mi$ memleketlerde yeterli 
müte$ebbisin bulunmadı&ına, özel sektörün, C.H.P. sözcüsünün ifade etti&i gibi 
kâfi derecede sermaye terakümüne imkân verecek malî takati bulunmadı&ını ileri 
sürerek, az geli$mi$ memleketlere sosyalizm ve Devletçili&i tavsiye eden görü$lerin 
Pakistan tecrübesi kar$ısında yalanladı&ını, Prof. Papanek aynen tebli&inde $unları 
söylemektedir. Sınai inki$af daha ziyade özel te$ebbüsün eseridir. Sınai müte$eb-
bislerin ortaya çıkmasını münaka$a eden bazı kimselerin ümit ve tasavvurlarının 
aksine, sanayiciler grupu Pakistan’da 25 yıl gibi nisbeten kısa bir zamanda ortaya 
çıkmı$lardır. Sanayiin büyük bir kısmını kurmu$lar ve bunu Avrupa ve Amerika’nın 
daha kıdemli sanayici kırallarına ta$ çıkaracak bir kabiliyet ve içgüdüyle idare et-
mektedirler. Prof. Papanek daha sonra, servet ve gelirleri gittikçe artan sanayici 
grupunun Pakistan’da bir içtimai farklıla$ma meydana getirdi&ini söyleni$tir. Fa-
kat bu sanayicilerin artan gelir ve servetlerini sanayi yatırımlarına yönelterek ge-
ni$ halk kütlelerine ve i$siz vatanda$lara kazanç ve çalı$ma imkânı temin etmeleri 
kar$ısında bunun bir içtimai rahatsızlık kayna&ını te$kil etmedi&ini söylemi$tir. Bu 
konuda Prof. Papanek aynen $öyle demektedir. E$itsizlik problemini de&erlendirir-



ken en çok ihmal edilen husus, çalı$an kimse ile i$siz kimse arasındaki e$itsizliktir. 
En fakir kimseler, senede ancak birkaç hafta çalı$an topraksız köylü ile arada sıra-
da gündelik i$le geçinen gecekondu sakinleri idi. Pakistan’da i$sizlik ve i$siz zümre 
milyonla ifade ediliyordu. Sınai geli$melerden ve köy tesisleri programlarından en 
çok yararlananlar i$te bu i$siz zümreler olmu$tur. Pakistan Ekonomisinin bugünkü 
gayesi herkese i$ temin etmektir.

Sevgili arkada$larım,

Bir yabancı iktisat uzmanının hür te$ebbüsle kalkınma modeli olarak Pakistan 
tecrübesi üzerindeki bu sözlerini Hintli iktisatçılar da yazılariyle teyidetmeye ba$-
lamı$lardır. “Eastern Economist” adlı Hindistan !ktisat dergisinin 30 Temmuz 1960 
tarihli bir nüshasında çıkan makalede Pakistan’daki kalkınma hızı methedilmekte 
ve bunun devletle$tirme, sosyalizmin hayali sloganlariyle avunma ve iktisadi haya-
ta devlet müdahaleleriyle tesir etme gibi tedbirlerden uzak pragmatik ve gerçekçi 
bir politikanın neticesinde meydana geldi&i izah edilmektedir. Hindistan ve Pakis-
tan kalkınma modellerinin birbirinden oldukça farklı özellikler gösterdi&ine i$aret 
edilmektedir. Son on yıl içerisinde Hindistan’da âmme masrafları 3 misline yakın 
arttı&ı halde Pakistan’daki artı$ın 1 mislini dahi bulmadı&ı bilhassa belirtilmekte-
dir. Pakistan’ın, müte$ebbisleri sermaye kaynaklariyle teçhiz ederek vergi muafi-
yetleriyle te$vik ederek iktisadi kalkınmayı hızlandırdı&ı belirtilmektedir. Bilhassa 
ihracatçıya tanınan muafiyetler ve kolaylıklar sayesinde Pakistan ihracatçılarının 
yılda %9 gibi büyük bir hızla geni$ledi&ine dikkat çekilmektedir.

Muhterem arkada$lar,

Bu konuda Milletlerarası mukayeseli kalkınma meseleleri üzerinde belli ba$-
lı uzmanların fikir ve kanaatlerini de Sayın C.H.P. Sözcüsünün özel sektörün kal-
kınmadaki rolü ve sermaye terakümündeki gücü bahsindeki karamsar görü$lerini 
do&rulıyacak istikamette görmemekteyiz. Bu alanda en tanınmı$ otoriterlerden 
biri olan Prof. A. Lewis birçok az geli$mi$ ülkelerde özel sektör kanalı ile tasar-
rufların kolaylıkla millî gelirin %20’sine çıkarılabildi&ini ifade etmi$tir. M!T den 
Prof. Kindelberger 1919’da adam ba$ına geliri 100 dolar olan Brezilya ile fert ba$ına 
geliri 1.400 dolar olan Amerika’nın aynı orantıda olmak üzere millî gelirin %12’si 
kadarını tasarruf etti&ine dikkati çekmektedir. 1951’de birçok Afrika ülkelerinde 
tasarruflar %22’ye çıkmı$, Güney Rodezya’da 1951 yılında ise %45 gibi astrono-
mik bir rakama ula$mı$tır. Bu da göstermektedir ki, pekâlâ ba$ka bir metot taki-
bedildi&i takdirde iktisadi kalkınmanın mümkün oldu&unu, sermaye terakümünün 
mümkün oldu&unu ifade etmektedir. Prof. A. Lewis az geli$mi$ ülkelerde tasarruf 
edilen gelirin nispetinin %5’ten %15’e çıkmasını geli$en bir ekonominin artan kâr 
marjları ile izah etmektedir.

Muhterem arkada$larım,

Milletlerarası olaylara ve uzmanlara fikirlerine yapmı$ oldu&umuz bu atıflarla 
ifade etmek istedi&imiz ana fikir $udur. Türkiye’de bilhassa Marksistlerin yaymaya 
çalı$tıkları (Süratli kalkınma sosyalizmle olur. Sermaye terakümü için Devletçilik 



$arttır) safsatasının ne ilmî bir temeli mevcuttur, ne de etrafta bunu do&rulıyacak 
mahiyette mü$ahedelerde bulunmak mümkündür. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) 
1965 yılının bugünkü dünya konjokntüründe sosyalizm ve Devletçilik a&ır bir krize 
gömülmü$tür. Sovyet Rusya bile kendi meselelerini halledebilmek için içine sürük-
lendi&i grift problemleri çözebilmek için hür dünyanın tecrübelerinden yararlan-
maya gayret etmektedir.

C.H.P. sözcüsünün 1953 ile 1960 arasında göze batar bir iktisadi ba$arı kaydet-
ti&ini zikretti&i Yunanistan o tarihlerde yürürlü&e konan liberal bir iktisat politikası 
sayesinde bunu gerçekle$tirmi$tir. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) OECD raporların-
da Yunanistan’ın, o yıllarda uyguladı&ı para reformu ve dı$ ticaretin liberalizasyonu 
sistemi Yunanistan’ın kalkınmasında en önemli basamak olmu$tur.

Alman mucizesinden sonra millî geliri %15 gibi astronomik seviyelere çıkan 
Japonya’nın son yıllardaki kalkınması, !talya’nın 1950’lerin ba$ında ümitsiz bir 
memleket halinden çıkıp bugün Avrupa’nın müreffeh ve en yüksek seviyede sana-
yile$mi$ devletlerinden biri haline geli$i bizim A.P. Hükümet programında ifadesini 
bulan yeni iktisadi politikamıza çok benziyen yollar sayesinde mümkün olmu$tur. 
(Soldan alkı"lar)

Buraya kadarki izahatımızla muhalefet sözcülerinin yanlı$ anlamaları netice-
sinde ileri sürdüklerini sandı&ımız önemli bir noktayı cevaplandırdı&ımız kanaa-
tindeyiz. A.P. programı köklü, temelli ve kendi gerçeklerimizden mülhem bir fikir 
üzerinde yükselmektedir. !leriki nesillerin (Türk Mucizesi) olarak vasıflandıracak-
larından $üphe etmedi&imiz büyük hamle ve dinamizm, ancak böyle bir çerçeve 
içerisinde gerçekle$tirilebilecektir. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Biz, bu programın 
asıl mânasiyle ilerici, devrimci ve reformcu bir nitelik ta$ıdı&ını iddia ediyoruz. 
Bize göre Marksizm’in teklif etti&i fikirler, dünya tarihinin en muhafazakâr, en katı 
ve en dogmatik görü$lerini ifade etti&i için gerisi, o milletin hayatında henüz tam 
mânasiyle denenmemi$, tecrübe edilmemi$ yolların ve yöntemlerin dü$ünülmesiy-
le mümkündür. Bize göre ferdin ve müte$ebbisin yaratıcı gücüne geli$me imkânı 
veren bir iktisat politikası bizim memleketimiz için gerçek devrimcili&in, yenili&in 
ifadesi demektir. Çünkü, Türk halkı devletçilik ve bir nevi sosyalizmi uzun müddet 
denemi$tir. Ve onu yakından tanıyarak kötü bir not vermi$tir. Türk halkı kurtu-
lu$unu ba$ka bir yönde aramaktadır. 10 Ekim seçimleriyle halkımız yeni kuraca&ı 
Hükümete bu istikameti hiçbir $üpheye mahal kalmıyacak $ekilde i$aret etmi$tir. 
(Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Bu istikamet hür Türk vatanda$ının ve müte$ebbisi-
nin bu memleketin hayatına eserler, tesisler, iktisadi kaynaklar kazandıracak olan 
çalı$ma ve i$ yapma gücünü serbestçe de&erlendirebilmesidir.

Muhterem arkada$lar,

Bazı muhalefet sözcüleri Hükümet programının ölçüsüz vaitler ihtiva etti&ini 
iddia ederek bunun sonucunda enflâsyonun mukadder oldu&unu söylemek iste-
mi$lerdir. Bizim programımızda ve iktisadi kalkınma felsefemizde enflâsyonun yeri 
yoktur. "u noktayı bu münasebetle belirtmek isteriz ki, bazı arkada$larda yanlı$ bir 



kanaat belirmi$tir. Bazıları sanmı$lardır ki, gerçekle$tirmeye azimli oldu&umuz i$-
lerin ve projelerin hepsi Devlet tarafından gerçekle$tirilecektir. Bu yanlı$tır. Yuka-
rıdaki izahatımızdan da anla$ılaca&ı gibi i$lerin önemli bir kısmı bizzat vatanda$ım 
kendi gücü, kendi gayreti, kendi servet ve varlı&ı sayesinde gerçekle$tirilecektir. 
Devlet yardımları ve yabancı kaynaklar ancak bir katalizör vazifesi görecektir. Ka-
zanma $evki kamçılanan müsait bir piyasa iklimi içerisinde zenginle$me ve bol ge-
lir imkânları artan Türk Vatanda$ları, büyüyen bir kartopu misalinde oldu&u gibi, 
millî ekonominin muhtacoldu&u munzam, kaynakları yaratma imkânlarına sahibo-
lacaklardır. Ümit ve $evkleri artan fertler bu ortam içerisinde istihlâklerinden seve 
seve fedakârlıklarda bulunacaklardır. Türk ekonomisine daha bir süre dı$ âlemden 
kaynaklar gelmeye devam edecektir.

Artan faaliyet hacmi ve yükselen yatırım taleplerinin sebebolaca&ı ithalât ih-
tiyaçları, $imdiden kuvvetli artma temayülü gösteren munzam, döviz kazanma 
imkânlarımızla kar$ılanacaktır. Yalnız bu yıl içerisinde 70 milyonu a$aca&ı anla$ı-
lan i$çi dövizleri, bu yıl iki misline çıkan turist dövizleri, birden artan istidadı gös-
teren ihracat kazançlarımız, yeni yeni ihraç kalemlerinin meydana çıkı$ı nihayet 
Demir Çelik Yerli Petrol ve Petro - Kimya, gibi çe$itli ithalât ikamesi yapan faaliyet 
alanlarının geli$mesi dı$ âlemde dengemiz bakımından çok ümitli i$aretlerdir. Bu 
suretle artan döviz kazançlarımız sayesinde dı$ borç yükü hafifliyecektir.

Muhterem, arkada$lar,

Bazı muhalefet sözcüleri, iktisadi faaliyeti te$vik için müracaat edece&imiz ver-
gi muafiyetleri ve indirimleri dolayısiyle bütçe açıklarının artıp artmıyaca&ı husu-
sunda bizden sual sormaktadırlar. Modern iktisadi dü$üncede bu tarz kısmi ve sta-
tik dü$üncelerin yeri yoktur. Yüksek Maliye politikasına tahsildar ve malmüdürü 
gözüyle bakan klâsik maliye anlayı$ı ne teoride, ne de tatbikatta kalmı$tır. (Soldan 
“bravo” sesleri alkı"lar) Bana bir misal olmak üzere $u hâdiseyi bilhassa zikretmek 
isterim. Geçen sene Amerika 4-5 milyarlık bir vergi indirimi yaptı&ı halde bu vergi 
indirimlerinin te$vik ve tahrik etti&i munzam iktisadi faaliyet sayesinde vergi va-
ridatında tahminleri de a$an bir artı$ meydana gelmi$tir. Lord Keynes’in modern 
iktisadi dü$ünceye getirdi&i devrim bu meselelere bamba$ka bir açıdan bakmamızı 
ihtar etmektedir. Klâsik varidat ve masraf dengesi anlayı$ından, uzakla$an ve adına 
fonksiyonel finans ismi takılan bu modern görü$ler milletlerin bazan meselenin 
inceli&ini bilmiyenler tarafından sihirbazlık addedilen usullerle büyük i$ler yapma-
larının mümkün oldu&unu göstermi$tir. Buna bazan bir milletin potin ba&larından 
tutarak kendisini hayava kaldırması adının dahi verildi&i görülmektedir. Onun için 
muhterem arkada$larımız emin olabilirler ki, Hükümet programında ifadesini bu-
lan tasarılar ve hedefler sorumsuz vait’lerin yahut ham hayalin mahsulü de&ildir.

Bugün 75 milyar Türk Lirası civarında olan millî gelirimiz Türkiye’de ba$lataca-
&ımız yeni bir kalkınma devrinin sıçrama tramplenini te$kil edecektir.

Kalkınma hızımızı $imdiki gibi yava$ tempodan kurtarıp meselâ %8’e çıkardı-
&ımız andan itibaren ekonominin kazanaca&ı munzam iç kaynaklar 6 milyar Türk 



Lirasını bulacaktır. Buna dı$arıdan kredi ve özel sermaye olarak katılacak olan as-
gari 3 milyar liralık bir fon bize yılda büyük i$ler yapmamıza imkân verecek geni$ 
bir kaynak temin etmi$ olacaktır. Bu suretle 18 Milyar Türk Lirası gibi büyük bir 
yekûna ula$an âmme ve özel sektör yatırımları Türk ekonomisinde 4 yıl içerisin-
de belki de programımızda bugün yer almıyan daha birçok hedeflere ula$mamızı 
mümkün kılacaktır. (Soldan bravo sesleri) Unutmıyalım ki, Be$ Yıllık Plânın öngör-
dü&ü 60 milyarlık yatırım pekâlâ Türk Ekonomisinin gerçekle$tirebilece&i bir he-
deftir, önümüzdeki 4 yıl içerisinde çok daha fazlasının mümkün olabilece&ini iddia 
etmek hudutsuz bir iyimserlik te$kil etmez.

Muhterem arkada$lar,

Bu kaba hesaplar programımızdaki hedeflerin gerisindeki temel faraziyelerin 
realist tahminler oldu&unu ifade edebilmek için ileri sürülen ilk gerekçeler mahiye-
tindedir. Hiç $üphe yok önümüzdeki yılların yıllık programları, bütçeleri ve !kinci 
Be$ Yıllık Plân çalı$malarına ba$ladı&ı zaman bu hesaplardaki tutarlılık daha titiz 
bir $ekilde ele alınacak ve gerçekle$tirilecektir.

Bazı muhalefet sözcüleri iktisadi kalkınmamızda yabancı sermayeye verdi&i-
miz önemli mevkii yadırgamı$ görünüyorlar. Bilhassa C.H.P. sözcüsünün 3’üncü 
!nonü Kabinesi programında yabancı sermayeye verilen önemli yeri unutarak, bir-
takım ihtirazı kayıtlarla ve bir nevi otar$i ve kısenofobya ifade eden bir zihniyet 
içerisinde meseleye bakı$ tarzını biz $ahsan anlıyamadık. Türkiye’nin sermaye te-
raküm gücü yeterli bir safhaya ula$ıncaya kadar, meselâ %20’ye çıkıncaya kadar ve 
nihayet bazı bünyevi de&i$melerle dı$ ticaret dengemiz sa&lam bir zemine oturun-
caya kadar Türkiye dı$ âlemden net olarak sermaye ve kredi temin etmeye devam 
edecektir. Türkiye yılda 100-150 milyon dolar civarında borç taksiti ödiyecek fakat 
di&er taraftan 250-300 milyon dolar civarında kredi ve 50 ilâ 100 milyon dolâr ci-
varında da özel yabancı sermaye temin edecektir. Bu suretle net olarak 250-300 
milyon dolar kadar net dı$ kaynak temin edilmi$ olacaktır. Ekonomimizin kredi 
de&erlili&i arttıkça yabancı sermaye akım hızında bir artma da beklenebilir. Türkiye 
artan döviz kazanma imkânları sayesinde daima ayakta durabilen, itibarı sa&lam, 
vecibelerini zamanında kar$ılıyabilen bir ticaret ve !ktisadi !$ibirli&i orta&ı olarak 
bundan büyük faydalar temin edecektir. Özel yabancı sermayenin bilhassa teknolo-
jik yenilikler getiren Türk müte$ebbisine ve teknisyenine ve teknik bilgi kazandıran 
katma de&er yetkisi sayesinde millî ekonominin prodüktivitesini yükselten ihracat 
imkânlarını geli$tiren, ithalât tasarrufuna imkân veren alanlara aktarılması çok 
faydalı olacaktır.

Muhterem arkada$lar; burada temsilcilerine $ahidoldu&umuz ve hepimizin 
dinledi&imiz Marksist bir partinin sözcüsü dı$ yardımlar bahsinde bazı fikirler ileri 
sürmü$tür. Kendilerine bilhassa hatırlatmak isteriz ki; bugün bizaat Do&u - Avrupa 
memleketlerinde, sosyalist ülkelerde kendilerinin dü$üncelerini fersah, fersah a$an 
yeni fikirler belirmeye ba$lamı$tır. Buna misâl olmak üzere Polonya’nın Krupp’a 
yapmı$ oldu&u teklifi hatırlatmak isterim. Polonya Hükümeti Krupp firmasına de-
mektedir ki; geliniz memlekette istedi&iniz gibi çalı$abilece&iniz demir - çelik fab-



rikası kurunuz, kârlarınızı istedi&iniz gibi transfer ediniz, yalnız sizden istedi&imiz 
bir tek $art vardır. Teknisyen ve i$çi olarak Alman de&il, Polonya i$çisi kullanınız. 
Arkada$lar Do&u - Avrupa’da yabancı sermaye bahsinde beliren bu yeni görü$leri 
arkada$larımızın dikkatle takibetmelerini tavsiye ederim. (Adalet Parti sıralarından 
alkı"lar)

Sevgili arkada$larım, ayni misalleri Macaristan ve Romanya hakkında da ver-
mek mümkündür. Ünlü büyük !ngiliz ve Amerikan firmalarından Macaristan’da 
Polonya’da lâstik ve kauçuk te$ebbüsleri kurmalarını, fabrika tesis etmelerini, pet-
ro-kimya müesseseleri kurmalarını, bizzat bu memleketlerin ba$bakanları, tesadü-
fen bu memleketlerde dola$makta olan yabancı memleketlerin mümessillerinden 
âdeta yalvarırcasına talebetmektedirler. Bu noktada bir hususu daha misâl olarak 
zikretmek isterim. Sosyalist Hindistan, az geli$mi$ bir ülke, tıpkı bizim gibi serma-
ye yetersizli&i içerisinde kıvranarak kalkınmasını süratlendirmek istiyen bir ülke 
yabancı sermayeyi te$vik etmek için çe$itli tedbirler ileri sürmektedir. Hindistan’ın 
yabancı özel sermayeyi memleketlerine sokmak için ileri sürdükleri $artlar $unlar-
dır, arkada$lar.

1. !malât için gelmi$ olacaklardır. Yani ticaret ve da&ıtım i$leriyle me$gul olmı-
yacaklardır.

2. Yerli yatırım kifayetsiz oldu&u yahut yerli teknolojinin geri oldu&u bir saha-
da yatırım yapmı$ olacaklardır.

3. !hracaatı artırıp ithalâttan tasarruf temin edecektir.

4. Prodüktiviteyi artıracaktır.

5. Hint’li personeli yeti$tirecektir.

6. Bütün safhalarında Hint sermayedarlarını ortaklı&a kabul edeceklerdir.

!$te sevgili arkada$larım, gerek Do&u-Avrupa memleketlerinden, gerek az ge-
li$mi$ memleketlerden yabancı sermaye bahsinde size vermi$ oldu&um bu misâller 
bu meselenin ne kadar geni$ görü$lülük içinde mütalâa edildi&ini açıkça ortaya koy-
maktadır.

Muhterem arkada$larım, programın münaka$asında, tartı$ılmasında bahis 
konusu edilen meselelerden bir tanesi de “sosyal hedefler ne olacaktır”, suali ol-
mu$tur. Müsaadenizle kısaca bu noktayı da özetliyerek ifade etmek isterim. Daha 
evvelki mâruzâtımda da belirtti&im gibi, en büyük e$itsizlik, en büyük içtimai ada-
letsizlik kazanan ile kazanmıyan arasındadır. Adalet Partisinin iktisadi kalkınma 
felsefesinde kalkınma, birinci paroladır. Kalkınmayı hangi $artlara müracaat eder-
sek edelim süratlendirmek mecburiyetindeyiz. Kalkınma memlekette i$sizli&i or-
tadan kaldırmanın tek çaresidir. En büyük e$itsizlik kayna&ı olan i$sizlik ortadan 
kaldırılacaktır. Bunun ba$ka türlü bir reçetesi yoktur. Bir memlekette sermaye tera-
kümünü hızlandırmazsak, bir memlekette i$ yapmak istiyen insanların gayretlerini 
te$vik etmezsek o memlekette i$sizli&i ve kazançlar arasındaki farklılı&ı ortadan 
kaldırmamız mümkün de&ildir.



!leri memleketlerde Marksist Teorinin aksine tam çalı$mayı idame ettiren 
memleketler, yüksek gelir temin etmi$, yüksek kalkınma hızına ula$mı$ olan ülke-
ler sınıflar arasında dengeyi kendi bünyeleri içindeki çe$itli mekanizmalarla tashih 
etmi$lerdir. Buna dair size verece&im istatistiklerle zamanınızı kullanmak istemi-
yorum. Fakat $u bir vakıadır ki, bugün Batı ülkelerinde Marksist Teorinin aksine, 
Komünist propagandıcıların iddialarının aksine, zümreler arasındaki, mesafe Ko-
münist beyannamesinde ifade edildi&i gibi açılmamakta, bilâkis mesafeler daral-
maktadır. Bugün; 30 sene evvel !ngiltere’de i$çi sınıfının millî gelirden aldı&ı pay ile 
bugünü mukayese etti&imiz takdirde bugünkü orantı daha yükselmektedir. Adalet 
Partisinin gerek seçim beyannamesinde, gerekse Hükümet programında ifadesini 
bulan sosyal adaleti gerçekle$tirme mekanizması Batı ülkelerinde tatbik edilmi$ ve 
ba$arısı hâdiselerle teyidedilmi$ olan bir sosyal adalet görü$ünün tam ifadesidir. 
Bu ifadeleri marksist arkada$ları tıpkı Komünist beyannamesinde de ifade edildi&i 
gibi, halkı uyarıcı, halkı aldatmaca gibi hafif sözlerle kar$ılamaktadırlar.

Muhterem arkada$lar; bu münasebet ile aradaki fikrî paralelli&e dikkatinizi 
çekmek isterim. Bütün sosyal reformlar cemiyeti ihtilâlle de&i$tirmeyip, ikna me-
todu ile birtakım kısmi ıslahat tedbirleri ile cemiyetin ileri bir cemiyet, âdil bir ce-
miyet, hür bir cemiyet, mesut bir cemiyet haline getirmek istiyen, Batılı usullerle 
sosyal meseleleri halletmek istiyenlere, dünyanın her tarafında Komünist, “bunlar 
halkı oyalamadır” ithamı ile kar$ı çıkmı$lardır. (A.P. sıralarından bravo sesleri ve al-
kı"lar) Size Komünist beyannamesinin $u pasajlarını okuyarak görü$ arasındaki pa-
ralelli&e bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. Komünist beyannamesinde; reformcu 
sosyalizm, kötü burjuva sosyalizmi, Alman sosyalizmi, konservatif sosyalizm, statik 
sosyalizm, ıslahatçı sosyalizm gibi kelimelerle hakir görülen demokratik sosyalizm, 
yani Batının Marksist olmıyan, Komünist olmıyan, ıslahatçı, reformcu sosyalizm 
akımları $u kelimelerle mahkûm edilmektedir. Aynen okuyorum. “Bu sebeple siyasi 
aksiyon ve bilhassa ihtilâl faaliyetlerini reddederler, reformcu sosyalistler. Hedef-
lerine ba$arı yolları ile ula$mak isterler. Ba$arısızlı&a u&ramaya mahkûm olan ufak 
deneme ve tecrübeleri örnek vere vere yeni bir toplum inancına yol açmak isterler. 
Her ne kadar bu sistemleri ilk ortaya atanlar birçok yönden ihtilâlci oldukları hal-
de çömezleri ve taraftarları her hususta gerici mezhepler te$kil etmi$lerdir. Bizim 
programımızda vatanda$ın hürriyeti olarak ifadesini bulan sözler ve memleketin 
çe$itli kesitlerine mensubolan insanların, bizim ba$lataca&ımız iktisadi kalkınma-
dan kendilerine dü$en payları alaca&ını ifade eden fikirler tıpkı Komünist beyan-
namesindeki gibi $u sözlerle çürütülmeye ve küçük görülmeye çalı$ılmaktadır. Siz 
neyin hürriyetini istiyorsunuz? Sizin istedi&iniz kütlelerin hürriyeti de&ildir. Siz 
burjuvaların hürriyetini istiyorsunuz.” Aynı $eyler Komünist beyannamesinde de 
mevcuttur. Müsaadenizle okuyaca&ım. “Burjuva cemiyette sermaye, $ahsiyet sahi-
bidir. Hür ve ba&ımsız olan odur. Buna mukabil canlı insanlar tabi ve $ahsiyetsiz-
dir. Bu durumun ortadan kaldırılmasını, burjuvalar, ferdiyet ve hürriyetin ilgası 
diye adlandırıyorlar. Gayet tabiî maksadımız burjuva ferdiyetini, ba&ımsızlı&ını ve 
hürriyetini ortadan kaldırmaktır. Halihazır burjuva düzeninde hürriyetten kasıt, 
serbest ticaret ve alı$-veri$tir. Tıpkı dünkü Marksist partinin sözcüsünün söyledi&i 



fikir aynen Komünist Partisinde geçmektedir. (Soldan alkı"lar) Özel mülkiyeti ilga 
edece&imiz için deh$ete kapılıyorsunuz. Fakat bugün mevcut toplum düzenimizde 
nüfusun 9/10’u için zaten mülkiyet hakkı bahis konusu de&ildir. Mülkiyetin ancak 
bir azınlık elinde olu$unun sebebi; halkın 9/10 ço&unlu&unun elinden alınmı$ ol-
masıdır. "u halde fert ve vatanda$ teriminden kastınız, burjuva sınıfından mülk 
sahibi orta sınıftan ba$ka bir $ey de&ildir.” Aynı fikirler. (Ortadan “Komünist beyan-
namesini bütün Türkiye’ye yayıyorsunuz” sesleri) Bu sözlerin bütün Türkiye’ye yayıl-
masının mesulü her halde A.P. de&ildir, arkada$lar. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Cevap vermeyiniz.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Binaenaleyh, reformları 
bütün Komünist ve Marksistlerin söyledi&i gibi, halkı oyalamak ve nihai kurtulu$u 
geciktirme hedef ve vasıtaları olarak mütalâa eden görü$, maalesef Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bu kürsüsünden ifade edilme hürriyetine sahibolmu$tur.

Sevgili arkada$larım, bizim programımızda; çok kazananın çok vergi verece&i 
ve Devletin halk yararına i$ler görece&i ifade edilmektedir. Bu, demokratik ve hür-
riyetçi bir düzende reformu gerçekle$tirmenin en tesirli yoludur. Sosyal güvenlik 
müesseseleri yeni fonlar yaratarak, kalkınmayı kamçılıyacaktır. Köy - $ehir denge-
sizli&i azalacak, köylü $ehirlerde i$ bulacak, köyünde istihsali artıracaktır. Bütün 
bu tedbirlere dair iktisadi ve sosyal geli$memizi dengeli, ahenkli ve sosyal adalet 
ilkelerine uygun bir istikamette geli$tirme hedeflerimizin hangi yollardan gerçek-
le$tirilece&ine dair programda çe$itli fikirler mevcuttur.

"imdi bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Bazı arkada$lar plân fikrinden 
vazgeçece&imiz endi$esindedirler. Bundan evvelki izahatımızla açıkça ifade etti&i-
miz gibi, plânlama, dünyada, bizzat bazı eski Komünist müelliflerin belirttikleri 
gibi, asıl özel sektör içinde gerçekle$tirilmesi mümkün olan ve asıl tesirini özel sek-
tör içinde göstermesi mümkün olan nötr bir mekanizmadır.

Sevgili arkada$larım, bu münasebetle bir hususu açıklamak isterim, bugün yal-
nız fizikî hedeflerle zorlayıcı usullerle, kollektivist metotlarla iktisadi plânlamayı 
tatbik gayretini göstermi$ olan Sovyet Rusya bile 50 senelik tecrübeden sonra bu 
usulün sökmedi&ini görmü$tür. !ktisadi plânlama, bizim plân anlayı$ımızda ifade-
sini bulan zihniyet içerisinde ancak ba$arı $ansına sahiptir. !ktisadi plânlamanın 
kâr motifi olmadan, müte$ebbisin hür karar verme imkânını elinden almadan yü-
rütülemiyece&i teorisi iflâs etmi$tir. Bizzat Sovyet Rusya bugün iktisadi plânlamayı 
gerçekle$tirebilmek için kâr motifini ve müte$ebbisin serbest hareket imkânını, sis-
temine ithal etmeye çalı$maktadır. Plânlama, fiziki hedefleri gerçekle$tirmek için 
Devlet dairelerine verilen emir demek de&ildir. Plânlama, müte$ebbisin arkasına 
birer Devlet murakıbı sokarak onun ne yapaca&ını emir ve dikte eden bir zihniyet 
içinde dü$ünülemez. (Soldan alkı"lar) Fiyat mekanizması olmadan, hür cemiyet dü-
zeni içinde mülkiyet sistemini ve hür müte$ebbis sistemini, serbest karar meka-
nizmasını ortadan kaldırmadan plânlamayı yürütmek ancak mümkündür. Eski Yu-
goslav Komünistlerinden Dedijen geçenlerde Stokholm’de verdi&i bir konferansta 



bizzat söyledi&i $udur, en mükemmel plânlama - yanımda New - York Times’da bu 
hususu belirten makalenin tercümesi de mevcuttur. Zamanınızı fazla almamak için 
okumuyorum, mealen söylüyorum, Amerikan müte$ebbisleri bugün plânlamayı; 
istatistikî vetirelerden, istatistikî mutalarından ve ilmî tahlillerden en iyi $ekilde is-
tifade ederek tatbik etmektedirler. Bugün Sovyet Rusya iktisatçılarının en çok me-
rak ettikleri hususlardan bir tanesi de, bizzat Dedijen’in belirtti&i gibi bu usulleri 
ö&renebilmektir. Binaenaleyh, büyük bir talihsizliktir ki, Türkiye’de plânlama gibi 
Adalet Partisinin en mükemmel $ekilde takibedece&i, tatbik edece&i bir metodu, bir 
sosyalizm, bir kollektivizm vasıtası olarak mütalâa eden bir tatbikatla ba$lanılmı$ 
olması büyük bir talihsizliktir. (Soldan alkı"lar)

Binaenaleyh, plân hedefleri için emir de&il, fakat fiyat mekanizması ve kâr 
motifi $arttır. Arkada$larımız bu plânlama bünyesi içinde ve Adalet Partisinin sa-
vundu&u iktisadi kalkınma felsefesi içinde !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin ne $ekle 
girece&ini merak etmektedirler.

Muhterem arkada$lar, programımızda, seçim beyannamemizde ve bizzat Hü-
kümet Programında, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri, bizzat Cumhuriyet Halk Parti-
si zamanında çıkarılmı$ olan 3460 sayılı Kanunun hükümleri içinde öngörüldü&ü 
gibi, özel te$ebbüse tedricen devredilecektir. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz-
cüsü, bizzat kendi hükümetleri zamanında çıkmı$ olan bu kanunun bu maddesini 
acaba kendi devirleri içinde veyahut da yeni bir dü$ünce sistemi içinde artık lü-
zumsuz hale geldi&ini mi iddia etmektedir? Bizim niyetimiz $udur ki, dünyanın her 
tarafında birçok az geli$mi$ memleketler, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinden istifade 
etmi$tir. Tarihî $artlar içinde !ktisadi Devlet Te$ekkülleri memleketimizde faydalı 
roller oynamı$tır. Fakat arkada$lar, zaman ve ça& de&i$mektedir, iktisadi $artlar 
de&i$mektedir ve yeni yeni usulleri bulmak mecburiyetindeyiz. Biz demiyoruz ki, 
muhterem sözcü arkada$ımızın kategori halinde Profesör Beril’in makalesinden 
naklen zikretmi$ oldu&u bütün !ktisadi Devlet Te$ekküllerini bir anda özel sektöre 
devretmek diye bir mesele bahis konusu de&ildir. Gayet tabiîdir ki, bunların içinde 
bugün artık Devlet kontrolunda bulunmasına lüzum olmıyan bazıları mevcuttur ki, 
pekâlâ bunları elden çıkarmak icabedecektir.

"RFAN SOLMAZER (Tokat) — Gücün yeter mi? (Gürültüler)

BA$KAN — Müdahale etmiyelim arkada$lar.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Arkada$lar, bu bir güç 
meselesi de&ildir, akıl meselesidir. (Soldan alkı"lar, “bravo” sesleri) !ktisadi kavrayı$ 
meselesidir, iktisadi realizm meselesidir ve memleket menfaatlerini Devlet sorum-
lulu&u içinde dü$ünmek meselesidir. (Soldan “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, Japonya’da ilk defa olarak...

"RFAN SOLMAZER (Tokat) — Pe$ke$ mi? (Soldan gürültüler)

BA$KAN — Müdahale etmiyelim muhterem arkada$lar, lütfen...



A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Dünya tarihinde ilk defa 
olacak…

BA$KAN — Sayın hatip, bir dakika...

Muhterem arkada$larım, usule aykırı olarak hatibe müdahale eden bir millet-
vekilinin susmasını ikaz etmek de müdahaledir. Bu vazife Reise aittir. Usule aykırı 
bir hareket yapılmı$sa Reis ihtar eder, siz lûtfen yerinizden ikazda bulunmayınız. 
Buyurun sayın hatip.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sevgili arkada$larım, bu 
mesele Türkiye’nin tecrübelerini de&erlendirme meselesidir. Bu mesele yıllardan 
beri çe$itli heyetlerin, çe$itli hükümetlerin kafasını yormu$ olan !ktisadi Devlet 
Te$ekkülleri gibi mühim bir meselede yeni dü$ünceler, yeni istikametler dü$ünme 
meselesidir. Bu mesele, aynı mekanizmadan istifade etmi$ olan büyük ba$ka millet-
lerin tecrübelerinden istifade etme meselesidir. Biraz evvel Japonya’dan bahsettik. 
!ktisadi kalkınmasında !ktisadi Devlet Te$ekküllerinden büyük istifadeler temin 
etmi$ olan Japonya, bazı arkada$ların kapıldıkları, bahsettikleri gibi, bir dogma-
tizme, bir muhafazakârlı&a kapılmıyarak meselelerine bakmı$tır. Japonya’dan ö&-
renilen, öncü olarak Devletin iktisadi alanda girmi$ oldu&u, !ktisadi Devlet Te$ek-
külleri alanında müte$ebbisler yeti$tikten sonra bunları yava$ yava$ tasfiye etmek, 
elden çıkarmak icabediyor ki, icabetmi$tir. Bizim zamanımızda da icabedecektir. 
Yeni alanlara Devletin öncü olarak girmesine devam edilecektir, hiç $üphe yoktur. 
Fakat bunu meydana getirebilmek için, bunu mümkün kılabilmek için millî kaynak-
ların çevrilmesine, deveranına ihtiyaç vardır. Bizim, programımızdaki bazı !ktisadi 
Devlet Te$ebbüslerinin özel sektöre devredilmesi fikri temelinde budur, sayın ar-
kada$larım.

RUH" SOYER (Ni#de) — Hangileri, isimlerini zikret.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Gelece&iz efendim.

BA$KAN — Kar$ılıklı konu$ma usulü yoktur, Sayın Ruhi Soyer. Lütfen sual 
sormayınız ve Milletvekilinin Milletvekiline sual soramıyaca&ı da bir !çtüzük kai-
desidir. Sayıp hatip siz de cevap vermeyiniz, esas hakkındaki konu$manıza devam 
ediniz.

HAM"T FENDO%LU (Malatya) — Et kafalı onların hepsi...

AR"F ERTUNGA ("zmir) — Onların hepsi et kafalı diyemezsin edepsiz.

HAM"T FENDO%LU (Malatya) — Sensin edepsiz, tahammül edemiyorsan 
dı$arı çık. (Malatya Milletvekili Hamid Fendo#lu ile $zmir milletvekili Arif Ertunga ara-
sında, yerlerinden gürültülü tartı"ma, soldan gürültüler)

BA$KAN — Bir dakika muhterem arkada$lar, lütfen oturunuz yerinize. Sayın 
Hamid Fendo&lu, lütfen oturunuz yerinize.

Muhterem arkada$larım, !çtüzü&ümüzde galiz ve müstehcen beyanda bu-
lunanları Reis lisanı nezahate davet eder, hükmü vardır. Bu sebeple Sayın Arif 
Ertunga’yı lisanı nezahate davet ediyorum. (Soldan alkı"lar)



Buyurun sayın hatip, devam edin etendim.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem arkada$larım, 
!ktisadi Devlet Te$ebbüsleri bahsinde hiç bir doktriner görü$ten, hiçbir dogmatik 
zihniyetten hareket etmiyoruz. Meselelerimizi gerçekçi zihniyetle de&erlendirmek 
ve bir umumi istikamet ifade etmek maksadiyle programımızda, seçim beyanna-
memizde, bazı iktisadi Devlet Te$ekküllerinin halka devredilece&i ifade edilmi$tir. 
Ba$ka milletlerin bu hususlardaki tecrübelerinden istifade edece&iz. Japonya’da bu 
usul $u $ekilde gerçekle$tirilmi$tir. Bir iktisadi tesisin piyasa de&eri, iktisadi de&e-
ri, onun maliyet de&erinin altında veya üzerinde olabilir. Maliyet de&eri, iktisatta 
hiçbir zaman yegâne temel de&ildir. Japonya’da birçok !ktisadi Devlet Te$ebbüsleri, 
maliyet de&erlerinin altında halka satmı$tır. Ama birçokları da kârlılık dereceleri 
bakımından, kapitalize kıymetleri bakımından, maliyet de&erlerinin de üzerinde 
satılmı$tır. Binaenaleyh, arkada$ımızın, maliyet de&erinin altında olanları mı sa-
tacaksınız kâr edenlerimi satacaksınız, zarar edenleri mi satacaksınız tarzındaki 
ifadelerini bir iktisadi zihniyet içinde cevaplandırmak mümkün de&ildir. Belki bu 
iyi bir mantık ve akıl oyunudur ama gerçeklere uygun bir davranı$ de&ildir.

Arkada$lar, konu$mamın son kısmında bir de toprak reforın meselesine de&in-
mek istiyorum.

Sevgili arkada$larım, büyük bir üzüntü ile mü$ahade etmekteyiz ki, Toprak 
Reformu bunca münaka$alara ra&men, ne efkârı umumiyetle ne de bu meseleler 
üzerinde konu$an insanların kafasında tam bir vuzuha kavu$mamı$tır. Bo$ yere 
memleket halkına Türkiye’nin gerçeklerinden habersiz, sorumsuz birtakım ümitler 
veren gayrisamimî sözler sarf edilmi$tir. Batı dünyasında toprak reformunu mey-
dana getiren $ey; feodal ve aristokratik düzenin tasfiyesi, topra&ı kendisi i$lemi-
yen, fakat kilise ve aristokrasinin elinde bulunan toprakları bizzat i$leyen köylüye 
da&ıtma hareketi olarak ba$lamı$tır. Türkiye’de toprak rejimi Batı memleketlerin-
deki gibi bu mahiyette bir özellik arz etmemektedir. Türkiye’de toprakların bugün-
kü mülkiyet düzeni çok farklı bir mahiyettedir. Türkiye’de bugün da&ıtılabilecek 
toprakların vüsati, bazı gayrisamimî kimselerin etrafa bo$ bir ümit yaratmak için 
söylediklerinin aksine, son derece kıttır. Huzurunuzda size, müsaadenizle birkaç 
istatistik okumak istiyorum.

Muhterem arkada$larım, Türkiye’de toprakların durumuna dair ve çalı$an çift-
çilerimizin statüsüne dair elimizde iki kaynak mevcuttur.

Birincisi, 1950 zirai sayımı, ikincisi, 1952 sonbahar anketidir.

1950 zirai sayımına göre, Türkiye’de 2.322.000 çiftçi ailesinden mal sahi-
bi olanlar 1.686 bin ailedir. Bu, çiftçilerin %73’ünü te$kil etmektedir. Geriye ka-
lan yarı mal sahibi zümredir. Bunlar 499 bin ki$idir. Bunlar da çiftçi ailelerinin, 
%21,5’ini te$kil etmektedir. Yani dün burada konu$an bir sözcünün ifade etti&i 
gibi; Türkiye’de 500 bin topraksız köylü diye bir meselenin mevcudolmadı&ını ista-
tistikler göstermektedir. Kiracı, yarıcı ve bazı siyasi partilerin pek ümit ba&ladıkları 



marabacılar bu çiftçi aileleri içinde ancak 89 bin ki$idir ve çiftçi ailelerin %3,8’ini 
te$kil etmektedir.

"imdi ba$ka bir istatisti&i size okuyaca&ım arkada$lar.

Türkiye’de ailelerin %30’u 1 ile 20 dekar civarında topra&a sahiptir. %44,8’i 21 
ile 75 dekar topra&a sahiptir. %19’u 76 ile 200 dekar topra&a sahiptir. 700 dekardan 
yukarıda topra&a sahibolanlar %1 civarındadır.

"imdi, bu istatistikler bize $unu hatırlatmaktadır arkada$lar. 1961 anketine 
göre, Türkiye’de bin dekardan yukarı 3.396 i$letme vardır. Be$ bin dekardan yu-
karı olan i$letmelerin adedi 332 dir. Bin dekardan büyük i$letmelerin yüzölçümü 
9.694.000 küsur dekardır. Yani zirai toprakların %4’ü civarındadır.

"imdi arkada$lar, bu toprakları yani bin dekardan yukarı toprakları devletle$-
tirip Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün istedi&i gibi 200 dekarlık parçalara ayır-
dı&ımız takdirde Türkiye’de topraklandıraca&ımız insan, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünün söyledi&i gibi; milyonlarca köylü ailesi de&il, ancak elli bin köylü aile-
sidir. Bu temel iktisadi, istatistikî mutalar üzerinde akik bir $ekilde tartı$madan 
önce, sorumlu Devlet adamlarının kürsülerden, meydanlardan memlekete yanlı$ 
itiba verecek $ekilde konu$mamaları lâzımdır arkada$larım. (A.P. sıralarından alkı"-
lar)

Biz Türkiye’de bazı bölgelerde ciddî toprak rejimi ıslahı için, ıslah edilmesi ge-
reken bazı durumların bulundu&una kaaniiz. Bu bölgelerde zirai reform, toprak re-
formu, toprak mülkiyeti reformu yapılmalıdır, yapılacaktır. Yalnız, Türkiye’yi Orta 
- Do&udaki, Cenubi Amerika’daki ve bazı aristokrat, feodal ve ortaça& düzeninin 
el’an geni$ $ekilde hâkim oldu&u bazı dünya ülkelerindeki gibi, büyük çiftçilerin 
toprak ba$ında ya$amıyan fakat milyonlarca insanı bo&az toklu&una çalı$tıran bü-
yük toprak mülkiyeti sahiplerinden müte$ekkil bir cemiyet olarak dü$ünmek yan-
lı$tır. Kendi gerçeklerimiz Türkiye’de böyle bir millî meselenin mevcudolmadı&ını 
göstermektedir. Mahallî mahiyette toprak reformunu gerektiren bazı münferit 
hâdiseler mevcuttur. Bunlar, zirai rejimimizde yapılacak de&i$tirmelerle mülkiyet 
rejimimizde yapılacak bazı reformlarla ele alınabilecek mahiyette olan bazı kısmi 
tedbirlerdir. Binaenaleyh, toprak reformunu, muhtevası bo$ ve halkı bo$ yere oyalı-
yan bir mevzu olarak mütemadiyen tekrar etmeyi biz, $ahsan milli menfaatlerimize 
ve Türkiye’nin gerçek meselelerini ö&renmekle, dü$ünmekle mükellef olan insanlar 
olarak me$gul olmamız gereken ve Türkiye’de dima&ları, nazarları asıl meseleler-
den uzakla$tıran bir mesele olarak mütalâa etmekteyiz.

Türkiye’de toprakların parçalanması bahis konusudur arkada$lar. Size ba$ka 
bir istatistik okuyaca&ım. Türkiye’de tarla adedi son derece parçalanmı$, çiftçi i$let-
meleri mevcuttur. Tarla adedi bir ilâ dört olan 910 bin küsur aile, arazinin %16’sına 
sahiptir, tarlaların %16’sına 5 ilâ 10 aded tarlaya sahibolan aileler 990 bindir. Bu 
nisbet ailelerin %45’idir. Bu demektir ki, Türk köylüsü i$lemekte oldu&u toprak-
ları lüzumsuz derecede da&ıtmı$tır. Köyün bir yerinde el kadar bir toprak, ba$ka 
yerinde aynı $ekilde bir toprak. Hulâsa, gördü&ünüz gibi Türk köylüsünün 50 bine 



yakın bir kısmı 5 ilâ 19 tarlayı ayrı ayrı i$lemek mecburiyetinde kalmaktadır. Çiftlik 
vasıtalarını, çift sürümü vasıtalarını ve zirai aletlerini bu tarlalar arasında zaman 
kaybederek, i$kence çekerek, zamanını ve gayretini israf ederek yürütmektedir. Bu, 
iktisadi kalkınma bakımından son derece zararlı bir durumdur. Asıl toprak refor-
munu, parçalanmı$ ve ufalanmı$ olan toprak mülkiyetini birle$tirmek, konsolide 
etmek ve sıkla$tırmak $eklinde yapmak lâzımdır. Bunun için miras hükümlerimiz-
de ve di&er hukukî alanlarda gereken reformların yapılması lâzımdır.

Muhterem arkada$larım, 

Burada sözlerime son verirken A.P.’nin Programı hakkında çe$itli konu$ma-
cıların ve münekkitlerin yaptıkları tenkidlerden faydalandı&ımızı, bunları mem-
nuniyetle kar$ıladı&ımızı ve kendilerinin cevaplandırılmasını arzu ettikleri birçok 
noktaları bulabildi&imiz kadar rakamlara, istatistiklere, ba$ka milletlerin tecrübe-
lerine, bizzat kendi tecrübelerimize dayanarak izah etti&imizi; bu $ekilde, bu tar-
tı$manın Millet Meclisi huzurunda faydalı bir fikrî kar$ıla$maya, fikir alı$-veri$ine 
imkân vermi$ olmasından dolayı Adalet Partisi adına duydu&umuz büyük sevinci 
ifade etmekle belirtmek isterim.

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Muammer Erten’indir.

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Söz sıramı Turhan Feyzio&lu’na veriyorum.

BA$KAN — Buyurun, Sayın Feyzio&lu. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın Ba$kan, 
çok de&erli arkada$larım, biraz önce, uzun yıllar meslekta$ olarak çalı$tı&ımız bir 
profesör arkada$ımızın konu$malarını dinlediniz.

"imdi size, bu görü$lerin çok uzun bir tetkika dahi ihtiyaç göstermiyecek ka-
dar esaslardan uzak rakamlar bakımından mesnetsiz, mesnetsiz oldu&unu bir, bir; 
hem de kendi imzasını ta$ıyan yazılarla, (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri ve $id-
detli alkı$lar), bugünkü Hükümet üyelerinin imzasını ta$ıyan yazılarla, (C.H.P. sı-
ralarından “bravo” sesleri), resmî Devlet vesikalariyle, milletlerarası belgeler ve millî 
istatistiklerle bir, bir ispat edece&im. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Sayın arkada$larım, evvelâ Sayın Yalçın’a te$ekkür etmeliyim. Gerçekten, bu 
kürsüde birtakım konuların ilmî bir $ekilde tahliline zemin hazırlamı$ oldular. 
Tahlilleri ilmî idi, diyemiyorum, kusura bakmasınlar. Fakat konuların ilmî $ekilde 
tartı$ılmasına zemin hazırladılar. Çünkü meseleyi, hiç de&ilse terim olarak, konu 
olarak, ilmî $ekilde tartı$ılması mümkün konulara, terimlere getirdiler.

Sayın arkada$larım, dediler ki, Parlâmentoda çe$itli fikirlerin konu$ulması, 
muhalefetin bu kürsüye fikirler getirmesi, bize de ilmî plânda kar$ı fikirleri söyle-
mek imkânını verdi. Ben $imdi kendilerine tekrar tekrar te$ekkür ediyorum: Ger-
çekleri söylemek imkânını bize bah$ettikleri için!



Sayın arkada$larım, Sayın Yalçın, kalkınma hızı ile ilgili olan ve konu$masının 
belkemi&ini te$kil eden bölümde, dikkat buyurdunuzsa, “Sayın C.H.P. Sözcüsünün 
konu$masını yanlı$ anlamadımsa” diye bir ihtiyatlı ibare kullanmayı tercih ettiler. 
Demek ki, kendileri de, konu$malarının belkemi&ini te$kil eden bu rakamları verir-
ken, bir vicdan tereddüdü, bir iç tereddüdü geçirmi$ler ve “galiba yanlı$ anladım, 
yanlı$ anlamadımsa” diye belirtmi$lerdir. Arkada$ım yanlı$ anlamı$lardır.

"imdi size bizzat kendisinin okumu$ oldu&u belgenin, kendisinin zikretti&i 
15’inci sayfadaki 8 Nolu tablosunu okuyarak cevap verece&im. Benim konu$mamın 
ne oldu&unu, hem radyodan dinleyen vatanda$larım biliyor, hem Meclis biliyor. 
Teypler kaydetti, zabıtlar kaydetti. Benim söyledi&imin ne oldu&unu arkada$ımız 
da galiba sezmi$ idi ki, yanlı$ anlamadımsa, diye ihtiyat payı koyarak konu$tu. Ko-
nu$mamın belkemi&i neydi?

Plândan önceki kalkınma hızı ile, plânlı dönemden sonraki kalkınma hızını 
kar$ıla$tırırken, Sayın arkada$ımız, fert ba$ına dü$en gelir bakımından, yaptı&ını 
mukayeseyi “fert ba$ına dü$en” kelimelerini dikkatle bir tarafa bırakmak suretiyle 
bir mukayese zemini haline getirdiler; ve, $unu söylemeye çalı$tılar. Plândan evvel 
kalkınma vardı, hızlı idi; hattâ daha hızlı idi; plândan sonra bu kalkınma yava$ladı.

"imdi, müsaadenizle, bu çok mühim iddianın içyüzünü hep beraber ve dedi&im 
gibi $ahitler, hem de çok muteber $ahitler, ileri sürerek tahlil edelim.

Sayın arkada$larım, kalkınma hızı ile ilgili olarak benim söyledi&im neydi?

Yunanistan ve Türkiye arasında bir mukayese yaptım ve dedim ki, 1953 senesi 
temel olarak alınırsa, 1953’ten 1960 sonuna kadar 7 yıllık bir sürede Türkiye’de 
fert ba$ına dü$en gelir 100’den 104’e çıkmı$tır. Yunanistan’da, aynı süre içinde, fert 
ba$ına millî geliri 100’den 141’e çıkmı$tır.

Sayın arkada$larım, evvelâ kaynak nedir dediler. Ben kaynak söylemi$tim. Ar-
kada$ımız bana da sorabilirlerdi. “Yanlı$ anlamadımsa” diye tereddüt ettiklerine 
göre, bana gelebilirlerdi. Arkada$ız, aynı Meclisteyiz. “Hangi tabloya dayandınız, 
hangi kayna&a baktınız?” diyebilirlerdi. Millet kürsüsünde böyle yersiz iddiaları ile-
ri sürmelerini önliyecek $ekilde, eski meslekta$ıma hem ne söyledi&imi açıklardım, 
hem de hangi tabloya dayandı&ını açıklardım.

Bu tabloya yalnız ben dayanmadım. Bu rakamları Üçüncü Koalisyon Hüküme-
tinin bütçesi müzakere edilirken, Y.T.P. adına konu$an eski Maliye bakanlarımız-
dan, de&erli arkada$ımız Sayın Alican da aynen verdiler. Benim dün verdi&im ra-
kamları, bu kürsüde bütçe konu$maları sırasında o da aynen verdiler. Bunlar resmî 
rakamlardır, bunlar plânda bulunan rakamlardır.

Arkada$ımız plânın ba$ka bir tablosundan bahsetti. Plânı hazırlıyan arkada$-
lar, heyetler mütehassıslar, hükümetler ve nihayet bu plânı kabul etmi$ olan Plân 
Komisyonu, Senato ve Meclis, her halde, iki sayfa fasıla ile birbirine taban tabana 
zıt bilgileri plâna yerle$tirmezlerdi. O halde arkada$ımız, plânda benim bahsetti-
&im tabloya bakmamı$tır ve kendi baktıkları tabloyu da yanlı$ okumu$lardır.



"imdi, lütfen, ellerine, istelerse plânı alsınlar ve bu plânın 23 sayılı tablosu-
nun son sütununa baksınlar. Sayfa 29, resmi baskı, Tablo 23. Tablonun son sütunu. 
“Türkiye.” Onun üstündeki sütun, “Yunanistan.” Ba$lık; “Sabit fiyatlarla adam ba-
$ına” tekrar ediyorum, altını çiziyorum “adam ba$ına” gayrisâfi millî hâsıla endeksi 
kar$ıla$tırmaları, 1953 yüz olarak alınmı$... “Sene 1953 Türkiye yüz. Sonra ini$ ve 
çıkı$. 1960 da 104. Dün size yıl yıl, okudum. 1953 ile 1960 yılları arasında, her yıl, 
bu yüz rakamının nereye indi&ini, nereye çıktı&ını bir bir okudum.

Yunanistan rakamı yine aynı tabloda, hemen Türkiye rakamının yanında 
1953’te 100. Aynı süre zarfında, bu kom$u memleket, bize nazaran çok çok büyük 
bir hızla mesafe almak suretiyle, fert ba$ına dü$en geliri 100’den 141’e çıkarmı$tır, 
endeks olarak.

Sayın arkada$larım, bu rakamları teyideden daha birçok rakamlar var. Daha 
fazla sizi yormamak için uzunboylu tahlile lüzum görmemi$tim. Teyideden rakam-
lar, arkada$ımızın biraz evvel kendi tezini ispat etmek için kullandı&ı tablodadır. 
"imdi bu tabloya biraz dikkatle bakalım. Plân, Sayfa 15, tablo 8...

Ba$lık yine “adam ba$ına gelir.” Yalnız bu tablonun 3 sütunu var. Birinci sütun-
da, yıllara göre, 1961 faktör fiyatlariyle, adam ba$ına dü$en safi millî hâsıla Türk li-
rası olarak gösterilmi$tir. 1953 rakamını arz ediyorum, resmî tablodan: 1953 raka-
mı 1.507 Türk lirasıdır. 1960 rakamı olarak tabloda görülen, 1.539 liradır. Aradan 
geçen yedi yıl zarfında, fark, sabit fiyatlarla 32 liradan ibarettir. Yani verdi&imiz 
nisbetten ibarettir. Yani, plânın 23’ncü tablosunun son sütununda gösterilen en-
deks rakamlarından ibarettir. Kendileri de bunu çok iyi bilirler. Biraz sonra kendi 
imzalarını ta$ıyan yazılardan, bunun böyle oldu&unu anlataca&ım. Bu rakamların 
böyle oldu&unu bilirler.

Sayın arkada$larım, adam ba$ına gelir endeksi olarak da, bunun yanında bir 
ba$ka sütun vardır. Bu sütunda, temel olarak, hareket noktası 1953 senesini alır-
sak, endeks 124’e varıyor buyurdular. Arkada$lar, bu tabloda yüz demeli 1953 ola-
rak alınmamı$tır. Bu tabloda 1950 yüz olarak alınmı$tır.

"imdi arkada$ımız, benim 1953’ü yüz alarak yaptı&ım Türkiye ile Hindistan 
mukayesesini çürütmek üzere; Yunanistan için 1953’ü yüz alan rakamı tekrar edi-
yor, “141 de&il mi” diye, soruyor. Sonra da Türkiye için 1950’yi yüz olarak alıyoruz.

Biz, daha evvelki konu$malarımızda kaç defa bu kürsüde belirttik ki, 1950 ile 
1953 senesi arasında Türk ekonomisinde nisbeten hızlı, ondan sonraki devreye 
göre çok hızlı bir geli$me olmu$tur. Ama 1954 senesinden itibaren, bu geli$meyi 
sa&lıyan gayrısıhhi, gayriilmî usullere aksi tesirlerini göstermeye ba$lamı$lardır. 
Enflâsyonun, tıpkı sarho$lu&a benzeyen tatlı devrinden sonra gelen ba$ a&rıları 
gibi, 1954’den sonra, enflâsyon koyula$tıkça ba$ a&rıları artmı$, ve nihayet ekono-
mi duraklamaya girmi$tir.

Sayın arkada$larım, $imdi 1950 yüz olarak alınan bu sütun da arkada$larım 
plânı açıp baksınlar, dikkatlerini çekerim 1953 rakamı endeks olarak 100 de&il, 
128’dir. 1953’de 128’den ba$ladıktan sonra, 1960 rakamı da 130’dur. Arkada$lar, 



7 senede endeks 128’den 130’a çıkmı$tır. !$te, bu, 1953’ü yüz aldı&ımız zaman size 
demin verdi&im yüzde 4 civarında küçük artı$ oranını verir. Demek ki, son yedi yıla 
baktı&ımız zaman, fark bu kadar küçüktür. 128 ile 130’u kar$ıla$tırdı&ımız zaman, 
mesafenin ne kadar küçük oldu&u meydandadır.

1953’ü temel alarak hareket etti&imiz takdirde, kullanılması lâzımgelen tablo, 
yine aynı plânda mevcudolan 23 sayılı tablodur. Fakat bundan daha enteresan bir 
nokta var. Arkada$ımız, bu 8 sayılı tablodan, plânsız dönemde ekominin plân döne-
minden daha hızlı geli$ti&ini isbat etmek için faydalandı. Ve bu tablodaki rakamlara 
dayanarak, bize plândan önce ekonominin %6’nın üstünde bir hızla devamlı geli$-
ti&i gibi bir iddia ileri sürdü.

Sayın arkada$lar;

"imdi bu 8 numaralı tablonun tam üstündeki satırları beraber okuyalım, plânın 
metnini aynen okuyorum, sayın arkada$ımın da dikkatle okumasını rica ederim. 
“Toplam millî gelir artı$ı bakımından 1950-1962 arasında üç dönem ayırdedilebilir. 
1950-1953 arası hızlı artı$ yıllarıdır. Ekili toprak geni$lemesinin “yani o zamana 
kadar ekilemeyen toprakların ziraata açılmasının” elveri$li havaların ve iyi piya-
sa $artlarının do&urdu&u tarımsal üretim artı$ı 1953’e kadar hızla devam etmi$tir. 
1954’te kötü bir ürün yılı ile ba$layan ikinci dönemde, 1958 yılına kadar %5-6 hı-
zında artı$ görüldü&ü halde, 1953’e oranla ortalama yıllık artı$ %3 kadar olmu$tur. 
1958 den sonra ise, yılda %2-3 oranında artı$la tam bir duraklama görülmektedir.”

Hemen bu satırların altında tablo 8, yani arkada$ımızın faydalandı&ı tablo. Ar-
kada$lar, bu tabloyu yapan mütahassıslar, tablonun ne demek istedi&ini üzerine 
yazmı$lar. Diyorlar ki, gayrisafi millî hâsıladaki artı$ $öyle gitmi$tir, son yıllarda 
tam bir duraklamaya girmi$tir. (Ortadan alkı"lar)

"imdi bu verdi&im yüzdeler ve rakamlar dikkat buyurun yanıltmasın. Bunlar 
fert ba$ına gelir artı$ı rakamları de&ildir. Gayrisafi olarak artı$lardır. Bunlar, nüfus 
sabit kaldı&ı takdirde, fert ba$ına gelire intikal ederdi. Bu dönem zarfında nüfusu-
muzun yılda 2,5 un üstünde arttı&ı, yüzde 2,9 civarında arttı&ı bilindi&ine göre, 
gayrisafi millî hâsıla artı$ının yüzde 2,3’e dü$mesi demek fert ba$ına gelir bakı-
mından hemen hemen elde bir $ey kalmaması demektir. Yani, nüfus artı$ını an-
cak kovalayan bir hızla, gayrisâfi millî hâsılanın artması ve bu nüfus ba$ına taksim 
edildi&i, zaman adam ba$ına dü$en gelir bakımından son derecede kifayetsiz, hattâ 
yerinde sayan bir rakamla kar$ıla$mamız demektir.

Sayın arkada$larım, bu rakamlar dikkatle incelenmi$, hesap edilmi$ ve muhte-
lif yıl dilimlerinde gayrisâfi millî hâsıla artı$ları ile fert ba$ına dü$en gelir artı$ının 
ne oldu&u meydana çıkmı$tır. Plândan evvelki son sekiz yılı alırsanız, yani 1954-
1961 arasını (1954 ve 1961’i dâhil ederek) alırsanız son derece dü$ük bir rakam 
bulursunuz. Gayrisâfi artı$ yüzde 2,9’dur. Nüfus artı$ı da bu kadar oldu&una göre 
geriye hiç bir $ey kalmaz.

Son yedi yılı alırsanız, fena bir yıl olan 1954 senesini aradan çıkardı&ımız için, 
biraz daha iyi bir ortalama ile kar$ıla$ırız. Plândan evvelki son yedi yılın ortalama-



sını, ya&mur ya&dı, ya&madı gibi $artlarla izahı mümkün de&ildir. Uzun bir zaman 
dilimidir. Hem de çok fena bir yıl olan 1954 yılı da ortadan çıkarılmı$tır. Buna ra&-
men yedi yılın ortalaması %3,5’tur. Plânsız dönemin son dört yılının ortalaması 
%2,8’dir. Son üç yılın ortalaması %2’dir. Hem de gayrisâfi olarak, nüfus artı$ını 
hesaba katmadan. Nüfus artı$ını hesaba kattı&ımız zaman, arz etti&im gibi, adam 
ba$ına dü$en gelir 1953’ten 1960’a kadar yerinde saymı$ sayılır. Yüzden 104’e çık-
mı$tır. Hattâ 1961 senesi kurak bir sene, fena bir sene oldu&u için, 1961 yılında 60 
rakamının da biraz altına dü$ülmü$ ve bu suretle 1953’teki rakamın daha altında 
bir rakamla plânlı devreye girilmi$tir. Hakikat budur. Türkiye’de, plâna geçi$ yılı 
olan, geçi$ programının uygulandı&ı 1962 yılına adım attı&ımız zaman, fert ba$ına 
dü$en gelir 1953’te fert ba$ına dü$en gelirden daha, dü$ük idi. Bunun resmî vesi-
kası, bizzat arkada$ımızın okudu&u tablodur. Bu tabloya baksınlar, 1953 rakamına, 
“1507”dir. Baksınlar son rakamına “1469”dur.

Sayın arkada$larım, plâna i$te biz böyle ba$ladık Türk lirası olarak ve tabiî sabit 
fiyatlarla. Yani Türk parasının 1961’deki de&eri esas tutularak hesabedilince... Cebe 
giren banknot sayısı bakımından, paranın kıymeti de&i$ti&i için $üphesiz farklar 
olmu$tur. Ama paranın kıymetini sabitle$tirerek hesabetti&imiz zaman çıkan ra-
kam budur.

Sayın arkada$larım, bu dönemde kalkınma 1954 yılından evvel vuku bulmu$-
tur. Bunun da sebeplerini plân bir bir inceltmi$, ilmî bir $ekilde izah etmi$tir. Diye-
lim ki, bu plânı yapanlar, bu plânı kabul eden Meclis, istatistikler, bizim istatistikle-
rimiz bu noktada yanıldı. Yanılmadı ya... Bu istatistikler eski devirde de yayınlanmı$ 
istatistikleridir. Bu verdi&imiz rakamlar 1954-1954-1955-1956 rakamları o devrin 
rakamları… 1953 seviyesine ancak 1957 ve 1958’de vardır. Bunu gösteren rakamlar 
o devrin resmî istatistik rakamlarıdır.

Sayın arkada$lar, gelelim $imdi milletlerarası mercilerin bu konudaki hük-
müne: OECD raporları vardır, yani Milletlerarası !ktisadi !$birli&i ve Kalkınma 
Te$kilâtının Türkiye ile ilgili raporları. Bu raporların 1963 ve 1964 yıllarına aido-
lanlarının sadece kısa birer paragrafını arz edece&im.

1963 yılı raporu, Türkiye cildinin, birinci paragrafı $u cümlelerle ba$lar. Fran-
sızca ve !ngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanmı$ bir rapordur. Tercümesi $udur: 
“1950-1960 arasındaki on yılın büyük kısmında, Türkiye enflâsyondan ve memle-
ketin temel ekonomik menfaatlerine iyi hizmet etmeyen bir politikanın uygulan-
masından a&ır $ekilde zarar görmü$tür. Nüfusun büyük hızla ço&almasına ra&men 
Türkiye’de gaysafi millî hâsıla reel olarak ba$ka Avrupa ülkelerinden daha yava$ 
arttı ve 1953’le 1961 arasında (Yunanistan’la mukayese için kullandı&ım devre-
dir) 1953 ile 1961 arasında, Türkiye’de hayat seviyesi, yani fert ba$ına ortalama 
gelir amelî olarak hiçbir yükselme göstermedi. Daha da fenası, kaydedilen küçük 
geli$meler, ekilen arazi yüzeylerinin iktisadi bakımdan rasyonel olmayan bir $ekil-
de geni$letilmesi ve bugün memleket için a&ır yük te$kil eden bir dı$ borcun yı&ıl-
ması pahasına elde olunmu$tur. Bu dönemde yapılan yatırımlar ço&u zaman yan-
lı$ istikâmetlere yönelmi$ ve fiyatlar, üretim, kredi, dı$ ticaret ve kambiyo hadleri 



konularında alınan tedbirler maliyetler ve fiyatlar bakımından ekonomik bünyede 
derin bozukluklar yaratmı$tır.”

Bunu söyleyen biz de&iliz. Bunu söyleyen !ktisadi !$birli&i ve Kalkınma 
Te$kilâtının etüdüdür. 1964 yılında aynı Te$kilâtın yayınladı&ı etüt $u cümleler-
le ba$lar. “Türkiye az geli$mi$ bir ekonominin tipik problemleriyle kar$ı kar$ıya-
dır. Çok hızlı nüfus artı$ı ve ihracatın bünyesindeki zayıflık bu problemleri daha 
da a&ırla$tırmaktadır. Türkiye ayrıca yakın mazideki iktisadi politikanın mirasını 
ta$ımaya mecburdur. 1950’lerde ekilebilir arazi rezervleri kullanılmı$ ve geni$ dı$ 
yardımlar alınmı$tır. Fakat zirai verimi artırmak veya ihracatı geli$tirmek için pek 
az $ey yapılmı$tır. Bu dönemde yatırımların büyük bir kısmı israf edilmi$tir. Enf-
lasyon, maliyet ve fiyat mekanizmasında hâlâ tesirleri devam eden yaralar açmı$tır 
ve dı$ borçlar, bugün Türkiye’yi nispî olarak dünyanın en a&ır borç yükü ta$ıyan 
memleketlerden birisi haline getirmi$ olan bir tempo ile üstüste yı&ılmı$tır.”

Sayın arkada$lar; Plândan önceki dönemi bu $ekilde rakamlarla ve arkada$ı-
mızın dayandı&ı tablodaki rakamlarla tahlil ve izah ettikten, milletlerarası rapor-
lardan parçalar okuduktan sonra, $imdi size biraz evvel arkada$ımı kürsüden din-
lerken alelacele bulabildi&im vesikalar arasından birkaç tanesini daha sunaca&ım.

Sayın arkada$larım, bu vesika, Sayın Yalçın arkada$ımızın “bunu yazan iktisat 
bilmiyormu$ veya tarafsız de&il’“ diye itham edemiyece&i bir zattır. Çünkü bizzat 
kendileridir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bakınız ne buyuruyorlar - Sayın arkada$larım 15 Ocak 1957 tarihli Forum Der-
gisinde... O Yıllarda beraber yazı yazıyorduk. Âmme yatırımları bahsinde iktisadi 
geli$me ve kalkınma konuları dinî ve metafizik inançları hatırlatan bir iman konu-
su olarak kar$ımıza çıkmaktadır. Bel ba&lanan yatırım ve kalkınma hamlelerinin iç 
ve dı$ malî münasebetlerimiz üzerindeki tesirleri, son üç yıl içinde ekonomimizde 
mü$ahede edilen duraklamaların sebepleri, iktisadi sıkıntı ve arızaları gidermek 
için alınacak tedbirler, bütçe yoliyle iktisadi kaynakların kar$ıla$ılan yeni vaziyetler 
kar$ısında da&ılı$ tarzının ne olaca&ı gibi en basit konular cevapsız kalmaktadır”

Sayın arkada$ımıza “son üç yıl içinde ekonomimizde mü$ahede edilen durakla-
ma” derken $imdi okudu&um istatistiklerdeki ve 1963-1964 te, yani çok sonra, ilmî 
te$ekküllerin yayınladıkları raporlardaki te$hisi isabetle söylemi$tir.

1957’de do&ru söylemi$tir. Çünkü hakikaten makalenin yayın tarihi 1957’dir. 
Ve son üç yıl zarfındaki duraklama derken 1954 yılında duraklamanın ba$ladı&ını 
isabetle yazmı$lardır.

!imdi devam ediyorum, arkada"lar, “hakikatta millî gelir reci olarak gerilerken 
- artık bunun tevile müsait tarafı yok - millî gelir reel olarak gerilerken, bunun 
neticesinde ithalât ve ihracat hacmi daralırken, buna mukabil vergi strüktüründe 
önemli bir de&i$iklik yapılmadan, devamlı $ekilde bütçedeki masraf tahsisatını ar-
tırmanın, iktisadi ve malî aklıselimle kabili telif olmadı&ı kendili&inden meydana 
çıkar” hükmünü, o devir hakkında bizzat kendileri vermi"lerdir. (C.H.P. sıralarından 
bravo sesleri, alkı"lar), (Soldan, gürültüler) Plân zararlı oldu, buyurdular... !spat ede-



ce&im ki, plân kalkınma hızını artırdı. Plân döneminde kalkınma hızının plânsız 
döneminden daha yava$ oldu&unu, plândan önceki dönemde kalkınma hızımızın 
daha üstün oldu&unu arkada$ımız daha bundan yarım saat evvel bu kürsüden ifade 
ettiler. Ben de $imdi bizzat kendi yazılariyle, plândan önceki devrede millî gelirin 
gerilemi$ oldu&u yolundaki iddialarını okuyorum.

Arkada$larım bunlar ilmî yazılardır, rakamlardır, delillerdir. Bunun kar$ısına 
rakamla çıkılır, ilmî raporla çıkılır, istatistikle çıkılır. Arkada$larım, benim söyledi-
&im rakamlar; de&i$ik görü$lere sahiholabiliriz, de&i$ik partilere mensubolabiliriz, 
ama önümde bütçe konu$ması var, bütçe konu$masında aynen Sayın Alican tara-
fından da söylenmi$tir. Çünkü bunlar millî ve milletlerarası istatistiklerin ortaya 
çıkardı&ı rakamlardır. Millet Meclisinin 12 "ubat 1965 tarihli celsesi, Birle$im 36, 
1961 faktör fiyatlariyle Türkiye’deki nüfus ba$ına dü$en gelir, rakamlarını okuya-
lım. Ben ne dedim; 1953’ten 1961’e kadar fert ba$ına dü$en gelirde Türkiye’de ciddî 
bir artı$ yoktur. Sayın Alican’ın, nutkundan rakamları; safi hâsıla de&il, bu defa 
nüfus ba$ına dü"en millî gelir oldu#u için, unsurları biraz farklı, fakat yine sabit fiyat-
larla 1953’te 1.734 Tl. 1961 de 1.720 Tl., yani plâna girdi&imiz sene 1953 rakamının 
gerisindeyiz. 1961 rakamı dü$ük. 1960 rakamı da 1.790 TL fakat arkada$lar, 1.731 
ile 1.790 küsur arasındaki fark, demin arz etli&im gibi, küçük bir farktır ve bu devre 
zarfında Yunanistan’da fert ba$ına dü$en millî gelir yüzden 141’e çıkmı$, Ortak Pa-
zar ülkelerinde yüzden 136’ya çıkmı$. EFTA memleketleri dedi&imiz !ngiltere’nin 
liderlik etti&i yedi Avrupa ülkesinde yüzden 129’a çıkmı$tır. Aynı devrede...

Ve bu rakamlar da plânda vardır. Aynı tabloya, 23 numaralı tabloya baksınlar, 
görürler ki, Fransa, Almanya, Hollânda, Belçika, Lüksemburg ve !talya’nın vücuda 
getirdi&i camiada fert ba$ına gelir aynı süre zarfında yüzden 136’ya çıkmı$tır, !n-
giltere ve !skandinav ülkeleriyle Danimarka’nın ve Avusturya’nın vücuda getirdi&i 
yedilerde ise yüzden 129’a çıkmı$tır. Türkiye’de ise yüzden 104’e... Gerçek bu, o 
devre için.

Arkada$larım, yine de&erli Adalet Partisi sözcüsünün Forum dergisinde yaz-
dı&ı bir yazıdan bir cümle: 15 Haziran 1954 “ekonomimiz halihazırda dört nala 
enflâsyon halindedir.” 4 nala enflâsyonu görmü$ler o zaman! Yine Sayın arkada-
$ımızın Forum dergisinde çıkan bir yazısında, “iktisadi geli$memizde fedakârlıkta 
bulunmadan ve kimseyi her hangi bir mahrumiyete katlanmaya davet etmeden 
yalnızca tedavüldeki para hacmini artırmak, kredileri geni$letmek suretiyle ve 
sihirbazlıkla” dün kullandı&ım tâbiri kullanıyorlar, tesadüf “i$i halletmeye imkân 
yoktur.”

Arkada$ımız diyor ki (Kim sesleri) Bizzat Yalçın arkada$ımız, Adalet Partisinin 
Sözcüsü diyorlar ki: “Sihirbazlıkla halledilemez.” Diyorlarki kimseden fedakârlık 
istemeden, toplumun bir sektöründen, bir yerinden bir $ey almadan, veremez-
sin! Bu eserleri yapmak, bu programı uygulamak istiyorsun, bunun gerektirdi&i 
ciddî, ilmî ve iktisadi tedbirleri alacaksın. Enflâsyon iktisadi geli$menin zaruri bir 
fedakârlı&ıdır. Enflâsyondan çekinmemek lâzımdır, esasen bir miktar enflâsyon 
iktisadi geli$meyi kamçılar $eklindeki yarı ve vuzuhsuz bilgilerle, iktisadi geli$-



memizin hakiki icaplarının tam zıddı bir istikamet alınması tehlikelisi mevcuttur. 
O devirde revaçta olan “enflâsyon zararlı de&ildir, iktisadi geli$me için faydalıdır” 
tarzındaki sözleri bir tarafa bırakalım. Bunlarla kalkınma yapılamaz. Bunun sonu 
tehlikelidir diye, Yalçın isabetle te$his etmi$lerdir.

"imdi, sayın arkada$ımın aynı $ekilde, Kalkınma Plânımızı bir kitap ne$-
rederek tenkid etmi$ olan bugünkü Hükümetin Bakanlarından Sayın Mehmet 
Turgut’un, eski Enerji Bakanı, bugünkü Sanayi Bakanının $u kitabında Kalkınma 
Plânına buldu&u kusurlar ve plân öncesi, plân sonrası diye mukayeseler yaparken 
ileri sürdü&ü fikirler üzerinde bir nebze durmasını rica ederim. Sayın Turgut bura-
da, Sayın Adalet Partisi sözcüsünün az evvel okudu&um yazısında oldu&u gibi, “bir 
miktar enflâsyon kalkınma için çok faydalıdır, enflâsyondan korkmamak lâzımdır,” 
sözlerini savunuyor. "imdi anla$mak lâzım. Bu enflâsyon kalkınma için faydalı mı, 
zararlı mı? Aydın Yalçın arkada$ımız zararlı demi$. Aydın Yalçın arkada$ımızın 
vaktiyle zararlıdır diye koydu&u te$his isabetli çıkmı$tır... Ekonominin tam bir du-
raklamaya sürüklendi&i rakamlarla sabit, raporlarla sabit plân metniyle sabit. Son 
yıllara do&ru enflâsyonun acı meyvalarını toplamı$ız. "imdi tekrar aynı hatalara 
dü$memek için, içinde bulundu&u partinin sayın idarecilerini, vaktiyle kendisine 
bu yazıları yazdıran ilham ile, kendisine bu yazıları yazdıran iktisat ilmiyle, uyarıp 
onların bir defa daha sihirbazlıkla i$ yaparız, bankanın musluklarını açıp herkese 
kredi da&ıtırız, memleket bir günde güllük gülistanlık olur, tarzındaki hayallerini 
durdurması, “vaktiyle ben bunların tehlikeli olaca&ını söyledim, dediklerim do&ru 
çıktı, aynı yola tekrar gitmeyin” demesi lâzımdır. Ben de&erli arkada$ımdan bu va-
zifeyi yapmasını bekliyorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Arkada$ımızın iktisat bilgileri bu te$hisi koyacak kuvvettedir. O makaleleri 
yazdı&ı günkü bilgilerden bugünkü bilgileri daha ileridir. Binaenaleyh, bu bilgileri 
yan yana getirdi&i zaman, sanırım ki, Hükümet programında bundan önceki ko-
nu$mamda belirtti&im temel tezadı görmü$lerdir.

Bu temel tezada i$aret etmeyen hiçbir parti sözcü olmadı, arkada$larım. Bütün 
muhalefet partilerinin de&erli sözcüleri ifade ettiler ki, programdaki “kamu harca-
malarının hem hacım ve hem de oran olarak yıldan yıla artmasını önliyece&iz” hük-
mü programın di&er kısımlariyle ba&da$mıyor. Bütün sözcü arkada$lar belirttikler 
ki, e&er Devlet tarafından yapılması lâzımgelen sayısız i$leri yapaca&ız, edece&iz 
diyen program “kamu harcamalarının hacmini artırmıyaca&ım” sözü ile yanyana 
konursa, bu ikisini ba&da$tırmak mümkün de&ildir.

Birkaç günden beri, program hakkında ilim adamlarının yazdıkları yazılarda 
da programın bu temel tezadına i$aret edilmektedir. Ben, Sayın Adalet Partisi Söz-
cüsünün bu tezadı partisi idarecilerine hatırlatmasını daha faydalı görürüm.

Arkada$ımız yine devam ediyorlar, plânı savunuyorlar o zaman. Sene 1955 
“E&er ne yaptı&ımızı ve nereye gitti&imizi iyice görmemize imkân veren bir plân 
içinde yürümemekte ısrar edersek, 1948-1953 devresindeki iktisadi geli$me, tari-
himizde bir defaya mahsus ve talih eseri olarak kavu$tu&umuz bir devre olarak ka-



lır” Ne kadar isabetli bir te$his arkada$larım! Biraz evvel OECD nin 1963-1964 ta-
rihli raporundan parçalar okudum, plândan parçalar okudum. Bu parçalar da açıkça 
belirtiliyordu ki, 1953 senesine kadar arızi sebeplerle bir geli$me olmu$tur. Fakat 
bunların bir daha tekrarına imkân yoktur. Çünkü bunların bir kısmı, tekrarlanması 
fizik bakımından veya ekonomik bakımdan imkân olmıyan unsurlardır. "imdi ar-
kada$ımız bu te$hisi 1955 senesinde koymu$ ve diyor ki, “e&er nereye gitti&imizi 
gösterecek bir plân yapmazsak ve plânlı kalkınma devresine girmezsek, 1948-1953 
arasındaki geli$me tarihimizde mesut bir tesadüf, bir talih eseri olarak, fakat bir 
defaya mahsus olan bir tesadüf eseri olarak kalır” diyorlar. "imdi biz bundan endi$e 
etti&imiz içindir ki, bu mevzuları ilmî münaka$a zeminine getirelim diyoruz.

Sayın arkada$larım, 1961’den geriye do&ru üç yıllık, be$ yıllık, yedi yıllık ve se-
kiz yıllık dönemlerde kalkınma hızının ne oldu&unu resmî istatistiklere dayanarak 
arz ettim.

"imdi, bir de plâna geçi$ten sonraki rakamlara gelelim. Plâna geçi$ten sonra 
rakamlara göre, yüzde 6,4 1962’de, yüzde 7,5 1963’te ve yüzde 4,5’e yakın 1964’de 
gayrisâfi millî hâsılamız artmı$tır.

Sayın arkada$larım, bir yılın iyi iklim $artlarını, öbür yılın kuraklı&ını ve sair 
sebepleri üst üste koyarak hesabetti&imiz zaman, neticede, plâna geçi$ ve hazırlık 
yılı olan 1962’den 1964’e kadar alırsanız yüzde altı, e&er 1963 ve 1964 ü alırsanız 
yüzde altıya yakın bir kalkınma hızı bulunur.

Bu kürsüde, objektif olmak için, her zaman arz ettim: Plân hedeflerine tam 
olarak eri$ilmi$ de&ildir. Plânın finansmanı tam olarak sa&lanamamı$tır ki, plânın 
öngördü&ü yatırımlar ve iç finansman bakımından gerekli tedbirler tam meyvasını 
vererek yüzde yüz uygulanmamı$tır ki, plânın yüzde 7 hedefine ula$ılmı$ olsun. 
Böyle bir iddiayı ileri sürmedi&imizi, bu kürsüde, birçok defa arkada$larım benim 
a&zımdan duymu$lardır, grup sözcülerimizden dinlemi$lerdir. Yalnız mesele $udur. 
1962 yılından ba$lıyarak Türkiye’de duraklama devri sona ermi$ ve yüzde 6,5 gibi, 
yüzde 7,5 gibi, her halde yüzde 4,5-5 civarından a$a&ı dü$miyen kalkınma hızları 
elde edilmi$tir.

1965 senesinin kalkınma hızının yüzde 4,5 civarında olaca&ı, yılsonunda da 
belki bunun yüzde 5’i bulaca&ı, daha $imdiden, geçici tahminlere göre Devlet !s-
tatistik Enstitümüz ve Devlet Plânlama Te$kilâtımız tarafından tesbit edilmi$tir.

Aziz arkada$larım, bu ne demektir? Bu demektir ki, nüfus artı$ının payı dü$ül-
se dahi, yani bu dönemde, yüzde 2,5 oldu&u son sayımla anla$ılan nüfus artı$ımızın 
hissesi dü$ülse dahi, yalnız 1963 yılında, yani plânın birinci yılında, fert ba$ına 
dü$en gelir yüzde be$, net olarak artmı$tır.

Yüzde yedi buçuktan yüzde 2,5’i dü$tü&ünüz zaman geriye net, adam ba$ına 
artı$ olarak yüzde 5 kalır. Yani plânın birinci yılında, sadece birinci yılında, fert ba-
$ına dü$en gelirdeki artı$ 1953-1960 dönemindeki fert ba$ına dü$en gelir artı$ının 
tümüne muadil orandadır. Yüzde 4 o yıllarda, yüzde 5 bir tek yılda... Yedi yılda yüz-
de 4, bir yılde yüzde 5. 1950-1953 devresinin artı$ hızını anlattım. Niçin oldu&unu, 



neden duraklama oldu&unu söyledim. Plândan evvel teslim alınan durumla, plânın 
getirdi&i durumu mukayese ediyorum, sayın arkada$larım.

"imdi, bütün bu rakamlardan sonra, size Türkiye’de sanayi üretimi endeksi 
hakkında bazı rakamlar arz etmek suretiyle, Türkiye’de yerinde sayan, hepimizi 
büyük üzüntülere dü$ürmesi lâzımgelen bir plânlama dönemi geçirmedi&imizi, he-
defe yüzde yüz ula$amazsak bile, hedefe do&ru önemli adımlar attı&ımızı arz etmek 
isterim.

Arkada$larım, 1963 yılında, tarım alanında müsait $artlarla hedefin biraz öte-
sine geçilmi$, sanayi alanında hedefin altında kalınmı$tır. Bu da bildi&imiz bir ger-
çektir. Yalnız, sınai üretim endeksi dahi, Türkiye’de yılda sınai üretiminin %11 (or-
talama endeks olarak) arttı&ını gösteriyor. Sanayiimizin toplam millî gelir içindeki 
yeri dolayısiyle tarımın toplam millî gelir içindeki yerini daha büyük olu$u dolayı-
siyle, rakamlara tarım daha çok tesir ediyor; bazı sanayi kolları az tesir ediyor. Fakat 
size, 1963 sınai üretim endeksini 100 olarak aldı&ınız zaman, 1964’te bulaca&ınız 
rakamı arz edeyim. Bu da Devlet belgelerinde vardır: 111,6.

Bazı sanayi dallarında bu artı$ daha da iyidir. Madencilikte bir yılda endeks 
100’den 118’e; petrol üretiminde 100’den 125’e; metalden ba$ka mamullerde 
100’den 122’ye demir çelik ve metalürjide 100’den 122 ye; gıda sanayiinde 100’den 
124’e, imalât sanayiinin tümünde yüzden 110,7’ye yükselmi$tir.

Sayın arkada$lar, Aydın Yalçın arkada$ımız, konu$masında “Adalet Partisi, 
malûm oldu&u üzere, plânın ve modelinin memleket bünyesine ve gerçeklerine uy-
gun olmadı&ını tekrar edegelmi$tir” diyor.

Arkada$larım, plânın temelleri, plân modelinin esasları, 1961 sonunda kuru-
lan Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyonu tarafından kabul edilmi$ 
ve daha sonra C.H.P., Y.T.P. ve C.K.M.P. koalisyonu tarafından bir defa daha esasları 
benimsenmi$tir. Plân, plân hedefleri ve stratejisi adlı dokumana dayanır. Arkada-
$ımız konu$masında bu dokumanı ba$tan sona kadar yerdi, yani bu dokümanda 
kabul edilmi$ faraziyeleri; “Plân hedefleri ve stratejisi” adlı vesikanın esaslarını bir 
bir cerh eden tahliller yaptı. Bu vesikanın altındaki bir imzayı size söylemeye mec-
burum. Kar$ımızda bir Hükümet var, bir Demirel Hükümeti, Adalet Partisinin yeni 
iktidarı ve bu Hükümetin plânla ve iktisadi konularla en yakından ilgili bir Bakanı 
var, Maliye Bakanı Sayın !hsan Gürsan. Plân hedefleri ve stratejisini kabul eden 
Bakanlar Kurulu kararının altında da yine Sayın !hsan Gürsan’ın imzası. Arkada$-
larım, Adalet Partisi, ba$ından beri plânın modelinin memlekete uymadı&ını söy-
lemi$ de&ildir. Adalet Partisi, o ba$langıç noktasında, bu stratejiyi kabul etmi$tir. 
Bizzat Maliye Vekili arkada$ımız bu strateji belgesinin altına imzasını koymu$tur. 
Ancak, daha sonra, Adalet Partisinin görü$lerinde tanınmaz hale getirecek inki$af-
lar olmu$tur. Adalet Partisinin memleketin kurtulu$unu yabancı sermayeye, plânın 
hazırlandı&ı günlerden daha büyük ölçüde, ba&lar görünmesi, Adalet Partisinin kal-
kınmayı memleketin yapaca&ı gayretler yanında plânın öngördü&ü ölçüde yabancı 
sermaye yerine, çok daha geni$ ölçüde yabancı sermaye ile yürütme gayretlerine ve 



heveslerine dü$mesi daha yakın tarihlerdedir. Ba$langıçta Adalet Partisi bu görü$te 
de&ildi. Sayın arkada$larım, Aydın Yalçın arkada$ımızın Adalet Partisine iltihakı 
da yeni oldu&u için, belki Adalet Partisinin ba$ından beri plâna bugün kendilerinin 
kullandı&ı lisanla mukabele etmedi&ini bilmiyorlar. Bu, plân konu$ulurken bu tarz-
da konu$ulmadı.

Sayın arkada$lar, Aydın Yalçın arkada$ımız, bu arada, Parlâmentoda çe$itli fi-
kirlerin temsil edilmesini mümkün kılan bir seçim sisteminin savunmasını yaparak 
sözlerine ba$ladı&ı halde, di&er partilerin yaptıkları tenkidler kar$ısında bir hayli 
tahammülsüz beyanlarda bulunmu$tur. Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisine, Cum-
huriyet Halk Partisinin sahibolmadı&ı fikirleri bu parti sahipmi$ gibi göstermek 
suretiyle, hücumlarda bulundular. Evvelâ kendi hayallerinde, kendi kafalarında bir 
Cumhuriyet Halk Partisi yaratıyorlar. Kendi kafalarında bir plân anlayı$ı yaratıyor-
lar. Kendi kafalarında bir iktisadi politika veya bir toprak reformu yaratıyorlar ve 
kendi kafalarında yarattıkları bu hayallere, bu modele tecavüz ediyorlar. (C.H.P. sı-
ralarından alkı"lar) Sanki kafalarındaki bu hayal Halk Partisinin görü$üymü$ gibi. 
Bu böyle de&ildir!

Sayın arkada$larım, Cumhuriyet Halk Partisinin huzurunuzda savundu&u 
plân, yine kendileri de bunu açıkça belirtebilirler, özel sektör ve Devlet sektörü 
arasında âdil ve akıllı bir denge kurmu$ olan bir plândır. Arkada$ım plân metnini 
okumadan mı konu$uyor? Plânın Meclise takdim konu$maları vardır. Senatoda bu 
plân, Sayın Ekrem Alican tarafından, Millet Meclisinde benim tarafımdan birer ko-
nu$ma ile takdim edilmi$tir. Bu konu$malar birbirine muvazi olarak $u gerçe&i be-
lirtmi$tir ki, bu planda Devlet sektörüne ayrılmı$ olan yatırım oranının hesabında, 
belli bir do&madan hareket edilmemi$tir. Pe$in hükümlerden hareket edilmi$tir. 
Türkiye’nin gerçeklerinden hareket edilmi$tir. Türkiye’de özel sektörün bir yılda 
yapabilece&i ve yapmı$ oldu&u yatırım hacmı hesabedilmi$tir.

$SMET SEZG$N (Aydın) — Alican’la aynı fikirde mi idiniz o zaman?

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Ayrıldı&ımız 
noktaları da belirtece&im, beraber oldu&umuz noktaları da belirtece&im.

BA$KAN — Sual sormayın lütfen efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Özel sektöre 
ayrılan dilim ve kamu sektörüne ayrılan dilim ile ilgili oranlar makro-plândaki ra-
kamlardır. O zaman Bakanlar Kurulunda sektörlerarası denge bakımından de&i$-
me olmamı$, büyük de&i$ikli&e u&ramadan huzurunuza gelmi$tir. Bizim o sırada 
üzerinde ihtilaflı oldu&umuz konular vardı. Vergi konusu ve saire gibi konularda 
de&i$ik kanaatlerde oldu&umuz noktalar vardı. "üphesiz vardı. Bunu hulûs ile ben 
de söyledim, arkada$ım da söylemi$tir. Ama birbirinden farklı dü$ünen, birbirle-
rinin fikirlerini tahrif etmiyen insanlar olarak konu$mu$tuk. Arkada$larım, Sayın 
Alican’ın plândan sonraki devrin ba$arısını de&erlendiri$i de farklıdır. Ben mutlak 
olarak hedefe varıldı, diye görmüyorum. Ama hiç de&ilse, plândan evvelki devrin ra-
kamlarına göre, daha ileri bir noktadayız diye milletin cesaretini kırmadan takdim 



etmek mümkündür, diyorum. Bu noktalarda aramızda ufak farklar olabilir. Fakat 
esas itibariyle, zabıtları okudu&unuz zaman $u gerçe&i görürsünüz ki, bu plân Mec-
lise takdim, edilirken, Senatoya takdim edilirken, hep $u nokta belirtilmi$tir: özel 
te$ebbüs yatırımları, geçmi$ 10 yıl içinde, gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 6-7’si civa-
rında seyretmi$tir. Bu nisbetin Be$ Yıllık Plân devresinde tedricen artarak yüzde 8’e 
ula$ması derpi$ olunmu$tur. Yani, plân, gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 6-7 civarın-
da seyreden 10 yılın ortalaması olarak ancak buraya varabilen özel sektör yatırımla-
rını, yüzde 6-7 oranından yüzde 8 oranına yükseltmeyi hedef olarak kabul etmi$tir. 
Özel sektör yatırımlarını kısmak, özel sektör yatırımlarını ortadan kaldırmak dü-
$ünülmü$ gibi hayalî bir görü$ü ortaya atıp, ondan sonra buna hücum etmek do&ru 
de&ildir. E&er, plânda söyledikleri gibi, birtakım dogmatik, Marksist fikirler, “özel 
sektör i" yapmasın, çalı"masın” diyen fikirler yer alsaydı, bu plânı ne Alican Senatoda, 
ne de Feyzio&lu Millet Meclisinde savunurdu, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu plânı kabul ederdi. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Arkada$larım, bu plân Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmi$ 
bir plândır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim sistemini yarın Adalet Partisinin 
istedi&i $ekilde de&i$tirirse, o vakit “Millî irade böyle istiyor.” diyecekler. Peki bu 
plânı kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı millî irade de&il mi?  (Al-
kı"lar)

Bu plânı, Cumhuriyet Halk Partisi, bu Mecliste sadece 180 üyesi olan Cumhuri-
yet Halk Partisi ne tek ba"ına savunmu", ne de tek ba"ına kabul etmi"tir. Geçen dönemde 
450 ki$ilik Millet Meclisinde üye sayımız 180 idi ve 190 ki$ilik Senatoda C.H.P.’nin 
üye sayısı 34’ten ibaretti. Arkada$lar bu plân büyük bir farkla Senato tarafından 
kabul edildi. 190 ki$ilik bir Mecliste 34 üye ile temsil edilmekte olan C.H.P. nin plânı 
mıdır bu? Yoksa bu plân Senatodan ve Millet Meclisinden geçtikten sonra, Resmî 
Gazetede yayınlandıktan sonra, bu plâna C.H.P. li senatörler ve milletvekilleriyle 
birlikte beyaz oy vermi$ olan kimselerin de oylarının katılması ile, milletin plânı 
haline gelmemi$ midir? Bunu konu$alım.

Sayın arkada$larım, yine bu plânın takdim konu$masında açıkça söyleniyor ki, 
burada da hemen i$aret etmek lâzımdır ki, Devlet sektörü için, faaliyet kolları iti-
bariyle tesbit edilen yatırım hedeflerinin malî kaynakların sınırları içinde kalması 
mecburiyetine mukabil, özel sektör yatırımları için böyle bir mecburiyet veya tah-
dit bahis konusu de&ildir.

Plânda yüzde 60’ını Devlet, yüzde 40’ını özel sektör yapacak derken, Adalet 
Partisi sözcüsü arkada$larımızın kafasında, özel sektör belli bir miktardan fazla 
yatırım yapamaz, diye plânda bir hüküm varmı$ gibi tamamen yanlı$ bir intiba kal-
mı$tır.

Plân metninde açıkça söyler ki, Devlet yatırımları bakımından plân rakamları 
tesbit eder, bunlara uyulması lâzımdır, mümkün mertebe bunlara yakın ve uygun 
bütçelerle tatbikat yapılır. Ancak, özel sektör rakamları sadece tahminlerden iba-
rettir. Bu tahminler yapılırken de plânlı bir dönemde yurtda$ların gelece&e daha 



büyük güvenle bakarak, hesaplarını daha az riziko ile yapmak suretiyle plânın ön-
gördü&ü çe$itli tedbirlerin sa&lıyaca&ı istikrar ve rahatlık havası içinde, daha fazla 
yatırım yapabilecekleri tahmin edilmi$ ve plâna özel sektör için konan rakamlar, 
ondan evvelki yıllarda özel sektörün ba$ardı&ı yatırımın miktarının ve oranının 
üstünde hesabedilmi$tir. Dün sizlere söyledim, 10 yıl ortalamasına nazaran daha 
üstün bir yatırım ortalaması sa&lanmı$tır.

Sayın arkada$larım, bunları söylemekle, özel sektörün plânda gösterilen he-
deflerin üzerine çıkabilece&ini, plânın özel sektör için bir dar ceket olmadı&ını, böy-
le bir anlayı$ ortaya atıp da ondan sonra bunu tenkid etmenin do&ru olmadı&ını arz 
etmi$ oluyorum.

Esasen rakamlara bakılacak olursa görülür ki,

1963 senesinde olsun, 1964 senesinde olsun, plânda özel sektörün yapaca&ı 
tahmin edilen rakamların üstünde yatırım fiilen yapılmı$tır. Demek ki, plân, özel 
sektörün istedi&i zaman tahminin üstünde yatırım yapmasına da engel olmamı$tır.

Bizzat Devlet Plânlama Te$kilâtının elindeki rakamlara bakarlarsa, görecek-
lerdir ki, plânda özel sektör için öngörülen rakamın bir hayli üstünde özel sektör 
yatırımı 1963’te gerçekle$mi$tir. Yine plânda öngörülen özel sektör yatırımı 1964 
senesinde de fiilen özel sektör tarafından a$ılmı$tır. Mutlak rakam olarak... Sektör-
ler arasında da&ılı$ta, in$aat sektörü, sanayi sektörü gibi dallar arasında da&ılı$ta 
plânın istedi&i gerçekle$memi$ olmakla beraber!

Sayın arkada$larım, demek ki, özel sektörü çalı$maktan meneden bir vesika 
kar$ısında de&iliz. Yalnız Devletin Türkiye’de ba$lıca kalkınma görevini deruhde et-
mesi, yüklenmesi icabetti&ini bilen bir plân kar$ısındayız.

Türkiye’de kimse hayal kurmasın, Türkiye’de köye yolu Devlet yapacaktır. 
Türkiye’de köye okulu özel sektör yapmıyacaktır. Gidip de kâr endi$esi ile büyük 
$ehirlerde mektep açan, çocuklardan topladı&ı taksitlerle varlıklı ailelerin çocukla-
rını okutan mektepler açılabilir. Ama köyde, yurdun bütün geri kalmı$ bölgelerinde 
okulu Devlet yapacaktır.

Üniversiteler kuraca&ız, üniversiteleri Devlet kuracaktır. !çme sularını Dev-
let yapacaktır. Ve plânda yüzde 60 Devlet yatırımı diye bahsedilen rakam bunla-
rı kapsar. Arkada$ımın yüzde 60 Devlet sektörü için fazladır dedi&i bu yüzde 60 
rakamının içinde, i$te bütün bunlar vardır. Barajları, sulama kanallarını, hastane-
leri, verem dispanserlerini, klinikleri Devlet yapacaktır. Vatanda$ın aya&ına hiz-
meti Devlet götürecektir. Büyük sınai tesislerini Devlet kuracaktır. Arkada$larım, 
Türkiye’de millî petrolümüzü de&erlendirmek istedi&imiz zaman, millî petrol $ir-
ketlerinin sermayesini artıracaksınız. Plân döneminde yapıldı&ı gibi, üç be$ yılda, 
ondan evvelki on yılda yapılandan daha fazla ilkokul yaptı&ımız zaman, bunun için 
Devlet bütçesine daha fazla para koyacaksınız. (Orta sıralardan bravo sesleri) Çünkü 
son yıllarda bu memlekette on yılda yapılandan daha fazla ilkokul yapılmı$ ve bu da 
ancak Devletin çalı$malariyle yapılmı$tır.



Sayın arkada$larım, Devlet, Türkiye’de büyük sanayi kurmasaydı bugün ne hal-
de olurduk? Bizim devletçili&imiz, dün bahsetti&im gibi, Marksizmden, bir ba$ka 
do&madan mülhem de&ildir. Cumhuriyet Halk Partisiyle Marksizm kelimesini yan 
yana getiren bu arkada$a teessüf ederim. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından $id-
detli ve sürekli alkı"lar ve bravo sesleri) Bunu bilir ama maksadı, bunu bildi&i halde 
efkârı bulandırmak ve karı$tırmaktır. Efkârı bulandırmak ve karı$tırmak için bunu 
tekrar eder durur! (A.P. sıralarından gürültüler)

Muhterem arkada$lar, biz Kemalistiz Mustafa Kemal’in yolundayız. Atatürk’ün 
yolundayız. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Biz bu memlekete bol$evikli-
&i sokmıyan madenlerimizi, musluktan akan içme sularımızı, evimizdeki elektri&i, 
hepsini yabancı $irketin sömürmesi sistemine de son verip millî sanayii kurmu$ 
olan Mustafa Kemal’in yolundayız. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri, sürekli alkı"lar) 
(A.P. sıralarından gürültüler)

Arkada$lar, fikriniz varsa kürsüye gelirsiniz. Biz, verdi&iniz rakamların ne ka-
dar yanlı$ oldu&unu bir bir ortaya koyuyoruz, asabiyetle ba&ırıyorsunuz. Ba&ırmak-
la dâva halledilmez. Gelirsiniz buraya, fikir söylersiniz. Müdahale ederek dâvalar 
çözülmez, söz keserek dâva çözülmez. Söz kesmekte fayda yok. Gelin buraya, fikir 
söyleyiniz.

Arkada$lar, burada size bizzat sözcünüzün imzasını ta$ıyan vesikalar oku-
yorum. Bunun kar$ısında ne söylüyorsunuz? Milletlerarası !ktisadi !$birli&i 
Te$kilâtının raporunu okuyorum, bunun kar$ısında fikir yok. Bizzat kendisinin 
okudu&u bir tabloyu daha dikkatle okumasını söylüyorum. Son sütununu okumu$, 
toplam geliri okumu$, fert ba$ına gelir sütununu okumamı$. Fert ba$ına dü$en 
gelir sütununa bak, diyorum. Bizzat kendi rakamiyla kendisinin söyledi&inin yan-
lı$lı&ını ifade ediyorum. Söz keserek bunu cerh ederiz sanıyorsunuz. Söz keserek 
gerçekler kapanmaz, sıra kapaklarına vurarak hakikatler örtülmez, ba&ırarak dâva 
halledilmez. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım, C.H.P. Türkiye’nin kalkınmasında Devletin de, özel te$eb-
büsün de yanyana, ahenk içerisinde çalı$ması lâzım geldi&ine inanır, diye burada 
Grup adına, daha dün, evvelki gün, beyanda bulundum. Bu hususları arkada$larıma 
etraflıca arz ettim. Biz devletçili&i, iktisadi bakımdan az geli$mi$ bir ülkenin $artla-
rı dolayısiyle, Atatürk’ün bu memleketi idare etti&i günlerde kabul ettik.

Devletçilik ilkesine Türkiye’nin iktisadi kurtulu$ sava$ı bitinceye kadar ba&lı 
kalınması lüzumuna inanıyoruz, yürekten ba&lıyız. Devletçiyim. Türkiye’de Devle-
tin geri kalmı$ yurt kö$elerine, Orta - Anadolu’ya, Do&u - Anadolu’ya, Karadeniz’e, 
Güney - Anadolu’ya yatırımlar götürece&ine inandı&ım için; Devlet baba buralara 
yatırım götürmezse, !stanbul’daki büyük tüccarın gidip Van’da, Kars’ta, Yozgat’ta, 
Kayseri’de, Antep’te fabrika kurmıyaca&ını bildi&im için Devletçiyim. Devlet bu i$-
leri yapsın diyorum. (Orta sıralardan alkı"lar) Devletin bu eserleri yapması zaru-
retine inandı&ım için devletçiyim. Sayın arkada$larım, muztarip köyüme hizmeti 
götürecek olanın Devlet oldu&unu bildi&im için, devletçiyim. Devlet bu hizmeleri 



yapsın diye devletçiyim. Ama özel sektör de yapmak isterse, özel sektörün de sade-
ce te$vikçisiyim, yardımcısıyım.

Özel sektörün Türkiye’de yatırım yapmasına mâni olmak istiyen bir ifade, ne 
bizim sözlerimizde, ne de plânımızda mevcut de&ildir. Olmadı&ını da pekâlâ bilirsi-
niz. Satır satır, size plândan pasajlar okuyabilirim. !craatımız devrinde, özel sektör, 
Türkiye’de daha evvel görülmemi$ miktarda yatırım yapmı$tır. !craatımız zama-
nında Türkiye’de Devlet sektörü görülmemi$ seviyede yatırım yapmı$tır. Rakamlar 
meydandadır. (A.P. sıralarından gürültüler) (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Arkada$lar, milyarlara mal olan Ere&li Demir - Çelik için, Adalet Partisi özel 
sektörün bir zaferidir diye ba&ırır. Ere&li Demir - Çelik özel sektörün zaferi imi$. 
Muazzam yatırım, milyarlarca yatırım... Peki, ne zaman yapılmı$ bu milyarlarca ya-
tırım? C.H.P. iktidarda ve bu plân yürürlükte iken. Mâni mi olmu$? Neden tezat 
içindeyiz? Bu Ere&li Demir - Çelik yapıldı mı, yapılmadı mı? Özel sektör mü, Devlet 
sektörü mü? Sayın arkada$larım buna karar veriniz. E&er bu devletçilikse, o hal-
de bunu özel sektörün zaferi diye alkı$lamayın, Devletçili&in zaferi diye alkı$layın. 
E&er iddia etti&iniz gibi özel sektör yapmı$sa, o zaman da özel sektör hiçbir yatırım 
yapmadı demeyin. Çünkü, bu memlekette, özel sektör be$ milyarın üstünde yatırı-
mı bir tek plân yılında yapmı$tır. Be$ milyarın üstünde...

Yalnız, bu özel sektör yatırımlarının mahiyeti hakkında dü$üncelerimizi daha 
önce arz ettik. Dedik ki, özel sektör, kendi kaynaklarını daha geni$ ölçüde tasarruf 
yaparak de&erlendirme yoluna gitmelidir. Dedik ki, özel sektör harcanabilir gelirin 
bir önemli kısmını kendi tasarrufları dı$ından temin etmektedir.

Plânlamada çalı$an çok de&erli uzman Hansen’in raporuna dayanan bilgilere 
göre arz ettim ki, Türkiye’de, bir yılda yapılan özel sektör yatırımlarının içinde bir 
kısım kaynaklar, bu özel sektörün tasarruflarının dı$ından gelmi$tir. Bunun böy-
le olması tabiîdir. Ama tasarrufları artırmak için hiçbir $ey yapmazsanız, A.P.’nin 
sözcüsünün 1955’te yazdı&ı gibi, tasarrufları te$vik edecek tedbirler almazsanız, si-
hirbazlıkla yatırım yapılmaz. Bunun kar$ısında oldu&umuzu ifade ediyor. Devletin 
Türkiye’de tasarrufları te$vik edici bir vazifesi oldu&unu ifade ediyoruz. Devletin, 
iktisadi kurtulu$ sava$ında, bir öncü oldu&unu ifade ediyoruz.

Sordum bir bir kendilerine: “Hangi !ktisadi Devlet Te$ebbüslerini özel sektöre 
devredeceksiniz”. Devletçi de&il missiniz? O halde iktisadi devletçili&in bu memle-
kette kurmu$ oldu&u devlet ve millet fabrikalarından hangilerini kimlere ve nasıl 
devredeceksiniz? Devredece&iz, demek kâfi de&il. Sayın arkada$larım, Posta !dare-
sini mi, Demiryollarını mı, Emekli Sandı&ını mı, (Adalet Partisi sıralarından gürültü-
ler) Petrol kuyularını mı, Demir-Çelik fabrikalarını mı, a&ır sanayii mi, neyi kimlere 
devredeceksiniz?

Sümerbank Bez Fabrikasını mı devredeceksiniz? Özel sektörün zaten ba$arılı 
olarak bu alanda yatırım yaptı&ı meydanda. Yapıyor ve çalı$ıyor. Devlet fabrika-
larının kazananları var, zarar edenleri var. Kazananları mı devredeceksiniz, yani 



Devletin fon toplayıp, yeni yatırımlar yapmasına imkân veren, kâr getiren Devlet 
ve Millet fabrikaları mı özel $ahıslara devredeceksiniz; yoksa zarar edenleri mi?

Zarar edenleri kime devredeceksiniz ve nasıl devredersiniz? Zarar eden bir fab-
rikayı özel $ahıslara satarken, ayrıca üstüne bir kâr garantisi verecek misiniz, buna 
benzer tedbirler alacak mısınız? Bu suallerin cevabını vermeden, kar$ıya geçip, 
burada, sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Marks’ın manifestosunu 
okumak $artmı$ gibi, Adalet Partisi sözcüsünün bu kürsüde Marks $öyle söyler, 
Marksizm böyle söyler demesine $a$tım do&rusu. Sayın arkada$larım, Marksizm ve 
Komünizm kelimesini Adalet Partisinin son aylardaki propaganda faaliyeti kadar 
hiçbir $ey, Türkiye’de yaygın hale getirmemi$tir. (C.H.P. sıralarından bravo sesleri ve 
alkı"lar)

Devlet parasiyle, Devletten aldıkları paralarla bastırdıkları milyonlarca kâ&ıdın 
üzerine, iri harflerle, 20 punto, 25 punto, parmak kadar büyük harflerle “Komü-
nizm” kelimesini yazarak köy, köy, ev, ev da&ıtmı$lardır! Maksatları Cumhuriyet 
Halk Partisine hücum etmekti. Ama bilmiyerek ve istemiyerek “Komünizm” keli-
mesini bu derece yaygın hale getirmelerinden $ikâyetçiyim. Yakalarına yapı$ıyo-
rum, yapmayın bunu diyorum, yapmayın. (C.H.P. sıralarından sürekli alkı"lar ve bra-
vo sesleri)

Bu memlekette vatan kurtarmı$ olan ak saçlı insanlara ithamlarda bulunma-
yın. Bu memlekette, milliyetçi, hürriyetçi, demokratik rejime ba&lı, millî ülkülere 
ba&lı bir siyasi partiye böyle tarizlerde ve ithamlarda bulunmayın. (A.P. sıralarından 
gürültüler, “ne demek istiyorsun?” sesleri)

Adalet Partisi Te$kilâtı yaydı bunları. Adalet Partisi Te$kilâtı, maalesef petrol 
$irketlerinin bastırdı&ı birtakım resimleri de yaydı. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) 
Petrol $irketlerinin besledi&i bir mecmuanın bastırdı&ı birtakım resimleri de yaydı. 
Neden? Bir millî kahramana dil uzatmak için. Hakkınız yoktur, arkada$lar. Yapmı-
yacaktınız bunu! (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Aziz arkada$larım, biz, yabancı sermaye konusunda milletin huzuruna açık sa-
çık fikirlerle çıktık. Seçim Beyannamemizde bu konudaki dü$üncelirimizi, hiçbir 
tereddüde yer bırakmıyacak $ekilde söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi için Komü-
nizmle mücadele nasıl esaslı bir mevzu ise, yabancı sermayenin Türkiye’ye sömürü-
cü maksatla gelip istilâ etmesine kar$ı koymak da bir vazifedir. Biz yabancı serma-
yenin ne hissî olarak hayranı ne hissî olarak dü$manıyız. Yabancı sermayeyi akıl ve 
iktisat ilmi süzgecinden bakarak, münhasıran millî menfaatlerimiz açısından de-
&erlendiririz. Söyledi&imiz, beyannamemizde aynen yazdı&ımız cümleler $unlardır: 
(A.P. sıralarından programla ilgisi yok, sesi)

TURHAN B"LG"N (Erzurum) — Burada seçimin muhasebesi yapılıyor.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bu konuyu 
yabancı sermaye hayranlı&ı veya yabancı sermaye dü$manlı&ı gibi kalıpla$mı$ po-
lemiklerin dı$ında bırakmak isteriz. Her yabancı sermayenin memleket yararına 
uygun oldu&unu ileri sürmedi&imiz gibi, her yabancı sermayenin memleket yara-



rına aykırı oldu&unu idida edenlerden de de&iliz. Mesele, yabancı özel sermaye ve 
teknikten, millî çıkarlarımıza en uygun $ekilde yararlanmanın usul ve ölçülerini 
bulmaktan ibaretir.

Biz biliyoruz ki, yabancı özel sermaye daha ziyade geli$mi$ memleketler arasın-
da seyahat etmektedir. Yani, geli$mi$ memleketten kalkan yabancı sermaye, yine 
çok zengin ve geli$mi$ bir memleketi emniyetli görmekte ve orayı tercih etmekte-
dir.

!ktisaden az geli$mi$ bir ülkede, yabancı özel sermaye çok zaman yeter derece-
de iktisadi kararlılık görmedi&i için, endi$e etti&i için, acele kâr endi$esine kapıldı-
&ını biliyoruz. Bunu milletlerarası raporlar da böyle belirtiyor.

Bunun içindir ki, biz, Türkiye’ye maceracı, istismarcı yabancı sermaye gelmesin 
diye dikkatli olalım diyoruz. !zin verilmesi gereken yatırımlar, ihracata yöneltici, 
ithalâtı azaltıcı üretim alanlariyle ilgili bulunmalıdır, diyoruz. !leri bir teknoloji ge-
tirir nitelikte olmalıdır, diyoruz. Türkiye’de yerli sanayiin kurulmasına, geli$mesine 
engel çıkarmamalıdır, diyoruz. Lüzumsuz iç istihlâk maddeleri yapmak için yabancı 
sermaye gelmesine bir son vermeliyiz, diyoruz.

Arkada$larım, yabancı sermayenin zaralı tekeller kurmak suretiyle Türkiye’de 
fiyat empoze etmesi, Türk sanayiinin geli$mesine mâni olmasına imkân bırakmı-
yalım, diyoruz. Bizim fikirlerimiz, ak ve kara gibi, biz yabancı sermayeye dostuz, 
biz özel te$ebbüse dostuz, siz böylesiniz tarzında takdim edilmek yerine, resmî bel-
gelere bakılmak suretiyle, beyannamelerimize bakılmak suretiyle, plânımıza bakıl-
mak suretiyle de&erlendirilmek icabederdi.

Yine Yalçın arkada$ımız, Adalet Partisi sözcüsü olarak Toprak Reformu Kanu-
nunu bir insafsız polemik mevzuu yaptı.

Sayın arkada$larım, toprak reformu konusunda, açıktan açı&a, toprak refor-
munun yapılabilecek bir i$ olmadı&ını, fayda verecek bir i$ olmadı&ını ifade etti. 
Ve dedi ki, toprak reformu konusunda, “neden böyle muhtevasız, bo$ bir i$ ortaya 
atarak, vaitler yaparak ümitler uyandırılıyor.” Arkada$lar, yanlı$ intibalar veriliyor, 
dedi. Bu toprak reformu konusundan devamlı suretle bahsetmenin zararı vardır, 
dedi.

"imdi kendisinden soruyorum: E&er toprak reformu yapılması mümkün de&il 
idiyse, neden partinin genel ba$kanı Sayın Demirel toprak reformu bu memlekette 
çiftçinin topra&a kavu$ması için, ziraatin kalkınması için zaruridir, bunu bir an ev-
vel yapaca&ız, diye bir protokolün altına sekiz ay evvel imza attı!

Neden Karadeniz gezisinde, “toprak reformunu biz çıkaraca&ız:” diye vadetti? 
Neden toprak reformunu çıkarmazsak 10 Ekimden sonra gelen hükümetin yakası-
na yapı$ınız dedi?

Aydın Yalçın arkada$ımız, benim bir sözümü alarak dedi ki; Türkiye’de be$ yüz 
bin ailenin topraksız oldu&unu iddia etmek haksızdır, yanlı$tır, yersizdir. Be$ yüz 
bin ailenin topraksız oldu&unu ifade edenin bizzat Ba$bakan Süleyman Demirel 



oldu&unu sanıyorum. Senatoda toprak reformuyla ilgili konu$masını yaparken. 
(C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Sayın Demirel Türkiye’de 500 bin ailenin topraksız oldu&unu, hâlbuki da&ıtı-
labilecek toprakların 500 bin aileye yetmiyece&ini rakamlar vererek söyledi. (A.P. 
sıralarından gürültüler, “zabıtları oku; yalan” sesleri) Bereket versin ki zabıt var. Ya-
pılmı$ olan sayımlara göre Türkiye’de 300 binden fazla tamamiyle topraksız aile 
vardır. Bundan ba$ka yüzbinlerce topra&ı yok denecek kadar az aile de mevcuttur. 
Adalet Partisi Sözcüsünün söyledi&i gibi, Türkiye’de toprakların, bir ailenin 3 - 5 
yerde da&ınık toprakları olacak $ekilde parçalanmı$ oldu&u da do&rudur. Bütün bu 
sebeplerle toprak reformu, Türkiye’de, özel toprak mülkiyetini sa&lamla$tırmak, 
Türk köylüsünü verimli ziraat i$letmesi yapabilece&i iyi bir toprak parçasına sahip 
kılmak için zaruridir.

Toprak reformu tasarısında, bütün bu ihtiyaçlar; kredi ihtiyacı, gübre ihtiyacı, 
e&itim ihtiyacı, köylüye ucuz ziraat makinaları ve ziraat aletleri verilmesi gibi me-
seleler, bir bir ele alınmı$tır.

Toprak reformu tasarısı, bataklık durumda olan, fundalık durumda olan, kul-
lanılmaz durumda olan toprakların de&erlendirilmesi suretiyle topraksız köylüye 
verilmesini öngördü&ü gibi; 10 köye, 8 köye sahip, onbinlerce, 50 binlerce dönüm 
araziye sahip vatanda$ların da topra&ını bedelini vermek suretiyle kamula$tırıp, 
sonra vatanda$ların özel mülkü olarak onlar namına tapuya kaydederek vatanda$-
lara da&ıtmayı kabul etmektedir.

Toprak reformu tasarısı basılmı$, da&ıtılmı$tır. Arkada$lar, bunun birinci mad-
desinin “A” bendini okumak isterim. Toprak reformunun birinci maddesinin “A” 
bendi aynen $öyle söylüyor: “Bu kanun gere&ince topraklandırılmaları kabul edi-
lenlerin aileleriyle birlikte genel ya$ama seviyesini yükseltecek $ekilde geçimlerini 
sa&lıyacak ve aile i$ güçlerini de&erlendirebilecek geni$likte araziye sahip kılmak; 
memlekette düzenli aile i$letmeleri kurmak, ço&altmak ve ya$amalarını sa&lamak”

Dikkat buyurun arkada$lar; bizim sevk etti&imiz tasarı “aileleriyle birlikte ya-
$ama seviyelerini yükseltecek $ekilde, ailenin çalı$an kollarım de&erlendirebilecek 
geni$likte araziye sahip kılmak,” diyor. “Düzenli aile i$letmeleri kurmak” diyor. Aile 
nizamını, toprak mülkiyetine sahip kılmak suretiyle, sa&lam ve tutkun hale geti-
riyor. Buna ra&men bir partinin genel ba$kanı, toprak reformundan bahsederken, 
reform aileyi ortadan kaldırmak istiyormu$ gibi bir ifade kullanıyor. Biz bundan 
$ikâyetçiyiz. Aileyi kökle$tirmek, aileyi topra&a ba&lamak için toprak reformu ka-
nunu sevk edilmi$tir. (C.H.P. sıralarından “hangi partinin genel ba"kanı?” sesi)

Malûm... Arkada$ım hangi partinin genel ba$kanı diye soruyor. Hangi partinin 
genel ba$kanının “toprak reformu aile nizamına aykırıdır” dedi&ini bundan iki gün 
evvel söyledim. Adalet Partisinin Genel Ba$kanı, Karadeniz’de toprak reformunu 
vadettikten sonra, Konya’ya gelip toprak reformuna bu $ekilde hücum etmi$tir.

Sayın arkada$larım, irticalî olarak ve arkada$ımızın haklı olmıyan tarizleri kar-
$ısında ona cevap vermek için yapmaya mecbur oldu&umuz bu konu$mada, birkaç 



kelimeyle de, yabancı sermaye konusunda, bugün Hükümette bulunan bir bakan 
arkada$ımızın bir yazısındaki yanlı$ dü$ünceyi Hükümetin programındaki yanlı$ 
dü$ünce ile irtibatlandırmak suretiyle, dikkatinize sunmak isterim.

Arkada$larım, hepinizin, gazetelerde çıkan yazılardan, bilgilerden, yava" yava" 
muhtevası sızan raporlardan ö#renmi" olaca#ınız, üzere, Türkiye’ye yardım konusu, son 
aylarda Türk Devletine, Türk Milletinin Hükümetine yardım "eklinden çıkarılıp, özel 
sektörden özel sektöre tarzında bir yardım hüviyetine büründürülmek isteniyor.

Sayın arkada$larım, dı$ yardımın bu tarzda “özel sektörden özel sektöre” anlayı$ı 
içinde yürütülmesinin Türkiye’nin iktisadi kalkınması bakımından zararlı olaca&ı 
inancındayız. Türkiye’de bu yollar denenmi$, fakat hakikaten çe$itli yolsuzluklara, 
çe$itli israflara yol açmı$tır. Türkiye’de kalkınmayı yapabilmemiz için dı$ yardım 
alınacaksa, bu yardımın, siyasi kayıtlardan uzak olarak, iktisadi bakımdan kalkın-
ma yardımı karakterini ta$ımak $artiyle, Devletimiz tarafından alınması ve bütün 
Türk balkının yararına kullanılması lâzımdır.

Türkiye’ye yardım yapıyoruz namı altında, birkaç firmaya yardım yapmanın 
Türk Milletini kalkındırmak demek olmıyaca&ını biliyoruz. (C.H.P. sıralarından al-
kı"lar)

Onun içindir ki, Türkiye’nin kalkınmasında Devletten Devlete yapılacak olan 
uygun $artlı, çok uzun vadeli, dü$ük faizli, memlekete ve mala ba&lı olmıyan, müm-
kün mertebe serbest rekabet $artları içinde kullanılabilecek ve siyasi kayıtlardan 
tamamiyle uzak yardımların faydalı olabilece&ine inanıyoruz.

Arkada$larım, yine Hükümette vazifeli bulunan bir arkada$ımız, isminden bi-
raz evvel bahsettim, Sayın Turgut, $u görü$ü, Be$ Yıllık Plânımızla ilgili bir yayının-
da müdafaa ediyor. Diyor ki, Devletin yapması icabeden i$lerde; hususiyle yollar, 
barajlar, limanlar ve di&er enfrastrüktür tesislerin yapılmasında yabancı yardımdan 
fazlasiyle istifade edilmelidir. Yalnız, kalkınmada yabancı hususi sermayenin dı$ 
yardıma nazaran bazı üstünlükleri ve tesirli tarafları vardır. Yabancı hususi ser-
mayenin getirilmesi için mümkün olan her türlü kolaylı&ın gösterilmesi üzerinde 
durulmalıdır, diyor.

Sayın Bakan arkada$ımız, bu yazısında, yabancı hususi sermayenin Devletten 
Devlete yapılan dı$ yardıma nazaran kalkınmada daha tesirli ve daha üstün oldu&u-
nu ileri sürerek, bu üstünlü&ün sebeplerini etüdünün 27’nci sayfasında uzun uzun 
anlatıyor.

Sayın arkada$larım, i$te $imdi dı$ âlemde hâkim olmaya ba$lıyan, Devlete de&il 
de, özel te$ebbüse ve özel yardım yapalım tarzındaki temayüller, biraz da iktidarda 
bu görü$lerin bulunmasiyle irtibatlı görülebilir. Bu mevzuda dikkatli olmalıyız.

Türkiye sanayile$meye mecburdur. Türkiye sadece yol, baraj, liman gibi enf-
rastrüktür tesisleri için Devlet yardımı görür, fakat bunun dı$ında sanayile$me 
hamlesinde Devlete gerekli yardımlar yapılmazsa, bundan iktisadi kalkınmamız 
büyük zararlar görecektir. Bu, yabancı özel sermayeyi Türkiye’ye geni$ ölçüde sok-



manın ve Türkiye’ye yardım yapıyoruz namı altında, yapılan yardımdan kat kat faz-
la taksitlerin, kâr transferlerinin yurt dı$ına çıkmasını mümkün kılacak birtakım 
tasavvurların habercisidir.

Bunun içindir ki, Devlet Plânlama Te$kilâtımız ve bildi&imiz kadar Maliye 
Bakanlı&ımız, O.E.C.D. çevrelerinde bu temayüller belirince, bunun kar$ısına di-
kilmi$ler ve bunun son derece zararlı oldu&unu söylemi$lerdir. Hattâ arkada$la-
rım, Plânlama Te$kilâtımızda çalı$an bir yabancı uzman, bu temayüller kar$ısında, 
B!AC raporu adı verilen ve özel yabancı sermayenin yardım diye kabul edilmesi tar-
zında telkinler yapan bir raporun eline geçmesi üzerine, $iddetli bir mukabelede 
bulunmu$tur. Bizzat te$kilâtımızda çalı$an yabancı bir uzman, bu tarzda teklif-
lerin, aslında Türkiye’de birkaç yabancı $irketi imtiyazlı hale getirmek sonucunu 
do&uraca&ını, fakat Türk Milletinin kalkınmasına yaramıyaca&ını ifade etmi$tir. 
Bunlar Hükümetçe malûm olmıyan gerçekler sayılmamalı. Kendileri B!AC rapor-
larını bilmelidirler. Bu raporlara verilen cevapları bilmelidirler. Devlet Plânlama 
Te$kilâtımızın görü$lerini bilmelidirler.

Biz, bu endi$elerle diyoruz ki, e&er bizzat Hükümette, bizzat Adalet Partisi-
nin sözcülerinde, Türkiye’nin kalkınmasında yabancı özel sermayenin bu kadar 
övgüsünü yapan, bu kadar ileri $ekilde metheden bir temayül belirirse, yabancı çev-
relerde de, “O halde milletinize ve Devletinize yardım etmek yerine, size yabancı 
firmalar gönderelim veya özel sektörden özel sektöre yardım yapalım,” temayülleri 
kuvvetlenir. Biz bundan endi$e ediyoruz.

Sayın arkada$larım, biz Türkiye’ye dı$ kaynak gelmesin demiyoruz. Dı$ kayna-
&ın geli$ $artları hakkındaki dü$ündüklerimizi, açıkça plânda ifade etmi$ bulunu-
yoruz. Millet önünde son defa ilân etti&imiz beyannamelerimizde, bildirilerimizde 
açıkça ifade etmi$ bulunuyoruz. Yalnız, Türkiye’ye yabancı sermaye veya dı$ kaynak 
Türk Milletinin faydası için gelsin, Türk milletinin sömürülmesi için gelmesin dedi-
&imiz zaman, “Siz yabancı sermayeye ba$ından sonuna kadar dü$mansınız, o halde 
siz Komünistsiniz, Marksistsiniz.” tarzında ithamları da cidden haksız, insafsız, 
tamamıyla gerçek dı$ı bulundu&unu ifade etmeye mecburuz

Sayın arkada$larım, Adalet Partisi sözcüsü, yaptı&ı konu$mada Türkiye’ye se-
nede 100 milyon dolar civarında özel yabancı sermaye gelebilece&inden bahsedi-
yor. Özel yabancı sermayeye Türkiye’nin liberal bir kanunla açıldı&ı 1954 ten 1960 
senesine kadar yılda Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin miktarına baksınlar. Bu 
konuda da hayal içinde olduklarını göreceklerdir.

E&er tefrik yapmadan, sömürsün veya sömürmesin, ne $artla gelirse gelsin, 
yabancı sermayeye kapılarımız açıktır, derseniz, belki o zaman yılda 100 milyon 
dolar gelebilir. Ama bunu hiçbir iktidar diyemiyecektir. Ve Türkiye’ye bu miktarda 
yabancı özel sermayenin gelmesi hesapları da yanlı$ çıkacaktır. Çünkü Türkiye’de 
bir Millet Meclisi vardır. !ktidar partisinin içinde de elbette ki, bu gibi akımlara 
kar$ı bir direnme olacaktır. Türkiye’nin, Abdülhamit devrinden beri, yabancı ser-
maye konusunda nasıl bir istilâya u&radı&ını ve daha sonra Cumhuriyet devrinde 



bu konuda ne gibi hamleler yapıldı&ını bilenler vardır. (A.P. sıralarından gürültüler) 
Bu itibarla, kesin olarak ifade edeyim ki, yabancı sermaye konusunda Adalet Partisi 
hem yanlı$ dü$ünceler içindedir, hem de bu konuya fazla bel ba&larken hayaller 
içindedir.

Bu konuda hassas olmaya, dikkatli olmaya, Kemalist Türkiye’nin yaptı&ı i$leri, 
takibetti&i ilkeleri gözden çıkarmamaya mecbur bulunuyoruz. Yabancı sermaye ko-
nusunda bugün dünyada $artlar de&i$mi$tir, deniyor. Bir ölçüde de&i$mi$ olabilir. 
Fakat yabancı sermayenin Türkiye’ye mutlaka kâr kaygusu ile gelece&i a$ikâr de&il 
mi? Her yıl kâr transfer edece&i a$ikâr de&il mi? Sayın arkada$larım, bu kâr trans-
ferlerini yaparken Türkiye’ye getirece&i döviz nedir, ne kadar ihraç yapmayı müm-
kün kılacak, ne kadar ithal ikamesi sa&lıyacaktır? Bunu hesabedelim diyoruz. Biz 
Türkiye’den ihracat yapacaksa ve yaptı&ı ihracattan, kazandı&ı dövizden daha az 
kâr transfer edecekse, yabancı sermaye tediye bilançomuza faydalı tesirler yapar di-
yoruz. Veya ithalât ikamesi sa&larsa, sa&ladı&ı ithalât ikamesi ile ithalâtı lüzumsuz 
kılarak döviz tasarrufu sa&larsa, götürece&i kârdan ziyade döviz tasarrufu sa&larsa 
faydalı olabilir, diyoruz. Veya ileri teknoloji dedi&imiz, Türkiye’nin daha çok uzun 
yıllar kendi ba$ına eri$emiyece&i bazı güç te$ebbüsleri daha erken bir tarihte ba-
$armak imkânını sa&lıyacak ve büyük kâr transferine ve kaybına yol açmıyacaksa, 
bu takdirde üzerinde durulmalıdır diyoruz. Bunları söylemek bu konuda dikkatli 
olmak demektir. Bunları söylemek, hissilikten uzakla$ıp bu konulan akla uygun $e-
kilde halletmek demektir. Sayın arkada$larım, (Soldan "iddetli gürültüler)

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu bir dakika. Muhterem arkada$larım, devamlı mü-
dahalelerde bulunmaktan lütfen vazgeçiniz. !çtüzü&ümüz…

ABDÜLHAL"M ARAS (Siirt) — Duymuyor musunuz ne $ekilde konu$uyor, 
Ba$kanım?

BA$KAN — Sayın Halim Aras söz almadan konu$tu&unuz için size bir ihtar 
veriyorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, hatibin konu$masını kesmeyiniz. !çtüzü&ümüzde mü-
zakere usulünün hangi ölçüye ba&lı oldu&u tevhit edilmi$tir. Bunun dı$ındaki $ekil-
lere lütfen ra&bet göstermeyiniz. Müzakereler tüzü&ün tanzim etti#i esasta devam 
etmelidir. Bu ölçü hepimizin menfaatinedir. Lütfen müdahalelerde bulunmayınız. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Sayın Ba$kan 
çok te$ekkür ederim, daima güvendi&imiz tarafsızlı&ınızın bir tezahürünü daha 
görmü$ bulunuyoruz.

Sayın arkada$larım, biraz evvel; “500.000 topraksız aile yoktur” diyen Adalet 
Partisi sözcüsüne cevap verirken, “Türkiye’de topraksız 500.000 aile vardır,” sözü-
nü söyliyenin bizzat kendi Genel Ba$kanları ve Ba$bakan oldu&unu ifade etmi$tim. 
Buraya Adalet Partisi sözcüsü çıkıyor, Türkiye’de be$yüzbin topraksız aile vardır 
diyenleri en a&ır bir dille itham ediyor. Fakat bundan üç gün evvel; “Türkiye’de 
500.000 topraksız aile vardır.” tezini, “Ancak 50.000 aileye toprak da&ıtılabilir o 



halde toprak reformu, 500 bin ailenin yanında ne i$ görür ki,” diyebilmek için, biz-
zat Sayın Demirel kullanıyor.

"imdi Senato zaptının 110/1 Nolu sayfasının 14’üncü satırından Sayın 
Demirel’in sözlerini nakletmek isterim. “Türkiye’de 500.000 topraksız aile var. 3,5 
milyon aile var, toprakla me$gul bulunan. Yana, kendi topra&ı ile me$gul bulunan 
3,5 milyondur. 500.000 aile de yarı topraklı veya topraksız durumdadır.” (A.P. sıra-
larından $iddetli gürültüler, yuh sesleri) Sayın arkada$larım Sayın Demirel’in cüm-
lesi; “500.000 topraksız aile vardır.” diye ba$lıyor ve sonra benim de söyledi&im 
gibi 300 bin tamamiyle topraksız ve 200 bin de topra&ı son derece az aile vardır 
görü$üne katılıyor. Ben bunun ilmî rakamını söyledim. 300 bin küsur tamamiyle 
topraksız aile ve toprakları son derece az olan 200 bin aile ile birlikte, 500 bin aile 
vardır. Sayın Ba$bakan, Senato zaptında, çok az topra&ı olanları da topraksız farze-
derek 500.000 topraksız aile vardır, demi$tir. (Soldan gürültüler, yuh sesleri, gülü"me-
ler) Bunu bizzat kendisi söylemi$tir. Sayın Genel Ba$kanınız Ba$bakan “Türkiye’de 
500.000 topraksız aile vardır” deyip...

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, sayın hatip bir dakika efendim.

Muhterem arkada$larım, duydu&umuz zaman hepimizi rahatsız edecek bazı 
sesler de zuhur ediyor bu bir.

!kincisi de, Sayın Turhan Feyzio&lu siz de grupunuzun sizi alkı$laması için hu-
susi i$aretlerde bulunmayınız. Çok rica ederim. (A.P. sıralarından gülü"meler, gürül-
tüler, alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Katiyen Sayın 
Ba$kanım, varit de&ildir.

BA$KAN — Devam edin lütfen.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Sayın arkada$-
larım, Sayın Ba$kanın Senato zaptının aslını istiyen i$aretimi yanlı$ tefsir etmi$ 
olduklarını görüyorum. Senato zaptı, Adalet Partisi sözcüsünün ba$ka partilere 
izafe ederek itham etti&i, kötü niyetli olmakla itham etti&i miktarı bizzat kendi 
ba$kanlarının da söyledi&ini ortaya koyuyor. Türkiye’de siz istedi&iniz kadar... (A.P. 
sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Arkada$lar, lütfen müdahale etmeyin.

 C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Siz istedi&iniz 
kadar, “Türkiye’de topraksız aile yoktur” deyiniz, Türkiye’de topraksız olanlar var-
dır.

"SMET SEZG"N (Aydın) — Aynı fikirdemiydiniz?

BA$KAN — Sayın Sezdin lütfen hatibe müdahale etmeyin efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Türkiye’de 
topra&ı çok az olan aileler de vardır. Topra&ından geçinemiyen, verimsiz topraklı 
insanlar vardır. Bizim toprak reformu ile kasdımız, özel mülkiyeti sa&lam bir halde 



bu topraklarda yerle$tirmek için, topraksız insanların durumunu düzeltebilmektir. 
Biz de biliyoruz ki, Türkiye’de bugün mevcudolan tarım nüfusunun tamamını ta-
rımda muhafaza ederek Türkiye’de kalkınma gerçekle$miyecektir. Be$ Yıllık Kalkın-
ma Plânında, tarımdan geçinen nüfusun oranlarının yıldan yıla nasıl eksilece#ini, 
yıldan yıla bu miktarın nasıl azalaca#ını hesabetmi"izdir.

Türkiye’de tarımdan geçinen nüfus %75 oranından a$a&ılara do&ru yava$ ya-
va$ inecek, Türkiye’nin sanayile$mesiyle ba$ka alanlara do&ru kayacaktır. Fakat 
Türkiye’de herkesin, topraklarımız yeterli olmasa dahi, herkesin ya toprak dı"ında sa-
nayide bir i", ya da sanayie gidememi"se geçinebilecek kadar topra#a sahibolması için bu 
plân yapılmı"tır. Sanayile"me ve toprak reformu yanyana dü"ünülmü"tür. Neden mevzuu 
yalnız bir tarafından alıyorsunuz? Toprak Reformu tek ba"ına dü"ünülmü" gibi ele alınıp 
da “Toprak Reformu ile bu kadar toprak da&ıtanlayız” demek suretiyle Toprak Re-
formu çürütülmeye çalı$ılıyor?

Arkada$lar, bu insanların bir kısmının sanayie gitmesi dü$ünülmektedir. Top-
rak Reformu tasarısında bir madde vardır. 10 binlerce 30 binlerce dönümü olan 
vatanda$a, topra&ın bedelini vermek suretiyle topra&ı istimlâk edildi&i zaman, ken-
disine sorulacaktır. E&er, bu toprak parası ile bir yerde bir sanayi tesisi kurmak, bir 
fabrika kurmak ve i$çi çalı$tırmak istiyorsa, toprak bedeli kendisine, taksitleri daha 
sıkla$tırmak suretiyle ve daha toplu ödeme yapmak suretiyle, verilebilecektir.

Bu suretle, topra&a ba&lı bulunan servetin aynı zamanda yeni sanayinin kurul-
ması için seferber edilmesini sa&lıyacaktır. Bu suretle bir kısım insanların da sana-
yide i$ bulması kolayla$acaktır. Bütün bu i$ler dengeli olarak dü$ünülmü$tür. Ama, 
Toprak Reformu kanun tasarısının kapa&ını açma, okuma, Toprak Reformu kanun 
tasarısının Türkiye’de toplumun temeli diye saydı&ımız, Anayasada Toplumun te-
melidir diye yazdı&ımız aileyi daha da sa&lamla$tırmak için maddeler dü$ündü&ü-
nü bilme, çık Toprak Reformu hakkında en a&ır $ekilde konu$, bu do&ru de&ildir 
arkada$larım! (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$larım, Adalet Partisi sözcüsü yine Cumhuriyet Halk Partisinin 
sorumlulu&a koalisyan partilerinden biri olarak katıldı&ı yıllar zarfında yapılan i$-
lerin yetersizli&i anlamında sözler söyledi. Sa&lanmı$ olan kalkınma hızını ya&mur 
$artlarına ba&lamak gibi birtakım gayretler gösterdi&ine de $ahidolduk. Sayın ar-
kada$larım, ben Ba$bakanın çalı$tı&ı bir sahadan geçen gün misaller verdim. Ba-
raj örnekleri saydım. Ba$lanmı$, ihale edilmi$, in$ası devam etmekte olan eserler 
bildirdim. Bunları tekrar etmeme lüzum yok. Ancak size $u kadarını söyliyeyim ki, 
Türkiye’de toplum yüzölçümü olarak 1961’de yalnız DS! tarafından 486.000 dö-
nüm arazi sulanmı$tır. 1962’de 438.000 dönüm arazi sulama $ebekelerinin içine 
alınmı$tır. 1963’de 279.000 dönüm arazi sulama $ebekelerinin içine alınmı$ ve 
1964 senesinde de 551.000 dönüm arazi sulama $ebekeleri içine alınmı$tır.

1963-1964 yıllarında emaneten yapılan veya ihale suretiyle yapılan sulama i$-
leri bir, bir sayıldı&ı takdirde, Türkiye’de sulama i$lerine son yıllarda verilen önem 
kendili&inden ortaya çıkar. Türkiye’de hiçbir i$ yapılmamı$tır tarzında bir iddia ile 



ortaya çıkmak do&ru de&ildir. Bunların, ba$lanmı$ ve devam eden çalı$malar ola-
rak de&erlendirilmesi lâzımdır. Bir Hükümet bir hizmeti bir yerde alır, aldı&ı yer-
den öteye biraz daha gayretle devam eder. Cumhuriyet Halk Parti Hükümetleri, 
a&ır $artlar içinde, içte a&ır $artlar, dı$arıda Kıbrıs buhranı gibi a&ır $artlar içinde; 
Türkiye’de aldı&ı hizmetleri büyük bir azimle devam ettirmeye çalı$mı$lardır.

Sayın arkada$larım Manisa-Ahmetli ikinci kısım sulaması, Manisa-Adala sa& 
sahil sulama, Fethiye-Esençay, Eski$ehir-Porsuk devamı, Aksaray-Uluırmak, Mer-
sin-Güründere, Adana-Üre&il, birinci kısım, Tokat-Kazova, Adıyaman-"irinköy, Ur-
fa-Siverek, Sivas-Kalın Irma&ı; Antalya-Aksu sa& sahil sulamaları, 1963 senesinde 
ihale edilen i$lerdir. Emaneten yapılan i$ler: !çel-Kızılgeçit sa& sahil, Erzincan-Çar-
daklı, Elâzı#-Uluova bu yeraltı suyudur, Mu$-Bulanık, Haçlı göl, Kayseri-Tomarza 
ilçesi sulamaları, Kayseri-Yemliha sulaması, Kayseri-Mü$ker sulaması, Pınarba-
$ı-Af$arö&ütlü, Yahyalı-Elma Bahçeleri, Develi-Firaktın sulaması da emaneten ele 
alınmı$ i$lerdir. 1964 senesinde DS! tarafından tamamen ve kısmen i$letmeye açı-
lan sulama $ebekelerinin de dökümü $unlardır. !haleten yapılanlar; Bursa Musta-
fa Kemal Pa$a, Bursa-Orhaneli, Çanakkale Ezine kaza arazisi, Manisa-Ahmetli sa& 
sahil 2, 3, 5, 6’ncı kısımlar, Manisa-Adala sol sahil, Manisa-Adala sa& sahil, Denizli-
I"ıklı, Nazilli sol sahil, Nazilli sa# sahil. Afyon-Seyitler, Aksaray-Uluırmak, Konya-Ay-
rancı birinci ve ikinci kısım sulama $ebekeleri, Silifke sa& sahil, Adana-Üre#il birinci 
kısım i"letmeye açılmı", Kars-$#dır sulamalarının 3-4 5’nci kısımları, Erzincan sol sahil. 
Arkada"larım, aynı yılda emaneten yapılanlar, Konya-Karaman, Konya-Alakova, !çel 
kızılgeçit devamı, Diyarbakır-Deve Geçidi Barajının sulama $ebekeleri, Trakya’da 
yeraltı sulamaları, Antalya-Düden sulamaları.

Sayın arkada$larım, 1965 yılına da intikal eden i$ler vardır. 1964’te ve daha ön-
ceki yıllarda ba$lamı$ olarak, eserin in$asına ba$lanmı$ olarak 1965’e intikal eden 
DS! sulama $ebekeleri de 54 adeddir.

Sayın arkada$larım; Türkiye’de hiçbir $ey yapılmamı$tır, demiyelim. Türkiye’de 
bundan sonra da elbette i$ler yapılacaktır. Bütün dâva $udur. Yapılacak olan i$lerin 
Türkiye’nin yararına olarak yapılması için biz diyoruz ki, geri kalmı$ bölgelere de 
hizmet gitmeli. Bunun için Devlete vazifeler dü$üyor. Özel te$ebbüs memleketin 
kalkınmaya muhtaç illerini, memleketin geri kalmı$ köylerini dü$ünemez. Kârın 
çok oldu&u bölgeleri, esasen geli$mi$ olan bölgeleri dü$ünür, îstatitsiklere bakınız, 
özel sektörün kurdu&u sanayinin büyük kısmı !stanbul, !zmir, Adana gibi yerlerde 
toplanmı$tır. Ama Devletin kurdu&u sanayi Anadolu’nun her tarafına yayılabilir ve 
yayılmı$tır. (Orta sıralardan alkı"lar ve bravo sesleri)

Biz bunun içindir ki, kalkınmada tek ba$ına özel sektöre bel ba&lamanın ha-
tasını söylüyoruz ve diyoruz ki, Türkiye’de Devleti iktisadi fonksiyonlarından sı-
yırmaya kimse muvaffak olamaz. Türkiye liberal iktisatçıların dahi, Devletçilikle 
kalkınabilece&ini kabul etti&i memleketlerden biridir. Aydın Yalçın arkada$ımız 
liberal bir iktisatçıdır. Ama Avrupa’da kendisi gibi liberal sistemi müdafaa eden in-
sanlar, kendi ülkeleri için liberal sistemi müdafaa eden insanlar, kendi memleketle-
rinde bizim aldı&ımız tedbirlerin hiçbirini almıyan insanlar, Türkiye’nin kalkınması 



mevzuunda fikirleri sorulunca, “Türkiye gibi hızla geli$meye muhtaç, sermaye te-
rakümü az olan bir ülkede, Devletin bizim memleketimizdekine nazaran çok daha 
büyük vazifeleri vardır. Sizde iktisadi kalkınmanın motoru devlet olmalıdır” derler.

Adalet Partisi sözcüsü arkada"ımız, liberal iktisatçıların kendi memleketleri için 
savundukları fikirleri Türkiye’ye tatbik etmeye kalkıyor. Türkiye’nin iktisadi geli"me du-
rumu, sanılmasın ki Fransa’nın ve $ngiltere’nin geli"me durumudur.

Aziz arkada$larım; son söz olarak $unu söyliyeyim. Birbirimizi, rakamlar üze-
rinde konu$arak anlamaya ve dinlemeye çalı$alım. Benim verdi&im kalkınma ra-
kamlarını arkada$ımızın raporlardan, plândan bir kere daha incelemesini, kendi 
eski yazılariyle kar$ıla$tırmasını ve bir vicdan muhasebesine girerek “acaba eski-
den yazdıklarım mı do&ru idi, bugün söylediklerim mi do&rudur?” demesini rica 
ediyorum. Arkada$ımızın milletlerarası etütlerin yazdıkları mı do&ru, yoksa bugün 
benim bir partiyi savunmak için söylediklerim mi do&ru, diye bir muhasebe yapma-
sını rica ediyorum... (Alkı"lar ve bravo sesleri)

Sayın arkada$larım, bir devir kusurlu olur, bir plân dönemi noksanlı olur. Biz 
bu kürsüde hedefe yüzde yüz varılamadı&ını söylerken, dedik ki, Meclislerdeki sa-
yımız da kâfi de&ildi, alınması gereken bütün tedbirleri zamanında alamadık, 1964 
bütçesinin finansman kaynakları için gerekli olan ve Martta çıkarmamız lâzım ge-
len kanunları A&ustosa kadar, sayımız yetmedi&i için, çıkaramadık. Kalkınma hızı-
na bunların zararları oldu. Biliyoruz. Ama yine de plân Türkiye’ye fayda getirmi$tir, 
plân faydalı olmu$tur.

E&er plân, dedikleri gibi, sakat fikirlerle dolu ise, bu plânı derhal de&i$tirme-
leri lâzımdır. Plânı de&i$tirmek için getirecekleri teklifi merakla bekliyoruz. E&er 
bu plân, tasarının mahzurlu görülen her nokta kelime kelime okunmak suretiyle 
düzeltilen bu plân; üzerinde münaka$alar yapılarak, zaman zaman fikir ayrılıkları-
na dü$ülerek, neticede Hükümette ittifakla karara ba&lanan; komisyondan geçirile-
rek, Senatodan geçirilerek, Meclisten geçirilerek millete malolan bu plân, e&er söy-
ledikleri gibi tehlikeli birtakım fikirleri ihtiva ediyorsa, sekiz aydan beri iktidarda 
olan, sekiz aydan beri Plânlama Te$kilâtınım ba$ sorumlusu bulunan Sayın Demirel 
neden bu plânı de&i$tirmek için bir tasarı sevk etmemi$tir? E&er bu plân memle-
keti felâkete götürecek birtakım hükümlerle dolu ise, neden de&i$iklik tasarısını 
getirmemi$tir? "imdi iktidardadırlar. Hiçbir mazeretleri yoktur. Sayıları istedikleri 
kanunu çıkarabilecek durumdadır. Bu plânın hangi noktasını, hangi rakamlarını 
be&enmiyorlarsa, Devletin hangi yatırımlarını kısmak istiyorlarsa, kalem, kalem 
göstererek, gelsinler. O zaman kar$ılarına çıkıp, Devlet $u masrafı yapmasın, Dev-
let masraflarını kısalım bunları özel sektör yapsın dedikleri zaman, madde üzerin-
de konu$arak cevabını verece&iz. Plân tadilini getirdikleri zaman asıl maksatları 
meydana çıkacaktır. Plân tadilini getirin de plân tadili üzerinde konu$alım! Hangi 
Devlet hizmetini, hangi Devlet yatırımını azaltmak suretiyle özel sektöre hangi 
alanları açabilece&inizi o zaman görece&iz. (Adalet Partisi sıralarından çok dinledik 
sesleri) Yerinizden müdahale etmeyiniz, ba&ırmakla bu i$ olmaz.



Sayın arkada$larım, arkada$ımızın a&ır ithamlarla, yanlı$ rakamlarla süsliye-
rek beyan etti&i fikirlere ani olarak cevap vermek mecburiyeti içinde, huzurunuza 
çıktım. Çe$itli raporlara, belgelere dayanarak, Cumhuriyet Halk Partisinin muhtelif 
konulardaki görü$lerini bir defa daha açıklamaya çalı$tım. Görü$lerimizi mümkün 
oldu&u kadar daha açık hale getirmeye çalı$tım. Bütün bunları söyledikten, açıkça 
“biz Komünizmin de dü$manıyız, sömürücülü&ün de dü$manıyız”, dedikten son-
ra hâlâ iftiraya devam ederseniz, millet bu iftiralara inanmıyacaktır. Bu iftiralarla 
yalnız millete ve kendinize zarar vereceksiniz. Bu iftiralara son veriniz diyorum. 
(Ortadan alkı"lar, bravo sesleri)

BA$KAN — Sayın Erten, Turhan Feyzio&lu’na yerinizi verdiniz. Turhan 
Feyzio&lu’nun söz sırası geldi&i zaman siz mi konu$acaksınız?

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Evet

BA$KAN — O sırada siz konu$acaksınız…

Muhterem arkada$larım, daha evvel isimini okudu&um Millet Partisi Grup 
sözcüsünden sonra kendi grupları adına söz istiyen arkada$larınım isimleri sıra-
siyle $öyledir:

Sayın Sadun Aren T.!.P. adına, Sayın Muammer Erten C.H.P. adına, Sayın Aydın 
Yalçın, A.P. adına, Sayın Ekrem Alican Y.T.P. adına, Sayın Muhiddin Güven A.P. adı-
na, Sayın Ahmet Tahtakılıç C.K.M.P. Grupu adına. "imdi muhterem arkada$larım...

AYDIN YALÇIN ("stanbul) — !çtüzü&ün 95’nci maddesi mucibince, fikirle-
rim tahrif edildi&i için, söz istiyorum.

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Tugut da; Sa-
yın Turhan Feyzio&lu konu$urken, kendisinin ne$retti&i bir kitaptan söz ederken, 
kendisine aidolmıyan fikirleri bu kürsüden beyan etti&ini, bu sözlerle kendisine 
aidolmıyan fikirleri beyan etmi$ olması dolayısiyle söz istedi&ini Riyasete bildir-
mi$tir.

"imdi muhterem arkada$larım, !çtüzü&ün 95’nci maddesi; “Parlâmento faali-
yeti dolayısiyle beyan edilen bir fikrin hilâfına bir fikir isnadolunınası halinde... !$li-
yen bir hükümdür. Nitekim 95’nci madde: “ileriye sürdü&ü mütalâa hilâfında kendi-
sine bir fikir isnadolunan...” tâbirini kullanmı$tır. !leriye sürdü&ü fikir, Parlâmento 
faaliyeti dolayısiyle ileriye sürdü&ü bir fikir olabilir. Bu sebeple Parlâmento faaliyeti 
dı$ında kitap ne$retmek dolayısiyle ileriye sürdü&ü fikrin hilâfında, kendisine fikir 
isnadolunmak halinde 95’nci maddenin i$lemeyece&i kanaatindeyiz.

Muhterem arkada$larım, Sayın Aydın Yalçın da; 95’nci maddenin bu hükmün-
den istifade ederek, bize aidolmayan fikirler bize isnadedilmek suretiyle “95’nci 
maddenin tanzim etti&i hâkimiz do&mu$tur, söz istiyoruz.” talebinde bulunmu$-
lardır.

Riyasetin mü$ahedesi $udur ki, $imdiye kadar grupları adına konu$an bütün 
arkada$lar, ben bu fikri ileri sürmedim, bana böyle söylüyor, bizim trupumuzun 
görü$ü bu de&ildi, böyle ifade etmedik, bunu $u $ekilde ifade ediyorlar $eklinde 



devamlı konu$malar yapmı$lardır. Bu umumî bir hal almı$tır. Sıranız geldi&i zaman 
size isnadolunan meselenin hilâfına konu$mayı yaparsınız Sayın Yalçın.

AYDIN YALÇIN ("stanbul) — Direniyorum.

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, Sayın Yalçın ben direniyorum, Riyasetin 
takdirini kabul etmiyorum, direniyorum, diyor. !çtüzü&ümüzde, böyle direnme ha-
lerinde Meclisin hakemli&i esası tanzim edilmi$tir. Bu sebeple kendisine bir sata$-
ma vâki oldu&u ve direndi&i için hakemli&inize müracaat ediyorum. Sata$mayı ka-
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Sata$mayı kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Sata$ma kabul edilmi$tir.

Buyurun Sayın Yalçın. (Soldan alkı"lar)

Sayın Yalçın, konu$malarınız münhasıran sata$ma iddia etti&iniz konuya ai-
dolacaktır.

AYDIN YALÇIN ("stanbul) — Muhterem arkada$lar, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün, fikirleri ele$tirirken, kendi dü$ünce sistemine göre, çeli$me-
li buldu&u, fakat benim sizlere mâruzâtımda çeli$meli olmıyan, bundan evvelki 
yazılarımla sureti kafiyede çeli$meli olmıyan fikirlerimi sizlere yanlı$ aksettirdi&i 
intibaını aldı&ım için, tekrar huzurunuzu i$gal etmek zaruretini hissettim. Bu ko-
nu$mam Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün yaptı&ı gibi, iki saatlik bir ko-
nu$ma olmıyacaktır, be$, on dakika içinde birçok noktaları tavzih etmek imkânına 
sahibolaca&ım.

Muhterem arkada$lar, istatistik uzmanlarının bütün istatistik kullanan insan-
lara yaptı&ı bir tavsiye vardır. Bu tavsiye; “Yapaca&ınız mukayeseleri kendi $ahsi 
e&ilimlerinize göre de&il, kendi $ahsi seçimlerinize göre de&il, fakat hâdiselerin 
bünyesine göre yapınız” der. E&er bir mukayeseyi, bir millî gelir mukayesesini; millî 
gelirin en yüksek oldu&u seneyle, millî gelirin en dü$ük oldu&u sene arasında yap-
maya kalkarsanız, muhterem C.H.P. sözcüsünün dü$tü&ü duruma dü$ersiniz. (Sol-
dan alkı"lar; ortadan; “nasıl sata"ma Sayın Ba"kan bu?” sesleri) Binaenaleyh, istatistik 
ilminde; uzun devrelerin mukayesesi ve uzun devrelerin ortalamasının mukayesesi 
vardır. 1950 ile 1960 arasındaki devre içinde mü$tereken gözümüzün önünde bulu-
nan belgede 100’den 173’e çıkan bir ortalama vardır. Bunu hangi $ekilde kullanırsa-
nız, kulanınız ki asıl yapılması gereken, izahatımda fikrimin ana çatısını te$kil eden 
nokta bu idi hangi metodla bu mukayeseyi yaparsanız yapınız, 100’den 173’e çıkan 
bir endeksde, âdi ortalama, zincirleme endeks ve saire usullerini kullanırsanız kul-
lanınız, ortaya çıkan gerçek $udur ki, 1963 ile 1965 arasındaki devrenin büyüme 
hızından daha yüksek olmu$tur. Bundan evvel bu kürsüde aynı mesele münaka$a 
edilmi$tir. Sayın Alican’ın zabıtlara geçen izahatında da aynı mesele daha tafsilâtlı 
bir $ekilde ele alınmı$tır. Bu noktayı arkada$larımızın hafızalarına bilhassa hatır-
latmak isterim. 1957 yılında söylemi$ oldu&um, yazmı$ oldu&um fikirlerle, bugün 
savunmasını yaptı&ım fikirler arasında çeli$me aramak beyhudedir, arkada$lar.

Bugün yaptı&ım konu$mada da ben hiç bir zaman, 1950-1960 devresi iktisa-
di politika bakımından hiç bir kusuru olmıyan, en mükemmel devirdir, demedim. 



Öbür taraftan, 1963-1965 devresi arasında meydana gelen kötülüklerin sebebi de, 
iktisadi plânlama metodudur, demedim. Açıkça metni okursanız, dikkatli bir $e-
kilde metni okursanız, buna dair arkada$ların istismar etmesine müsait bir $üphe 
duydu&um için bu noktayı bilhassa tebellür ettirmi$imdir.

Arkada$lar, bir nokta daha var: Özel ve kamu sektörüne plânlamada, kalkın-
ma plânımızda tahsis edilmi$ olan orantılar hiçbir doktriner görü$ten, hiçbir dog-
matik nazariyeden mülhem de&ildir, buyurdular. Ve aynı zamanda dediler ki, “Biz 
hiç bir zaman özel sektörün istedi&i kadar yatırım yapmasına mâni olmadık.” Ar-
kada$lar, bu belki söz olarak do&rudur. Zaten yapamazsınız, Anayasaya aykırıdır. 
Yalnız iktisadi plânlamada bir meseleyi muayyen kantitatif, kemmi hudutlar içinde 
plânladı&ınız takdirde bunun birtakım neticeleri vardır. Bir misal verece&im. Kamu 
sektörüne yatırını önceli&i tanıdı&ınız takdirde, iktisadi kalkınmayı kamu sektörü-
nün yani devletçilikle kalkınma usulüne ba$vurdu&unuz takdirde bunun neticeleri 
müte$ebbisi, müstehliki ve i$ hayatını a&ır vergilere tabi tutacaktır. Müte$ebbisin 
yatırım malları üzerinde yapaca&ı talepleri, daha büyük bir orantıda kamu sektörü-
ne öncelik vermi$ oldu&unuz için, tahdit edeceksiniz. Meselâ kredi alanında, meselâ 
döviz tahsisi alanında evvelâ kamu sektörünün %60 tutan haklarını öne alacaksı-
nız, ondan sonra ne varsa özel sektöre buyurunuz diyeceksiniz. Bu tıpkı $una ben-
ziyor: Bir mesafe koyuyorsunuz, bir adamın altına bir at veriyorsunuz öteki adamı 
da ko$turmaya ha$lıyorsunuz ve diyorsunuz ki, ikinizde hürsünüz. Birisinin altında 
birtakım desteklerle, birtakım kredi imkânlariyle, döviz tahsisi imkânlariyle des-
teklenen bir âmme sektörü, öbür taraftan da yaya bırakılan vatanda$ sektörü adı 
verdi&imiz hür te$ebbüs sektörü.

Binaenaleyh, siz, bize nazarî olarak Plânlamada özel sektörü kısıtlıyan bir ka-
ide, bir direktif vermi$ de&iliz diyebilirsiniz ama, aldı&ınız tedbirler tamamen özel 
sektörün sırtından ve hür vatanda$ın yapmak istedi&i i$leri köstekleyici bir ikti-
sat politikası tatbikatı neticesinde, fiilen bu imkânları ortadan kaldırmı$ olursu-
nuz. !$te bizim plânlama devrinde ve Cumhuriyet Halk Partisinin anlayı$ı tarzında 
plânın tatbikatı devrinde Türk ekonomisine yapılmı$ olan büyük haksızlı&ı ve bü-
yük baskıları biz bu sebebe dayandırmaktayız.

Toprak reformu bahsinde de muhterem arkada$lar, fikirlerim katiyen söyle-
medi&im tarzda aksettirilmi$tir. Ben bilhassa $unu söylemek istedim. Uyandırılan 
ümitler - arkada$ımızın ifadesinde var milyonlarca topraksız köylüyü topraklandır-
mak, diyor; iki yüz dönümlük topra&ı esirgemek diyor. Bunları yaptı&ınız takdirde 
muhterem arkada$larım Türk halkında ve efkârı umumiyede hiç bir temeli olmıyan 
birtakım bo$ ümitler uyandırırsınız. Ben demedim ki, Türkiye’nin toprak tevezzüü, 
da&ılı$ı idealdir. Böyle $ey yok...

Gayet tabiî, Türkiye’nin toprak mülkiyeti bahsinde düzeltilmesi, reforme edil-
mesi gereken birçok noktalar var. Fakat bu toprak meseleleri sizin ilân etti&iniz 
tarzda büyük bir dâva halinde ortaya çıkmamaktadır. Bunlar mevziî meselelerdir 
ve birtakım milyonlarca insanı tedirgin edecek tarzda bo$ ümitler uyandırarak ve 



bir nazari havada toprak reformu lafiyle ortaya çıktı&ınız takdirde bu dâvaya fayda 
yerine zarar getirirsiniz dedim. (Soldan alkı"lar)

Yabancı sermaye bahsinde ortaya attı&ı fikirlerde biraz gerileme görerek mem-
nuniyetimi ifade etmek isterim. Gayet tabiî ki, yabancı sermaye elini kolunu sal-
lıyarak gelsin demiyoruz. Biz de Sayın !nönü’nün Üçüncü !nönü kabinesinde bu 
Mecliste yaptı&ı program konu$masında ifadesini bulan sistem ve fikir çerçevesi 
içinde özel yabancı sermayede Türkiye’ye dair birtakım temayüller belirmi$tir. Bu 
temayüllerden istifade edece&iz, bunları te$vik edece&iz, buyurdular. Biz de aynı fi-
kirde oldu&umuzu söylüyoruz ve gayet tabiî ki, Türkiye’ye gelecek yabancı özel ser-
mayenin birtakım yatırım kıstaslarından geçmesini, kendi devirlerinde gerçekle$-
tirilmeyen ilmî, rasyonel proje tahminlerine dayanan, tam zamanla çalı$an yabancı 
sermaye komitesi kurarak bütün tekliflerin iç piyasamızda döviz kazanmak kapa-
sitemizde, i$gücü yaratma meselesinde, millî gelire katma de&er ilâvesinde, hulâsa 
çe$itli kıstaslar bakımından titiz bir $ekilde seçilmesini biz de arzu etmekteyiz. Za-
ten bunun için Hükümetimiz, yabancı sermaye komitesini daha teçhiz edecektir. 
!ktisatçılarla, iktisadi analiz yapan kimselerle, proje analizi yapan uzmanlarla teç-
hiz edecektir. "u halde kendilerinin de yabancı sermaye konusunda, aslında Adalet 
Partisinin programında, beyanamesinde ve Hükümet programında ifadesini bulan 
fikirlerden pek uzak olmadıklarını duymak ayrıca bizi memnun etmi$tir. Hepinize 
hürmetlerimi sunarım, arkada$larım. (Soldan alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Faruk Önder, Millet Partisi Grupu adına Sayın Önder yok-
lar mı efendim. (Sonra konu"acak sesleri)

Sıranızdan sarfınazar mı ediyorsunuz efendim? (Hayır efendim, sonra konu"a-
cak, sesleri)

Efendim, o halde ifade edin, Faruk Önderi davet ediyorum. Burada de&il mi? 
(Yok, sesleri)

Söz sırası Sayın Sadun Aden’indir, T.!.P. adına.

Sayın Aren sizin konu$manız ne kadar sürebilir, tahminen.

SADUN AREN ("stanbul) — Çetin Altan konu"acak efendim.

BA$KAN — Sayın Aren, biz grup adına söz veriyoruz ve Riyasetteki listeye 
göre Çetin Altan müstakildir. Grupunuz adına söz veremeyiz efendim. (Soldan al-
kı"lar)

Siz konu$mak istiyor musunuz efendim?

SADUN AREN ("stanbul) — Efendim Çetin Altan partiye girmi$tir.

BA$KAN — Partiye girdi&ini Riyasete bildirmeniz icabeder. Partiye kayıtlı ol-
du&u bize daha evvel verilen yazıda partiye katıldı&ı ve kaydedildi&i bildirilmemi$-
tir.

"imdi sizin konu$manız ne kadar sürebilir, efendim?

SADUN AREN ("stanbul) — Efendim ben konu$mıyaca&ım. (Gürültüler)



BA$KAN — Siz konu$mıyacaksınız müsaade ediniz, müdahale olmasında sa-
rahatle tespit edelim efendim.

SADUN AREN ("stanbul) — Efendim Çetin Altan Grupumuza dâhildir.

BA$KAN — "u halde efendim lütfen grup ba$kanınız Riyasete bir yazı yazsın. 
Çetin Altan Türkiye !$çi Partisine kaydoldu, malûmatınız olsun, diye. Biz de resmen 
bilelim.

SADUN AREN ("stanbul) — Hemen yazalım efendim.

BA$KAN — Türkiye !$çi Partisi Grupu adına Sayın Çetin Altan, konu$manız 
ne kadar sürer efendim?

T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN ("stanbul) — Bir saat kadar sürer 
efendim.

BA$KAN — Buyurun efendim.

T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN ("stanbul) — Sayın Ba$kan, Sayın Hü-
kümet üyeleri, sayın milletvekilleri; Büyük Millet Meclisinin, zannederiz ki, tari-
hindeki en önemli oturumlarından bir tanesini de bugün idrak ettik. Bu geli$mekte 
olan Türk demokrasisinin yükselen basamaklarından bir tanesine daha attı&ımız 
adımı gösteriyor. Birdenbire senli benli tartı$malar do&rudan do&ruya, Türkiye’mi-
zin mutlu olması yönünden çe$itli görü$lerin, bilimsel bir açıdan ele alınıp incelen-
mesine do&ru gidi$i elbette ki çoktan beri millet olarak özledi&imiz, kısır tartı$ma-
lardan bizi kurtardı&ını göstermekte ve tıpkı Batı parlâmentolarında oldu&u gibi 
muhafazakâr, kapitalist görü$ün, sosyalist görü$ün, bunların arasındaki görü$leri 
birbirlerine memleketi ve milleti temsil edenlerin her hangi bir ima ve art niyetle 
sata$madan kitapları, dosyaları, zabıtları, eskiden yazılmı$ yazıları, yeni belirmi$ 
kanaatleri yanyana getirerek, fakat daima Türkiye’nin mutlulu&u üzerinde bir yol 
arama istidadı içinde bir ı$ık tutmak çabasının neticesi olmıya ba$lamı$tır ve bu 
yükselme basamaklarının en önemli yönlerinden birini de, bir yandan muhafazakâr 
bir görü$ün büyükçe bir sayıyla Parlâmentoya girmesini te$kil eden hamle, bir yan-
da da bunun kar$ısında ilk defa Türk demokrasisinde, sosyalistlerin kendi yerlerin-
de o dü$üncenin temsilcisi olarak memleketteki ileri dü$ünceleri, dünyadaki yeni 
görü$leri bu sakaf altına getirmi$ olmalarına imkân bulunmu$ olmasıdır. (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar) Bu hepimizin iftihar edece&imiz bir $eydir. O kadar bahset-
ti&imiz ve özendi&imiz Batı, demokrasisi, Batı uygarlı&ı, sosyalist kesimsiz olmaz. 
Muhafazakâr partileri yanyana bölüp, halkın kar$ısına çıkmak kapitalist iktidar ve 
kapitalist muhalefet formülü ile demokrasi yapıldı&ı zannı vermek, yeryüzünde 
okuma-yazma bilmeme sayısı bakımından sekizinci gelen Türkiye’de demokrasiyi 
halka anlatmıya kalkmak, ola ki, demokrasiden bizi uzakla$tıracak yollara kadar 
zaman zaman memleketi götürmeye kalkmı$tır. Gerçek demokrasilerde kapitalist 
görü$ vardır. Kar$ısında sosyalist görü$ de vardır ve gerçek Batı demokrasisi bu iki 
görü$ün birbirine zabıta kuvveti ça&ırmadı&ı yerde tecelli etmeye ba$lar.

HAM"T FENDO%LU (Malatya) — Program üzerinde mi konu$uyorsun?



T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN (Devamla) — Programın rejim mesele-
siyle çok ilgili olan gerçek demokrasi, o çok özendi&imiz, çok benzemiye u&ra$tı&ı-
mız Batı demokrasisinin bir icabı olarak sosyalistli&i, felsefesini, iktisat anlayı$ını, 
halkçılı&ını, çalı$anlardan yana olmasını, emekçilerin kendi alın terleri ile meyda-
na getirdikleri varidattan ve cevherden alınan kârların hesaplarını patronlardan, 
i$verenlerden; özel sektör deyimi arkasına saklansalar dahi, sormalarını ve bunu 
Parlâmentoda en demokratik icaplar içinde sormalarını ve sen günde kaç saat çalı-
$ıyorsun, kaç para kazanıyorsun, ne kadar vergi ödüyorsun, benim hakkım bunda 
ne kadardır, ben ne kadar millî gelire yeni de&er ilâve ediyorum, sen ne ilâve edi-
yorsun, diye hesapla$ması, gerçek demokrasilerin mutlaka eri$mesi gerekti&i güzel 
bir noktadır. Bugün e&er Türkiye demokrasisinde, bu güzel yere gelmek için bir jest 
sarf etmi$se, bu elbette ki bütün memleket içindeki yeni fikirlerin, memleketteki 
aydınların ve hakikaten çok ıstırap çekmekte olan zavallı 30,5 milyon, 31 milyon 
ki$inin, yeni bir dünya, yeni bir ufuk, yeni bir görü$ aramasının neticesidir. (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar) (A.P. sıralarından gürültüler, “”zavallı” sözünü geri alsın” sesleri)

Bu memlekette arkada$larım, istatistikleri Aydın Yalçın arkada$ımız gibi so-
nundan konu$turmıyaca&ını, ba$ından konu$turaca&ım. Bu memlekette adam ba-
$ına ayda bir tek yumurta dü$er. (A.P. sıralarından gürültüler, müdahaleler)

BA$KAN — Sayın hatip, sayın hatip, sesim duyulmuyor mu efendim?

Arkada$lar, lütfen müdahale etmeyiniz.

Sayın hatip, konu$urken 30 milyon, 30,5 milyon zavallı diye bir tâbir kullandı-
nız. Bu “zavallı” sözü millet için kullanılmak bakımından arkada$larımız tarafından 
yakı$maz bulundu. Lütfen bu yakı$ıksız tâbirinizi daha yakı$ıklı bir tâbirle tavzih 
ediniz. (Soldan alkı"lar)

T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN (Devamla) — !statistiklere ait bir söz-
dür. E&er bir memlekette ayda adam ba$ına bir tek yumurta dü$üyorsa, bu zavallı 
bir istatistiktir. Bu, bütün insanlı&ın kalbindeki insan sevgisini tahrik edecek, ayıp-
ça bir istatistiktir, hattâ. Ben sormak isterim, bu memlekette $imdiye kadar bazı 
fikirleri oldu&undan da daha ba$ka türlü göstermeye çalı$arak ikide birde entelek-
tüelleri kitap yazanları kitap çevirenleri hürriyet var diyerekten olmadık belâlara 
sürükliyenler bütün bu yasaklara ra&men ne getirmi$lerdir Türkiye’ye? Gecekondu-
ların sayıcı meydanda; UNESCO istatistiklerinde Türkiye’nin yeryüzünün en geri 
on devletinden biri oldu&u da meydanda. Bu duruma dü$mek için mi yasak edil-
mi$tir, bu fikirlerin hepsi? Bunu ö&renmek isterdik. Bugün bu özgürlü&e eri$meye 
ba$ladı&ımız ölçüde bir seviye kazanmı$tır Türkiye Büyük Millet Meclisi, bilhassa 
bu son oturumda ve hakikaten bunun mutlulu&unu mü$terek payla$mamız gerekir. 
(T.$.P. sıralarından alkı"lar, A.P. sıralarından gürültüler)

AHMET N"HAT AKAY (Çanakkale) — Seninle mi seviye kazandı?

BA$KAN — Sayın Çetin Altan… (Gürültüler) Efendim, lütfen müdahale etme-
yiniz, sizin müdahaleniz de usulsüz oluyor.



Sayın Çetin Altan, konu$urken, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu son toplan-
tısında seviye kazandı, diyorsunuz. Bu sözünüz bundan evvelkine nisbetle daha 
yükseldi, daha evvel seviyesizdi mânasına gelen bir anlam çıkarıyor arkada$larımız. 
Lütfen bu hususu tavzih ediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisine kar$ı seviyesizlik 
izafe eden bir tâbir kullanamazsınız; lütfen bunu tavzih ediniz.

T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN (Devamla) — Namütenahiye do&ru, 
bütün insanlıkla beraber, insanlar dü$ünüp do&ruyu bulmaya alı$tıkları ölçüde 
yükselme demektir. Dünden bugün daha seviyeli, yarın bugünden daha seviyeli, 
yüz sene sonrası bugünden daha seviyeli ve insanlık ebediyete do&ru daima daha 
seviyeli olacaktır. Elbette ki bugün dünden daha seviyeli idi. Elbette ki ilerisi bu-
günden daha seviyeli olacaktır. (T.$.P. sıralarından alkı"lar) Birtakım kelimelerin 
anlamlarının derinli&indeki felsefi gerçekleri görmek gerekir bazı meseleleri anlı-
yabilmek için. Seviye, yükselme demektir.

"imdi gelelim pek övülen, Türkiye’yi kurtaraca&ı iddia edilen ve ancak öyle 
kurtarılaca&ı iddia edilen bu kapitalist iktisat, ancak kapitalizmle özgür, hür nasıl 
kalkınılır? (Soldan gürültüler)

BA$KAN — Bir dakika Sayın Çetin Altan.

Muhterem arkada$larım, kendiniz için hassasiyet sandı&ınız konularda aleyh-
te tezahürat yapıyorsunuz. Hatibe müdahale etmek de, aynı $ekilde hatip noktasın-
dan hassasiyetle üzerinde durulacak noktadır. Çok rica ederim, müdahale etmeyi-
niz, rahatça konu$masını tamamlıyabilsin. (“Bravo” sesleri, alkı"lar)

T.".P. GRUPU ADINA ÇET"N ALTAN (Devamla) — "imdi yabancılardan isim 
saymıya ba$ladı&ımız zaman çok çıkar. Yalnız bunlardan hangisininki Türkiye’nin 
durumuna uygundur, onu seçmesini bilmeli. Demincek Feyzio&lu arkada$ım gayet 
iyi i$aret etti. Batı kapitalizmi kendisini servete garkederken, yeryüzünde bugün 
1,5 milyar insan aç ve biilâçtır. Onların sırtından, buradaki Türklerin çekti&i sı-
kıntılar sayesinde, biraz da birikmi$tir o paralar. E&er Türkiye’de bundan 200 sene 
önce ba$lamı$ olan bir kapital birikimi havası içinde sömürece&i bir ba$ka zavallı 
ülke bulacak ise ve orasının sırtından Türkiye’de millî geliri artıracak ve bölü$ü-
münü de içerdeki emekçi partilerin denetimi altında taksim edecek ise hakikaten 
yapabilir. Ama ben zannediyorum ki ve sadece ben de&il; iktisat ilmini bir görünü-
$ün dı$ güzelli&i olarak de&il, gerçekte o memlekete uyan sistem olarak, ara$tırma 
yapanlar geri ülkelerin kapitalist düzenle, katı kapitalist düzenle kalkınamıyaca&ını 
ortaya koymu$lardır. Bugün 20’nci yüzyılda yeryüzü entelicansyasının, dü$ünürle-
rinin, bilginlerinin, aydınlarının en çok üzerinde durdukları nokta bu geri kalmı$ 
ülkeler problemidir. Bu ülkelerin vaktiyle 18’nci yüzyılda ba$lıyan sermaye birikimi 
içindeki hareketleri kendileri de benimsiyerek kalkmamıyacakları sonucunu ver-
mi$tir yapılan ara$tırmalar. Bunların önde gelen sözcülerinden Jözyö de Castro, bu 
bir iktisatçıdır. (A.P. sıralarından “Fidel Castro mu?” sesleri) O Castro de&il, Brezilyalı 
bir âlimdir. (Gülü"meler) Kendisi yakın zamana kadar Dünya Açlıkla Sava$ Birli&i 
Ba$kanı idi. Truman’ın yakınlarındandır. Trumanla yaptı&ı görü$melerin önemli 



kısımlarını yayınlamı$tır ve onun hem kendi memleketi üzerinde yani Brezilya’da, 
hem de di&er geri kalmı$ ülkeler üzerinde ara$tırmaları vardır. Orada bakın ne 
der: “Büyük kuvvetlerin, sömürge memleketlerinin ekonomilerini evrensel bir 
ekonomik dayanı$ma sistemi içinde bütünle$tirmeden, hiçbir zaman bir çıkarları 
olmamı$tır. Gerekli olan ekonomik bütünle$medir. Dünya ekonomisi içinde bu bü-
tünle$meyi getirmiyorlarsa; sömürge memleketler için, fakir memleketler için, aç 
memleketler için hazırlanan bütün plânlar uydurma $eylerden ba$ka bir $ey de&il-
dir. Halkı açlı&ından ve sefaletinden kurtarmanın tek yolu sanayile$medir. Çünkü 
yalnız sanayi memleketleri karınlarını doyururlar. Tarım memleketleri ise açlık ve 
kıtlık memleketleridir. Ama ne tip bir sanayile$medir söz konusu olan? Sömürge 
tipi bir sanayile$me vardır. Bu tipte, co&rafi bakımdan millî olan sanayiler kurulur. 
Ama bunlar ekonomik bakımdan milletlerarasıdır ve kuruldu&u ülkeye ait de&ildir. 
Kütleleri bütünle$tiren gerçek, ekonomik geli$mede vardır. Sömürge tipi geli$me, 
her zaman küçük seçkinler zümresini zenginle$tirir ve nüfusun büyük kütlesini 
daha da sefille$tirir. Gerçekten az geli$mi$ ülkelerde daima çok ileri bir ya$ama se-
viyesinde olan küçük bir azınlık ve kapitalizm öncesi feodal, hattâ feodal öncesi 
$artlarda ya$ıyan bir ço&unluk vardır ve i$te bunun içindir ki, Güney Amerikalı, 
Afrikalı, Asyalı halklar açlıklarının ve sefaletlerinin tabiatın de&il; sosyal adaletsiz-
li&in ürünleri oldu&unun bilincine varmaktadırlar.” Bunun yanında aynı görü$ün 
paralelinde ba$ka müelliflerden yine aynı konuda istatistikleri arz etmek isterim ve 
bunlar en yeni istatistiklerdir.

“Birle$ik Amerika 1945’ten 1953 yılına kadar dı$ ülkelere 6 milyar 346 milyon 
dolarlık özel sermaye ihracetmi$tir.” Nedir buna kar$ılık dı$ ülkelerdeki özel yatı-
rımlardan sa&lanan gelir? Aynı dönemde tam 11 milyar 656 milyon dolar. Yani bir 
koy, iki al. Bunu diyen !ngiliz iktisatçısı Gotton, “Sermaye !hracatı” adlı eserinde 
ortaya koymaktadır. Arjantinli tanınmı$ iktisatçı Dr. Fredik, Güney Amerika’da-
ki yabancı sermaye konusunda $u bilgileri vermektedir: “Güney Amerika’ya gelen 
sermayelerin toplamı 9,6 milyar dolar oldu&u halde, Güney Amerika’dan dı$ ülkele-
re yapılan transferlerin toplamı 13,4 milyar dolardır. (Soldan “Programla ne alâkası 
var?” sesi) Program; bu sistem kalkınmayı öngören bir felsefenin içinde örülmü$ 
oldu&u için, yeryüzünde geri kalmı$ ülkeler problemleriyle ilgilenen bilim adamları-
nın sözlerini ortaya koyarak her hangi bir tehlikeli yola sapma e&ilimi ba$lamı$sa ve 
bir bakıma da Osmanlı devrindeki Düyunu Umumiyeye garip bir paralel çekmekte 
olan konsorsiyum da yeni iktidarımızla birlikte yeni bir fikre sahibolmu$sa; “özel 
sektörden özel sektöre” bunun içindeki anlamı de&erlendirmek bakımından bunla-
rı sıralamakta fayda görmü$üzdür.

Bir memlekette kalkınma sistemleri üzerinde konu$ulurken, en hazin olan 
$ey ikide bir de bir tarafı hürriyetsizlik getirme istidadında olan fikirlere sahibol-
makla itham etmektir. Çünkü bu bir mantık ölçüsü içinde hürriyetsizli&in bizatihi 
kendisini yapmaktır. Çünkü $imdiye kadar bu Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
söylenilmesine alı$ık olmıyan sözler ancak hürriyet ortamı içinde söylenebilmi$tir. 
Oysa ki, içinde çok büyük do&ruların oldu&u bu sözler yakın tarihlerimize kadar 



hürriyetleri tehdidedecek cinsinden sözler sayılarak gazetelere yazılmasına dahi 
engel olunmaya çalı$ılmı$ sözlerdendir. Bunları konu$maktan nasıl bir sakınca 
gelmektedir ki, Türkiye’ye ki, asıl $imdi gerçek demokrasinin her türlü görü$ünün 
ortaya çıkmasındaki bahtiyarlı&a hep birlikte kavu$mu$ bulunuyoruz. Onun için 
ikide birde kelimelerin sadece Türkiye’deki siyaset edebiyatındaki anlamını kulla-
nıp hürriyet, hürriyet, hürriyet diye bunun iktisadi plândaki yerlerini tam olarak 
halkın kar$ısına çıkarmadan kullanmak bazı $eyleri gölgelemekte ve dü$ünceleri 
biraz da bulandırmaktadır.

Çünkü kapitalist görü$te, bundan 7 sene evvel yazdı&ını bugün de&i$tirmek 
imkânları var. (T.$.P. sıralarından alkı"lar) Yani bu $ekilde bir davranı$ günün icabına 
göre insanın ki$isel çıkarma çok büyük hak tanıyan kapitalist düzende kendi ki$isel 
çıkarı için insanın zaman zaman görü$lerini de&i$tirmesi, bu hürriyetin tanınması 
vardır ve olmalıdır; olabilir de. Ama, bu $ekildeki bir felsefenin sözcüsü çıkıp da 
insanların aklını bulandırmak yüzünden bu sosyalistler de $öyle, $öyle söylerler, 
dememelidir. Çünkü hiçbir sosyalist, hiçbir zaman bir mantıki ve bilimsel çeli$meye 
dü$memi$tir. (A.P. sıralarından “o, o” sesleri) Do&rudan do&ruya bilim içinde kalır, 
bilim içinde konu$ur. (A.P. sıralarından “o, o” sesleri, T.$.P. sıralarından alkı"lar) E&er 
bu söz do&ru de&ilse, o zaman kâr müessesesinin ne ölçüde ve kimin sırtından çık-
tı&ını açıkça ispat edelim ve tersini söyleyip ispat edebilecek bir insan da yeryüzün-
de mevcudolmamı$tır $imdiye kadar. (A.P. sıralarından “o, o” sesleri ve gülü"meler, 
T.$.P. sıralarından alkı"lar) Evet olmamı$tır. Bunlar ispat edilmi$ $eyler. Ne yazık ki, 
Türkiye’mize yeni yeni geliyor. Gayet basittir efendim. Yevmiye ile yaratılan de&er 
arasındaki farkın kapitalistin cebine girmesidir. Bunu da elbette ki tenkid etmek 
orada yevmiye alarak gerçek de&eri yaratmakta olan adamın hakkıdır.

BA$KAN — Sayın Çetin Altan; bu konu$malarınızın Hükümet Programı ile 
ne yönden ilgili oldu&unu da belirterek, sadet içinde konu$manıza devam etmenizi 
rica ederim.

ÇET"N ALTAN (Devamla) — Çok önemli bir yerle ilgilidir. Kapitalist bir gö-
rü$ tarzının nedenlerini ortaya koyup tenkidinin nasıl yapılabilece&inin ifadesidir 
bunlar. Bir sosyalist, kapitalist düzenin ve kapitalist iktidarın hangi zümreleri ko-
ruyaca&ını ortaya koyabilmesi için evvelâ kapitalin tenkidini yapması lâzım. Bunlar 
ba$ka ülkelerde ve Batı demokrasilerinde ta öteden beri yapıldı&ı için tekrarlanmı-
yan $eylerdir; artık herkes bilir bunları. Ama biz henüz yeni girdik bu hakiki gerçek 
demokrasiye. Bu demokrasiye do&ru yeni yeni ilerlemekteyiz. Bilmekte çok fayda 
vardır, hangi görü$ten yana olursak olalım. Kapital nedir? Nasıl birikir? Kimin sır-
tından birikir? Geri kalmı$ bir ülkede sömürge ve dominyonu ve hattâ dı$ pazarı 
olmadan kapital biriktirmek mümkün müdür, de&il midir? Yabancı sermaye gelirse 
nasıl gelir? Niçin gelir? Yabancılar bizi bizden daha çok dü$ünür mü, dü$ünmez mi? 
Neden illâ da devletten devlete olan yardımı reddetmek e&ilimi içine gireriz de, özel 
sektörden özel sektöre olan yardımı pek benimsenmiye yatkın ifadeler arz ederiz? 
Bunların derinli&inde Türkiye’de bir küçücük 25 bin lira alan be$yüz bin ki$i ile geri-
ye kalan 35 milyarı bölü$meye çalı$an 30,5 milyon insanın hayat macerası yatmak-



tadır ve $imdiye kadar Türkiye’nin muhafazakâr görü$lü siyasileri kendi alanların-
daki kısır çeki$melerle bu gerçek tablonun derinli&indeki, temelindeki bozuklukları 
görmemezli&e gelmi$ ve ayrıca o 30,5 milyona mensup insanların; Anayasada altı 
çizilerek yazılması gereken seçilme hakkını kullanmalarını, partilere aday olma $ar-
tının epeyce bir meblâ&a yükselen bir para ile kayıtlanması ile biraz da engellemi$-
lerdir. Bu, öyle bir sistem olmaya ba$lamı$tır ki, ben hiçbir arkada$ımı hiçbir $ekilde 
itham etmek istemem, ama insanlar birbirleriyle konu$arak, ba$ka parlâmentolara 
da gidip dinlemeye her zaman fırsat ve vakit bulamadıklarından; kitap okumaya da 
nisbeten yeryüzünün en geri kalmı$ okuma-yazmada sekizinci ülkesi oldu&umuz 
için, yani anlamıyabilirler ve hakikaten bunları tehlikeli fikirler olarak görürler. !$te 
sosyalistler gelirse $öyle olur... Bakın ben sosyalistim. !ftihar ederim sosyalistlikle. 
Ben fena $eyler mi söylüyorum? Yalan $eyler mi söylüyorum? Gayet do&ru kitap 
diyorum, âlim ismi sayıyorum, halkın soyulmasından bahsediyorum; hangi sistem-
de, nasıl soyuldu&unu anlatmıya çalı$ıyorum. Biraz evvel kapitalist görü$ün yani 
mutlu azınlı&ın zengin oldu&u nisbette halkın da daha sonradan zengin olaca&ı fel-
sefesini dü$ünen Aydın Yalçın arkada$ım geldi, birtakım rakamlar söyledi. Daha 
sonra Feyzio&lu çıktı, daha evvel yazdı&ı yazılarla sonraki ifadelerini kar$ıla$tırdı. 
Sonra plânla mı daha hızlı kalkındık, plânsız devirde mi daha hızlı kalkındık, onlar 
kar$ıla$tırıldı. Bunlar güzel $eyler, kötü $eyler de&il. "imdi bunların içinde yalnız 
bir $ey eksik kalıyor. Yani kapitalizm nedir? Daha çok kimin i$ine yarar? (Gülü"-
meler) Bu, yani halkın i$ine yarar mı? Yoksa muayyen bir çıkarcılar çevresinin mi 
i$ine yarar ve bunun dı$ında sistemler var mıdır, yok mudur? Kapitalizm bir çevre-
de nasıl denetlenir Parlâmentoda? Kapitalizm halka acıdı&ı için kendisinden taviz 
verir mi? Yani ki$ilerin kazanç hürriyetini serbest bırakır, o kazansın, kazansın, 
sonra kendili&inden acır, üzülür, vatanda$ da fukaradır, der, para vermeye kalkar 
mı? Yani grev ve toplu sözle$me olmasaydı, patronlar kendiliklerinden ücretleri ar-
tırırlar mıydı? "imdi bütün bu felsefenin; yani ben kendi paçamı kurtardı&ım kadar 
kurtarayım, herkes çalı$tı&ı kadar kendi paçasını kurtarır... Bu ferdiyetçi zihniyetin 
geri kalmı$ ülkelerde yarattı&ı korkunç bir durum vardır arkada$lar. Bu her türlü 
yoldan, her türlü $ekilde ille de daha çok parayı ben alıp cebime koyayım arzularını 
insanlarda kamçılar ve bu bir kalkınma dinamizmi de&il, bir çözülme dinamizmi ge-
tirir. Muslukçu bir muslu&u yapar, kar$ılı&ında fazla para ister. Bir camcı cam takar, 
kar$ılı&ında fazla para ister. O da en a$a&ı yerlerde, sıkıntı içindedir ve daha fazla 
kazanmanın yolunu yaptı&ından, yani topluma verdi&inden daha fazlasını almak 
çabası içinde olmasıdır. Kapitalizm bu demektir. Kendisinin topluma yarattı&ı ve 
verdi&i de&erden daha fazlasını toplumdan almak... Sosyalistler bunu kabul etmez-
ler. Sosyalistler topluma verdi&i kadarını toplumdan alacaksın prensibine inanırlar. 
Onun için, sayın arkada$ım çok imalı bir $ekilde maraba diye takıldı.

HAM"T FENDO%LU (Malatya) — Tamam.

ÇET"N ALTAN (Devamla) — Bir maraba varsa bu memlekette hepimizin yü-
re&i onun yanında çarpmalıdır ve çarpar. (T.$.P. sıralarından alkı"lar, soldan gürültü-
ler) E&er topraksız köylü var ise; hesabını karı$tırmıyalım, 300 bin mi, 500 bin mi? 



Acaba biz de onlar kadar topraksız olsak. 25 kuru$a $urada, Meclisin lokantasında 
çorba içiyoruz, o bulamıyor. Sonra, ikincisi; aynı kapitalist görü$ün bir ba$ka hal-
kasıdır. Burada milletvekili arkada$larım sabah, ak$am grup odalarından ziyaretçi 
kapılarına ko$u$uyorlar. 4 tane zavallı, fukara, peri$an, istatistik bakımından zaval-
lı... Halk gelecekte...

BA$KAN — Sayın hatip, lütfen efendim, mevzu dı$ına çıkıyorsunuz. Hükü-
met Programının münaka$asında Türkiye !$çi Partisi Grupu adına konu$uyorsu-
nuz, $ahsınız adına da konu$muyorsunuz. Lütfen sadet içinde olunuz. Sizi ikinci 
defadır sadet içine davet ediyorum. Tüzükte bunun bir mânası vardır Sayın Çetin 
Altan.

ÇET"N ALTAN (Devamla) — Efendim, Hükümetimiz kapitalist bir Hükü-
mettir. Kapitalist bir program getirmi$tir. Kapitalist bir programın kendisini ten-
kid ederken vakaları sıralıyorum. Yani kapitalist dengesi a&ır basan bir Büyük Mil-
let Meclisinde kapitalist milletvekillerinin macerasını anlatıyorum. (Gülü"meler) 
Halk geldi&i vakit kapıya, teker teker hastaneye hasta yatırmak için 50 kâ&ıt çıkarıp 
vermek, otobüs parasını ödemek için, çocu&una mektep bulmak için teker teker 
u&ra$ıyor. Çünkü bu bir ferdî sistemdir. Teker teker u&ra$tırır hepinizi. Biz bunu 
temelinden düzeltmek istiyen görü$lere sahibiz. Onun için reform isteriz.

BA$KAN — Sayın Çetin Altan bir dakika.

Muhterem arkada$lar, !çtüzü&ümüzde Reis hatibi sadece davet eder, iki defa 
sadede davet ettikten sonra sadet dı$ı konu$maya devam ederse, o birle$imde ko-
nu$maya devam edip etmemesi hususunu Heyeti Umumiyenin oyuna arz eder hük-
mü vardır.

AL" TURANLI (Adıyaman) — Sayın Ba$kan, sarho$lu&u meydanda muayene 
edin, mâni olun.

BA$KAN — Efendim oturun bir kere. Sayın Çetin Altan, bu sebeple konu$ma-
nıza sadet dı$ına çıkmadan devam ediniz lütfen.

Muhterem arkada$larım, öbür hususa gelince; (Hangi husus sesleri…) Hangi 
husus olaca&ını söyliyece&im, çok rica ederim.

Muhterem arkada$lar; i$te $imdi yüksek sesle ifade edilen husus, Riyasetimize 
de intikal eden 5-6 tane önerge ile intikal ettirilmi$tir. Muhterem arkada$lar, !çtü-
zü&ümüzde bir kimsenin sarho$ olup olmadı&ını muayene etmek diye bir usul yok-
tur. Sadece burada, !çtüzü&ün ortaya koydu&u ölçüler içinde normal, muvazeneli 
hareket etme vardır. Bunun dı$ında hareket etmeme halini Tüzük menetmi$tir. Bu 
sebeple, hangi sebeple olursa olsun kimsenin $u veya bu yolda muayenesi ne tale-
bedilebilir, ne de bu yolda bir önerge okutulabilir. Çok rica ederim.

Sayın Altan, siz de 3’üncü bir sadet dı$ı ikazına imkân vermeden konu$manıza 
devam ediniz, efendim.

!BRAH!M ETEM KILIÇO%LU (Giresun) — Usul hakkında söz istiyorum 
efendim.



BA$KAN — Efendim bir hatip konu$urken ikinci bir hatibe, ikinci bir kimse-
ye söz verilmez: Usul hakkındaki konu$manızı da kürsüdeki hatibin sözü bittikten 
sonra yaparsınız. Buyurun Sayın hatip.

ÇET!N ALTAN (Devamla) — $stiyenlere aynı "ekilde hitabetmeleri gerçi bir Mec-
lis havasının tatlılı#ı içinde olabilir, ama biz burada gerçekken bu memleketi bugünkü 
duruma dü"ürmü" olan kapitalizmin tenkidini ilk defa yapmak özürlü#üne eri"mi" in-
sanlardanız. Bunun kar"ısında bu kadar "akacı çıkmamak, Büyük Meclise daha çok ya-
kı"ır gibi gelirdi bana. (Alkı"lar) Aynı ölçüde konu$mamıza devam ederken neden 
kapitalist sistem Türkiye’yi kalkındıramaz, neden kapitalist iktidar ve kapitalist 
Hükümet bu programiyle ba$arıya ula$amıyacaktır? Ve biz bunların altını çizerek 
yine buraya gelece&iz. Onun için $imdiden tesbit ediyoruz. Verile verile Türkiye’ye 
kapitalist sistemle kalkınma çabası içindeki Pakistan Devleti ki, yakın dostumuzdur. 
O örnek veriliyor. Biz Pakistan’la aynı durum içinde olan iki dost Devletiz. Fakat 
Pakistan’ın hiç ismini duymadı&ım Papanek vasıta siyle kalkındırılmasını ikide bir-
de sık sık tekrarlıyarak Papanek $öyle yaptı, Papanek böyle yaptı dediler.

Fakat benim aklıma daha ba$ka $eyler de geldi, o sırada. Bizim de bir türlü 
mahreç bulamıyan ihracatçılarımız, Asya’da çok daha uzak yerlere do&ru gitmeye 
ba$ladılar. Papanek’in kalkındırma metotları üzerinde Pakistan’da ne kadar muvaf-
fak oldu&unu dile getirirken, arkada$ım yeryüzünü çok daha geni$ ölçüler içinde 
mütalâa etmesi de bir gerçe&i ortaya koymak bakımından; ola ki her türlü pe$in ve 
art dü$ünceyi kenara iterek Türkiye’nin ortamına ve bütün halkın yararına sadece 
bir muayyen zümrenin, sadece Maçka, Suadiye ve Ankara’daki büyük bulvar kenarı 
de&il, bütün Türkiye’nin ta Derik’teki dostlardan Hakkâri’dekilerden, !stanbul’daki 
gecekonduların hepsi, bunların hepsi için bir anket yapmaya kalksak $urada, Tür-
kiye’deki halkımızın ne kadar durumundan memnundur diye. Gelecek sıkıntı mek-
tuplarını okumaya sade bizim de&il, çocuklarımızın da ömrü yetmez arkada$lar. 
Bu gerçekleri bu $ekilde konu$makta fayda vardır. Bunlar $imdiye kadar yasaklıdır, 
tehlikelidir. Niye tehlikelidir? Yani halkın fukaralı&ından bahsetmek, onun fuka-
ralı&ının çareleri üzerine e&ilmek ve bu fukaralı&ın sebeplerini bulurken bazan da 
ceplerde hak edilmemi$ fazla paralar bulmak fena bir $ey de&ildir. Do&ru bir $ey-
dir. Demokrasi bunun için faydalıdır. Meselâ biliyorum ki, seçimlerden evvel bu 
kapitalist düzenin hemen daha ilk adımında 35 milyon lira birkaç firmanın demir 
hikâyesinden cebine girmi$tir, E&er Hükümet programı aynı istikamette geli$ecek 
ise yani bazı çevreleri Hükümet fabrikalarından ucuza kapattıkları maddeleri halka 
pahalı pahalı satma neticesinde elde edecekleri paralarla yatırıma gidecekler ve i$ 
sahası açacaklar ise, bunun yüzü astarından çok daha pahalıya mal olacak bir sistem 
demektir. Yani hem vergi, pek o kadar alınmasın, mal beyanına tabi tutmayalım. 
Sermaye biriktirsinler. Bu sermayeleri yabancı özel $irketleriyle beraber yapsınlar. 
Bunlar i$ sahası açtıkça her hangi bir i$ bulan günde 5 lirayla, 10 liraya yevmiye 
ile çalı$an ki$i sosyal adalete kavu$mu$ sayılır. Çünkü en büyük sosyal adaletsizlik 
i$sizlikmi$. !$ bulur bulmaz sosyal adalete kavu$mu$ olur, memleket de kurtulur 
diye dü$üneceksek biz, bu hakikaten sakat bir yoldur ve bu yoldan kalkınmı$ bir 



tek az geli$mi$ ülke yoktur, yeryüzünde, bir ikinci örne&i yoktur bunun. Bunun 
da misalleri vardır. E&er öyle olsaydı bu sistem içinde Lâtin Amerika devletlerinin 
$imdiye kadar çok kalkınmı$ olmaları gerekirdi. Biz Lâtin Amerika devletlerini 
karikatür mecmualarından ö&renirdik, eskiden, ikide birde ihtilâl olur diye... Ne 
zaman ki, Türkiye’ye Amerikan emperyalizmi kendi bayra&ını dikmeye heves etti, 
o zaman o karikatürlerin anlamını yürekten kavramaya ba$ladık. Çünkü yabancı 
bir devletin iktisadi kaynaklarını ve dolayısiyle askerî gücünü kendi istikametinde 
kullanma niyeti, ta$ımaya ba$laması o memlekette birtakım bozukluklar meyda-
na getirir. Lâtin Amerika devletleri o bizim karikatür dergilerine kadar aksetmi$; 
sabah ak$am ihtilâl olma havasına i$te bu bizim yeni temasa geçti&imiz hikâye ile 
çok eskiden beri ha$ır ne$ir oldukları için u&ramı$lardır. Yoktur ba$ka türlü yolu. 
Bütün iktisat bilginleri, dü$ünürler, bu konuları tartı$anlar bunda mutabıktırlar. 
Yabancı sermaye alınmaz mı? Alınır, ama fena bir teklif tarzı de&ildir, devletten 
devlete yapılacak bir yardım üzerinde durmak. Neden ille de özel sektörden özel 
sektöre. Aynı hikâye bizim Devlet eliyle aldı&ımız bu&daylarda da çalı$ıyor. Bize 
kendi gıda madde fazlasını Amerika, Türk parası kar$ılı&ı veriyor, Merkez Bankası-
na bloke ediyoruz paraları. Bunun bir kısmını sonra geri veriyor. Ama yüzde ellisini 
de kendi gemisiyle ta$ıtmak $artını ko$uyor, istedi&i navlun piyasa navlununun çok 
üstünde oluyor. "imdi bakın bu devletçiymi$ gibi gözüken, yani Devletin istedi&i 
bu&day gelirken bizim Türk parası olarak Merkez Bankasına Amerika namı hesa-
bına yatırdı&ımız paralar Amerika tarafından nerede kullanılıyor? Gerçi Hükümet 
programında bunlara inilmemi$. Ama ikili anla$malara da inilmemi$. Amerika’yla 
bizim dostlu&umuz sanki pek içli-dı$lı de&ilmi$ gibi dokunulmu$, Amerikan me-
selesine. Hâlbuki Amerika’yla bizim durumumuz hakikaten üzerinde çok önemle 
durmamız gereken bir meseledir. Amerika’yla biz hiçbir Devletle tarihimizde ol-
madı&ımız kadar sefertası haline döndük. Yani çok içli-dı$lıyız. Onlar namına ban-
kaya para yatırıyoruz. Onların Türkiye’de otuzbe$ milyon metre kare arazisi var. 
Arkada$larım ben hakikaten oradan baktım, (Adalet Partisi sıralarından "iddetli gü-
rültüler) heyecanlandılar. Bilmiyorlar meseleyi. 35 milyon metre kare Amerika’nın 
arazisi var. (Gürültüler “ne demek o” sesleri) NATO üssü de&il, Amerikan Millî Savun-
ma Bakanlı&ına ba&lıdır. Millî Savunma Bakanlı&ına ba&lıdır; bilmekte fayda vardır, 
ikili anla$maları bilmekte fayda vardır, iyi niyetle konu$uyoruz. (Gürültüler, A.P. ve 
C.H.P. saflarından aya#a kalkmalar)

"RFAN SOLMAZER (Tokat) — Do&rudur.

AHMET TOPALO%LU (Adana) — Yalan.

BA$KAN — Sayın Çetin Altan, Sayın hatip (Devam etsin, sesleri) Efendim, de-
vam etsin diyorsunuz kimseden müsaade alınarak bir $ey devam etmiyor, nizam 
ne ise, Tüzük ne ise ona göre gidiyor... (Gürültüler) Sayın hatip, 35 bin metrekare 
araziyi... (35 bin metrekare de#il, 35 milyon metrekare, sesleri) 35 milyon metre kare 
arazi... (Gürültüler) Lütfen yerinize oturun arkada$lar; Sayın !rfan Solmazer lütfen 
yerinize oturun. (Gürültüler, çan sesleri) Lütfen Meclis çalı$malarını aksatamazsı-



nız. !dare Âmirleri lütfen vazife görsünler. (Gürültüler, aya#a kalkmalar) Lütfen ye-
rinize oturun efendim. (!iddetli gürültüler)

Muhterem arkada$larım, söz almadan konu$tu&u ve Mecliste gürültülere se-
bebiyet verdi&i için Sayın !rfan Solmazer’e bir ihtar veriyorum. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler; Hamit Fendo&luna da ver, sesleri)

Sayın Çetin Altan bahsetti&iniz...

ÇET"N ALTAN (Devamla) — Anlatmaya devam ediyorum. Kuley kredisi me-
selesine geliyorum.

BA$KAN — Evvelâ ben konu$uyorum, lütfen dinleyiniz. Bahsetti&iniz mesa-
hadaki yerler Türkiye ile bir ba$ka ecnebi devlet arasında bir anla$ma icabı Türk 
Milletinin hükümranlık hakkını kullanarak bu anla$ma icabı olmıyan bir yer midir? 
Yani buna Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyetinin me$ru Hükümeti imza atarak ve 
imza atması da hükümranlık hakkını kullanmak yolunda yapılmamı$ mıdır? Fiilen 
gelip i$gal mi edilmi$tir bu topraklar? Lütfen tavzih ediniz ve bu yolda tavzih sade-
dinde beyanlarınıza devam ederken yeni tahrik ölçülerinden sakınınız.

ÇET"N ALTAN (Devamla) — Bu ikili anla$maları dü$mü$ bir Hükümet imza-
lamı$tır, bunu arz ederim. Iskat edilmi$ bir Hükümet... (Gürültüler) Bu bu&daylar 
Türk parasiyle geldi&i vakit Türkiye’ye kar$ılı&ında Merkez Bankasına yatırdı&ımız 
meblâ&, Amerikan makamları tarafından nasıl kullanılmaktadır, bunun tam ke-
sin $ekli halk tarafından bilinmemektedir. Bir Kuley kredisi diye Amerikalı Senatör 
Kuley’in kabul etti&i geri ülkelere yardım bahanesiyle, geri ülkeleri sömürge ve pa-
zar yeri haline getirme icadı vardır. Ve bu Kuley adlı senatörün kanununa göre, 
Amerika’nın geri ülkeye sattı&ı ve onun parasiyle sattı&ı mallardan aldı&ı yerli pa-
rayı kredi olarak o memlekette kullanabilir. Yani biz Amerika namı hesabına yatır-
dı&ımız Türk paralarına Amerika Türkiye içinde istedi&i gibi kullanabilir ve kredi 
verebilir. Kredi verirken bazı $artları vardır. Ya Amerikan sermayesiyle ortak olacak 
bir i$ adamı; ya hammaddesini Amerika’dan getirecek bir i$ adamı; krediyi bunla-
ra verir. Ve Türk parasiyle aldı&ımız gibi gözüken bu&daylar verdi&imiz paraların 
tekrar Amerikan sermayesiyle ortak olmak $artı kar$ılı&ında kredi olarak verildi&i 
için ve o Amerikan sermayesi de Yabancı Sermayeyi Te$vik Kanunu mucibince elde 
etti&i kârı rahatça dı$arıya çıkarabilece&i için yahut hammadesi Amerika’dan alın-
ma $artı ko$uldu&u için, döviz olarak tekrar Amerika’ya döner. Ve biz de bu&day-
ları gerçekten Türk parasiyle satınaldı&ımızı zannederiz. Aslında aynı ölçüde döviz 
Amerika’ya geri dönmektedir.

!imdi bu çe"it gayet maharetle hazırlanmı" ve yer yüzünde yalnız kendi çıkarı ve 
kendi kazancı felsefesine inanmı" sistemlerle ha"ır ne"ir olur ve kalkınmamızı onlara 
ba#larken, bilmem arz edebiliyor muyum? Nasıl zor ve tehlikeli tuzakların etrafında do-
la"maktayız. Yabancı sermaye diye Türkiye’de "imdiye kadar ne kadar gayret sarf edil-
mi"se ta Sulhan Hamit zamanındaki Fehim Pa"alardan ba"lar Doyçe Banktan geçer, eski 
bir tarihi vardır, daima Türkiye’nin ba"ına, sonunda bir felâket getirmi"tir. O bakım-
dan Türkiye’nin yakın tarihteki iktisadi maceralarını çok yakından incelemeden, 



Osmanlı devrinde yabancı $irketlerin idare Meclisleri üyeliklerini saraydan kimler 
payla$mı$tı; ad, ad, isim, isim sıralıyacak kadar bilmeden, Me$rutiyet zamanında 
hangi yabancı $irketler Türkiye’ye gelmi$lerdi, bunları derinli&ine incelemeden ye-
niden bir yabancı sermaye macerası içinde, üstelik de her türlü kontrolü, hürriyet-
lere kar$ı davranı$lardır, diye kenara iterek alabildi&ine serbest bir ortam yaratmak 
arzusu ile harekete geçmek, eskiden bu memleketin raslamı$ oıdu&u kötü neticeleri 
bir sosyoloji ve iktisat kanunu olarak kimse istemedi&i halde kendili&inden tecel-
li ettirebilir, bunu söylemek bir görevdir. Bunu söylemek sadece bir milletvekili-
nin ki$isel görü$ü de&ildir. Bilim böyle söylüyor. Bir bilimi objektif olarak kendi 
çıkarının dı$ında sırf ilimdir diyerek yalın olarak inanmı$ insanlar bu gerçe&i bu 
$ekilde teslim etmek zorundadırlar. Hükümetin programının en önemli kısımların-
dan bir tanesini te$kil etmekte olan millî e&itim bahsi gene aynı kapitalist görü$ün 
bir ba$ka parçası olarak kar$ımıza gelmi$ bulunmaktadır. Bütün çocukları okuta-
ca&ız. Ve içlerinden kabiliyetli olanlar üniversiteye kadar yükselebilir. Kabiliyetli 
olanları kim ayırdedecektir? Bu memlekette bugün bir milyon, çocuk mektebe gi-
demiyor. 16 bin köyde okul yok, okul olan yerlerde ö&retmen yok. Ö#retmen olan 
yerlerde kitap yok kitap olan yerlerde yakacak, odun yok. Yazı yazacak kalem yok. 
Kara tahta yok. Bunu tutup da bir yandan kapitalist sistemle, yani en çok zengin 
olanlar çocuklarını pe$in, pe$in en iyi yerlerde okuturlar, ama fakir fukara halk, 
ancak yatırımlar ilerledikçe ve zenginler yatırımlarından çok ürkek olan sermaye-
yi de korkutulmaması $artını da illeri sürerek daha fazla yatırımlara giderler de 
ta sonunda, zavallı Kars’ın köyündeki bir çocukca&ızı bir mektebe dü$ecek kadar 
Hükümete vergi verirlerse, o da servet beyanı gibi hiçbir kayda tabi de&il, hiçbir 
ara$tırmaya tabi de&il. Hele sormak, sen kaç para kazanıyorsun, nereden buldun 
bunu? Ona da tabi de&il. Gidecek belki de Karabük’ten, geçen sefer oldu&u gibi de-
mirleri alacak, ucuza, krediyi o alacak bankadan sonra, gelip halka pahalıya satacak, 
para kazanıyorum, efendim. Çok zekiyim, çok "ahsi te"ebbüsüm var, böyle 145, 150 
kuru"a demirleri kapatıyorum 5 bin ton, sonra 210 kuru$tan, 225 kuru$tan hemen 
satıyorum, paralar geliyor kalkmıyorum, diye bu iktisadi düzen kamçılanacak ise ve 
Kars’daki çocuk okuyamıyacak ise ve sonra da her seferinde; çünkü bu Cumhuriyet 
kurulalıdan beri epeyce yıllar geçmi$tir; her seferinde de, in$allah bundan sonra biz 
öyle bir kalkındıraca&ı temposuyla çıkılacak ise bu memleket yeryüzünün okuma-
yazma bilmeme sayısında 8’inci olmaktan kurtulamaz. Bunun en sa&lam yolu genç 
eski köy enstitülerini ihya etmek ve (Adalet Partisi sıralarından yuh, sesleri), (T.$.P. 
sıralarından alkı"lar) bütün halk çocuklarına bilinçli; parayı kim nereden kazanıyor, 
nasıl kazanıyor kimin sırtından kazanıyor, maraba ne demek, topraksız köylü ne 
demek, vatanda$ e$itli&i, iktisadi alanlarda $art e$itli&i nasıl olur? Bunları anlıyacak 
$ekilde bile, bile ve her zamanda be$ bin lirası olarak partiye girmek $artıyla de&il 
ben de vatanda$ım Anayasadaki seçilme hakkımı kullanarak geliyorum, diyerek ve 
burada bu $ekilde kurtulur memleket ve bu $ekilde olur demokrasi; bir muayyen 
çevrenin insanlarının birbirlerinin ho$una gidecek meseleleri Hükümet programı 
diyerek buraya getirmeleri 31,5 milyonluk Türk halkının derdine deva olamaz olmı-
yacaktır. Yabancı sermayeye güvendi&i için olmıyacaktır. Bir muayyen azınlı&ı dai-



ma ço&unlu&un sırtından geçinmeye te$vik etti&i için olmıyacaktır. Bunları samimî 
olarak ortaya dökemedi&i ve dökenleri de az - çok kızıp yarı tatlı, yarı $aka, bazen 
de ayıp ölçüler içinde gerçekleri her zaman saklıyarak, sanki hakikaten köylüden 
yanaymı$ gibi köylüden gözüküp ama a&alarla yemek yiyerek, bunları da yaparak 
yürütece&im zannedecektir, ama yürütemiyecektir. Sayın Milletvekilleri, hep bu 
sistem denenmek istendi Türkiye’de; Osmanlılar zamanında denenmek istendi, it-
tihatçılar zamanında denenmek istendi, çok yakın bir tarihte denenmek istendi. 
Yani mademki, halk bir $eyin farkında de&il, topluma verdi&inden daha fazlasını 
alırsın, sırtüstü yatarsın, çalı$mazsın, falan gibi hepsini bu çalı$madan daha çok 
kazanma arzusuna iterek bir muayyen çevre zenginli&ini yaratmak istedi. Bundan 
evvelki her davranı$ın e&ilimi biraz böyle oldu. Ama sonu ne oldu? Sonu; i$te bu 
yeni görü$lerin, yeni metotların, uyanan dünyadan seslerin ortaya çıkarmasının 
sonucudur ki, ortaya eskiden anla$ılmamı$ gerçekler; sermaye nedir sermaye ne-
reden ürer kimin sırtından ürer, ne nisbette ürer, ne $ekilde halka döner, yahut ne 
$ekilde dönmez, ne $ekilde !sviçre Bankasına döner, ne $ekilde 25 milyar bir küçük 
azınlı&ın emrinde olur, o apartmanlar nasıl dikilir? Yedi aile maa$larının yarısını 
apartman sahibine verirse; üçbuçuk aile bir ay nasıl tek adama çalı$ır? Bunların 
hesabı ortaya çıktı Bunlara eskiden yasak deniyordu. Bunlar neûzübillâh böyle or-
taya çıkar ise; çok fena $eyler olur, deniyordu. Bakın çıktı, çok fena $eyler olmuyor, 
çok iyi $eyler oluyor. (T.$.P. sıralarından alkı"lar) Birçok meseleler anla$ılıyor. Halk 
ö&renmeye ba$lıyor. Halkımız uyanıyor diye seviniyoruz. Halkımız neye kar$ı uya-
nıyor? Tabiî sömürülmeye kar$ı uyanıyor. Uyanıyor da sabahleyin horoz öttü diye 
uyanmıyor. (Gülü"meler) Kendisini çalanlara kar$ı uyanıyor, kendisini haksız mua-
melelere tabi tutmu$ ki$ilere kar$ı uyanıyor. Bu memlekette bu uyanmanın sebebi, 
anhası ve mimhası kapitalist görü$ün tenkidi ve tenkidi yoluyla kontrolü, frenlen-
mesi sayesinde ancak gerçek bir demokrasi bir memleketi kalkındırabilir. E&er, bir 
kapitalizmin tenkidinden yoksunlar varsa, bu kazançlarının hesabını büyük halk 
kütleleri kar$ısında açıkça veremiyecek olan ki$ilerdir.

Çok çabuk zengin olmaya heveslenen ki$ilerdir. Çok çabuk zengin olurken de 
büyük toplumun, büyük çıkarlarını, hattâ ve hattâ yabancı menfaatlere kar$ı ko-
rumayı dahi fazla arzulamıyacak $ekildeki ki$iler olabilir. "u dünyaya bir kere gel-
mi$im, ben kendi çıkarıma bakarım o kadar da fazla hesaplamadan $u mukaveleyi 
imza edeyim diyebilirler. Daha dün !zmir’de yabancı $irketlerin kendi dediklerini 
yürütmek için ne $ekilde rü$vet teklif etmeye kalktıklarının havadisleri gazetelere 
aksetmi$tir. Bu bir tanesidir. Onun dı$ında kendi devlet dairelerimizde Amerikan 
petrol $irketlerinin casus kullandıkları kabul edilmi$ ve sonunun ne oldu&u pek 
ortaya çıkmamı$sa da bir tahkikat açıldı&ından bahsedilmi$tir. Biz hakikaten bazı 
meselelerin Türkiye olarak dı$ında kalmı$ız.

O NATO üslerinde gösterilen titizlik hepimizin aynı titizli&idir. Ama onlar 
NATO üsleri de&ildir, dedi&im vakit $imdi gözüm ili$ti. Sayın !lhami Sancar Beye-
fendi, burdalar, kendisi Millî Savunma Bakam olarak gitti&i halde bu üslere sokul-
mak istenmemi$tir ve direnip girmi$tir. Ve kendisi bu tesislere giren ilk Türk Bakan 



olmu$tur. Türkiye’den kimseyi o üslere sokmazlar. Bunu açıkça bilmekte fayda var-
dır. Hiçbir zaman bir sosyalist yalan söylemez. (Gülü"meler), (“Oooo...” sesleri) Bir 
sosyalist, halkın aleyhinde söylemez. Neyi, niçin yalan söyle$in sosyalist! Kendisi-
nin bir çakarı yoktur ki. Kendisinin çıkarı insanlı&ın çıkarıdır. Yani insanlık; insan 
olmanın zevki, faziletidir. Ama bir kapitalist kendi kazandı&ını söyler mi i$çisine 
vergisini saklamaz mı?

Ticari mahremiyetten Sayın Ba$bakan bahsetmi$tir. Demek ki, bir mahremi-
yet içindedir. Mahrem olan $ey soruldu&u zaman elbette ki, yalan söylenecektir. 
Bu zihniyetteki, bu esprideki, bu felsefedeki bir Hükümet programının ilerde ki, 
$imdiden ba$lanmı$tır uçları çıkmaya. Senatodaki Seçim Kanununu de&i$tirmek 
gibi, buradaki Millî Bakıye sistemine tırpan atmak gibi bir baskıya müncer olaca&ı 
a$a&ı - yukarı muhakkak gibidir. Çünkü bu sözler Söylendikçe, gerçekler açı&a çık-
tıkça sosyalistler mantı&ın ve bilimin çelik sopasiyle bütün yeryüzünün insanlı&ın 
ölçüsünde do&ruları ortaya çizmeye ve koymaya ba$ladıkça, aman benim o kim-
senin duymadan elde etti&im menfaatlerimi herkes ö&renecektir korkusu baskıyı 
arttırmaya do&ru yönelebilir ve o zaman da demokrasinin ruhuna fatiha okunur. 
(Türkiye $"çi Partisi sıralarından alkı"lar) Bunun en sa&lam yolu kapitalistlerin al-
dıkları paraları, ödemedikleri vergileri, ortak oldukları, yabancı sermayedarları, 
bu memleketlerin insanlarını çalı$tırarak kâr fazlası diye ceplerine sokarlarken, 
sosyalistlerin de bunları teker teker, zaman zaman suçüstü halinde, zaman zaman 
mantık çeli$meleri içinde, zaman zaman yedi sene evvel yazılmı$ makalenin tersi 
$eklinde teker, teker böyle kula&ından tutup, çıkartıp Meclis kürsüsünde, basında 
açık yüreklilikle tenkid etmeleri tek çıkar selâmet yoludur.

Hepinizi hürmetle selâmlarım, bana gösterdi&iniz dinleme teveccühünden do-
layı, saygı ile selâmlarım efendim. (Türkiye $"çi Partisi sıralarından alkı"lar)

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Giresun) — Usul hakkında söz istiyorum Sa-
yın Ba$kanım.

BA$KAN — Hangi meselenin usulü hakkında söz istiyorsunuz Sayın Kılıço&-
lu?

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Giresun)— Biraz önce konu$an hatibe söz 
verilmesinin içtüzü&ümüzün 84 ve 85’nci maddesine uygun olmadı&ı hakkında söz 
rica ediyorum.

BA$KAN — Buyurun, efendim.

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Giresun) — Sayın Ba$kan, muhterem arka-
da$lar,

Usul hakkında söz isteyi$imin sebebi fikir hürriyetine mâni olmak veya bir 
Parlâmento mensubunu konu$turmamak $eklinde lütfen anla$ılmasın.

Hakikatleri, elbette, herkes anlayı$ı nisbetinde, memleket a$kı nisbetinde 
söyliyecektir. Hakikatler oldukça, dile getirilmese bile onlar daima var olacaklar ve 
bir gün söyleneceklerdir. Bu bakımdan bir yanlı$ zehaba imkân vermemek için bu 



ba$langıcı yapmı$ bulunuyorum. Sayın hatip sözlerine bu tarihî günde diye ba$la-
dı. Bunu $unun için zikrediyorum: !çtüzü&ün 84 ve 85’nci maddesinde Parlâmento 
üyelerinin nasıl söz istiyeceklerini, bu sözlerin hangi sıraya göre Riyaset Divanınca 
verilece&i sarih olarak ifade edilmektedir. Yalnız burada bir rüçhan hakkı tanınmak-
tadır, o da Hükümete ve parti gruplarına. Bendenizin bilebildi&i, ö&renebildi&im; 
bir Parlâmento üyesinin, hangi siyasi partiye mensubolup olmadı&ı seçim sistemi-
mize göre önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından bilinir, Parlâmentoya da yine o 
$ekilde intikal eder. Veya parti genel merkezleri tarafından yine seçim sistemimize 
göre bir milletvekili her hangi bir parti listesinden de ba&ımsız adaylı&ını koyabilir. 
Biraz önce burada konu$an hatip Türkiye !$çi Partisinden ba&ımsız olarak seçilmi$ 
ve Parlâmentoya gelmi$ bir ki$idir. "imdi, bu tarihî celsede, bilmiyorum canlı yayın 
yapılmakta devam ediliyor mu, edilmiyor mu; e&er ediliyorsa, üzülerek beyan ede-
yim ba$ka zaman bunlar söylenebilir, hakikaten normal yollardan bir siyasi partiye 
girebilirler, o partinin yöneticileri de kendisini grup sözcüsü olarak tâyin edebilir. 
Hattâ tâyin edebilecek yöneticiler arasına da girebilir.

BA$KAN — Riyasetin hangi usulsüzlü&ü yaptı&ını lütfen ifade ediniz. Reis 
olarak ben hangi usulsüzlü&ü yapmı$ım lütfen izah ediniz.

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Devamla) — Bunu izah ediyorum. Müsaade 
buyurursanız. Riyasetle bir tartı$maya girmek, elbette ki, aklımdan geçmez. Ama, 
bu arada $unu söylemeye mecburum. Kapitalizm, sosyalizm, emekçi falan münaka-
$ası yapılırken de çok dikkatli olmak lâzımdır. Kendilerinin çok bilgili olduklarını 
zannedenlerin hiçbir $ey bilmedikleri de sonradan meydana çıkmı$tır. (Usul hakkın-
da konu" sesleri) "imdi usulü söylüyorum, tahammüllü olunuz. "imdi, söz talebinde 
bulunmamı$ ama canlı yayın yapılmakta, konu$ması lâzım. Bunu duyurmak lâzım. 
Ne yapalım? Grup adına söz istenmi$, sıraya girilmi$. Riyaset davet ediyor; cevap: 
“Bendeniz konu$muyorum, falan konu$acak...” “E o sizin partiden de&il, girdi efen-
dim... Girdi, nasıl girdi? "u anda bizim partiye girdi ve grupumuzun sözcüsü...” E&er 
böyle bir $ey varsa tahmin ediyorum ki, $urada a$a&ı-yukarı irticalen yaptı&ı konu$-
manın sonunda, o disipliner partidir, aslında demokrasi falan derler ama disiplin 
vardır onda...

BA$KAN — Lütfen sata$mayın, usul hakkında konu$un efendim, partiden 
bahsetmeyin.

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Devamla) — Bir noktayı tebarüz ettirmek 
için bunları söylüyorum. "imdi o irticalen yaptı&ı konu$manın içinde belki kendi-
lerine göre, bizim anlamadı&ımız mânada; biz bilmiyoruz tabiî ama okuyoruz, i$iti-
yoruz, konu$ulan, söylenen sözler, kelimeler ho$a gitmez de $uradan a$a&ı inerken, 
“ben bu partiden çıktım, yine ba&ımsız oldum” derse, bunun ciddiyeti kalır mı? 
Böyle $ey olamaz, bu mümkün de&il. (Soldan, alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Kılıço&lu, lütfen çok rica ederim, sadece usul konusuna te-
mas ediniz ve yeniden bir ikaza fırsat vermeyiniz.

"BRAH"M ETEM KILIÇO%LU (Devamla) — Te$ekkür ederim Sayın Ba$ka-
nım.



"imdi bendeniz e&er bir sata$maya veya yanlı$ anlayı$a meydan verecek du-
rumda isem, Sayın Ba$kanımdan, hem idaresine itimadetti&im, hem $ahsan çok 
hürmet etti&im Sayın Ba$kanımdan bir hususu ö&renmek istiyorum. E&er bu hu-
susta bendenize bir parlâmentonun mensubu olarak belki de Yüce Heyetiniz içinde 
bulunan arkada$larımızda da tereddütler hâsıl olmu$tur, $imdiye kadar $u !çtüzük, 
halen mer’i olan !çtüzük tatbik edilmeye ba$landı&ı günden $u ana kadar daha önce 
parti grupları veya ilgili merciler tarafından Meclis Riyasetine, “falan zat partimiz-
dendir veya partimizden istifa edip ayrılmı$tır, ba&ımsız hale gelmi$tir” diye müra-
caat olmadan, oturumun devam etti&i sırada, “$u zat ba&ımsızdır, $u zat $u partinin 
adamıdır” diye yetkili bir kimse, ben yazar gönderirim, diye bir tatbikat olmu$ mu-
dur? Yoksa yeni bir teamül yaratmakta mıyız?  E&er yeni bir teamül yaratılmakta 
ise, bendeniz bunu !çtüzü&ün 84 ve 85’nci maddelerine aykırı bulmaktayım. Bu 
hususta Riyaset Makamının mütalâalarını, e&er lütfederlerse, dinledikten sonra 
tekrar usul hakkında mâruzâtta bulunmak üzere hürmetlerimi arz ederim. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, Riyaset hiçbir usulsüzlük yapmamı$tır. 
"imdiye kadar bütün grupların gerek yazılı, gerek $ifahi beyanlarına itimadedilerek 
hareket edilmi$tir. Bir grup ba$kanının, “$u sözcümüzdür. "u bizim partiye girdi” 
demesi Riyaset yönünden kâfidir. Grup ba$kanı seçilmi$ bir kimsenin beyanına biz 
itibar ediyoruz. Ve bundan sonra da edece&iz. (Bravo sesleri, alkı"lar) Nitekim Ada-
let Partisi Grupu adına da bir grup ba$kanının çıkıp, grup sözcüsü $udur, demi$ 
olmasını kâfi saydık. (A.P. sıralarından gürültüler) Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına da, “Grupumuz adına söz almı$ olan Muammer Erten’in yerine Turhan Fey-
zio&lu konu$acaktır” yolundaki beyanına itibar ettik. Bu sebeple, (Soldan, gürültü-
ler) Muhterem arkada$larım, gürültünün, ba&ırmanın hukukî neticeler aldı&ı vâki 
de&ildir. Bu sebeple, lütfen sükûnetle dinliyelim. Bu türlü beyanlara her zaman iti-
bar ediyoruz. Kaldı ki, Riyasete Sayın Çetin Altan’ın Türkiye !$çi Partisine girdi&ine 
dair bizim beyanımız üzerine yazısı intikal etmi$tir. Muhterem arkada$larım, bura-
da geçen devre mebusluk yapanlar da bilir, !çtüzü&ün ölçülerini bilenler de hatırlı-
yacaklardır. Bazan takrir verece&im diyenleri bekledi&imiz de olmu$tur, yani $ifahi 
beyanına itibar edip, takririmi biraz sonra yollıyaca&ım, diyenleri bekledi&imiz de 
olmu$tur. Bu sebeple, usule aykırı hiçbir $ey yoktur.

Öbür noktaya gelince; muhterem arkada$larım, Adalet Partisi Sözcüsü konu-
$urken, “Marksist” tâbirini kullanarak, bu Meclisin içinde bir zümreyi kasdetmi$tir. 
Fakat kimse buna ne sahip çıkmı$, ne de reaksiyon göstermi$tir.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Ben reaksiyon gösterdim.

BA$KAN — Bu kendilerinin bilece&i bir i$tir.

Di&er taraftan, Türkiye !$çi Partisi adına konu$an Çetin Altan da “kapitalist” 
diye bir ithamda bulunmu$tur. Buna da ne kimse sahip çıkmı$, ne de reaksiyon gös-
termi$tir. Bu sebeple meseleler, kendi vasfı ve tabiatı içerisinde müzakere $eklinde 
devam etmektedir. Usulî hiçbir hata yoktur.



Bu sebeple, $imdi Sayın Hükümet, Sayın Çetin Altan’ın Türkiye !$çi Partisi adı-
na konu$an, Sayın Mehmet Ali Aybar’ın dün beyan ettikleri ve Amerikalıların 35 
milyon metrekare Türk topra&ının Amerikan egemenli&i altında oldu&u yolundaki 
beyanlarına ve kendilerinin lüzum gördü&ü noktalara cevap vermek üzere söz iste-
mi$lerdir.

"imdi bu arada, üç tane takrir intikal etmi$ bulunuyor, Riyasete. Bunlardan 
birisi; saat 19.00’dan itibaren müzakerelerin yarına talikini istemektedir. Biri de 
müzakerelere bir saat ara vererek gece de devam talebinde bulunmaktadır. Bir di&e-
ri de keza saat 19’da bir saat ara verildikten sonra gece devamı istemektedir. Sayın 
Hükümet $imdi mi konu$acak efendim?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Evet efendim.

BA$KAN — Hükümete söz veriyorum, buyurun Sayın Ba$bakan. (Ba"bakan 
Süleyman Demirel A.P. milletvekillerinin sürekli ve $iddetli alkı$ları arasında kürsüye 
geldi)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Muhterem Ba$kan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; huzurunuza "u anda çıkmak niyetinde de&ildim. Sade-
ce dün bu kürsüden ifade edilip bugün tekrar edilen bir beyanın bütün vatan sat-
hında vatanda$larımızın kalbini kanataca&ını dü$ünerek bu hususun bir an evvel 
vuzuha kavu$ması gerekti&ine kaani oldu&um için huzurunuza gelmi$ bulunuyo-
rum. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Üç gündür Hükümet Programı vesilesiyle pek çok $eyler söylendi. Bunların 
hepsini konu$maların sonunda cevaplandıraca&ım. Müsade ederseniz, sadece, vak-
tin de geçmi$ olması dolayısiyle sadece bir hususu vuzuha kavu$turayım.

!ddia olundu ki, Türkiye topraklarından 35 milyon metrekare ba$ka bir Devle-
tin hükümranlı&ı altındadır. Bu hususta Yüce Meclise $u hususu arz ediyorum. Tür-
kiye dı$ güvenli&i için gereken millî tedbirleri almı$, bunun yanında NATO !ttifakı-
nın bir üyesi olmayı millî menfaatlerine uygun görülmü$tür. Ne zaman?  Senelerce 
evvel. NATO, !kinci Dünya Harbinin sonunda ortaya çıkan $artların bir neticesi ola-
rak belirli icapların yarattı&ı bir savunma te$ekkülüdür. Memleketimizde malûm 
bulunan tehdit ve talepler muvacehesinde egemenli&ini ve toprak bütünlü&ünü 
korumak ve bekasını idame ettirmek amaciyle bu savunma te$ekkülünün bir üyesi 
olmu$tur. NATO savunma zincirini te$kili ve muhtemel taarruza kar$ı 15 milletin 
mukadderat birli&i yaparak bir müttefike vâki tecavüzü bütün ittifaka yapılmı$ bir 
tecavüz telâkki etmeleri Avrupa’ya ve Türkiye’nin bulundu&u bölgeye müteveccih 
bir taarruzun vukuunu önlemi$tir. Ne taarruzu bu? Komünist taarruzu. (Soldan 
$iddetli alkı$lar)

Hepinizin bildi&i gibi !kinci Dünya Sava$ının sonunda Türkiye’den Bo&azlar, 
Kars ve Ardahan talebedilmi$tir.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Kim hayır dedi?

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu lütfen yerinizden müdahale etmeyin.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Müsade buyurun, din-
lerseniz vuzuha kavu$acaktır. Esasen verdi&im izahatın sizinle hiçbir ilgilisi yok. 
Çünkü mücerret izahat veriyorum. Binaenaleyh, NATO !ttifakının temel gayesinin 
tahakkuk etti&i bir gerçektir. NATO !ttifakının en mühim hususiyeti üye devlet-
lerin harb çıkmadan önce savunma plânlarını mü$tereken yapmaları ve bir harb 
vukuunda söz konusu plânlara göre harekette bulunacak askerî kuvvetlerin emir ve 
kumanda zincirini tesbit etmeleridir.

Di&er taraftan, üye devletlerarasında, tesbit etmi$ oldukları bu savunma 
plânlarına göre, bir taarruza kar$ı mukavemetlerini artırmak üzere gerekli tesisleri 
mü$tereken kurmayı da kararla$tırmı$lardır. Bu belirtti&im hususu tanzim eden 
NATO Andla$masının üçüncü maddesi özetle $öyledir:”Bu Andla$ma Büyük Mec-
lislerin tasdikinden geçmi$tir.”

“Üye devletler Andla$manın gayelerinin daha müessir bir $ekilde tahakkukunu 
temin için birbirleriyle kar$ılıklı yardımda bulunmak suretiyle münferiden ve müç-
temian devamlı ve fiilî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze kar$ı mü$terek mü-
dafaa kuvvetini idame ve tevhidedeceklerdir.” Bu maddeye göre, Türkiye muhtemel 
bir tecavüze kar$ı NATO üyesi di&er memleketlerle birlikte savunma hazırlıklarına 
giri$mek ve bu amaçla muhtelif tedbirleri almak vecibesini yüklenmi$tir. !$te bu 
vecibe uyarınca ve kolektif savunma gayesine hizmet etmek için Türkiye toprakla-
rında müttefikleriyle birlikte bazı askerî tedbirlere tevessül ve tesisler kurulmasına 
müsaade edilmi$tir. Bu tesisler NATO savunma plânlarına göre mü$terek savunma 
sisteminin icabatı nazarı itibara alınarak kurulmu$lardır. Anılan tesisler münhası-
ran muayyen bir NATO üyesinin gayelerine hizmet etmek üzere vücuda getirilme-
mi$ olup Türkiye’nin bulundu&u bölgenin ve özellikle Türkiye’nin savunmasının 
sa&lanması için kurulmu$tur. (Soldan alkı"lar) Di&er taraftan söz konusu bu tesisler 
müstakil anla$malara istinadetmeyip Yüksek Heyetinize biraz önce okumu$ oldu-
&um NATO Anla$masının üçüncü maddesine dayanılarak yapılan uygulama anla$-
malarının bir neticesi olarak in$a edilmi$lerdir. Burada hemen $unu belirteyim ki, 
söz konusu tesisler Türkiye’nin mülkiyetinde bulunmaktadır. (Soldan alkı"lar, “bra-
vo” sesleri)

Yurdumuzun savunması bakımından büyük bir önemi haiz olan bu tesis-
ler müdafaamızın zaruri bir unsurudur. NATO’ya dâhil di&er mütefiklerimiz de 
kendi toprakları üzerindeki bu kabîl tesisleri aynı $ekilde kıymetlendirmektedir-
ler. Malûmunuz oldu&u veçhile, Türkiye’den maada !talya, Yunanistan, Fransa, 
Holânda, !ngiltere ve Almanya’da mü$terek savunma gayesiyle bu nevi tesisler ku-
rulmu$tur ve statüleri aynıdır.

"u hususu bir kere daha belirteyim; kolektif güvenlik için Türkiye’de kurulmu$ 
olan tesisler münhasıran tek bir NATO memleketinin gayesine hizmet etmek üzere 
kurulmamı$ olup, Türkiye’nin bulundu&u bölgenin ve özellikle Türkiye’nin savun-
masının sa&lanması için tesis edilmi$lerdir. Bunlar bilûmum NATO memleketlerin-
ce kabul edilmi$ bulunan NATO savunma plânlarına göre tertiplenmi$lerdir. Söz 
konusu tesisler teknik mahiyette gizli, askerî anla$malara müstenittir.



Bu sebeple teferruata girmenin millî menfaatleremize uygun olmıyaca&mı 
yüksek takdirlerinize arz ederim.

Muhterem Milletvekilleri...

ÇET"N ALTAN ("stanbul) — Bir sual sorabilir miyim? (A.P. sıralarından gürül-
tüler ve otur yerine sesleri)

BA$KAN — Müdahale etmeyin. Oturun lütfen yerinize. Sayın Ba$bakan ko-
nu$manıza devam ediniz. Sual sorulamaz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem Milletvekil-
leri, millî menfaatlerimize, millî bütünlü&ümüze ve millî savunmamıza mütaallik 
do&ru olmıyan beyanların yapılması bu memleketin menfaatine de&ildir. (Soldan 
bravo sesleri)

Bu itibarla, $u hususu arz etmek isterim. 35 milyon metrekare diye ballandıra, 
ballandıra anlatılan ve mülkiyeti tamamen Türkiye’ye aidolan ve Türkiye’nin sa-
vunması için yapılmı$ bulunan bu tesislerin santimetrekareye çevrilmesi halinde, 
350 milyar santimetrekare eder. Bu 35 bin dönümdür. (Gürültüler)

BA$KAN — Müdahale etmeyin, efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi arz edelim. Mü-
saade buyurun, dinleyin, birçok $ey ö&reneceksiniz. Henüz güvenoyu almamı$ bir 
Hükümetin Ba$bakanı olarak bu malûmatı Devletin ar$ivlerine dayanarak size arz 
etmekten ba$ka benim bir mesuliyetim var mı? (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Bana kimin ve neyin hesabını soruyorsunuz? Ben size bir Hükümet Programı 
getirdim. Hükümet Programını müzakere ediyorsunuz. Neyin hesabını soruyorsu-
nuz.

"imdi $u hususu arz etmek isterim. Ne zaman yapılmı$ bunlar, bu anla$malar 
ne zaman yapılmı$? Bu anla$malar me$ru mu? Evet, gayet tabiî, me$ru heyetlerden 
geçmi$. Sonra ne olmu$? Bunları yapan heyetlerin üzerinden seneler geçmi$, ba$-
ka heyetler, gelmi$, geçmi$. "imdi soruyorum; sıralardan birisinden Millî Savunma 
Bakanı arkada$ıma, “yoksa tekzibediniz diyen” arkada$ıma soruyorum; siz kendi-
niz Millî Birlik Komitesi üyesi de&il miydiniz? (A.P. sıralarından bravo sesleri, sürekli 
alkı"lar) Mademki bu anla$malar, öyle farz ediyorsanız, mademki bu anla$malar 
Türkiye’nin hükümranlı&ına aykırı idi de bir sözünüzle kanun çıktı&ı günlerde ne-
rede idiniz? (Soldan ve sa#dan $iddetli alkı$lar ve bravo sesleri)

"imdi yine soruyorum: Bu kürsüden ifade edilmesi lâzımdır. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi idarecilerine soruyorum. 3,5 sene iktidarda bulundunuz. Bu anla$ma-
ları Türkiye’nin hükümranlı&ına aykırı bulmuyorsanız gelip buradan söylemeniz 
lâzımdı. Buluyorsanız 3,5 sene zarfında niçin de&i$tirmediniz? (A.P. sıralarından 
bravo sesleri ve $iddetli alkı$lar) (Arka sıralardan söz atmalar)

BA$KAN — Müdahale etmeyin, efendim. (Arka sıralarda aya#a kalkmalar) 
Muhterem arkada$lar, lütfen yerlerinize oturunuz efendim. Müdahale etmeyin, 



lütfen. !dareci Üyeler lütfen müdahale etsin, grup idarecilerinden de rica ediyorum, 
müdahale etmeleri için. (Arka sıralarda birikmeler, C.H.P. ve A.P. arasında toplanma-
lar, gürültüler)

Lütfen yerlerinize oturunuz. (Çan vuru"ları, ayakta müdahaleler) yerinize otu-
runuz lütfen.

Buyurunuz, Sayın Ba$bakan, konu$manıza devam ediniz, efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yurdumuzun savunma-
siyle ve milletimizin kaderiyle bu kadar yakından ilgili olan bu meseleleri Yüksek 
Meclisiniz isterse kapalı bir celse yaparsınız, geliriz arz ederiz. (T.$.P. sıralarından 
müdahaleler)

BA$KAN — Beyefendi lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz. Çok rica ede-
rim sizin hatibiniz konu$tu&u zaman da onun hukukunu müdafaa etmek duru-
munda bulunan Ba$kanı mü$kül mevkide bırakmayınız. Keyfiniz istedi&iniz zaman 
ba&ırmak, müdahale etmek için bu kadar mesuliyetsiz olamazsınız. Büyük Meclis, 
Türkiye’nin menfaatlerini !çtüzü&ün emretti&i usuller dâhilinde müzakere yapmak 
için toplanmı$tır. Usul dı$ı müzakere tarzları ve ra&bet bulmıyan konu$ma $ekille-
riyle müzakere yapmak için de&il.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tekrar arz ediyorum. 
Yüce Meclisiniz bu meseleleri, kapalı bir celsede her zaman âriz ve amik görü$mek 
ve Hükümetten malûmat talebetmek mevkiindedir. Bunu yaptı&ımız takdirde Hü-
kümet bütün dosyaları ile emrinize amadedir. Muhterem Milletvekilleri, biz bu 
meseledeki görü$ümüzü Hükümet Programımızda, dı$ politika, NATO ve CENTO 
meselelerinde ne yapaca&ımızı, ne dü$ündü&ümüzü getirdik. Dı$ politikada bun-
dan daha fazla tafsilâtlı bir Hükümet programını yapamazdık.

Bu itibarla, bir hususu daha tasrih etmek isterim. Zihinlerde memleketimi-
zin bir çakıl ta$ının dahi Türkiye’nin her tarafında ya$ıyan vatanda$ın zihninde, 
Türkiye’nin bir çakıl ta$ının dahi ba$ka bir milletin hükümranlı&ında oldu&u endi-
$esi yaratılmamalıdır. (Soldan ve sa#dan, alkı"lar ve bravo sesleri)

U&runda kan dökülmü$, u&runda $ehitler verilmi$, u&runda milyonlarca insan 
ölmü$ bu memleketin bir karı$ topra&ını, bir kel tepesini, bir çakıl ta$ını hiç kimse-
nin bir kimseye vermesine hakkı yoktur. Böyle bir durum olursa, milletçe $ahlanır, 
kar$ısına çıkarız.

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan sürekli alkı"lar, bravo sesleri)

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu siz tekrar söz mü istiyorsunuz? (A.P. sıralarından 
müdahaleler) Muhterem arkada$larım, lütfen sakin olunuz. Ben Sayın Feyzio&lu ile 
konu$uyorum. Sizin gürültünüz $u muamelenin icrasını tehir ediyor.

Sayın Feyzio&lu tekrar söz mü istiyorsunuz? Efendim.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Üç cümle efendim.



BA$KAN — Efendim, üç cümle konu$ursunuz, üç yüz cümle konu$ursunuz. 
Bütün bunlar söz istemektir. Söz istiyor musunuz, istemiyor musunuz?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Görüyorsunuz Beyefendi, istiyorum, 
Grup adına…

BA$KAN — Ben de soruyorum, kaydedece&im Grup adına. Çünkü $u anda 
grup adıma konu$ma sırası C.H.P. dedir. Ayrıca siz $ahsınız için istiyor musunuz?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Grup adına efendim.

BA$KAN — Tekrar grup adına istedi&inize göre sıraya sizin isminizi de yazı-
yorum.

EKREM AL"CAN (Sakarya) — Efendim, ben daha evvel söz almı$tım.

BA$KAN — Sizin sözünüz duruyor Beyefendi.

Efendim, sizin endi$enizi de izah edeyim. Sayın Muammer Erten, Sayın Faruk 
Önder, Sayın Sadun Aren, Sayın Turhan Feyzio&lu $eklinde yazılmı$tı. Sayın Ay-
dın Yalçın’dan sonra siz yazıldınız, Sayın Alican... Sayın Muammer Erten söz sıra-
sını Sayın Turhan Feyzio&lu’na verdi. Sayın Feyzio&lu’da konu$tuktan sonra Sayın 
Muammer Erten Feyzio&lu’nun sırasına girdi. Yanlı$lık yoktur. Sizin sıranız, $imdi 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü konu$tuktan sonra, Sayın Aydın Yalçın, onu taki-
ben sizin sıranız geliyor.

"imdi muhterem arkada$larım, bize muhtevası hakkında bilgi vermek için ifa-
deye mecbur oldu&um ve aded itibariyle 5-6’yı bulan ve Çetin Altan’ın sarho$ oldu-
&unu ve muayeneye $evkini talebeden önergeler verilmi$tir. Bu önergeler hakkında 
hiçbir muamele yapılmıyacaktır. (Soldan, her gün böyle mi konu"acak sesleri)

Muhterem arkada$larım, bir kimsenin $ahsî ahvali, nizamı bozmıyacak ölçü 
içerisinde ise kimseye bir $ey söylenemez. Ama sarho$ olmayıp da düzeni bozan 
kimseler hakkında !çtüzükte hüküm vardır. (Sa# sıralardan alkı"lar)

Muhterem arkada$larım, bunun dı$ında Riyasete üç ayrı önerge verilmi$tir. 
Bunlardan bir tanesi Sayın Nazif Kurucu arkada$ımızındır. Önergelerinde müzake-
relerin kesilmeden devamını, saat 19.00’dan sonra bir saat yemek tatili verilmesini 
arz ederim, diyor. Sayın Nazif Kurucu, bu bir saatin $u andan itibaren bir saat $ek-
linde tavzih eder misiniz efendim? Çünkü saat 9’u geçti.

NAZ"F KURUCU (Konya) — Ederim efendim.

BA$KAN — Sayın Nazif Kurucu’ya ait önerge saat 21’e taliki $eklinde tavzih 
edilmi$tir. Sayın Nazif Kurucu bu $ekilde tavzih etmi$tir.

Sayın Hüsnü Özkan ve Sayın !hsan Kabadayı arkada$larımız da mü$terek bir 
önerge ile yine 19-20 arası Birle$ime ara verilmesini istemi$lerdir. Bir saat ara, $u 
andan itibaren. !fade buyurun da, çünkü zapta o $ekilde geçiyor efendim.

"HSAN KABADAYI (Konya) — Aynı saatte

BA$KAN — Bir saat ara istiyorsunuz.



Bir de Sayın Nizamettin Erkmen tarafından yarın saat 10.00’a talikini istiyen 
bir önerge vardır. Sayın Nizamettin Erkmen bugün saat 10.00’da ekseriyet bula-
mayı$ımızı nazarı itibara alarak bunun saat 11.00 olarak düzeltilmesine taraftar 
mısınız?

N"ZAMETT"N ERKMEN (Giresun) — Hayır.

BA$KAN — Taraftar de&ilsiniz, saat 10.00 diyorsunuz.

"imdi muhterem arkada$larım bu üç önergeden evvelâ devam fikrine aykırı 
olanı, yarın saat 10.00’a talikini istiyen önergeyi okutup oylataca&ım.

Sayın Ba!kanlı#a
Vaktin gecikmi$ olması ve söz almı$ hatip sayısının fazlalı&ı sebebiyle görü$-

melerin 9.11.1965 Salı günü saat 10’a bırakılmasını arz ve teklif ederim.

A.P. Meclisi Grupu Ba$kanvekili 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen

Yüce Ba!kanlı#a
1. Hükümet programının görü$ülmesine devam edilmesini.

2. Bu maksatla Oturuma saat 19’da ara verilip saat 20’de Oturumun açılmasını 
arz ederiz.

Hüsnü Özkan (Hatay) 
!hsan Kabadayı (Konya)

Sayın Ba!kanlı#a
1. Müzakerelerin kesilmeden devamını

2. 19’dan sonra bir saat yemek tatili verilmesini arz ederim.

(Konya) Nazif Kurucu

BA$KAN — Sayın Nazif Kurucu Sayın Hüsnü Özkan, Sayın !hsan Kabadayı, 
arkada$larımız tarafından verilen önergede, önerge metnindeki “19 ilâ 20 arası” bir 
saat ara verme $eklinde kendileri tarafından düzeltilmi$tir.

"imdi, evvelâ ilk okunan önergeyi yani, yarın saat 10.00’a talikini talebeden 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Kabul edilen bu karar gere&ince, 9 Kasım 1965 Salı günü saat 10.00’da topla-
nılmak üzere Birle$imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.50
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B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

GEÇ!C! KÂT!PLER: Fuat Avcı (Denizli)
Kaya Özdemir ($stanbul)

Açılma Saati: 10.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi (devam)

BA$KAN — Grupları adına söz alıp da henüz konu$mamı$ olan arkada$la-
rın isimlerini tekrar okuyorum: C.H.P. Grupu adına Sayın Muammer Erten. Sayın 
Erten söz sırasını Sayın Turhan Feyzio&lu’na verdi&ini ifade etmi$tir. Böylece söz 
sırası Sayın Turhan Feyzio&lu’nundur. Onu takiben A.P. Grupu adına Sayın Aydın 
Yalçın, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ekrem Alican, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Muhiddin Güven, C.K.M.P. Grupu adına Sayın Ahmet Tahtakılıç.

C.H.P. Grupu adına Turhan Feyzio&lu; tekrar söz istiyor musunuz efendim?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Kısaca efendim.

BA$KAN — Muammer Erten yerini size verdi. Bir sıra aldınız. Bilâhara tekrar 
Turhan Feyzio&lu diye yazdırmı$sınız. Onu da istiyor musunuz, bunu silelim mi?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Bunu devrediyoruz efendim. !çtüzü&e 
göre yazılı olması lâzımdır.

BA$KAN — Muammer Erten’e mi devrediyorsunuz?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Evet efendim.

BA$KAN — "u halde C.K.M.P. Grupu adına Sayın Tahtakılıç’tan sonra C.H.P. 
Grupu adına Sayın Muammer Erten ve Türkiye !$çi Partisi Grupu adına Sayın Sa-
dun Aren.

OSMAN ÖZER ("stanbul) — Bu kadar devam edecek mi?

BA$KAN — Kifayet kararı verilinceye kadar devam eder.

"imdi söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzio&lu’nun.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın arkada$-
larım, huzurunuzu sadece birkaç dakika için, Ba$bakanın dün tevcih etti&i bir soru-
ya kısaca cevap arz etmek üzere i$gal etmi$ bulunuyorum.



Türkiye !$çi Partisinin ortaya attı&ı ikili anla$malar ve üsler konusunda bir 
açıklama yapan Sayın Ba$bakan, C.H.P.’sinden de bahsederek, bir soru yöneltmi$-
lerdir.

Millî güvenlik ve Millî Savunmamızla ilgili böyle bir konuda, aleni bir Mec-
lis toplantısında etraflı tartı$malara girmek fikrinde de&iliz. Sadece bir, iki önemli 
noktayı kısaca tesbit etmekte fayda vardır.

27 Mayıstan sonra, Millî Birlik Hükümeti kurulmu$tur. Daha sonra C.H.P.-
Adalet Partisi Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Halk Partisi-Yeni Türkiye Partisi, 
C.K.M.P. Hükümeti ve C.H.P. ile ba&ımsızlar Koalisyonu kuruldu. Bunu takiben de 
Adalet Partisi etrafında Dördüncü Koalisyon Hükümeti kurulmu$tur.

C.H.P.’ni ilgilendiren devre yani C.H.P.’nin iktidara ortak bulundu&u ve sorum-
luluk ta$ıdı&ı devre bakımından bir hususu açıkça ifade etmek isteriz. C.H.P.’nin 
iktidarda bulundu&u yıllarda, yurdumuzun her hangi bir noktası ile ilgili olarak, 
sözü geçen mahiyette hiçbir anla$ma imzalanmamı$ ve hiçbir fiilî durum ihdas edil-
memi$tir.

Sayın Ba$bakan, dün, konunun özellik ve önemine i$aret ederek ancak gizli 
bir celsede konu$ulabilece&ini söylediler. Bu görü$e katılıyoruz. Meselenin bir gizli 
celsede konu$ulması halinde, C.H.P. daha etraflı maruzatta bulunabilir. Bugün bu 
kadarla yetinmeyi millî menfaatlerimiz bakımından çok daha uygun görüyoruz.

Saygılar sunarım, arkada$larım. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aydın Yalçın’ındır, 
buyurun.

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN ("stanbul) — Vazgeçtim.

BA$KAN — Söz sırası Y.T.P. Grupu adına Sayın Ekrem Alican’ındır, buyurun. 
(Alkı"lar)

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Sakarya) — Alkı$ların, konu$ma-
mın sonunda da aynı $ekilde tecelli etmesini temenni ederim. (Alkı"lar)

Çok muhterem arkada$larım, dünkü müzakereler sırasında üç partinin sözcü-
leri çe$itli memleket meselelerine temas ettiler. Bu konu$malar sırasında zaman 
zaman adımdan da bahsedildi. Gerek temas edilen memleket meseleleri, gerekse 
adımdan bahsedilmek suretiyle iki parti arasında münaka$a konusu olan mesele, 
gerekse Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün temas etti&i bazı konular benim de tekrar 
söz almamı zaruri kıldı. Bu sebeple bugün söz almı$ ve huzurunuza gelmi$ bulun-
maktayım.

Evvelâ, Türkiye !$çi Partisi Meclis Grupu adına burada konu$mu$ olan Sayın 
sözcünün konu$ması hakkında grupumuzun görü$lerini kısaca izah etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim.

Türkiye !$çi Partisinin bu defa Meclise girmesi dolayısiyle nasıl bir Devlet gö-
rü$ünün temsilcisi oldu&unu bundan önceki radyolarımızda ve çe$itli toplantılarda 



yaptı&ı propaganda konu$malarındaki propaganda istikametlerinin dı$ında daha 
ciddî bazı görü$lerin temsilcisi olabilmesi ihtimalini dü$ünerek, bu kürsüden yapa-
ca&ı konu$mayı gerçekten merakla beklemekte idim. Dün sayın sözcü bazı konula-
ra temas etti. Bu temasları dolayısiyle acaba bu partinin temsil etti&i sosyalizmin 
mânası nedir, diye kendi kendime oturdu&um yerde i$in esasını kavramıya çalı$-
tım. Nasıl bir toplum düzeni fikrinin arkasındadır bu arkada$larımız? “Sosyalistiz” 
demek kâfi de&il, toplumcuyuz demek kâfi de&il. Hepimiz toplumcuyuz, hepimiz 
halkçıyız, hepimiz bu vatanda ya$ıyan 31,5 milyona yakın vatanda$ın ıstıraplariyle 
gönülleri dolu insanlarız. (Alkı"lar) Bu mânada elbet hepimiz de toplumcuyuz, ellet 
hepimiz de halkçıyız. Ama mesele, bu toplumculuk fikrini tatbika koyup topluma 
yararlı olacak esasları gerçekle$tirebilmekte takibedilecek Devlet düzeni anlayı$ı, 
takibedilecek sistemler anlayı$ı... Bu sistem bakımından, sosyalist sistemin taraf-
tarıyız diyorlar arkada$lar. Sosyalizmin çe$itli mânaları vardır.

TARIK Z"YA EK"NC" (Diyarbakır) — Programı mı tenkid ediyor, bir partiyi 
mi tenkid ediyor?

BA$KAN — Söz almadan konu$mayınız.

TARIK Z"YA EK"NC" (Diyarbakır) — Sayın Ba$kan, müdahale edin.

BA$KAN — Söz almadan konu$tu&unuz için Sayın Ekinci size bir ihtar veri-
yorum.

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Devamla) — Arkada$lar 
Parlâmentoya yeni girmi$ bir grupun temsilcisidirler, daha hazımlı olmalarını tav-
siye ederim, ba$langıçta. Ben sosyalizm kelimesini kullanıyorum, onların grup söz-
cüleri dün tam bir saat kapitalizm kelimesini kullanarak konu$tu. Benimki e&er 
Hükümet Programına temas etmiyen bir konu$ma ise, kendilerinin kapitalizm ke-
limesini kullanarak bir saat konu$maları Hükümet Programiyle nasıl ba&da$tırılı-
yor? Arkada$ıma bu suali sormak isterim. (Alkı"lar)

"imdi, sosyalizmin ifade etti&i çe$itli mânalar var, dedim. Batı sosyalizmi var-
dır, benim anladı&ım mânasiyle. Batıda sosyalist idareler vardır benim anladı&ım 
mânasiyle. Batıdaki sosyalist idarelerin benimsedikleri devlet görü$ü vardır, be-
nimsedikleri toplum görü$ü vardır. Bu görü$ün temsilcisi oldu&u ilkeler hepimizin 
malûmudur. Bu ilkelerde mülkiyet hakkı vardır, bu ilkelerde özel te$ebbüs hakkı 
vardır, bu ilkelerde demokrasi vardır, demokratik rejim vardır, bu ilkelerin içinde 
hürriyet vardır, bu ilkelerin içerisinde vatanda$lara her çe$it medeniyetçi usullerle, 
demokratik usullerle geli$me hakkı tanınmı$tır. Arkada$larımızın konu$malarına 
dikkat ediyorum; Batının bu derece demokratik, bu derece medeniyet esaslarına 
dayanan, haklara, hürriyetlere dayanan, insana toplum içerisinde de&er veren, in-
sanı insan yapan, birtakım ilkeleri kabul eden sistemlerini daima bir yana itmek-
tedirler. Önümüze her zaman Do&unun, adı sosyalizm fakat aslında sosyalizmle, 
toplumculukla, halkçılıkla, hürriyetle, demokrasiyle bir gûna alâkası olmıyan dikta 
düzenini, hakları, hürriyetleri, insanlı&ı ayaklar altına alan (“Bravo” sesleri, alkı"-
lar) bir sistemi savunur gözükmektedirler. Arkada$ım, meselâ konu$ması sırasın-



da, sosyalist yalan söylemez, dedi. (Gülü"meler) Bir defa yalan, be$erî bir zaaftır, 
politikacıların hele daha büyük bir za’fıdır. Hepimiz nispî olarak maalesef yalan 
söylemekten kendimizi kurtaramamaktayız. Ama bir ba$ka düzen vardır ki, yalana 
dayanarak i$ler. Yalan imalâtına dayanır, yalan imal eder. Verdi&i misaller biraz bu 
istikamette imaller gibi geldi bana muhterem arkada$ımın. (Alkı"lar) Gerçekten bu 
istikamette bazı imaller gibi geldi… Hattâ memleket menfaatleriyle ba&da$mıya-
cak $ekilde üsler konusunda yaptıkları konu$mada, üsler konusundaki beyanları, 
bu derece bir yalan imali mahiyetini ta$ıdı. Hükümet adına açıklandı; bir anla$ma 
yapmı$sınız, memleketin emniyetini, memleketin güvenli&ini sa&lamak bakımın-
dan. 15 memleket bu anla$mayı yapmı$, her memleketin kabul etti&i bazı esasları 
kabul etmi$siniz. "imdi bunu bu memlekette birtakım vatanda$ların kafalarında 
istifham yaratmak, kafalarında bu Devleti yönetenler hakkında, sanki vatan men-
faatlerini satan insanlarmı$ havasını yaratmak için bu $ekilde kullanmanın mem-
leket sevgisi ile ilgisi nedir, muhterem arkada$ımdan sormak isterim. (A.P. ve Y.T.P. 
sıralarından alkı"lar) Niye meseleleri bu istikamette tahrif ederek kar$ılamaktayız? 
Bu meselenin üzerinde durmak istiyorsa arkada$larımız, bunun dayandı&ı andla$-
manın reddi istikametinde zaten görü$lerini ifade etmektedirler. Ama toplumcu 
düzene inanmı$ bir parti olarak, halkçı bir parti olarak bu milletin seçti&i iktidarın 
verdi&i salâhiyetlerle yürütülen bir anla$manın yürütülmesinde ısrar eden, kar$ı 
iktidar grupuna da onun fikirlerine de hürmetkâr olmaları icabetmez mi? Arka-
da$larımız bu mevzularda benim kanaatimce, sosyalist yalan söylemez, demi$ ol-
malarına ra&men anla$ılan sosyalist de&iller ki biraz yalana kaçan bir istikamette 
konu$mu$lardır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi aziz arkada$larım, meselâ dün arkada$ım, bu 480 sayılı Kanuna göre 
Türkiye’ye getirilen bu&daylar konusunda bazı mütalâalar beyan etti. O konuda da 
esası iyi bilmedi&i kanaâtindeyim. Yani arkada$larımızın bâr iddiaları vardır. Sa-
dece Entellektüel onlardır, sadece okuyan onlardır, sadece bilen onlardır, sadece 
i$lerin derinli&ine girebilen, i$lerin derinli&ine dü$ünebilen onlardır. Gerisi statü-
kocu politikacılardır. Gerisi toplum yararlarının dı$ında kendi ki$isel yararları için 
politika yapan insanlar ve te$ekküllerdir. Bu itibarla Türkiye’nin menfaatleri de-
yince onların a&zından çıkan her söz, mutlaka gerçe&in ta kendisidir... De&il arka-
da$larım; $imdi faraza bu istihsal fazlalarından Türkiye’ye ithal edilen bu&daylar 
meselesi. Ke$ke kendi ihtiyaçlarımızı sa&lıyabilsek de bu bu&dayı ithal etmesek, ih-
tiyaçları sa&lıyamıyoruz, ihtiyaçları sa&lıyamamaktan dolayı ithal zarureti var. Bu 
ithal zaruretli de, dövizle itthalât mı yapalım, yoksa böyle bir imkândan istifade 
edelim mi meselesi. Dövizle ithalât yapmak dı$ tediye muvazenemiz bakımından 
menfaatlerimize uygun dü$müyor. Amerikalıların böyle bir kanunu var, bu kanun 
dolayısiyle anla$ma yapıyoruz ve diyoruz ki, istihsal fazlalarınızdan bize verece&i-
niz bu&dayları Türk parası mukabilinde verirseniz biz de alırız ve Türk parası gelen 
bu&dayı, bu&dayı getiren hangi müessese; Toprak Mahsulleri Ofisi, yani arkada$la-
rımızın pek fazla alerji duydukları özel sektör yok orada, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ithal ediyor.



Bedeli Türk parası olarak yatırılıyor. Yani bir bakıma hakikaten devletten dev-
lete kredi $ekli. "imdi arkada$ım itiraz ediyor, diyor ki; Türkiye’de yatırılmı$ olan bu 
paralar Türkiye’de yatıranlara tahsis ediliyor ve Türkiye’de yabancı yatırımlardan 
kârlar Amerika’ya giderek bu&day, Türk parası ile alınmı$ olmuyor, bu&day bir nevi 
dövizle alınmı$ oluyor. Elbette öyle olacak, aziz dostum. Çünkü bu mekanizmadan 
istifade etmiyecek olsanız, o bu&dayın bedelini zaten ithal ederken döviz olarak 
ödeyeceksiniz.

Dı$ tediye muvazenemiz bakımından bir hesap yapıyorsunuz. Acaba böy-
le bir yoldan mı bu ihtiyacımı kar$ılıyayım, yoksa do&rudan do&ruya dövizle bu 
malı Türkiye’ye ithal etmek suretiyle mi ihtiyacımı kar$ılıyayım? Aradaki fark bu... 
Bu hesabı yapıyorsunuz, bu hesabın sonunda bu yoldan bu ihtiyacı kar$ılamanın 
memleket menfaatlerine daha iyi oldu&u kanaatine varıyorsunuz, bu kanaatle de 
bu anla$maya imzanızı koyuyorsunuz. "imdi, Ruslardan almaya kalkarsak faraza 
bu ihtiyacımızı; Ruslar altınla zaten o memleketlerden satın alıyorlar. Yani Ruslar 
altınla Amerika’dan veya Kanada’dan ihtiyaçları olan bu&dayı ithal etmekteler. Biz 
hiç olmazsa, altın ile ithal etmek yerine, Türk parası ile bu $ekilde ithal ediyoruz. 
Birikmi$ olan Türk paralarının kullanılmasında da elbet birtakım usulleri kabul 
ediyoruz. Bunun toplum sömürücülü&ü edebiyatı ile alâkası nedir göremedim ar-
kada$ım? Yani arkada$ım, sadece bir fıkralarında kullanıyor zannediyorum bunları. 
Bir noktayı hani asalak edebiyatı var, o kısmı ihmal etti... Türk aile kadınları asalak-
tırlar diye bir fıkrasını okumu$tum, o noktayı ihmal etti.

ÇET"N ALTAN ("stanbul) — Yalan söylüyorsun...

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Devamla) — Yalan söylemi$sem 
sizin fıkranızda geçti gibi gelir bana, okudum gibi geliyor bana.

BA$KAN — Sayın hatip bir dakika, bir dakika Sayın Alican. Sayın Çetin Altan, 
oturdu&unuz yerden yalan söylüyorsunuz diye hitabetti&iniz için sizi nezih bir lisa-
na davet ederim. Galiz ve müstehcen beyanda bulunmak tüzü&ümüze göre müm-
kün de&ildir.

ÇET"N ALTAN ("stanbul) — Dün küfür ediyorlardı ya...

BA$KAN — Ve bu Mecliste bu $ekilde konu$mak usulü cari de&ildir. Dünkü 
konu$manızda bilimsel metotlarla hareket etti&inizi söylemi$tiniz. Hukuk da bâr 
bilimdir. !çtüzü&ümüzde hukuk ilminin ve mevzuatımızın icaplarından biridir. Çok 
rica ederim. Buyurun Sayın hatip.

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Devamla) — "imdi benim anlamak 
istedi&im, bu kıymetli partimizin, Türkiye’mizin siyasi rejiminde, sosyal rejiminde, 
ekonomik rejiminde bugün Türkiye’de filhal tatbik edilen sisteme nazaran hangi 
farklılıkların temsilcisidir. Bunu, bu çe$it yalan imalâtı yerine gerçek fikirlerle ifade 
etmeleri lâzımgeldi&i noktasıdır. Bunu ifade etmelidirler. Türkiye’de demokrasiye 
dayanan bir siyasi rejim var. Demokrasi mükemmel i$lemekte midir? !$lemiyor, 
hepimiz bunun $ikâyetçisiyiz. Demokratik rejimin i$lemesinde bazı usullere müta-
allik, zihniyetlere mütaallik ıslahata ihtiyaç vardır. Bu da zamanla halledilebilecek 



mesele. Bütün toplumlarda oldu&u gibi, her toplumda oldu&u gibi, zamanla halledi-
lebilecek bir meseledir. Ama bu demek midir ki, Türkiye’de demokratik rejim sadece 
bir sınıfın diktasına dayanan bir sistem haline getirilmelidir. Olamaz. Arkada$ları-
mız bu noktada yani demokratik sistemi anlama bakımından vuzuha varmalıdırlar. 
Ben dünkü konu$malarını dinlemeye hazırlanırken acaba bu noktada vuzuha varıcı 
beyanları olacak mıdır diye dikkatle dinledim, kendilerini. Bu noktada vuzuha va-
rıcı bir beyan yok. Di&er partiler demokratik düzenin icapları içerisinde mücadele 
vermi$ler. Vatanda$ların rey hakları mevcut, vatanda$ların seçme hakları mevcut, 
vatanda$ların seçilme hakları mevcut. Bütün bu hakların içerisinde bir demokratik 
seçim yapılmı$ ve bu demokratik seçim sonucunda da böyle bir Meclis kurulmu$. 
Arkada$larımız nasıl bir Meclis kurmak kararındadırlar? Bu Meclisin, bu demokra-
tik düzen içerisinde kurulmu$ olmasına itiraz ediyorlarsa, nasıl bir siyasi düzenle, 
nasıl bir Meclis kuracaklardır? Bunu açıkça ifade etmelidirler. (A.P. ve Y.T.P. sırala-
rından alkı"lar) Zaten savundukları sistem demokratik sosyalizm ise, yani millet 
reyine dayanan, topyekûn bütün milletin reylerine dayanan bir demokratik rejimin 
savunucusu iseler, muayyen sınıfların, muayyen sınıfla$maların pe$inde de&ilseler 
ve buna dayanan bir siyasi sistemi kurmak kararında de&ilseler bu noktayı vuzuha 
vardırmak mecburiyetindedirler. Sadece bir $ikâyetleri oldu; seçime girerken bazı 
partiler adaylarından para alıyorlar, dediler. Eee, biz para almadık, kendileri de zan-
nederim para almadılar. Ama millet reyleri ba$ka istikamette tecelli etti. Niçin buna 
hürmetkâr de&ildirler arkada$larım? (A.P. ve Y.T.P. sıralarından alkı"lar)

Bu itibarla meseleleri esas nitelikleri içinde mütalâa etmeyip bizim gibi sos-
yal bakımdan, ekonomik bakımdan geri $artlar içlinde bulunan toplumlarda, top-
lumların birtakım ihtiyaçlarını sömürmek yolu ile asıl sömürücülük burada benim 
kanaatimce. (Alkı"lar) Türkiye’nin $artları malûm, Türkiye’nin iktisadi $artları da 
malûm, sosyal $artları da malûm. Bu sosyal $artlar içinde bu memleketi daha iyiye 
götürmek gayretleri içindeyiz. Noksanlarımız vardır. Akıllı bir idare kurma bakı-
mımdan noksanlarımız vardır deriz her zaman, noksanlarımız buradadır. Ama sis-
temde bozukluk meselesi. Rejimde de&i$ikli&i icabettiren bir mesele var mıdır, yok 
mudur; bunu açıkça söylesinler. Biz, siyasi sistemde bir de&i$ikli&e ihtiyaç yoktur, 
diyoruz. Biz, ekonomik sistemde bir de&i$ikli&e ihtiyaç yoktur, diyoruz. Biz, sosyal 
sistemde bir de&i$ikli&e ihtiyaç yoktur, diyoruz. Bugün bu memlekette, bu toplu-
mun geli$tirilmesi bakımından bu yönlerden kabul edilebilecek sosyal ilke, sosyal 
adalet ilkesine dayanan, demokrasiye dayanan, ekonomik geli$meye dayanan her 
çe$it sistemlerin en medenileri bu memlekete getirilmi$tir, diyoruz. (A.P. ve Y.T.P. 
sıralarından “bravo” sesleri) Mesele burada. Bunu i$letme bakımından noksanları-
mız yok mu? Var. Bunu i$letme bakımından noksanlarımızı toplumun içimde bu-
lundu&u $artları bu $ekilde yalan imal etmek suretiyle partisel yararlar için, çıkarlar 
için veya ki$isel çıkarlar için sömürme yoluna giderseniz buz gibi yalan söyliyen 
sosyalist haline gelirsiniz. (A.P. ve Y.T.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Sayın sözcü arkada$ımız meselâ kapitalizmden bahsettiler. Hakikaten anla-
dıkları mânada kapitalizmim kar$ısında oldu&umuzu biz de ifade etmi$iz, 19’ncu 



asrın kapitalizm fikirlerini benimsemiyoruz demi$iz. Hükümet de hattâ bunu söy-
lemi$, programında söylemi$. Nedir arkada$ımızın o tasvir etti&i kapitalizm? Öyle 
bir toplum tasavvur ediyor ki, arkada$ımız, o toplumda sadece 5 ilâ 10 sermayedar 
özel te$ebbüs olarak faaliyette bulunabilirler. O toplumda eme&in sosyal güvenlik 
haklarını korumak için hiçbir sosyal müessese mevcut de&ildir, o toplumda sosyal 
adalet ilkesi topyekûn bir kenara itilmi$tir. O toplumda demokrasi diye, millet ira-
desine dayanan bir siyasi sistem diye bir $ey yoktur. Böyle bir toplumu tasavvur 
ediyor ve ondan sonra o toplum içerisinde yapılabilecek haksızlıkları, yapılabile-
cek suiistimalleri dile getirmek suretiyle bugünkü sistemin bu memlekette ba$a-
rılı sonuçlar veremiyece&ini iddia ediyor. !sabetli bir te$his de&il. Türkiye’de rica 
ediyorum arkada$larıma, dedi&im gibi, demokratik düzen bakımından Anayasamı-
za teminat müesseseleri konulmak suretiyle bir demokratik rejim benimsenmi$. 
Türkiye’de plânlı ekonomi fikri benimsenmi$ ve hattâ hazırlanmı$ olan plânın kol-
lektivist bir plân hüviyetinde oldu&unu iddia edecek kadar ileri görü$leri dahi or-
taya atabilecek vaziyette. Dün Adalet Partisi sözcüsü arkada$larım bu istikamette 
bazı mütalâalar beyanettiler. Cevap verece&im biraz sonra kendilerine de. Böyle bir 
plânlı harekete girmi$iz. Karma ekonomi düzeni bu $ekilde benimsenmi$, sosyal 
sistemimiz itibariyle emekle sermaye arasında münasebetleri düzenliyebilmek için 
cemiyet her türlü sosyal güvenlik müesseselerini ihdas etmi$ ve bu sosyal güvenlik 
müesseselerini de tatbike koymak kararında ve gayreti içerisinde. Asırlar devam 
etmi$ birtakım ihmallerin sonunda bugünkü geri $artlar içinde olan bir toplumda 
böyle bir sosyal düzen, böyle bir ekonomik düzen, böyle bir siyasi düzen tatbike 
konulmak yolunda ise arkada$larım bu düzenin noksan taraflarını ortaya çıkarmak 
mecburiyetindedirler. Yoksa bu düzenin topyekûn ortadan kaldırıcı ve bu düzenin 
ilkelerinin tamamiyle imhası gibi sonuçlar veren bir dikta düzeninin savunucusu 
olmamalıdırlar, olmamaları icabeder. Bu noktaya arkada$ım nedense böyle bir bi-
limsel açıdan, kendi tâbirleri ile temas ihtiyacını hiçbir zaman duymamaktadırlar.

Meselâ dün dediler ki, 35 milyon liralık bir demir mevzuu vardır. Bu, siste-
min yarattı&ı bir sonuçtur. E&er böyle bir mesele varsa bu, buz gibi bir suistimaldir. 
Arkada$ım mebus olmu$tur, Grupları vardır, getirsinler; bu mevzuun aydınlanma-
sında, bu mevzuun önlenmesinde kendilerine yardımcı olalım. Yani, her rejimde, 
her sistemde olması muhtemel olan birtakım suistimalleri dile getirmek suretiyle 
memlekette bir rejim savunması yapılamaz. Bizde varsa böyle suiistimal, hadisele-
ri bilmem, kendilerinin be&endikleri toplum düzenlerinde ona benzemez niceleri 
mevcudolabilir. Onlar marifetsiz kuraca&ınız düzenli bir Devlet idaresiyle önlemek 
gibi bir yolu bulabilmelisiniz, onu bulmaya çalı$acaksınız.

"imdi muhterem arkada$larımız hakikaten ifade etmelidirler. Bu özel mülki-
yeti benimsemekte midirler? Özel te$ebbüs fikrini kabul etmekte midirler? Bunu 
açıkça ifade etmelidirler burada. Bizim sistemimiz, bizim karma sistemimiz, bizim 
sosyal düzenimiz, bizim ekonomik düzenimiz bu esaslara dayanmaktadır. Mülki-
yet hakkını reddedemeyiz, özel te$ebbüs hakkını reddedenleyiz. Kamu yararına 
bu mevzularda hudutlamaların mevcut olabilece&ini. Anayasamız kabul etmi$ ama 



bunun dı$ında o çe$it beyanlarda bulunmaktadırlar ki; sanki topyekûn özel mülki-
yeti benimsememektedirler, topyekûn her çe$it özel te$ebbüsün kar$ısındadırlar. 
Batıda sosyalizm bunları reddetmemekte ve hattâ bunları geli$tirmek yolundadır. 
E&er bu fikirleri reddetmekte iseler arkada$larımız, dedi&im gibi, tamamiyle Batı 
sosyalizminin dı$ında, ba$ka bir sosyalizmin pe$indedirler, demektir. (A.P. ve Y.T.P. 
sıralarından alkı"lar) ki, o mânadaki sosyalizmi, biz adını, ne kadar sosyalizm olursa 
olsun, sosyalizm adiyle tavsif etmiyoruz, toplumcu bir düzen olarak tavsif etmiyo-
ruz, halkçı bir düzen olarak tavsif etmiyoruz, onun adı bamba$ka bir $eydir ve o 
düzen kanunlarımızda da menedilmi$ bir düzendir. (A.P. ve Y.T.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım, bu noktaya $imdilik bu kadar temas ettikten sonra 
dün di&er sözcü arkada$larımızın konu$malarında üzerinde durdukları bazı husus-
ları da dile getirmek isterim. Evvelâ benim $ahadetim istenen bir mesele var. Bu, 
millî gelir rakamları konusunda bütçe müzakereleri sırasında CHP Grupu ile bir 
noktada tartı$malarımız olmu$tu.

Plânda, Be$ Yıllık Plânda ve yıllık programlarımızda bir ıslahat lüzumu üze-
rinde durmu$tuk. C.H.P.’li arkada$larımız o sırada ıslâhatın ancak Be$ Yıllık Plânın 
devresini ikmâl etmesinden sonra olabilece&i, dü$ünülebilece&i istikâmetinde bir 
fikir ortaya atmı$lardır. Ona kar$ı benim cevabım $u olmu$tu, e&er bir ekonomi 
hakkında de&er hükmüne varmak için böyle devreleri beklemek icabediyorsa, hep 
birlikte tenkidetti&imiz 1950-1960 devresinin ekonomik politikasını tenkidet-
meye hakkımız olmamak gerekir. Çünkü o devrenin vasati kalkınma hızı yüzde 
6,01’dir, demi$tim. Ve bu sözlerimi de rakamlara dayandırarak ifade etmi$tim. Sa-
yın Feyzio&lu ile anla$amadı&ımız bir nokta vardır; bu i$in mebde yılı olarak hangi 
yıl alınacaktır konusu Adalet Partisi sözcüsü arkada$ımız bu mevzuda bir haklı be-
yanda bulundu. Hakikaten istatistiki rakamları kullanırken objektif olmak lâzım. 
Çünkü Sayın Feyzio&lu 1953 yılını alıyor, 1953 yılı bu devrede en parlak yıl. Böyle 
bir yıl olunca muhtemelen, o parlak yıldan sonraki yıllarda kalkınma hızları tabi-
atiyle dü$ük gözükebilir. Bu itibarla 1953’e dayanmak gibi bir yola giriyor. Beni il-
gilendiren bir husus de&ildir bu. !ki partinin sözcüleri arasındaki bir münaka$adır. 
Benim burada ifade etti&im husus 1950’yi mebde alarak 1950-1960 arasındaki va-
sati kalkınma hız rakamı. O rakam, benim buradaki tevhitlerimden de anla$ılaca&ı 
üzere yüzde 6,01 civarındadır. Bakın, nasıl yıllar arasındaki kalkınma hızları, bu 
Be$ Yıllık Plânın verdi&i rakamlar. 7 numaralı tablo: Sabit fiyatlarla Türkiye Millî 
Geliri yalnız, 1961 faktör fiyatlariyle 1950 ile 1951 arasında hız %15; 1951 ile 1952 
arasında %8,6; 1952 ile 1953 arasında %11,2; 1953 ile 1954 arasında büyük bir dü-
$ü$ var, nakıs %9 dü$ü$. Bu itibarla 1953 yüksektir. 1953’te geli$me olmu$, %11,2 
geli$me olmu$. 1953 millî gelir rakamı 1950’de 28 milyar küsur iken 1953’te 39 
küsur milyara gelmi$ bu süratli kalkınmalarla. Sonra 1954’de bir gerileme olmu$. 
Yüzde 9 nisbetinde. 1954-1955 arasında muntazam birtakım kalkınmalar... Fakat 
1950-1953’e nazaran nisbet itibariyle dü$ük rakamlarla yine muntazam geli$meler 
olmu$.



1954-1955 arasında %8,5; 1955-1956 arasında %6,8; 1956-1957 arasında 
%6,4; 1957-1958 arasında %5,1; 1958-1959 arasında %4; 1959-1960 arasında 
%4... Yani istikamet bu Rakamların ifade ettikleri hız miktarları nisbetleri budur. 
Ben do&rudan do&ruya Be$ Yıllık Plânımızın 7 numaralı tablosundan çıkarıyorum 
bunları.

Tabiatiyle 1953 rakamını ele alıp da, 1954’te bir nakıs 9’a dü$ü$, bunları taki-
beden yıllarda da nisbetler daha mahdut ölçüler içinde olunca vasatisini alırsanız, 
vasati dü$ük çıkabilir. Bu balkımdan Feyzio&lu arkada$ımın mebdei 1953 olarak al-
masının bu sonucu do&masının tabii oldu&u kanaatindeyim. Ben münaka$anın iki 
tarafı ilgilendiren hususları ile alâkalı de&ilim. Ben vaktiyle verdi&im bir beyanımın 
bu rakamlara dayandı&ını ve bu $ekilde sıhhatli oldu&unu ifade ediyorum sizlere. 
"ahadetime müracaat edenleri, zannediyorum iki tarafı da tatmin etmi$ oldum bu 
suretle.

"imdi aziz arkada$larım, Plânın dayandı&ı ekonomik felsefe konusunda A.P. 
sözcüsüyle mutabık de&ilim. Plânın dayandı&ı ekonomik felsefe kollektivist felsefe 
olamaz. Plân stratejisinde plânın karma ekonomiye dayanaca&ı ifade edilmi$, A.P. 
ile C.H.P. mü$terek Hükümet halinde iken Be$ Yıllık Plân hazırlanmı$tır ve sizin 
Hükümette bulundu&unuz zamanda hazırlanan Be$ Yıllık Plân, hazırlıyan arkada$-
larımız ne kadar de&i$ik dü$üncede olabilirlerse olsunlar o arkada$larımızın da bir 
kollektivist dü$üncelerin sahibi oldukları kanaatinde de&ilim. Hazırladıkları plânın, 
bilhassa uygulama politikası bakımından finansmanı konusunda, vergi politikası 
konusunda aramızda geni$ ihtilâflar çıktı. Bir de plânın üslûbunda be&enmedi&i-
miz taraflar oldu. Açık söylemek lâzım. Yoksa plânın gider hedefleri konusunda, 
gelir hedefleri konusunda plânın sektör kalkınmalarındaki sektörler yönünden 
hedefleri konusunda A.P. C.H.P. Hükümeti tarafından hazırlanmı$ esaslarında bü-
yük de&i$iklik yapılmamı$tır. Ve plânın her hangi bir $ekilde temel ilke itibariyle 
kollektivist yönde bir plân oldu&u kanaatinde de&ilim. Bu plân bürokrasiyi artıran 
bir plândır. Benim kanaatim bu, plân lüzumsuz teferruatla u&ra$an bir plândır. Bu 
plân iktisadi yönü kuvvetlendirilmek icabeden bir plândır. Bu plâna göre hazırlana-
cak yıllık programla, bu yönlerden bir iktisadi hamleyi, bir sanayi hamleyi dikkate 
alıcı olmalıdır. Bunlar benim görü$lerimdir. Ama temel felsefesi itibariyle bu plân 
kollektivist bir ekonomiye göre hazırlanmı$ yani bundan da $unu anlıyorum ben; 
özel te$ebbüsü frenleyici bir plân oldu&u kanaatinde de&ilim. Özel te$ebbüse em-
redici bir durumu yok. Özel te$ebbüsü te$vik edici bir plân diyoruz, özel te$ebbüse 
önderlik edici bir plân diyoruz, özel te$ebbüsü hakikaten firenleyici bir taraf yok bu 
plânda. Ama özel te$ebbüs hakkında tahminleri koyduk biz. Dedik ki, yatırım için 
1963 yılında programımızı hazırlarken $u kadar yatırım yapaca&ız. Bu yatırımlar-
da %7 kalkınma hızını sa&layabilmek için âmme sektörünün hissesi $u olacaktır. 
Bunun dı$ında artan kısım özel sektörün hissesi olacaktır. Ke$ke özel sektör ken-
disine ayrılmı$ olan kısmın üç mislini, be$ mislini, on mislini bu memlekette yatı-
rım halinde gerçekle$tirebilse. Mâni olan hiçbir hüküm yok. Bilâkis Devlet önderlik 
yapacaktır. Devlet önderli&ini yaparak özel te$ebbüsü bu mevzuda her türlü te$vik 



etme vazifesini görecektir. Ama beyefendiler, mâni olan taraf var diyen arkada$la-
rımıza $unu cevap olarak vereyim. Bir plân tabiatiyle Türkiye’de geli$tirmeyi tasar-
ladı&ı sektörler bakımından, birtakım dı$ ticaret rejimi bakımından hudutlamalar 
koymak mecburiyetindedir. Genel hudutlamalar koymak mecburiyetindedir. Bazı 
ithalâta, bazı yatırım ithalâtına öncelikler vermek mecburiyetindedir. Biz neden 
liberasyona do&rudan do&ruya toptan gidemiyoruz. Liberasyona gidemeyiz. Çünkü 
dı$ tediye muvazenesi imkânlarımız mahduttur. Mahdut oldu&una göre dı$ ticaret 
politika bakımından bazı hudutlamalar koyaca&ını. Bu hudutlamaları koyarken de 
Türk ekonomisinin genel stirüktürünü dikkate alaca&ım. Bu genel stirüktür içeri-
sinde bu hudutlamalarda âmme sektörü oldu&u gibi, özel sektör de tabiatiyle bazı 
fedakârlıklarla kar$ıla$mak gibi durumlara girebilir. Bunları arkada$larımız tutup 
ta bizim huzurumuz, i$te efendim dı$ ticaret sistemi bakımından özel sektörü $u 
$ekilde kayıtlıyorsun derlerse, bu plânın temel ekonomik felsefesiyle ilgili bir hu-
susu olamaz. Bu Türk ekonomisinin zaruretlerinden do&an, Türk ekonomisinin 
imkânsızlıklarından do&an bazı hudutlamalar mânası ta$ır. Bunu da bu anlayı$ için-
de mütalâa etmeye mecburuz. "imdi ben meselâ seçim bölgemde bir köye gittim. 
Vatanda$lar dediler ki; bizim okulumuz var, fakat okulun yanında ö&retmen için bir 
lojman yapmak istiyoruz, lojman yapamıyor, yaptıramıyoruz. Valiye sordum; yahu, 
bu okul anayoldan uzakta, 30 kilometre uzakta bir da& köyünde. Ö&retmen geliyor, 
lojman olmadı&ı için barınamıyor. Köyde barınabilece&i ev de yok. Bu lojmanı niye 
yapamıyorsunuz? Efendim dedi, Plânlama lojman mevzuunda yeni okul yaparken 
lojman yapılabiliyor, eski okullara lojman yapılamaz diyor, onun için yapamıyoruz. 
Böyle bir meseleyle kendi bölgemde kar$ıla$tım. Deniyor ki, Millî E&itim Bakanlı&ı 
bu çe$it yerlerde lojman fikrini de benimsedi&i halde, Plânlama kar$ı oldu&u için bu 
gerçekle$tirilemiyor. Bu ufak bir misal arkada$lar. Benim plân üzerinde durdu&um 
nokta i$te bu. Plânı böyle bir teferruatla u&ra$tırıcı bir plân olmaktan çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Âmme hizmeti ba$ka $eydir, plânın plânla$tıraca&ı hizmetler 
ba$ka $eylerdir. Âmme hizmetlerini de biz plânımızla plânla$tıraca&ız diyen bir 
tutum içine girecek olursak plân bürokrasinin vasıtası oluyor. Plân gecikmelerin 
vasıtası oluyor. Plân israfın vasıtası oluyor. Hulâsa plân verimsizli&in vasıtası olu-
yor. Bu itibarla plânın ekonomik veçhesinin kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Bu çe$it 
Devletin muayyen politikalarında hedefleri tâyin edilmelidir, o hedeflerin gerçek-
le$tirilmeleri bakanlıkların vazifeleridir. Bakanlıklar bunlarla me$gul olur. Onların 
hedeflere göre yürütülmesi i$i bakanlıklarındır diyorum. Plân, asıl plânlaması ica-
beden iktisadi yöne yönelmelidir. Plân asıl plânlaması icabeden sanayi hamle fik-
rine yönelmelidir, diyorum. Plân konusunda benim kanaatim Sayın C.H.P. grupu 
ile bundan önceki bütçe müzakerelerinde yaptı&ım münaka$aların mânası budur. 
Bir de plânda, üzerinde ısrarla durdu&umuz ikinci bir fikir vardır. Plân uygulama-
sı bizde düzenlenmemi$tir arkada$larım. Ben o fikrimde ısrar ediyorum. Mutlaka 
bir müstakil bakanlık bu i$le me$gul olmak mecburiyetindedir. Plân uygulaması 
nisbetleri te$kilâtsızlıktan dü$ük olmaktadır, benim kanaatimce. Plân uygulama 
nisbetleri te$kilâtsızlık dolayısiyle israflara yol açıcı tutumları dâhi ihtiva etmekte-
dir. Uygulama konusunda da Hükümetin mutlaka meseleyi memleket gerçeklerine 



uygun bir hal tarzına ba&laması $arttır. Plân konusundaki itirazlarımız bunlardır. 
Ba$langıçtaki münaka$alarım, bilhassa plânın finansmanındaki vergi sistemi mev-
zuunda olmu$tur. Ve bu münaka$alar sonunda plânda gerekli de&i$meler yapılmı$-
tır.

Aziz arkada$larım, Adalet Partisinin sözcüsü arkada$ımız dün bir beyanda bu-
lundu. Bunu bu Mecliste ilk kürsüye çıktı&ı zaman kullanmaması lâzımgelen bir be-
yan olarak kabul ediyorum. Daha ilk defa çıktıkları için, tabiî birikmi$ heyecanları 
var, bu birikmi$ heyecanları topyekûn Yüksek Meclise ifade etmek ihtiyacını duy-
dular ve bu arada Hükümet programının enflâsyona yol açabilece&i ihtimalinden 
bahsedenlere kar$ı, hakikaten yersiz telâkki etti&im, bir tarizde bulundular. Hü-
kümet programı mal müdürü zihniyeti ile mütalâa edilemez dediler. !sabetsiz bir 
te$histir. Enflâsyona yol açması ihtimalinden bahsedenler asıl bu Hükümet prog-
ramında bahsettikleri zihniyeti ifade eden bir cümle dolayısiyle bir fikir dolayısiyle 
enflâsyon tehlikesine i$aret etmi$lerdir. Hükümet programının Adalet Partisi se-
çim beyannamesinden aynen alınarak konulmu$ olan o cümlesi $udur: “Yıldan yıla 
kamu harcamalarının hem hacım, hem de millî gelire nisbetle artmasını önlemek, 
yüksek masraflı ve maliyetli bir bütçe politikasına son vermek azmindeyiz.”

Hayır arkada$lar, biz bu anlayı$ta de&iliz. !srafları önliyelim, suiistimalleri ön-
liyelim. Beraberiz. Ama yüksek masraflı bütçe politikaları takibemek mecburiye-
tindeyiz. Nasıl kar$ılıyacaksınız bu Hükümet programındaki bu kadar ileri ihtiyaç-
ları? Ben arkada$larımdan ö&renmek istiyorum; bu kadar ileri ihtiyaçlar milyarlar 
meselesidir, nasıl kar$ılıyacaksınız? 1950’de bütçe gider rakamları ne idi; bir milyar 
800 milyon lira, 1960’ta yedi milyar, bugün 15 milyar, donduracaksınız. Bu dondu-
rulma bu, asıl mal müdürü zihniyeti (C.H.P. sıralarından alkı"lar) donduramazsmız. 
Türkiye’de marifet ekonomik politikayı istikrar içerisinde geli$tirmek, bütçenin 
gelir imkânlarını mütemadiyen artırmak ve bu gelirlerle mütenasip gider bütçe-
leri yapıp Türkiye’de yüksek seviyeli bütçelere do&ru yürümektir. Zaten Be$ Yıllık 
Plânımızda da gider harcama hedeflerimiz vardır. Yani, Be$ Yıllık Plânın be&en-
medi&imiz tarafları varken siz $imdi Be$ Yıllık Plânın gider harcama hedeflerinin 
de gerisinde mi kalacaksınız? Yani özel sektör mü yapacak bunun dı$ındaki mas-
rafları? Özel sektör mü bizim bu plânımızdaki gerçekle$tirilmek mecburiyetinde 
olan, cari harcamalar var, yatırım harcamaları var, temel yatırım harcamaları var, 
benim enfrastrüktür yatırımımı özel sektör mü yapacak? Yolumu özel sektör mü 
yapacak? Mektebi özel sektör mü yapacak? Bugünkü sosyal düzen içerisinde özel 
sektöre imkânlar hazırlamak, evet, özel sektörü te$kilâtlandırmak evet, özel sektö-
rü te$vik etmek, evet. Özel sektörü te$vik edecek müesseseleri kurmak, evet, kredi 
imkânlarını ona göre geli$tirmek, evet, ama âmme sektörünün bu istikametlerde 
yatırım politikası bakımından büyük yükü omuzunda ta$ımak mecburiyetinde ol-
du&u az geli$mi$ hüviyette bir memleket olmamız itibariyle bir zarurettir. (C.H.P. 
ve Y.T.P. sıralarından alkı"lar)

Bu itibarla bu anlayı$la bütçe yapmaya kalkarsak, kısır bir ekonomik anlayı$la 
bütçe yapmaya kalkarsak, bunları bu istikamette daraltıcı birtakım çalı$malar yap-



maya kalkarsak gerçeklere aykırı hareket etmi$ oluruz, öyle de&il mi? Sayın Süley-
man Demirel, öyle olacak. Zatıâliniz de bu kanaattesiniz...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — !zah edece&im Alican Bey, 
yanlı$ anla$ıldı...

BA$KAN — Kar$ılıklı konu$mayın efendim.

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM AL"CAN (Devamla) — Cari harcamalarda ta-
sarruflar yapaca&ız derler arkada$larımız. Temenni ederim. Bence cari harcamalar-
da da büyük tasarruflar yapamazlar. Câri masraflarımız da artmaya mahkûmdur. 
Çünkü hizmetler geli$tirilmeye mahkûmdur, Türkiye’de, cari masrafları da artıra-
caksınız, hizmeti geni$letip cari harcamalardan yaptı&ınız tasarrufları yeni hizmet-
lere tahsis etmek mecburiyetindesiniz. Türkiye böyle bir memleket. !htiyaçları bü-
yük, bunlarda da uzun boylu tasarruflar yapamazsınız. Biz bu iddialarla çok çıktık. 
Hükümette de çok, bu iddiaları gerçekle$tirece&iz, dedik ama olmadı. Tecrübele-
rimize dayanarak söylüyoruz bunları. Hakikaten böyledir. Plânda da bunları çok 
nazari olarak mütalâa etmek, bir profesör kafası ile mütalâa etmek ba$ka oluyor, 
hâdiselerin içerisine girdi&iniz zaman mütalâası de&i$iyor. Onun için Sayın Süley-
man Demirel’e öyle de&il mi diye sordum. Kendileri profesör kafası ile bu i$leri dü-
$ünmez diye dü$ündü&üm için söylüyorum.

Aziz arkada$larım, bir noktaya da kısaca temas ederek huzurunuzdan ayrıla-
ca&ım.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin özel sektöre devri konusuna da Adalet Partisi 
iktidarının fazla bel ba&lamamasını tavsiye ederim. Demokrat Parti !ktidarında da 
biz, 1950 de geldi&imiz zaman bu mevzularda büyük hayallerin pe$inde idik. Tatbi-
kine imkân bulunamadı arkada$lar. Bulunması da zordur.

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün bu mevzuda gene nazari bazı mütalâaları var-
dır. Ama Türkiye’de tatbik edilemiyor. Çünkü bu fikirler, kendisi bizim partide iken 
o sırada bizim programa da girdi. Tatbik kabiliyeti biraz zor, bu fikirlerin tatbik 
kabiliyeti biraz zor. Hattâ kendileri de bunun tatbik kabiliyetini göremedikleri için, 
birinci konu$masında mı, ikinci konu$masında mı tabiatiyle bu devirde maliyet ba-
his konusu olamaz, dediler. Maliyet bahis konusu olamazsa tabiî bedava, tesisleri 
$una buna verecek olursanız talibi çıkabilir. Ama maliyetleri ile ve birço&unun ta$ı-
dı&ı i$letme külfetleri ile bu tesisleri devretmeye kalkarsanız ne talip bulabilirsiniz 
ve ne de böyle bir politikayı yürütebilirsiniz. Benim samimî inancım budur. Bunlara 
fazla bel ba&lamamasını yeni Hükümete tavsiye ederim. !n$allah bunu tatbik ede-
bilecekleri istisnai bazı müesseseler bulabilirler. Ama, tatbik kabiliyeti olaca&ına 
inanmamaktayım.

Bu suretle üzerinde durmak istedi&im konulara temas etmi$ oldum. Arkada$-
larımın beni dinlemekte gösterdikleri müsamaha dolayısiyle kendilerine te$ekkür-
lerimi ve saygılarımı arz ederim. (Alkı"lar)



BA$KAN — Muhterem arkada$larım, bir kifayet önergesi geldi. Hükümete 
söz verdikten sonra, sırada bulunan bir üyeyi de konu$turduktan sonra kifayet 
önergesini oylarınıza sunaca&ım.

Yalnız bu arada Türkiye !$çi Partisi Grup Ba$kanvekili Sayın Cemal Hakkı Se-
lek, Sayın Ekrem Alican’ın konu$malarında kendi grupuna sata$ma oldu&unu ve 
zaten grup adına Sayın Mehmet Ali Aybar’ın da söz istedi&ine göre ona öncelikle 
söz verilmesini istemektedir.

Muhterem arkada$larım, gruplar öncelikle söz hakkına sahiptir. Fakat iki grup 
bir arada mütalâa edildi&i zaman bir grupun di&er grupa öncelik hakkı ancak söz 
isteme sırasına göre taayyün eder.

!kinci konuya gelince; Riyaset Sayın Alican’ın konu$malarında Türkiye !$çi Par-
tisine yöneltilmi$ bir sata$ma yapmadı&ı kanısındadır.

Ayrıca Sayın Çetin Altan da $ahsan kendisine sata$ma yapıldı&ı iddiasını Riya-
sete bildirmi$tir. Riyaset Çetin Altan’a da $ahsen bir sata$ma yapıldı&ı kanaatinde 
de&ildir.

Muhterem arkada$larım, $imdi söz sırası Hükümetindir, saat de 11’i çeyrek 
geçiyor. E&er tasvibederseniz saat 14’te toplanalım. (!imdi devam edelim, sesleri)

Sayın Ba$bakan konu$manız ne kadar devam eder?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Konu$mam bir hayli uzun 
devam eder.

BA$KAN — Konu$maları bir hayli uzun. Bu sebeple saat 14.00’te toplanmak 
üzere Birle$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 11.15 



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

GEÇ!C! KÂT!PLER: Önol !akar (Manisa)
Barlas Küntay (Bursa)
Açılma Saati: 14.00

BA$KAN — Birle$ime devam ediyoruz.

TARIK Z"YA EK"NC" (Diyarbakır) — Usul hakkında söz istiyorum.

BA$KAN — "imdi muhterem arkada$larım, güvenoyu müzakerelerine devam 
ediyoruz. Bu müzakerenin usulü icabı, sırada bulunan kimseye söz vermekten iba-
rettir. Bundan ayrı bir usul tatbik edilmiyor. "imdi söz sırası Ba$bakanındır. Ba$ba-
kana söz verece&im. Henüz celseye ba$layıp bir usulî muamele yapılmadı&ına göre, 
usul hakkında söz istemek hiçbir usulî muamele yapılmadan nasıl mümkün olur; 
bilmiyorum. Bu sebeple, usul hakkında söz verme imkânına sahip de&ilim.

"imdi söz sırası Sayın Ba$bakanındır, buyurun Sayın Ba$bakan. (A.P. milletve-
killerinin $iddetli ve sürekli alkı"ları)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Muhterem Ba$kan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri, sözlerime ba$larken hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

Hükümet programı dolayısiyle 14,5 saat devam eden müzakereler esnasında 
serd edilmi$ fikirlere, tenkidlere te$ekkürlerimi sunarım. Bu fikir ve tenkidlerin 
tahliline giri$meden evvel $u hususu arz etmek isterim ki, seçimden yeni çıkmı$ ve 
yeni seçilip gelmi$ bir Millet Meclisi olarak bu kürsüde görü$ülmü$ olan hususların 
bir kısmı seçim haleti ruhiyesinin henüz silinmedi&i intibaını vermi$tir. (A.P. sıra-
larından bravo sesleri) Ben, huzurunuzda hiç kimseyi incitmemeye gayret edece&im. 
Sadece zaman zaman, $ayet Hükümet Programı dı$ında bazı hususlara dokunacak 
olursam bunu, bu kürsüden söylenmi$ olup da, halk efkârı umumiyesinde milleti-
mizin ve vatanda$larımızın zihninde birtakım yanlı$ anlamaları, iltibasları düzelt-
mek için yapaca&ım. Mesuliyetimizin a&ırlı&ını biliyoruz, iktidar partisi olmanın 
a&ırlı&ını biliyoruz. "ayet bazı hususlara de&inmezsem bunu mesuliyetimizin icabı 
addediniz.

Muhterem Milletvekilleri; Hükümet etmenin zorla$tı&ını hepimiz müdrikiz. 
Konu$mam, sabrınızın limitine kadar ula$acak $ekilde uzun olmıyacaktır zannede-
rim. Fakat, takdir buyurursunuz ki, bu kürsüden be$ muhalefet partisinin sözcüleri 
programımıza koydu&umuz her hususta, hattâ programımıza koymadı&ımız birçok 
hususlarda hallaç pamu&u gibi fikirleri attılar. Bu itibarla, kısa bir cevap arz ede-
mezsem, $imdiden müsamahanızı rica ederim.

Evvelâ $urasını arz edeyim ki, bizim Hükümet Programımız, henüz seçilmi$ 
gelmi$ olmak dolayısiyle, ne evvelki bizim icraatımızı, ne de 10 Ekimden evvelki 
di&er partilerin icraatını içine almamı$tır. Dikkatle tetkik edildi&i zaman bu husus-



ta hiçbir ima, bu hususta hiçbir kayıt bulunmıyacaktır. Fakat bu kürsüden yapılan 
tenkidler arasında sanki daha evvel biz Hükümetmi$iz gibi veya daha evvelki ic-
raatlar, di&er partilerin icraatları niçin nazarı dikkate alınmamı$ gibi bazı husus-
lar kaydedildi. Bunun cevabı, biz, yepyeni bir noktadan ba$layıp, güzel yurdumu-
zu yepyeni ufuklara, mutlu, refah dolu, huzur dolu günlere götürmek kaygusu ile 
sevgisi ile enerjisi ile kar$ınıza gelmi$ olmakta aramaktır. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar)

Yine tenkidler arasında görüldü ki, çok kere birtakım umumi prensipler, sanki 
bir hali hususi imi$ gibi münaka$aya tabi tutuldu ve prensiplerin hali hususiymi$ 
gibi münaka$aya tabi tutulmasından da kanaatimce, yanlı$ tefsirler ve yanlı$ neti-
celer çıkarıldı. Yanlı$ tefsirler yapıldı, yanlı$ neticeler çıkarıldı.

Muhterem Milletvekilleri, konu$mamda yer yer tekerrürler olursa, yine ko-
nu$mamın ba$ında özür dilerim. Çünkü be$ partinin muhterem hatiplerinin söy-
ledikleri hususların ilmî ve fennî bir tasnif içinde mütalâası zaman bakımından 
imkânsızdır. Bu tekerrürleri daha çok meseleye vuzuh vermek $eklinde mütalâa 
etmenizi rica ederim.

Muhterem Milletvekilleri; konu$mama Türkiye !$çi Partisinin Hükümet Prog-
ramı dolayısiyle yapmı$ oldu&u tenkidleri ele alarak ba$lıyaca&ım. Bu tenkidleri, 
bazı konularda di&er partilerin yapmı$ oldu&u mü$terek tenkidleri de birlikte ce-
vaplandıraca&ım. Bu itibarla o konuları ele aldı&ım zaman, sadece Türkiye !$çi Par-
tisinin fikirlerine de&il, di&er partilerin de fikirlerine temas etmi$ olaca&ım.

Türkiye !$çi Partisinin tenkidleri programdan ziyade, Anayasadan ziyade, prog-
ram ve Anayasayı ele alarak ne söyliyeceklerse onu söylemi$ olmak gibi bir umumi 
karakter ta$ımaktadır. Buna ra&men bazı hususları açıklıyaca&ım. Konu$mamın 
ba$ında $unu arz etmek isterim ki, tenkidin içerisinde sık sık geçen “peyk”, “uydu”, 
“sömürme” gibi hakikaten büyük Türk Devletine yakı$mıyacak birtakım sıfatları, 
yakı$tırmak kasdiyle dahi olmasa, üzüntü ile kar$ıladı&ımı beyan etmek isterim. 
(A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Büyük Atatürk’ün, temeline millî hâkimiyet ve Batı medeniyetçili&i harcını 
atarak kurdu&u kırk iki ya$ındaki Cumhuriyet, bizim en büyük varlı&ımızdır. (A.P. 
sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Türk milletinin bu büyük varlı&ı, Devleti, hiçbir 
zaman hiç kimsenin ne peyki olur, ne uydusu olur. (A.P. sıralarından bravo sesleri, al-
kı"lar) Bu itibarla, çok tartı$ılmı$ olan, 150 senedir memleketimizde çok tartı$ılmı$ 
olan millî menfaatler konusunu istenildi&i gibi anlıyarak, istedi&iniz gibi anlıyarak 
bunu birtakım yanlı$ yollara götürmenin, bunun altından birtakım yanlı$ tefsirler 
çıkarmanın haklı oldu&una kaani de&ilim.

Yine Türkiye !$çi Partisinin tenkidinde birçok hakikatler yanlı$ olarak ele alın-
mı$tır. Bunların hepsini biraz sonra arz edece&im. Bunlar $ayet bilgi noksanlı&ın-
dan dolayı ise ki, sosyalistin bilinçli oldu&u bu kürsüden ifade edilmi$tir, mesele 
yok. Ama, bunlar $ayet muayyen bir maksat için tahrif edilmi$se, yine üzüntümü 
ifade etmek isterim.



Programımızda dedik ki, “Türkiye’de artık rejim meselesinin tartı$ılması bit-
melidir.” Ne demek istedik? Türkiye dedik, hür, demokratik nizamı kendisine yön 
olarak seçmi$tir. Bunun dı$ında bir yön, bunun dı$ında bir yöntem aramaya lüzum 
yoktur. Bunu dedik. Bunun yerine, Marksizm veya fa$izm ikame edilmelidir mü-
naka$ası Türkiye’de yapılmamalıdır, Türkiye’de bu münaka$a yapılamaz, kanunla-
rımız mânidir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Türkiye yönünü seçmi$tir, 
dedim. Evet, bu yön gayet iyi bir $ekilde seçilmi$tir. Bunu sabahleyin konu$an Sayın 
Alican teferruatı ile Muhterem Heyetinize arz etti.

Halkın fukaralı&ından bahsetmek, onun çarelerini aramak neden korkulacak 
bir durum olsun, denildi bu kürsüden.

Muhterem Milletvekilleri, sizleri buraya gönderen millete hiçbiriniz, “Halkı fu-
kara bırakaca&ız” mı dediniz? Yoksa, “Türkiye’de fukaralı&a bir son mu verece&iz” 
dediniz? Ben biliyorum ki, hiçbiriniz, hangi partiye mensubolursanız olunuz, Türk 
halkının fukaralı&ına rıza gösteremezsiniz, rıza göstermiyece&inizi beyan ederek 
buraya geldiniz.

"imdi bu nasıl olacak?  !$te buraya geliyoruz. Metot meselesi. Metot nasıl ola-
cak?  Diyoruz ki, Türkiye’nin metodu bellidir. Hür demokratik düzen içinde plânlı 
ve karma ekonomiyle kalkınma olacaktır, diyoruz. "ayet buradan bu iddiayı ortaya 
atanların ki iddia kendilerinin de&ildir, iddia bu memlekette uzun senelerdir hü-
kümetlerin iddiası olarak gelmektedir, Türk halkını kalkındırmak ve Türk halkını 
fakirlikten kurtarmak iddiası, Cumhuriyetimizin temelinde vardır, Batı medeniyet-
çili&i ilkesinde vardır. Mesele metot meselesinde. Mesele, insan haysiyetini temel 
alarak mı gidece&iz, yoksa zorla mı mutlu yapaca&ız? (A.P. sıralarından “bravo” ses-
leri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, insanların zorla mutlu yapıldı&ı yeryüzünde görül-
memi$tir. Bu itibarla Türkiye’nin seçmi$ bulundu&u yön ve yöntem içerisinde her 
gün bir adım daha ileriye gitmesi hepimizin mü$terek gayreti ve mü$terek çabası 
olmalıdır. Bu yön içerisinde mülkiyet esastır. Serbest te$ebbüs esastır. Miras esas-
tır. Kamula$tırma istisnadır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) "ayet bu kür-
süden temsil edilen sosyalist görü$, kamula$tırmayı esas alıp, mülkiyeti, serbest 
te$ebbüsü, mirası istisna alıyor ise, biz katiyen bu görü$te de&iliz. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, Türkiye !$çi Partisinin Anayasa anlayı$ına dokunmak isterim.

Muhterem Milletvekilleri, Türkiye !$çi Partisi yapmı$ oldu&u tenkidde diyor ki: 
“Biz Anayasayı Adalet Partisinin anladı&ı gibi anlamıyoruz.”

Anayasa Kurucu Meclis tarafından yapılmı$tır. Kurucu Mecliste A.P.’nin, $u 
sıralarda oturan hiçbir milletvekili tarafından temsil edilmi$ oldu&unu zannetmi-
yorum. Kurucu Meclis Anayasayı yaptıktan sonra Büyük Türk Milletinin tasvibine 
sunulmu$tur. Bu itibarla... (C.H.P. sıralarından anla"ılmıyan bir müdahale) Ben de 
zannetmiyorum, dedim zaten. Yanlı$ biliyorsam özür dilerim.



Bu itibarla demek istedi&im $ey $udur; yani Anayasayı biz yapmadık, yapılma-
sına katılmadık, binaenaleyh Anayasanın müdafaası bize dü$mez diyecek de&ilim. 
Muhterem Milletvekilleri, hukuk düzeninde her $eyi kanalında mütalâa etmek 
lâzımdır. Türkiye’de Anayasa millet tarafından, Büyük Türk Milleti tarafından tas-
vibedilmi$tir. Ama yüzde 60’ı tarafından tasvibedilmi$tir; ama yüzde 65’i tarafın-
dan tasvibedilmi$tir. "u anda bu büyük bir $ey ifade etmez. Demokrasinin karara 
eri$me noktası burasıdır. Binaenaleyh, %40 bunu tasvibetmemi$tir, biz bu Anaya-
sayı tanımıyoruz, tasvibedilmemi$ bir Anayasadır, demeyi hukuk düzeni ile hukuk 
konsepsiyonları ile hukuk ufku ile ba&da$ır bulmam. Bu itibarla Anayasanın hazır-
lanmasında Kurucu Meclisin zabıtları tetkik edilmek suretiyle, Anayasamızın nasıl 
anla$ılması lâzımgeldi&i hususunda, bilhassa Türkiye !$çi Partisinin sosyalist dü-
zene açık Anayasadan neyi kastetmek istedi&ini, neyin kastedilmesi lâzımgeldi&ini 
yine Kurucu Meclisin zabıtlarına müracaat etmek suretiyle Yüksek Heyetinize arz 
edece&im.

Diyeceksiniz ki, bunlar bizce malûmdur. Ama, Türk halk efkârı umumiyesinin, 
radyolardan dinlenen bu konu$malarda hiçbir noktanın açık bırakılmaması için 
bunu yapmıya mecburum. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Türkiye !$çi Partisi Sözcüsünün Anayasa anlayı$ı ile aynı fikirde olmaya, 27 
Mayıs Anayasasının ruhu ve metni imkân vermemektedir. Anayasamız demokra-
tik, lâik, hürriyetçi ve sosyal bir hukuk Devleti esasını almı$tır.

Maddedeki sosyal kelimesi Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün iddia etti&i gibi, 
doktriner sosyalizme açık bir Anayasanın ifadesi de&ildir. (A.P. sıralarından alkı"lar) 
Nitekim, bu hakikat Anayasa Komisyonu Sözcüsü Muammer Aksoy’un; “Bu Anaya-
sada asla doktrin yoktur, ne devletçilik vardır, ne liberalizm, ne sosyalizm, ne de her 
hangi bir “izm” vardır.” tarzındaki beyanlariyle sabittir. Di&er taraftan Anayasanın 
tümü üzerinde cereyan eden müzakereler esnasında Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Tarık Zafer Tunaya Anayasamız için; “Anayasamız $u veya bu iktisadi görü$ü empo-
ze etmiyen bir kadrodur. Anayasa bir parti programı de&ildir, öyle ki, bu tasarı için-
de bir Devletçi de, bir liberal de halkoyu ile kendilerini i$ ba$ına getirdi&inde prog-
ramlarını uygulamak imkânını bulacaklardır.” demek suretiyle iddialarımızı teyit 
ve Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün yalnız sosyalizme açık bir Anayasa oldu&u tezini 
tekzibetmektedir. Sanırım ki, Sayın Aybar, Anayasamızın ikinci maddesinde ifade-
sini bulan, Devletin sosyal vasfı, ibaresini sosyalizm mefhumiyle karı$tırmaktadır. 
Anayasamızın ruh ve esprisine e&ildiklerinde anlıyacaklardır ki, Devletin sosyal 
vasfı, esasında demokratik nizamın devamlı ve ömürlü olmasını sa&lıyan bir vasıta-
dan ibarettir. Kaldı ki, Anayasa Komisyonu Ba$kanı Enver Ziya Karal; “Anayasanın 
birinci vasfının inkılâpçı olu$u; ikinci vasfının da doktrinci bir Anayasa olmayı$ı-
dır. Anayasamız milletimizin geleneksel teamüllerini bir defa daha burada tesbit 
etmi$ olmaktadır.” demek suretiyle bizimle aynı kanaati payla$maktadır. Anayasa, 
“Devlet ki$inin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal ve hukuk Devleti il-
keleriyle ba&da$amıyacak surette sınırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri 
kaldırır; insanın maddi ve mânevi varlı&ının geli$mesi için gerekli $artları hazır-



lar.” hükmünü vaz’etmek suretiyle Devletin temel haklar ve görevler hususundaki 
vazifesini göstermi$ olmakla beraber 11’nci maddesinde de Devlet bu vazifelerini 
yaparken, “Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî 
güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.” diye-
rek Devletin temel haklar ve ödevler mevzuundaki fonksiyonunun hududunu da 
göstermi$tir. Böylece Devlet kar$ısında ferdin sahiboldu&u temel hak ve ödevleri de 
teminat altına almı$ bulunmaktadır. Di&er taraftan, Anayasamız 36’ncı maddesiy-
le: “Herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahiboldu&u” kaidesini koymu$, istisnai 
ahvalde bu hakların kanunla ancak kamu yararı amaciyle sınırlanabilece&ini ifade 
etmi$tir. Kamula$tırma hakkındaki 38’inci maddenin gerekçesinde aynen: “Anaya-
samız özel te$ebbüsü kaide olarak kabul etmi$ ve ticaret, sanayi her alanda çalı$ma 
ve faaliyet hürriyetini genel surette ilân etmi$tir.” demek suretiyle kamula$tırma 
ve Devletle$tirmenin, biraz evvel arz etti&im gibi, istisna oldu&unu tesbit etmi$-
tir. Bu hallerde de kamula$tırma bedelinin gerçek kar$ılı&ının ödenmesi, faaliyet ve 
te$ebbüsün kamu hizmeti niteli&i alması ve millî menfaatlerin bunu gerektirmesi 
gibi $artları koymak suretiyle mülkiyet hakkının asıl ve kamula$tırmanın $artların 
tahakkuku halinde istisnai oldu&unu bildirmi$tir. Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün 
beyanları hilâfına, mülkiyet hakkının kamu yararına her zaman için sınırlanamıya-
ca&ı esaslarını açıkça koymu$tur.

Anayasamızın toprak reformu ile ili$kin hükümlerine gelince: 37’nci madde, 
Devlete topra&ın verimli olarak i$letilmesinin gerçekle$tirmek ve topraksız olan 
veya yeter topra&ı bulunmıyan çiftçiye toprak sa&lamak gibi tedbirlerin alınması 
mecburiyetini yüklemi$tir. Hükümet programının 33’üncü sayfasında, toprak po-
litikamızın hedefi olarak ki bu mevzua tekrar dönece&im, tarımda topyekûn üreti-
min artırılması, köylümüzün topra&a kavu$turulması ve verilecek toprakla beraber 
topra&ı i$leyip geçimini sa&lıyabilmesi için ucuz kredi, alet ve edevat ve di&er vası-
talarla teçhiz edilmesi gereklili&i kabul edilmek suretiyle Anayasamızın bu hükmü 
gere&i gibi yerine getirilmi$tir. Esasen Anayasamızın 37’nci maddesinin gerekçe-
sinde, sınırlanmanın totaliter rejimlerde oldu&u gibi Devlet çiftlikleri yaratmak ve 
kolektif iktisadı tesis etmek maksadiyle de&il, sadece çiftçiyi toprak sahibi yapmak 
gayesiyle caiz oldu&u belirtilmektedir. Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün, program-
daki Anayasadan do&an hürriyetleri, hürriyeti yok etme yolunda kullanmaya asla 
meydan ve imkân vermemek kaydını Anayasayı çi&nemek mânasında te$rih etme-
si tamamen yersizdir. Anayasanın yirminci maddesinde ifadesini bulan dü$ünce 
hürriyeti Anayasanın genel esasları olan Devletin $ekline, bütünlü&üne, Cumhu-
riyetin niteliklerine, egemenlik haklarına uygun olması gibi $artlarla ba&lıdır. (A.P. 
sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Nitekim bu maddenin müzakeresinde komisyon 
sözcüsü Muammer Aksoy; Komünizmi menediyoruz. Anayasa insan hak ve hürri-
yetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmezli&i temel hükmüne uymıyan parti temelli kapatılır, diyen bir 
Anayasa, hürriyeti imha edici faaliyetleri men eden realist bir hürriyet anlayı$ını 
kendisine temel yapmı$ bir Anayasadır. Demokratik olmıyan insan hak ve hürri-
yetlerine dayanmıyan, hukuk Devleti olma umdeleriyle ba&da$mıyan dü$üncelerin 



ifade edilmesine imkân vermemi$tir, demek suretiyle dü$ünce ve fikir hürriyetinin 
de muhteva bakımından belirli bir sınırının mevcudiyetine i$aret etmi$tir.

Binaenaleyh, programdaki dü$ünce Anayasayı çi&nemek de&il bilâkis bir Ana-
yasa hükmünü benimsetmek ve ya$atmaktır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) 
Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün iktisadi kalkınmamızın ancak sosyalizme yönelmi$ 
plânlı bir karma ekonomi düzeni içinde ba$arılaca&ı hususundaki dü$ünceleri Ana-
yasanın bir icabı de&ildir. Anayasanın plânla ilgili maddesinin gerekçesinde; plânın 
muhtevası çe$itli olabilir. Bu sebeple Anayasada plânın muhtevasının teyidinden 
kaçınılmı$ ve plânın bütünlü&ünün demokratik esaslar çerçevesinde korunması 
ele alınmı$tır. Böylece Anayasanın plâna dair gerekçesinde de sarahaten belirtildi&i 
gibi, plânda esas olan sosyalizme yönelmi$ bir karma ekonomi vasfı bahis mev-
zuu de&il, bilâkis demokratik esaslar çerçevesinde bir karma ekonomiyi esas tutan 
plân vasfı hâkimdir. Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün bu tarz beyanlarını Anayasaya 
uygunlu&u bertaraf, Anayasa muvacehesinde ortaya koydu&u zihniyeti dü$ündü-
rücü ve bir cihetiyle de tehlikeli bulurum. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) 
Nitekim maddenin müzakeresinde sözcü bulunan Sayın Turan Güne$; “Bütün ik-
tisadi faaliyetler Devletin kontrolü altına alınmı$ ve onun tarafından yürütülsün 
mânasında tam bir plân de&ildir.” aynen okuyorum, cümlede biraz dü$üklük var, 
aynen okuyorum. “Plân iktisadi bakımdan neyi ifade edecekse odur. Hükümetler 
bir plânı oldu&u gibi tatbik veya de&i$tirmek gerekiyorsa de&i$tirmeden muhafaza 
etmek mecburiyetinde olmadı&ı” yolundaki beyanları da plânın her $eyden önce 
demokratik vasıf ve anlamda bulundu&u gere&ini ortaya koymaktadır.

Muhterem Milletvekilleri, di&er bir hususa temas etmek isterim. Anayasamı-
zın ruhu ve metni hiçbir sınıfın di&eri üzerinde hâkimiyet kurmasına veya bir sı-
nıfın di&eri aleyhinde tercih edilmesine hele bir proleterya diktatörlü&üne imkân 
vermiyecek $ekilde kesindir. Bir taraftan Anayasanın dördüncü maddesi; “Egemen-
li&in kullanılması, hiçbir suretle belli bir ki$iye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz” 
hükmünü koyarken di&er taraftan, Anayasanın 12’nci maddesi de; “Hiçbir ki$iye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” hükmünü sevk etmi$tir. Filhakika 
Anayasamızın dördüncü maddesinin gerekçesinde, egemenlik kavramı Devletler 
Hukukunda ba&ımsızlı&ı ifade eder bir mefhum olarak kullanılmı$ de&ildir. !ç hu-
kukla egemenlikten Devlet iktidarının sahibi veya kayna&ı anla$ılmaktadır. Millî 
Mücadelenin siyasi felsefesi ve Anayasa gelene&imize göre, egemenli&in sahibi mil-
lettir. Egemenli&in kullanılmasının dahi belli bir ki$iye, zümreye veya bir sosyal 
sınıfa bırakılamıyaca&ına i$aret etmektedir. Ayrıca dördüncü maddenin müzakere-
lerinde komisyon sözcüsü Turan Güne$ aynen: “Bu madde egemenli&in bir sınıfta 
tecelli etmesini doktrin olarak müdafaa eden, daha sarih bir ifade ile arz edeyim, 
proleterya diktatörlü&ünü savunanlara kar$ı konulmu$ bir hükümdür. Seçim olur, 
i$te millî hâkimiyet tecelli etti denir. Fakat iktidarı alan idarenin rejimi proleter-
ya diktatörlü&ünü andıran bir rejim olursa Türk Anayasası ve rejimi kabul etmez. 
Sınıfların menfaatleri gibi meselâ sosyalist partilerin doktrinleri, münaka$aları 
maddenin anlamına girmez. Ama sınıf adına iktidara elkoymak istiyen partileri bu 



Anayasa kanun dı$ı etmekle kalmıyor, hudutlar dı$ına sürüyor.” demek suretiyle... 
(A.P. sıralarından bravo sesleri, $iddetli, sürekli alkı$lar) sınıf hâkimiyeti hakkındaki 
görü$ümüzü teyidetmektedir.

Muhterem Milletvekilleri, tasrih edeyim yanlı$ anla$ılmasın; bu fikirler Kuru-
cu Meclisin zabıtlarından alınmı$, ifade Turan Güne$’indir. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri; rejim münaka$aları yapılmamalıdır, derken neyi 
kasdettik. Hükümet programında, artık rejim münaka$aları yapılmamalıdır, Tür-
kiye yönünü ve yöntemini seçmi$tir, 1961 Anayasası bu yönü ve yöntemi gayet iyi 
çizmi$tir. Bunun hür demokratik nizamla Marksizmin mukayesesi yapılarak han-
gisinin daha iyi oldu&unun münaka$ası millete anlatılmaya çalı$ılmamalıdır demek 
istedik. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, bunca dertleri olan bu memleketin her senede bir, 
her dört senede bir her gün rejim münaka$aları yapmaya takati yoktur. (A.P. sırala-
rından bravo sesleri, alkı"lar) Bu hususu böylece kaydettikten sonra yine Türkiye !$çi 
Partisinin tenkidinde bir $ekle, Cumhuriyet Halk Partisi tenkidinde, de&i$ik açıdan, 
de&i$ik bir $ekil ve di&er partilerin tenkidlerinde yine de&i$ik $ekiller alan bir mev-
zua da i$aret etmek isterim. Bu mevzu yabancı sermaye mevzuudur.

Muhterem Milletvekilleri, yabancı sermaye mevzuu münaka$a edilirken zan-
nediyorum ki, kanaatimizce noktai hareket yanlı$ alınmaktadır, noktai hareket 
yanlı$ alınmı$tır. Nedir alınan noktai hareket? Yabancı sermaye gelirse bizi sömü-
rür. Mesele, yabancı sermayenin gelip gelmemesi de&il, yabancı sermayenin niçin 
gelip gelmemesidir. Muhterem Milletvekilleri, $ikâyet ediyoruz; programımıza 
koydu&umuz hususlardan her hangi birisi Türk halkının derdi de&ildir, diyebilecek 
kimse var mı? Yoktur. Biz programımızı Türk halkının, Türk vatanda$ının, en ücra 
kö$elerde ya$ıyan Türk vatanda$ının dertlerinden alarak buraya getirdik. (A.P. sıra-
larından bravo sesleri, alkı"lar) "imdi, nasıl çıkaca&ız bu i$in içinden? Diyoruz ki, bir 
görü$ diyor ki, bu kadar, $eyi va’dettiniz, her halde bunun içinden yabancı serma-
ye ile çıkacaksınız. Nereden çıkarıyorsunuz bunu; bu nereden çıkıyor? Buna ait en 
ufak bir ima var mı programımızın içinde?

Muhterem Milletvekilleri, millî menfaatler ve yabancı sözünü ederken çok 
dikkatli olmamız lâzımdır, çok dikkatli olmamız lâzımdır. Yabancı sermaye bize 
lâzımdır derken, millî menfaatlerimiz için lâzımdır diyoruz. Sömürülmek millî 
menfaat mi? Öyle ise kim diyor Türkiye’yi sömürecek yabancı sermayeyi Türkiye’ye 
getirin diye? Böyle diyen birisi var mı? Varsa ben de, benim grupum da, benim par-
tim de Türk Milleti de bunun kar$ısındadır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, "iddetli 
ve sürekli alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, Yüksek Huzurunuzda bu meselenin enine, boyuna 
tartı$ılmasında ve bizim görü$ümüzün bütün çıplaklı&ı ile bilinmesinde, Muhte-
rem Heyetinizin bundan böyleki mesaisine yardımı olaca&ı kanaatinde bulundu-
&um için bu mevzuu ariz ve amik münaka$a etmek isterim. Evvelâ $unu kaydede-



yim muhterem milletvekilleri; dünyanın hiçbir yerinde bir ülkeyi yabancıların gelip 
kalkındırıverdi&i görülmemi$tir. Dünyanın her ülkesi ancak kendi gücü ile kalkınır. 
Kendi alın teri ile kalkınır. Bunun ba$ka yolu varsa, bilen varsa bu kürsüden gelip 
söylemesi lâzımdır. Ama diyoruz ki, artık 1945 senesinden sonra yani !kinci Dünya 
Harbinden sonra dünyanın bir numaralı meselesi haline gelen kalkınmanın artık 
Garp memleketlerinde oldu&u gibi, yüz senede yapılacak i$leri, yüz senede yaparak 
mümkün oldu&una kaani de&iliz. Diyoruz ki; ben demiyorum, ben isim vermiyece-
&im, ben de o kanaatteyim, diyoruz ki, yüz senede yapılacak i$ler, kalkınma felsefe-
sinin birinci ve temel $artı 100 senede, Garbın yüz senede yaparak geldi&i i$ler 10 
senelere sıkı$tırılmak mecburiyetindedir.

Bu bir mecburiyet mi? Evet. Hiç kimse Türk halkına, biraz daha fukara du-
run, diyemez. Biraz daha cahil durum diye hiçbir kimse diyemez. Bunların zamanı 
geçmi$tir. Öyle ise Garbın 300 senede yaparak geldi&ini Türkiye üç dakikaya sı&-
dırmak mecburiyetindedir. Bununla da kalmıyor. Ben dü$üncelerimi söylüyorum 
muhterem milletvekilleri. Ben sadece bu i$teki istikâmeti söylüyorum. Ve bunu 
söylememdeki maksat da $udur; biz bu gönülle i$e gelmi$ insanlarız, gayret ede-
riz, çalı$ırız, milletin tasvibine mazhar olursak gayret etmeye devam ederiz. (A.P. 
sıralarından bravo sesleri alkı"lar) "ayet büyük Türk Milletinin, o büyük hakemin, o 
$a$mıyan âdil hakemin bizim dü$üncemiz budur teveccühüne mazhar olmazsak, 
bu memleketin teveccühüne mazhar olmu$ çocukları gelir bu i$i yürütürler. (A.P. 
sıralarından bravo sesleri ve alkı"lar) Bunu böyle anlamaya mecburuz.

Yabancı sermaye meselesinin çok istismar edildi&ini gördük. Muhterem Millet-
vekilleri daha evvel Senatoda da arz ettim. Huzurunuzda bu mevzuu konu$urken 
$u hususu bir Âmentü gibi arz ediyorum, biz Türk Milletinin bir damla alın terini ve 
Türkiye’nin bir çakıl ta$ını kimseye verecek insanlar de&iliz. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar) Neden sömürtelim Türkiye’yi? Türkiye sömürülürmü$. Türkiye’yi 
fukaralıktan kurtarmak için yola çıkaca&ız, Türkiye’yi sömürtece&iz. Nedeni…

Muhterem Milletvekilleri; Türk kafasının Türkiye’nin menfaatinin nerede ol-
du&unu, nerede olmadı&ını ayırdedemiyecek kadar izana sahibolmadı&ı kanaatinde 
miyiz? (A.P. sıralarından asla sesleri) Öyle ise $u sömürme i$ine bir son verelim. Sö-
mürülme ve sömürme isine bir son verelim. Bu, bizim memleketimizin lûgatında 
yer almamalıdır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Cumhuriyetin kuruldu&u 
günden bu yana Cumhuriyetten evvelinin hesabını tarih yapar Cumhuriyetin ku-
ruldu&undan bu yana gelmi$ geçmi$, hükümetlerin hiçbiri Türkiye’yi sömürmemi$-
tir, sömürtmemi$tir. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri; yanlı$ yapılmı$ i$ler yok mudur? Vardır. Hükümet 
demek icraat demektir. Hükümet ederken her yaptı&ınız i$ do&ru mudur? De&ildir. 
Bunlar tecrübe hanesine kaydedilecek $eylerdir. Do&ru yapmadıysanız, do&ru yap-
manın yollarını ararsınız. !$te bunu diyoruz. Ba$ka türlü Hükümet etmenin imkânı 
var mıdır? Hayır, yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. "ayet mazide, neresin-
de olursa olsun, mazide hatalı hareketler varsa, bunlardan intibaha gelip düzeltme 



yolları aranır. Ve bunların, inanmak lâzımdır ki, bunların hepsi bu memleketin iyi-
li&i için yapılmı$tır. "imdi, yabancı sermaye meselesini biraz de$elim.

Bakıyoruz Türkiye’nin ithalât ve ihracat rakamlarına. Ne zamandan beri? 
1923’ten beri. Bir devre var ki 1931’den 1938’e kadar; bir devre daha var ki 1939’dan 
1945’e kadar, lehimizde. Yani bu devrede sattı&ımız, aldı&ımızdan fazla. (C.H.P. 
sıralarından bir milletvekilinin alkı"ı) Ama. Beyefendi biraz sabrederseniz neticeyi 
göreceksiniz (A.P. sıralarından alkı"lar, gülü"meler) Ben burada sayın milletvekille-
ri, ben burada hiçbir i&birar içinde olmadan meselenin te$riini yapıyorum. Evvelâ 
bunu yapayım; ondan sonra serd edilen mütalâalara gelece&im.

1923’ten 1931’e kadar geçen sekiz senede hep aleyhte, 1938’de aleyhte, 
1947’den 1964’e kadar da devamlı $ekilde ticaret muvazenemiz hep aleyhimizde. 
Yani aldı&ımız çok; sattı&ımız az. "imdi muhterem milletvekilleri; nasıl yapaca&ız 
bu i$i; nasıl yapaca&ız? Gayet tabiî ki muhtelif yolları var. Yollardan biri; ticaretimi-
zi geli$tirece&iz. Ticareti ne ile geli$tirece&iz? Evvelâ istihsali geli$tirece&iz. !stihsâl 
olmayınca neyi satacaksınız? Evvelâ istihsali artıracaksınız. Neyin istihsali? Muh-
terem Milletvekilleri, bu memleket belki 500 senedir, belki daha çok zamandır, 
üzüm, incir, yeti$tirir, hububat yeti$tirir. Bununla Türkiye’nin kalkınmasına imkân 
yoktur. Sanayii geli$tirece&iz. Sanayi mamullerini satar hale gelece&iz. Sonra birim 
sahadan aldı&ımız, ziraatteki tarımdaki istihsal miktarını artıraca&ız. Böylece hem 
memleketimizde istihdam imkânı artacak, hem de satacak mamulümüz olacaktır. 
Bu olmadı&ı müddetçe bu bilançoyu kapatmaya imkân yoktur. Bu da kâfi de&ildir. 
!stihsalimiz olacak, bunun pazarlanmasını bileceksiniz, muayyen pazarlara götü-
receksiniz. O pazarlarda tutacaksınız. Bunların hepsi millî ticaret muvazenemizin 
icabı olarak görülüyor. Bununla da kalmıyoruz. Aldı&ımız mallara dönece&iz. Ne 
yapaca&ız? Bir kısmını ikame etmeye gayret edece&iz, büyük bir kısmını ikame et-
meye çalı$aca&ız. Mümkünse hepsini ikame etmeye gayret edece&iz. Ama primitif 
bir iktisattır, iptidai bir iktisattır hep satacaksınız, bir $ey almıyacaksmız. Böyle bir 
$ey yok. !htalâtımızı azaltalım, böylece dengeyi kuralım. Bu da iptidai bir iktisat ka-
idesi. Yatırım malları almak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmak imkânı da yok. Öyle 
ise ne yapacaksınız?

Muhterem Milletvekilleri; Türkiye, yapılan ilk hesaplara göre, çok nikbin bir 
hesaptır, 1972 senesine kadar ticaret muvazenesinde açık vermeye devam edecek-
tir. E&er bunun ba$ka bir yolunu bilen varsa; bu sadece benim fikrim de&il, Devletin 
mütehassıslarının da fikridir; e&er bunun ba$ka bir yolunu bilen varsa bunu söyle-
mesi, bize faydalı, bize yardımcı olması lâzımdır. "imdi, noktai hareket bu. Noktai 
hareket niye yabancı dostlu&u olsun; niye yabancı hayranlı&ı olsun; neden olsun, 
yabancı hayranlı&ı? !$te noktai hareket bu.

Muhterem Milletvekilleri; $unu arz ediyorum ki, Türkiye dı$arıya bir müddet 
daha borçlanmaya devam edecektir. Bir Konsorsiyum vardır. Konsorsiyumdan bu 
meblâ&ları Türkiye temine gayret ediyor. Bunu temin edemedi&imiz takdirde muh-
terem milletvekilleri, Türkiye’nin kalkınmasını yapmak imkânımız yok. Yok böyle 
bir $ey. Bu Konsorsiyumu biz kurmadık; ama biz haklı bildi&imiz, do&ru bildi&imiz 



$eyleri, bizden evvelki Hükümetler kurdu diye ret mi edece&iz? Biz bunların mü-
dafaasını üstümüze alıyoruz. Do&ru bildi&imiz i$lerin müdafaasını yaparak gele-
ce&iz. Memleket için yapılmı$tır. Do&ru bilmedi&imiz Hem de muhterem milletve-
killeri, bir insaf ölçüsü içinde arz edece&iz ki, tecrübe hanesine kaydedilsin. "imdi, 
bu Konsorsiyuma, Sayın Türkiye !$çi Partisinin sözcüsü, düyunu umumiye diyor. 
Düyunu umumiye. Bunu anlamaya imkân yok. Biz bunu böyle kabul etmiyoruz. 
Yine burada, bu meselelerin ariz ve amik tetkikinde, bir Konsorsiyum methiyesi de 
yapmıyoruz. Ama bugün için alet budur, bugün için kaynak budur, yarın ba$ka kay-
naklar bulursak, ba$ka yollar, ba$ka imkânlar bulursak, Türkiye için en menfaatlisi 
ne ise onları ararız ve $ayet anla$maya ihtiyaç gösteriyorsa Muhterem Heyetinize 
getiririz. Ama bugün bizim devraldı&ımız bu düzenin $u anda bir düyunu umumiye 
oldu&unu kabul etmiyoruz.

Bu münâsebetle bir münaka$a daha yapıldı; Devletten devlete yardım, hususi 
sektörden, hususi sektöre yardım.

Muhterem Milletvekilleri evvelâ $urasını arz edeyim; ben de bu kürsüden ilk 
defa duyuyorum; sızan haberlere göre, dendi&ine göre bu haberlerin nereden sızdı-
&ını da bilmiyorum Devletten devlete yardım yerine, hususi sektörden hususi sek-
töre yardım yapılacakmı$... "u anda böyle bir $ey mevcut de&ildir. Mevcut olursa, 
biz demiyoruz ki bunu kabul ederiz. Bakalım nedir, ne de&ildir. Farazi bir $ey üze-
rinde benim, Hükümetimizin Ba$bakanı olarak buradan gelip mütalâa yürütmemi 
do&ru bulmazsınız. Bundan, sakın biz böyle bir $eye hahi$kârız mânasını çıkarma-
yınız. Sadece mesuliyetinin a&ırlı&ı, mesuliyetinin idrâki içinde bulundu&um için 
böyle konu$uyorum.

Muhterem Milletvekilleri; bir de $u özel yabancı sermaye konusuna dokuna-
lım. Özel yabancı sermaye, T.!.P.’in mütalâasına göre, mutlaka sömürmek için gelir-
mi$. Gayesi o olabilir. Gelen o, kabul eden sizsiniz.

Sömürmiyece&ini kabul edin. Buna da mı razı de&ilsiniz? Sizi sömürmiyece&ini 
kabul edin. E&er bu sıfırsa, sizi sömürmiyecek olan sıfırsa, hiç yabancı özel serma-
yeyi kabul etmezsiniz. Niçin kaide olarak mutlaka, yabancı özel sermaye memleketi 
sömürür, diyorsunuz da, niçin kaide olarak bu kadar fukara, bu kadar derdi çok, 
bunları iyi söylüyorsunuz. Nasıl olacak bu i$ler? Nasıl kurtulacak benim köylüm? 
Nasıl kurtulacak benim i$çim? Bunları söylüyorsunuz. Hemen yabancı özel serma-
ye maa$ı mı ba&lıyaca&ız bunlara? Sokaklar i$siz dolu, nereden bulaca&ız bu kadar 
insana i$i? !$ imkânları açmaya mecbursunuz. Peki, Almanya’ya gönderdi&imiz i$çi-
ler, Almanya’da Alman sermayesinin kurdu&u fabrikada çalı$mıyor mu?

Muhterem Milletvekilleri; i$sizli&i önlemeniz lâzımdır. Öyle ise biz ne diyoruz? 
Türkiye’yi sömürmiyecek yabancı sermayeyi niçin bir tabu halinde görüyoruz? Biz 
böyle görmüyoruz. Türkiye !$çi Partisi nasıl görürse görsün, biz memleketimize ve 
milletimize faydalı olan i$lerde tereddüt göstermiyece&iz. Bildi&imizi ve dü$ündü-
&ümüzü, millete faydalı gördü&ümüzü yapmaya devam edece&iz. (A.P. sıralarından 
bravo sesleri, alkı"lar)



Sayın Halk Partisi sözcüsü diyor ki; biz ne dü$manız, ne hayranız. E... kim hay-
ran? Zannediyorum ki, bu ekstremleri koymak için bu söz söylenmi$tir, iki hattını. 
Türkiye’de yabancı sermayeye kim hayran?

"ayet bir gün bu memleket yabancının hiçbir $eyine muhtacolmadan bütün 
millî gücü ile ya$amak imkânını bulursa, böyle bir günü mutlu bir gün addetmek 
lâzımdır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

"imdi bakalım; 1960’dan 1965’e kadar ne olmu$, özel yabancı sermaye? 
1.094.160.434 liralık talep gelmi$. Bunun 706 milyon lirası kabul edilmi$, müsaade 
edilmi$; fiilen de 288 milyon lirası gelmi$. Yani takriben; %35’i falan.

Muhterem Milletvekilleri; görüyorsunuz ki, hemen yani sömürmek üzere 
olanlar da bir tatlı lokma diye Türkiye’yi yemek için hazır vaziyette de&iller. !$te 
vaziyet ortada. Hepsi 30 milyon dolar gelen yabancı sermaye. Belçika’ya be$ senede 
gelen 600 milyon dolar. Nasıl yapaca&ız bu kalkınmayı? Birtakım $eyleri, dogmatik 
olarak apriori olarak pe$in hükümlerle biz bunları istemeyiz mi diyece&iz, yoksa 
her hali kendi içinde tetkik edip, faydaları ve mahzurlarını ayırıp, faydalı olanlarını 
Türkiye’ye, Türkiye’ye faydalı olan meseleleri kabul mü edece&iz? Zannediyorum 
ki, ikincisi aklî ve mantıkidir ve memleket menfaatlerine, millî menfaatlerimize uy-
gundur, çünkü daha çok kimseye ekmek, daha çok kimseye katık, daha çok kimseye 
i$ imkânı verir.

Muhterem Milletvekilleri, hiçbir yanlı$ anlamaya, iltibasa meydan olmasın; 
biz burada yabancı sermayenin müdafaasını yapmıyoruz. Bizim yaptı&ımız $ey, 
Türkiye’nin kalkınmasının müdafaasıdır, bunun yollarının müdafaasıdır. Bir ya-
bancı sermaye kanunu vardır. Büyük Meclisiniz bu kanunun kaldırılmasına karar 
verirse, irade sizin, bunu millet bize vermi$, karar verirse bunu kaldırırız ve hiçbir 
yabancı sermaye Türkiye’ye gelmez. Ama biz bu kanaatte de&iliz.

Bir hususta daha mutabık de&ilim; denildi ki yine Türkiye !$çi Partisi mümes-
sillerinden biri tarafından bizi yabancılar dü$ünür. Ne münasebet? Bizi, biz dü$ü-
nürüz. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Biz bu kadar zavallı mıyız? Bizi ba$kaları 
dü$ünecek. Nerede görülmü$ bu? (Türkiye $"çi Partisi sıralarından yok böyle "ey, söy-
lemedik sesi) Evet. Dün söylediniz, not var.

BA$KAN — Müdahale etmeyin lütfen.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi, yabancı sermaye 
mevzuunda bir iki hususu daha arz etmek isterim. Ne diyoruz; kapitülâsyon olma-
sın. Kim razı olur kapitülâsyona? Kapitülâsyonun ne oldu&u belli de&il mi? Neden 
olsun kapitülâsyon? Kapitülâsyon devrini geceli yarım asırdan fazla olmu$, bir ku-
$ak yeti$mi$. Kim razı olur kapitülâsyona? Kimse razı olmaz. Muhterem Milletve-
killeri; hepinizi tenzih ederim, hiçbiriniz kapitülâsyona razı olmazsınız. Millet de 
razı olmaz, hiç kimse razı olmaz. Öyleyse neden memleketin menfaatine olabilecek 
bazı $eyleri, kapitülâsyon olur diye bir $eyin içine sokuyoruz? Sokmıyalım, yapmı-
yalım, aklımız, iz’anımız yok mu?



Biz diyoruz ki; sermaye fıkdanı sebebiyle uzanamadı&ımız, yapamadı&ımız 
birtakım sahalara yabancı sermaye gedebilir. "artlarını tetkik ederiz. Memleketi-
mizin millî menfaatlerine uygun ise kabul ederiz. Nedir bu sahalar? !hracattı artı-
rıcı imkânlar. Nedir bu sahalar? !thalât ikamesi yapan imkânlar. Nedir bu sahalar? 
Yeni i$ imkânları açan sahalar. Bunlar olabilir, niçin olmasın. Ve yine diyoruz ki 
programlımızda; kâr mutlaka plâfone edilmelidir. Yani büyük kârlara sahibolur-
sa, bunun hepsini döviz olarak götürmemeli. Bunlu neden istiyoruz? Memleketin 
servetleri döviz olarak dı$arıya gitmesin diye. Bu kârdan artan miktarları, plâfone 
edilenden artan miktarları, vergisinden vesaireden artan miktarları, memlekette 
yatırıma kullansın. Hayır, yabancı sermaye zinciri buyurmu$ memlekette. Böyle bir 
mütalâa serd edildi. Muhterem Milletvekilleri, bu $ekildeki kârları bankalarda blo-
ke tutmak mı daha iyi, transfer etmek mi daha iyi, yoksa yeni i$ imkânlarına, yeni 
kazanç imkânlarına, memleketteki yeni servet imkânlarına yatırmak mı daha iyi? 
Bunu diyoruz biz. Onun için dedim ki konu$mamda; bir prensip, bir hali hususi 
olarak mütalâa edilerek, halin $artları bilinmeden, halin hususiyetleri bilinmeden 
bir münaka$anın içine girildi. Biz dedik mi kapıları açalım, ne kadar yabancı ser-
maye varsa gelsin? Muhterem Milletvekilleri, sermayenin ne kadar nazik bir$ey 
oldu&unu hepiniz bilirsiniz. Güven olmıyan, itimat bulunmıyan rejim sıkıntıları, 
rejim buhranları olan memlekete sermayenin gitti&ini görmek de zordur. Allaha 
bin $ükür Türkiye bu memleketler arasında de&ildir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi bir hususu daha açmak isterim. Denildi ki, biz Kapitalistmi$iz. Bilhassa 
grupun, Yüksek Meclisin bu kanadına bakarak, biz Kapitalistmi$iz. Öbür kanat-
lara da bakarak, Kapitalistli&in a&ır bastı&ı, tabiri kullanıldı. Muhterem milletve-
killileri, biz yazıyoruz, Hükümet programımıza koyuyoruz, söylüyoruz, diyoruz ki, 
10’uncu asrın kapitalist düzeni bitmi$tir. Bunların hepsini söylüyoruz. Ama hayır, 
siz kapitalistisiniz, biz de sosyalistiz. Biz böyle bir tasnife girmeyiz. Bizim yönümüz 
bellidir. Yönümüzü söyledim. Biraz sonra yönümüzün a&ırlı&ını da söyliyece&im. 
Nereye a&ırlık veririz? Onu da soyliyece&im. Hiç merak etmeyiniz. 14,5 saat ben 
dinledim, söyledi&im $eylerde, ne söylediyseniz hepsini nokta nokta açmaya, izah 
etmeye, bu kadar büyük bir yükü bize yüklerken hükümet olarak, Muhterem Heye-
tinizi tenvir etmeye mecburum. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri; müteaddit kereler söyledim, bizim “izm”lerle i$imiz 
yok. Türkiye’nin “izm”lerle i$i yok. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Ne demi$ 
Büyük Atatürk? “Türkiye kendi $artlarına ve imkânlarına has bir iktisadi sistemle 
kalkınacaktır.” Bizim yolumuz bu. !stenildi&i zaman Atatürk’ün arkasına sı&ınmak, 
istenildi&i zaman da Atatürk’ün söyledi&i temel kaideleri unutmak. Bu, bizim i$i-
miz de&ildir. (A.P. sıralarından bravo sesleri, $iddetli alkı$lar)

Bir hususu daha arz etmek isterim. Yine bu kürsüden söylenildi; Meclis tuta-
naklarına geçti. Sayın Alican da sabahleyin bunun üzerinde durdu. 35 milyon lira 
demir tüccarlarının cebine girmi$. Muhterem beyefendiler, bunu bir ihbar telâkki 
edebilmem için kimin cebine girmi$, nasıl girmi$, neden girmi$i bilmem lâzım. Yok, 
farazi birtakım hesaplarla, yani kâr etmemesi lâzımdı, kâr etti $eklindeki birtakım 



hesaplarla ortaya, ipotetik, farazi bir model konuyorsa o zaman, i$te bunu söylü-
yoruz biz. Böyle bir atmosferde kalkınma olur mu? Böyle bir atmosferde kalkınma 
olmaz. "imdi rica ediyorum, bu iddiayı yapan muhterem milletvekilimden; bunu bu 
kürsüye getirsinler, bir sual takriri $eklinde getirsinler veyahut da bir ihbar olarak 
Hükümete fikir vererek bildirsirler. Takibedece&im, tahkik edece&im. "ayet mesulü 
varsa, Cumhuriyet Hükümetimin kanunları a$iret devleti de&iliz Cumhuriyet Hü-
kümetinin kanunları neyi icabediyorsa, onu yaptıraca&ım. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, sürekli alkı"lar)

Türkiye !$çi Partisinin yine program tenkidinde bir uyanık kuvvetlerden bah-
sediliyor. “Uyanık kuvvetler.” Tâbire dikkat ettiniz mi muhterem milletvekilleri? 
Uyanık kuvvetler, uyanık olmıyan kuvvetler, cahil kuvvetler, gölge kuvvetler, zinde 
kuvvetler... Artık bunlar son bulmalıdır muhterem milletvekilleri, bir son bulmalı-
dır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bir hususu arz ediyorum: Tarihî bir vazifenin içindeyiz. Devletin emniyeti 
sadece benim mesuliyetim de&ildir. Devletin emniyeti bizim Hükümetimizin me-
suliyeti de&ildir. Devletin emniyeti benim grupumun, benim partimin mesuliye-
ti de&ildir muhterem milletvekilleri. Devletin emniyeti hepimizin mesuliyetidir. 
(A.P. sıralarından bravo sesleri ve alkı"lar) Bu mevzuu biraz sonra daha ariz ve amik, 
ba$ka bir mütalâa dolayısiyle münaka$a edece&im. Artık milletin içinde birtakım 
kuvvetler aramayı bırakalım. Türk Milleti tek vücuttur, Büyük Atatürk’ün sözü, 
“yekparedir” Türk Milletini birtakım sınıflara, birtakım kuvvetlere, birtakım anası-
ra bölmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinden ba$ka, Türk Milletinden ba$ka ki, Türk Milletinin 
vekâletini ta$ıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinden ba$ka, evvelâ Türk Milleti ve 
sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunun üstünde bir kuvvet dü$ünmek, bu-
nun üstünde bir kuvvet vehmetmek, bunun üstünde birtakım hayallere kapılmak, 
zannediyorum ki, demokratik düzen içinde ciddî bir i$le me$gul olmak de&ildir. Bu 
itibarla muhterem meclisiniz l0 Ekim 1965 seçimlerini yaparak gelmi$ olan muh-
terem meclisinizin tarihî bir vazifesi vardır, bu büyük Meclisin itibarımı her $eyin 
üstünde korumak, bu büyük Meclisi her$eye muktedir ki, öyledir, her$eye muktedir 
olarak muhafaza etmek.

Muhterem Milletvekilleri; $imdi bir hususa daha temas edece&im. "ayet peyk 
olmadan ya$amak istiyorsak ki, hiç kimse Türkiye Devletini kimsenin peyki olanak 
görmiyecektir, ama peyk olmadan ya$amak istemiyorsak, mutlaka kalkınmamız 
lâzımıdır. Binaenaleyh, mümkün olan her kaynaktan, millî menfaatlerimizin ica-
bettirdi&i $ekilde faydalanmak peyk olmamamın yollarından biridir. Bunun böyle 
mütalâa edilmesi lâzımdır. Sonra durun bakalım, biz faydalanalım dedik de herkes 
torba torba, heybe heybe para ile kar$ımıza gelmedi ki. Daha bir $ey yok orta yerde. 
Bir prensip meselesini münaka$a ediyoruz. Prensibi de bir yere, bir nokta-i hareke-
te ba&lıyoruz.

"imdi muhterem arkada$larım, muhterem milletvekilleri, bu münasebetle bir 
hususu açmak isterim. O da $udur; özel te$ebbüs mevzuunu arz edeyim. Özel te$eb-



büsten ne anlamak lâzımdır: özel te$ebbüsten, bir memleketin varlık sahibi, zengin 
insanlarını anlamak dü$üncesi yanlı$tır, özel te$ebbüs bu de&ildir. Özel te$ebbüs, 
bir memleketin i$çisine, bir memleketin esnafına, bir memleketin hür te$ebbüs 
erbabına, yani çalı$ması, kabiliyeti, zekâsı, mahareti olan her Türk vatanda$ına 
Anayasaya göre kazanmak, çalı$mak, zengin olmak yollarının ve fırsatlarının açık 
oldu&u anla$ılmak lâzımdır. Bizim anlayı$ımız budur, muhterem milletvekilleri, 
özel te$ebbüs dedi&imiz zaman 500 tüccarın ve sanayicinin korunmasını anlamak 
yanlı$tır. Kaldı ki, mademki Türkiye Cumhuriyeti sınıfsızdır, yekvücuttur, biz Türk 
Milletini i$çisi ile köylüsü ile çiftçisi ile esnafı ile $ehirlisi ile kasabalısı ile tüccarı 
ile sanayicisi ile ziraatçısı ile yekvücut bir millet addediyoruz. Hepsinin menfaatle-
rini, kanunların çerçevesi dâhilinde korumak bizim vazifemizdir. (A.P. sıralarından 
alkı"lar) "ayet kanunlarda, birisinin lehine, di&erinin aleyhine hükümler varsa, i$te 
kanun yolu açıktır. Muhterem Meclisiniz bunları tashih etmek için buradadır. E&er 
i$lemiyorsa, e&er tüccardan vergi alamıyorsa, niçin tüccardan $ikâyet ediyorsunuz 
da Devletten, $ikâyet etmiyorsunuz? Devlet i$lemiyor diye? Devlet vergi toplıyamı-
yor diye? Niçin kanunlarımızın kifayetsizli&inden $ikâyet etmiyoruz? Muhterem 
Milletvekilleri, biraz sonra bu mevzua temas edece&im. Bir tüccar zümresinin, bir 
sanayici zümresinin; zannediyor musunuz ki, biz buradan bu zümrelerin avukatlı-
&ını yapıyoruz? Biz Türk Milletinin avukatlı&ını yapıyoruz. (A.P. Sıralarından alkı"-
lar) Yalnız Türk Milletinin avukatlı&ını de&il, Türk Hukuk Devletinin avukatlı&ını 
yapıyoruz. (A.P. sıralarından bravo sesleri) !sim vermeden, $ahıs zikretmeden; $u 
zümre böyledir, bu zümre böyle de&ildir, bu zümre $öyledir demeyi insafla kabili 
telif bulmaya, imkân yoktur. Zaman, mekân, $ahıs ve hâdise zikretmek lâzımdır. 
E&er yaygın bir durum varsa, muhterem heyetinizin ki, hükümetlerin de vazife-
sidir. Muhterem heyetinizin gerekli kanunları getirmesi, çıkarması, icranın eline 
vermesi lâzımdır; “alınız bunları icra ediniz” diye. Ba$ka türlü bir Hükümet düzeni 
tasavvur edilebilir mi? Edilemez...

"imdi di&er konuya geçmek istiyorum. Bu da seçim kanunlarıdır, muhterem 
milletvekilleri. Bir defa $urasını arz edeyim; Sayın Alican tenkidini yaparken, bir 
art dü$ünce yoksa, diye bir kayıt koydular. Biz hiçbir art dü$üncenin insanı de&iliz. 
Demin arz ettim muhterem milletvekilleri, biz seçim kanunlarında de&i$iklik yap-
mak lâzımdır diye ne zaman dedik? Seçimlerden evvel. Biz o zaman seçimi kazanıp 
iktidara gelece&imizden yüzde yüz emin mi idik? Kimse seçimin neticesinden emin 
olamaz, hiç kimse olamaz. Peki, neden dedik? !ktidara gelece&imiz mutlak, seneler-
ce kalalım diye mi dedik? Gelece&imiz belli de&ildi ki, böyle diyelim, öyle ise noktai 
hareketi ba$ka yerde aramak lâzımdır. Noktai hareketin ba$ka yerde aranması için 
ortada deliller vardır. Orta yerde sebepler vardır. Orta yerde ikna edici bir takım 
vesaik vardır.

Muhterem Milletvekilleri, geliniz hep beraber $u seçim kanunları meselesini 
tetkik edelim. Ondan sonra da noktai hareketimizi arz edece&im anayasamız var. 
Ne diyor Anayasamızın 55’nci maddesi?

MADDE 55. — Vatanda$lar, kanunda gösterilen $artlara uygun olarak, seçme 
ve seçilme hakkına sahiptir.



Seçimler, serbest, e$it, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esasla-
rına göre yapılır.”

Görülüyor ki seçimlerin rejimle, Anayasa ile ilgili esasları bunlardır. Nispî tem-
sil veya ekseriyet usulü sadece seçim kanunlarında yer almı$tır. Seçim kanunlarını 
kim yapmı$? Kurucu Meclis Anayasayı yapan Meclis. Ne demi$? Senatoda ekseriyet 
sistemi olsun, Millet Meclisinde nispî temsil sistemi olsun. Kaç sene geçmi$ bu-
nun üzerinden? Henüz dört sene. Ne Ne olmu$ seçim kanunları? Kurucu Meclisin 
koydu&u esbabı mucibede, bu esbabı mucibeye aykırı hiçbir $ey çıkmadan, hiçbir 
tatbikat görmeden, bunun mahzurları orta yerde olmadan, seçim kanunları de&i$-
tirilmi$. Biz ne yapmı$ız bunlar de&i$tirilirken? De&i$tirmeyiniz demi$iz. Zabıt-
lar ortadadır. "u kürsüden konu$an Talât Asal arkada$ımızın ve bu Parlâmentoyu 
terkeden heyetin hareketini ben de biliyorum. Zabıtlar ortadadır. Neden demi$iz? 
Demi$iz ki; !stikrarlı Hükümete mâni olacak bir düzen getiriyorsunuz. Diyorlar ki 
$imdi bize, seçimi kazandınız, tek parti kazanabiliyormu$... Biz kazandık diye hep 
tek partinin kazanmasına imkân var mı? Sonra kazanmak kolay mı olmu$tur. (A.P. 
sıralarından gülü"meler, bravo sesleri, $iddetli alkı$lar)

Muhterem Milletvekilleri, aslında seçimi kazanan Adalet Partisi de&ildir, seçi-
mi kazanan Türk Milletidir. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) "imdi müsade 
buyurun bu mevzuu tahlil edelim. Neden de&i$tirilmi$tir milletvekilleri seçimi Ka-
nunu? Arkada$larımızdan bazıları birgün milletvekili oldu, ertesi günü milletvekili 
olmadı&ı meydana çıktı. !$te Afyon’da var, di&er yerlerde var.

Muhterem Milletvekilleri, evvelâ $urasını arz edeyim. Ve hepinizden rica edi-
yorum, bir sistemle seçilip buraya geldik. Hiç bir kimsenin bakiyeden geldi, $uradan 
geldi, buradan geldi $eklinde bir tasnif yapmasına hiç bir $ekilde razı de&iliz. Hepi-
niz Türk Milletini temsil ediyorsunuz. Hiçbiriniz di&erinden en ufak $ekilde farklı 
de&ildir, bizim görü$ümüz budur. (A.P. sıralarından alkı"lar) Nisaplar yapılarak bir-
takım neticeler çıkarılarak, sistem de bunu verdi, bir hafta kimin mebus seçildi&i 
belli olmadı. (A.P. sıralarından gülü"meler) Dana neler oldu, neler oldu, neler oldu… 
Bunları burada sayıp dökmeye lüzum yok. Bunların hepsini biz daha evvelden söy-
ledik, seçim kanonları dolayısiyle.

Biz dikensiz gül bahçesi yaratacakmı$ız. Muhterem Milletvekilleri, dikensiz 
gül bahçesi olmaz. Bunu yaratmaya da kimse muktedir de&ildir. Bizim böyle bir 
$eye de ihtiyacımız yoktur. (A.P. sıralarından bravo sesleri) Binaenaleyh, zannedi-
yorum ki, bu gibi mütalâalar umumiyetle siyasi konu$maların içerisinde fikirleri 
kuvvetlendirmek için söylenmi$tir. Ben o mahiyette arz ediyorum.

Türkiye’de noktai hareketimiz, kalkınmayı yapabilmemiz için mutlaka kuvvetli 
hükümetlere muhtacız. Koalisyonları bir tahlil edelim.

Dört sene içinde dört tane koalisyon kuruldu. Bunlardan üç tanesi Sayın Cum-
huriyet Halk Partisi liderinin Ba$kanlı&ında kuruldu. 4’üncüsünü de biz 4 parti or-
tak olarak kurduk.



Muhterem Milletvekilleri, günlerdir müzakere yapıyoruz. Sabahleyin hesap 
yaptım, bir Hükümetin kurulup, en seri $ekilde kurulup, parlâmentodan geçip i$e 
ba$laması en seri $ekilde yirmi gün alıyor. Yirmi günden daha a$a&ıya bir Hükümet 
kurmaya imkân yoktur. Oniki ay senede... Yirmi gününü Hükümet kuraca&ız diye 
kaybediyoruz. Dört senede dört Hükümet, seksen gün Hükümet kurmakla kaybet-
tik geçen dört sene... Vakıa... "imdi koalisyon mekanizmasının mühim meselelerde 
karar verirken hep içinden bölündü&ünü gördük. Bu da vakıa… Efendim, koalisyon 
lazımmı$, çünkü bir parti yanlı$ yaparsa bazı i$leri, öbür parti bunu kontrol eder-
mi$. Bunu, böyle bir mütalâayı dünyanın hiçbir yerinde anlamıya, görmiye imkân 
yoktur. Muhterem Milletvekilleri, demokrasi, bütün kaideleri olan bir sistemdir. 
Hükümetleri kontrol edecek meclisler var, hükümetleri kontrol edecek efkârı umu-
miye var, hükümetleri kontrol edecek basın var, hükümetleri kontrol edecek millet 
var. Hepsi var bunun içerisinde. "imdi, bu neye benziyor? Bu $una benziyor; bir 
kimseye silâh veriyorsunuz, al diyorsunuz bu silâhı, cephenin en nazik yerine gö-
türüyorsunuz, diyorsunuz ki, burasını müdafaa et. Diyor ki, cephane ver. Cephane, 
hayır diyor, belki döner de beni vurursun. E, dü$manı nasıl vursun adam? (A.P. sıra-
larından gülü"meler) Bu itibarla, geliniz, Devletimizin zaafa u&ramasına, hükümet-
lerimizde, kumanda zincirlerinde, kumanda vahdetinde birtakım tecezziye, yanlı$ 
yapılır, yanlı$ yaparlar, hatalı i$ görürler, $eklinde bir dü$ünceyle razı olmıyalım i$te 
seçim kanunlarının esbabı mucibesi. Yani seçim kanunlarındaki de&i$ikli&in mucip 
sebebi, millete hizmettir. Sonra deniliyor ki, biz yapmadık seçim kanunlarındaki 
de&i$ikli&i, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü böyle diyor. Meclis yaptı. 
Ama zaman oluyor ki, biz $u $u kanunları çıkardık, diyorlar. Fakat tenkid edilen 
bir $eye gelindi&i zaman, biz yapmadık. Muhterem Milletvekilleri, geliniz bir $eyde 
daha anla$alım, kanunlar Meclisin malıdır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bir $eyi daha arz edeyim. Seçim kanunlarındaki de&i$iklikleri Meclis kendili-
&inden mi çıkardı? Bu i$ler kendili&inden mi oldu? Yoksa hükümetler olarak, üç 
tane Koalisyon Hükümeti mi getirdi bunları? O zaman yalvardık âdeta, geliniz se-
çim sathımailinde Seçim Kanununda de&i$iklik yapmayınız... Bu, Cumhuriyet Halk 
Partisinin uzun senelerden beri iddia etti&i bir prensiptir, geliniz bu prensibe sada-
kat gösteriniz… Hayır. Ocak ayı içinde Bakiye Kanunu çıktı ve yine Senatonun seçi-
mine takaddüm eden günlerde de Senato için kanun çıktı. Zannediyorum ki, esbabı 
mucibe; biz iktidardayız, binaenaleyh Senatoda da varlı&ımızın olması lâzımdır, 
aksi halde sıkıntıya u&rarız. Bunun için çıktı. "imdi, bütün bunları bir kenara atıp, 
seçim kanunlarındaki de&i$ikli&i getirirsiniz, bu bir rejim meselesidir, sonuna ka-
dar mücadele ederiz. Bunu insafla kabili telif görmüyoruz.

Muhterem Milletvekilleri, burada $unu arz etmek isterim. Sonuna kadar mü-
cadele ederiz… Evet. Tahsis de buyurdular; me$ru yollardan mücadele ederiz. Evet. 
Me$ru yolun dı$ında bir yol olur mu Hukuk Devletinde? Olmaz. Gayet tabiî, güzel. 
Yalnız ifadeyi dikkatle takibettim; bunlara mutlaka mâni oluruz... !ki - üç yerde ge-
çiyor bu. Radyoda ve bir di&er yerde geçiyor. “Buna mutlaka mâni oluruz.”



Muhterem Milletvekilleri, geliniz bir $eyde mutabık kalalım. Demokratik dü-
zen, zincirleme $ekilde bütün meseleleri içinde halleden bir düzendir. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinden kanunlar çıkar. Bu kanunlar Anayasaya uygun de&ilse bir 
buhran do&ar mı? Do&maz. Niçin? 1961 Anayasası bunun cevabını getirmi$tir. Gi-
dersiniz Anayasa Mahkemesine. Anayasa Mahkemesi bunu kabul ederse, yani Ana-
yasaya uygundur derse, kanun kanundur. Anlamadım; “mutlaka mâni oluruz”dan 
kastedilen $ey nedir? Herhalde budur. Bunun dı$ında bir $ey anlamıya imkân yok. 
Tabiî herhalde budur, ba$ka bir $ey olamaz.

Muhterem Milletvekilleri, i$te burada diyorum; geliniz Devletin emniyeti de-
di&imiz $eylerin üstüne birtakım imalarla gölge dü$ürmiyelim. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, bir de $u hususu arz edeyim; sayın sözcü diyor ki buna mutlaka mâni 
oluruz. Biz muhalefette iken, bizim do&ru oldu&unu iddia etti&imiz $eyleri yapa-
mıyaca&ız, çünkü gücümüz yok… Biz iktidara gelince, sayın sözcünün temsil et-
ti&i parti, yaptırmıyacak. Biz do&ru bildi&imiz $eyleri ne zaman yapaca&ız?  (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu demokratik bir zihniyet addetmedi&imi 
ve bu sözlerin de bir nevi siyasi spekülâsyon, siyasi polemik olarak alınmasını rica 
edece&im. Ba$ka türlüsünü dü$ünmeye imkân yok.

"imdi muhterem milletvekilleri, bir hususu daha arz edeyim. Bizim iktidarda 
kalmamız için seçim kanunları vesaire ile oynamıya hiç ihtiyacımız yok. Biz gideriz 
Türk Milletinin kar$ısına. Siz de aynı $eyi yaparsınız. Bütün partiler de aynı $eyi 
yapar. Meydanlara gideriz, kahvelere gideriz, salonlara gideriz, fikirlerimizi söy-
leriz. Ama demeyin mavi boncuk gösterdiniz diye. Zannediyor musunuz ki, Türk 
Milletini aldatan ya imkân vardır? (A.P. sıralarından alkı"lar) Olur mu böyle $ey? 
(A.P. sıralarından bir ses: “Aldatma imkânı olsaydı, onlar aldatırdı.”)

Biz bunu yaparız, Türk Milleti gider sandı&ın ba$ına, atar reyini. Kimi iktidara 
getirirse o gelir. Bizi getirirse biz geliriz. Getirmezse muhalefet vazifemizi yaparız.

Sayın sözcü buyuruyorlar ki, biz helâl reylerle muhalefete geldik. Kabul etsin-
ler ki, helâl reylerle de biz iktidara geldik. (A.P. sıralarından alkı"lar, di#er sıralardan 
gülü"meler)

"imdi burada bir hususu daha arz edeyim, muhterem milletvekilleri. Bu se-
çimlerde 500.000 reyin iptal edildi&i bir vakıa mı? Vakıa. Bunu neye atfediyorsu-
nuz? Sisteme. Bir tek reyin dahi kaybolmaması esbabı mucibesiyle getirilen kanun 
500.000 reyin kaybolmasına sebebolmu$tur. Millî iradenin tam tecelli etmesini 
istiyor musunuz? Gayet tabiî. Bunun aksi var mı? O halde geliniz bizim esbabı mu-
cibemize siz de iltihak ediniz. 4 milyon insan sandı&ın ba$ına gelmedi mi? Evet, 
gelmedi ya. Niçin gelmedi? Bunun sebeplerini ara$tıralım. Muhterem Milletvekille-
ri, hiçbir art dü$üncemiz yoktur. Hiçbir $eyin pe$inde de&iliz. Sadece bir $eyin pe-
$indeyiz; Türkiye’de istikrarlı hükümetler olsun. Türkiye her gün bir gün evveline 
nazaran daha ileri gitsin, huzur içinde olsun, emniyet içinde olsun, i$sizlik, güçsüz-



lük önlensin. !$te istedi&imiz $ey bu. Ve bunun için seçim kanunlarında de&i$iklik 
isteriz.

Muhterem Milletvekilleri, secim kanunlarındaki de&i$iklik huzurunuza getiri-
lecektir. Getirildi&i zaman ariz ve amik münaka$asını tekrar yapaca&ız. Ba$ka yolu 
yok. Bu itibarla müsaade buyurursanız ben seçim kanunları ile ilgili izahatımı bu-
rada keseyim. Yalnız bir hususu ilâve edeyim; bizim, muhalefeti ne Meclisten, ne de 
Senatodan, silmek gibi bir arzumuz yok. O zaman demokrasi olmaz. Ne yapaca&ız 
kendi ba$ımıza? Böyle bir $ey olamaz. Size $unu da arz edeyim; birtakım zihinler 
bulandırılıyor ekseriyet sistemine dönülmiyecektir, muhterem milletvekilleri. Ek-
seriyet sisteminin do&ru oldu&unu biz de kabul, etmiyoruz. Ama geliniz Kurucu 
Meclisin getirdi&i sisteme dönelim. Büyük emek çekilmi$tir üzerinde. Demin de arz 
ettim, eme&i siz çektiniz. Burada bir zihniyeti daha tahlil etmem lâzım; bunda da 
anla$mamız lâzım. Deniyor ki; siz milletin %53 reyini alıp geldiniz biz de %47’sini 
alıp geldik. Muhterem Milletvekilleri %47’yi alıp gelen muhalefettir. Be$ partidir. 
Binaenaleyh, Halk Partisi Sözcüsünün, biz %29’u aldık, geldik demesi lâzımdı. (A.P. 
sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Kendisine acaba di&er parti grupları her hangi bir 
yetki verdiler mi, %47 hakkında konu$maya? (C.H.P. sıralarından muhalefet olarak 
dedik, sesleri) O ba$ka mesele.

Muhterem Milletvekilleri; gene Türkiye !$çi Partisinin, grev hakkının kar$ı-
sında lokavtın bulunması meselesinde bir mütalâası var. Bir defa lokavt bir den-
ge için konmu$tur. Yani grev kar$ısında lokavt, bizim kanunlarımızın icabıdır. Ve 
öyle kalacaktır. Bir mütalâası daha var. Diyor ki; sendikalar siyasetle u&ra$malıdır. 
Muhterem Milletvekilleri, bu da Türk kanunlarına aykırıdır. Sendikaların siyasetle 
u&ra$ması, Türk kanunlarına aykırıdır. Bunu böyle görmiyenler iktidara geldikleri 
zaman de&i$tirirler.

"imdi size Türkiye !$çi Partisinin mütalâaları içerisinde bir noktayı nasıl tahrif 
etti&ini arz edece&im. Deniyor ki gerçi bu yabancı sermaye ile ilgilidir ama bunu 
ba$ka bir $ey için misal veriyorum bir maliye memuru demi$ ki, bir dolar getirir-
seniz, getirdi&iniz bir dolar be$ dolara mal oluyor... Bunu Türkiye !$çi Partisinin 
sayın mensupları, bir maliye memurunun ifadesine istinadetmeden bileceklerdir. 
Ben kendilerini bunu bilecek ehliyette olduklarını zannediyorum. Bakınız durum 
nedir? Ve neden söylenir bu:

Konsorsiyumdan bir dolar alırsanız yüzde üç faizli ve 25 sene vadeli, yani 9 
lira alırsanız 27 kuru$ senede faiz ödersiniz. 25 senede de 675 kuru$ ödersiniz. 
Tamam mı?  Yani bir dolara bir dolardan daha az ödersiniz. Bu itibarla, bir dolara 
be$ doların nasıl ödendi&inin hesabının bu kürsüden verilmesi lâzımdır. Ciddî bir 
meseledir. Bir $eyi kötülemek için bu kadar hesapsız olmaya lüzum var mı?

Bir misal daha arz edeyim. Yüzde 1,5 faizli ve 25 sene vadeli ba$ka bir konsor-
siyum kredisi. Bu takdirde de bir dolara yani 9 liraya 337,5 kuru$ ödüyorsunuz. 
Be$ dolar ise 45 liradır. Bu itibarla bir dolara be$ dolar nasıl ödendi&ine $a$mak 
lâzımdır.



Bir de beynelmilel te$ekküllerden bahsetti, Türkiye i$çi Partisi.

Muhterem Milletvekilleri, öyle bir damga koydu ki, bunların hepsi tuzaktır 
kendi tâbirleri de&il ama tuzaktır, sömürücülerin kurdukları birtakım tuzaklardır. 
Bunlar av avlamaya çalı$ırlar, gelsin birisi yutsun onu.

Muhterem Milletvekilleri, beynelmilel te$ekküllerin hakkını vermek lâzımdır. 
!nsaf sahibi olmak lâzımdır. Biz burada beynelmilel te$ekküllerin sırf beynelmilel 
te$ekküller oldu&u için müdafaasını yapacak de&iliz. Böyle bir $ey tasavvur oluna-
maz. Ama insanlı&a faydalı oklu&una, Batı medeniyetçili&ine faydalı oldu&una, bize 
faydalı oldu&una kaani olmu$uz ki, bu te$ekküllere girmi$iz. Biz Hükümet olarak 
da bunlara girmi$ de&iliz. Ama biz inanıyoruz ki, bunlar faydalıdır. Faydamıza olmı-
yan noktaları varsa bunların hepsi medeni yollarla müzakere edilerek, konu$ularak 
düzeltilir. Ben bunların bir Ortak Pazarın bir GATT’ın, bir para fonunun burada 
münaka$asını yapıp, bunların ibra edilmesi gibi bir i$le i$tigal etmiyece&im. E&er 
icabediyorsa bunun da münka$asını yaparız. Yine Yüksek Meclis karar verir. Bun-
lardan çekilmemiz icabediyorsa, buna da Yüksek Meclisiniz karar verir. Ama bun-
ların maksadı Türkiye’yi izole edip, tamamen tek ba$ına bir devlet haline getirmek 
ise, biz Hükümet olarak böyle bir noktai nazarda de&iliz. Ve böyle bir $eye de razı 
de&iliz. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Türkiye !$çi Partisi, Plânlama Dairesinin 23.8.1965 tarihli bir genelgesinden 
bahsediyor ve diyor ki; bu genelgede de söylenildi&i gibi, Batılılar birtakım yar-
dım $eylerini reddetmi$lerdir. Etmi$tir, etmemi$tir, ama mesele $u ki, o genelge 
bu de&ildir. !sterseniz genelgeyi okuyayım. Genelge uzundur ama bir paragrafını 
okuyayım. Bakınız ne diyor; “Bu bahiste göz önünde tutulacak di&er bir cihet de 
Sovyetlere ısmarlanacak yatırım tesislerinin Amerika’nın, Almanya’nın ve di&er 
konsorsiyum üyelerinin ilgi göstermedikleri veya $imdiye kadarki temaslardan 
ilgi, göstermiyecekleri anla$ılan kalemlerden intihabedilmi$ olmasıdır.” Tamam 
mı? Müzakere etmemi$siniz, ilgi gösterip, göstermiyece&ini tahmin ediyorsunuz. 
“Sovyetlerle bir öngörü$me $eklinde ele alınan tesislerin hiçbiri konsorsiyum or-
taklarımızın finansman niyet izhar ettikleri veya yardım politikaları icabı normal 
olarak yapageldikleri proje yardımları nevinden tesisler de&ildir.” bu. Bu diyor ki, 
konsorsiyum finansmanı reddetmi$tir. Bu do&rudan do&ruya Plânlama Dairesinin 
birtakım önsezilere dayanarak ba$ka kaynaklardan Türkiye’nin kalkındırılması için 
imkânlar aranırken ortaya koydu&u bir mütalâadır. Bundan ibarettir.

"imdi mühim bir noktaya daha geliyorum; Türkiye !$çi Partisinin sayın sözcü-
sü diyor ki; “Türkiye’de 100 milyon dönüm toprak, a&alar tarafından yürütülmü$-
tür” Ve Türkiye’de, zannediyorum, bir buçuk milyar yahut kaç milyarsa, üç milyar 
716 bin lira a&alara kredi olarak açılmı$tır.

Muhterem Milletvekilleri, ben burada benim kurdu&um Hükümetin, Adalet 
Partisinin Hükümetinin müdafaasını yapmıyorum. Ben burada bir düzenin mü-
dafaasını yapıyorum, yani haklı gördü&üm herkesin müdafaasını yapıyorum ve 
bunu böyle yapmaya da devam edece&im. Devletin ar$ivleri bizim elimizdedir. Bi-



naenaleyh, Devletin ar$ivlerinden, bunun böyle olmadı&ını gösteren rakamları arz 
edeyim. Hakikaten Ziraat Bankası 3 milyar 716 milyon lira çiftçiye, köylüye kredi 
açmı$tır. Bunun dökümü $öyledir:

1 ilâ 100 lira arasındaki kredi 15 milyon lira, borçlu adedi 214 bin ki$i, 101 ilâ 
200 lira arasındaki kredi 102 milyon lira, borçlu adedi 461 bin. Küsurlarını oku-
muyorum. 300 ilâ 500 lira arasındaki kredi miktarı 156 milyon lira borçlu adedi 
386 bin. 1964 bilançosuna göre arz ediyorum. 500 ilâ 1.000 lira arasındaki kredi 
207 milyon lira. Borçlu adedi 275 bin. 1.000 ilâ 2.000 lira arasındaki kredi 230 mil-
yon lira, borçlu adedi 155 bin. 2.000 ilâ 5.000 lira arasındaki kredi 267 milyon lira. 
Borçlu adedi 87 bin ki$i. 5.000 ilâ 10.000 lira arasındaki kredi 98 milyon lira, borçlu 
adedi 14 bin ki$i. 10.000 ilâ 20.000 lira arasındaki 123 milyon lira, borçlu adedi 8 
bin ki$i. 20 bin ilâ 50 bin lira arasındaki kredi 175 milyon lira, borçlu adedi 6 bin 
ki$i. 50 bin ilâ 100 bin lira arasındaki kredi 35 milyon lira, borçlu adedi 642 ki$i; yüz 
binin üstündeki kredi miktarı ise 27 milyon lira, borçlu adedi 238 ki$i. Ve bunun da 
âzamisi 150 bin lira. Ziraat Bankasının hesabı budur.

"imdi, insafla kabili telif midir, 3 milyar 716 bin lira Türkiye’de a&alara da&ıtıl-
mı$tır, demek?

Muhterem Milletvekilleri, bir hususu daha te$rih edece&im. 100 milyon dönü-
me de bir bakalım, ne mâna ifade ediyor.

Türkiye’de 240 milyon dönüm toprak var, ekilip biçilen. Bunun nasıl da&ıldı-
&ına da bakalım. Evvelâ $urasını arz edeyim; hepiniz benim beyanımla ittifak ede-
ceksiniz; maalesef Türkiye henüz do&ru istatistikleri toplayıp, istatistikleri do&ru 
kılma devrine girememi$tir. Hiçbir $eyimizi bilmiyoruz. !$te Sayın C.H.P.’sinin ge-
tirdi&i Toprak Kanunu. !çinde 1952 senesinin istatistikleri var. !statistikler 1952 
senesine dayanıyor. "imdi bizim elimizde, bilebildi&imiz biraz daha malûmat var, 
bunları arz edece&im, belki daha do&rudur diye. Bunların yanlı$lı&ından da ben 
mesul olamam. Devletin resmî rakamları. Bunun için milyonlarca lira sarf ediliyor. 
Ama do&ru toplanmıyorsa, Devlet mekanizmamızda arızalar var demektir. !$te ida-
ri reformu bunun için istiyoruz.

"imdi bakalım Türkiye’deki arazi taksimine; yüz milyon dönümün hangi a&a-
ların elinde oldu&u çıksın meydana. Muhterem Milletvekilleri, biz burada a&aların 
müdafaasını yapmıyoruz. Vakıalar çıksın meydana, hakikatler dökülsün. 1963 se-
nesinde bir anket yapılmı$ 1952 den biraz daha düzgün oldu&u için söylüyorum, 
rakamları kaydı ihtiyati ile alınız, mevcut en son rakamlardır. Benim de Hükümet 
Ba$kanı olarak size elimde mevcut en son rakamları vermek vazifem. 5 bin dönüm-
den büyük olan arazinin adedi 491, bunların yekûnu 4 milyon 60 bin dönüm; 1.000 
ilâ 5 bin dönüm arasında 4 bin, bunların yekûnu 6 milyon 840 bin dönüm; eder mi 
10 milyon 840 bin dönüm? Bir dönümden büyük topra&ın yekûnu 10 milyon 400 
bin dönüm muhterem milletvekilleri. !sterseniz devam edeyim. 500 ilâ 999 dönüm 
arasındaki arazi sahiplerinin adedi 11 bin, bu arazinin miktarı da 7 milyon 550 bin. 
Hadi 500 dönümden yukarısını çok büyük arazi sayalım. Böyle de de&ildir. Kuru 



ziraat yapan mıntakalarda 500 dönüm arazi dahi büyük sıkıntılara sokar, kuru zi-
raatçiyi. "imdi ne oluyor, 17,5 milyon dönüm arazi var Türkiye mülkiyetinde 500 
dönümden yukarı sahipli. Muhterem Milletvekilleri bu yüz milyon dönüm nereden 
çıktı acaba nereden çıktı?

"imdi görüyorsunuz ki, burada yapılan beyanlar do&ru malûmata istinadetme-
mektedir. Bu itibarla bu kürsüden daima do&runun konu$turulması lâzımdır. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Buraya gelip de “sosyalist do&ru söyler” deyip, arkasından bunları söylemeyi 
sosyalistin do&ru söylemesi ile telif etmeye imkân yok. (A.P. sıralarından bravo ses-
leri, alkı"lar)

Toprak reformu mevzuunu biraz sonra münaka$a edece&im. Onun için bu mü-
naka$ayı burada kesiyorum.

Bir husus daha iddia ediliyor; elli iki bin aded traktör Türkiye’de a&aların elin-
deymi$, büyük toprak sahibinin elindeymi$. Bu mikrofondan bütün Türk Milletine 
sesleniyorum, Türkiye’de traktör sahibi olan herkes artık a&a oldu, tebrik ederim, 
herkese sesleniyorum.

Muhterem Milletvekilleri; bu beyanın da kıymet ta$ıyan bir yeri yoktur. Elli 
iki bin aded traktör var memleketimizde. Türkiye’de traktör sahipli&inin nasıl ol-
du&unu hepiniz biliyorsunuz. Artık bugün, Allaha bin $ükür, Türk köylüsü üç be$ 
kuru$unu bir araya koyup traktör alabilecek güçtedir. Bunun için büyük toprak sa-
hibi falan olmaya lüzum yok. Türkiye’nin her tarafında bu i$ böyle. Gönül istiyor ki, 
imkânlarını arıyalım, imkânlarını bulalım, Türk köylüsüne daha ucuz traktör, daha 
ucuz alet ve edevat götürelim, herkes alabilsin; bunu istiyoruz.

"imdi Türkiye !$çi Partisi sözcüsünün konu$ması ile ilgili, dı$ politika ile ilgili 
kısmına geliyorum. Burada dün arz etti&im hususu tekraren arz edece&im. Dün arz 
etti&im husus, yapılmı$ bulunan tenkidin bir kısmına aitti. Bugün, yapılmı$ bulu-
nan tenkidin heyeti mecmuasına ait bir cevabı arz edece&im.

Sayın Aybar konu$masında Türkiye’nin yapmı$ oldu&u ikili anla$malara temas 
etti ve bu konuda bazı iddialar ileri sürdü Ben, bu iddiaları cevaplandırmadan önce, 
genel olarak, çok taraflı anla$malar ile ikili, anla$malar hususunda Hükümetimizin 
görü$lerini tebarüz ettirece&im. Çok taraflı ve ikili anla$malar aktederken Hükü-
metimizin hareket hattı daima $u temel prensiplerden mülhem olacaktır;

1. Anla$ma ile yüklenmi$ oldu&umuz vecibelerin egemenli&imizi zedeleyici 
mahiyette olmaması.

2. Anla$ma ile yüklenilen vecibelerin kar$ılıklı olması.

3. Elde edilen haklar ve yüklenilen mükellefiyetlerin bir e$itlik esasına müste-
nid olması.

!$te Hükümet olarak giri$ece&imiz bütün müzakerelerde ve yapaca&ımız an-
la$malarda, saymı$ oldu&um bu üç prensibe riayet, bizim için vazgeçilmez bir temel 
kaide olacaktır.



Di&er taraftan unutmamak lâzımdır ki, anla$malarla meydana getirilmi$ olan 
ittifakların devamı ve bunların müessir alabilmesi için, bu anla$malarla kar$ılıklı 
olarak takabbül edilmi$ bulunan hak ve mükellefiyetlerin dengeli olması gerekir. 
Milletlerarası anla$malarda bu denge unsuru son derece önemlidir. Bozulması ha-
linde ittifaktan beklenen netice alınmaz. Bu itibarla, muvazenenin devamlı olması 
ve bu devam keyfiyetine tarafların ehemmiyet atfetmeleri kendi menfaatleri ikti-
zasıdır. Bizim de, Hükümet olarak bu denge unsuru üzerinde en büyük bir titizlik 
ve hassasiyetle duraca&ımızdan emin olmanızı rica ederim.

"imdi, Sayın Aybar’ın konu$masında ileri sürdü&ü bazı iddiaları cevaplandı-
raca&ım. Sayın Aybar, evvelâ Türkiye’de 35 milyon metrekare topra&ın Amerika 
Birle$ik Devletleri egemenli&i altında bulundu&unu ve vâki itiraz ve ikaz üzerine 
sonradan bu toprakların ikili anla$malarla Amerika Birle$ik Devletlerinin üssü ha-
line getirilmi$ bulundu&unu ileri sürdüler. Bu hususta Yüksek Meclise $unları arz 
etmek isterim: Türkiye, dı$ güvenli&i için gereken millî tedbirleri almı$, bunun ya-
nında da NATO ittifakının bir üyesi olmayı millî menfaatlerine uygun görmü$tür. 
NATO, ikinci Dünya Harbi sonunda ortaya çıkan $artların bir neticesi olarak belir-
li icapların yarattı&ı bir savunma te$ekkülüdür. Memleketimizde malûm bulunan 
tehdit ve talepler muvacehesinde egemenli&ini ve toprak bütünlü&ünü korumak ve 
bekâsını idame etmek amaciyle bu savunma te$ekkülünün bir üyesi olmu$tur.

NATO Savunma zincirinin te$kili ve muhtemel mütearrıza kar$ı 15 milletin 
mukadderat birli&i yaparak bir müttefike vâki tecavüzü bütün ittifaka yapılmı$ bir 
tecavüz telâkki etmeleri, Avrupa’ya ve Türkiye’nin bulundu&u bölgeye müteveccih 
bir taarruzun vukuunu önlemi$tir. Binaenaleyh NATO ittifakının temel gayesinin 
tahakkuk etti&i bir gerçektir.

NATO ittifakının en mühim hususiyeti, üye devletlerin harb çıkmadan önce sa-
vunma plânlarını mü$tereken yapmaları ve bir harb vukuunda söz konusu plânlara 
göre harekâtta bulunacak askerî kuvvetlerin emir ve kumanda zincirini tesbidetme-
leridir. Di&er taraftan, üye Devletler, aralarında tesbit etmi$ oldukları bu savunma 
plânlarına göre bir taarruza kar$ı mukavemetlerini artırmak üzere gerekli tesisleri 
mü$tereken kurmayı da kararla$tırmı$lardır. Bu belirtti&im hususu tanzim eden 
NATO Andla$masının 3’üncü maddesi özetle $öyledir:

“Üye Devletler Andla$manın gayelerinin daha müessir bir $ekilde tahakkuku-
nu temin için birbirleri ile kar$ılıklı yardımda bulunmak suretiyle münferiden ve 
müçtemian devamlı ve fiilî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze kar$ı mü$terek 
müdafaa kuvvetini idame ve tezyidedeceklerdir.”

Bu maddeye göre Türkiye, muhtemel bir tecavüze kar$ı NATO’ya üye di&er 
memleketler ile birlikte savunma hazırlıklarına giri$mek ve bu amaçla muhtelif 
tedbirleri almak vecibesini yüklenmi$tir. !$te, bu vecibe uyarınca ve kollektif sa-
vunma gayesine hizmet etmek için Türkiye, topraklarında müttefikleriyle birlikte 
bazı askerî tedbirlere tevessül ve tesisler kurulmasına müsaade etmi$tir. Bu tesisler 
NATO savunma plânlarına göre mü$terek savunma sisteminin icabatı nazarı itiba-



ra alınarak kurulmu$lardır. Anılan tesisler münhasıran muayyen bir NATO üyesi-
nin gayelerine hizmet etmek üzere vücuda getirilmemi$ olup, Türkiye’nin bulundu-
&u bölgenin ve özellikle Türkiye’nin savunmasının sa&lanması için kurulmu$lardır.

Di&er taraftan söz konusu bu tesisler müstakil andla$malara istinadetmeyip 
Yüksek Heyetinize biraz önce okumu$ oldu&um NATO Andla$masının 3’üncü um-
desine dayanılarak yapılan “uygulama andla$malarının” bir neticesi olarak in$a 
edilmi$lerdir.

Burada hemen $unu belirteyim ki, söz konusu tesisler Türkiye’nin mülkiyetin-
de bulunmaktadır.

Yurdumuzun savunması bakımından büyük bir önemi haiz olan bu tesis-
ler müdafaamızın zaruri bir unsurudur. NATO’ya dâhil di&er müttefiklerimiz de 
kendi toprakları üzerindeki bu kabîl tesisleri aynı $ekilde, kıymetlenmektedirler. 
Malûmunuz oldu&u veçhile Türkiye’den maada, !talya, Yunanistan, Fransa, Hollan-
da, !ngiltere ve Almanya’da mü$terek savunma gayesiyle bu nevi tesisler kurulmu$-
tur ve statüleri aynıdır.

"u hususu bir kere daha belirteyim; kolektif güvenlik için Türkiye’de kurulmu$ 
olan tesisler münhasıran tek bir NATO memleketinin gayesine hizmet etmek üzere 
kurulmamı$ olup, Türkiye’nin bulundu&u bölgenin ve özellikle Türkiye’nin savun-
masının sa&lanması için tesis edilmi$lerdir. Bunlar bilumum NATO memleketlerin-
ce kabul edilmi$ bulunan NATO savunma plânlarına göre tertiplenmi$lerdir. Söz 
konusu tesisleri teknik mahiyette gizli askerî andla$malara müstenittir. Bu sebeple 
teferruata girmenin millî menfaatlerimize uygun olmıyaca&ını yüksek takdirlerini-
ze arz ederim.

Türkiye !$çi Partisi Sözcüsü ayrıca, komutası Amerika’nın elinde bulunan 
NATO ve CENTO andla$malariyle yüklenmi$ oldu&umuz vecibeler dolayısiyle 
Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket serbestisinin kısıtlandı&ını öne sürdüler.

NATO Te$kilâtının Amerika’nın elinde oldu&u gibi bir iddia hakikatlere uy-
mamaktadır. NATO’nun en yüksek karar mercii NATO Konseyidir. NATO strate-
jisi, savunma plânları ve kuvvet hedefleri bu konseyin tasvibine mazhar olmadan 
kabul olunamaz. Bütün siyasi kararlar da bu Konsey tarafından ittihaz olunabilir. 
NATO Konseyi kararlarını ittifakla alır ve her üyenin Te$kilât içinde bir oyu var-
dır. Bu itibarla, Amerika’nın NATO’yu elinde tuttu&u gibi bir iddiaya, daha do&rusu 
Amerika’nın bizi elinde tuttu&u gibi bir iddiaya, itibar etmek do&ru olmaz. CENTO 
için de durum hiçbir $ekilde bundan ba$ka türlü de&ildir.

Bu konuda bazı yanlı$ anlamalar do&abilece&ini zannediyorum. Bu hususları 
burada müsaadenizle tavzih edeyim. Deniliyor ki, Türkiye bütün Silâhlı Kuvvetleri-
ni NATO’ya tahsis etmi$tir ve bu itibarla bu kuvvetleri kendi millî menfaatleri için 
istedi&i $ekilde kullanmak imkânlarından mahrumdur. Bu iddia katiyen varit de&il-
dir. Evvelemirde, Türkiye, bütün kuvvetlerini NATO’ya tahsis etmemi$tir. NATO’ya 
tahsisli kuvvetler dı$ında millî kumanda altında kuvvetlerimiz mevcuttur.



Di&er taraftan, Türkiye, NATO’ya tahsis etmi$ oldu&u kuvvetlerini de millî za-
ruretler halinde kendi gayeleri istikametinde kullanma imkânına maliktir. Böyle 
bir durumun vukuu halinde Türkiye’nin sadece NATO makamlarına bu konuda 
bir ihbarda bulunması kâfidir. Binaenaleyh, görülece&i gibi, ittifaklarımızın silâhlı 
kuvvetlerimizin hareket serbestisini kısıtladı&ı gibi bir iddia katiyen varit de&ildir.

Bu vesile ile bir hususu daha aydınlatmak isterim. Kıbrıs konusunda Cuma 
günü Senatoda Dı$i$leri Bakanımızın yapmı$ oldu&u beyanatta, Hükümetimizin al-
dı&ı bir kararla, askerî birliklerimize gerekli hazır olma talimatının verildi&i belirtil-
mi$ti. Dı$i$leri Bakanımızca, Pazar günü de, NATO nezdindeki Daimî Delegemize, 
Konseyin toplantıya ça&rılarak durumun vehametini izah ve aynı zamanda NATO 
müttefiklerimizin Kıbrıs’daki son durumun Birle$mi$ Milletler Güvenlik Konseyin-
de görü$ülmesi hususunda vâki te$ebbüslerimizde bizi desteklemelerinin temini 
için talimat verildi&i ifade olunmu$tur.

Bu iki husus irtibatlandırılarak, Türkiye’nin askerî birliklerini Kıbrıs’a kar$ı bir 
harekete hazırlıyabilmek için NATO’dan müsaade istedi&i gibi bir netice çıkarılma-
sına bazı çevrelerin gayret sarf etti&i görülmü$tür.

Biraz önce de belirtmi$ oldu&um gibi, NATO Daimî Delegemize verilen tali-
mattan güdülen gaye, Ada’da ba$lıyan kanlı çarpı$malar süratle durdurulamıyarak 
devam etti&i ve geni$ledi&i takdirde ortaya çıkabilecek ihtilâfların bizzat NATO 
bünyesinde yapaca&ı tahribata da müttefiklerimizin dikkatinin çekilmesi idi. Zira, 
Kıbrıs’ta çarpı$maların devamı halinde bunların merdivenle$mesi ve sonunda 
NATO içinde iki müttefik olan Türkiye ile Yunanistan’ı Adada kar$ı kar$ıya getir-
mesi ihtimali mevcuttur. Böyle bir ihtimalin bütün ciddiyeti ile ve hayati bir $ekilde 
NATO müttefiklerimizi de ilgilendirdi&i muhakkaktır.

!$te, NATO Daimî Delegemize verilen talimatla, bir taraftan çarpı$maların bi-
ran evvel durdurulması için Güvenlik Konseyine vâki müracaatımızı müttefikleri-
mizin desteklemelerini istedik, di&er taraftan da çarpı$malar devam etti&i takdirde 
vukua gelebilecek, arz etti&im ihtilâfları ciddiyetle hatırlatmı$ olduk. Hemen ilâve 
edeyim ki, bu davranı$ en tabiî hem de vazifemizdir.

NATO nezdindeki bu te$ebbüsümüzü, Türkiye’nin kendi silâhlı kuvvetlerine 
talimat verebilmek için dahi bir müsaadeye ihtiyacoldu&u $ekilde tefsir ve izah et-
mek herhalde hüsnüniyetle telifi mümkün bir hareket sayılamaz. (A.P. sıralarından 
bravo sesleri)

Türkiye’deki NATO personeline tanınan imtiyazların yargı ba&ımsızlı&ımızı 
çi&nedi&i yolunda Türkiye !$çi Partisi Sözcüsü tarafından ileri sürülen iddiaya ge-
lince; bu konuda gerçek durum $udur:

Bilumum NATO memleketleri, aralarında “Kuvvetler Statüsü Sözle$mesi” diye 
isimlendirilen bir anla$mayı kabul etmi$lerdir. Bu vesika bir NATO üyesi memle-
ketin di&er bir NATO memleketi dâhilinde bulunduraca&ı kuvvetlerin tabi olaca&ı 
$artları tesbit etmektedir. Anılan Sözle$me, vazife sırasında i$lenmi$ suçların, per-



soneli gönderen Devletin yargı yetkisine aidolaca&ı, hükmünü de vaz’etmektedir. 
Bütün NATO memleketlerinde de durum böyledir.

!htilâf konusu olabilecek husus vazifeli olup olmamak mefhumunun tâyin ve 
tesbitidir. Bu husus 1956 yılında Türkiye ve Amerika arasında varılmı$ bulunan 
bir kar$ılıklı olarak ifası gerekli mutabakat ile düzenlenmi$tir. Bununla beraber, 
bizim dı$ardaki personelimiz de aynı $artlardan istifade edegelmi$tir. Bilâhara söz 
konusu mutabakatın tatbiki memleketimizde edinilen tecrübeler bakımından bazı 
mahzurlar tevlidetmi$ ve bu bahsetmi$ oldu&um mutabatın yürürlükten kaldırıl-
ması zarureti hâsıl olmu$tur.

Bu mutabakatın veya ba$ka bir deyimle anla$manın ortaya çıkardı&ı mahzurla-
rın tashihi gayesiyle Amerikan makamları ile müzakerelerde bulunulmu$ ve netice-
de görü$ümüz müspet kar$ılanarak 1956 tarihli Anla$manın feshi üzerinde muta-
bık kalınmı$tır. Bu anla$manın yerine kaim olacak yeni bir usul tesbit edilmi$tir. Bu 
usulle kuvvetler statüsü anla$masına göre bütün NATO memleketlerinde cari tat-
bikat esas ittihaz edilmekte ve Türk ilgili makamlarının murakabesi söz götürmez 
bir $ekilde mevcut bulunmaktadır. Bu usulün tatbikine ilgili makamlarımız fiilen 
tevessül etmi$lerdir. "imdi geriye kalan, bu fiilî durumun hukuki duruma intikal 
ettirilmesi için gerekli muamelelere giri$ilmi$tir. Hükümetimiz, bir suç i$lenmesi 
halinde takibedilmesi gereken usulü gösteren ve 1956 Anla$ması yerine kaim ola-
cak olan kararnameyi en kısa zamanda meriyete, koyacaktır.

Nihayet, Türkiye !$çi Partisi sayın sözcüsü, Türkiye’deki NATO personeline ta-
nınan imtiyazların diplomatik imtiyazlara mü$abih oldu&unu ve bu personele ait 
bazı e$yanın gümrüksüz olarak Türkiye’ye girdi&ini ileri sürdüler.

Yüksek Meclisi bu hususta da aydınlatmak isterim. NATO ittifakının amaç ve 
gayelerine hizmet etmek üzere topraklarında NATO personeli bulunduran mem-
leketler bu personele tam bir mütekabiliyet ve e$itlik çerçevesinde bazı muafiyet-
ler tanımı$lardır. Bu muafiyetleri tanzim eden “Kuvvetler Statüsü Sözle$mesi”ni 
NATO memleketleri, yukarda da belirti&im gibi, mütekabiliyet ve e$itlik esaslarına 
riayet ederek yekdi&erinin personeli için uygulamaktadırlar.

Bu gibi muafiyetler, yabancı bir ülkede vazifeli bulunan NATO personelinin va-
zifelerini lâyikiyle yerine getirmelerine yardımcı olmak gayesi ile ihdas edilmi$tir. 
Türk askerî personeli de NATO ülkelerinde vazifeli bulundu&u esnada bu muafiyet-
lerden tamamiyle müstefidolmaktadır. !talya ve Fransa’daki NATO karargâhlarında 
çalı$an Silâhlı Kuvvetlerimiz mensupları için bu muafiyetler uygulanmaktadır. Aynı 
$ekilde Amerika’da vazife gören ve stajda bulunan Silâhlı Kuvvetlerimiz mensupla-
rı da bittabi vazife gören derken, esasen diplomatik muafiyetlere sahip bulunan 
askerî ata$elerimizi kasdetmiyorum bu muafiyetlerden tam bir e$itlik içinde istifa-
de etmektedirler.

Sayın Milletvekilleri; bu mevzudaki sözlerimi tamamlamadan evvel !kinci 
Dünya Sava$ından sonra savunma konusunda dünyaya hâkim olan yeni “politika 
militer” bir felsefenin mevcudiyeti üzerinde durmak isterim.



Bugün dünya, termo-nükleer bir ça&da ya$amakta ve feza hâkimiyeti için 
amansız bir mücadele devrine girmi$ bulunmaktadır. Bu devir içinde kabul edilen 
politik ve stratejik konseptler, yüzlerce seneden beri alı$tı&ımız, itiyat ve teamül 
haline getirdi&imiz dü$üncelerin tamamiyle dı$ında bulunmaktadır.

Co&rafî ve savunma durumlarının icapları ile bugün artık tek bir memleket; 
malî endüstriyel ve askerî potansiyel itibariyle ne kadar kuvvetli olursa olsun, ko-
lektif bir emniyet sistemine kendisini dayamak zaruret ve mecburiyetinde bulun-
maktadır. Bunu da ba&ımsızlı&ını tam bir emniyete kavu$turmak için yapmaktadır, 
ba&ımsızlı&ına gölge dü$ürmek için de&il.

Di&er taraftan, bugünkü teknolojinin elektronik arama ve güdüm sahasında 
elde etti&i ilerlemeler; termonükleer silâhlar ve bunların ta$ındı&ı araçlar alanında 
ula$tı&ı ba$arılar o kadar korkunçtur ki, bütün bunlar zaman ve mekân faktörlerini 
ortadan kaldırmakta, milletlerin bekâ ve mevcudiyetini saniyeler içinde tehdidet-
mektedir.

Bu itibarla savunma bakımından nazari ve klâsik anlamdaki noktai nazarlar, 
yeni ve önümüzdeki inki$âf edegelmekte olan bu modern icaplara göre istihaleler 
geçirmekte, yeni bir hüviyet iktisap eylemektedir. !kinci Dünya Harbinden bu yana 
hür milletler camiası ve onun çe$itli grupmanları arasında geli$mi$ olan kar$ılıklı 
dayanı$ma mefhumu bunun en bariz bir örne&idir. Bu kar$ılıklı dayanı$manın yal-
nız savunma alanında de&il, ekonomi, bilim, teknoloji gibi çe$itli alanlarda geli$ti&i 
bir vakıadır. Bu dayanı$manın bir gün evrensel bir mahiyet alıp alması $üphesiz 
en candan temennimizdir bizim grupmanlar konusunda zümreci bir görü$le ha-
reket etmiyece&imiz ve en geni$ mânada i$birli&ini te$vik için bu yolda bize dü$en 
gayretleri esirgemiyece&imiz, elimizden geldi&i âzami nisbette buna yardımcı ol-
maya çalı$aca&ımız programımızda açıkça belirtilmi$tir. Ancak, dünyanın o mutlu 
merhaleyi idrak edece&i günlere eri$inceye kadar da, bilhassa jeopolitik zaruretleri 
de hesaba katarak, modern harbin ortaya koydu&u kaçınılmaz modern savunma 
icaplarını dü$ünmek, gerekli tedbirleri vaktinde almak da her uyanık Türk Hükü-
metinin vazifesidir.

!$te, birçok memleketler ve bu arada Türkiye de bunu yapmakta ve mevcudi-
yetinin bekası için bu yeni felsefeye uymak zaruretini duymaktadır. Türkiye’yi ba$-
kalarının uydusu, peyki gibi görmeye ve göstermeye çalı$mak çok büyük haksızlık 
ve insafsızlıktır.

Aksi dü$ünceler, günün ve gelece&in hakikatlerine uymıyan bâtıl ve tehlikeli 
fakirler olmaktan ileri geçemez. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, $imdi konu$mamın ikinci kısmına ba$lıyorum. Bu 
kısımda Sayın C.H.P. sözcüsünün dokundu&u hususlara temas edece&im.

Evvelâ $unu kabul etmek lâzımdır ki, üç defa vâki, takriben 5 saat tutan konu$-
masında, 14,5 saatin, 5,5 saatini sayın sözcü kullanarak hakikaten çok geni$ ten-
kidlerde bulundular. Ben huzurunuzu bu kadar uzun i$gal edecek de&ilim. Sadece 



aydınlanmasında zaruret gördü&üm bazı hususları aydınlatmakla iktifa edece&im, 
bunlar da kısa olmıyacaktır.

Tenkidin umumi havasına baktı&ımız zaman yeni bir üslûp görüyoruz. Bir defa 
sayın sözcü tabiî ki hakkıdır, ben sadece umumi intihamı arz ediyorum evvelâ bir 
hesap verdiler. Uzunca bir tarifle ba$lıyan bir hesap. Zannediyorduk ki, bu hesaplar 
görülmü$, zannediyorduk ki, bilhassa 10 Ekim 1965 seçimleriyle geçen dört sene 
zarfında millet herkesin iyi yaptı&ı, yapmadı&ı, kötü yaptı&ı i$ler hakkında karar 
vermi$ ve bu karar bir hükme raptolmu$tur. (A.P. sıralarından alkı"lar) Bir daha 
verdiler. Ve birtakım münaka$aların, birtakım görü$lerin $ayet açılması mümkün 
olmu$sa ve benim de birtakım hususlara dokunmam gerekiyorsa, sadece bu sebep-
ledir. Konu$mamın ba$ında arz ettim; biz ileriye bakıyoruz dedim. Seçilip gelmi$ 
bir Hükümet olarak programımızda mazideki icrayı nazarı dikkate almadık, dedim. 
Ama, mazideki icrayı yer yer nazarı dikkate almak durumunu sayın sözcü kendileri 
ihdas ettiler. Bu itibarla, bunu yaparken yine kırıcı olmamaya, incitici olmamaya, 
fakat vakıaları ortaya koymaya gayret edece&im.

!kinci bir husus; sayın sözcü konu$malarında bizim programımızın tenkidini 
de yaptılar. Kendileri Hükümette olsalardı neler yaparlardı, onu da söylediler. Bu; 
tabiî bir tenkid $eklidir, yahut bir beyan tarzıdır, yahutta bir itiyattır. Artık bunun 
takdirini Yüksek Heyetinize bırakıyorum. Böylece konu$ma çok dikkatle tetkik 
edildi&i takdirde, hem iktidardaymı$, hem de muhalefette imi$ gibi bir tenkid ile 
kar$ı kar$ıyayız. Açık konu$aca&ım, dediler. Bazı yerlerde açık konu$madılar. Bazı 
hususların sarahata eri$mesi lâzımdı ki o hususları sırayla arz edece&im. Birtakım 
hususları da do&ru beyan etmediler. Zannediyorum ki, malûmatlarının kifayetsiz-
li&indendir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, bu noktada bir hususu arz edeyim; Türkiye’de ga-
zete malûmatı ile kapı arkalarında, koridorlarda malûmat toplamakla muhalefet, 
yapılmanın çok güç oldu&u, acısını çekmi$ olarak bizim çok iyi bildi&imiz bir husus-
tur. Hemen $urasını beyan edeyim ki, Hükümette bulundu&umuz müddetçe, Dev-
letin ar$ivlerinde mevcut bulunan malûmat muhalefetin emrindedir. (Bravo sesle-
ri, alkı"lar) Ne zaman isterlerse, kendilerine dosya malûmatı olarak gizli olmıyan 
gizliden kasdım, üzerine bir sansür koyuyor de&ilim. Devletin sırlarını gayet tabiî 
ki, Parlâmentodan saklamak gibi bir durum olmaz, ama bunlar gizli oturumlarda 
verilecek $eylerdir gizli olmıyan, tenkidlerine esas te$kil edecek malâmatı her za-
man muhalefete vermeye amadeyiz. Bu suretle, muhalefetin murakabe vazifesini 
daha iyi görmesinin lüzumuna olan ihtiyacı ve bu husustaki fikrimizi belirtiyoruz 
ve bunun lâzım oldu&u kanaatindeyiz. Bu itibarladır ki bu noktada bu açıklamayı 
yaptım. Zannediyorum ki malûmatının bir kısmı eksiktir. Ben $imdi bunların hep-
sini arz edece&im.

Sayın sözcü yer yer bir kısım $ahadetlere müracaat etti. Bu $ahitler de Profesör 
Hamsen, Profesör Belil, Birle$mi$ Milletlerin ne$riyatı, Ekonomik Jurnal ve en son 
olarak da Mandes -Frans $ahid olarak huzurunuza getirildi.



Muhterem Milletvekilleri; gayet tabiîdir ki, bu da C.H.P. sözcüsünün kendi bi-
lece&i bir i$tir. Ben konu$mamda $ahadetlere müracaat etmiyece&im. Sadece bildi-
&im, gördü&üm gibi, Devletin ar$ivlerinde mevcudolan malûmata istinaden kana-
atlerimi, fikirlerimi, dü$üncelerimi söyliyece&im, açıklamalarımı yapaca&ım.

Bir hususta mutabık kalmamız lâzımdır. Kanun devletinde, demin de arz 
ettim, her$ey mutlaka kanunların yolunda ve kanunların kanalında halledilme-
lidir. Kanunlar eksikse meclisler yapar, dedim, yeni kanunlar yapılır. Ekseriyet 
hâkimiyetiyle kanunların Anayasaya uygun çıkması müessesesini 1961 Anayasası 
getirmi$tir, dedim. Anayasa Mahkemesinin ba&ımsız ve tarafsız oldu&u hakkında 
hiç kimsenin $üphesi yoktur. "ayet kanunların keyfî tatbik edilmesi mevzuubahis 
ise dedim, meclislerin, basının, nihayet milletlin murakabesi vardır. Muhterem Mil-
letvekilleri, her $eyi mutlaka asgari mü$terekler dedi&imiz bu güzel çatı altında hal-
letmekte mutabık olmamız lâzım. Her $eye ra&men meseleler buhran $eklini almak 
istidadını gösterirse, o zaman büyük hakem olan, Büyük Türk Milletinin $a$maz 
kararına ve aklıselimine döneriz. Zannediyorum ki, bu, bu kadar büyük mesuliyet 
almı$ bulunan bir Hükümetin Ba$kanı olarak benim yapmakla mükellef oldu&um 
bir vazife idi bunu söylemek. Bu itibarla sayın sözcünün bir beyanını yadırgadı&ımı 
ifade etmek isterim. Bu beyan $öyledir, “Anayasa ve Demokratik rejim icaplarına 
aykırı, milletimizin ekonomik geli$mesi bakımından zararlı, halkın menfaatlerine 
zıt her hareketin kar$ısında cesaretle dikilmek...” Çok güzel. Takdirle kar$ılarım, 
muhalefetin vazifesi bu. !ktidarın vazifesi de bu. “Ve bu gibi davranı$ları” bu kısmı-
nı yadırgıyorum - “mutlaka önlemekte aynı $ekilde kararlıyız.” Mutlaka önlemek-
te aynı $ekilde kararlıyız. Bunun yolu nasıl olacaktır? Buyurdular ki, “me$ru yol-
lardan olacaktır” Me$ru yollardan gidersiniz de ba$ka bir netice almanızın sebebi 
de $udur: Çünkü, siz kendi takdir ölçüleriniz içerisinde muayyen hâdiseleri böyle 
görür, böyle kıymetlendilirsiniz. Binaenaleyh, meseleler öyle olmıyabilir. (C.H.P. 
sıralarından “mücadele etmiyecek miyiz?” sesleri) Hayır beyefendiler, hayır, ben ne 
söyledi&imi gayet iyi biliyorum. "imdi bundan benim anladı&ım - ba$ka hiçbir $ey 
anlıyamam - çıkan kanunu be&enmezseniz, Anayasa Mahkemesi yolu ile Hükümet 
icraatını be&enmezseniz i$te bu muhte$em çatı. Bütün kuvvetini, gücünü alan bu 
çatı. Ve bu da kâfi gelmezse, gider millete anlatırız, biz anlatırız, siz anlatırsınız, 
milletin verdi&i kararı kabul ederiz. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Bu mu 
anlayı$ımız? O zaman anlayı$ımızda mü$terek bir noktaya geldik. Ben yanlı$ anladı 
isem özür dilerim.

Sayın sözcü; “birbirimize olan fikir ve davranı$larımıza kar$ı müsamahalı ol-
mak gerekti&ine inanıyoruz ve bu $ekildeki beyanı de&erli bir senet telâkki ediyo-
ruz,” diyor. Buna memnun oldum. Kendilerinin bu $ekildeki beyanını da biz de&erli 
bir senet telâkki ediyoruz. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

"imdi, bir hususu daha açmam lâzım. Yine sayın sözcü diyorlar ki, “Atatürk 
ilkeleri ve 27 Mayıs Devrimine kar$ı her davranı$ı önlemek üzere muhalefet partisi 
olarak bize dü$en bekçilik görevini tam bir yeterlik ve yılmaz bir cesaretle yerine ge-



tirmeye kararlı bulunuyoruz. Burada arz edece&im husus $udur: Bu bekçilik görevi 
hepimizindir, bütün milletindir. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Bir de burada faili meçhul suçlar var. Sayın sözcünün beyanları arasında faili 
meçhul suçlar var: “Bunlar dudaktan 27 Mayısa ve Atatürk ilkelerine ba&lılık ifa-
de eden fakat el altından ve fırsat buldukça 27 Mayıs dü$manlı&ı yayanlar, ya da 
yurtda$ların saygı ile siyasi mücadelesi dı$ında tutulması gereken dinî inançlarını 
siyasi yükselmeye basamak halinde istimal edenler, yurtda$ın kutsal inançlarını, 
tertemiz duygularını politika alanında alet ve oy toplama vasıtası haline getirenler” 
den bahsediliyor.

Gayet talbiî olarak hiçbir $ekilde bu bizi ilzam ötmez. Çünkü faili meçhul de-
dim. Yalnız $unu arz etmek istedim; bunu kim yaparsa, biraz evvel söyledi&im, bek-
çilik görevi içinde bulunan bütün millet bu bekçili&ini lâyıkiyle yapar.

Muhterem Milletvekilleri; burada bir noktayı tesbit edelim; yani, Türk Mille-
tini mavi boncukla 27 Mayıs istismariyle veya 27 Mayıs dü$manlı&ı ile aldatmaya 
imkân var mı? Var mı buna imkân? E&er bu dü$üncede isek, zaten bastı&ımız zemin 
çok çürük demektir. Geliniz hep beraber bunların kabil olmadı&ına karar verelim. 
Vakıa budur. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Bir noktaya daha geliyorum; sayın sözcü beyanları arasında diyorlar ki: 
“Türkiye’de siyasi düzenin huzuru ve selâmeti, Hükümetin verdi&i bu sözlere sami-
miyetle sadık kalmasına ba&lıdır.” "imdi, muhterem milletvekilleri, bu ifade, yine 
yadırgadı&ım bir ifadedir. Yani Adalet Partisi iktidarı, ba&lı ve $artlı bir iktidar mı? 
Gayet tabiî ki, verdi&i söze sadık kalacaktır. Binaenaleyh, muhalefetin tenkidindeki 
bu ifadeyi yadırgadı&ımı beyanı etmek isterim. Kaldı ki, bunun takdirinde de yine 
kendilerinin takdir hatası yapabilip memleketin huzursuzlu&a gidece&i $eklinde bir 
mânanın çıkarılmamasını da rica edece&im. Ben böyle anlıyorum.

Hemen buradan bir Hükümet üyesinin sahibi bulundu&u bir gazetede çıkan bir 
mektuba, geliyorum.

Muhterem Milletvekilleri; basın hürriyetinin bulundu&u bir memlekette her 
gün gazetelerde yüzlerce yazı çıkıyor. Kendi resmî organlarında türlü çe$itli yazı-
lar çıkıyor. "imdi ben burada bir gazetede çıkan bir mektubun müdafaasını veya 
onun haklılı&ını, haksızlı&ını savunacak de&ilim. Ben sadece bir $ey söyliyece&im; 
Türkiye’de kanunlar var mı? Var. Beyefendiler bu kadar fartı... Hassasiyetin içinde 
olmıyalım. Kanunlar var mı? Var. Geliniz bu mekanizmanın bir düzen içerisinde 
yürümesine gayret edelim. Suç mu bu mektup? Suçsa kanun suçu i$liyenin yakasına 
yapı$ır. Ba$ka türlü kanun devleti tasarruf edebilir miyiz? Edemeyiz. Binaenaleyh, 
bir Hükümet programının tenkidinde böyle bir hususun yer almasını, do&rusu ha-
kikaten biraz yadırgayarak kar$ıladım.

"imdi, sayın sözcü bir noktanın açıklanmasını istiyor, diyor ki; Hükümet prog-
ramında, yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız i$lemesi bütün meselelerin dü-
&üm noktasıdır, deniliyor. Arızasız sözünden ne kasdediyorsunuz? Açıklıyalım, 
$unu kasdediyorum: Deminden beri izah edip geldi&im hususları kasdediyorum. 



Yazılmı$ olmasında isabet oldu&u görülüyor. Neyi kasdediyorum? Kanunlara ve 
nizamlara uyulacak, son söz millette olacak, hakem millet olacak, takdir ona aido-
lacak, ne azınlık ço&unlu&a, ne de ço&unluk azınlı&a tahakküm edecek. Yukarıdan 
beri söyleyip geldi&im hususlara bakınız. Her $ey kanununda mütalâa olunacak, 
huzur ve istikrar $artlı olmıyacak, istersek istedi&imiz zaman huzur ve istikrarı 
bozarız gibi imalar bulunmıyacak. Bunu kasdediyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar) 
Türkiye’de serbest ve dürüst seçimle bir partinin iktidara gelmesi ve günün birinde 
iktidardan gitmesi yeni Anayasa düzeninde normal bir olay sayılmak gerekir. Bu 
hususun, bizjm iddia edegeldi&imiz bu hususun, Anayasada bulunan bu hususun 
burada tekrarlanmı$ olmasından memnuniyet duydu&umu ifade etmek isterim.

"imdi bir hususa daha geliyorum; ümidederim ki, bir sürçü lisandır, sayın sözcü 
diyorlar ki; 1945’te yaptı&ı tahlilin içerisinde, C.H.P.’nin Türkiye’ye neler kazandır-
dı&ını yaptı&ı tahlilin içerisinde, 1945’te çok partili hayata geçi$, C.H.P. iktidarı tek 
dereceli seçimli kabul ederek her yurtta$a do&rudan do&ruya milletvekillerini seç-
me hakkını vermesi. Muhterem Milletvekilleri ben bunu zabıttan okuyorum, din-
ledi&im zaman da böyle dinledim. Buradan $u netice çıkıyor; yani Cumhuriyet Halk 
Partisi 1923 yılında kurulmu$ bulunan, ilân edilmi$ bulunan, temelinde, bilâ kay-
dı $art hâkimiyet milletindir, denen Cumhuriyette millete seçme hakkımı 1945’te 
vermi$tir. (Cumhuriyet Halk Parti sıralarından tek dereceli, sesleri) Beyefendiler; ben 
buradan nasıl çıkarayım tek dereceliyi, çift dereceliyi? (Adalet Partisi sıralarından 
bravo sesleri, alkı"lar) (C.H.P. sıralarından müdahaleler) Beyefendiler, hiçbir $eye söz 
etmiyorum. Sadece yapılmı$ bir beyanın tahlilini yapıyorum. Beyan yanlı$tır, derse-
niz mesele yok. Do&rudur derseniz zabıtlara geçmesini istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan bu çıkıyor, senelerce milletin seçme ve seçili-
me hakkını elinde tutmu$ da, 1945’te lütfen vermi$tir. Bu mu? E&er böyle diyorsa-
nız ben de $unu diyorum, (C.H.P. sıralarından gürültüler) müsaade buyurun. Millet 
1945’te seçme hakkını almı$tır, diyorum. (A.P. sıralarından bravo sesleri, $iddetli ve 
sürekli alkı"lar) Yanlı$ bir $ey anla$ılmasın, muhterem milletvekilleri, hepimizin çok 
hassas oldu&umuz millet iradesi üzerinde böyle bir beyanı tefsir etmeden geçemez-
dim.

CO$KUN KIRCA ("stanbul) — Yanlı$ tefsir ediyorsun.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mümkün. Yanlı$ oldu&u-
nu da gelir siz söylersiniz.

MUSTAFA UYAR ("zmir) — Zaptı tahrif ediyorsun.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hiçbir $eyi tahrif etmiyo-
rum. Bir tek kelimeyi tahrif etmiyorum. !$te zabıt.

MUSTAFA UYAR ("zmir) — Tekrar oku.

BA$KAN — Müdahale etmeyin efendim. Sayın Mustafa Uyar, lütfen efendim.

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Tek dereceli diye orada geçti.

BA$KAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin efendim.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !sterseniz tekrar okurum.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan; lütfen siz kendi beyanınıza devam edin efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi, bir noktaya daha 
geliyorum, sayın sözcü her nedense benim seçim meydanlarında söyledi&im bir 
sözü buraya getirdiler. Bu söz “Geçen be$ sene heba olmu$tur.” $eklindeki bir söz-
dür. Ben bu sözü söyledim... Ben bu sözü söyledim. Hükümet programının tenkidi 
dolayısiyle bu söz neden buraya geldi? Acaba meydanlarda neden cevabını bulma-
dı? Buna $a$ıyorum. Buradan hareketle sayın sözcü uzun bir tahlil yaptılar. Dediler 
ki, öyle de&ildir bakınız biz neler neler icra ettik. !ki defaki konu$masında da, bana 
dönerek; benlim çok iyi bildi&imi söyledi&i bir mevzuda da geni$ tafsilât verdiler. 
"imdi gayet tabiî olarak ben de buna mukabelede bulunaca&ım. Ben bu sözü söyle-
mi$im; ne demi$im? Geçen be$ sene heba olmu$tur. Nerede demi$im? Meydanlar-
da. Dedim. Peki, ben böyle dedi&im için mi millet yüzde 28,5 yahut yüzde 29 Halk 
Partisine rey verdi? (A.P. sıralarından gülü"meler) Hayır, hayır ben sadece milletin 
hissiyatına tercüman olmu$um. (A.P. sıralarından alkı"lar) Hâdise bu. Sayın sözcü, 
dikkat ediyorum, sayın sözcü geçen bütçe müzakerelerinde, geçen Hükümet prog-
ramımın müzakerelerinde de sanki bir endi$enin içinde imi$ gibi, bu konu$manın 
içine girmi$ti. Kendi hakkıdır, bir $ey diyemem, ama bizim de hakkımızdır bunun 
münaka$asını yapmak. "imdi bu münaka$ayı yapaca&ım, ariz ve amik yapaca&ımı. 
Evvelâ $öyle diyeyim, bu $una benziyor, bu söz benim de&il, bizim gruptan muhte-
rem bir arkada$ımın, “protesto olduktan sonra, borç ödeme gayretidir bu”, diyor. 
Senet protesto olmu$, $imdi borç ödeme gayreti içindedir, diyor. (A.P. sıralarından 
gülü"meler) Ben dedim ki, muhterem milletvekilleri, yine de diyorum; cevabı varsa 
bu kürsüden bekliyorum, cevabını bu kürsüden bekliyorum. Ben dedim ki; geçen 
be$ sene zarfında projesi yapılmı$, ihalesi yapılmı$, ikmâl edilmi$, i$letmeye açılmı$ 
bir $ey varsa söylesinler. Ben bunu dedim. Yok. Yoksa o zaman $unu soraca&ız; yok-
sa be$ sene heba olmu$tur diyece&iz. Memleketin in$a gücüne ne ilâve edilmi$tir? 
Memleketin istihsal gücüne ne ilâve edilmi$tir? Bunu sormıyacak mıyız? Diyorlar 
ki; bu be$ senenin birbuçuk senesi Millî Birlik !daresi dört senesi de bizim dâhil 
oldu&umuz 4-5 aylık, bir koalisyon, 5-6 ayı di&er bir kısmı di&er partilerle koalis-
yon yapılmı$. Evvelâ $unu anlamıyorum; niçin bunu bu kadar $iddetle üzerlerine 
almıyorlar? Bunu anlamıyorum. Ben diyorum ki, hakikaten be$ sene içinde kanuni 
sahada $unlar yapılmı$tır, $unlar olmu$tur, birçok $eyler yapılmı$tır ama memle-
ketin iktisadiyatı bakımından heba olmu$tur, diyorum. Böyle diyorum. "imdi ne-
denlerine geleyim. Esasen millet de bu karara gelmi$ ki, seçim neticeleri bu olmu$.

RUH" SOYER (Ni#de) — Bu belli de&il.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çok iyi belli, beyefendi… 
Gayet iyi belli... E&er bu belli de&ilse hiçbir $ey belli de&ildir. (A.P. sıralarından alkı"-
lar ve gülü"meler)

Hepimiz seçim meydanlarından geliyoruz, i$sizli&in had bir safhada oldu&u bir 
vakıa mı? Evet. Fakra zaruretten milletin $ikâyetçi oldu&u vakıa mı? Evet. Ümit-



sizlik, çaresizlik ve itimatsızlık içinde kaldı&ı milletin bir vakıa mı? Evet. Partizan 
idare bir vakıa mı? Evet. Vatanda$lara her yerde farklı muamele yapıldı&ı vakıa mı? 
Evet. Kalkınmanın yürümedi&i vakıa mı? Evet.

RUH" SOYER (Ni#de) — O belli de&il.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Neden heba oldu&unu 
söylüyorum, müsaade buyurun. Siz heba olmadı&ını iddia ettiniz, ben de hakkımı 
kullanayım. Bu kürsü serbest bir kürsü. Burada hürriyetlerimizin her hangi bir bas-
kı altında oldu&unu kabul etmiyoruz. (A.P. sıralarından bravo sesleri) Partizan radyo 
vakıa mı? Evet. (C.H.P. sıralarından asla sesleri)

MUSTAFA UYAR ("zmir) — Müddeiumumiye sor.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çok güzel, müddeiumu-
minin kararı. Müddeiumumi bir defa hâkim de&il. Müddeiumumi bakmı$, bir $ey 
bulmamı$.

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Mühendissiniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mühendisim evet.

CO$KUN KIRCA ("stanbul) — Emir verin, dâva açtırın. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Milletin kararı bu. Ben 
size milletin kararını söylüyorum. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Milletin 
kararı bu.

Yine geçen be$ sene zarfında yıkılan parti binaları vakıa mı? Evet. (A.P. sırala-
rından bravo sesleri, alkı"lar) Asayi$ ve emniyette büyük sıkıntıların oldu&u do&ru 
mu? (A.P. sıralarından do&ru sesleri) !$lemiyen idare do&ru mu? Evet. "imdi, Toprak 
ve Petrol kanunlarının düzeltilmedi&i veya çıkarılmadı&ı vakıa mı? (A.P. sıraların-
dan evet sesleri) Peki.

CO$KUN KIRCA ("stanbul) — Kimin yüzünden?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi onu da söyliyece-
&im. Co$kun Bey hiç merak etme. !stersen hemen burda geçeyim ona. (Gürültüler) 
Hayır, hayır geçeyim. (Gürültüler)

Kimin yüzünden dedi arkada$ımız? Muhterem Milletvekilleri, size $imdi bir 
tablo okuyaca&ım; toprak. Seçim sathımailinde konu$tuk, geldik. Buraya geldik. 
Yine, sanki söylediklerimiz hiç anla$ılmamı$ havası içinde, aynı iddialarla bu kür-
süye geldi. Hiçbir mahzuru yok, burada konu$uruz, bir neticeye varırız.

"imdi $u topra&ın hikâyesine bir bakalım. Bakalım $u hikâyeye. Toprak Kanu-
nunun hikâyesine bakalım. Topra&ın hikâyesi uzun, ona gelece&im yine.

Birinci Hükümet Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi Koalisyonu 
20.11.1961 de kurulmu$, 7 ay 5 gün ya$amı$. Tamam mı? 25.6.1962 de de koa-
lisyon bozulmu$. "imdi, bakınız bu Hükümetin Programında ne var? Sene 1965 



arkada$lar. 1961 Hükümetinin kurulu$u. “Toprak reformu Anayasamızın ruhuna, 
ekonomik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli bir $ekilde gerçekle$tirecek kanuni 
tedbirler dikkatle hazırlanacaktır.” "imdi bunu burada bırakalım. Gelmemi$ meclis-
lere böyle bir kanun. !kinci Hükümet kurulmu$, 25.6.1962. Birbuçuk yıl ya$amı$.

CO$KUN KIRCA ("stanbul) — Kim Bakan?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Söyliyece&im; hiç merak 
etme Co$kun Bey. Onu da söyliyece&im. !kinci Hükümetin Programındaki kayıt $u: 
“Yurdumuzda...” Sadece bizim protokoller okunmaz ki burada, Burası milletin kür-
süsü, her $ey okunur. “Yurdumuzda zirai kalkınmayı gerçekle$tirmek için sosyal ve 
ekonomik bünyede bazı reformlar yapılması zaruretine inanıyoruz. Bunun ba$ın-
da Anayasa hükümlerine, yurt gerçeklerine ve zirai kalkınma dâvamızın icapları-
na uygun bir toprak reformu gelmektedir. Bu maksatla hazırlanmı$ olan ön proje 
Hükümetçe dikkat ve titizlikle incelenerek nihai $eklini aldıktan sonra en kısa za-
manda Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine sunulacaktır.” Demek ki; Hükümette bu 
maksatla hazırlanmı$ bir ön proje var. Kim hazırlamı$? Adalet Parti Komisyonunda 
Tarım Bakanı Cavit Oral. Zannediyorum Co$kun Beyin sordu&u sual bu idi. "imdi 
geliyoruz, yine o Toprak Kanunu. Birbuçuk yılki burada izah edildi, Sayın Alican 
daha evvel izah etti; bir !zmen tasarısı var. Biz de bunun içine girdik de onun için 
biliyoruz bunları.

Üçüncü Hükümet kurulmu$. Bir sene 58 gün ya$amı$. 25.12.1963’te kurul-
mu$, 21.2.1965’te de vazifeyi terk etmi$. Bu Üçüncü Hükümetin Programında: 
“Uzun yıllardan beri üzerinde durulan tarım ve toprak reformunun gerçekle$tiril-
mesi en önemli ve süratle ele alınması gereken ba$lıca meselelerimizden biri haline 
gelmi$tir. Bu kanunun $imdi cesaretle ele alınmasının yakın gelecekte iktisadi ve 
sosyal alanda meselenin çözümünü daha da güçle$tirecek geli$melere yol açılabi-
lece&i kanısındayız” Yani burada da aradan iki yıldan fazla bir zaman geçmi$, cesa-
retle ele alınması lâzımdır, deniyor. Kanun sevk edilmi$. Ne zaman? 13.1.1965. Bu 
ne zaman? Bütçenin yakla$ıp, muhalefet partilerinin bir araya gelerek Hükümeti 
istifaya mecbur etme hazırlıklarının ba$ladı&ı tarihtir. Bu suretle getirilmi$ mec-
lislere. Meclislerde mü$terek komisyon kurulması teklif edilmi$, kabul edilmemi$. 
Ona tekrar gelece&im.

"imdi, topra&ın hikâyesi, geçen üçbuçuk sene zarfında bu... (C.H.P. sıralarından 
“size aidolanı söyle” sesleri) Bize taallûk eden kısmına da gelece&im. Biz söyledi&imiz 
hiçbir $eyi geri almayız beyler. Bu, bu…

Geçen be$ sene heba olmu$tur, dedi&im zaman; hayır olmamı$tır, $unlar $unlar 
yapılmı$tır tarafımızdan, diye buyurdu sözcü. (C.H.P. sıralarından “nedir bunlar, söy-
lesin” sesleri) Onlara gelece&im teker teker. "u münaka$ayı bitirdik zannediyordum, 
yine açıldı, yine yapaca&ız.

Keban münaka$ası; geçen sene huzurunuzda bütçe dolayısiyle konu$urken, 
1936’dan beri meselenin tahlilini yapmı$ ve demi$tim ki, “Herkes bu zaman süresi 
içinde nerede ise kendi hissesini alsın.” Ama dedim, “Biz bu i$i devraldı&ımız za-



man bunun finansmanını muallâkta idi.” "imdi, Sayın sözcü, biz diyorlar; Washing-
ton toplantısı yaptık, Ankara toplantısı, Paris toplantısı yaptık. Güzel. Ama kabul 
ediyorlar ki, finansman muallâkta idi. Yani, Senatoda da söyledim; finansmanının 
temin edildi&ine dair bir belgeniz varsa bunun tarihiyle, numarasiyle ve sairesiyle 
bir fotokopisini bize veriniz, bize vermezseniz basına veriniz. Kendileri de kabul 
ediyorlar ki, bu i$ muallâkta idi. Bunda mutabıkız, çünkü kendi ifadeleri de aynen 
böyle. Ama bu defa yeni bir unsur giriyor i$in içine. Yeni bir unsur. Bu unsur da $u: 
Diyorlar ki, biz bu i$i devraldı&ımız zaman bunun ne plânı vardı, ne projesi vardı. 
Hattâ yapılması lâzım geldi&ine dair bir etüdü dahi yoktu. Bu do&ru de&ildir. Çünkü 
$imdi gösterece&im, istiyen tetkik edebilir. Bu ifade do&ru de&ildir arkada$lar. !$te 
burada Türkiye’nin enerjiye ihtiyacının nereden temin edilmesi lâzımgeldi&ine dair 
1959 senesinde ba$layıp 1961 senesinde ikmal edilmi$ bulunan - gecikme ile ikmal 
edilmi$ bulunan - raporlar. Bu raporların içinde Keban barajının kabili in$a oldu&u, 
in$a edilmesinin zaruret oldu&u yazılıdır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi yatırımlara gelelim.

Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası, buyurdular. Durum $udur, 15.12.1958 ta-
rihinde makineleri sipari$ edilmi$, 1960 tarihinde 72 sayılı Kanuna göre tehir edil-
mi$, 11.5.1962 tarihinde yeniden faaliyetine karar verilmi$, in$aatına ba$lanmı$. 
Hâlâ in$a ediliyor. Yedi sene geçmi$tir arkada$lar, hâlâ in$a halinde. "imdi, lüzum-
suz idi ise, lüzumsuz oldu&una kaani idiyseniz neden yeniden ba$lattınız? Lüzumlu 
oldu&una kaani idi iseniz durmu$ olmasından üzüntü duymak lâzım. Ama, bizim 
de&ildir durdurulması derseniz, evet, ben de zaten be$ seneyi kastediyorum.

Denizli !plik Fabrikası: 1958-1959 senesinde sipari$ edilmi$, makinaları güm-
rü&e gelmi$ olan Adıyaman, Karaman ve Nev$ehir fabrikalarının makinalarının bu-
raya monte edilmesi ile meydana getirilmi$. (C.H.P. sıralarından “tevsii” sesi) Tevsii, 
tevsii... 1958 beyefendi... Tevsii beyefendi. Zaten muhterem sözcünün buyurdu&u 
husus da tevsiidir, in$a de&ildir.

Bozüyük Seramik Fabrikası: 4.11.1958 tarihinde makina sipari$i verilmi$, 72 
sayılı Kanuna göre tehir edilmi$.

1.6.1962 tarihinde intikal programına alınmı$, hâlâ in$a halindedir, yedi sene. 
Tamam mı? !$sizlikten niye $ikâyet ediyoruz? !$sizlikten $ikâyet ediyoruz, niye? 
(A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Mara$ Pamuklu Dokuma Fabrikası: 2.9.1959 tarihinde makina sipari$leri ve-
rilmi$, 1960’dan sonra 72 sayılı Kanuna göre durdurulmu$. Bilâhara 1.1.1963 tari-
hinde programa alınmı$, in$aatı geçen Ocak ayında tamamlanmı$tı. "imdi burada 
da söylüyoruz, iki sene kaybedilmi$tir. (Gürültüler)

BA$KAN — Sayın Sözcü siz konu$manıza devam edin efendim. (Gürültüler, 
“sözcü de#il Ba"bakan” sesleri) Evet efendim, bir zühul oldu. Sayın Ba$bakan demem 
icabediyordu, Sayın Sözcü $eklinde söyledim. Zühul oldu. Fakat, sizin de oradan, 
“Reis Bey bu böyledir” demeniz zühul de&il, hatadır. (Alkı"lar)



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yarımca Seramik Fab-
rikası: Ben aynen sizin söylediklerinizi söylüyorum 4.11.1958 tarihinde makina 
sipari$i verilmi$. 1960’dan sonra, 72 sayılı Kanuna göre tehir edilmi$ 1.6.1962 ta-
rihinde yeniden faaliyetine karar verilmi$, halen in$a halindedir. 1967 yılında i$let-
meye açılaca&ı tahmin ediliyor, 9 sene.

Adıyaman Pamuklu Fabrikası: Bunun hikâyesi hazin, bunun hikâyesi çok hazin 
8.9.1958 tarihinde makina sipari$i yapılmı$, halen in$a halinde. Ne zaman bitece&i 
de belli de&il.

Eski$ehir Basma Fabrikası: 2.9.1959 tarihinde makina sipari$i verilmi$, 72 sa-
yılı Kanunla tehir edilmi$. !n$aatına 27.5.1957’de ba$lanmı$ ve bundan dört - be$ 
ay evvel açılmı$tır; sekiz sene.

Muhterem beyefendiler, biz bu yatırım hızı ile gidemeyiz. Ben bunları belirt-
mek için söylüyorum. Niye bunları üstümüze almıyoruz? Bunun çarelerini arıyalım.

Ordu Soya Fabrikası: 24.5.1958 tarihinde makina sipari$i verilmi$, 15.3.1962 
tarihinde faaliyetine karar verilmi$ yeniden. 1965 yılı Haziran ayında açılmı$. Yedi 
sene muhterem arkada$lar. "urasını arz edeyim, Karadeniz’in tek tüten bacasıdır. 
Tek tüten bacasıdır. Gönül isterdi ki, yirmi tane daha olsun. (Alkı"lar)

Bolu Suni Tahta Fabrikası: 1959 yılında ba$lanmı$, 1960’da tehir edilmi$, 1962 
yılı sonunda i$letmeye açılmı$.

"imdi geliyoruz di&er tesislere. Gazete Kâ&ıdı ve Sigara Kâ&ıdı Fabrikası: !hale-
si 1957’de yapılmı$, 1960 yılına kadar 45 milyon lira sarf edilmi$, bir kısmı 1961’de, 
bir kısmı da 1963’te bitirilmi$tir. 1957’den 1963’e kadar, altı yıl.

Çaycuma, Giresun ve Mu&la’da yapılacak tesisler ihale edilmemi$, Çaycuma 
ihale edilmi$ Muammer Bey, Çaycuma’nın halini biliyorsunuz. Çaycuma’nın finans-
manı olmadan ihale edilmi$, temel atma töreni hazırlanmı$, finansmanı daha da 
kati neticeye ba&lanamamı$tır arkada$lar. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

MUAMMER ERTEN (Manisa) — O da aynı finansmanın içindedir, Sayın 
Ba$bakan.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Demir-Çelik i$ine baka-
lım, ne olmu$?

Kontinü Haddehane: 1959 da ba$lanılmı$, 1965’te bitmi$. Altı sene. Sinter te-
sisine 1957 de ba$lanmı$, 1962 de bitmi$.

Üçüncü fırın: 1959 da ba$lanmı$, 1964’te bitmi$. Yani 1965 senesinde i$let-
meye girmi$. Çelikhane: 1957 de ba$lanmı$ 1964’te bitmi$. Haddehane, 1957’de 
ba$lanmı$, 1963’te bitmi$.

"imdi geliyorum $eker fabrikalarına: Ankara "eker Fabrikası: 23.11.1957 de 
ba$lamı$ durmu$. Eylül 1961 de tekrar ba$lanmı$ ve 15.10.1962 de bitirilmi$. Ama 
1,5 sene tehir var. 180 bin ton $eker eder muhterem milletvekilleri.



Kastamonu "eker Fabrikası: 28.6.1957’de ba$lanmı$, durmu$ bir ara, Eylül 
1961 de tekrar ba$lanmı$ 14.10.1963’te ikmal edilmi$tir. Yani altı sene sürmü$.

"imdi geliyoruz ba$ka bir konuya, yine yatırımların içinde, kendi söyledikleri 
konulara. Dediler ki; Sayın sözcü buyurdular ki, biz yirmi küsur tane barajın in$ası-
na ba$ladık. 14 tane de proje devrettik. Ve bana da, benim bildi&im bir saha olarak 
imada bulundular. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi benim tahlilimi dinleyiniz lütfen. Evet hakikaten burada 17 tane baraja 
ba&lanılmı$tır, iki tane büyük barajı hariç tutuyorum. Gökçekaya ve Keban.

Bunlardan hali in$ada bulunan Kesikköprü ve Tokat’taki Avnus barajları 
1961’den önce ba$lanmı$tır. Bunları da hariç tutuyorum. Geriye... Bunların mü-
naka$asını ayrıca yapaca&ım. "imdi bu 17 barajın bütün hacmini topluyoruz, 
1.045.000.000 metre mikâp, 17 tanesi. "imdi birkaç tane misal vereyim: Denizli-
Buldan 54 milyon, Altınova 15 milyon. Daha evvel ba$lanmı$tı. Altınova da yarım 
kalmı$tır. Ni&de de Gümü$ler 4 milyon, Ni&de’de Bor 6 milyon, Mara$’ta Kartalka-
ya 350 milyon. Malatya’da Sürgü 71 milyon. Diyarbakır’da Devegeçidi 187 milyon. 
Kayseri’de Sarımsaklı 32 milyon, Kayseri’de Akköy 8 milyon. Nev$ehir’de Tatların 2 
milyon. Elâzı&’da Cip 7 milyon. Ankara’da Bayındır 7 milyon. Burdur’da Onaç 8 mil-
yon. Ankara’da Kurtbo&azı 91 milyon. Adana’da Kesiksuyu 70 milyon. Bitti&i söy-
lenen Burdur Kızılsu, - kendi ifadeleridir bitmi$tir diye - 2 milyon. "imdi, hiçbir $ey 
için söylemiyorum, sadece bir mukayese için söylüyorum, bunların 17 bir milyar 
45 milyon. Yalnız Sarıyar Barajı 1,5 milyar. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Bunların da ne zaman bitece&i belli de&il. !çinden iki üç tanesi bitmi$tir. Ama 
mütebakisinin ne zaman bitece&i belli de&ildir.

Proje halinde dedikleri 14 tane barajın hiçbirisinin projesi tam de&ildir. Hattâ 
bir kısmının yapılıp, yapılamayaca&ı dahi belli de&ildir.

Geliyorum hidro - elektrik santrallere: Saydıkları kovada 2, Do&ankent - Har-
$it, Seyhan yüre&ir, Van - En&il, Van - Erci$, I&dır - Kiti, Anamur - Nusaybin. Silifke, 
Malatya, Kermik.

Muhterem Milletvekilleri, bunların büyüklükleri hakkında da size malûmat 
vereyim. Malatya-Kermik bitmi$, 850 Kw. Silifke 400 Kw. Bitmi$ olanlar bu ikisidir. 
Ben de dedim ki, ba$layıp bitirdi&iniz, projesini yapıp, ba$layıp bitirdi&iniz sant-
ralleri söyliyeyim. 400 Kw. biri, 850 Kw. biri. "imdi, Silifke’nin üzerinde durayım. 
Çünkü kendileri, sayın sözcü hassaten, Göksu bitmi$tir, dediler. 400 Kw. muhterem 
arkada$lar, bu bir kanal santralidir. Kanal 1940’larda yapılmı$tır. 1942’de 1943’te 
yapılmı$tır, öylece kalmı$tır, 10-15 sene. Sonra biz bunu tamamladık. Kanalın üze-
rinde santral yerini hazırladık. Oraya 400 kilovatlık bir türbün konacaktı.

Bu bitmi$ ama hattı havaisi yok. Cereyan falan verdi&i yok, bitti denilen $ey 
bu. (A.P. sıralarından gülü"meler) Bu noktada bir hususu arz edeyim, 1960 senesinin 
icra programıdır, Devlet Su !$lerinin icra programıdır. Burada, programda 13 tane 
santral vardır. Do&u-Bayazit Santrali kiti Santrali, Har$it Santrali, Nusaybin Ça&ça& 



Santrali, Erci$ Santrali, Engil Santrali, Silifke Santrali, Kadıncık Santrali, Kovada - 2 
Santrali, Anamur Santrali, Giyleviye üçüncü ünitenin ilâvesi, Hirfanlı’ya dördüncü 
ünitenin ilâvesi, Seyhan’a üçüncü ünitenin ilâvesi.

"imdi bakıyoruz, buradaki 13 projenin içinden seçilmi$tir. Ama bu, 1960 icra 
programı idi. Ben diyorum ki, $imdiye kadar bunların hepsinin yapılıp bitme-
si lâzımdır. Ben onun için diyorum, yapılıp bitmedi&i için üzülüyorum, diyorum. 
Onun için diyorum ki, e&er bu be$ yıl heba olmu$tur dersem içimde bir acı vardır.

"imdi muhterem milletvekilleri; bir iki hususu daha arz edeyim. Bugün 
Trakya’mız karanlık içindedir. Edirne hudut $ehrimiz, el uzatmamız lâzımgelen bu 
güzel hudut $ehrimiz tarihî Edirne, karanlı&ın içindedir. Bugün Samsun karanlı&ın 
içindedir. Neden? Nedenini söyliyeyim; !stanbul Silâhtara&a Santralinden Edirne’ye 
bir hava hattı yapılması ve buna Trakya’daki bütün kasaba ve $ehirlerimizin ba&lan-
ması, zaruret idi. 1960 da karar verilmi$ti. Bu hattı havai hâlâ yapılıyor. Be$ sene 
geçmi$tir, $ehirler hâlâ karanlıktır. !$te onun için diyoruz, sebebi bu.

Bu misalleri ço&altmak mümkündür, sadece ben bunlardan bazı tipik olanları-
nı seçtim, onları söylüyorum. "imdi i$ bunla da kalmıyor; devam ediyorum, konu$-
mama.

Sayın Feyzio&lu $öyle bir beyanda bulundular; ya benim rakamlarım yanlı$tır, 
ya da kendisinin ki, yanlı$tır. Benimki yanlı$sa, ben bu rakamları Devletin resmî 
memurlarından aldım. Üç yılda, on yılda yapılandan daha fazla okul yapıldı&ını söy-
lediler. "imdi ben on yılın hesabını falan yapmıyorum. Ama bu beyan yanlı$tır. Be-
yefendiler. Neden yanlı$? Bakalım. Üç yılda, yani 1961-1964 yılları arasında 3.524 
aded okul yapılmı$. Te$ekkür ederiz. Okulsuz köyleri, 3.524 okulsuz köyü okulsuz-
luktan kurtarmı$ız, buna ancak te$ekkür ederiz. Ama beyan do&ru de&ildir. On 
yılda ne yapılmı$? 6.447 okul yapılmı$. Hani üç yılda yapılan on yılda yapılandan 
fazla idi? Binaenaleyh, muhterem beyefendiler, muhterem milletvekilleri, rakamlar 
üzerinde konu$urken, “rakamlar her zaman bizim istedi&imiz $eyi söylemez” ra-
kamları dillendirmeyelim. (A.P. sıralarından bravo sesleri alkı"lar)

"imdi, ikinci konu$malarında, sayın sözcünün beyan buyurdu&u bir hususu 
tahlil edece&im. Buyurdular ki; 1961 senesinde 486 bin dönüm, 1962 senesinde 
438 bin dönüm, 1963’te 279 bin dönüm, 1964’te 551 bin dönüm arazi sulama-
ya açılmı$tır. Ben kendim not aldım, ufak tefek hatalar varsa rakamın ehemmiyeti 
yok, büyüklük esastır.

Bunların isimlerini de verdiler. Ben yine aynı esas üzerinden bunun tahlilini ya-
paca&ım. Tahlili $u; hakikaten bu miktara yakın sulama tesisi var ama… “Ama”sına 
bakalım, bunlardan meselâ Nazilli sulamaları 1962 de 2.500, 1964’te de iki bin hek-
tar olmak üzere 4.500 hektar, bitti diye bahsedilen sulamalar senelerce evvel ba$-
lamı$tır ve 1957’de bir daha ba$lamı$tır. Bunlar; Cumhuriyetin ilk sulamalarıdır, 
1941 de ba$lamı$tır.

"imdi, yine bu cetvelin içinde Yenice - Sarayköy Sulaması, Sayın Hüdai Oral ar-
kada$ımız gayet iyi bilirler ki, 1962 yılı için 5.518 hektar olarak buraya kaydedilmi$, 



hepsi 110 bin dönümdür. Tamam mı? Hüdai Bey? Nu$un in$aatına da senelerce ev-
vel ba$lanmı$tır. 1953’te bunu alan mütaahit batmı$tır, 1955 yılında yeniden ihale 
edilmi$tir, i$te bu da odur. 1960 yılından itibaren su verir bu da o. (A.P. sıralarından 
gülü"meler, alkı"lar)

"imdi gelelim Uluırmak sulamalarına. Ba$ka tipik bir misal verece&im. Ni&de 
milletvekilleri bilirler, Uluırmak sulamalarını, Aksaray sulamalarını. Ni&de Millet-
vekili akarda$larım gayet iyi bilirler, bu Malendiz Çayı üzerinde yapılan Mamasun 
Barajının altındaki sulamalardır. Hepsi 110 bin dönümdür. Uluırmak sulamaları-
nın. "imdi, bundan 2.677 hektarının 1962 de, 3.123 hektarının 1963’te, 7 bin hek-
tarının 1964 senesinde i$letmeye girdi&i bahsediliyor.

Muhterem Milletvekilleri, bir sulama yapmak için evvelâ su lâzım. Mamasun 
Barajı olmasa burada sulama yapılabilir mi? Ne zaman yapılmı$ Mamasun Barajı?

RUH" SOYER (Ni#de) — Zaten sulama yapılıyordu.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hayır, beyefendi. Yapılan 
sulama be$bin dönümdür. Dört metreküp su vardır, yapılan sulama be$bin dönüm-
dür.

RUH" SOYER (Ni#de) — Sulamaya yeni ba$landı.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Doktor, be$bin dönüm 
sulama yapılmaktadır, dört metreküp su vardır, Uluırmakta. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar)

"imdi, gelelim ba$ka bir misale; Mersin bahçeleri sulaması. 1959’da ihale edil-
mi$, 1964 senesinde daha i$letmeye girmi$ durumda de&il. Bu da 1964’e dâhil.

"imdi Erzincan ovası sulaması; 1957 senesinde ihale edilmi$, bunlar hep he-
saba dâhil, Van-Erci$ sulaması 1957’de ihale edilmi$, Aksu sulamalar 1959’da ihale 
edilmi$, Bo&ozova sulaması...

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Bunlar öteki sahil, tahrif etmeyin.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben i$letmeye giren mik-
tarları söylüyorum, öbürleri daha tamamlanmamı$tır. 400 bin, 300 bin dönüme 
nasıl eri$ti&ini söylüyorum. Hiçbir $eyi tahrif etmem, korkmayınız.

RUH" SOYER (Ni#de) — Uluırmak gibi ise, hepsi yanlı$.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bo&ozova sulaması; bu 
sulama 1959 da ba$lamı$, sulamanın bitti&i falan yok aslında ama bitmi$ görünü-
yor, hesapların içinde bitmi$ görünüyor.

Böylece muhterem milletvekilleri, sulama için lâzım olan suyun tedariki ile ge-
rekli yatırımlar hariç, Sayın Feyzio&lu’nun vermi$ oldu&u rakamların yüzde 69’u, - 
kendilerine verebilirim bunları - %69’u daha evvelki yıllara aittir. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)



"imdi ba$ka bir mevzua geçiyorum, müsaadenizle. Bu, Sayın Feyzio&lu’nun 
kendi seçim mıntakası olan Kayseri’ye ait bir meseledir. Dediler ki; ben Kayseri’ye 
gitmi$im, zaten yapılmı$ olan Yüksek !slâm Enstitüsünün, üçüncü katı bitmi$ olan 
Yüksek !slâm Enstitüsünün üçüncü katma temel atmı$ım... (Gülü"meler)

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Davetiyesi elimde.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Davetiyesi burada, dave-
tiyeyi de okuyaca&ım $imdi...

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Radyo haberleri, ajans haberiniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Davetiye $u; !mam-Hatip 
ve !lahiyat Fakültesi Yardım Derne&i 19 Haziran 1965 Cumartesi günü saat 15,00’te 
Kayseri Yüksek !slâm Enstitüsü sitesi yemekhane, gazino ve mutfak teshin merke-
zi bloklarının temel atma törenine davet eder. Kim davet etmi$? Kayseri Yüksek 
!slâm Enstitüsü Sitesi Yaptırma Derne&i. Kendilerinin hem$ehrileridir, hepsini ta-
nırlar. "imdi bunu sizinle birlikte tahlil edelim, neden bu kürsüye geldi? Muhterem 
Milletvekilleri, evvelâ $urasını kaydedeyim. Ben Kayseri’de 14 binadan müte$ekkil 
bulunan bu külliyenin bu blokunun temelini attım. Memlekete hayırlı ve u&urlu 
olsun. Bu temeli attım. Bu temel topra&a atılmı$tır, üçüncü kata de&il. (Gülü"meler) 
Ayrıca, hakikaten orada yapılmı$ bir bina vardı. Bu bina iki milyon liraya çıkmı$, 
Derne&in kendi parasiyle yaptırdı&ı, henüz ikmal edilmemi$ bir binadır. 14 bina 
olacak... Gönül isterdi ki, Sayın Feyzio&lu bu külliyenin kaç binadan ibaret oldu&u-
nu da burada söylesin. Bunu söylemediler. !kinci binanın temelini attım. 3, 4, 5’nci 
binaların da temeli atılırsa $a$masınlar. Çünkü bu, halktan toplanan paralarla geni$ 
ölçüde yapılıyor, te$vik ister. "imdi ben burada bir noktaya dokunaca&ım; kendileri 
dediler ki, ben bu birincisinin temel atma merasimine davet edildim, fakat gitmek-
ten imtina ettim. E&er tâbir bu ise…

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Seçim zamanı istismar edilmesin diye 
gitmedim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Evet tamam. “Seçim za-
manıdır, istismar olmasın diye gitmekten imtina ettim.”

Muhterem Milletvekilleri, bu bina halkın parası ile yapılıyor. Devlet bir $ey yap-
mamı$tır, birinci binaya. Yapmı$ mıdır? Yapmamı$tır. O zaman bu Derne&in Ba$ka-
nı Çorapçı’nın ki, hem$ehrinizdir, bana verdi&i malûmat do&ru de&il. Farz edelim 
yapmı$tır veya yapmamı$tır. "imdi bu bina 1.450 metrekaredir ve iki milyon liraya 
çıkmı$. Benim temelini attı&ım bina 2 bin metrekare, üç milyon liraya çıkacak.

"imdi, $ayet bir Yüksek !slâm Enstitüsünün temelini atmaktan benim imtina 
etmem veya istismar edilir diye çekinmem icabediyorsa ben bu kanaatte de&ilim. 
Kendileri bundan istismar edilir diye çekinmi$lerse...

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Tahrif etmeyiniz. Seçim zamanıdır, de-
dim.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Seçim zamanı olsun. Ben 
söylüyorum, “$ayetli” söylüyorum; siz söylediniz ben dinledim, $imdi ben söylüyo-
rum, siz dinliyeceksiniz. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) Siz söylediniz bunu. 
Ben hakikatleri soluyorum. "ayet bunu din ve vicdan hürriyetindeki tereddütlerin-
den dolayı istismar edilir, diye korkuturlarsa, ben o kanaatte de&ilim... (A.P. sırala-
rından alkı"lar)

"imdi bir hususu daha nazarı dikkatinize arz edece&im. Bir davetiye daha var 
elimde. Bu davetiyede; 11.8.1963 Pazar günü saat 10’da Seyhan Hidro - elektrik 
santrali 3’ncü grupunun temel atma töreni yapılacaktır. Bu törene $eref vermenizi 
saygılarımla rica ederim, denmektedir.

Bu davetiyeyi Çukurova Elektrik Anonim "irketi çıkarmı$tır. Bana da bu da-
vetiyeden gönderdiler, vaktim olsa idi giderdim. Çok kadir$inaslık yapmı$lardır. 
Büyük, güzel bir eserdir ve bölgeye çok faydalar sa&lamı$tır. Yalnız mükerreren te-
mel atmalar, denildi&i için ben bunu buraya getirdim. "u davetiyeyi çıkarmak nasıl 
benim hatam de&ilse, bu davetiyeyi çıkarmak da o zaman hükümette bulunanların 
hatası de&ildir, hata ise $ayet. Ama dediler ki, mükerreren, temel atma merasimleri 
yaptılar... Muhterem Milletvekilleri; biz Dördüncü Koalisyon olarak, Ba$bakan Sa-
yın Ürgüplü, Ba$bakan Yardımcısı olarak ben, Ordu Soya Fabrikası ve Yüksek !slâm 
Enstitüsü müstesna, ne temel atmaya gittik, ne de bir açı$a gittik. Binaenaleyh, 
biz ne mükerreren temel attık, ne de mükerreren açı$ yaptık. Fakat, burada üçün-
cü ünite dolayısiyle yapılan i$; binası yapılmı$, barajı yapılmı$, borusu yapılmı$ bir 
binanın içine makina monte etmekten ibaretti. Mükerrerse bu mükerrer. Ben ken-
dilerini mesul tutmadı&ımı ilân ediyorum. Yanlı$ anla$ılmasın, ben atmadım. Ba$-
bakan olarak Suad Hayri Bey sadece Mersin’de Termik Santralin temelini atmı$tır, 
özür dilerim, tashih ediyorum.

"imdi muhterem milletvekilleri, yine Sayın C.H.P. Sözcüsünün beyanlarında 
deniliyor ki; 200.000 lira kazanıp vergi vermiyen varken 250 lira aylı&ından vergi 
ödiyen, 5 çocuklu dul kadının derdi ile. Ba$ tarafında da $öyle diyor: Köylümüzün 
geçim derdi ile kredi, tohumluk, gübre, zirai alet ve makina ihtiyacı ile gecekonduda 
oturan yurtda$ımızın mesken derdi ile susuz tarlaların ve karakı$ta titre$e titre$e 
kilometrelerce uzaktan testisi ile su ta$ıyan körpe yavruların derdi ile sıhhati bo-
zulan ve emekli aylı&ını almak için daha ne kadar bekliyece&ini hesabeden emektar 
i$çinin derdi ile... Dertler böyle devam edip gidiyor.

"imdi ben $unu soraca&ım; acaba bunun yeni mi farkına vardınız? (A.P. sırala-
rından bravo sesleri, $iddetli alkı$lar)

"imdi, muhterem milletvekilleri, burada bir hususu belirtmek isterim, bu trajik 
ifade hepimizin gönlümüzü kanatan bir ifadedir. Yalnız, evet bizim programımızın 
da çok büyük bir kısmı buna yüklenmi$tir. Gerçi T.!.P. Sözcüsü der ki; fukaralardan 
rey alarak geldiniz, fukaranın derdine ait bunun için bir $ey yok. Böyle der ama, bu 
ifade do&ru de&ildir. Bizim programımız fukaralı&ın kökünü kurutmaya istikamet-
lenmi$tir. Zengin, fakir demeden kanunlar içerisinde, kanun çerçevesinde mutla-



ka fukaralı&ı ortadan kaldırma çabalarını geni$ çapta içine alıyor. (A.P. sıralarından 
bravo sesleri)

"imdi, benim burada esas bilmek istedi&im $ey $u; 200 bin lira kazanıp, vergi 
vermiyen varken... Muhterem Milletvekilleri; vergiyi Devlet alır. Devlet diyorsa ki, 
ben vergi alamıyorum vatanda$ımdan, za’fını, aczini ifade ediyor demektir. "imdi, 
200 bin lira kazanıp vergi verenler de bunun içerisinde töhmet altındadır. Tamam 
mı? Töhmet altındadır, bunun içerisinde. !$te 200 bin lira kazanıp, vergi vermiyen 
varken, deniyor. Bu, budur. "imdi, $ayet böyle bir durum varsa, Devletin, vergiyi 
alır hale gelmesi lâzımdır. O $ekilde cihazlanması, o $ekilde tertiplenmesi lâzımdır. 
Bu, budur.

Bunu yapmayınız, zaman mekân ve $ahıs göstermeden, mü$ahhas hâdise gös-
termeden, bu $ikâyeti yapınız, i$te Türkiye’de özel sektörü ürküten $ey budur. Hem 
diyeceksiniz ki, biz özel sektöre mâni miyiz? Ama, bu dü$ünce özel sektör atmos-
ferini kökünden yıkmı$tır. Bu itibarla bu dü$üncenin Türkiye’nin kalkınmasına za-
rarlı oldu&u kanaatindeyim. Bir memlekette 200.000 lira kazanan herkesi itham 
edebilir misiniz? Düzeniniz bu, kurulmu$ düzeniniz bu. Gayet tabiî, adam kaza-
nacak ve vergiyi de siz alacaksınız. Aldı&ınız bu vergi ile fukara muhitlere hizmet 
götüreceksiniz. E&er vergi mekanizmanızı i$letemiyorsanız, vergi alamıyorsanız, 
vatanda$ın hepsini birden töhmet altında bırakmanın mânası var mı? Yok. Binae-
naleyh, bu ifadeden kasıt bu de&ilse dahi, bu $ekildeki zihniyetin, bu ise, sözlerim 
baki; bu de&ilse böyle dü$ünenler için bakidir sözlerim.

Muhterem Milletvekilleri, Anadolu Ajansının, A.P. Ajansı haline getirilmemesi 
temenni olunuyor. Anadolu Ajansının, benim malûmatıma göre - ben parlâmento 
içerisinde de&ildim ümidederim ki, yanlı$ de&ildir, malûmatım, Anadolu Ajansının 
C.H.P.’sinin mensupları ve sözcüleri tarafından mevcut statüsünün geçen dört sene 
zarfında tenkid edilmekte oldu&unu arkada$larım bana söylediler. Biz ne yapalım 
A.P. Ajansı? Yani Adalet Partisi ajansını? Bizim böyle $eylerle ilgimiz yok muhterem 
Beyefendiler. Biz idarede tarafsızlı&ı esas kılmak için gelmi$iz. Buna ihtiyacımız da 
yok. Yok böyle bir $eye ihtiyacımız. Bu itibarla bunun yanlı$ bir dü$ünce oldu&unu 
kaydetmek isterim.

!kinci mesele; bu noktaya gelmi$ken tarafsız ve hür radyodan bahsedeyim. 
Anayasamızın 121’nci maddesine göre, radyonun tarafsız olması lâzımdır. 359 sa-
yılı Kanun orta yerdedir. Geçen 10 ay zarfındaki tatbikat da orta yerdedir. Ama 
radyonun fiilen tarafsız olması lâzımdır. Muhterem Milletvekilleri, biz iktidarda 
olarak bunu söylüyoruz. Yani bu demektir ki, biz radyonun taraflı olmasından me-
det ummuyoruz. Radyo tarafsız olmalıdır diyoruz. "imdi, bu iddia ile geldi&imize 
göre, radyonun taraflı hale getirilmesi bizden beklenemez. Bizim buna da ihtiyacı-
mız yok. Biz sadece Anayasanın bir maddesinin metniyle ve ruhu ile; her maddesi-
nin oldu&u gibi, yürürlükte olmasını temin etmek isteriz. Bunlar Devletimizin mü-
esseseleridir. Binaenaleyh, tarafsız olmasının, taraflı olmasının; bugün taraflı ise, 
bugün bize faydası var gibi görünür ise de, aslında zararı vardır. Taraflı olmasının 
yarın size zararı vardır; $ayet iktidara gelirseniz.



"imdi, mühim olan mesele $udur; Sayın Alican i$aret buyurdular, dediler ki: 
“Kamu düzenine aykırı, millî güvenli&i bozucu dı$ politikayla çeli$en bir politika mı 
takibediyor radyo? Programda böyle bir ifade var” Muhterem Milletvekilleri o ifade 
359 sayılı Kanundaki ifadedir. Yani, radyonun öyle olmaması lâzımdır. Ama altında 
yine programda bir madde var. Diyoruz ki, radyonun o zamana kadar görülen tat-
bikatın da iyi bir imtihan vermedi&i vakıadır. (C.H.P. sıralarından “Ba"bakan te"ekkür 
ettiler” sesi) Ben A.P. Genel Ba$kanı olarak ve A.P. tarafından kurulmu$ Hükümetin 
Ba$bakanı olarak kendi hissiyatımı söylüyorum, kendi fikrimi söylüyorum. "imdi, 
radyonun iyi bir imtihan vermedi&i vakıadır. "ayet radyonun bir müessese olarak 
iyi bir imtihan vermemesinin bünyevi kusurları varsa, bu kusurlar düzeltilecektir. 
Bünyevi kusurları vardır, bu kanun huzurunuza getirildi&i zaman bunun ariz ve 
amik münaka$ası yapılacaktır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bu itibarla, $imdi huzurunuzda bir radyo kanununun müzakeresini yapıyor 
de&iliz. Sadece programımızda ne demek istedi&imizi i$aretledik. Adalet Partisinin 
radyosu haline getirilecek, vatan cephesi radyosu haline getirilecek... Bunlar, gö-
rülüyor ki, önümüzdeki günlerde kar$ıla$aca&ımız sloganlar olacaktır. Bunlar, bizi 
do&ru bildi&imiz yolda gitmekten yıldıracak $eyler de&ildir. Aslında bunların bizim-
le de bir irtibatı yoktur. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın C.H.P. Sözcüsü bir iki defa, yabancı petrol $irketlerinin destekledi&i 
malûm bulunan bir derginin milyonlarca kâ&ıt parçası bastırarak, diye bir ibare ile 
seçim esnasındaki kendi mü$ahedesini söylediler. Ümidediyorum ki, bundan bize 
bir ima yoktur. Varsa ona göre konu$aca&ım.

Bizim te$kilâtın bu kâ&ıtları da&ıttı&ını söylediler. Bunu katiyen kabul etmi-
yorum.

Yine Sayın C.H.P. Sözcüsü iki tane ne tarif ettiler. Bu uçlardan birisi; “Anaya-
sanın ekonomik ve sosyal haklarına yer vermesinin gerçek anlamını kavramamı$ 
büyük halk kütlelerinin menfaatlerini belirli ve mahdut zümrelerin yerle$mi$ çıkar-
larına feda eder...” Ve bu $ekilde devam ediyor. Bunda da bize bir ima oldu&unu hiç 
tahmin etmiyorum, bize ima varsa yine verece&im cevabını.

"imdi geliyorum !ktisadi Devlet Te$ekküllerine; aynı sıra dahilinde gidiyorum. 
"öyle buyuruyorlar, diyorlar ki: “!ktisadi Devlet Te$ekküllerinden ben bir hayli keli-
meyi kullanmakta tereddüdediyorum, diyorlar, bir hayli hor görerek, küçümsiyerek 
bahsettiler” Muhterem Milletvekilleri, tenkid yapıyoruz, yaptı&ımız $ey tenkiddir. 
Kendileri bunu bu $ekilde tavsif ediyorlar. Ben sadece gerçekleri söyledim. Gerçek-
ler $udur ki, kendileri de inkâr edemezler, 50 milyar de&erinde senelerdir bu büyük 
ve asil milletin vergi vermesi ile tesis edilmi$ bu te$ekküller, bugün iktisadi olarak 
i$lemiyor. !$liyor diyen var mı? Varsa zarar hesaplarını çıkaraca&ım. !ktisadi olarak 
i$lemiyor, vakıa mı? Peki.

RUH" SOYER (Ni#de) — !$lememesinin sebebi var.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem beyefendi, 
niçin üzerinize almıyorsunuz? Ben !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin iktisadi olarak 



i$lemedi&inden bahsediyorum. !ktisadi olarak i$lemiyor. Hattâ $öyle dediler, Ben 
Senatoda Sayın Bekata’nın konu$masına atfen, zararları verin demi$im. Evet $öyle 
bir $ey oldu. Sayın Bekata’nın konu$masında $öyle bir ibare var. Diyor ki, “!ktisadi 
Devlet Te$ekküllerinin sahibi biziz.” Buna benzer bir $ey “bizimdir” diyorlar. Ben de 
dedim ki, “öyleyse zararlarını verin” (A.P. sıralarından alkı"lar, gülü"meler) dedi&im 
bu. "imdi, fikrimi de&i$tiriyorum, aynı iddiada iseniz yarısını verin zararlarının.

Muhterem Milletvekilleri, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri Türk iktisadiyatının en 
mühim meselelerinden biridir ve en mühim meselelerinden biri olmaya devam ede-
cektir. Kim demi$ !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin Türkiye’ye faydası olmamı$tır, 
diye? Benim Senatodaki konu$mamda var. Olmu$tur, olmu$tur ama, bugün vakıa 
$u; bugün neyin çabası içindeyiz? Pür ekonomi noktai nazarından dü$ünelim. 50 
milyarlık tesisin kaynak yaratması lâzım. Yaratmıyor, masrafa bo&ulmu$. Düzelte-
lim diyoruz, dedi&imiz bu. Niçin bundan almıyorsunuz? Anlamıyorum, niçin?

Muhterem Milletvekilleri; bunun için 440 sayılı Kanun çıkmı$. Bir tüzük çık-
madı&ından dolayı bu düzelmedi, deniyor. Tüzük bizim zamanımızda "ûrayı Dev-
lete verilmi$tir. Hükümet de&i$mi$, "ûrayı Devlet Tüzü&ü tekrar iade etmi$tir. Tü-
zük a$a&ı-yukarı, 3’üncü Hükümet istifa etmeden 13 gün evvel hazırlanmı$tır; 6 ay 
içinde hazırlanması lâzımgelirken. Yahut yanlı$ olmasın $öyle söyliyeyim; 6 ay için-
de hazırlanıp "ûrayı Devlete verilmesi lâzımgelirken Üçüncü Hükümet zamanında 
6 aydan 13 gün evvel hazırlanabilmi$tir. Biz tüzü&ü "ûrayı Devlete verdik. "ûrayı 
Devlet bizim kontrolumuzda de&il ki. Birtakım münaka$alar çıktı ve tüzük bugün 
yine, yeni Hükümet kurulmu$ olması dolayısiyle Hükümete iade edilmi$tir. En kısa 
zamanda bu tüzü&ü çıkaraca&ız gayet tabiî. Ama iddia ediliyor mu ki, 440 sayılı Ka-
nun iyi bir kanundur? 440 sayılı Kanunla ve bu tüzükle !ktisadi Devlet Te$ekkülleri 
meselesi hallolmu$tur. Hayır. Bizi de sıkı$tırmayınız halledemediniz diye. Ama, biz 
halledece&iz diye gayret sarf edece&iz diyoruz, dedi&imiz budur.

"imdi burada bir nokta var. (C.H.P. sıralarından “ne gayreti” sesleri) Ne gayret 
sarf edece&imizi de söylerim isterseniz. Burada bir nokta var. Biz, !ktisadi Devlet 
Te$ekküllerini bir taraftan satacakmı$ız, bir taraftan da yeni Devlet te$ekkülleri ku-
racakmı$ız. !kisi de do&ru. Nasıl ba&da$ıyor bu? "öyle ba&da$ıyor: Burada yeni bir 
prensip getiriyoruz, daha bir $ey satmadık kimseye bir $ey devretmedik, bir prensip 
getiriyoruz. Millî menfaatler böyle icabettiriyorsa, böyle yapaca&ız. Millî menfaat-
ler hali hususilere döndü&ümüz zaman böyle icabettirmiyorsa, her hali kendi içinde 
dü$ünece&iz ve buna göre hareket edece&iz. Getirdi&imiz prensiptir. "imdi, zarar-
la i$lemeye devam eden bir müessesenin zararını sineye çekerek devam ettirmeye 
mi çalı$alım? Bu $ekilde zararın ve israfın müdafaasını yapmı$ olmuyor muyuz? 
Nereden bulaca&ız bu kaynakları, bu kaynakları nereden bulaca&ız? !$te kaynak-
lar bunlar. Ve diyoruz ki, biz, e&er bunu yapabilirsek; ama Sayın Alican buyurdular 
ki, sizden evvel gelenler de böyle söylediler, yapamadılar. Biz de aynı gayret içinde 
geliyoruz. Yapabilirsek yeni kaynaklar ortaya çıkacak, bu ortaya çıkacak kaynaklar-
la âcil olarak ihtiyacımız bulunan, memleket için millet için ba$ka i$ler yapaca&ız. 
Bunu diyoruz. Bunda absürd, bunda gayrimantıki bir $ey var mı? Olmaması lâzım.



"imdi Sayın Feyzio&lu buyurdular ki, “D. Demiryollarını mı devredeceksiniz?” 
Hayır. Demiryolları dünyanın pek çok yerinde Devletin elindedir. Demiryolları sa-
dece iktisadi bir müessese de&ildir. Zaten Demiryollarının birtakım $eylerin !kti-
sadi Devlet Te$ekkülü tertibi içine konması do&ru de&ildir. Çünkü, !ktisadi Dev-
let Te$ekkülü de&ildir, bir âmme hizmeti görmektedir. Ama masraflarını en a$a&ı 
hadde indirmeye çalı$alım... Güzel. Yani bir !ktisadi Devlet Te$ekkülünün sevk ve 
idaresinde hâkim olan kaidelere göre çalı$sın. Güzel... Muhterem Milletvekilleri; 
bugün Devlet Demiryolları günde 1 milyon lira zarar etmektedir. Senede 360-380 
milyon lira zarar... Mesele bu.

Diyorlar ki; Ziraat Bankasına mı devredeceksiniz? Ben bu misalleri neden seç-
ti&ini anlıyamadım. Ve neden? E&er o $ekilde çıkmı$sa, yani bilmiyorum, ben belki 
yanlı$ bir irtibat kurmu$ olabilirim. Ziraat Bankasına C.H.P. olarak niçin sahip çı-
karlar? Mithat Pa$anın kurdu&unu zannediyoruz. Devir olur mu Ziraat Bankası? 
Olmaz.

"imdi, bir hususu da yadırgadıklarını söylediler. Ona da cevap vereyim. Devlet 
ile özel te$ebbüsün karma te$ebbüsler kurmasıdır. Biz hep $u $eyi koymu$uz kafa-
mıza, aldanırız, aldatırlar bizi. Bu böyle olursa fukaralıktan kurtulamayız. Aklımızı 
kullanalım, kendimizi aldattırmayalım. Devletin 400.000 memuru var. Çok iyi ye-
ti$mi$ memurları var, aldanmıyalım. "artları öyle yapalım. Bu $artlar içinde bulur-
sak yapalım. Bu daha do&ru de&il mi? Ba$ka türlü fakirlikten nasıl kurtulaca&ımızı 
bilmiyorum.

"imdi geliyorum topra&a. Muhterem Milletvekilleri; muhalefet sözcüleri, yal-
nız bir sözcü de&il, birkaç sözcü “Toprak reformuna de&inilmemi$tir, A.P. nin prog-
ramında” dediler. Bu do&ru de&ildir. Neden do&ru de&ildir? "imdi arz edece&im.

C.H.P.’nin sayın sözcüsü, benim müteaddit tarihlerdeki beyanlarımı ele alarak, 
toprak reformundan vazgeçti&imiz intibaını uyandıracak ve türlü çe$itli iltibasa 
sebebiyet verecek beyanlarda bulundular. Ben evvelâ bunları do&rulayaca&ım ve 
ondan sonra da toprak reformu mevzuunda programımıza koydu&umuz hususun 
mâna ve medlulünü izah edece&im. Evvelâ $unu söyliyeyim; sayın sözcü dünkü ko-
nu$masında, bizim getirdi&imiz kanun budur, bunun kapa&ını açıp okumamı$sı-
nız, buyurdular. Ben kendisine söylüyorum, kendisi okumamı$. Neden mi? Dün 
benim Cumhuriyet Senatosunda, Türkiye’de 500.000 topraksız aile oldu&unu iddia 
etti&imi söyledi. Ben aynen bu kanundaki, daha do&rusu o tasarıdaki rakamları 
kullandım Senatoda. Okuyaca&ım; bakınız ne diyor: “1950 ziraat sayımında elde 
edilen neticeler,” devam ediyor. “Bununla beraber aynı sayının neticelerinden o ta-
rihte memleketimizde mevcut bulunan 2.322.000 çiftçi ailesinden 48.000 ailenin 
ziraat arazisine sahip bulunmadı&ı “benim dedi&im de bu” ve sadece hayvancılıkla 
geçindi&i, 1.686.000 çiftçinin üzerinde çalı$tı&ı araziye tamamen sahip bulundu&u 
499.000 çiftçi ailesinin i$ledi&i arazinin ancak bir kısmına sahip bulundu&u...” Be-
nim dedi&im aynen bu. Ve geri kalan kısmını kiracılık, ortakçılık vesaire $eklinde 
elinde tuttu&u, 89 bininin ise hiç arazileri olmadı&ı... Beyan bu.



"imdi, bu kadar çok mühim bir mevzuda hakikaten Devlet ar$ivlerinin istatis-
tikten mahrum olması, do&ru, güvenilir istatistikten mahrum olması $ayanı tees-
süftür. Neye göre yapaca&ız reformu? Topra&ı bilmiyoruz, kaç tane çiftçi var, bil-
miyoruz, topra&ın sahiplilik durumunu bilmiyoruz. Kadastrosuz reform yapılabilir 
mi? Biz demiyoruz ki, kadastro bitsin de reform yapalım. Hayır. Ama kadastro ile 
birlikte reformu yürütmemiz lâzımdır, diyoruz ve “kadastrosuz reform yapılamaz, 
binaenaleyh, reforma kar$ı dediler.” $eklindeki hitap Sayın Feyzio&lu’ndan gelmedi, 
ba$ka $ekilde, bu çe$it itirazlarla kar$ı kar$ıya kaldık.

Muhterem beyefendiler; teknik bir mevzudur, kadastrosuz sahibi belli olma-
dan toprak reformu yapamazsınız. "imdi, geliniz bunları kademeli ölçüler içinde 
mütalâa edelim. Nasıl edelim? Dedik ki, bizim tenkidimiz $u idi: C.H.P.’si, bizim 
sözcümüzün söyledi&i de bu idi dün, C.H.P. da&daki çobandan, sokaktaki vatanda-
$a kadar herkesin zihninde yarın topra&a kavu$acakmı$ gibi bir fikir yarattı. Buna 
maddeten imkân yoktur. Aynen söylüyorum. Biraz sonra da Konya nutkumu oku-
yaca&ım. Buna maddeten imkân yoktur. Çünkü Türkiye’de senede 60 ilâ 70 bin, 
bazı hesaplara göre 100.000 köylü ailesi te$ekkül etmektedir. Mevcut topraksızlara 
ilâveten bu te$ekkül eden ailelere de toprak verilebilmek için bir ba$ka memleketi 
istilâ etmemiz lâzımgelir. Buna imkân var mı? "imdi, bu zamana kadar tetkik ettim, 
e&er ben bulamamı$sam özür dilerim, C.H.P. nin hiçbir sözcüsü Türkiye’de kaç ki-
$iye toprak verilebilece&ini, kaç aileye toprak verilebilece&ini söylemediler. Bu suali 
soruyoruz, bu kürsüye te$rif etti&iniz zaman bunu muhterem halk efkârına açıkla-
yınız. "ayet herkese toprak verilebilece&i kanaatinde iseniz, onun da nasıl olaca&ını 
söyleyiniz, biz de istifade edelim. "imdi biraz sonra bu rakamları tahlil edece&im.

Bir protokolden bahis buyurdular. Evet, protokolü biz yaptık. Benim de, Ko-
alisyonun di&er $erefli ortakları gibi, benim de altında imzam vardır. Ve imzam 
imzadır. Biz hiçbir $eyden caymı$ de&iliz. Okuyayım neden caymı$ de&iliz: Adalet 
Partisinin programı Madde: 45 “Topraksız köylünün topraklandırılmasını lüzum-
lu ve zaruri görmekteyiz. Topraklandırmayı dar anlamda toprak da&ıtımı $eklinde 
de&il, zirai kalkınmamızı sa&lıyacak bir politikanın tümü olan zirai reformun bir 
unsuru olarak alıyoruz.” "imdi bu toprak reformunun münaka$ası yapılmaya ba$lı-
yalı beri aylardır $u yapılıyor; Adalet Partisi toprak reformuna kar$ıdır. Gayet kesin 
söylüyorum, Adalet Partisi Toprak Reformuna kar$ı de&ildir. (A.P. sıralarından bra-
vo sesleri, alkı"lar)

Sayın sözcü dediler ki; ben Karadeniz seyahatimde toprak istiyen köylülere de-
mi$im ki, yapamazsak bizim iki yakamıza yapı$ınız.

Muhterem Milletvekilleri, ben Karadeniz’de 37 $ehir ve kasabayı dola$tım, Ha-
ziran ayının içinde. Burada bana iki ki$i topraktan bahsetti. Yerlerini de söylüyo-
rum, radyoyu dinliyenler vardır, duyacaklardır, birisi Ordu vilâyetinin bahçesinde 
13 Haziran günü saat 11’de halkla yaptı&ım bir hasbilhalde, di&eri de ikinci günü, 
14 Haziran günü Giresun’un Piraziz nahiyesinde. "imdi benim verdi&im cevap $u-
dur, aynen yazılıdır, basılmı$tır. Benim verdi&im cevap $udur: Çiftçinin, topraksız 
köylünün topra&a kavu$ması bizim en arzu etti&imiz $eydir. Tamam mı? Bu konuda 



gayretler gösterilmektedir. Toprak Kanunu kolay bir $ey de&ildir. Kolay mı? De-
&il. Bizden evvelki Hükümet üçbuçuk yıllık iktidarı zamanında ancak bu meseleyi 
geçen "ubat ayında Meclise getirmi$tir. Özür dilerim Ocak’mı$, ben "ubat demi$-
tim. Biz bu kanunu geri almadık. Hükümet olarak almadık kanunu geri. Komisyon-
lar kuruldu. Biz kurduk mü$terek komisyonu 4’üncü Koalisyon olarak. Kanunun 
daha mütekâmil hale getirilmesi için çalı$ıyoruz. Çalı$ılmı$ mıdır? Evet. Meclisten 
çıkması için çalı$ıyoruz, ama çalı$malar tamamlanmayıp dört ay gibi kısa bir süre 
içinde kanun çıkmazsa, 10 Ekimde gelecek Hükümetten bu konuyu ele almasını 
istiyecek ve konuyu dikkat ve hassasiyetle takibedece&iz. Sözümüz sözdür. (A.P. sı-
ralarından alkı"lar)

"imdi muhterem beyefendiler, bir iki istatistiki malûmatı arz ettikten son-
ra, Konya nutkuma izafe olundu, Konya nutkumda ne söyledi&imi de okuyaca-
&ım. Ümidederim ki, müsamahanızın limitine gelmedim. (Devam, devam sesleri) 
Türkiye’de 240 milyon dönüm arazi vardır, tahminen. Bunun böyle olup olmadı&ı 
da belli de&il. Çünkü daha hiçbir $ey bilmiyoruz ki. Türkiye denen ülkeyi bilmiyo-
ruz, muhterem milletvekilleri. Nesi var, nesi yok bilmiyoruz. Farz edelim ki, bu 240 
milyon rakamı do&rudur. Nüfusun yüzde 77,4’ü ziraatle me$gul. Nüfusumuz her 
sene yüzde 3 nisbetinde artıyor. Demin de arz etti&im gibi, köylerde 60-70 bin çiftçi 
ailesi yeniden te$ekkül ediyor. Biraz sonra arz edece&im istatistiklerden de göre-
ceksiniz ki, bu, arazinin küçülmesini intaç ediyor. Ba$ka lisanlarda fragmantasyon 
dedikleri bölünme hâdisesi meydana geliyor. Bölünme hâdisesi meydana geldikçe, 
bizim zirai i$letmelerimiz de iktisadili&ini kaybediyor. Bunlar da vakıa.

Muhterem Milletvekilleri, ben topra&ın içinden geliyorum, bunu da söyledim. 
Ben sadece nereden geldi&imi söylüyorum. "imdi 1950 sayımına göre ki 1963 sa-
yımı biraz de&i$ik - 2 milyon 322 bin çiftçi vardır. Bunların bir milyon 686 bini, 
demin arz etti&im gibi, çalı$tı&ı topra&a tamamen sahip. Bunların kategorilerini 
de verece&im. 499 bini kısmen sahip, 89 bini hiç sahip de&il, 48 bini hayvancılıkla 
me$gul.

"imdi imkânlara bakalım; yine bizim elimizdeki malûmata göre, ümidederim 
ki, bu malûmat do&ru de&ildir, ama ben hata payını nazarı dikkate alarak, ona göre 
hesap yapaca&ım, Senatoda yaptı&ım hesap da budur, 9 milyon 826 bin 325 dekar 
$ahıslar elinde büyük arazi vardır. Bunun bir kısmını $ahsa bırakacaksınız, kanun 
öyle, dü$ünece&iniz kanun öyle, 4 milyon 595 bin dekar arazinin da&ıtılabilece&i 
tahmin ediliyor. 150 dekar adam ba$ına verseniz 30.636 aile eder. "imdi ne oluyor 
bu? 40 bin tane köy var, her köyde bir aile ediyor. Bunun yanında ne var? Her sene, 
60-70 bin aile te$ekkül ediyor ve yarım milyon aile kısmen topra&a sahip, 86 bin 
aile hiç topraksız, 48 bin aile de hayvancılıkla me$gul. "imdi gelelim, burada bir 
muvazene yapalım. !htiyaç bu. Her meselemiz öyle de&il mi? !mkânlar, yani yama 
ufak ihtiyaç çok büyük, yama ufak.

Bizim dedi&imiz nedir? Dün bu kürsüden konu$an Sayın Profesör Aydın 
Yalçın’ın dedi&i nedir? Biz dedik ki, beyler, aziz vatanda$larımız bunları meydan-
larda söyledik geliyoruz kimseden bir $ey saklamıyoruz, toprak problemi kafaları-



mızda yanlı$ intiba yaratmasın. Biz buna kar$ılık rey aldık vatanda$lardan. Çünkü 
bizim söyledi&imiz do&ru idi. Yanlı$ intiba yaratmasın, Türkiye’de herkese yetecek 
kadar toprak yoktur. Yoktur herkese yetecek toprak. Dedik ki, biz, Türkiye tarım 
sahasında çalı$an i$siz insanların, her gün ço&alan insanların tarım sahasından çe-
kilmesi lâzımdır. Koalisyonda da böyle dedik. Koalisyon Protokolümüzde de böyle, 
Hükümet Programımızda da böyle; 4’ncü Koalisyonun. Sonra biz dedik ki, yine sa-
nayile$me $arttır, sanayile$medikçe i$sizli&i ortadan kaldırmayız. Topra&a yapıla-
cak hücumla toprak meselesini de halledenleyiz. Yani, i$te burada çıkıyor 30 bin 
aileye verebilece&iniz. Bunu duble edelim. 60 bin aile olsun. Üç mislini çıkaralım, 
yüz bin olsun. !$te yüz bin aile. Siz de gelip söyleyiniz, bir milyon aileye toprak vere-
biliriz diye ve nereden verebilece&inizi, nasıl verebilece&inizi gösteriniz. Biz diyoruz 
ki, biz Toprak Kanunu getirece&iz, hiç kimsenin $üphesi olmasın. Programımızda 
söyledi&imiz gibi, Seçim Beyannamemizde söyledi&imiz gibi, Hükümet Programı-
mızda söyledi&imiz gibi, seçimde vatanda$a verdi&imiz söz gibi getirece&iz. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Mâruzâtım bitmemi$tir; toprak mevzuunda. Ne demi$iz biz? !$te bizim Seçim 
Beyannamemiz; demi$iz ki, “Tarımda topyekûn üretimin artırılması, modern i$-
letmecilik esaslarına uygun $ekilde toprak rejiminin düzenlenmesi, köylümüzün 
topra&a kavu$turulmasıdır.” Köylünün topra&a kavu$turulması toprak reformu de-
&il mi? “Ancak köylünün sadece kuru topra&a kavu$turulması ile iktifa etmemek 
gerektir. Çiftçinin kendisine verilmi$ olan topra&ı i$leyip geçimini sa&lıyabilmesi 
için ucuz kredi, alet ve edevat ve di&er vasıtalarla teçhiz edilmesi gerekir.” Bir cüm-
le daha var; bu paragraf biraz sonra okuyaca&ım, aynen Hükümet Programımızda 
mevcuttur. “Bu suretle köylümüzün kavu$tu&u topra&ı bir iki sene sonra elinden 
çıkarmaması için gereken tedbir alınmı$ olur.” Bu cümlenin zaten reformla alâkası 
yoktur. !ster miyiz bir iki sene sonra elinden çıkarsın? Bu cümle eksik ise, bu cüm-
leye sadı&ız.

"imdi Hükümet programından okuyayım, kelime kelime aynıdır. Sayfa 30 
aynı $eyi okuyaca&ını: “Toprak politikamızın hedefi tarımda topyekûn üretimin 
artırılması, modern i$letmecilik esaslarına uygun $ekilde toprak rejimiminin dü-
zenlenmesi, köylümüzün topra&a kavu$turulmasıdır. Ancak köylünün sadece kuru 
topra&a kavu$turulmasiyle iktifa etmemek gerekir. Çiftçinin kendine verilmi$ olan 
topra&ı i$leyip geçimini sa&lıyabilmesi için, ucuz kredi, âlet ve edevat ve di&er va-
sıtalarla ucuz kredi, âlet ve edevat ve di&er vasıtalarla teçhis edilmesi gerekir”. Ta-
mam mı? Biz nasıl vazgeçmi$iz seçim beyannamemizde ilân etti&imiz $eyden? Bu 
kürsüden bu iddia yapıldı.

"imdi muhterem milletvekilleri, bu mevzuda bir miktar en son istatistikî 
malûmatı arz edeyim. Do&rulu&u garantili de&ildir, sadece bir fikir vermek için arz 
ediyorum. 1960 yılında tarım sayımına göre; memleketimizde 3 milyon 514 bin 
çiftçi ailesi var. Yani üçüncü Koalisyon Hükümeti tarafından getirilmi$ bulunan $u 
rapordakinden takriben bir milyon kadar fazla. Çünkü bu 50. Her sene 60-70 bin 
yahut yüzbin aile te$ekkül etse bu oluyor. Bir realiteyle kar$ı kar$ıyayız. Bunun çö-



zümünü reel bir $ekilde bulmaya mecburuz, objektif bir $ekilde bulmaya mecburuz, 
gerçekçi bir $ekilde bulmaya mecburuz. Yani bir Toprak Kanunu çıkarsak, tatbik 
kabiliyeti almasa, Türk köylüsünü sefaletten kurtarmı$ olur muyuz? Ama, bu in-
tibaı vermek yanlı$tır. Biz bir seçim arifesinde bu cesareti gösterip, millete bunu 
söylemi$iz. Hata mı etmi$iz? Hatâ etti&imize kaani de&ilim. Çünkü, biz yapamıya-
ca&ımız $eyi vadetmek suretiyle sonra mahçuboluruz.

"imdi, mevcut i$letmelerden, 309 bini topraksızdır, diyor, en son rakamlar. 
105 bin aile de topra&ının tamamını kiraya veya orta&a vermektedir diyor. Yani, 
bu marabacılar ortakçılar falan bunun içinde. Mevcut i$letmelerin i$ledikleri arazi 
geni$li&i $öyledir: 5 bin dönümden büyük olanların adedi 491, bunların i$ledikleri 
toprak yekûnu 4 milyon 060 bin dönüm, bin ilâ be$ bin dönüm arasında i$liyenlerin 
sayısı dört bin. Bunların i$ledikleri toprakların yekûnu 6.840.000 dönüm. Bu suret-
le 1.000 dönümden büyük toprak 10 milyon 400 bin dönüm. Ne kadar milyondan? 
240 milyondan, 240 milyondan 10 milyon.. Yani i$lenen sahanın %6,36’sı bin dö-
nümden büyüktür. 501 ilâ 999 dönüm toprak i$liyen çiftçilerin sayısı 11 bin. Bun-
ların i$ledikleri arazinin yakûnu 7 milyon 550 bin. !$lenen toprakların ise %4,4.1’ni 
te$kil ediyor. 101 ilâ 500 dönüm arasındaki i$liyenlerin sayısı 391 bin. Gittikçe 
geni$liyoruz a$a&ı do&ru. Yekûnu 68 milyon 150 bin dönüm. Bunların i$ledikleri 
nisbet ise yüzde 39.75 dir. 51 ilâ 100 dönüm arasında i$liyenler ise 562 bin - bü-
yük grup -. Bunların i$ledikleri toprak geni$li&i yekûnu 39 milyon 950 bin dönüm. 
!$lenen araziye nisbeti %23,30’dur. "imdi ne görüyoruz 1952 ile 1953 arasında? 
20 dönüme kadar olan küçük i$letmelerin sayıları büyük artı$ gösteriyor. Çünkü, 
miras yolu ile intikal suretiyle 50-100 dönüm gibi küçük arazi çocuklar arasında 
taksim edilerek gidiliyor. 200-500 dönüm arasındaki nisbetler de azalıyor. Birisi 
azalıyor, birisi ço&alıyor.

"imdi bu istatistik çok dü$ündürücü birtakım hakikatleri ortaya koymaktadır. 
!$te toprak bu. Dü$ünelim ki, 309 bin aile var burada. Her sene de 60-70 bin aile 
meydana geliyor, 309 bin aileye 150 $er dönümden arazi verirsek 45 milyon dönüm 
araziye ihtiyacımız var. Var mı o 45 milyon dönüm arazi? Yok. 150 dönüm buna 
verdin, 20 ilâ 50 dönüm i$leyen var, ona ne yapaca&ız? !$te 240 milyon dönüm 
araziyi 3,5 milyona bölerseniz adam ba$ına 67 dönüm arazi dü$er muhterem mil-
letvekilleri. Çiftçinin ne oldu&unu çok iyi bilirsiniz. Hepimiz çiftçi mıntakalarının 
çocuklarıyız. Konya ovasında 67 dönüm arazi ile Urfa ovasında 67 dönüm arazi ile 
Eski$ehir’de 67 dönüm arazi ile milleti sefalete mahkûm ederiz. Kaldı ki, topra&ın 
oldu&u yerlerle nüfusun oldu&u yerler de de&i$ik. O itibarla, bu mesele tek ba$ına 
kuru toprak da&ıtılması ile halledilecek bir mesele de&ildir. Durum bu, biz bunu di-
yoruz. Toprak reformuna, toprak da&ıtımına kar$ı bir ifade var mı benim söyledik-
lerimde? Yok. Ama, müsaade buyurunuz, Adalet Partisi olarak biz bu sözleri söy-
lersek... Adalet Partisi toprak reformuna kar$ıdır $eklinde bir propaganda yapılır, 
bunun altında eziliriz diye bir ezginin içinde de&iliz. Dü$ündü&ümüzü, bildi&imizi 
söyliyece&iz. Söyledik ve söyledik geliyoruz. (A.P. sıralarından alkı"lar)



E&er sizi sıkmazsam Konya’da ne söylemi$im, onu da okuyayım. Aynen $öyle 
dedim: Hulâsa olarak bunları tekrar söyliyeyim: Muhterem Milletvekilleri, biz top-
rak reformu istiyen hiçbir kimseyi, hiçbir $eyle damgalamayız. Çünkü toprak re-
formunu biz de istiyoruz. Bu itibarla bu gibi dedikoduya, rivayete, bize izafe edilen 
yanlı$ $eylere bakarak alınılmamasını rica edece&im. Benim Konya nutkumda söy-
ledi&im, doktriner görü$ler sadece mücerret mânadadır ve direkt bir hücumu içine 
almaz. "imdi söylüyorum: “Realite $udur; siyasi muarızlarımızın getirdi&i Toprak 
Kanunu ile da&ıtılabilecek toprak miktarı 4 milyon 595 bin dekardır. - "imdi söy-
ledi&im rakamlar. -Bununla ancak aile ba$ına 150 dönüm esasından 30 bin aileye 
toprak vermek mümkündür. Bunun kamula$tırma masrafı 1 milyar 850 milyon li-
radır. Ayrıca tapu ve kadastro masrafı 2 milyar 200 milyon lirayı bulur. Bunlar Dev-
letin rakamları. Yani yekûn 4 milyarı mütecavizdir. Yapılmasın mı diyoruz? Ama ne 
ise bunun ebadı bilelim. Her sene 200 milyon dü$ünsek, 20 sene eder, senede 1.500 
ki$iye toprak vermek imkânı olur. Siz gelip söyleyiniz; 1.500 ki$iye de&il de 5 bin 
ki$iye vermek imkânı olur, diye. Kaç para oldu&unu söyleyiniz. Türkiye’de toprakla 
u&ra$an nüfusun içerisinde 499 bin aile kısmen topra&a sahiptir. 89 bin aile ise 
topra&a sahip de&ildir, 48 bin ailenin de topra&ı yoktur ve hayvancılıkla u&ra$ır. Gö-
rülüyor ki, etrafında bu kadar büyük gürültü yapılan toprak reformu, Türkiye’nin 
i$sizlik dâvasında ve istihsal dâvasında bir panzehir de&ildir. Bunu diyoruz. Sözcü 
arkada$ım da bunu dedi. Hesap meydanda; ancak 30 bin aileye 20 senede toprak 
vereceksiniz. Meselenin hal çaresini sadece toprak reformu içinde mütalâa edenler 
muayyen siyasi istismar metodu içindedirler” - Seçim nutku.-

“Realitelerden uzaktırlar, her meselede oldu&u gibi, bunu da Türk efkârı umu-
miyesine yanlı$ mal ederek bir baskı ve tedhi$ havasının içine sokmak istemi$ler-
dir.” dedi&imiz budur.

Okumaya devam etmiyece&im, burada kesece&im.

En sonunda da $öyle diyoruz: “Adalet Partisi olarak arz etti&imiz bütün bu 
$artlar içinde topraksız köylünün mevcut imkânlara göre topra&a kavu$turulması 
$iarımızdır.” Bunu diyoruz. Ben nasıl vazgeçmi$im toprak reformundan? "ayet sa-
yın muhalefet sözcüsü benim bu sözleri tekrarım için ve angaje olmam için bunları 
söylüyorsa, biz bu mevzua angajeyiz. Bunları söyledik ve sözümüzü de tutarız. (A.P. 
sıralarından alkı"lar, “bravo” sesleri)

"imdi gelelim Sayın C.H.P. Genel Ba$kanı bu mevzuda ne demi$; ben bir tablo 
okudum biraz evvel ve çok kere biz bunu dedik, 3,5 sene niçin Toprak Kanunu-
nu çıkarmadınız, dedik. Bakınız, Ulus gazetesinin 4 Ekim 1965 tarihli nüshasıdır. 
Zannediyorum, Trabzon ili veya ba$ka bir yerdir. "öyle deniyor bu mevzuda: “Bana, 
niçin üç senedir elinde iktidar vardı, yapmadın, derler. Üç senedir koalisyonlarla 
u&ra$tım hiç vakit kaybetmedim, neticeyi alaca&ım zaman toprak reformunu is-
temiyenler onu baltaladılar.” Ben bunun tefsirini yapmıyaca&ım. Çünkü Hükümet 
Programında bunun tefsirini yaptım. Bizim Toprak Kanununu baltaladı&ımızı ka-
bul edemem ve kabul etmem. Biz bu hususta lâzım gelen gayreti göstermi$izdir. 
Karma Komisyon kurulmasını biz temin etmi$izdir ve biz Dördüncü Koalisyon 



Hükümeti olarak, bizden evvelki Hükümetin getirdi&i Toprak Reformu Kanununu 
geriye almamı$ızdır. "imdi ne yapaca&ız? "imdi Dördüncü Koalisyon Hükümeti de-
&iliz. "imdi neye angaje isek onu yapaca&ız. Bunları da okudum ve söyledim.

Muhterem Milletvekilleri; geliniz bu kadar mühim mevzularda iltibasa mahal 
verecek, vatanda$ın zihnini karı$tırmaya yarıyacak bu gibi $eylere tevessül etmiye-
lim. Bunların sıkıntısını sonra hep beraber çekeriz. Çünkü herkese toprak verece&iz 
diye ortaya çıkıp toprak veremedi&imiz takdirde meydana gelecek ho$nutsuzlu&un 
derecesini dü$ünmek lâzımdır. Toprak mevzuunu müsaadenizle burada kapataca-
&ım.

"imdi petrol mevzuuna geliyorum. Yine gönül isterdi ki, seçim meydanlarında 
defaatle konu$tu&umuz bu mevzu bu kürsüye tekrar gelmesin. Adalet Partisi olarak 
seçim beyannamemizde petrol hususunda ne yapaca&ımız gayet kesin yazılmı$tır 
ve vatanda$ bize bu esas üzerinden rey vermi$tir. Ne diyoruz? Petrol Kanununu 
de&i$tirece&iz. Nasıl de&i$tirece&iz? Millî ekonomimizin icabına göre. Temel fikir 
ne olacak millî ekonomimizde? Biran evvel Türkiye’nin dı$ardan ham veya i$lenmi$ 
petrol almaktan kurtulması olacaktır. Böyle olacaktır, temel fikir bu Hattâ biraz ileri 
giderek Avrupa pazarına Orta - "ark’tan bin kilometre yakın olan Türkiye’nin pet-
rol satabilir, petrol mü$takları satabilir hale gelmesidir. Politika bu. Seçim beyan-
namemizde ve Hükümet Programımızda aynen böyle yazılıdır. Devam ediyorum, 
ba$ka ne diyorum? Diyorum ki, petrolü mümkün olan en ucuz kaynaklardan satın 
almaya gayret edece&iz. Bunu da diyorum. Yine devam ediyorum; bir millî rafineri 
kuraca&ız. Muhterem Milletvekilleri, var mı rafineri plânda, Be$ Yıllık Plânda var 
mı? Yok. Be$ Yıllık Plân buradadır, yıllık programlar buradadır. Bunların hiçbirinde 
petrolün nasıl düzenlenece&ine dair, petrol müessesesinin nasıl düzenlenece&ine 
dair hiçbir hüküm yokken Dördüncü Koalisyon kurulduktan iki ay sonra bu Mec-
liste petrol meselesi çıktı. Bizim bundan bir $ikâyetimiz yok. Bilâkis memleketin 
menfaatine olmıyan $eyler varsa bunları düzeltmek hepimizin boynumuzun bor-
cudur. Ama yine toprakta oldu&u gibi, be$ sene içinde hiçbir $ey yapmadan zaman 
geçecek, sonra türlü çe$itli ithamlar bigünah insanlara yapılacaktır, i$te burası ya-
dırgadı&ımız, be&enmedi&imiz, reddetti&imiz husustur. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, yabancı sermaye için plânda kayıt var. "imdi bir $o-
venist hissiyatın içine girip yabancı lâfını gördü&ümüz zaman mutlaka bizi sömü-
rür korkusunun içine mi girelim? !$te yine burada ba&lanıyor. Muhterem Milletve-
killeri, herkes $unu bilmelidir ki, bu memlekette hiçbir parti ve hiçbir partili hiçbir 
kimse, ne yabancı $irketlerin âleti olur, ne yabancı $irketler buna muktedir olabilir. 
(A.P. sıralarından alkı"lar ve “bravo” sesleri) Hepinizi tenzih ediyorum. Gelmi$ bu gibi 
imalar, sözler, $unlar bunlar milletin gönlünü kırıyor, bunlarda çok dikkatli olalım. 
Petrol mevzuunda diyoruz ki; istihsalimiz nakliye imkânlarımızla tahdidedilmi$tir. 
Yapalım $u boru hattını, biran evvel yapalım, istihsalimizi artıralım... Muhterem 
Milletvekilleri, 4,5 milyon ton petrole 1965’te ihtiyacımız vardır. 1,5 milyon ton 
kendi kaynaklarımızdan, o milyon tonu da dı$ardan alıyoruz. Her sene 60-70 mil-
yon dolar. 1946’dan 1964 yılına kadar 750 milyon dolar vermi$iz. Bu para ile be$-



yüz fabrika kurabilirdik. Her birinde bin ki$i çalı$ırdı, 500 bin aileye i$ bulabilirdik 
ve bu da 3.000.000 insan ederdi. Nasıl sanayile$ece&iz? Gaye bu olmak lazımdır. Biz 
bunları diyoruz. 1970 senesine kadar Türkiye daha her sene 60-70 milyon dolar ol-
mak üzere 400 milyon dolar petrol parasını dı$arıya verecektir. Bizim tenkid etti&i-
miz nokta bu. "imdi Sayın sözcü geliyor buraya diyor ki, petrol istihsali 1961 de 400 
bin ton idi, 800 bin tona çıkardık. Ben de diyorum ki, az çıkarmı$sınız. Daha çok 
çıkarmanız lâzımdı ve ben de diyorum ki, övünmüyorum, 1964 senesindeki 800 
bin ton 1965’te 1,5 milyon tona çıkacak. "imdi $unu mu diyelim; siz iki - üç senede 
iki misline çıkardınız, biz dokuz ayda veya bir senede iki misline çıkaraca&ız? Bu 
münaka$aların uzun boylu bir kıymeti yoktur. Geliniz, bu meseleler üzerine yapıcı 
bir $ekilde e&ilelim de, Türkiye’yi biran evvel dı$arıdan petrol almaktan, dı$arıya 
milyonlarca dolar vermekten nasıl kurtarabiliriz, bunun çarelerini ârıyalım. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

(C.K.M.P.’den bir üye; “istihsal söyle ama, sondajlardan bahsederek, kuruyan kuyu-
lardan bahsederek.”)

"irketleri de söyliyeyim, istiyorsanız onu da söyliyeyim. Mademki sordunuz 
söyliyeyim.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, hususi suallere mutahabolmayınız ve sual soru-
lacak tarzda bir ifade kullanmayınız. Kendi konu$ma $ekliniz ne ise ona göre konu-
$un. Arkada$lar sizler de lütfen sual sormayın. !stiyorsanız, bu mevzuun kanunu 
geldi&i zaman herkesin sual sormak hakkı vardır. Cevap verilir, enine boyuna ko-
nu$ulur.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem Milletvekille-
ri, müsaade ederseniz bu mevzuu da burada keseyim. Ba$ka bir mevzua geçeyim.

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün dı$ politika ile ilgili beyanlarına 
te$ekkür ederim.

Bir iki itirazını vardır, bu hususları da söyleyece&im. Bir defa 4’ncü Koalisyon 
Hükümetinden, “geçici Hükümet” “Seçim Hükümeti” $eklinde bahsedilmi$ olması 
zannediyorum ki; bir üslûp meselesi olsa gerek. Yoksa Türkiye’de hiçbir Hükümet 
geçici Hükümet de&ildir.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Yanlı$ anla$ıldı ben böyle bir$ey söyle-
medim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Evet ifadenizde var.

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu lütfen söz almadan konu$mayınız efendim. Bu-
nun usulsüzlük oldu&unu siz çok iyi bilirsiniz.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Beyefendi, tahrif ediyorlar, ayıp ayıp.

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu, bu $ekilde konu$manızın da usulsüzlük oldu&u-
nu bilirsiniz siz.

Devam edin Sayın Ba$bakan.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben sizi gayet sükûnetle 
dinledim.

"imdi dı$ politika mevzuundaki beyanlardan bir iki hususa temas etmek iste-
rim: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu$an Sayın Feyzio&lu, programımı-
zın dı$ politika kısmı üzerinde grupunun görü$lerini bildiren beyanatında, progra-
mımızın millî politika hüviyetini ve bu yönden arzu etti&i devamlılı&ı belirtti. !$bu 
politikada Hükümetimizi destekleyeceklerini söylediler: Di&er taraftan Sayın Fey-
zio&lu yapıcı ve gerçekçi görü$e dayandı&ını ifade etti&i dı$ politika programımızda 
Kıbrıs’la ilgili olarak iki nokta üzerinde tereddüt ve istifham ifade eder bir $ekil-
de durmu$tur. Birisi, son defa Magosa’da vukubulan Rum tecavüzleri dolayısiyle 
Hükümetin alaca&ı her enerjik tedbiri Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliye-
ceklerini beyan ederken, mezkûr hâdiselerin geli$me seyrine göre Hükümeti böyle 
enerjik bir tedbir ittihazı istikâmetinde görmedi&ini itham eder ifadeler kullandı. 
Hükümetimizin Kıbrıs konusunda ittihaz edece&i enerjik tedbirleri Cumhuriyet 
Halk Partisinin destekliyece&ine dair beyanı $üphesiz ki, Kıbrıs dâvamızın yürü-
tülmesi bakımından kıymetlidir. Fakat enerjik tedbirlere tevessülde tarafımızdan 
nevama gecikme veya tereddüt olabilirmi$ gibi bir mâna ifade edecek sözlerini 
$üphesiz ki payla$amam. Kıbrıs dâvasının selâmetle yürütülebilmesi için milletçe 
mü$terek bir anlayı$ içerisinde olmak ve davranı$larımızı buna göre tesbidetmek 
zannederim ki, hepimizin mü$terek fikridir. Bu sebeple bu anlayı$ı zedeleyebilecek 
her türlü söz ve ifadelerden sakınaca&ım. Yalnız $u hususları belirtmekte yine mü$-
terek, millî dâva bakımından büyük fayda görürüm. Hükümetimiz Kıbrıs dı$ında 
memleketimizin ve cemaatimizin haklarının ve me$ru menfaatlerinin korunması 
için icabında her türlü fedakârlı&ı göze almaktan çekinmeyecek bir ruh haleti ve 
azimle bu dâvanın üzerine e&ilecektir. Yüce Meclisin kararlarını tereddütsüz tatbik 
edecektir. (A.P. sıralarında alkı"lar) Hiç $üphe yok ki, bu azim Kıbrıs meselesinin 
bütünü ile tatminkâr bir sonuca ula$tırılmasına müteveccihtir. Bu sonuç için çalı$ı-
lırken kar$ıla$tı&ımız zorluklar, haksızlıklar ve tahrikler çe$itli zamanlarda de&i$ik 
seviyelerde ortaya çıkmı$ ve çıkmaktadır. Bunların, dâvanın bütününe olan zararı-
nı, azimle oldu&u kadar, büyük bir so&ukkanlılıkla de&erlendirmek ve ittihaz edi-
lecek tedbirleri bu zaviyeden ele almak $üphesiz titizlikle riayet edilmesi gereken 
bir husustur. Nitekim, dâvanın çe$itli mü$kül safhalarında bu husus göz önünde 
tutulmu$tur. Her halükârda Hükümetimiz Kıbrıs dâvamızı savunurken me$ruiye-
tin dı$ında kalmamaya büyük bir dikkat göstermeye devam edecektir. Keza Hü-
kümetimiz bu dâvanın savunulmasında Dünya kamuoyunu dâvamızın kar$ısında 
de&il, yanında tutmaya âzami gayret sarf edecektir. Bu ölçüler dâhilinde mütalâa 
edildi&i takdirde Magosa olaylarından bu yana ittihaz etti&imiz tedbirlerin isabe-
tinden $üphe edilemez.

Muarızlarımızın Birle$mi$ Milletler müzakeresi arifesinde Türkiye’yi manevi 
yönden sarsacak bir harekete tahrik etmelerine kar$ı, bu taktikleri ref’edecek bir 
usulle hareket etmi$ olmayı, enerjik tedbir ittihazında tereddüt ve gecikme gibi 



tavsif etmek her halde insafsızlık olur. "u hususu teyiden beyan etmek isterim ki, 
ahvalin gerektirdi&i her türlü tedbiri icabında almakta Hükümet kesin kararlıdır.

!kili müzakereler konusunda Sayın Feyzio&lu’nun ileri sürdü&ü mülâhazaların 
dayandı&ı sebepleri te$his etmekle beraber, bunları tamamiyle tasviple kar$ıladı-
&ımızı söyliyemem. Dikkat buyurulacak olursa, biz ikili müzakerelere gere&i kadar 
de&er verilmesini ileri sürerken, çok önemli bir noktaya da i$aret etmi$ bulunuyo-
ruz. O da Kıbrıs meselesinin barı$çı yollarla halledilmesi için bu müzakerelerin arz 
etti&i önemdir.

Geçici ve taktiklere dayanan sebeplerle taraflardan birinin bu müzakerelere 
lâyık oldu&u de&eri izafe etmekten kaçındı&ı gibi haller vuku bulabilir. Bu mazide 
de olmu$tur. Fakat unutmamak lâzımgelir ki, 1959 da Kıbrıs statüsünün tesbiti, 
Türkiye ve Yunanistan Hükümetlerinin müzakere ve anla$maları ile kabil olmu$tur. 
!ki memleketin ve hattâ millî cemaatlerin gerçek menfaatleri bizim kanaatimizce, 
Kıbrıs ihtilâfına bulunacak çözüm yolu için ı$ık tutmalıdır. !ki memleketin gerçek 
millî menfaatleri, evvelemirde Türkiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs konusunda bir an-
la$maya varmak üzere görü$melerde bulunmaktan ba$ka hangi yolla gerçekle$tiri-
lebilir? Bizim bu konuya atfetti&imiz dikkat bir aklıselimin ifadesidir. Kar$ı taraf 
bunun önemini idrakte mütemerrit kalırsa, her halde bundan dolayı Türkiye’ye hiç-
bir sunu taksir izafe edilemez ve netayicini de bunda temerrüdedenin kabul etmesi 
gerekir. Bizim, ikili müzakereler konusundaki görü$ümüz bu anlayı$a müstenittir. 
Ne dikta, ne zaıf arzusuna dayanmaktadır. Aklıselimin icaplarının ifadesinden ba$-
ka bir $ey de&ildir.

Muhterem Milletvekilleri, $imdi konu$mamın üçüncü kısmına geliyorum. Sa-
yın Alican dün ve bugünkü konu$masında gayet mühim noktalara temas buyurdu-
lar. Evvelâ $unu açıkça ve kesin olarak belirteyim ki, biz, istikrar içinde büyüyen 
bir ekonomik geli$meye taraftarız. !stikrar içinde büyüyen plânlı bir ekonomik ge-
li$me. Plân mevzuundaki münaka$ayı burada uzun uzadıya yapacak de&ilim. Sa-
dece memleketin bütün kaynaklarını harekete geçiren, Devlet sektörü için ba&la-
yıcı, özel sektör için yol gösterici, te$vik edici ve özel sektörün istedi&i atmosferi 
yaratıcı bir plân ve özel sektörün istedi&i itimat atmosferini yaratıcı bir iktisadi ve 
malî politika. Bu, bizim kalkınmamızdaki temel görü$ü te$kil eder. Bir noktanın 
yanlı$ anla$ıldı&ını zannediyorum. Zannediyorum ki, bu hata bizimdir. Programa 
yazılı$ $eklinde, iltibasa meydan verecek $ekilde yazılmı$tır. Biz, kamu harcama-
larının bütçede miktarını yükseltmeyece&iz derken, burada yatırımları de&il, câri 
kamu harcamalarını kasdetmi$izdir. Esasen bütçesi büyümeyen bir memlekette 
iktisadi geli$me mevzuubahsolamaz, bütçeler büyüyecektir, ba$ka türlü dü$ündü-
&ümüz hizmetleri, amme hizmetlerini, enfrastrüktür hizmetleri, sosyal hizmetleri 
görmeye imkân yoktur. Bunu tasrih etmek isterim. Bütçenin donması gibi bir $ey 
mevzubahis de&ildir. Yalnız Sayın Alican Devletin câri masraflarında tasarruf yapı-
labilece&ine pek inanmadıklarını - yanlı$ anlamadımsa - sabahleyin söylediler. Her 
gelen, bu iddia ile gelmi$tir. Bu do&rudur. Do&ru olan bir $ey daha var; bugün bizim 
Devletimiz en pahalı i$leyen bir Devlettir. Masraflı, gayet masraflı bir Devlettir. Bu 



da do&ru. "imdi, zannediyorum ki, pahalı i$leyen bir mekanizmayı pahalı olarak 
muhafaza edece&iz, diyemeyiz. Pahalı i$liyen bir mekanizmada tasarruf sa&lıyaca-
&ız, diyemeyiz. Pahalı i$leyen bir mekanizma da tasarruf sa&layaca&ız, tasarrufa 
gayret edece&iz demek bizim vazifemizdir. Bu itibarla, biz kar$ımıza çok iyi niyet-
lerle, idarede, usullerde, teknikte, metotda, mekanizmada yapılacak de&i$ikliklerle 
tasarruf yapabilmenin bütün imkânlarını arıyarak ve muvaffak olursak yapmı$ ola-
rak gelece&iz. Demek istedi&imiz husus budur.

"imdi, Sayın Alican’ın di&er bir mütalâasına da dokunmak isterim. Bir Plân 
Bakanlı&ı kurulması hususu bir mütalâasıdır, di&er bir mütalâası da, bir taraftan 
hedefler tâyin edilmeli, icraat bakanlıklara bırakılmalıdır. "imdi yanlı$ anlamadı 
isem, bu ikisini telif etmek zannediyorum ki, güçtür. Kendileri plânın tatbikatından 
$ikâyet ettiler. Haklıdırlar. Biz de plânın tatbikatından plânın lâzımgeldi&i ölçüde 
tatbik edilemedi&inden $ikâyetçiyiz. Bunun pek çok nedenleri vardır. Nedenler sa-
dece dı$arıdan borç alamamaya ba&lanamaz. Katiyen bu $ekilde ba&lanamaz. Bu 
nedenlerin herbirinin üzerine e&ilmek lâzımdır. Evvelâ, plânı tatbik eden idarede 
mesuliyet korkusu idareyi felce u&ratmı$tır. Bunun düzeltilmesi lâzımdır. !darenin 
mesuliyet deruhde eder, karar verir hale getirilmesi lâzımdır. Sonra, proje yoklu&u 
geçen üç sene zarfındaki tatbikatta çok geni$ çapta plân meselesini baltalamı$tır. 
Projesiz plân tatbikatı yapılamaz, muhterem milletvekilleri. Paranız olabilir, hedef-
leriniz vardır, her $eyimiz vardır da o projeyi i$ ve icraat haline getirecek imkânınız 
projedir, elemandır. Biz bunun için Hükümet programımıza bir kayıt koyarak ge-
liyoruz: “Proje yapılmasının te$viki” Onun için biz Hükümet programına bir kayıt 
koyarak geliyoruz: “Bu plânları tatbik edecek elemanların yeti$tirilmesi ve hizmet-
te tutulması Binaenaleyh, biz za’fın nerede oldu&unu biliyoruz. "imdi, e&er yanlı$ 
anlamamı$sam, plân için bir bakanlık, bakanlıkların üzerinde, bir taraftan sadece 
hedefler tâyin edilmi$, bakanlıklar icraya bırakılmı$. Bu plân tatbiki meselesini hal-
letmiyecektir. Çünkü, i$leri daha da çok karı$tıracaktır. Bunların tatbikatını hep gö-
rüyoruz. Bu itibarla plân meselesinin, aslında bizim bugünkü Hükümet bünyemize 
icra bünyemize tamamiyle oturdu&unu da iddia edemeyiz. Birtakım tıkanıklıklar 
vardır. Bu tıkanıklıkların önlenmesi için biz gayret gösterece&iz. Ve plân icrasında 
mutlaka daha büyük rakamlara eri$meye mecburuz.

Muhterem Milletvekilleri, 1962, 1963 ve 1964 senelerinde, üç senenin plân 
tatbikatında sanayi sektöründe eri$ilen merhale yüzde 12 olması lâzımgelirken, 
yüzde 8’den fazla de&ildir. Binaenaleyh, bir taraftan diyoruz ki, i$sizlik artıyor, bir 
taraftan da diyoruz ki, sanayile$emiyoruz. Bu itibarla, hakikaten Devlet idaresinde 
mühim bir problemle kar$ı kar$ıyayız. Size bu i$i bir gün içinde hallederiz diye bir 
vaitle gelmiyoruz. Gayet gerçekçiyiz. Muhtelif tıkanıklık noktaları vardır. Üzerinde 
dikkatle, ciddiyetle, ehemmiyetle duraca&ız.

"imdi Sayın Alican’ın bunun dı$ında yapmı$ bulundu&u bütün telkinlerine te-
$ekkürlerimi sunarım. (A.P. ve Y.T.P. sıralarından alkı"lar)

C.K.M.P. sözcüsünün, Genel Ba$kanının keza samimî tenkid ve telkinlerine te-
$ekkürlerimi sunarım. (A.P. ve C.K.M.P. sıralarından alkı"lar)



Bir noktanın plânda bulunmalı&ından $ikâyet ettiler. Bu da, programın yerle$-
me konusuna de&inmedi&idir. Do&rudur, çünkü yerle$me konusunda bizim fikri-
miz zannederim ki, buradan hasedilen, bilhassa köy topluluklarının yerle$mesidir; 
- e&er yanlı$ anlamadıysam - Biz köy topluluklarının yerle$mesinde kendileri gibi 
dü$ünmüyoruz. Bu itibarla burada söylenmiyor, ama fikir $u ise; 40 bin köye enf-
rastürüktür yatırımları, köye mektebi, yolu ve elektri&i götüremeyiz, bunları bir-
le$tirdim ise, biz bu fikre tatbik kabiliyeti olmadı&ından, tatbik edilemiyece&inden 
dolayı i$tirak edemiyoruz. Bunlar umumi ekonomik kalkınmanın icaplarına göre, 
çok kere iyi bir te$vikle kendili&inden olacak $eylerdir. Bu itibarla esasen bunu yap-
tı&ımız takdirde kaç paraya malolaca&ını, enfrastürüktüründen kaç misli fazla pa-
raya malolaca&ını hesabetmek gerekir. Bu gerekçelerle bu fikre i$tirak etmedi&imiz 
için böyle bir $eyi de programımızda yerini bulmamı$tır.

Millet Partisinin yapmı$ bulundu&u tenkidlere de te$ekkürlerimi sunarım. 
(M.P. sıralarından alkı"lar) Yalnız, bu tenkidler içinde fevkalade mühim addetti&im 
bir hususun vuzuha kavu$ması lâzımdır. Ve bu vuzuhun bu Parlâmentonun zabıt-
ları içinde bulunması lâzımdır.

"öyle ibareler var, muhterem sözcünün beyanatı içinde: “Millet Partisi Meclis 
Grupunun kanaati odur ki, demokratik rejim memleketimizde henüz sa&lam bir 
$ekilde temeline oturmamı$tır.” Bir seçimden çıktık, geliyoruz muhterem millet-
vekilleri. Demokratik rejim temeline oturmamı$sa burada toplanmak beyhude gibi 
gelir, bana. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi devam edece&im: “Bütün vicdanlarda teminat ve müeyyidesini bula-
mamı$tır. Onu tehdideden çe$itli cereyanlar ve hastalıklar mevcuttur.” Ba$ka bir 
paragrafta ise: “Demokrasinin emniyetle içinde ya$ıyabilece&i mânevi iklim henüz 
istenilen ölçüde te$ekkül etmemi$tir” Yine ba$ka bir yerinde: “Bir kere daha hatır-
latalım ki, biran evvel bahsetti&imiz gerçeklere gözleri yummak $üphesiz tehlikeleri 
uzakla$tıracak veya ortadan kaldıracak bir tedbir de&ildir.” diyorlar.

Yine bir ba$ka yerde diyorlar ki, “Muhterem Milletvekilleri, cümlenizce 
malûmdur ki, demokrasi basit bir seçim ve rey mekanizması de&ildir.”

Di&er bir yerinde de: “Bugüne kadar olan siyasi geleneklerimiz, hürriyet ve de-
mokrasi için bir teminat de&il, ancak bir tehlike te$kil edecek mahiyettedir.”

Buradan da “ate$le oynuyoruz” mânası çıkıyor.

Yine bir ba$ka paragrafta: “bütün bunlar siyasi bünyemizdeki hastalıkları bir 
tarafa atarak yeni bir seçim yapılmı$ olmasını ve mevcut Anayasayı her derde deva 
saymak ve kötü ihtimalleri tamamen önliyebilece&i hayaline kapılmak kanaatimiz-
ce tehlikeli bir yoldur” deniyor.

Bir paragraf daha arz edeyim: Millet Partisine ve onun Meclis grupuna göre 
“ba$ta Hükümet ve iktidar olmak üzere demokratik rejime ba&lı olduklarını söy-
liyenler çok dikkatli ve samimî davranmazlarsa, $artlar öyledir ki, memleket yeni 
buhranlara sürüklenebilir. Asırlık gayret ve ıstırapların esiri olan bugünkü nizam 
öldürücü tehlikelerle kar$ı kar$ıya gelebilir.”



"imdi bu mütalâaları tahlil etmem lâzım.

Muhterem Milletvekilleri, büyük bir mesuliyetin altında olarak, büyük bir me-
suliyetin altında bulunan bir Hükümetin Ba$kanı olarak ve bu Hükümete omuz 
vermi$ büyük bir partinin Genel Ba$kanı olarak bu mütalâaların tahlilini yapaca-
&ım.

Parlâmento kendisini savundu&u müddetçe ancak demokrasiyi yürütebiliriz. 
Binaenaleyh, Türkiye’de Devletin emniyeti her $eyin ba$ında gelir. Devlet emniyet 
içinde de&il ise fertlerin emniyet içinde olmasına imkân yoktur. "imdi, bu ifadeler-
den - Ümidederim ki ben bu ifadeleri yanlı$ anlamadım - bir emniyetsizlik havası se-
ziyorum. "imdi acaba, Sayın Millet Partisi sözcüsünün bu ifadeleri yaparken bildi&i 
bazı $eyler mi var? "ayet bildikleri bazı $eyler varsa, Devletin emniyetine müteallik, 
rejimin emniyetine müteallik bildi&i bazı $eyler varsa, bunları, bu Parlâmentonun 
kapılarını kapatıp, gece gündüz burada oturup konu$mak ve bunları vuzuha kavu$-
turmamız lâzımgelir. (A.P. sıralarından bravo sesleri) Aksi halde, “Biz zaten, daha 
araba devrilirse, biz zaten demi$tik ki, dediydik ki” demek için bu gibi vuzuhsuz be-
yanların yapılmı$ olmasını senelerce millî iradenin mücadelesini yapmı$ olan Millet 
Partisi ile kabili telif bulmak imkân dâhilinde de&ildir. (A.P. sıralarından alkı"lar) 
Yani, Türkiye’de iktidarlar $artlı ve ba&lı, Türkiye’de demokrasisi güdümlü mü ola-
cak? Buna hiç kimse razı de&ildir ve hiç kimse de razı olmıyacaktır. "ayet birtakım 
zinde, birtakım uyanık, birtakım gölge kuvvetler farz ediliyorsa, bunları da muh-
terem milletvekilleri hepinizin bilmesi lâzımdır. Çok büyük bir yükün altındasınız, 
çok büyük bir mesuliyet altındasınız. Türkiye’nin yeni ba$tan birtakım buhranla-
ra hiçbir $ekilde tahammülü yoktur. (Alkı"lar) Bu ifadelerin sahipleri, Sayın Mil-
let Partisi sözcüsü; benim anladı&ım hususlar yanlı$ ise bunların yanlı$ oldu&unu, 
$ayet anladı&ım do&ru ise, milletin huzurunda Devletin emniyetinin olup olmadı&ı 
hakkındaki kanaatlerini izhar etmesi lâzımgelir, madem bu kadar kesin ifadeler-
de bulunuyorlar... Bunu iki türlü mütalâa etmek lâzımgelir. Ya bildikleri birtakım 
$eyler vardır. Bu takdirde Sayın Bölükba$ı’nın kendi tâbirini kullanaca&ım, “abanın 
altından çomak mı gösteriliyor” kendi tâbiridir.

!kinci husus ise: “Mamur ve müreffeh Türkiye’de, Demirel’in va’di gerçekle$e-
mez” yahut buna benzer bir $ey...

Muhterem Milletvekilleri, mâmur ve müreffeh Türkiye sadece benim va’dim, 
sadece benim idealim, sadece benim dü$üncem, sadece benim derdim de&ildir. Ma-
mur ve müreffeh Türkiye, hiçbir ayrım yapmaksızın $u sıralarda oturan muhterem 
milletvekillerinin hepsinin derdidir. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

"ayet, bu, “Bekliyelim, görece&iz, nasıl olsa beceremiyeceksin” demek mânasına 
geliyorsa, o mânaya geliyorsa, gayet tabiî sadece bana bırakırsanız, sadece bütün 
yükü benim omuzlarıma bırakırsanız, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sihirbazın, 
hiçbir kimsenin tek ba$ına, 32 milyonluk memleketi bir gecenin içinde cennete çe-
virdi&i görülmemi$tir.



Muhterem Milletvekilleri, konu$mamın sonuna geliyorum. Burada bilhassa 
bazı hususların münaka$asını yapaca&ım. Hemen hemen bütün sözcülerin beyan 
etti&i “Bu programın içinde bu kadar çok vait var, bunları nasıl gerçekle$tireceksi-
niz, hangi kaynaklardan faydalanarak gerçekle$tireceksiniz? Türkiye’nin kaynak-
ları bellidir, acaba yabancı kaynaklardan mı faydalanarak gerçekle$tireceksiniz?” 
!kinci kısmının cevabını verdim. Hiçbir memleketin geli$mesini ba$ka kimse yapa-
maz. Her memleketin geli$mesini, kalkınmasını hükümet dedi&imiz bir avuç insan 
da yapamaz. Böyle olsaydı 45 senedir bu meselenin çözümü bulunurdu, öyle ise, 
geliniz bir meselenin bir tahlilini yapalım. Evvelâ bu hususta yönetilmi$ bulunan 
tenkidlerin büyük bir kısmının, Hükümet programı mefhumundaki farklı anlayı$-
lardan geldi&ini sanıyorum. Bir hükümet programı, bir bütçe de&ildir, bir hükü-
met programı, bir yıllık program da de&ildir. Bir hükümet programı 5-10 yıllık bir 
plân da de&ildir. Nedir bir hükümet programı? Bir hükümet programı; hedefler, 
istikametler ve niyetler manzumesidir. Bu zamana kadar yazılan bütün hükümet 
programlarını tetkik ettim 1946’dan bu yana. Hiçbirisinde bu programın icabı $u 
kadar milyar liradır, bunun kaynakları da $udur, diye bir hesap yok. Muhterem Mil-
letvekilleri, bu programın icabettirece&i masrafların nasıl kar$ılanaca&ı yıllık prog-
ramlarda, yıllık bütçelerde, be$ yıllık programlarda inikasını bularak huzurunuza 
gelecektir. O zaman, bunu bir noktai hareket, bir mukayese vasıtası olarak muraka-
benizi yapacaksınız.

"imdi dedim ki, bu bir istikametler ve hedefler manzumesidir. Bunlarda isti-
kametler ve hedefler verilmi$, fakat derinlikler verilmemi$tir. Bir hükümet prog-
ramında derinlikler vermeye imkân yoktur. Bu sebeple de dört sene zarfında, 
Türkiye’nin bütün köylerinin, yollarının yapılaca&ını iddia etmiyoruz. Ama arzu-
muz; memleketin imkânları, bulabilece&imiz her imkân, seferber edece&imiz her 
imkân muvacehesinde ne kadar çok köyü yola kavu$turmak mümkün ise o kadar 
çok köyü yola kavu$turalım, diyoruz. Binaenaleyh, buraya konulmu$ bulunan her 
istikameti bu buut içerisinde anlamak lâzımdır. "ayet, birisi çıkar da derse ki, “dört 
sene içerisinde Türkiye’nin her meselesini halledece&iz” bunun sıhhat derecesinden 
hep beraber $üpheleniriz. Böyle bir $ey olamaz. Ama, dört sene içerisinde koydu-
&umuz istikametlerde büyük mesafe alabiliriz. Getirdi&imiz $ey budur. Muhterem 
Milletvekilleri ümidederim ki, çok hayalperest de&il, bilâkis hayali kıt davranmı$ 
oldu&umuzu zaman bize gösterecektir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi yine programın içinde, birçok mevzuların ihzar edilece&i, birçok mevzu-
ların kısmen icra edilece&i, birçok mevzuların tamamen icra edilece&i yazılı. Binae-
naleyh, priporiteler vardır içerisinde. !hzar da icranın bir parçasıdır, Devlete 10 mil-
yar lira sarf ediyoruz, diyoruz. Farz ediniz ki, 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra her ne ise 
bizim Hükümet devremiz sonunda, bizim Hükümeti bıraktı&ımız zaman, her $ey 
bitmi$ti, bu programın içinde. Yeniden hükümet kurulup hükümet meydana gelin-
ceye kadar Devlet daireleri ne yapacak? Oturacaklar mı? Bu itibarla hükümetlerde 
temadiyet esastır. Bu temadiyete de Hükümet programlarının imkân verebilmesi 
lâzımdır. Hangi parti gelirse gelsin Türkiye’de köy yolunu, köy suyunu yapmaktan 



vazgeçecek mi? Sadece birisi daha az, di&eri daha çok yapacak. Artık bu Türkiye’nin 
bugün vazgeçilmez realitesi haline gelmi$tir. Bunu sizler de söylüyorsunuz, bütün 
tenkid edenler söylüyor. Bütçelerde yine görece&iz.

Ümidederim ki, bizi, böylesine geni$ buldu&unuz bir programın içinde, muay-
yen bir süre sonra kâfi derecede geni$ olmamakla kâfi derecede ufuklu olmamakla 
itham etmeyesiniz. Kalkınma meselesinde en mühim $ey hedeftir. Hedefi mutlak 
mânada yüksek seçmekte fayda vardır. Çünkü, yine Sayın Sözcü arkada$larımı-
zın söyledi&i gibi, bir dairei fâsite kırılacaktır. Nasıl kırılacaktır? Bu kürsüden, hiç 
kimse gelip de $unu istemiyoruz, demedi. Nedir bizim programımıza koydu&umuz 
$eyler? Diyoruz ki, köye yol yapalım, köye su götürelim, köye mektep götürelim, 
köye elektrik götürelim, gübresini daha ucuz verelim, tohum verelim, krediyi dü-
zeltelim, aletini ucuz verelim, ö&retmen verelim, topraksız köylüye toprak verelim, 
esnafa kredi verelim, i$ imkânları açalım, sanayile$elim, mektepsiz kalmı$, liseyi 
bitirmi$ talebeye yeni üniversite imkânları hazırlıyalım, orman köylüsüne daha iyi 
$artlar hazırlıyalım. Bütün bunlar Türkiye’de Devletin artık bir belediye sınırları 
içerisindeki devlet olmaktan çıktı&ını gösteren delillerdir. Bunların hiçbirisine hiç 
kimse itiraz etmiyor. Bunlar yapılacaktır. Nasıl yapılacaktır? !$te buraya geliyoruz. 
Milletçe elele verece&iz, memleketin bütün imkânlarını harekete geçirece&iz. He-
saba katamadı&ımız faktörler vardır, onları da i$ler hale getirece&iz. Bu faktörlerin 
en ba$ında, Türk vatanda$ının i$ gücüne, Türk vatanda$ının te$ebbüs gücüne ve 
Türk vatanda$ının yaratıcılı&ına inanmak gelir. (A.P. sıralarından alkı"lar) Burada 
Büyük Atatürk’ün bir paragrafını okumama müsaadelerinizi rica edece&im. Diyor 
ki Büyük Atatürk, 1923 Eylül: “Bütün dünyada oldu&u gibi, memleketimizde de en 
ba$ta bulunan mühim i$imiz iktisat i$idir. Bu i$te en yüksek muvaffakiyeti temi-
ne çalı$mak hayatidir, zaruridir.” Bunun için bu i$e bütün devlet te$kilâtının yo-
lunu gösteriyor. Bütün yurtta$ların ve hepimizin ciddî duygularla alâkalı olmamız 
lâzımdı. Buyurun Büyük Atatürk’ün o keskin dehasının $a$maz istikametini... (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Yine bir paragraf daha okumama müsaade buyurunuz: “Millî iktisat yolunda 
emin olarak ve emniyet vererek katî ve radikal adımlar atarken esas programımızın 
ilham etti&i umumi tedbirleri tercih etmek en do&ru yoldur.”

"u paragraf fevkalâde canlı ve fevkalâde güzeldir. !çtimai heyetimizin bütün i$ 
bölümleri sahiplerini faydalı alâka ile bu yolda elele veriniz, omuz, omuza dayan-
mı$ bir hedefe yürüyen samimî yolcular yapmak, Devletin iktisat i$inde yorgunlu-
&unu azaltmak ve muvaffakiyet zamanını kısaltmak tek çaredir. (A.P. sıralarından 
alkı"lar ve bravo sesleri) Nasıl ba$araca&ımızın yolunu Büyük Atatürk göstermi$tir.

"imdi müsaade buyurursanız bir iki hususa daha temas edece&im. Bize deniyor 
ki, enflâsyon devri mi geri gelecek? Gelmiyecektir. Çok dikkatli olaca&ız, fevkalâde 
dikkatli olaca&ız.

Enflâsyonla bir memleketin kalkındı&ı görülmemi$tir. Gayet ucuz ve gayet ba-
sit gayet geçici bir $eydir. Biz hiçbir $ekilde enflâsyon müdafaası yapamayız. Her 
kim yaparsa yanlı$ yapar.



"imdi bize “yine müsamahalarınıza sı&ınaca&ım” “Bu kadar çok $ey va’dettiniz” 
diyen Sayın C.H.P. sözcüsüne bir $eyi hatırlataca&ım. Kendilerinin 1965 seçim be-
yannamelerini dikkatle tetkik ettim, 388 aded vait var.

Binaenaleyh Hükümete gelselerdi gayet tabiî ki; kendileri de hacimli bir $ey ile 
geleceklerdi.

Muhterem Milletvekilleri, Türkiye’de bugünkü $artlar içerisinde büyük gayret-
ler istiyen büyük iddialarla yola çıkmaya mecbursunuz. Bu itibarla biz büyük bir 
gönül ile kar$ınızdayız. Diyoruz ki, bunları yapalım. Hepiniz de bunlar yapılsın di-
yorsunuz. !mkânların ve kaynakların bulunmasında bize yardımcı olaca&ınızdan 
eminim.

Bir hususu da burada yine reddetmeye mecburum. Gayet sarih olarak Sayın 
C.H.P. sözcüsü, Adalet Partisinin komünizmi yaydı&ını iddia etti. Bunu tamamiyle 
reddederim. Bu tamamen yanlı$, tamamen haksız bir beyandır. (Adalet Partisi sıra-
larından bravo sesleri ve alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri sözlerimin sonuna gelmi$ bulunuyorum. Uzun sa-
atler sizi, beni dinlemek zahmetine, beni dinlemek me$akkatine mâruz bıraktı&ım 
için hepinizden özür dilerim. 14,5 saatte söylenmi$ olan hususları 4 saat 45 dakika 
içinde cevaplandırmak durumu hâsıl oldu. Bu itibarla açık kalmı$, cevap bulmamı$ 
bazı hususlar varsa (Orta sıralardan “servet beyanı” sesleri) Söyliyeyim servet beya-
nını.

Muhterem Milletvekilleri, servet beyanının kaldırılaca&ı seçim beyanname-
mizde ve Hükümet Programımızda yazılıdır. Servet beyannamesi kaldırılacaktır. 
(A.P. sıralarından $iddetli alkı"lar ve bravo sesleri) Adalet Partisi olarak, henüz mali-
yemizin vergi beyannamelerinin yüzde üçünü kontrol edebildi&i bir devirde, servet 
beyannamesinin vergi ziyamı önledi&i kanaatinde de&iliz. Bunun için kaldırılacak-
tır servet beyannamesi. Bunun yerine vergi ziyamı önliyecek daha ilmî tedbirler 
getirilecektir. Servet beyannamesinin kalkması bir kanun mevzuudur. Bu kanunu 
getirdi&imiz zaman burada ariz ve âmik münaka$a edilecektir. Bu itibarla biz kal-
kınmamızda vergi ziyamı en $iddetle takibetmek durumundayız. Vergi vermiyen 
bir memleket olamaz, vergisiz bir devlet ya$ıyamaz. Bu itibarla kim diyebilir ki, 
vergi ziyama müsaade edilsin’? Geliniz hedefleri tam alalım, metotlardaki münaka-
$amızı hedeflere sıçratmıyalım. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri, izahatımı bu noktada tamamlamı$ bulunuyorum. 
(C.H.P. sıralarından “vergi ilânı” sesi)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, mütaaddit defa söyledim; sual sormayı-
nız, ve Riyasete müracaat etmeden söz alıp konu$mayınız.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !zahatımı bu noktada ta-
mamlamı$ bulunuyorum. "ayet, Yüce Meclisinizin itimadına mazhar olursak büyük 
bir gönülle, büyük bir vatan sevgisi ile büyük bir millet sevgisi ile bu aziz vatana 
ve bu büyük Türk Milletine hizmet edece&imizden emin olmanızı rica eder, Cena-



bı Hakkın bizi bu yolumuzda muvaffak kılmasını temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Adalet Partisi sıralarından "iddetli ve sürekli alkı"lar, “Bravo” sesleri)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, söz sırası Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Muhiddin Güven’indir.

Sayın Güven, konu$manız ne kadar sürecektir, tahminen. Çünkü elimizde bir-
le$ime bir saat ara verilmesi yolunda bir takrir vardır. Ne kadar sürer?

A.P. GRUPU ADINA MÜH"DDIN GÜVEN ("stanbul) — Gayet kısa efendim. 
Kifayet takriri de var esasen.

BA$KAN — Buyurun, efendim.

A.P. GRUPU ADINA MUH"DD"N GÜVEN ("stanbul) — Yüce Meclisin de-
&erli üyeleri; Sayın Ba$bakanın be$ saate yakın konu$masından sonra bizim Grup 
adına buna ilâve edecek her hangi bir sözümüz yoktur. Huzurunuza getirilen, ob-
jektif olarak realitelere müstenidolarak meselelerin tahlilini onun arkasından ya-
pılan te$his ve onun arkasından getirilen terkibi aynen kabul ediyoruz. Ve $una 
inanıyoruz ki; Büyük Meclisin içinde bulunan ister iktidar, ister muhalefet partile-
rinin milletin gelece&i ve âli istikbali için el ele vererek, bir çalı$manın içine girece&i 
muhakkaktır. Ve biz yine inanıyoruz ki; Türkiye’mize ait hayat katarının harekete 
müheyya olan cihazlanmasına verece&iniz güvenoyları ile Adalet Partisi iktidarının 
kudreti yerle$ecek ve memleketin sahiboldu&u ve olması icabetti&i bir devamlılık 
vasfı içinde bekledi&iniz müreffeh ve mesut istikbale do&ru teveccüh edecektir. 
(A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Çok sevgili arkada$larım; sahiboldu&unuz tecrübelerle, mücehhez bulundu&u-
nuz bilgilerle yalnız ve yalnız insanlarımızın gelece&ini ve iyi hayatını temin et-
meye çalı$aca&ız, elbette ki, tekrarlardan kaçınaca&ız. Bunun yanında metotumuz 
ikna de&il, ikbal ve ıslah metodu olacaktır. Ve insanların bir iyi niyet zemini üze-
rinde yeni Türkiye’nin yeni in$asını yapmakla gelece&e ve genç nesillerine de borçlu 
bulundukları vazifeleri en iyi $ekilde ifa edeceklerdir. Hepinizi saygı ve hürmetle 
selâmlarım. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Verilmi$ olan kifayet önergesini okutuyorum.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Aleyhte grup adına yazılı olarak daha 
evvel söz istemi$tim.

"SMA"L AKDO%AN (Yozgat) — Grup adına aleyhte söz istiyorum.

Sayın Ba!kanlı#a
Hükümet Programı dört gündür en etraflı $ekilde müzakere ve münaka$a edil-

mi$tir.

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim.

(Çorum) Abdurrahman Güler



BA$KAN — Muhterem arkada$larım; kifayet önergesi okunmu$tur. Kifayet 
önergesi aleyhinde sayın... Buyurun efendim.

SADUN AREN ("stanbul) — Aleyhinde söz almak istiyorum.

BA$KAN — Sayın Muammer Erten C.H.P. Grupu adına, Sayın Turhan Feyzi-
o&lu; siz $ahsınız adına mı, Grup adına mı efendim?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Grup adına yazı ile istemi$tim.

BA$KAN — O da mı grup adına.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Grup adına.

BA$KAN — "u halde birinci sırada Sayın Turhan Feyzio&lu; zaten ikisi de aynı 
grupun mümessilleridir, Sayın Turhan Feyzio&lu ve Sayın Muammer Erten, Sayın 
Nazif Kurucu $ahsı adına. Sayın !smail Hakkı Akdo&an Grupu adına, Sayın !brahim 
Sıtkı Hatipo&lu $ahsı adına ve Sayın "adını Aren T.!.P. Grupu adına kifayet önergesi 
aleyhinde söz istemi$lerdir.

Muhterem arkada$larım, !çtüzü&ümüzün 104’üncü maddesinde; “Kifayet 
önergesi aleyhinde birden ziyade söz istemi$ olsa dahi bir ki$iye ancak ruhsat ve-
rilir” kaydı vardır. Bu sebeple, sırada bulunan Sayın Turhan Feyzio&lu’na kifayet 
önergesi aleyhinde söz veriyorum. Buyurun Sayın Feyzio&lu.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın arkada$-
larım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu kifayet önergesinin aleyhindedir. Ba$bakan 
Sayın Demirel uzun bir konu$ma yaptı. Ondan sonra da Adalet Partili bir arkada$ 
konu$tu. Ve Sayın Ba$bakanın konu$tuklarını elbette onun partisine mensup bir 
sözcü olarak teyidetti. Ba$bakanı cevaplandırmak imkânı verilmeden kifayet kabul 
edilirse, Ba$bakanın iddiaları cevapsız bırakılmı$ olacaktır.

Hâlbuki Sayın Demirel konu$malarında “Gelir, burada cevap verirler, söyle-
diklerimin aksini söylesinler” buyurdular. Hattâ bir defasında; “cevabı varsa Sayın 
C.H.P. sözcüsünün, gelsinler bu kürsüden cevaplarını bekliyorum” dediler. Zabıtlar-
dadır, herkes duydu.

"imdi Sayın arkada$larım; fikir insicamına sahiboldu&undan emin bulundu-
&um Sayın arkada$larımın, bu fikir insicamı namına, Sayın Ba$bakanın bu davetine 
uyarak cevap vermek imkânını bizden esirgememelerini rica ederim.

Sayın Ba$bakan yine, “konu$ulmalıdır ve bu meseleler sarahata ermelidir.” diye 
konu$tular. Sayın arkada$larım; Ba$bakan haklı söylüyorlardı. Yalnız hakikatlerin 
aydınlatılması için Sayın Ba$bakanın bu davetine uyularak, ondan sonra muhalefet 
sözcülerine de, kısa da olsa - müddet tahdidi de konsa - konu$ma ve cevap hakkı 
tanınmalıdır. Konu$ma tahdidi konmasına dahi itirazımız yok. Yeter ki, tamamiyle 
konu$mak ve davete uyarak cevap vermek imkânından kökten ve toptan mahrum 
edilmiyelim. Kifayet önergesini reddediniz.

Sayın arkada$larım; C.H.P. sözcüsü olarak söylediklerimize Ba$bakan cevap 
verdi. Fakat arz etmeye mecburum ki kifayet kabul edilemez, bu sebeple kifayet 



kabul edilemez, arz etmeye mecburum ki, söylediklerimizi de&i$tirdi, önemli nok-
taları atladı, yanlı$ ve gerçeklere aykırı beyanlar bulundu. Toprak reformu gerekçe-
sini okuyorum, dedi, rakamları okumadı, atladı. (A.P. sıralarından gürültüler, C.H.P. 
sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu bir dakika; muhterem arkada$larım, biraz sonra 
okunmu$ olan kifayet önergesini Yüksek Heyetinizin oylarında arz edece&im. Oy-
ların isabetle kullanılabilmesi, oyları Yüksek Meclisin sarahatle kullanabilmesi için 
konu$ulanların iyi dinlenmesi icabeder. Bu sebeple lütfen sükûnetle dinleyin. Usule 
aykırı bir konu$ma olursa Reis onu sadede davet eder.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Sayın arkada$-
larım; “gerçekler meydana çıksın demek, söyliyecekleri varsa gelsinler, bu kürsüde 
aksini iddia edebiliyorlarsa söylesinler” demek yetmez. Konu$ma hakkını da esir-
gememek icabeder.

Ba$bakan konu$ur, bunları söyler, davet eder, meydan okur, arkasından kendi 
partisine mensup bir sözcü konu$ur ve hemen kifayet önergesi 41’e iktidar parti-
si grupu muhalefetlerin konu$ma hakkını kısar ve ortadan kaldırırsa o zaman bu, 
cevabı versin, daveti havada kalmı$ olur. Sayın arkada$larım, bu usule ba$vurulma-
masını ve Sayın Ba$bakanın söyledikleri gibi, kürsüye çıkıp cevap vermek imkânına 
sahibolmamızı, sarahate kavu$sun dedi&i meseleleri sarahate kavu$turmamızı 
imkân dâhiline sokmanızı rica ederim.

"u anda Mecliste Adalet Partisi Grupu ço&unluktadır kifayet önergesi kabul 
edilecek olursa bu, kanaatimce, bir kuvvet i$areti de&il, iktidar partisi grupu Sayın 
Ba$bakan için bir zarf olur. Ba$bakan, “gelin, cevap verin” diyor. Müsaade edin ce-
vap verelim, bir iki saat daha çalı$alım, neticeye varalım.

Sayın arkada$lar, 14,5 saat konu$uldu deniyor. !$te bakınız Sayın Ba$bakanın 
14,5 saat konu$uldu dedi&i rakamın içinde dört saate yakın Adalet Partisi Grupu-
nun iki sözcüsünün konu$malarının yekûnu Sayın Ba$bakanın rakamları böyledir. 
Kendi grupu sözcüleri konu$malarını da bizim sütuna ekliyerek hesap yaptı. Bunun 
cevabını verelim. Sayın arkada$larım öbür rakamlar da böyle, onları da açıklıyalım.

"imdi, Barbakanın sözlerine cevap olarak $unu söylemek isteriz ki, kürsüden 
bir bir gelip cevap verece&iz. Kürsüden bir bir cevap verebilmek için Sayın Ba$ba-
kandan ricamız, kendi grupunun kifayet önergesinin aksi istikametinde, aleyhinde 
oy vermelerini sa&lamalarıdır. Aksi halde tezada dü$mü$ olurlar. (A.P. sıralarından 
gürültüler) Ben eminim ki, sayın iktidar partisi grupu, kendi Ba$bakanının “gelsin 
muhalefetin söyliyecekleri varsa bu kürsüden söylesinler” sözünü basit bir kürsü 
çıkı$ı halinde bırakmıyacaklardır. Aksi halde yanlı$ bir i$ yapmı$ olurlar.

Sayın arkada$larım, bırakınız da, meselâ bu Yüksek !slâm Enstitüsü konusun-
da yaptı&ı yarım itirafı tam ispat haline getirelim. Bırakınız da, söyledi&i rakamla-
rın yanında gerçek rakamları ifade edelim. !stirham ediyorum bütün arkada$larım-
dan; kifayet önergesi reddedilsin. (Ortadan alkı"lar)



Sayın arkada$larım kifayet önergesi kabul edilirse, Ba$bakanın sözlerinin uzun 
ve etraflı bir müzakereye ve bir cevaba tahammül edilemiyecek kadar zayıf oldu&u 
pe$inen kabul edilmi$ olur. Bu yola gitmeyiniz. (Ortadan alkı"lar) Kifayet önergesi-
ni kabul etmeyiniz ki, size, dinî inançlara saygılı insanlar oldu&umuzu, fakat ibadet 
hürriyetini istismar eden Ba$bakanın tutumundan uzak oldu&umuzu ifade etmek 
imkânını bulalım. !stismarcı de&iliz, dine saygılıyız demek imkânını bulalım.

!stismarcılı&ı bu kürsüden...

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu esasa girmeyiniz efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bizim sözleri-
mizi tahrif ederek, bir Ba$bakanın yapmaması lâzım gelen bir üslûp içinde, pekâlâ 
anladı&ı konuları anlamamazlıktan gelerek yaptı&ı tahrifleri ortaya koyalım. Kifa-
yeti ret ediniz sevgili arkada$larım. Saygılar sunarım. (Ortadan bravo sesleri, alkı"-
lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, Sayın Sadun Aren kifayet teklifinin üzerin-
de konu$mak üzere söz istiyor. Bu hususu açıkça ortaya koyabilmek için !çtüzü&ün 
buna ait maddesini okuyorum efendim.

“MADDE 104. — Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyenler bulunursa 
içlerinden yalnız birine ruhsat verilir. Ondan sonra dı$arı reye müracaat olunur.” 
diyor.

Üzerimde konu$manız mümkün de&ildir Sayın Aren.

"imdi muhterem arkada$larım, okunmu$ olan kifayet önergesini oylarınıza su-
nuyorum. Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul edilmi$tir.

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Yozgat) — Oylamadan evvel bir takrir vermi$-
tik.

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, müzakereler devam ediyor lütfen yeriniz-
den kalkmayınız.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın Ba$kanım, bir önergemiz var. Mü-
zakereler devam ederken vermi$tik.

BA$KAN — Müzakere devam ediyor efendim.

"imdi Sayın !smail Hakkı Akdo&an, verdi&iniz önerge Riyasettedir. Bunda kifa-
yet oylanmadan evvel muamele görece&ine dair hiçbir usuli sarahat yoktur. Evvelâ 
kifayet var, bunu hallettik. "imdi buna geldi sıra.

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Yozgat) — Kifayeti müzakereye karar verildik-
ten sonra konu$ulur mu?

BA$KAN — Siz sata$ma dolayısiyle söz istiyorsunuz.

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Devamla) — Sata$ma da müzakerenin içinde-
dir.



BA$KAN — Sayın Akdo&an, siz geçen devrede de Mebusluk yaptınız ve usul 
meselelerini gayet iyi bilirsiniz. Sata$mayı Heyet kabul ederse çıkıp istedi&iniz gibi 
konu$abilirsiniz.

Muhterem arkada$larım, Millet Partisi Grupu, Sayın Ba$bakanın konu$mala-
rında... Burada sarahat yok, Ba$bakanın konu$masında de&il mi efendim bu sata$-
ma?

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Yozgat) — Evet.

BA$KAN — Kendileri zapta geçen beyanlariyle teyidediyorlar. Millet Partisi 
Grupu Sayın Ba$bakanın konu$masında Millet Partisine sata$ma oldu&unu iddia 
etmektedir.

Ayrıca T.!.P. “Grup sözcülerimizin Anayasaya ili$kin görü$leriyle çe$itli beyan-
larında bulunmıyan görü$ ve ifadeler, Sayın Ba$bakan Süleyman Demirel tarafın-
dan kendilerine izafe edilmi$ ve bunlara dayanılarak konu$malar yapılmı$tır. Bu 
sebeple !çtüzü&ün 95’inci maddesi gere&ince grup adına Sayın Mehmet Ali Aybar’a 
söz verilmesini” teklif etmi$tir.

Bilâhara ikinci bir önerge göndererek Mehmet Ali Aybar yerine, deminki talep-
lerini Sadun Aren’in konu$ması $eklinde tavzih ettiklerini ifade etmi$lerdir. Onlar 
da, tüzük gere&ince. 95’nci madde uyarınca kendilerine sata$ma oldu&u iddiasın-
dadırlar.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Turhan Feyzio&lu tara-
fından imzalanmı$ olan; Sayın Ba$bakanın beyanları arasında, ileri sürdü&üm 
mütalâalar hilâfına, bana fikirler isnadetmi$ oldu&undan, !çtüzü&ün 95’nci mad-
desinle göre, her zaman söz hakkını haiz oldu&um için Yüksek Ba$kanlıktan grup 
sözcüsü olarak söz talep ve istirham ediyorum.” diye bir önerge verilmi$tir. Bu 
önergelerin geli$ sırası; gerçi Sayın Feyzio&lu bu önergeyi ilk defa vermi$, fakat 
geri istedikleri için sırasını kaybetmi$tir, yani geri isteyip tekrar vermi$ oldukları 
için sırasını kaybetmi$tir. Böylelikle ilk sıra, Sayın T.!.P. tarafından verilmi$ olan 
bir önergededir. Bilâhara Sayın M.P. temsilcisi tarafından verilen önerge, sonra da 
Sayın Feyzio&lu’nun önergeleri sıra almaktadır.

"imdi muhterem arkada$lar, ben Ba$kanınız olarak Sayın Ba$bakanın konu$-
malarında gerek T.!.P.’ne, gerek M.P.’ne ve gerekse C.H.P.’ne !çtüzü&ün 95’nci mad-
desinin esprisine uygun bir sata$ma yapıldı&ı kanaatinde de&ilim.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Biz sata$ma için söz istemedik.

BA$KAN — !çtüzü&ün 95’nci maddesinde sata$ma diye bir kelime yoktur za-
ten. Bu sata$ma sözü, eski Parlâmento üyelerinin gayet iyi bildi&i ve böyle bir tea-
mül oldu&u için, bu kelimeyle ifade edildi&i noktasından bu kelimeyi kullanıyorum.

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Yozgat) — Grupumuzun sözleri ba$ka mânada 
burada söylenmi$tir.



BA$KAN — Muhterem arkada$larım, 95’inci maddeyi okuyaca&ım. Efendim, 
95’inci maddede iki husus mevzuubahistir. Birisi, “Kendisine bir taarruz vâki olan 
veya ileri sürdü&ü mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isnadolunan üye her zaman 
söz isteme hakkını haizdir,” diyor. 95’inci madde bu.

Bu maddenin tümüne de, ötedenberi bu Parlâmentoda sata$ma dolayısiyle söz 
isteme diye bir isim takılmı$tır. Bunu da bütün Parlâmento üyeleri bilirler.

Muhterem arkada$lar, ister ikiye ayırınız, ister dörde ayırınız, bu halûkârda 
bu iki sebep bir tek maddenin içinde ve 95’inci maddede mevcuttur. 95’inci mad-
de bunları saydıktan sonra, “böyle bir durumun olup olmadı&ını Reis takdir eder” 
diyor. Ben de takdirimi bu yolda ifade ediyorum. Ba$bakanın konu$malarında ge-
rek taarruz te$kil eden, gerekse ileri sürdü&ü mütalâa hilâfına kendisine bir fikir 
isnadolunmak suretiyle ifade edilen bir husus yoktur. Meclisimizde müzakere usu-
lü her zaman böyle olmu$tur. Bütün gruplar adına konu$anlar, “filân grup böyle 
söyledi, benim görü$üm budur, benim, sözlerim yanlı$ olarak anla$ıldı, ben $öyle 
söylemi$tim” diye her zaman müzakereler böyle cereyan etmi$tir. Takdirim budur. 
Ben takdirimi böyle ifade ediyorum. Fakat bütün sata$ma vardır diyenlerin de ısrar 
hakkı vardır, ısrar ettiklerini beyan ederler, Yüksek Meclisin hakemli&inde bu ko-
nuyu hallederiz, Tüzük icabı da budur.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın Ba$kan müsaade ederseniz ben 
ısrar etti&imi beyan ediyorum.

BA$KAN — Müsaade ediniz Sayın Feyzio&lu Evvelâ Sayın T.!.P.’ne hitabede-
yim.

Sayın Sadun Eren bu konu$maların ve takdirimin yönünden, kendi önergeniz-
de tebarüz ettirdi&iniz konuda ısrar ediyor musunuz?

SADUN AREN ("stanbul) — Ediyoruz.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, 95’inci madde muvacehesinde Sayın 
T.!.P. Grupu, kendilerine yöneltilmi$ ve 95’inci madde esprisi içinde bir usulsüz-
lük oldu&u iddiasında ısrar etmektedirler. Bu ölçü içinde T.!.P.’ne, Sayın Ba$bakanın 
konu$masında bir sata$ma olup olmadı&ı hususunu oyunuza sunaca&ım. Sata$ma 
oldu&unu kabul edenler... T.!.P.’ne bir sata$ma oldu&unu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemi$tir.

Sayın !smail Hakkı Akdo&an, siz de ısrar ediyor musunuz?

"SMA"L HAKKI AKDO%AN (Yozgat) — Ediyoruz.

BA$KAN — Sayın !smail Hakkı Akdo&an da ısrar ediyor; “Bize sata$ma olmu$-
tur, 95’inci maddenin i$lemesi gerekir, bunu oya sununuz” diyor. Ben bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Sata$ma oldu&unu kabul edenler lütfen i$aret buyursunlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmemi$tir.

Sayın Feyzio&lu lütfen ifade buyurun efendim.



TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın Ba$kanım, ben bir sata$ma oldu-
&unu, sata$ma tarifi içine girecek bir söz söylenildi&ini ifade etmiyorum. Ancak, 
95’inci maddede, sarahaten ifade edildi&i gibi, grup adına söyledi&im sözlerde, gru-
pum adına ifade etti&im fakirlerin Ba$bakan tarafından bir noktada de&il, üç, dört 
noktada yanlı$ ifade edildi&ini belirtiyorum. Arkada$larımızın oy verebilmesi için 
bunların ne oldu&unu belirtmek isterim. Seçim konusu...

BA$KAN — Anlıyorum.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bu tarzda ifadesini istirham ediyo-
rum…

BA$KAN — Muhterem arkada$lar, Sayın Feyzio&lu $imdi ifade ettikleri hu-
susu önergelerinde kısaca veciz olarak esasen tebarüz ettirmi$lerdir. Fakat her 
halûkârda bu madde 95’inci maddedir. Her halûkârda kendilerine iddia etti&i fikir 
hilâfına birden ziyade fikir isnadolunması halinde dahi böyle bir$eyin varidolup ol-
madı&ını takdir Ba$kana aittir. Ben de bu takririmi ne yolda kullandı&ımı beyan 
ettim. Sizin ısrarınız halinde oya sunulacaktır.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Israr ediyorum efendim.

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu beyanlarında ısrar ediyorlar. "imdi bu sata$ma 
kelimesini ötedenberi böyle ifade edildi&i için kullandık. Bunu tavzih ettim Sayın 
Feyzio&lu.

Sayın Feyzio&lu ısrar ediyorlar, bu ısrar hususunu oyunuza sunuyorum. Sata$-
ma oldu&unu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Sata$ma oldu&u kabul edilmemi$-
tir.

Muhterem arkada$larım, güvenoyu müzakereleri bitmi$tir. Anayasamız ge-
re&ince bir tam gün geçtikten sonra, yani 11 Kasım Per$embe günü saat 15.00’te 
akdedece&imiz birle$imde güven oylaması yapılacaktır. Bu sebeple Birle$imi, 11 Ka-
sım Per$embe günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.15 



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
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B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli ($stanbul)
GEÇ!C! KÂT!PLER: Fuat Avcı (Denizli)

Kaya Özdemir ($stanbul)
Açılma saati: 15.00

Güvenoylaması

BA$KAN — Zarflar sayın üyelere da&ıtılacaktır. Sayın üyeler, daha evvel tevzi 
edilmi$ bulunan matbu oy pusulalarını kullanacaklardır. Yanlarında matbu pusula 
bulunmıyan Sayın üyeler beyaz bir kâ&ıda adlarını, soyadlarını, seçim bölgelerini ve 
oylarının vasfını, kabul, ret veya çekinser $eklinde i$aret edeceklerdir.

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Arif Emre, Cumhuriyetçi Köylü Mil-
let Partisi Grupu adına Sayın Cevad Odyakmaz oylamadan evvel söz istemi$lerdir. 
Kendilerine söz verilemiyecektir.

Oylamaya ad çekme gere&ince Bursa seçim çevresinden ba$lıyaca&ız. Kâtip ar-
kada$ımız sırasıyla isimleri okuyacaktır.

SÜLEYMAN AR"F EMRE (Adıyaman) — !çtüzü&ün 137’nci maddesine göre 
izahatta bulunmak Milletvekilinin hakkıdır.

BA$KAN — 137’nci maddede, “söz verilebilece&i” ifadesi raidir, Sayın Arif 
Emre. Söz verilemiyece&ini ifade ettim.

(Oylama yapıldı)

BA$KAN — Ba$ka oyunu kullanmamı$ arkada$ımız var mı? (Var sesleri)

Ba$ka oyunu kullanmamı$ arkada$ımız var mı, efendim? Yok...

Oylama i$lemi bitmi$tir. (Oylar tasnif edildi)

BA$KAN — Güven oylaması sonucunu Yüce Heyetinize arz ediyorum:

Oylamaya 436 arkada$ımız katılmı$, 252 kabul etmi$. (Adalet Partisi sıraların-
dan “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) 172 ret, 10 çekinser oy kullanılmı$tır; 2 de bo$ 
pusla çıkmı$tır. Sayın Süleyman Demirel’in ba$kanlı&ında kurulmu$ olan Bakanlar 
Kurulunun programına Yüce Meclisiniz güvenoyu vermi$tir. (Adalet Partisi sırala-
rından “bravo” sesleri, sürekli ve "iddetli alkı"lar)



Buyurunuz Sayın Ba$bakan. (Adalet Partisi sıralarından “bravo” sesleri ve "iddetli 
alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mec-
lisin sayın üyeleri; Hükümetimize güveninizi izhar buyurmu$ olmanızdan dolayı 
$ahsım ve Kabine arkada$larım adına $ükranlarımı sunarım.

Büyük Türk Milletine ve sizlere lâyık olmak için çalı$aca&ız. (A.P. sıralarından 
alkı"lar) Huzur içinde ya$ıyan mamur ve müreffeh Türkiye’nin yapılması, büyük 
milletimizin ıstıraplardan ve fukaralıktan kurtarılması gayretlerimizin mihrakı-
nı te$kil edecektir. Bunun gerçekle$tirilme$ine do&ru atılacak adımlarda ve kate-
dilecek mesafelerde Yüce Meclisinizin itimadı, deste&i, murakabesi ve yardımla-
rı en mühim kuvvet kayna&ımız olacaktır. Yüce Meclisin sayın üyelerini sa&ıyla 
selâmlarım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)

BA$KAN — Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz.

Kapanma Saati: 17.30



Ba!bakan Süleyman Demirel Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu 
Hakkında Anayasanın 103’üncü Maddesi Gere#ince Güvenoylaması Sonucu

(Kabul edilmi!tir)

Program: 03.11.1965

Güvenoylaması: 11.11.1965

Üye sayısı: 450

Oy verenler: 484

Kabul edenler: 252

Reddedenler: 472

Çekinirler: 40

Oya katılmıyanlar: 45

Açık üyelikler: 4

(Kabul edenler)
ADANA 
Hasan Aksay, Sabahattin Baybora, Ali Bozdo&ano&lu, Turhan Dilligil, !brahim 
Tekin, Ahmet Topalo&lu, Tahir Yücekök

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay, Süleyman Arif Emre, Ali Turanlı

AFYON KARAH"SAR 
Osman Attila, Mehmet Göbekli, "evki Güler, Ali !hsan Ulubah$i

A%RI 
Nevzat Güngör, Kasım Küfrevi

AMASYA 
Nevzat "ener, Ali Celâlettin Topala

ANKARA 
Kemal Ba&cıo&lu, Ali Rıza Çetiner, Musa Kâzım Co$kun, Ahmet Dallı, Orhan 
Eren, Recai Ergüder, Zühtü Pehlivanlı, Hayrettin Turgut Toker, Hasan Türkay, 
Mustafa Kemal Yılmaz

ANTALYA 
Hasan Akçalıo&lu, !hsan Ataöv, Hasan Fehmi Boztepe, Ahmet Torgay, Osman 
Zeki Yüksel

ARTV"N 
Sabit Osman Avcı, Mustafa Rona



AYDIN 
Sinan Bosna, Yüksel Menderes, Nahit Mente$e, Re$at Özarda, Kemal Ziya 
Öztürk, !smet Sezgin

BALIKES"R 
Adnan Akın, !brahim Aytaç, Cihat Bilgehan, Ahmet !hsan Kırımlı, Cihat 
Turgut, Mevlüt Yılmaz, Mehmet Zeki Yücetürk

B"LEC"K 
"adi Binay

B"NGÖL 
M. Emin Gündo&du

B"TL"S 
Cevdet Gebolo&lu

BOLU 
". Nihat Bayramo&lu, Halil !brahim Cop, Ahmet Çakmak, Hami Tezkan

BURDUR 
!. Hakkı Boyacıo&lu, Faik Kırba$lı

BURSA 
Nilüfer Gürsoy, Cemal Külâhlı, Barlas Küntay, Kasım Önadım, M. Ömer 
Öztürk, Mustafa Tayyar, Mehmet Turgut, Ahmet Türkel

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay, Muammer Baykan, Refet Sezgin

ÇANKIRI 
Tahir Akman, Nurettin Ok

ÇORUM 
!hsan Akhun, Abdurrahman Güler, Arslan Topçuba$ı, Ahmet Uysal

DEN"ZL" 
Fuat Avcı, Mehmet Salih Baydil, Zafer Nihat Özel, Remzi "enel

D"YARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç, Yusuf Azizo&lu, Hasan De&er

ED"RNE 
!lhami Eritem, Nazmi Özo&ul

ELÂZI% 
Ömer Eken, Samet Güldo&an, Kevni Nedimo&lu

ERZ"NCAN 
Hüsamettin Atabeyli, Nafiz Giray, Sadık Perinçek

ERZURUM 
Turhan Bilgin, Nihat Diler, Ahmet Mustafao&lu, Cevat Önder, Nihat Pasinli, 
!smail Hakkı Yıldırım



ESK"$EH"R 
Mehmet !smet Angı, Seyfi Öztürk, Aziz Zeytino&lu

GAZ"ANTEP 
Kâmil Ocak, Na$it Sarıca, Mahmut Uygur, Süleyman Ünlü

G"RESUN 
Nizamettin Erkmen, !. Etem Kılıço&lu, Ali Köymen

GÜMÜ$ANE 
Ali !hsan Çelikkan, Sabri Özcan San, Sabahattin Savacı

HAKKÂR" 
Ali Karahan

HATAY 
Sabahattin Adalı, Abdullah Cilli, Talât Köseo&lu,

"SPARTA 
!rfan Aksu, Ali !hsan Balım, Süleyman Demirel

"ÇEL 
Mazhar Arıkan, Burhan Bozdo&an, Kadir Çetin, Celâl Kılıç

"STANBUL 
Sadettin Bilgiç, Ali Esat Birol, Nurettin Bulak, Tekin Erer, Nuri Ero&an, 
Mustafa Ertu&rul, Muhiddin Güven, Orhon Seyfi Orhon, Osman Özer, Kaya 
Özdemir, !. Hakkı Tekinel, Osman Nuri Ulusoy, Mehmet Yardımcı, Aydın 
Yalçın

"ZM"R 
"ükrü Akkan, Mehmet Ali Ayta$, Muzaffer Dö$emeci, Osman Zeki Efeo&lu, 
Ali Naili Erdem, Hüsamettin Gümü$pala, !hsan Gürsan, Settar !ksel, Nihad 
Kür$ad, "inasi Osma, Enver Turgut

KARS 
Lâtif Aküzüm, Abbas Ali Çetin, Sevinç Dü$ünsel, Celâl Nuri Koç

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdo&anlı, Sabri Keskin, Osman Zeki Oktay

KAYSER" 
Mehmet Ate$o&lu, A. Atıf Hacıpa$ao&lu, Feyyaz Köksal, Vedat Âli Özkan

KIRKLAREL" 
Mehmet Atagün, Arif Hikmet Güner, Mehmet Orhan Türkkan

KIR$EH"R 
Mehmet Güver

KOCAEL" 
Sedat Akay Süreyya Sofuo&lu, "evket Ustao&lu



KONYA 
Lütfi Akdo&an, Selçuk Aytan, Bahri Da&da$, Hasan Dinçer, M. Ziyaettin 
!zerdem, Mehmet Necati Kalaycı, Mekki Keskin, Faruk Sükan, Sait Sına 
Yücesoy

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin, Ali Mesut Erez, Mehmet Ersoy, !. Hakkı Yıldırım

MALATYA 
Hüseyin Do&an, Hamit Fendo&lu

MAN"SA 
Neriman A&ao&lu, Ertu&rul Akça, Süleyman Ça&lar, Muammer Dirik, Mithat 
Dülge, Önol "akar, Nahit Yeni$ehirlio&lu

MARA$ 
Veysi Kadıo&lu, Enver Kaplan, Hacı Ahmet Özsoy

MARD"N 
Esat Kemal Aybar

MU%LA 
Adnan Akarca, !zzet Oktay, !lhan Tekinalp

MU$ 
Kemal Aytaç, Kâmil Özsarıyıldız

NEV$EH"R 
!brahim Boz,

N"%DE 
Ya$ar Arıba$, Haydar Özalp

ORDU 
Raif Aybar, Ata Bodur, Hamdi Maden, "adi Pehlivano&lu, Kemal "ensoy

R"ZE 
Erol Yılmaz Akçal, !smail Sarıgöz, Cevat Yalçın

SAKARYA 
Ekrem Alican, Nuri Bayar, Kadri Ero&an, Muslihittin Gürer, "erafettin Paker

SAMSUN 
Ali Fuat Ali$an, Melâhat Gedik, Osman "ahino&lu, Namık Kemal Tülezo&lu, 
Süreyya Uluçay, "evki Yücel

S""RT 
Abdülhalim Aras, Misbah Ongan, Hüseyin Hüsnü Oran

SiNOP 
Mustafa Kaptan



S"VAS 
Nihat Do&an, Tevfik Koraltan, Seyfi Kurtbek, Gültekin Sakarya, Tahsin 
Türkay

TEK"RDA% 
Halil Ba$ol, !lyas Demir

TOKAT 
M. "ükrü Çavdaro&lu, Osman Hacıbalo&lu, Bedrettin Karaerkek, Osman Saraç

TRABZON 
A. !hsan Birincio&lu, Ekrem Dikmen, Selâhattin Güven, Osman Turan, Ömer 
Usta

TUNCEL" 
Kenan Aral

URFA 
Halil Balkıs, Necmettin Cevheri, Cemal Güven, Ramazan Tekeli

U$AK 
Orhan Dengiz, M. Fahri U&rasızo&lu

VAN 
Muslih Görenta$ kinyas Kartal

YOZGAT 
Turgut Nizamo&lu, Ne$et Tanrıda&

ZONGULDAK 
Talât Asal, S. Ekmel Çetiner, Fevzi Fırat, Cahit Karaka$, Sadık Tekin 
Müftüo&lu, Kemal Do&an Sungun

(Reddedenler)
ADANA 
Mahmut Bozdo&an, Ali Karcı, Kemal Sarıibrahimo&lu, Bekir Tünay

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıo&lu

AFYON KARAH"SAR 
Mustafa Akalın, Murat Öner

AMASYA 
Ahmet Demiray, Kâzım Ulusoy

ANKARA 
!smail Rü$tü Aksal, Hüseyin Balan, Osman Bölükba$ı, !brahim Sıtkı 
Hatipo&lu, Rıza Kuas, Emin Paksüt, !lyas Seçkin, Hasan Tez, Ahmet Üstün



ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın (Yüzba$ı), Refet Eker

ARTV"N 
Turgut Altınkaya

AYDIN 
Mustafa "ükrü Koç, Mustafa Kemal Yılmaz

BALIKES"R 
Enver Güreli, Fennî !slimyeli, Süreyya Koç, Mesut Ozansü

B"LEC"K 
!smail Selçuk Çakıro&lu

BOLU 
Kemal Demir

BURDUR 
Fethi Çelikba$

BURSA 
Sadrettin Çanga, !brahim Öktem, Bahri Yazır

ÇANAKKALE 
Cihad Baban, "efik !nan

ÇANKIRI 
Dursun Akçao&lu

ÇORUM 
Hilmi !ncesulu Hasan Lâtif Sarıyüce, Nejdet Yücer

DEN"ZL" 
Muzaffer Karan, Hüdai Oral, Âtıf "oho&lu

D"YARBAKIR 
Metin Cizreli, Tarık Ziya Ekinci, Feyzi Kalfagil

ED"RNE 
Ahmet Bilgin, Türkân Seçkin

ELÂZI% 
Nurettin Ardıço&lu, Kemal Satır

ERZ"NCAN 
Âdil Sa&ıro&lu

ERZURUM 
Necati Güven, Gıyasettin Karaca, Adnan "enyurt

ESK"$EH"R 
"evket Asbuzo&lu, Hayri Ba$ar



GAZ"ANTEP 
Ali !hsan Gö&ü$, Hüseyin !ncio&lu, Hüseyin Yılmaz

G"RESUN 
Kudret Bosuter, Ali Cüceo&lu, M. Kemal Çilesiz

GÜMÜ$ANE 
Necati Akagün

HATAY 
Yahya Kanbolat, Re$at Musalo&lu, Hüsnü Özkan

"ÇEL 
Kemal Ataman, !smail Çatalo&lu, C. Sadık Kutlay

"STANBUL 
Çetin Altan, Sadun Aren, Hüseyin Ataman, Mehmet Ali Aybar, Suphi Baykam, 
Orhan Birgit, Orhan Erkanlı, Orhan Eyübo&lu, Co$kun Kırca, Abdurrahman 
"eref Lâç, !lhami Sancar, Selim Sarper, Fuad Sirmen, Re$it Ülker

"ZM"R 
"evket Adalan, "eref Baksak, Arif Ertunga, Cemal Hakkı Selek, Mustafa Uyar, 
Lebit Yurdo&lu

KARS 
Turgut Göle, Âdil Kurtel, Muzaffer "amilo&lu, Osman Yeltekin

KASTAMONU 
Adil Aydın, Âdil Toközlü

KAYSER" 
Fehmi Cumalıo&lu, Turan Feyzio&lu, Cengiz Nayman, Mehmet Yüceler

KIRKLAREL" 
Hasan Tahsin Uzun

KIR$EH"R 
Memduh Erdemir, Süleyman Onan

KOCAEL" 
!smail Arar, Nihat Erim

KONYA 
!hsan Kabadayı, !smet Kapısız, Yunus Koçak, Nazif Kurucu, Seyit Faruk 
Önder, Fakih Özfakih, Vefa Tanır

KÜTAHYA 
Himmet Erdo&mu$, Kemal Kacar

MALATYA 
Mehmet Delikaya, "aban Erik, Lûtfi Evliyao&lu, !smet !nönü

MAN"SA 
Muammer Erten, "evket Ra$it Hatipo&lu, Mustafa Ok



MARA$ 
Kemali Bayazıt, Vefik Pirinççio&lu, Hüseyin Yaycıo&lu

MARD"N 
!brahim Aysoy, Nazmi O&uz

MU%LA 
Seyfi Sadi Pencap, Turan "ahin

MU$ 
Nermin Neftçi

NEV$EH"R 
S. Hakkı Esato&lu, Ali Baran Numano&lu

N"%DE 
O&uzdemir Tüzün, Ruhi Soyer

ORDU 
Feridun Cemal Erkin, Ferda Güley, Arif Hikmet Onat

R"ZE 
Mazhar Basa

SAKARYA 
Hayrettin Uysal

SAMSUN 
Ya$ar Akal, Kâmran Evliyao&lu, !lyas Kılıç, Selâhattin Kılıç, Bahattin 
Uzuno&lu

S""RT 
Âdil Ya$a

S"NOP 
Hilmi i$güzar, Niyazi Özgüç

S"VAS 
Nasuh Nazif Arslan, Gıyasettin Duman, Orhan Kabibay, Kâzım Kangal, M. 
Kemal Palao&lu

TEK"RDA% 
Kemal Nebio&lu, Orhan Öztrak

TOKAT 
Fethi Alacalı, Cevdet Aykan, !rfan Solmazer

TRABZON 
Ahmet Çebi, Hamdi Orhon, Ahmet "ener, Ali Rıza Uzuner

TUNCEL" 
Hasan Ünlü



URFA 
Artalay Akan, Behice Hatko (Boran), Mahmut Çetin

U$AK 
Ali Rıza Akbıyıko&lu

VAN 
Mehmet Emin Erdinç, M. Salih Yıldız

YOZGAT 
!smail Hakkı Akdo&an, Yusuf Ziya Bahadınlı, Nuri Kodamano&lu, Celâl 
Sungur

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit, Kenan Esengin, Kâmil Kırıko&lu

(Çekimserler)
AFYON KARAH"SAR 
Muzaffer Özda&

A%RI 
Abdülbâri Aydo&an

ANKARA 
Alparslan Türke$

!STANBUL

Ahmet Tahtakılıç

KASTAMONU 
!smail Hakkı Yılanlıo&lu

MARD"N 
Rıfat Baykal, Fuat Uluç

N"%DE 
Mehmet Altınsoy

S"NOP 
Cemil Karahan

S"VAS 
Cevad Odyakmaz

(Oya katılmayanlar)
ADANA 
Kasım Gülek



ANKARA 
Orhan Alp

B"NGÖL 
Cemal Yavuz

B"TL"S 
Zarife Koçak

BOLU 
Hasan Özcan

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan

D"YARBAKIR 
Recai !skendero&lu

ESK"$EH"R 
Ertu&rul Gazi Sakarya

"SPARTA 
Tahsin Argun

"STANBUL 
Ali Fuat Ba$gil, Ferruh Bozbeyli

KARS 
Cengiz Ekinci

KASTAMONU 
Ahmet "evket Bohça

MAN"SA 
Sami Binicio&lu

MARD"N 
Seyfi Güne$tan

(Açık üyelikler)
Hatay 1





II. Demirel Hükümeti 
03.11.1969-06.03.1970



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Süleyman DEM!REL (Isparta) 03.11.1969-06.03.1970

Devlet Bakanı 
Refet SEZG!N (Çanakkale) 03.11.1969-06.03.1970

Devlet Bakanı 
S. Hüsamettin ATABEYL! (Erzincan) 03.11.1969-06.03.1970

Devlet Bakanı 
Gürhan T!TREK (C.S. Çankırı Üyesi) 03.11.1969-21.01.1970

Devlet Bakanı 
Mehmet Turhan B!LG!N (Erzurum) 03.11.1969-06.03.1970

Adalet Bakanı 
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 03.11.1969-06.03.1970

Milli Savunma Bakanı 
Ahmet TOPALO#LU (Adana) 03.11.1969-06.03.1970

"çi!leri Bakanı 
Haldun MENTE"EO#LU (C.S. Mu&la Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970

Dı!i!leri Bakanı 
!hsan Sabri ÇA#LAYANG!L (C.S. Bursa Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970

Maliye Bakanı 
Ali Mesut EREZ (Kütahya)  03.11.1969-06.03.1970

Milli E#itim Bakanı 
Orhan O#UZ (Eski$ehir)  03.11.1969-06.03.1970

Bayındırlık Bakanı 
Turgut Ya$ar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi)  03.11.1969-06.03.1970

Ticaret%Bakanı 
Ahmet DALLI (Bursa)  03.11.1969-07.01.1970 
Gürhan T!TREK (C.S. Çankırı Üyesi)  21.01.1970-06.03.1970

Sa#lık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri)  03.11.1969-06.03.1970

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet !hsan B!R!NC!O#LU (Trabzon)  03.11.1969-06.03.1970

Tarım Bakanı 
Mehmet !lhami ERTEM (Edirne) 03.11.1969-06.03.1970

Ula!tırma Bakanı 
Nahit MENTE"E (Aydın)  03.11.1969-06.03.1970



Çalı!ma Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski$ehir)  03.11.1969-06.03.1970

Sanayi Bakanı 
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana)  03.11.1969-06.03.1970

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sabit Osman AVCI (Artvin)  03.11.1969-06.03.1970

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Necmettin CEVHER! (Urfa)  03.11.1969-06.03.1970

"mar ve "skân Bakanı 
M. Hayrettin NAK!BO#LU (Kayseri) 03.11.1969-06.03.1970

Köyi!leri Bakanı 
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970

Orman Bakanı 
Hüseyin ÖZALP (Samsun)  03.11.1969-06.03.1970

Gençlik ve Spor Bakanı 
!smet SEZG!N (Aydın)  03.11.1969-06.03.1970



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Devre 3 Cilt 1 Birle!im 4 

Sayfa 43-70
07.11.1969 Cuma

B!R!NC! OTURUM 
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂT!PLER: Naci Gacıro#lu (Erzurum)
Kenan Aral (Tunceli)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — "imdi Sayın Ba$bakan tarafından Hükümet programı okunacak-
tır. Buyurun Sayın Ba$bakan. (A.P. sıralarından alkı$lar, “bravo” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mecli-
sin de&erli üyeleri;

1969 seçimleri neticesinde aziz milletimiz tarafından iktidar emaneti tevdi 
edilen, Adalet Partisinin Genel Ba$kanı olarak, Ba$bakanlık görevi, Sayın Cumhur-
ba$kanımızca tekrar uhdeme tevcih buyurulmu$ ve yeni Hükümet kurulmu$tur.

Büyük Meclisin, programımıza güvenoyu vermesiyle ba$layacak ve yüksek iti-
madınızın esirgenmedi&i müddetçe devam edecek olan hizmet ve gayretlerimizi ne 
$ekilde yürütece&imizin izahına geçmeden önce; siyasî hayatımızın bugünkü saf-
hası ve geçen devreleri ile ilgili olup açıklı&a kavu$masını faydalı gördü&ümüz bazı 
konular üzerindeki görü$ ve dü$üncelerimizin arzına müsaade buyrulmasını rica 
edece&im.

Sayın Milletvekilleri; 

Yeni bir çalı$ma devresine girmi$ bulunuyoruz. Geride kalan dört yılın muha-
sebesi, son seçimlerde bütün siyasî partiler tarafından ayrı ayrı açılardan yapılmı$-
tır. Bu münaka$aları tazelemekte fayda yoktur.

Gerçek $udur ki, dört yıl öncesine nispetle daha büyük bir Türkiye ile kar$ı 
kar$ıyayız.

Bu neticeye varmak kolay olmamı$tır.

1965-1969 devresi çetin siyasî $artlar altında geçmi$tir. 1924 ve 1961 Anaya-
salarının getirdi&i devlet nizamı ile yasama ve icra fonksiyonlarının birbirlerinden 
çok farklı olu$u; yepyeni durumlar yaratmı$tır. Demokratik camiada Türkiye’ye 
müstesna bir mevki sa&lamaya yardımcı olan ve yeni nizamla sa&lanan, geni$ hak 
ve hürriyetler, zaman zaman ölçüsüz bir $ekilde kullanılmı$tır. Türkiye’de gerek 



fikir, gerek hareket bakımından anar$ik bir hava yaratılmasının heveslileri, bu or-
tamdan a$ırı derecede faydalanabilmi$lerdir. "imdiye kadar memleketimizde alı$a-
madı&ımız ve yadırgadı&ımız olaylar ortaya çıkabilmi$tir. Bu ortam, zaman zaman 
ideolojik maksatlarla da istismar olunabilmi$tir.

Bu a&ır $artlara, aynı zamanda zararlı cereyanları ve olayları önlemekle görevli 
mercilerimizin ve yeni müesseselerimizin, memleketin de&i$mi$, siyasî iklimine in-
tibakındaki mü$külata ra&men, ola&anüstü usullere ba$vurulmadan Parlamento ve 
Hükümet krizlerine fırsat bırakılmadan, Türk demokrasisinin i$leyi$inde her hangi 
bir duraklamaya ve sarsıntıya maruz kalınmadan bu devreye gelmi$; aynı zamanda 
içerde istikrar, dı$arıda itibar sa&lamı$ bulunuyoruz.

Geçen devrenin olumsuz $artları yanında cesaret verici geli$meler de vardır. 
E$it haklardan herkesin en geni$ $ekilde yararlanabilmesi, iç barı$ın sa&lam temel-
ler üzerine kurulabilmesi, yakın geçmi$in tortularının ortadan kaldırılabilmesi, bu 
dönemin belli ba$lı vasıfları olmu$tur.

Türk demokrasisi bu devrede çok de&erli denemeler geçirmi$tir.

"urası muhakkaktır ki, Türkiye ile beraber meseleleri de büyümektedir. Gittik-
çe daha da büyüyecektir. Önemli olan cihet, milletin sinesinde $uurla$an yepyeni 
ihtiyaçların, iktidarı ile muhalefeti ile hepimize büyük görev ve ödevler, a&ır sorum-
luluklar yükledi&idir.

Bu güçlükleri yenebilmek için asgari bazı mü$terekler etrafında toplanmaya 
mecbur oldu&umuza inanıyoruz. Nasıl bir Türkiye istedi&imiz hakkında bütün zi-
hinlerde bir mutabakata varmak ihtiyacındayız.

Sayın Milletvekilleri;

Anayasamız; gerek ayrı ayrı, gerek toplumla birlikte, her yurtda$ımızı özgür, 
varlıklı ve mutlu kılacak hakları ve hürriyetleri, ba$ hedef olarak ele almı$ ve bun-
larla ilgili hükümleri kesinlikle belirtmi$tir.

Bu amaçların gerçekle$tirilmesi için Anayasanın kurdu&u idare $ekli; millî de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu vasıflardan birini di&erinden üstün 
görmeden ve hiç birini zedelemeden, devlet nizamının ahenkli ve dengeli olarak i$-
letilmesi, icranın ba$ görevdir. Kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet 
ve millî güvenlik gibi, devlet ve milletin beka ve selameti ile ilgili sebeplerle ve ka-
nun yoluyla bile olsa, hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayaca&ının ve iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmanın ancak demokratik yollarla gerçekle$tirilebilece&inin 
Anayasamızda açıkça belirtilmi$ olması; bu kesin inancımızın sa&lam dayana&ıdır.

Hükümetimiz bu anlayı$ içinde; Anayasamızın getirdi&i geni$ hak ve hürriyet-
lerin $a$maz savunucusu ve sabırlı uygulayıcısı olmakta devam edecektir. Bu taah-
hüdümüzün imtihandan geçmi$ teminatı; hak ve hürriyetleri tam olarak korumak 
için geçen dört yıl zarfında gösterdi&imiz titiz itinanın millet vicdanında yarattı&ı 
rahatlık ve huzurda yatmaktadır.



Ancak $u cihet de unutulmamalıdır ki hak ve hürriyetler; !nsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi ile Avrupa !nsan Hakları Sözle$mesi’nin de belirttikleri gibi, 
devlet ve hukuk düzenini yok etmek ya da hak ve hürriyetleri tahrip eylemek için 
kullanılamazlar.

Hürriyet refah ve saadet içinde ya$ayan bir Türkiye yapmak hedefi; gerçek 
demokrasilerin reddetti&i denenmi$ baskı metodlarına, vatanda$ın milli hislerini 
veya dini inançlarını zedeleyen davranı$lara, milleti her ne sebeple olursa olsun 
birbirinden ayırt edici, bölücü tutumlara ve halkın bütününü gözönüne almayan ni-
yet ve tasarruflara ba$vurmak yoluyla gerçekle$tirilemez. Biz Anayasamızın kendi 
yarattı&ı temel nizam dı$ında hiç bir doktrine ba&lı ve razı olmadı&ının kesin inancı 
içindeyiz.

Bu görü$lerimiz; seçimlerde bütün açıklı&ı ile kamuoyumuzun bilgisine sunul-
mu$ milletin karar ve tasvibi alınmı$tır.

Artık rejim ve seçim tartı$malarını kendi alanına terk edip geriye atarak istik-
rar ve hürriyet içinde refah yoluna yönelmek için millet ve memleket hizmetinde 
yerlerimizi almanın zamanı gelmi$tir.

Sayın Milletvekilleri,

Biz 1969 seçimleri neticelerinin siyasi hayatımızda olumlu geli$meler kayde-
dildi&ine bir i$aret sayılaca&ı kanısındayız. Demokratik rejimimiz, genel takdire 
mazhar olacak $ekilde güç kazanmı$tır.

Türk milleti bu seçimlerde siyasi partilerin memleket idaresinde yöneldi&i isti-
kametler kar$ısında hakemlik yapmı$tır. Bu seçimlerin siyasi hayatımıza getirdi&i 
istikrarlı ortamı iyi kullanmak, ana meselelerde de&i$ik partiler arasındaki ayrılık-
ların hallini seçim meydanlarına bırakmak, aynı açıdan baktı&ımız konuları hızla 
milletin hizmetine koymak memleket meseleleriyle ilgili di&er görü$ farklarımızı 
da hepimize açık olan bu hür ve serbest kürsüde iyi niyetle çözmeye çalı$mak; $u 
Yüce Meclis’in çatısı altında birlikte sorumluluk yüklenmi$ olan bütün siyasi parti-
ler için milli bir görev halini almı$tır. Hangi kanattan gelirse gelsin, Türkiye’nin çe-
$itli problemlerini çözebilecek, milleti refaha kavu$turacak ve temel nizamı aksat-
mayacak her türlü çare ve tedbiri; milli idarenin yegâne tecelligahı olan bu kürsüde 
görü$ülüp tartı$arak gerçekle$tirme ve bu suretle millet teveccühüne layık olma 
yolları hepimiz için açık olarak önümüzde bulunmaktadır.

Bu çileke$ memleketi, artık gecikmi$ bir hakkı haline gelen huzur ve refaha 
en kısa zamanda kavu$turmak için gerçekle$tirilmesi gereken büyük ve güçlü hiz-
metler bizi beklemektedir. Bu hizmetler, Yüce Meclisimizde halen liyakatle tem-
sil edilmekte olan Sayın Muhalefet Partilerinin devrinde tamamlanabilirse bunun 
$erefi bu çalı$maları sevk ve idareye büyük Türk Milletince memur edilen iktida-
rımızınkinden elbette ki daha az olmayacaktır. Millet ve memleket için mutlu ve 
büyük eserlerle dolu geçmesini temenni etti&imiz aynı zamanda çok çetin $artların 
bizi beklemekte oldu&una kaani bulundu&umuz 1969-1973 çalı$ma devresine, Hü-



kümetimizin bu anlayı$ içinde girmekte oldu&unu Yüce Heyetimize arz ve temin 
eylemekten müstesna bir zevk duymaktayım.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz iktidarla muhalefetin aynı bünyenin unsurları oldu&una inan-
mı$ bir zihniyete sahiptir. Muhalefeti yok farz edemeyece&imize onun haklarını 
kendimizinki kadar savunmakla mükellef oldu&umuza nasıl inanıyorsak muhale-
fetin de son sözün kendisinde olmadı&ının takdiri içinde bulundu&una o nispette 
kaani olmak ihtiyacındayız. Geçen dört yıl zarfında gerek muhalefetle gerek de-
mokratik rejimin di&er müesseseleriyle iktidar arasındaki diyalo&un daima açık 
ve serbest kalması hususunda gösterdi&imiz dikkat; bu zihniyeti samimi olarak 
tatbikata inikâs ettirdi&imizin kesin bir delilidir. Geçen devre içinde basının sos-
yal kurulu$ların, sendikaların, hülasa her türlü müesseselerin; fikir ve tenkitlerini 
mazide hiç bir zaman görülmemi$ bir hürriyet ve serbesti içinde izhar edebilmeleri 
daima mümkün olmu$tur. Zaman zaman görülen ve icranın me$ru hak ve tasarruf-
larını veya kamu düzenini zedeleyen sınır ta$maları veya ifrat hakaretleri; bir yan-
dan mevzuatımızdaki bo$luklardan öte yandan a$ırı $iddet yollarına ba$vurmak-
tan kaçınılmasından ileri gelmi$tir. Aynı zamanda demokrasilerde, geleneklerin de 
kanunlar kadar önemli oldu&u ve hatalı davranı$ların ıslahı hususunda zamanın 
müessir bir unsur bulundu&u kanaatine de, tatbikatta sabırla yer verdik. Devletin 
gücünü her vesile ile göstermek hevesine kapılıp daha derin ho$nutsuzluklar ya-
ratmak yerine nerede lazımsa bu gücü orada kullanmak yolunu seçtik. Filhakika 
gerek hak tecavüzleri önlemekle görevli mercilerin gerek haklarını kullanırken bile-
rek veya bilmeyerek hatalı hareket edenlerin; zamanla tecrübe kazandıkları ve ta$-
kınlıkların azaldı&ı görülmektedir. Ancak hak ve hürriyetlere yönelecek tecavüzlere 
kar$ı hükümeti gerekti&i $ekilde müessir kılacak bazı kanuni tedbirlerin alınmasına 
da ihtiyaç duyuldu&unu bu vesile ile belirtmekte fayda görmekteyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz din ve vicdan hürriyetini bütün vatanda$larımızın do&u$tan var 
olan kutsal ve medeni hakları olarak görür. Bu haklar, Anayasamızın teminatı al-
tındadır.

Hürriyetlerin en geni$ $ekilde korkusuz endi$esiz, kanun dairesinde serbestçe 
kullanılmasının sa&landı&ı bugünkü ortamda, vatanda$larımızın din ve vicdan hür-
riyetinden de bütünü ile ve tam bir açıklık ile istifade etmeleri mümkün kılınmı$tır.

Anayasamızın teminatı altında bulunan din ve vicdan hürriyeti, hiç bir $ekilde 
tehlike sebebi olarak gösterilemeyece&i gibi, laiklik prensibi, vatanda$ın dini ihti-
yaçlarının kar$ılanmasında bir baskı vasıtası de&il bir teminat olarak görülmelidir.

Her sahada kalkınma halinde bulunan memleketimizde, maddi kalkınmanın 
yanı sıra manevi inanç ihtiyacını kar$ılayacak modern hayatın icaplarına uygun iyi 
e&itim görmü$ din adamlarının yeti$tirilmesine devam olunacaktır.



Din görevlilerinin ifa ettikleri vazifenin de&er ve önemi nazara alınarak hayat 
$artlarının düzeltilmesi için gereken tedbirlerin alınmasına devam olunacaktır. Bu 
arada vekil imam - hatiplerin bugünkü durumları ıslah edilerek adil bir ücret alma-
ları sa&lanacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

1969 Türkiye’sini, yakın mazideki Türkiye ile dahi kıyas etmeye imkân kalma-
mı$tır. Büyük Milletimiz kısır iç çeki$meler faydasız tartı$malar yerine verimli bir 
hizmetler devri açılmasının özlemi içine girmi$tir.

Memleketimizin bir kısmı asırlık ihmallerden bir kısmı sosyal yapımızdan 
gelen köklü dertlerini, seçim devrelerine sı&acak imkânlar çerçevesinde geride bı-
rakmanın gerek Hükümetimizin gerek bizden sonra gelecek iktidarların en önemli 
görevi ve ba$ sorumlulu&u haline gelmi$ oldu&unun tam idraki içindeyiz. Hüküme-
timiz önümüzdeki çalı$ma devresine bu inançlarla girmektedir.

Günlük hayatında tümüyle Türk milletini çevreleyen meselelere acil bir çözüm 
yolu getirmek ve günden güne büyüyen geli$en geni$leyen Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
kar$ılamak temel hedefimiz olmakta devam edecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Biz seçim sisteminin ıslah edilmesi lüzumuna inanıyoruz.

Büyük bir kısmı bakımından iktidar de&i$ikli&i ile ilgili olmayan seçimlerin çok 
sık yapılması seçmen vatanda$a seçimlere kar$ı bıkkınlık e&ilimi do&urmaktadır. 
Bu e&ilimin giderilmesinde demokrasimizin istikbali bakımından toplumun hayati 
menfaatleri vardır. Bu amaçla seçimlerin birbiri ardına çok sık yapılmasını önleye-
cek tedbirlere ihtiyaç oldu&u dü$üncesindeyiz.

Seçimlerin, yargı organlarının ve hâkimlerden kurulu Yüksek Seçim Kurulu-
nun genel yönetim ve denetimi altında yapılmasını zaruri görmekle beraber seçim 
mevzuatındaki hükümlerin seçmen oyu ile seçilmemi$ kimselerin seçmenin $uurlu 
iradesi dı$ında seçilmi$ farz olunmasına de&il fakat seçmen iradesinin fesatsız teza-
hür edebilmesini sa&lamaya matuf olması lâzım geldi&ine inanmaktayız.

Bu maksatları temin edecek mevzuat de&i$iklerinin Anayasa tadillerini gerek-
ti&i hallerde iktidarla muhalefet arasında bir i$ birli&inin demokrasimizin geli$me-
sine ve memleket menfaatlerine yararlı olaca&ı kanaatindeyiz.

Esasen Seçim Beyannamesinde Anayasa de&i$ikli&i ile ilgili olarak ifade etti&i-
miz ıslahatı gerçekle$tirebilmemiz ancak di&er partilerin iltihakı ile gerekli ço&un-
lu&u sa&ladı&ımız takdirde mümkün olacaktır.

Devletin müessir hale getirme yolundaki tedbirlerin önemli bir cephesini, Hü-
kümetin müessir i$lemesini sa&layacak tedbirlerde görmekteyiz. "üphe yoktur ki 
Parlamentonun üstünlü&ü prensibi tabii olmakla beraber modern devletin faali-
yetlerinde Hükümet ve idare olarak yürütme organı gerek kanunların uygulanması 
ve gerek kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından en mühim unsuru te$kil eder.



Devletle vatanda$ arasındaki temas ve münasebetlerin büyük kısmı, Hükümet 
ve idarenin çalı$ma ve hizmet sahaları içinde cereyan eder. Vatanda$ın Devletten 
bekledi&i hizmetlerde $ikâyet konuları Hükümetin karar ve muamelelerinde ge-
rekli sürat ve istenilen isabet ve müessiriyetin sa&lanması ile ortadan kalkacaktır. 
Yüzbinlerce kamu görevlisinin çe$itli te$kilât içinde merkezi ve mahalli idarelerde 
kamu ve müesseselerinde yürüttükleri hizmet yurdun her yerinde ve günün her 
saatinde vatanda$lar tarafından devamlı olarak de&erlendirilmekte ve en küçük bir 
aksaklık bile bütün Devlet ve Hükümet mekanizmasını sorumlu tutan tepkilere se-
bep olmaktadır. Bu bakımdan birbirine ba&lı çok çe$itli te$kilatın vatanda$a en mü-
kemmel $ekilde hizmet davası etrafında ahenkli ve müessir bir çalı$ma nizamına 
girmesini zaruri görüyoruz.

Yürütme organının müessir hale getirilmesi bir taraftan onun bünye ve i$le-
yi$inin ıslahı meselesidir. Di&er taraftan yargı organı ile yürütme organı arasında-
ki münasebetlerin yürütme tasarruflarını tesirsiz duruma dü$ürmeyecek bir ölçü 
içinde düzenlenmesi meselesidir.

!cranın müessiriyetini artırmak maksadıyla yapılacak ıslahatın hedefi merkezi 
hükümet te$kilatının ve mahalli idarelerin kanunları uygulama ve kamu hizmetle-
rini yürütmede zamandan insan gücünden ve paradan tasarruf sa&layacak ve daha 
iyi hizmet edecek surette yeniden te$kilâtlanması ve çalı$ma usullerinin bu mak-
satlara göre rasyonelle$tirilmesidir.

Bu mülahazaların ı$ı&ı altında, idaredeki ıslahatın yönelmesi gereken hedefle-
rini $öylece özetlemek mümkündür.

1. Kanunların uygulanmasında vatanda$ i$lerinin görülmesinde yetki ve gö-
revlerin Bakanlar Kurulunda toplanması yerine karar yetkileri i$ bölümü esasına 
göre ilgili Bakanlıklara bırakılacaktır.

2. Hizmetlerin vatanda$ın aya&ına götürülmesi bakımından i$lerin merkezde 
toplanması yerine illerde hatta ilçelerde Devlet te$kilatının vatanda$ ihtiyacı ile te-
mas sathı üzerinde neticelendirilmesine çalı$ılacaktır.

3. Bakanların yetkileri altında bulunan te$kilatın idaresinde ba$lıca amir du-
rumundaki yüksek dereceli memurları seçmek hususunda takdir yetkileri Anaya-
sanın icabına uygun olarak kabul edilecek. Bakanın müste$ar ve genel müdür gibi 
do&rudan do&ruya kendi sorumlulu&u ile alakalı görevlerde çalı$anları de&i$tire-
bilmek yetkisini bu derecelerdeki memurların müktesep maa$ haklarını mahfuz 
tutma esası ile ba&da$tıran bir tatbikata gidilecektir. Danı$tay kararlarıyla bugün 
memurun muayyen memuriyette kalma teminatı haline getirilen sübjektif hakları 
sadece müktesep hakların korunmasına inhizar edecektir.

4. Lüzumsuz yazı$malara mahal vermeyecek usuller tatbik edilecek kanunlar-
da açıkça tasrih edilmi$ tahditler olmadıkça vatanda$ haklarını keyfi $ekilde daral-
tıcı bir takdir yetkisi hiçbir idare kademe için kabul edilmeyecektir.



5. Kanuna aykırılı&ı yetkili mercilerin kararıyla sabit olmu$ konularda hatala-
rın düzeltilmesinden kaçınılmayacak vatanda$ları mutlaka mahkemeye ba$vurma-
dıkça hakkını alamayacak yollara sürüklemeyi marifet sayan zihniyete son verile-
cektir.

6. Memurların mesleki bilgi ve ahlaki vasıflarını takviye ve te$vik edecek Dev-
let idaresinin bilgi ve fazilet disiplini içinde kamu hizmetlerini daha tesirli seviyeye 
çıkaracak yeti$tirme mükâfat ve müeyyideler sistemleri konulacaktır.

7. Yurt içinde ve yurt dı$ında temsil birli&i sa&lanacak valilerin kaymakamla-
rın ve büyük elçilerin hizmetlerin görülmesinde genel koordinasyonu sa&layacak 
ve Devletin gözü kula&ı olacak $ekilde yeterli yetkilerle teçhisi cihetine gidilecektir.

8. Kalkınma Planının hazırlanmasında ve uygulanmasında mahalli idarelere 
dü$ecek görevleri kar$ılayacak $ekilde mahalli idareler yetki, sorumluluk ve kay-
naklarla teçhiz edilecektir.

9. Plan uygulamasında edinilen tecrübeler göz önünde tutularak, planlı kal-
kınmanın Devlet bünyesine uygunlu&unu sa&layacak tedbirler alınacaktır. Böylece 
idari bünye ve mevzuat planlı kalkınmanın icaplarına cevap verir hale getirilecektir.

10. Ba$bakanlı&a ba&lı üniteler yeniden düzenlenecektir.

11. Bakanlık kurulu$ları yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemede Türkiye’nin 
gelecek yıllardaki ihtiyaçları göz önünde tutulacak hizmet tekerrürleri yetki teda-
hülleri ve bunların do&urdu&u israf önlenecektir.

12. Bakanlar kurulunun yetki ve görevleri yeniden düzenlenecektir.

13. Finansman kurulu$larının görev yetki ve sorumlulukları yeniden düzenle-
necektir.

14. Kamu iktisadi te$ebbüslerinin daha rasyonel çalı$ır hale getirilmesi için gi-
ri$ilen yeniden düzenleme çalı$malarına devam olunacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

!ktisadi durumlarının ve hayat $artlarının ıslahı gereken gruplar arasında sa-
yıları büyük bir yekun tutan kamu personeli ile ilgili meseleler elbette ki acil bir 
ehemmiyet arz etmektedir.

!ktisadi devlet te$ekkülleri mahalli idareler ve belediyeler personeli de dâhil 
olmak üzere devlet hizmetinde çalı$an bütün personelin hayat $artlarını ıslah için 
memleketimizin kaynaklarının elverdi&i nispette gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu arada asgari geçim seviyesinin altında ücret alan memur ve hizmetliler 
maa$ ve ücretleri ilk merhalede asgari geçim seviyesine çıkarılacaktır.

Asgari geçim seviyesinin üstünde maa$ alan memur ve hizmetlilerin de gör-
dükleri hizmete göre hayat $artlarını ıslah edici tedbirlere ba$vurulacaktır.

Bilumum kamu personelinin huzur içerisinde çalı$abilmeleri için, bir taraftan 
asgari hayat $artlarına intibakları yapılırken, di&er taraftan da adil bir ücret denge-



si sa&lanacaktır. Ayrıca bütün memur ve hizmetlilerin sosyal güvenlik $artlarının 
artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Devlet Personel Kanununun mali hükümleri, yukarıda belirtilen esaslar 
dâhilinde ıslah edilecektir.

Kamu hizmetlerinden emekli olanların ve bunların dul ve yetimlerinin hayat 
$artlarını düzeltici mahiyetteki tedbirlere devam edilecektir. Bu arada devlet me-
murlarının aile efradının ve emekli dul ve yetim aylı&ı alanların tedavilerinin dev-
letçe sa&lanması konusu ele alınacaktır.

Sayın Milletvekilleri;

Planlı kalkınma ve refah devletini kurma kalkınma politikamızın temelini te$-
kil eden ba$lıca yol olmaya devam edecektir. Planlamayı yüksek bir hayat seviyesine 
ula$mada ihtiyaçları ve imkânları artan medeni ve ileri bir toplumu yürütmede ras-
yonel bir politika izlemenin ba$lıca aracı olarak kabul ediyoruz. Böyle bir toplumun 
kalkınma hamlesini daha da yo&unla$tırmak için iktisadi bilgileri toplamayı geli$-
tirmek istatistiklerimizi ve kalkınma politikamıza rehberlik eden ilmi malzemeyi 
arttırmak ve zenginle$tirmek için sarf edilen çabalara hız verece&iz.

Planı iktisat politikasına devlet müdahalesini ve kontrolünü artıran bir vasıta 
de&il fakat kalkınma potansiyelimizi ilmi metotlarla tam olarak de&erlendirmede 
zaruri bir yol telakki eden siyasi ve iktisadi felsefemize uygun $ekilde yürütmeye 
devam edece&iz. !ktisadi planlamayı hür ve demokratik ülkelerin ileri verimli ve 
piyasa ekonomisine uygun bir politika vasıtası kabul ederek özel te$ebbüs için yol 
gösterici destekleyici ve te$vik edici bir yönde geli$tirece&iz.

!ktisadi kalkınmamızın ba$lıca potansiyelini gücü hızla ve devamlı $ekilde ar-
tan vatanda$ kütlesinde yani özel sektörde görmekte ve buna önemli katkıda bu-
lunan kamu sektörü ile dı$ âlemden gelecek kaynakları ihmal edilmesi mümkün 
olmayan unsurlar olarak mütalaa etmekteyiz. Bu sebeple önümüzdeki dönemde de 
karma ekonominin bu bünyesinden yararlanarak üç kanaldan gelen kaynakları en 
yüksek kalkınma hızı temin edecek $ekilde ahenk ve verim içinde kullanmaya de-
vam edece&iz.

Bu arada, iç imkânlarımıza ek bir kaynak olarak yabancı sermayeyi yurt kal-
kınmasına yararlı oldu&u ölçüde te$vike devam edece&iz. Böylece kalkınmamız için 
bütün iç ve dı$ imkânları azami $ekilde harekete geçirerek yabancı sermaye ile bir-
likte yeni teknolojilerden sevk ve idare metot ve tecrübelerinden yurdumuzun fay-
dalanmasını sa&layaca&ız.

Bilimsel ve teknolojik geli$meler iktisadi kalkınma ve sosyal geli$melerin sa&-
lanmasında en müessir bir vasıtadır.

Ça&ımızda teknolojik yenilik ve geli$melerin meydana getirdi&i verimlilik is-
tihsalin ana unsurlarından biri olmu$tur. Teknolojik geli$melerin temelinde bilim-
sel çalı$ma ve ara$tırma vardır.



Memleketimizde yüksek ö&renim kurumları kamu kurulu$ları ile bir takım ik-
tisadi devlet te$ekkülleri bünyesinde ara$tırmalar yapılmaktadır. Fakat bu müesse-
selerde genellikle ara$tırmanın önemi yeterince anla$ılmamı$ çalı$malar arasında 
gerekli i$birli&i sa&lanamamı$ ara$tırmaların organize edilmesi bir arada yönetil-
mesi ve özendirilmesi için gerekli ortam henüz yaratılamamı$tır.

Bu ortamın yaratılması ve gerekli i$birli&i ve organizasyonun kurulması sure-
tiyle çalı$malardan daha verimli sonuçlar alınması sa&lanacaktır.

Bugün geli$mi$ memleketler ile geli$mekte olan memleketler arasındaki en bü-
yük mesafe teknolojidir. Teknoloji açı&ı kapatılmadıkça geli$mi$ memleket haline 
gelmek mümkün de&ildir.

Bir taraftan kendi ilim ve ara$tırma müesseselerimizin memleket $artlarına 
uygun usulleri ve metotları geli$tirmeleri te$vik edilecek di&er taraftan ileri mem-
leketlerden teknoloji ve sevki idarenin en son bulu$larının alınmasına devam olu-
nacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Siyasi istikrar yanında vatanda$ın her türlü emniyetini gezi ve çalı$ma hürriye-
tini teminat altında bulundurmanın lüzum ve ehemmiyeti izahtan varestedir. Ada-
letin süratli ve adil ölçülerle tevziine duyulan ihtiyaçla birlikte vatanda$ın can ve 
mal güvenli&inin de sa&lanması için gerekli tedbirlerin alınması lüzumunun devlet 
müessesesine ruh ve hayat veren unsurların ba$ında geldi&ine inanıyoruz. Asayi$in 
korunması Hükümetimizin bütün dikkatini üzerinde teksif etti&i bir konu olmakta 
devam edecektir.

Birçok memleketlerde görülen toplum hadiselerinin yurdumuzda da tesirini 
gösterdi&i zaman zaman gösteri yürüyü$ ve grev haklarının kanun sınırlarını a$a-
rak kullanıldı&ı bir takım i$gal hareketlerine tevessül olundu&u bir vakıadır. Esefle 
söyleyelim ki bu hadiselere karı$an maksatlı tahriklere de rastlanmı$tır. Ancak hak-
ların kötü kullanılmasına ve bu yüzden ba$kalarının zarar görmesine göz yumul-
ması hiç bir zaman mümkün olamaz. Hükümetimiz tecavüzler kimden ve nereden 
gelirse gelsin bunları kanun yoluyla kar$ılamaya kararlıdır. Bu maksadı teminen 
yetkili zabıta kuvvetleri vasıtasıyla kanunlar daima hâkim kılınacak vatanda$ları-
mızın güven içinde ve korkusuz ya$ama haklarının zedelenmesine fırsat ve imkân 
bırakılmayacak, emniyet kuvvetlerinin sayısı ihtiyaca cevap verecek $ekilde artırı-
lacak, cihazları ikmal olunacak, gerekti&i $ekilde e&itimleri sa&lanacak ve bu konu 
ile ilgili kanuni, idari bütün tedbirler tamamlanacaktır.

Suçluların takibi ve cezalandırılması yanında, suçların önlenmesi görevini de 
müessir $ekilde yerine getirecek bir seviyede, emniyet ve jandarma te$kilatını tak-
viye ve teçhiz etmek kararındayız.

Üzücü ve zararlı bir hal alan trafik kazalarını önleyebilmek için, bir taraftan 
seyrüsefer $artlarına artık cevap veremez hale gelen ula$tırma sistemlerinin kapa-



sitesinin arttırılmasına devam olunacak, di&er taraftan bu te$kilatı bilgi teknik ve 
gerekli araçlarla teçhiz ederek kazaların önüne geçilmesi çareleri aranacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Demokratik rejimin be$i&i olan en ileri batı ülkelerinde bile memleketin ge-
lece&ini devralmak için nöbet bekleyen gençli&in, yeti$tirilmesi hususunda devlet 
nizamının korunmasından ve bekasından sorumlu olan Hükümetin, vazife dı$ı bı-
rakılmayaca&ı fikri her zaman oldu&u gibi bugün de de&erini muhafaza etmekte-
dir. Siyasi !ktidarların vazifesi üniversite bütçelerine tahsisat sa&lamaktan ibaret 
de&ildir. Rejimi ne olursa olsun hiç bir memleket istikbalin ümidini te$kil eden ço-
cuklarının, kendi devletinin dayandı&ı ilkelere kar$ı ve tek taraflı bir telkin altında 
yeti$tirilmesine müsaade etmemektedir.

Hükümet olarak biz; Anayasamızın üniversiteleri muhtar kılma esasının, on-
ları devletin ve aynı temel ilkeleri dı$ına da çıkaracak bir kapsam ta$ıdı&ı manasına 
alınamayaca&ına inanıyoruz. Üniversitelerimizi günümüzün ihtiyaçlarına uygun 
bir duruma getirebilmek için e&itim usullerinde gerekli ıslahatın yapılması ö&retim 
kadrosunda yeni bir zihniyetin yer alması lazımdır. Üniversite muhtariyeti mün-
hasıran müesseseye verilmi$ bir haktır. Bu anlayı$lardır ki, Hükümetimiz üniversi-
telerin muhtariyeti prensibini zedelemeden bir «Üniversiteler arası Yüksek Kurul» 
te$kilini lüzumlu görmektedir. Bu kurul ço&unlu&u üniversiteler tarafından seçil-
mi$ fakat içinde yetkili Hükümet uzuvları da bulunan bir organ olacak her çe$it 
ıslahat, tedbirlerini ele alacak, Hükümetle üniversiteler arasında i$birli&i kuracak 
ve e&itim, ara$tırma yayın ve danı$ma gibi faaliyetlerinde Anayasanın temel ilkeleri 
dı$ına çıkılmamasını sa&layacaktır. 

Anayasanın tadili ile alakalı olan bu te$ebbüsümüzde di&er siyasi partilerden 
gördü&ümüz ilgi ölçüsünde ba$arılı olmaya çalı$aca&ız.

Hükümetimiz Türkiye’de e&itimle ilgili olarak çe$itli meselelerin var oldu&u-
na inanmaktadır. Her Türk gencine istidadına göre e&itim imkânı sa&lamak yeni 
müesseseler kurmak zorundayız. Genel olarak e&itimin memleketimizin ihtiyaç-
larına uygun ve amaçlarına çevrik bir nitelik kazanması lüzumuna kaniiz. E&itim 
sistemimizi, bugünün ve gelece&in ihtiyaçlarına cevap verecek ve bütün kademeleri 
kapsayacak bir denge ve irtibat içinde düzenlemek programları ıslah eylemek kara-
rındayız.

Yüksek ö&retim gençli&inin içinde bulundu&u sosyal ve ekonomik $artların ak-
sayan taraflarını süratle giderece&iz. Her tip okulun dengeli $ekilde yurt sathına 
yayılması parasız yatılı ve burslu ö&renci sayılarının artırılması ve bunların köylü, 
i$çi, esnaf ve dar gelirli ailelere a&ırlık ve öncelik verilerek geli$tirilmesi, çalı$mala-
rımızın hedefini te$kil edecektir. Vakfiye $artlarına uygun vakıf sosyal hizmetleri 
ö&renci yurtları imaret ve muhtaçlara yardım tesisleri artırılacaktır. Hükümetimiz 
e&itimde fırsat ve imkân e$itli&inin her türlü vasıtaya ba$vurarak sa&lanması kara-
rındadır.



!htiyaçlara yönelmi$ ortaokullarımızı en küçük kasabalara kadar götürme po-
litikamıza devam edece&iz.

Kız teknik ö&retim kurumlarımız özellikle gezici kadın kursları yurdun her kö-
$esine ula$tırılacaktır.

!lkö&retimden üniversiteye kadar bütün ö&retim kurumlarının ça&ın yenilikle-
rine intibakı sa&lanacaktır.

Ö&retmen yeti$tiren müesseselerimizin her bakımdan geli$tirilmesine, ö&ret-
menlerimizin meslekleri içinde ilerlemelerine ve ö&retmenli&i cazip hale getirecek 
tedbirlere, öncelik verilmesine devam edece&iz.

Yeni yüksek okullar ve üniversiteler açılması ve mevcutların süratle geli$tiril-
mesi politikasına devamda kararlıyız.

Gençlerimizin her gün biraz daha elveri$li okuma, barınma, beslenme, dinlen-
me, bo$ zamanlarını de&erlendirme ve tedavi olma $artları artan bir hızla geli$tiri-
lecektir.

E&itim mensuplarının sosyal ve ekonomik güvenliklerini sa&lamak üzere “Milli 
E&itim Mensupları Yardımla$ma Kurumu” kurulacaktır. Her yıl artan üniversite ta-
leplerini kar$ılayabilmek maksadıyla üniversitelerde ve yüksek okullarda gece ö&re-
timi yapılması, yurdumuzun muhtelif yerlerinde fakülteler açılması, üniversiteler, 
yeni fakülteler ve yüksek okullar eklenmesi, mevcutların kapasitesinin arttırılması, 
kadroların temini, bazı üniversitelere mahrumiyet ödene&i verilmesi gibi hususlar 
için çıkarılan kanunlara yenileri eklenecektir.

Üniversite ö&retim üyelerinin zamanlarını ve çalı$malarını üniversiteye has-
retmelerini cazip kılmak, ö&rencilerin Anayasa hükümleri çerçevesinde yönetime 
katılmalarını mümkün kılmak, ö&retimde ara$tırmayı ve yayımı daha yeterli hale 
sokmak için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Yüksek ö&retim gençli&inin önemli bir kısmını yeti$tiren özel yüksek okulların 
Devlet okulları ile eri$ilmek istenen seviyeye uygun olarak faaliyet göstermeleri ve 
tespit edilen gerekli akademik ve maddi standartlara uymaları için, Devletin dene-
tim ve gözetimine devam olunacaktır.

Yüksek ö&retim gençli&inin içinde bulundu&u sosyal ve ekonomik $artları iyi-
le$tirici tedbirler geli$tirilecektir.

Herkes için e&itim, Milli E&itim Politikamızın ana hedefi olacaktır.

!lkokul ça&ındaki bütün çocuklarımızı okula kavu$turacak temel e&itim %100 
gerçekle$tirilecektir.

Okullarımızda e&itim görenlerin sayısı yanında, bilhassa e&itimin vasıflarını 
yükseltici tedbirleri de alaca&ız.

Ayrıca okul öncesi e&itim de lâyık oldu&u önemle ele alınacaktır.



Koruma kararı alınmı$, geli$meleri tehlikede bulunan kimsesiz çocukların ta-
mamını, yeti$tirme yurtlarına alma imkânı sa&lanacaktır. Böylelikle soka&a terk 
edilmi$ çocuk kalmayacaktır. Çocuk mahkemelerinin kurulması ve çocuk ıslah evle-
rinin geli$tirilmesi, adalet anlayı$ımıza sosyal bir veçhe kazandıracaktır.

Mektupla ö&retim metodu ile okullar arası seviye farklılı&ı giderilmeye çalı$ı-
lacaktır.

!lkö&retimle orta ve yüksek ö&retim arasında organik bir ba& kurulacak, okul 
programlarını ders kitaplarını ve ö&retim araçlarını geli$melere uygun olarak, de-
vamlı surette yenilemeye önem verilecektir.

Meslek okullarında orta ö&retimlerini tamamlayanların kabiliyetlerine göre 
üniversite ve yüksek okullara devam edebilmelerini fırsat e$itli&i bakımından 
imkân veren gerekli tedbirler alınacak, meslek okullarının programları bu maksada 
göre düzenlenecektir.

Hükümetimiz, bu maksatları teminen çe$itli görevlerin yarattı&ı i$ hacminin 
baskısı altında kalan Milli E&itim Bakanlı&ının çalı$malarını verimli kılabilmek 
üzere, kültür ve gençlik i$lerinin ayrı bakanlıklar halinde idaresini uygun görmü$-
tür. Bu ayırma; milli kültürümüzün, ça&da$ medeniyetin bu konu ile ilgili çabalarını 
da izleyerek yaratıcı bir güç kazanmasına imkân verecektir.

Tarih ve kültür hazinelerimizin de&erlendirilmesi, ya$ayan nesillere tanıtılma-
sı için gerekli çaba sarf edilecektir.

Türk dilinin, birlik ve istikrar içinde kendi kaidelerine uygun, ilmi ve tabii yol-
larla geli$mesi ve zenginle$mesi bir ara$tırma konusu yapılacaktır.

Dilimizin geli$igüzel uydurma birtakım kelimelerle bozulması ve özle$tirilme 
bahanesiyle fakirle$tirilmesi önlenecek ve nesiller arasındaki ba&lantıyı tekâmül 
içinde devam ettirecek bir dil geli$mesi ve zenginle$mesi sa&lanacaktır. Bu maksa-
da hizmet etmek üzere bir “Dil Akademisi” kurulacaktır.

Yurt dı$ında bulunan soyda$larımızın Türk kültür ve varlı&ının korunması ve 
geli$tirilmesi için yapılan çalı$malara devam olunacaktır.

Türk kültür ve sanat eserleriyle, dünya tefekkürünün insanlı&a mal olmu$ eser-
lerinden müte$ekkil, geçen dönemde ba$ladı&ımız Bin Temel Eserlik yayın progra-
mını önümüzdeki dönemde tamamlamak kararındayız.

Örf adet ve geleneklerimiz müzik ve folklor eserlerimiz ortaya çıkarılıp, ilmi 
inceleme konusu yapılacak ve her sahada sanatçılarımız te$vik edilecektir.

Devlet Tiyatrosu Devlet Operası ve Balesinin daha da geli$mesi ve yurt sat-
hında daha geni$ halk kitlelerine hitap edebilmesi sa&lanacak, bu maksatla bölge 
tiyatroları kurulacaktır.

Memleketimizin tarihi ve turistik bölgelerinin arkeolojik karakterleri göz önü-
ne alınarak, müzeler açma, eski eserleri meydana çıkarma, bunları yurt içinde ve 
yurt dı$ında tanıtma çabalarımıza devam olunacaktır.



Türk medeniyet tarihinin canlı abidesi olan, eski eserlerin muhafazası ve bun-
lardan faydalanılması yanında yeni tesislerinin ve hayır kurumlarının geli$mesini 
de te$vik edece&iz.

Muhterem Milletvekilleri,

Türk Gençli&i bu memleketin milli ümitlerinin mihrakıdır. Gençli&imiz; mil-
letçe iftihar edebilece&imiz bir seviyeye yükselmi$ ve Büyük Atatürk’ün emanetine 
sahip olmanın sa&lam karakterli $uurunu daima muhafaza etmi$tir.

Zaman zaman rastladı&ımız üzücü davranı$lar bizi hatalı de&erlendirmelere 
sürüklememelidir. Dünyanın her tarafında görülen buhranların sosyal ve politik 
meselelere kar$ı cephe almanın bir parçası olan tezahürler ile kasıtlı ve zararlı dav-
ranı$ları birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Gençlik hareketlerinin, dünya 
gençli&i ile ortak ve memleketlere göre farklı sebeplerini iyice de&erlendirmemiz 
gerekmektedir.

Gençli&in bütün meselelerini tüm olarak ele almak suretiyle, bunlara en uy-
gun çözüm yollarını süratle getirmek kararındayız. Hürriyet içinde, refah yoluna 
yönelmi$ Büyük Türkiye idealini, memleketin yarınki sahipleri olan genç ku$aklara 
hedef olarak vermek ve onları zararlı cereyanlara kapılmadan bu inanç etrafında 
toplamak, günümüzün en önemli konusu haline gelmi$tir.

Yeni kurulan gençlik i$leriyle görevli Bakanlı&ın bu konulara ciddi $ekilde e&ile-
ce&ine ve Türk Gençli&inin haklı dertlerine en kısa zamanda isabetli çözüm yolları 
getirece&ine kani bulunuyoruz. Hükümetimiz bu u&urda her türlü imkânı sa&lama-
nın kesin kararı içindedir.

Bu arada sporla ilgili meseleler üzerinde de önemle durdu&umuzu belirtmek 
isteriz. Sporun ruh ve beden e&itimi bakamından de&erli bir vasıta oldu&una inanı-
yoruz. Her ya$ta herkesin sporla ilgisini te$vik amacıyla lüzumlu tesisler in$a edile-
cek bedeni ruhi ve fikri geli$meler için bir çalı$ma sistemi kurulacaktır. Beden Ter-
biyesi Kanunu de&i$tirilecek, Türk sporuna bütünüyle ve modern anlamda hizmet 
imkânları vermenin tedbirleri alınacaktır.

Gayemiz sporun kanun, nizam, ahlak ve disiplin ölçüleri içinde geli$mesini 
sa&lamak, amatör sporu da kitlelere yaymak suretiyle gençli&in moral ve fizik gü-
cünü artırmak olacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Devletin temel nizamını tahribe yönelmi$ herhangi bir davranı$ı Anayasamı-
zın reddetmi$ olmasına ra&men, bugün ba$ta komünizm olmak üzere çe$itli Anaya-
sa dı$ı cereyanlar ve propagandalar bazen açık bazen örtülü bir $ekilde yurdumuzda 
görülebilmektedir. Bu konularla ilgili suçların takibinde istenilen $ekilde müessir 
ve hızlı i$leyen bir mekanizmanın kurulmamı$ olması bazı hallerde de Anayasa dı$ı 
cereyanların muhtevasını tahlil ve tespite yetkili mercilerin farklı görü$lere sahip 
bulunması, bu gibi zararlı faaliyetlerin tamamıyla önlenmesini mümkün kılma-
maktadır.



Anayasamız herkesin dü$ünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve ba$ka yollarla 
tek ba$ına veya toplu olarak açıklayabilmesini ve yayabilmesini hiçbir kayda ba&-
lamamı$tır. "u kadar ki Türk Milletine tanınmı$ olan bu hakların ve hürriyetlerin 
ancak Anayasanın sözü ve özü ile belirtilen nizam içinde serbest olabilmesi de yine 
bir Anayasa icabıdır. Anayasanın ilgili hükümleriyle ve kesin çizgilerle açıklanan 
bu nizam, bölünmez bir bütün halinde milli $uur ve ülküler etrafında toplanmı$, 
Türk milliyetçili&inden hız ve ilham almı$, barı$çı Atatürk devrimlerinin tam $uu-
runa sahip, insan hak ve hürriyetini sosyal adaleti teminat altına almakla görevli, 
egemenli&in kayıtsız $artsız Türk Milletinde oldu&una inanmı$, milli, demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti yani Büyük Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu nizamda çok 
$ey var fakat bir $ey yoktur. Bu nizam içinde içgüdülere veya art fikirlere göre bir 
tercih yapıp, di&erlerini ihmal etmek mümkün de&ildir. Bunun içindir ki; Türk Ana-
yasasından bir hak alarak aynı yasanın kurdu&u nizamı yıkmanın mümkün ve hu-
kuki oldu&u kabul edilemez.

Hükümetimiz, sekiz yıllık uygulama süresince görülen aksaklıkları dikkate 
alarak, mevzuatımızdaki bo$lukların kanun yoluyla giderilmesi kararındadır. Hür 
tartı$ma ortamını asla ihlal etmeyecek $ekilde gerçekle$tirecek olan bu çalı$maları-
mıza, bütün siyasi partilerin yardımcı olaca&ını ümit ediyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz sosyal adaletin temel $artını, kabiliyetine göre herkesin bir i$e 
sahip olabilmesinde ve geçim seviyesine uygun bir gelir sa&lama imkânının bütün 
vatanda$lar için teminat altına alınabilmesinde görmektedir.

!$sizli&i önlemek için, istihdam imkânlarını plan hedeflerine uygun $ekilde 
geni$letmek, büyük sanayile$me hamlelerini geli$tirmek yolundaki gayretlerimizin 
artırılmasında kararlı bulunuyoruz. Yeni i$ sahalarının açılması, çalı$anların sayı-
sının arttırılması ve eme&inin kar$ılı&ını her i$çinin tam almasıyladır ki çekilen sı-
kıntıların azalaca&ına, refah yolunun açılaca&ına inanıyoruz.

Hükümetimiz iktisadi kalkınmamızı insan gücü, sermaye ve tabiat kaynakları-
nın ahenkli $ekilde kullanarak gerçekle$tirme yolunda olacaktır. Biz sermaye, emek 
ve te$ebbüsü birbirine muhtaç ve yekdi&erini tamamlayan ana unsurlar olarak gör-
mekteyiz. Bu itibarla dengeli bir çalı$ma ortamı yaratmanın, i$çilerimizin bugünü-
nü ve yarınını teminat altında tutacak tek yol olan sosyal güvenli&i sa&lamanın, i$ 
itibariyle ba$kalarına tabi olanları huzur, emniyet ve refah içinde bulundurmanın, 
bir devlet vazifesi oldu&unda tereddüdümüz yoktur.

Tarım sektöründe her ya$ta emek verenleri, hülasa çalı$an bütün hizmetlile-
ri kapsayacak $ekilde, sosyal güvenlik alanının geni$letilmesi, Hükümetimizin bu 
konu ile ilgili politikasının ana hedefidir.

Çalı$ma ve i$yeri $artlarının düzenlenmesine, i$çi sa&lı&ını çevreleyen bütün 
tedbirlerin tamamlanmasına, i$çi konutları için ayrılan fonların artırılmasına ve 
i$çilere ferdi mesken kredisi verilmesi i$lemine devam olunmasına önem vermek-
teyiz.



!$çi çocuklarının Sosyal Sigortalar fonundan getirilen burslarla e&itilmeleri 
imkânı geli$tirilecektir.

Tarım i$ kanunu tasarısı yürürlü&e konacak, tarım ve orman i$çileri sigorta 
kapsamına alınmı$ olacaktır.

Sosyal sigortaların kapsadı&ı risk alanları geni$letilecek ve i$sizlik sigortasının 
gerçekle$tirilmesi imkânları aranacaktır.

!$çi bütünlü&ünün sa&lanması ve devamını teminen, Türk sendikacılı&ının de-
mokratik sistem içinde güçlenmesine yardımcı olmak için, ilgili mevzuatta gerekli 
de&i$meler yapılacaktır.

!$çi memur ayrımını kanunla kesin bir $ekle ba&layaca&ız.

Bu arada çalı$maya hazır i$ gücüyle, bo$ i$yerleri arasındaki denge kurulunca-
ya kadar, dı$ memleketlere gönderilmesi zaruri gördü&ümüz i$çilerimizle ilgili her 
çe$it meseleleri de süratle düzenleme kararındayız. !$ ve !$çi Bulma Kurumunun 
$ikâyetlere konu olan aksaklıkları giderilecek, dı$ ülkelere çıkı$ formaliteleri sade-
le$tirilecektir.

Yabancı memleketlerdeki i$çi tasarruflarının yurda aktarılması ve dönü$lerin-
de kendilerine i$ imkânları ve güvenlik verecek tesislere yatırılması konularındaki 
tedbirlerin alınmasına devam olunacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Fertlerin sadece hak ve hürriyetlerini korumakla yetinen bir devlet, sosyal vas-
fını kazanamaz. Bizim sosyal devlet anlayı$ımızın yurtta$ların insan gibi ya$amala-
rı için, zaruri olan maddi ihtiyaçlarını gidermek çarelerini de, devlet vazifeleri içine 
alan bir kapsamı vardır. Bu anlayı$ın yalnız fert refahının de&il, demokratik reji-
min de bir teminatı oldu&u inancındayız. Bunun içindir ki dar gelirlileri yoksulları 
sıkıntıdan kurtarmak, korunmaya muhtaç çocuklara, sakatlara, bakıma muhtaç 
ihtiyarlara, el uzatmak, hülasa iktisadi bakımdan zayıf dü$mü$ vatanda$larımızın 
bu durumlarını gidermek için, almakta oldu&umuz ekonomik ve sosyal tedbirleri 
geli$tirerek devam ettirece&iz. Milli gelirin kalkınmaya ayrılan parçasıyla dengeli 
olarak sosyal yardım ihtiyaçlarını da kar$ılamak kararındayız.

De&i$ik gelir grupları ve bölgeler arasında dengeli bir iktisadi geli$me sa&lamak, 
milli gelirin fert ba$ına dü$en oranını arttırmak, kalkınmanın getirdi&i nimetlerde 
fırsat e$itli&i, yükledi&i külfetlerde takat ölçüleri prensiplerini daima mahfuz tut-
mak, kalkınmayı halkın eri$ilmi$ geçim seviyesini indirerek de&il yükselterek ger-
çekle$tirmek, çok sayıda vatanda$a i$ imkânı açmak, bu konu ile ilgili politikamızın 
temel direkleri ve kalkınma programımızın ana hedefleridir.

Müterakki vergiler dengeli $ekilde da&ılmı$ ve halkın yararına yönelmi$ kamu 
hizmetleri, e&itim, sa&lık ve di&er hizmetlerin, vatanda$ın ihtiyaçlarına göre dü-
zenlenmesi gibi tedbirlere önem vermekte devam edecek, bu alanda gerekli ıslahatı 
gerçekle$tirece&iz.



Tüm olarak toplumun ya$ama seviyesinin yükseltilmesi, artan gelir ve yükse-
len refahtan herkesin dengesizli&i giderici nispette pay alması gibi tedbirlere ön-
celik verilmekle beraber, milletimizin geçim sıkıntısından kurtulması çarelerinin 
bütün gücümüzü kalkınmaya yöneltmekle elde edilebilece&ine inanıyoruz. Türkiye 
halen, ekonomik kalkınmanın alt yapılarıyla me$gul bir memlekettir. Bu güne kadar 
gerçekle$tirdi&imiz ve peyderpey neticeleri alınmaya ba$lamı$ olan hizmetler, önü-
müzdeki plan devresi içinde de bekledi&imiz neticeleri vermeye devam edecektir. 
Ancak, bunu yaparken, servet ve gelir da&ılımı; bütün iddialara ra&men her rejimde 
mevcut, servet ve gelir farklarının ortadan kaldıracak bir çe$it iktisadi e$itlik he-
defi ile düzenlenemeyece&ini belirtmek isterim. Mevcut düzenimizin Türkiye’nin 
kalkınmasına ve ilerlemesine engel olmadı&ını, aynı zamanda toplumun çe$itli 
grupları arasında sefaleti önleyecek bir düzen içinde ya$ama lüzumuna inanıyoruz. 
Ancak, sosyal devlet anlayı$ının totaliter a$ırı akımların me$ru gösterilmesi veya 
temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesi ya da servet dü$manlı&ı gibi maksatlara 
alet edilmesine kar$ıyız.

Asırlık ihmallerin, sosyal yapımızdan gelen tarihi ve iktisadi sebeplerin bize 
devretti&i mirasın bir eseri olan yoksulluktan, birbirimizi sorumlu tutarak, bu kök-
lü derdi ortadan yok edemeyiz. Tartı$mamız lazım gelen, sıkıntının mevcudiyeti 
de&il, bunun izalesi için aldı&ımız tedbirlerin yeterlili&i konusu olmak gerekir. Biz; 
antidemokratik, taklit ve zora dayanan tedbirlerin cenderesi içinde ve toplum yara-
rı iddiası ile ferdi ezerek; vatanda$ı kendi ihtiyaçlarına yabancı sahalarda çalı$maya 
mecbur etmek suretiyle, refaha ve mutlulu&a kavu$manın mümkün ve isabetli bir 
yol oldu&unu reddeden bir zihniyete sahibiz. Devleti milletin ma$eri vicdanında 
beliren istikameti hiçe sayan, emreden bir varlık olarak göremeyiz. Devlet anlayı$ı-
mız; vatanda$a hizmet felsefesine dayanmaktadır. Biz, iktisadi hayatın en dinamik 
dayana&ı olan dürüst ve yurtsever hür te$ebbüse yol gösterici te$vik edici, yardımcı 
bir davranı$ın en do&ru yol oldu&una inanmı$ız. Artarak devam edecek olan hiz-
metlerimize ilave olarak, milletimizin müte$ebbislerimizin ba$arıları bizim hem 
ana hedefimiz, hem iftiharımız olacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Topyekun kalkınmamızın; ancak köyün ve köylünün refaha kavu$ması ile 
mümkün olabilece&ine inanıyoruz. Nüfusumuzun %70’ini te$kil eden köylü ve 
çiftçilerimizi kalkındırmak hedefine, milli bir mesele, bir medeniyet davası gözüyle 
bakıyoruz. !kinci Be$ Yıllık Kalkınma planımızın ana yapısı ve temel felsefesi bu 
ilkelere dayanmaktadır.

Hükümetimiz; köye medeni hizmetleri götürmeyi, köylüyü bu hizmetlerden 
yararlanacak iktisadi güce ula$tırmayı ana hedef olarak ele almaya devam edecektir.

Bu hedefi gerçekle$tirmek için, köyle ilgili yol, su, elektrik, e&itim, sa&lık, kredi 
ve tarım hizmetlerine önem vermekte devam edece&iz.

Çiftçinin alın terini de&erlendirebilmek için, mahsullerinin taban fiyatlarıyla 
desteklenmesi, devlet eliyle alım politikamız bir bütün olarak ve dengeli $ekilde 
yürürlükte kalacaktır.



!kinci Plân döneminin sonunda okulsuz köy kalmaması için, bütün gücümüzle 
çalı$aca&ız. Türkiye’de yolsuz, susuz, ı$ıksız köy bulundu&unu tarihi bir hatıra hali-
ne getirmek yoluna yönelmi$izdir. (A. P. sıralarından alkı"lar)

Her bölgenin arz etti&i özellik ve imkânlara göre, çe$itli ürünlerin de&erlendi-
rilebilmesi için, küçük sanayi tesislerinin köylerimize götürülmesi sa&lanacak; bu 
yoldaki te$ebbüsler, kredi, teçhizatlanma ve teknik yardım yolu ile te$vik olunacak-
tır.

Sahil köylerimizde ya$ayan vatanda$larımızın denizle olan münasebetlerini 
kolayla$tırmak ve müstahsil hale gelebilmelerini sa&lamak amacıyla, küçük barı-
naklar, iskeleler, çekek yerleri yapma&a hızla devam olunacaktır.

Su baskını, zelzele, yangın, don, kuraklık gibi tabii afetlerin sebep oldu&u ıstı-
raplar kar$ısında bütün yurtta$larımızın dertlerine ortak olmaya; devletin kudretli 
ve mü$fik ellerini onlara uzatmaya devam edece&iz.

Köye hizmet götüren kurulu$lar, yılların tecrübelerinden faydalanarak daha 
tesirli yetki ve usullerle kuvvetlendirilecek ve bu gayeye yönelmi$ çe$itli müesse-
seler arasında i$birli&i tesis edilecektir. Köylünün idare ile olan münasebetlerine 
kolaylık, ucuzluk ve sürat sa&layaca&ız.

Köy Kanununda, bütün faaliyetleri içine alacak özellikle yetki ve kaynak yö-
nünden günün ihtiyaçlarına cevap verecek de&i$iklikleri gerçekle$tirece&iz.

Köylülerimizdeki gizli i$sizli&i önlemek ve atıl i$ gücünü de&erlendirmek ama-
cıyla, el ve ev sanatlarının geli$tirilmesine, köy toplum kalkınması çalı$malarına 
önem verece&iz. Bu konu ile ilgili olarak araç ve gereçler için kredi ve pazarlama 
imkânları sa&lanacaktır.

Köylüye ev yeri verme, kendi evini yapana yardım etme konularıyla köy imar 
planı üzerinde önemle duraca&ız.

Köy kalkınma kooperatiflerinin kurulması te$vik edilecek, projelerin yapılma-
sı, özellikle kredi sa&lanması yeni usullere ba&lanacaktır.

Topraksız veya yeterli topra&ı bulunmayan köylüye, mevcut olan yerlerde Ha-
zine Arazisi da&ıtımı süratle ve adil bir $ekilde devam edecek, $ikâyete konu te$kil 
eden meseleler üzerinde gerekli usul ve mevzuat de&i$iklikleri süratle gerçekle$-
tirilecektir. Hedefimiz tarımda topyekûn üretimin artırılmasıdır. Aynı zamanda 
topraksız köylüyü topra&a kavu$turmaktır. Topraksız ve az topraklı köylülere yeter 
miktarda arazi satın alabilmelerini ve bu toprakları i$letebilmelerini teminen, ken-
dine elveri$li $artlar altında tesis ve edindirme kredileri açılacak ve böylece kredi 
yoluyla topraklandırma faaliyetlerine önem verilecektir. Ayrıca, modern i$letmeci-
lik esaslarına uygun $ekilde toprak rejiminin düzenlenmesi suretiyle de topraksız 
köylüyü toprak sahibi yapaca&ız.

Toprak - su hizmetlerine, özellikle küçük sulamalara öncelik ve a&ırlık verilme-
sine devam olunacaktır.



Sayın Milletvekilleri,

Köylü ve çiftçilerimizle ilgili meselelerimiz üzerinde dururken, büyük bir dava-
mız olan orman ve da& köylerimiz ve buralarda ya$ayan vatanda$larla ilgili konula-
ra da de&inmek ihtiyacındayız.

Memleketimiz için hayati önem ta$ıyan, tabii ve devamlı bir servet kayna&ı 
olan, ormanlarımızın, milli ekonomimize faydalı olarak geli$tirilmesi, i$letilmesi, 
de&erlendirilmesi ve bu yolla, orman içinde ve kenarında ya$ayan vatanda$larımıza 
geçim imkânları sa&lanması, bu konu ile ilgili politikamızın temel hedefidir.

Ormanlarımızda istihsal miktarımızın artırılması, yeni a&açlarımızın geli$tiril-
mesi, imar, yol yapımı ve erozyonu kontrol çalı$malarına hız verilmesi, çe$itli sana-
yi tesislerinin kurulması ile yeniden i$ gücü yaratmak ve bu suretle orman bölgeleri 
halkına geni$ seçim imkânları sa&lamak kararındayız. Aynı zamanda yıllar yılı bi-
rikmi$ orman mahsullerini de&erlendirmek ve milli ekonomimize yeni kaynaklar 
katmak imkânı da bu yolla gerçekle$mi$ olacaktır.

Da& ve orman köylerinin alt yapı tesislerinin tamamlanmasına öncelik verece-
&iz. Ula$ım ve nakliye imkânı sa&layaca&ız.

Dar arazili ve az verimli orman köylerinde ya$ayanların, topraktan daha çok 
gelir sa&layabilmeleri için, bu bölgelere elveri$li bitki çe$itlerini belirtecek ve bunla-
rın ekimini te$vik edece&iz. Orman bölgelerindeki hayvancılı&ı desteklemek ve ge-
li$tirme tedbirlerini ele almak; üzerinde önemle durdu&umuz konular arasındadır.

Orman mahsulleri endüstrisinin geli$tirilmesine kararlıyız. Bu sayededir ki, 
mevcut ham maddelerin en iyi $ekilde de&erlendirilebilmesi ve orman içerisinde 
ya$ayan yurtta$larımıza i$ ve geçim imkânları elde edilmesi mümkün olacaktır.

Di&er siyasi partilerimizden gördü&ümüz ilgi ölçüsünde, orman suçlarının ge-
nel af konusu olamayaca&ına dair Anayasada mevcut hükmün kaldırılmasına çalı-
$aca&ız. (Alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Köylü ve çiftçilerimizle ilgili meseleleri bitirmeden evvel, zirai krediler konusu-
na da kısaca de&inmekte fayda görüyoruz.

Hükümetimizin tarım kredisi politikasının amacı; üretimi artırmak, ürünün 
sürüm ve satı$ını ve uygun fiyatla de&erlendirilmesini kolayla$tırmak, bu suretle 
de köylünün kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Kimyevi gübre, yüksek verimli tohumluk, zirai mücadele ve sulama uygulama-
larının kredi ile desteklenmesine devam edece&iz. Bu konu ile ilgili fonları artıraca-
&ız. Kontrollü zirai kredi sisteminin bütün yurda yayılmasını sa&layaca&ız.

Kredi da&ıtımında sosyal adalet ilkelerine önem verilecektir. Kredilenmede ko-
operatiflere öncelik tanıyaca&ız.

Proje esasına dayanan bir düzen içerisinde güçlü i$letmeler yaratacak ölçüde 
bir kredi deste&i sa&lanacak, bu yolla tarım sektörünün belirli dallarının kalkın-



dırılması, ula$tırma, depolama tesis ve hizmetleri ve gıda sanayinin geli$tirilmesi 
gerçekle$tirilecektir.

Tarımsal ihracatın artırılması maksadıyla kurulan te$vik ve geli$tirme fonları-
nın uygulanmasına devam olunacaktır.

Kredi da&ıtımında ba$arılı çiftçilere kolaylık gösterilecek, krediyle edinilen 
araç ve tesisler teminat olarak kabul edilecektir.

Geni$ ölçüde yenilenmi$ olan toprak de&er baremleri, belirli süreleri bekleme-
den günün $art ve ihtiyaçlarına göre yeniden ayarlanacaktır.

Köylünün mevduatını toplayıp bunu de&erlendirebilecek bir mali müessese 
kurulacaktır. Küçük çiftçiye hitap eden dü$ük faizli bir kredi sisteminin ihdası ve 
geli$tirilmesine önem verilecektir.

Kötü hava $artları yüzünden ödeme gücünden yoksun kalan küçük çiftçileri-
mizin, yıllardır birikmi$ banka borçları faizsiz ve uzun vade ile takside ba&lanacak-
tır. Böylece küçük çiftçilerimiz yeni kredi imkânına kavu$turulmu$ olacaktır. (A.P. 
sıralarından, alkı"lar)

Hayvancılık kredilerini yeterli ve dengeli bir hale getirece&iz. Çiftçilerimizin 
istihsal vasıtalarını daha ucuz fiyatla temin etmesi ve mahsullerini iyi de&erlen-
dirmesi için kooperatifler ve birlikler $eklinde te$kilatlanmaları desteklenecek ve 
te$vik olunacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Sermayelerinden çok, el eme&i ile hayatlarını kazanan, yurt kalkınmasında ve 
sosyal bütünlü&ümüzün korunmasında büyük ve önemli görevleri bulunan esnaf ve 
sanatkârlarımızın, iktisadi güçlerinin geli$tirilmesi ba$lıca hedeflerimizden biridir.

Bu hedefi engelleyen sosyal ve çalı$ma düzenimizdeki tıkanıklıklar giderilecek, 
kredi, ham madde, alet edevat, e&itim ve pazarlama gibi konularda, günümüzün 
de&i$en ve geli$en ihtiyaçlarına göre tedbirler alınmasına devam olunacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızın i$yeri $artları rekabet gücünü ve i$ verimini artıra-
cak $ekilde ıslah edilecektir.

Halka daha güvenilir bir hizmet verebilmek ve mesle&in örf ve adetlerini koru-
yabilmek amacıyla, çıraklık, kalfalık ve ustalık kanunu çıkarılacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızın çalı$ma düzenindeki tıkanıklı&ı önlemek için, kü-
çük sanayi siteleri yapmaya hızla devam edece&iz.

!ç ve dı$ piyasalardan teminine mecbur oldu&umuz ham madde, i$letme malze-
mesi ve makine ihtiyaçları için ayrılan tahsisler artırılacaktır.

Esnafın ödedi&i vergiye; adil dengeli ve kolay ödenir bir $ekil verebilmek için 
vergileme usulleri basitle$tirilecektir.

Esnaf ve sanatkârlarımızın mamullerinin pazarlama ve ihraç imkânlarının ge-
li$tirilmesi için yapılan çalı$malara devam edilecek, sürüm ve satı$ kolayla$tırıla-
cak, sergileme faaliyetleri desteklenecektir.



Ayrıca küçük sanayide geli$menin hızlandırılması için, esnaf ve sanatkarları-
mızın e&itim, ö&retim metotlarından geni$ ölçüde faydalanmaları imkânı sa&lana-
caktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızın Sosyal Sigortalar kapsamına alınmaları, sa&lık hiz-
metinden faydalanmaları sa&lanacaktır. Ayrıca sosyal mesken politikamız, esnafa 
da te$mil edilecek ve kredilerden istifade yoluyla ev sahibi olmaları mümkün hale 
gelecektir. (Alkı"lar)

Esnaf ve sanatkârlarımızın iktisadi durumlarının ıslahı, hiç $üphesiz ki bu ted-
birlerle birlikte kredi meselesinin de düzeninde yürütülmesine ba&lıdır.

Bu maksadı teminen, Halk Bankası Te$kilat kanunu yeni ihtiyaçlara göre ıslah 
olunacak, kredi kaynakları takviye edilecektir. Küçük sanayicinin yatırım finans-
manlarının desteklenmesi yolundaki çalı$malarımızı artıraca&ız.

Orta ve uzun vadeli proje kredileri yanında, esnafın acil ihtiyaçlarını kar$ıla-
mak üzere ayrılan kısa vadeli kredilerin limitleri de öz kaynakların müsaadesi nis-
petinde geni$letilecektir.

Makina ve teçhizat edinebilmek için verilen kredilerin, $ahıs ba$ına limitleri 
yükseltilecek, vadeleri uzatılacaktır.

"oförlerin ta$ıt sahibi olabilmesi, ta$ıtı bulunanların da tamir ihtiyaçlarının 
kar$ılanabilmesi amacıyla özel fonun miktarı arttırılacak, bunlardan faydalanacak-
ların sayısı ço&altılacak ve bu konu ile ilgili formaliteler basitle$tirilecektir.

Di&er taraftan, kefalet kooperatiflerinin üye sayısının arttırılması, daha çok 
sanatkâr ve esnafımızın kredi imkânına kavu$turulması ve kooperatifler yoluyla 
verilen kredilerin faiz hadlerinin dü$ürülmesiyle ilgili çalı$malarımız hızlandırıla-
cak ve geli$tirilecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Türkiye hızlı bir $ehirle$me meselesi ile kar$ı kar$ıyadır. Düzensiz bir $ehirle$-

menin kontrol altına alınamaması halinde, çözümünde ciddi zorluklar çekece&imiz 
durumlarla kar$ıla$ılması mukadderdir. Bunun içindir ki; imar ve iskân politika-
mızın hedefi, $ehirle$meyi düzenli bir $ekilde sa&lamak ve yerle$me merkezlerini 
medeni imkân ve vasıtalara kavu$turmak istikametine yönelmi$tir. Bu maksatla, 
bölge ve il ölçüsünde, kademeli bir yerle$meler a&ı kurma çalı$malarına hız veri-
lecektir. Muhtelif $ehirler için yapılmakta olan metropoliten planlama çalı$maları 
tamamlanacak, buralarda sanayi bölgeleri kurulacaktır.

Turistik, tarihi ve tabii de&erleri önemli olan yerlerde, özellikle sahil bölgeleri-
mizde, belediye sınırları dı$ında kalan sahalar için bir koruma kullanma ve kontrol 
düzeni getirmek amacıyla yapılmakta olan çevre düzeni planları tamamlanacaktır.

Belediyeleri, teknik ve mali yönlerden yeterli hale getirerek ve bu maksatla bir 
imar fonu kurarak, gerekli mali deste&i sa&layaca&ız.

!ller Bankasının kaynakları artırılacak, belediyeler ile banka arasındaki müna-
sebetler kolayla$tırılacak, kredi $artları daha elveri$li hale konacak, mali gücü zayıf 
belediyelere gerekli yardımın Devlet bütçesinden yapılmasına devam olunacaktır.



Modern $ehircili&in icabı olan ve halk sa&lı&ı bakımından büyük önem ta$ıyan 
so&uk hava tesislerine ve kanalizasyon i$lerine a&ırlık ve öncelik verilecektir.

!mar mevzuatının tatbikatında kar$ıla$ılan aksaklıklar giderilecek ve kanun-
larda gerekli de&i$iklikler gerçekle$tirilecektir.

!mar planlarına uygun olarak, geni$ çapta yeni iskân sahaları ayrılacak ve arsa 
spekülasyonları önlenecektir. Bu maksatla $ehirlerimizin etrafında alt yapıları ta-
mamlanmı$, sosyal ve kültürel ihtiyaçları sa&lanmı$, toplu konut bölgeleri hazırla-
nacak ve bu yerlerden dar gelirli ailelerin faydalanmaları kolayla$tırılacaktır.

Hükümetimizin mesken politikasının temel hedefi; henüz ba$ını sokacak bir 
yuvaya kavu$amamı$ aileleri, me$ru ve hukuki yollardan ev sahibi yapmaktır. Dev-
let ve fert güçlerinin yanyana gelmesiyle, vatanda$ın mesken ihtiyacının mümkün 
olan en kısa zamanda giderilebilece&ine inanmaktayız. Bu maksatla mesken kredi-
leri faizlerinin, kısmen veya tamamen Devlet bütçesinden kar$ılanmasını mümkün 
kılacak bir sistemi uygulamak kararındayız.

Bu arada, bir yandan gecekondu yapımını nizam ve kontrol altına alan çalı$ma-
larımıza devam edece&iz.

Ucuz arsa, proje, kredi, geli$tirilmi$ yapı sistemleri çalı$malarımızla ve bunla-
rın yanında aldı&ımız di&er sosyal ve ekonomik tedbirlerle, gecekonduların yapımı 
ve yayımı önlenirken, mevcut gecekonduların yol, su kanalizasyon ve elektrik gibi 
kamu hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak amacını güden faaliyetlere hız 
verece&iz.

Di&er taraftan tabii afetler kar$ısında daha süratli ve güçlü olarak, afetzede 
vatanda$ın yanında ve hizmetinde olmak kararındayız. Vatanda$ın güvenlik içinde 
ya$aması ve felaket anında Devletin bütün imkânlarıyla afetzedelerin yardımına 
ko$aca&ından, kimseyi aç ve açıkta bırakmayaca&ından emin bulunması, bu konu 
ile ilgili çalı$malarımızın ana hedefini te$kil etmektedir. Bu maksatla, çadır, porta-
tif baraka, prefabrik konut, paketlenmi$ “Bölgesel Teçhizat Merkezleri” kurulacak-
tır. Afet vukuunda; emniyet, sa&lık, ia$e ve geçici barınak gibi tedbirler manzumesi, 
yurdun en ücra kö$elerine kadar ula$acak tarzda yeniden düzenlenecek, ilgili kuru-
lu$lar arasında koordinasyon sa&lanacak ve yardım tedbirleri süratle uygulanacak-
tır.

Afetler dolayısıyla ekonomik gücünü kaybetmi$ vatanda$ların, yeni yerle$me 
yerlerine modern, fenni ve sıhhi konutlara kavu$malarına ve ekonomik güç kazan-
malarına yardım edece&iz. Bu yardımların büyük ölçüde kar$ılıksız olmasına çalı-
$aca&ız.

Sayın Milletvekilleri,

Önemle üzerinde durdu&umuzu di&er bir konu da, Do&u Bölgesinin kalkınma-
sı meselesidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan memleketimizin, bütün 
bölgelerinin kalkınması, Anayasamızın bir icabıdır. (Alkı"lar)



Memleketimizin çe$itli bölgeleri, hatta bir bölgenin çe$itli mevkileri arasında 
nispi geli$mi$lik farkları mevcut oldu&u bir gerçektir. Hedefimiz, Türkiye’nin bü-
tün bölgelerini tüm olarak ça&ımızın medeniyet seviyesine çıkartmaktır. Bunun 
içindir ki, memleketimizin tümüne $amil bir kalkınma planı tatbik olunurken, geri 
kalmı$lı&ın yaygın ve tesirli oldu&u bölgelerde, özel tedbirler alınmasına ihtiyaç 
görmekteyiz. Bu özel tedbirlerin maksadı; memlekette imtiyazlı bölgeler yaratmak 
de&il, bütünlü&ü perçinlemektir.

!kinci Be$ Yıllık Planımızda, dengeli kalkınmanın bir icabı olan bu tedbirle-
re büyük bir a&ırlık verilmi$tir. Plan hedeflerinden ve Do&u Bölgemizin özelli&ine 
verdi&imiz önemden aldı&ımız ilhamla, kararla$tırılan tedbirlerimiz a$a&ıda sıra-
lanmı$tır: 

1. E&itim tesislerinin ço&altılmasına devam olunacaktır. Bu arada, bölgede ku-
rulmakta olan Atatürk Üniversitesi kurulu$unun tamamlanmasına gayret edilecek 
ve kurulmasına ba$lanılan Diyarbakır Üniversitesinin bir an önce tamamlanması 
için gereken gayretler gösterilecektir.

2. Bölgede kurulmasına ba$lanmı$ olan yatılı bölge okullarının sayısı ço&altıla-
cak, bu okullarda, ilkokuldan sonra yerine göre ortaokul veya sanat okulu kısımları 
ilave olunacaktır.

3. Bölgede kurulmasına ba$lanılan tarım, hayvancılık ve orman okulları ikmal 
olunacaktır.

4. Bölgede yeniden teknik okullar ve yüksek teknik okullar açılacaktır.

5. Bölgenin ula$ım imkânları süratle geli$tirilecek, ana yol $ebekesi tamamla-
nacak ve her mevsimde geçit verir hale getirilecektir.

6. Bölgede mevcut hava meydanlarına yenileri eklenmek suretiyle hava ula$ı-
mının $ümulü geni$letilecek ve senenin daha uzun bir süresince hava ula$ımı için 
gerekli tedbirler alınacaktır.

7. Bölgenin transit ula$ım imkânları arttırılacaktır. Yeni transit ula$ım hizmet 
merkezleri ve hudut kapıları açılacaktır.

8. Ana ula$ım $ebekesi dı$ında daha küçük merkezlere ve köylere ula$ım 
imkânları arttırılacaktır.

9. Sa&lık hizmetlerinin sosyalizasyonunda görülen aksaklıklar giderilecektir.

10. "ehir ve kasabalardan ba$lamak üzere, bölgedeki bütün merkezlere enter-
konnekte $ebeke ula$tırmak suretiyle elektrik götürülecektir.

Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile di&er sular üzerinde kurulacak santrallerden 
bütün bölge faydalanacaktır. Sanayile$menin zaruri gere&i olan elektrik enerjisinin 
bölgeye yayılması, bölgenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olacaktır.

11. Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir kredi politikası kabul olunmu$tur. 
Bu politikanın tatbikine devam olunacaktır.



12. Bölgede yeni i$ imkânları yaratacak çe$itli tesislerin kurulmasına devam 
olunacaktır.

13. Bölgenin tabii kaynakları geli$tirmek suretiyle yeni i$ imkânları yaratıla-
caktır. Bu arada maden, toprak ve su kaynaklarının ve ormanların geli$tirilmesine 
özel önem verilecektir.

14. Bölge için hazırlanmı$ bulunan özel hayvancılık projesinin tatbikatına de-
vam olunacaktır. Bu projenin tatbikatında, hayvan besicili&inden ba$layan ve satı$a 
kadar devam eden her safha ele alınacaktır. Bu cümleden olarak et kombinaları, süt 
tesisleri, yem fabrikaları, deri i$letme tesislerinin kurulmasına devam olunacaktır.

Hayvan yeti$tiricili&i ve hayvan ürünlerini kullanan i$letmeler özel kredi $art-
larıyla te$vik edilecektir.

Kom$u ülkelere canlı hayvan ve et ihracına devam olunacaktır. Hayvancılıkta 
i$tigal eden köylü ve müstahsilini eline, alın terinin kar$ılı&ının geçmesini sa&layan 
her türlü tedbire müracaat olunacaktır.

15. Bölgede gıda ve istihlak maddeleri sanayi geli$tirilecektir. Esasen, satın 
alma gücü çok sınırlı olan bölge halkının istihlak etti&i bazı mamullerin uzak me-
safelerden ta$ınması önlenecek, böylelikle hem yeni i$ imkânları açılmı$, hem de 
istihlak malları makul fiyatlarla bölgeden sa&lanmı$ olacaktır.

16. Bölgede veteriner hizmetleri geli$tirilecek, bu hizmetler köylere kadar gö-
türülecek ve hayvan sa&lı&ı ile ilgili yeni merkez açılacaktır.

17. Bölgede ucuz yakacak tesisleri geli$tirilecektir.

18. Bölgenin hububat yeti$tirilmesine müsait olmayan kısımlarında, her mev-
sim kâfi miktarda hububat bulundurulacak $ekilde, toprak mahsulleri hizmetleri 
geni$letilecektir.

19. Köylüye açılan zirai kredilerin daha verimli olması sa&lanacak, besi kredisi 
daha yaygın hale getirilecektir.

20. Büyük sulama programlarının tatbikatı hızlandırılacaktır.

21. Köy hizmetleri “yol, su, okul, elektrik” gittikçe geni$leyen bir program 
dâhilinde yürütülecektir.

!çme sularından mahrum bölgeler, özel projelerle çok kısa zamanda içme suyu-
na kavu$turulmaya devam olunacaktır.

22. Sanayi siteleri ve çar$ıları kurulmasına devam edilecektir.

23. Turizm geli$mesine hizmet edecek tesisler ço&altılacaktır.

24. Demiryolu ula$ımı bölgenin bütün merkezlerinde daha iyi hizmet edecek 
$ekilde ıslah olunacak, bu arada tren seferleri dizel lokomotiflerle yapılacaktır.

25. Topraksız köylünün topra&a kavu$turulması ve eline geçen topra&ı muha-
faza edecek $ekilde cihazlandırılmasına gayret sarf edilecektir.



26. Milli plan mefhumundan uzakla$mamak $artı ile ve bölgenin imkânlarını 
daha ileri ölçüler içerisinde tespit etmek maksadıyla ve elde edilen neticeleri milli 
plan $ümulü içinde kıymetlendirerek, Do&u Bölgesi için özel bir plan çalı$ması ya-
pılacaktır.

27. Do&u kalkınmasında devamlılık ve sürati sa&lamak amacıyla, daha çok sa-
yıda teknisyenin bölgede çalı$ması için gerekli tedbirler alınacaktır. Az geli$mi$ bü-
tün bölgelerde hizmet gören her çe$it görevlinin huzur için çalı$abilmesi imkânları 
hazırlanacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurdumuza yönelebilecek her türlü tehdidi kar$ıla-
yabilecek $ekilde ve aralıksız olarak cihazlanması için alınan tedbirlere devam olu-
nacaktır.

Silahlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zinciri içerisinde ö&retim, e&itim ve 
moral seviyesini daimi olarak yüksek tutmak için alınan tedbirlere devam edilecek-
tir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal hizmetleri sürekli ve güvenilir bir $ekilde yü-
rütülecektir.

Silahlı Kuvvetlerimizin hazarda iskân edildi&i sahalardaki tesislerinin modern-
le$tirilmesine ve yeni kı$lalar, hastaneler ve e&itim tesisleri yapılmasına devam olu-
nacaktır.

"ehirlerden uzak birliklerin kuruldu&u yerlerden ve hudut karakollarından 
ba$lamak üzere giri$ilen subay ve astsubay lojmanları ile sosyal tesislerin yapımına 
devam olunacaktır.

Harp silah ve vasıtalarından memleketimizde yapılması mümkün ve lazım 
olanlar ile ilgili sanayiin geli$tirilmesi için özel bir program uygulanacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin te$kilat, personel ve e&itimini geli$tirecek tasarıla-
rın kanunla$masına çalı$ılacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Maliye politikamız; topyekun kalkınmamızın sıhhatli ve süratli olarak gerçek-
le$mesini ve ekonomimizin enflasyon, resesyon, deflasyon gibi arızalardan uzak 
kalarak, istikrar içinde geli$mesini sa&lamak, artan milli gelirin vatanda$lar arasın-
da adil ve dengeli olarak da&ılımına yardımcı olmak esasına dayanır.

Kamu maliyesini program-bütçe sistemine geçirerek kaynaklarımızın en iyi $e-
kilde kullanılması sa&lanacaktır.

Bankalar ve kredi sistemi günümüzün geli$en $artlarına göre yeniden düzen-
lenecektir.

Di&er taraftan sermaye piyasalarının kurulması, gönüllü tasarrufların te$viki, 
halka açık anonim ortaklıklar gibi konularda alaca&ımız tedbirlerle halkın elindeki 
tasarrufların de&erlenmesi ve bunların yatırımlara aktarılması sa&lanacaktır.



Önemli hacimde bir Devlet sermayesini bünyesinde toplayan ve adetleri gün-
den güne artmakta bulunan Döner Sermayeli kurulu$ların, yönetimindeki birlik ve 
beraberli&i sa&lamak üzere, bir Döner Sermayeli Kurulu$lar Kanunu Tasarısı hazır-
lanacaktır.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin elindeki imkânlardan daha çok faydalanmak ve 
yeni kaynaklar yaratmak suretiyle, kalkınmaya olan katkısını artırmak için, ıslahat 
tedbirlerinin alınmasına devam edecektir.

!ktisadi istikrarı sa&layacak, sanayile$memizi kolayla$tıracak ve gelir da&ılı-
mında adaleti temin edecek bir fiyatlar ve gelirler politikasının ahenkle yürütülme-
sine devam olunacaktır.

Gerçek vergileme alanına girmeyen gelir vergisi mükelleflerinin, global götürü 
vergileme sisteminden $ahsi götürülü&e kaydırılarak vergilendirilmeleri sa&lana-
caktır.

Veraset - intikal vergimiz ve bu verginin tatbikatına ait Vergi Usul Kanunu hü-
kümlerinde yapılacak de&i$ikliklerle bu vergi ile gelir vergisi arasındaki organik ba& 
kurulacak, her iki verginin randımanlı birer kaynak haline gelmesi sa&lanacaktır.

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde, bugünkü ikili sistemin yani gelir ve 
arazi vergilerinin uygulanmasına devam olunacaktır. Her iki vergi de, daha rasyo-
nel modern ve topra&ın potansiyeli ile olan yakın ili$kisi nazara alınarak daha basit 
vergileme teknikleri ile takviye edilecektir.

Vasıtalı vergiler alanında gider vergisinin bütünlü&ünü bozan tekel ve $eker 
fiskaliteleri üzerinde ba$lanmı$ bulunan ıslahat hareketine devam olunacak ve hal-
kın zaruri gıda maddesi $eker üzerindeki verginin ileri batı memleketleri bilhassa 
üyesi olmak kararında bulundu&umuz ortak pazar ülkeleri seviyesine indirilmesine 
gayret edilecektir.

Gider vergilerimizin bugünkü tek kademeli istihsal vergisi durumundan, ortak 
pazar vergisi olarak kabul edilmi$ bulunan, üç kademeli eklenen de&er vergisi siste-
mine geçebilmenin $artları temin edilecektir. Ortak pazarın vergi ahenkle$tirilmesi 
faaliyetlerine ayak uydurabilmek için, bu konuda ba$lamı$ bulunan ara$tırma faali-
yetleri sonucuna göre vergi sistemimizde gerekli de&i$iklikler yapılacaktır.

Türkiye’nin dı$ ticaret gelirlerinin ve yabancı sermaye yatırımlarının vergilen-
dirilmesinde, ülkemizin vergileme haklarının açıklı&a kavu$turulması ve vaki vergi 
ziyanının önlenmesi için, vergi anla$maları akdi faaliyetlerine devam edilecek ve 
akdedilen vergi anla$malarının süratle Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiril-
meleri sa&lanacaktır.

Mali kaza sistemi Anayasa hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ıs-
lah edilecektir.

Genel olarak vergi ziyanının önlenmesi için müessir tedbirler alınacaktır. Sınaî 
ve ticari faaliyette bulunan te$ebbüs ve i$letmelerin, bilançolarında yazılı olup, mu-



kayyet kıymetleriyle de&erlendirilmekte olan aktiflerin, revalüasyonunu temin için 
mevzuatta gerekli de&i$iklik yapılacaktır.

Tasarruf bonoları de&i$tirme sistemi ıslah edilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Ticaret politikamıza verilen açıklık, güvenlik ve e$itlik prensiplerine devam 
olunacaktır. Fiyatların arz ve talep kanunlarına uygun olarak serbestçe tekevvün 
edebilece&i bir ortamın yaratılması esastır. Bu hal hiçbir zaman piyasayı ba$ıbo$ 
bırakmak $eklinde anla$ılamaz. Belli hedeflere ancak ekonominin gerektirdi&i ted-
birler alınmak suretiyle ula$ılabilir.

Vatanda$ın yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçlarının en iyi ve en ucuz $ekilde gide-
rilmesi ve gıda maddelerinin istikrarlı ve rasyonel bir $ekilde pazarlanması te$vik 
edilecektir.

Temel mal ve hizmetlerde veya zaruri ihtiyaç maddelerinde, fiyat istikrarını 
sa&layacak tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. Müstehlikin ihtiyaçlarına 
do&rudan do&ruya cevap veren mal ve hizmetlerde müstehlikin kalite ve fiyat yö-
nünden aldanmasını önlemek için te$kilatlanması te$vik olunacaktır.

Zirai mahsullerin de&erlendirilmesi ile ilgili taban fiyat politikamıza müstah-
silleri te$kilatlandırma yolu ile devam edilecektir.

Pamuk, fındık, üzüm, incir, tütün, fıstık, ayçiçe&i, çeltik, zeytinya&ı destekle-
me alımlarına devam olunacaktır. Böylece gelirinin istikrarını koruma yanında is-
tihsali geli$tirici ve dı$ pazar açısından imkân sa&layıcı bu politika, madde grupları 
artırılarak uygulanacaktır.

Kooperatiflerimizin ço&alması ve yayılması için yapılan çalı$malar geli$tirile-
cektir. Yeni Kooperatifler Kanununun getirdi&i müesseseler kurulacaktır.

Hayvan üretimi ile i$tigal eden müstahsil bölgelerde, üretimin de&erlendiril-
mesi ile görevli bulunan Et - Balık Kurumunun büyük ve güçlü bir devlet müesse-
sesi haline getirilerek memleket hayvancılı&ında nazım rol oynaması sa&lanacaktır.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çalı$ma sahası geni$letilerek, zirai mahsullerin 
bütünü üzerinde faaliyet göstermesi sa&lanacaktır. Yeni satı$ merkezleri tesis edi-
lerek, ekmeklik hububat yanında, yemlik satı$ imkânları da sa&lanmak suretiyle, 
yem istihlak bölgeleri ihtiyaçlarının ucuz ve emniyetli bir yolda kar$ılanmasına ça-
lı$ılacaktır.

Çeltik müstahsilinin korunması, çeltik üretiminin te$viki, fiyat istikrarının 
sa&lanması gerçekle$tirilecektir.

Zirai mahsullerin dolu, don, kuraklık, ya&mur, heyelan gibi afetlere ve hayvan-
ların ölüm, hastalık, çalınma, kaza rizikolarına kar$ı sigorta edilmesi te$vik oluna-
caktır.

Sigortacılı&ın milli ekonomimize daha müessir katkıda bulunması için, yurt 
servetini koruyucu ve tasarrufu te$vik edici çalı$maları desteklenecektir.



Sigortacı kurulu$la, sigortalı ili$kilerini koruyan sistem ıslah edilerek, daha ve-
rimli bir geli$me ortamı hazırlanacaktır.

Ekonomik kalkınmamızın geli$mesini ve devamlılı&ını sa&lamak ve korumakla 
alakalı çalı$malara dı$ ücret politikası açısından büyük a&ırlık vermekteyiz. Yatırım 
malları ve geli$en sanayiin ham madde ihtiyaçlarını kar$ılayabilmek için ve daha 
büyük hacimde yatırım sa&lamak daha büyük hacimde istihsali devamlı kılabilmek 
için dı$ ticaretimizde ihracat politikamızı geli$tirici tedbirlere büyük a&ırlık verecek 
bu arada ihracat ve Kalkınma Bankası kurulacaktır.

Çe$itli devrelerde çe$itli hedefleri gerçekle$tirmek üzere çıkarılmı$ olan mev-
zuat basitle$tirilecek, dı$ ticaret ve ödeme bilançomuzla ilgili hususlardaki tahdit-
lerin tedricen makul ölçülerde hafifletilmesi için gereken rasyonalizasyon tedbirle-
ri alınacaktır.

!hracatımızın arttırılmasına, çe$itlendirilmesine, bu arada hemen istihsal edi-
lip de de&erlendirilemeyen mahsullerimize pazar bulunmasına ve ihracat hacmimi-
ze önemli miktarda sanayi mamullerinin eklenmesine çalı$ılacaktır. Bu maksatla, 
gerekli te$kilatlanma ve yeniden düzenlenme tedbirlerine ba$vurulacaktır.

!hraç mallarımızın çe$itlendirilmesi ve istihsalinin artırılması yolundaki po-
litika yanında bu mallara beynelmilel standartlara uygunlu&un ve dı$ pazarlarda 
aranılan niteli&in kazandırılması istikametindeki tedbirlere ve çalı$malara devam 
edilecektir.

Ayrıca, dı$ ülkelerde pazarlama ile ilgili yerle$me ve ara$tırma tedbirlerine 
a&ırlık verilecek, yeni pazarlar kazanma gayretlerimiz geli$tirilecektir. Bu politika-
nın ba$arıya ula$ması ile ilgili iç ve dı$ organizasyon konuları yanında yeti$tirici ve 
ö&retici çok yönlü çalı$malara da a&ırlık verilecektir.

!thalatımızın ekonomik kalkınmamız ihtiyaçlarını kar$ılayacak $ekilde yürü-
tülmesini sa&layacak çalı$malarda, ithalatın gerçek ihtiyaçlara cevap verecek $ekil-
de düzenlenmesine ve geli$tirilmesine devam edilecektir.

Geli$en sanayimizin artan ham madde ihtiyacının kar$ılanması, ithalat ikame-
si politikası yanında ihracat sanayiinin kurulması ve geli$mesi istikametinde ithal 
programları uygulamasına önem verilecektir.

Yurt kaynaklarının de&erlendirilmesi için gerekli yatırım malları ithaline ön-
celik verilecektir.

Dı$ ticaret rejimimizin hazırlanmasında ve tatbikatında e$itlik, açıklık ve ge-
nellik ilkelerine sıkı $ekilde ba&lı kalınacaktır. Dı$ ticaret politikasının yürütülme-
sinde, ekonominin her sektöründe oldu&u gibi, özel sektöre de ili$kilerimizi i$bir-
li&i anlayı$ı içinde daha da geli$tirici ve güçlendirici tatbikata devam edilecektir.

!kinci Be$ Yıllık Planında öngörülen prensiplere göre, memleketimizin hızla 
sanayile$mesini mümkün kılacak tarzda çalı$malara devam edilecektir.

Yatırım malları imalatını geli$tirecek a&ır sanayi projelerine öncelik verilerek 
sanayile$me hamlemizde önemli bir merhalenin a$ılması sa&lanacaktır.



!hraç imkânı bulunan sahaları ele alan ve ihracat kaynaklarımızı harekete ge-
çirecek olan sınai te$ebbüslere öncelik verilerek çe$itli yollardan desteklenecektir.

!thalatımızda hacim itibariyle büyük yer tutan malların dâhilde istihsali eko-
nomik icapların elverdi&i nispette ele alınarak ekonomimizi güçlendirilecektir.

Sanayile$me hamlemizin kaydetti&i geli$meye yeni bir hız verilebilmesi için 
kredi ve ham madde tedarikinde yeni uygulamalar suretiyle güven ve istikrar orta-
mı güçlendirilecektir.

Ekonomik ve teknik icapların müsaade etti&i veya sosyal zaruretlerin gerek-
tirdi&i ölçüde a&ır sanayi ile birlikte yan sanayinin kurulu$u da te$vik edilecektir.

Montaj sanayinde mamullerin bünyesine dahil olan yerli malzeme nispetleri-
nin arttırılmasına devam olunacaktır.

Kurulacak te$ebbüslerin dünya piyasalarında rekabet edebilecek ölçü ve kıstas-
lara uygun $ekilde kurulması temin olunacaktır.

Sanayile$memizde dı$ pazarların elveri$lili&i nispetinde ham maddelerimizi 
yarı mamul veya mamul hale getirerek ihraç etmeye önem verilecektir.

Karma ekonominin ahenk içinde geli$ebilmesi için kamu sektörüne ve özel 
sektöre aynı ölçüler uygulanacaktır. Özel te$ebbüsün plan hedeflerine uygun ola-
rak meydana getirece&i sanayi tesisleri te$vik olunmaya devam edilecektir.

Tesislerin, teknik $artlar ve ekonomik icaplara halel gelmemek $artı ile memle-
ket sathına dengeli bir $ekilde da&ılması sa&lanacaktır.

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası ve Sınaî Yatırım ve Kredi bankası sanayile$me-
mize daha çok yardımcı hale getirilecektir.

Hükümetimizin önemle üzerinde duraca&ı hususlardan biri de, organize sana-
yi bölgeleri ile küçük sanayi çar$ılarıdır.

Bunların yapımına hızla devam olunacaktır.

Sanayi mamullerimizin dı$ pazarlarda rekabet gücüne sahip kalite ve vasıfta 
olması müstehliki ezmeyecek uygun fiyatla piyasaya arzı ve devamlılı&ı dikkatle ta-
kip olunacaktır.

Özet olarak, sanayile$memizin devamlılı&ı ve randımanlı çalı$ması için gere-
ken her türlü tedbire ba$vurulacak ve kalkınmamızın sürükleyici sektörü olan sa-
nayimiz yeni hamleler yapabilecek hale getirilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Memleketimizin zengin maden kaynaklarının aranıp bulunması ve milletimi-
zin bir an önce istifadesine arzı hususuna büyük önem vermekteyiz. Madenleri-
mizin iyi i$letilmesi ve daha çok istihsal yapılmasının memleket ihtiyacının kar$ı-
lanması ve ihracının geli$tirilmesi yönünden de&eri büyüktür. Yapılacak ihracatın 
cevher $eklinde de&il, mamul veya yarı mamul maden $eklinde olması için sarf 
edilen gayretlere hız verilecektir. Bakır, alüminyum, boraks ve demir madenlerinin 
istihsalini arttırmak için kurulmakta olan tesislere yenileri ilave edilecektir.



Madencili&imizin inki$afı için lüzumlu olan mevzuat de&i$ikli&inin biran önce 
uygulama sahasına konulmasına çalı$ılacaktır. Memleket madencili&inin inki$afını 
önleyen çe$itli engeller ve ihtilaflar ortadan kaldırılacak, uygulamada açıklık ve ko-
laylık sa&lanacaktır.

Madenlerimizin arama ve i$letme haklarının iktisabında, kamu sektörü ile özel 
sektör arasında hukuk e$itli&i prensibi muhafaza edilecektir.

Ekonomik kalkınmamızda dı$ ticaret dengesinin sa&lanmasında büyük yeri 
olan madenlerimizi hem devlet hem de özel sektör eliyle veya lüzumu halinde kar-
ma te$ebbüsler kurarak i$letmeyi milli ekonomimiz bakımından faydalı ve zaru-
ri görmekteyiz. Maden sahasında ekonomimize katkıda bulunacak her te$ebbüs 
yardım ve te$vik görecektir. Bu maksatla kamu kesimi özel sektöre gereken teknik 
yardımda bulunacaktır. Maden i$letmecili&inin ihtiyacı olan makine malzeme ve 
teçhizatın ithalinde kolaylık sa&lanacaktır. Maden ihracı çe$itli te$vik tedbirleri ile 
desteklenecektir.

Maden ara$tırmalarında ve maden istihsalinde endüstrimizin ihtiyaçları ve dı$ 
piyasalarda de&eri bulunan madenlere öncelik verilecektir. Bu arada endüstrile$-
memizin en önemli temel malını te$kil eden demir, kömür, bakır, alüminyum ve dı$ 
piyasalarda de&eri bulunan cıva gibi maden cevherlerinin bulunması ve i$letilme-
sine a&ırlık verilecektir. Ayrıca tarımımızın ihtiyacı bulunan gübreyi kar$ılamakla 
lüzumlu bir unsur olan fosfat ta$ı ara$tırılması üzerinde durulacaktır.

Isınma konusunda alı$ılmı$ fakat kullanılması çe$itli zararları do&uran yakıtlar 
yerine ba$ta linyit olmak üzere di&er ticari yakıtların kullanılması ve bunların hal-
kımıza ucuz fiyatla intikali sa&lanacaktır. Halkımızın ısınma ihtiyacı mali imkânları 
mütenasip bir fiyatla yurdun her yerinde kar$ılamak yakıt politikamızın esasını 
te$kil eder.

Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının biran önce ve tamamıy-
la milli kaynaklarımızdan kar$ılanması ham ve mamul petrol ihtiyacı için yaban-
cı memleketlere ödenmekte olan paraların tasarrufu, Türkiye’nin ham ve mamul 
petrol ihraç eden bir ülke haline gelmesi takip etti&imiz ve takip edece&imiz petrol 
politikamızın esaslarını te$kil eder.

Petrol rezervlerimizin tespiti, aranması, istihsali, rafinajı, nakil ve da&ıtılma-
sı ile ilgili çalı$malar milli menfaatlerimizin gerektirdi&i bütün tedbirler alınarak 
artan bir hızla devam edecektir. Yerli ham petrolümüzün ihtiyaçlarımızın kar$ıla-
naca&ı zamana kadar yurt dı$ından alınması zaruri olan ham petrol için en ucuz 
fiyatın bulunması yolundaki te$ebbüs ve gayretlere devam olunacaktır. Petrolün 
yurt içinde da&ıtılmasında bütün yurda $amil bir boru hattı $ebekesi kurulmasına 
çalı$ılacaktır.

Petrol Kanununda yapılacak de&i$ikliklerle mü$ahede edilen güçlükler ve te-
reddütler kaldırılacak ham petrol istihsalimizin artırılması yönünde yeni hukuki 
esaslar konulacaktır.



Petrolü olan kom$u ülkelerin ham petrol satı$larını memleketimiz limanların-
dan yapabilmeleri için memleketler arası petrol boru hatları tesisi imkânları ara$-
tırılacak yurt ekonomisinin geli$tirilmesinde ve petrol ithalimizde önemli faydalar 
elde edilecektir.

Halkın ucuz temiz yüksek kalorili yakıt maddesi ihtiyacının kar$ılanmasında 
çok önemli yeri olan mayi petrol fazı istihsalinin istihlaki kar$ılayacak $ekilde artı-
rılması temin olunacaktır.

Tabii petrol gazına sahip olan kom$u memleketlerden tabii gaz alınması 
imkânları üzerinde çalı$ılacaktır.

Petrol sanayi artıklarının de&erlendirilmesi için Petro-Kimya ve suni gübre sa-
nayi yatırımlarına öncelik verilecektir. Hususiyle günlük hayatın bir parçası haline 
gelen plastik sanayi ba$lıca ham maddesini üreten Petro-Kimya sanayi süratle ge-
li$tirilecek bir taraftan döviz tasarrufu sa&lanacak di&er taraftan yeni i$ sahaları 
açmak imkânı elde edilecektir.

Süratle artan nüfusumuzun beslenmesi, tarım ve sanayi ihtiyaçlarının kar$ı-
lanması, içme, kullanma ve endüstri suyunun temini, ta$kınların önlenmesi, batak-
lıkların kurutulması, enerji üretilmesi gibi meseleler su kaynaklarının geli$tirilmesi 
zaruret ve önemini ortaya çıkarmı$tır.

Sulanabilir yurt topraklarının bir an önce suya kavu$turulması için ayrılan 
imkânlar plana uygun olarak artırılacaktır. Sulama i$letmelerinin istifade edenlerle 
devlet tarafından ortakla$a idaresi sa&lanacaktır.

Sulama tarifelerinin esasları yeniden gözden geçirilerek vatanda$ın ödeme 
gücü dı$ına çıkmayacak yeni bir sistem tatbik edilecektir.

Ta$kınlara maruz sahalarda tedbirler alınarak mal ve can kaybının önlenme-
sine itina olunacaktır. Bilhassa $ehir kasaba ve köylerimizin ta$kından koruma ile 
ilgili projelerine öncelik ve sürat verilecektir.

Enerji politikamızın esası yurdun her kö$esine yeterli devamlı emniyetli ve 
ucuz elektrik enerjisi götürmektir. Bu maksatla üretimin artırılması nakil ve da&ı-
tım imkânlarının yurt sathına yayılması çalı$malarımızın ana hedefini te$kil eder.

Kom$u memleketlerin elektrik $ebekeleri ile ba&lantılar yapılarak daha emni-
yetli ve ekonomik sonuçlar almak için elektrik ihraç ve ithal imkânları üzerinde 
durulacaktır.

Bugün yurdumuzda çe$itli elektrik ücret tarifeleri uygulanmaktadır. Enterko-
nekte $ebekesinin ula$abildi&i yerlerde elektrik ücretleri çok dü$ük di&er yörelerde 
ise çok yüksektir. Bu farklı tatbikatı önlemek amacıyla enterkonekte $ebekesinin 
ula$tı&ı veya ula$madı&ı köyler dahil her yerde bütün yurda $amil tek elektrik tari-
fesi uygulanacaktır.

Elektrik enerjisi ile ilgili malzeme ve teçhizatın yurt içinde imal edilmesi pren-
sip olarak kabul edilmi$tir.



Elektrik enerjisinin tek elden etüt ve planlanmasını in$aasını ve i$letmesini 
temin gayesiyle Türkiye Elektrik Kurumu kurulacaktır.

Köylerimizin bir an önce elektri&e kavu$ması için yapılan çalı$malara hızla de-
vam olunacak ve köyde ucuz elektrik kullanılması imkânları sa&lanacaktır. 

Sayın Milletvekilleri,

Yurdumuzun imarına ekonomik sosyal ve kültürel geli$mesinin dayana&ını te$-
kil eden bayındırlık hizmetlerine bilim ve teknolojinin en ileri imkânları ve mem-
leket gerçekleri nazara alınarak hızla devam edilecektir. Bu sahada ihtiyaç duyulan 
kadronun ve yeti$mi$ insan gücünün artırılması, huzur ve emniyetle çalı$malarının 
sa&lanması üzerinde durulacaktır.

Proje, yapım, mü$avirlik ve kontrollük hizmetlerini görme $ekli ileri memle-
ketlerdeki seviyeye ula$ması için gerekli tedbirleri alınacaktır.

Ula$tırma sektörünün plan hedeflerine eri$mesi için yolcu ve mal akımı etüt-
leri nazara alınarak alt yapının ahenkli bir $ekilde in$a ve i$letilmesi sa&lanacaktır.

Turistik yollar, hava meydanları, limanlar modern ve geli$en ihtiyaca cevap ve-
recek $ekilde ele alınacak ve in$alarına hızla devam edilecektir. Yapıların yurt sat-
hında dengeli bir $ekilde da&ılması ön planda tutulacaktır.

!n$aatlarda kalite ve ucuz yapı malzemesi sa&lama yapı maliyetlerini ucuzlat-
maya fiyat istikrarını temin hususları önemle takip edilerek yerli yapı sanayinin 
ileri merhaleye ula$ması te$vik edilecektir.

Yapı malzemesi standartlarının biran önce tamamlanması ve kalite kontrolü-
nün tesirli bir $ekilde yapılması yolunda her türlü teknik yardım temin ve gereken 
faaliyet gösterilecektir.

Kitle nakliyatı bakımından büyük önemi olan güzergâhlardan ba$lamak üzere 
demiryolu $ebekemiz ıslah edilecektir.

Yurdumuzun her tarafına dizel lokomotif ile çekilen tren seferleri konulacak-
tır.

Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzun bütün sahilleri boyunca yer yer turistik 
limanlar ve balıkçı limanları ile çekek yerleri gibi kıyı yapıları büyük sayıda ele alı-
narak in$aatlarına süratle ba$lanacaktır.

Karayollarımızın bakım, onarım ve yapım çalı$malarına hız verilecek, yüksek 
standartlı yollarla yurt kö$elerinin ba&lantıları sa&lanacaktır. Ana yol $ebekeleri-
mizin en mükemmel $ekilde tamamlanması için önümüzdeki yıllarda büyük çapta 
in$aatına ve asfalt kaplama faaliyetine devam edilecektir.

Trafik kesafetinin büyük çapta arttı&ı güzergâhlardan ba$lamak üzere trafik 
kazalarını önlemek amacıyla sürat yolları yapımına devam olunacaktır.

Kom$u memleketlerle olan kara yolu irtibatı geli$tirilecek, yurdumuza giri$ ve 
çıkı$lar yüksek standartlı yola kavu$turulacaktır.



Kıtalar arası hava yolu ba&lantısının önemli dü&üm noktalarında hava liman-
ları in$aatına devam olunacaktır.

Turistik bölgelerimizle yurdumuzun di&er kö$elerine havadan ula$ımı sa&la-
mak için yeniden meydanlar in$a edilecektir.

Kara deniz ve hava ula$tırması ve telekomünikasyon faaliyetleri, ekonomik 
sosyal ve can ve mal emniyeti yönünden yeniden düzenlenecektir.

Deniz yolu ula$tırmasının ekonomik hayatımızdaki büyük önemi dolayısıyla 
bu sahada ba$lanılan planlı kalkınma hareketlerine devam olunacaktır.

Deniz ticaretimizin ileri memleketler denizcilik seviyesine çıkarılması için 
genç ve modern gemilerle deniz ticaret filomuzun kuvvetlendirilmesi yolundaki 
gayretlerimize devam olunacaktır.

Deniz vasıtaları sanayinin geli$tirilmesi için kurulmakta olan Tersane ve Deniz 
Dizel Motor Fabrikasının bir an önce i$letmeye girmesi sa&lanacaktır.

Ayrıca yurdumuzdaki bütün tersane tezgâhlarından azami $ekilde faydalana-
caktır.

Deniz nakliyatı sahasında yabancı gemilerle gemilerimiz arasında ticari reka-
bet $artları hazırlanacak yolcu ve navlun dövizlerinin artırılmasına çalı$ılacaktır.

Memleketimize yeni ve büyük döviz kaynakları sa&lamak amacı ile serbest li-
manlar tesisi üzerinde durulacaktır.

Sivil havacılık sahasında i$letmelerimiz modern standartlara uygun bir seviye-
ye getirilecektir.

Türk Hava Yollarının iç ve dı$ hatlarımızda tespit edilen programa göre mal-
zeme ve vasıta ihtiyaçları temin olunacak ve mütekâmil bir i$letme ile halkımızın 
emin süratli ve rahat bir havayolu hizmetine kavu$ması gerçekle$tirilecektir.

Demiryollarımızın yolcu ve yük ta$ıma hizmetlerinin ıslah edilmesi çalı$mala-
rına devam olunacaktır.

Avrupa ve Ortado&u ve Asya arasında memleketimiz üzerinden geçecek transit 
demiryolu nakliyatı geli$tirilecek memleketimiz için önemli bir gelir kayna&ı sa&-
lanacaktır.

Ba$lanmı$ bulunan lokomotif ve vagon sanayi geli$tirilerek memleketimizin 
artan ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilecek ve dı$ pazarlarda satı$ imkânları 
aranacaktır.

Memleketimizin ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin hızla geli$mesinin tabii 
bir sonucu olarak büyük nispette artan halkımızın haberle$me ihtiyacını kar$ıla-
mak için ba$lanan çalı$malar kısa zamanda bitirilecektir.

"ehir içi, $ehirlerarası ve milletlerarası telekomünikasyon sistemleri süratle 
ikmal edilecek ve memleket içinde tesis etti&imiz santral ve telefon fabrikasının 



bu yıl imalata ba$laması ve buna ilaveten alınacak tedbirlerle gelecek yıllar içinde 
halkımızın telefon ihtiyacı süratle kar$ılanacaktır.

Bir taraftan büyük merkezler arasındaki telefon konu$malarını yarı otomatik 
ve otomatik hale getirirken di&er taraftan daha küçük merkez ve köylere telefon 
hizmetlerinin götürülmesine çalı$ılacaktır.

Radyolarımızın yurdumuzun her kö$esinde iyi bir $ekilde dinlenebilmesi için 
alınan tedbirlere devam edilecektir.

Endüstrisi memleketimizde kurulmak suretiyle ta$ıdı&ı yüksek e&itim de&eri 
bakımından televizyonun memleket sathına yayılmasına devam olunacaktır.

Teknolojik ilerlemelerden halkımızın istifadesini sa&lamak üzere milletlerarası 
suni peyk yolu ile haberle$me anla$masına geçen yıl üye olmamızın ikinci merhalesi 
olarak Türkiye’de bir yer istasyonu kurulması yolundaki te$ebbüslerimiz gerçekle$-
tirilecektir.

Küçük kasaba ve köylerimizdeki vatanda$larımızın haberle$me hizmetlerin-
den en geni$ $ekilde istifadeleri sa&lanacaktır. Kurulacak Posta Biriktirme Sandı&ı 
ile vatanda$larımızın biriken tasarrufları faydalı yatırımlara aktarılmak suretiyle 
de&erlendirilecektir.

Muhterem Milletvekilleri,

Turizm, tarım ve sanayi dı$ında, birçok $ehir, kasaba ve köyümüz için yepyeni 
ufuklar açan ve pazar sahaları yaratan geni$ imkânları ve modern hayatın bütün 
veçhelerini beraberinde getiren bir ekonomik harekettir. Turizm, sadece otel mo-
tel ve lokanta adedinin artması demek de&ildir. Turizm, aynı zamanda yol yapımı 
liman ve hava alanı in$ası, elektrik, su ve haberle$me $ebekesinin ıslahı, bütünüyle 
topyekûn bir geli$me demektir. Dı$ ve iç turizm yoluyla bu hareketin bütün vatan 
sathına yayılması için en çok geli$me imkânı vaad eden bölgelerden ba$layarak giri-
$ilen çalı$malara devam olunacaktır.

Bugün görünmeyen ihracat ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm, mem-
leketlerin ekonomisinde ihmal edilmeyecek ve ödemeler dengesinde büyük rolü 
olan bir unsur haline gelmi$ bulunmaktadır. Bu husus kalkınma halinde olan ve do-
layısıyla dı$arıdan yatırım malları almaya muhtaç Türk ekonomisi için daha büyük 
bir önem kazanmaktadır.

Turistik tanıtmaya ve kredi politikasına yeni bir yön verilecektir. Kamu sektö-
rü elindeki turistik i$letmelere aynı elden yürütülmesi ve belirli bir i$letme politi-
kasının izlenmesi esası uygulanacaktır.

Turistik bölgelerin intizam içinde ve geli$me planlarına uygun olarak bir i$let-
me politikasının izlenmesi esası uygulanacaktır.

Turizm kredileri artırılacak, sadece bu hususta faaliyet gösterecek Turizm Ban-
kası takviye ve reorganize edilerek Türk turizminin geli$mesinde daha müessir $e-
kilde hizmet edecek hale getirilecektir.



Türkiye turizmi bir bütün olarak ele alınacak, yapılan yatırımların bir plan çer-
çevesi içinde geli$mesi sa&lanacaktır. Turizm e&itimi, fiziki planlama, tanıtma gibi 
çe$itli çalı$maları bir arada ahenkli bir $ekilde yürütecek ve di&er sektörlerle turizm 
sektörü arasındaki ili$kileri düzenleyecek yeterli tedbirler alınacaktır.

Özellikle vatanda$larımızın denizden istifade imkânını sa&lamak için umumi 
vasıtalarla gidilebilen yakın mesafelerde ucuz halk plajları in$a edilecektir.

Bugün dünyada münferit turist hareketlerinin yerini kitle turizmi almı$ bu-
lunmaktadır. Beynelmilel turizm bugünkü temayülüne uyarak kitle turizmine 
önem verilecektir.

Planlı bir iktisadi kalkınma hamlesi içinde bulunan memleketimizin genel enf-
rastrüktürü tamamlandıkça turizm sektöründeki çalı$malar daha süratli bir tem-
poya eri$ecek, sa&lam ekonomik temellere oturacak ve turistik tesislerimiz daha 
uygun $artlarla geli$ecek ve turizm ekonomimize, büyük katkılarda bulunan bir 
sektör haline getirilecektir.

Geli$mekte olan ticaretimiz ve turistik hareketler, gümrük mevzuatının yeni 
ihtiyaçlara cevap verecek kolaylık ve ferahlık sa&layacak tarzda de&i$tirilmesini 
zaruri kılmaktadır. Buna paralel olarak, hizmetlerin daha iyi $ekilde görülmesi ve 
te$kilatın yeniden düzenlenmesi sa&lanacaktır. Kaçakçılı&ın önlenmesi hususunda 
müessir tedbirler alınacaktır.

Gümrük ve Muhafaza Te$kilatı kendisine kanunla verilmi$ olan mücadele gö-
revini daha olumlu $ekilde yapabilmesi için lüzumlu araç ve gereçle takviye edile-
cektir.

Tekel Genel Müdürlü&ü Te$kilatı bünyesindeki i$tigal konuları geli$en ihtiyaç-
lar dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.

Çay ziraati ile fabrikasyonun birle$tirilmesini öngören bir projenin geli$tiril-
mesine devam olunacaktır.

Ayrıca çay endüstri ve pazarlama sistemi yeni ba$tan düzenlenecektir. 

Günden güne artan ya$ çay yapra&ı istihsalinin i$letme imkânına kavu$ması 
için açılan fabrikalara yenileri eklenecek ve çaylarımızın dünya piyasalarının istedi-
&i standart bir tasnife tabi tutulmasına çalı$ılacaktır.

Dı$ ticaretimiz bakımından önemi olan tütünün yeni pazarlar bulunarak stok-
larının eritilmesine önem verilecektir. Yeni tütün ve tütün tekeli kanununun yü-
rürlü&e girmesi ile tütün istihsalinin iktisadi ve ticari icaplara göre ayarlanması 
sa&lanacak tütünlerimizin kalitesinin muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır.

Tütün yeti$tiren müstahsilin eme&inin de&erlendirilmesi, destekleme alımla-
rında ön planda tutulacaktır.

Devlet tekeli bulunan tütün sanayi i$letmeleri bir iktisadi devlet te$ekkülü çer-
çevesinde yeniden tutulacaktır.



Ba& mahsullerimizin daha geni$ ölçüde de&erlendirilmesi için lüzumlu tesisler 
geni$letilecek ve yenileri kurulacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Bütün vatanda$larımızın sa&lık hizmetlerinden en geni$ $ekilde faydalanma-
larını sa&lamak, hizmeti vatanda$ın aya&ına getirmek, halkın sa&lık bilgisini artır-
mak koruyucu hekimli&e öncelik vermek tedavi hekimli&ini tamamlayıcı bir unsur 
olarak kabul etmek ve yürütmek maddi imkândan yoksun olanlarla, bakıma muh-
taç kimsesizleri, sakatları, küçükleri, ihtiyarları ve dar gelirli vatanda$ları parasız 
tedavi imkânlarına kavu$turmak, ana hedefimizdir.

Toplumun ruh ve beden sa&lı&ı korunacak halkın sa&lık hizmetlerinden yarar-
lanma seviyesi yükseltilecek ve hasta olanlara e$it tıbbi bakım imkânları sa&lana-
caktır.

Geni$ halk kitlelerine yönelmi$ ve özellikle koruyucu hekimlik hizmetlerine 
a&ırlık veren faaliyetlere devam olunacaktır.

Bula$ıcı hastalıklarla mücadele programları geli$tirilecek, a$ı faaliyetlerinin 
kesif vatanda$ kitlelerine yeniden uygulanması sa&lanacak ve a$ı üretimi artırıla-
caktır.

Verem sava$ı programına ve yurt içindeki veremli sayısını azaltan tedbirlerin 
uygulanmasına devam edilecektir.

Trahomlular ve cüzzamlıları içine alan sava$ programlarının sıtmada oldu&u 
gibi eradikasyona çevrilmesi için, gerekli tedbirler alınacaktır.

Çevre sa&lı&ı $artlarının iyile$tirilmesine devam olunacaktır.

Ana ve çocuk sa&lı&ı programı geli$tirilecek bu konuda çalı$an personel sayıları 
artırılacak ve çocuk ölümlerini azaltan tıbbi tedbirlerin alınmasına devam edilecek-
tir.

Halkın sa&lık e&itimine önem verilecek ve bu maksatla yapılmakta olan hiz-
metler geli$tirilecektir.

Tedavi hizmetleri geli$tirilecek hastane ve yatak sayısı az olan illere öncelik 
verilecek, yatak sayısı artırılacak, kanser hastaneleri ile ruh sa&lı&ı hastane ve dis-
panserlerin geli$mesi için uygulanmaya ba$lanılan programa devam olunacaktır.

Yurt içinde imali mümkün yabancı ilâçların ithalinin önlenmesine ve yeni ilâç 
sanayiinin geli$tirilmesine devam edilecek, halk sa&lı&ı ve yurt ekonomisi yönün-
den önemli olan ilâç kontrolü daha da geli$tirilecek, ilâçların yurt içindeki istihsal 
kapasitesi artırılacak ve ihtiyaç fazlasının da dı$ memleketlere ihracı için gereken 
tedbirler alınacaktır. Ayrıca ilaç çe$itlerinden meydana gelen israf önlenecektir.

Hekim ve yardımcı sa&lık personelinin artan sayılarla yeti$tirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.

Kademeli bir sa&lık sigortası sistemi geli$tirilecektir.



Yoksul ve güçsüz vatanda$larımızın ya$lılık ça&larını huzur içinde geçirmek 
için ihtiyarlık bakım yurtları ve çalı$an annelerin çocuklarının bakımı için kre$ ve 
gündüz bakımevlerinin sayıları süratle artırılacaktır.

Sakatların ve hastalık sebebiyle bedeni ve ruhi kabiliyetlerini kısmen veya ta-
mamen kaybeden kimselerin rehabilitasyonu ve kendilerinin fiziki yapılarına göre 
yeni meslek edinmelerini sa&layan rehabilitasyon merkezleri artırılacaktır.

0-6 ya$ arasındaki korunmaya muhtaç çocuklar için hizmete sokulan çocuk yu-
valarının sayıları artırılacaktır.

Sosyal refah hizmetlerini bir elde toplayacak olan Sosyal Hizmetler Kurumu 
kurulacaktır.

Yurdumuzun her kö$esinde, çok geni$ vatanda$ toplulu&unu ilgilendiren ve 
memleketimizin hukuk ve ekonomik yapısında önemli yeri olan, tapu, tapulama ve 
kadastro i$lerinde, kalkınma planında tespit edilen hedeflerin gerçekle$tirilmesine 
hız verilecektir.

!l ve ilçelerdeki tapu dairelerinin kadroları takviye edilerek vatanda$ların tapu 
i$lerini süratle yapılması sa&lanacaktır. Bu arada özel idaresi ve mal sandı&ı bulu-
nan bucak merkezlerinde de tapu sicil memurları görevlendirilecek bu suretle hiz-
met, vatanda$a daha yakın olarak yürütülecektir.

Yurdun her tarafında $iddetle ihtiyaç duyulan tapulama ve kadastro i$lerine 
hız verilecek, mevzuatta gerekli de&i$iklikler yapılarak i$lerin süratle ve suhuletle 
görülmesi sa&lanacak, artırılacak imkânlarla yeni bölgeler açılacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Türk ailesinde kadının büyük ve kutsal mevkiine uygun olarak günlük hayatını 
kolayla$tırmak ve evindeki görevini huzur içerisinde yerine getirmesine imkân ver-
mek hedeflerimiz arasındadır. Kalkınmamızın ve bu suretle geli$en ekonomimizin 
hedefi memlekette refahın sa&lanmasıdır.

Ev kadınına hitap eden sa&lık, sosyal ve kültür hizmetleri artırılacak; bunların 
ucuz ve kolay sa&lanması temin edilecektir.

Milli gelir artı$ından ve refahtan her aile payını alacaktır. Her ailenin gelir se-
viyesinin yükselmesi, dolayısıyla satın alma gücünü artıracaktır.

Memleket piyasasında her çe$it malın makul fiyatlarla bulunabilmesi her aile-
nin ya$ama seviyesini yükseltecektir.

Bu istikamete yönelen çe$itli programlarımızın hedefi neticede yoksullu&un 
sebep oldu&u ıstırapların en a&ır yükünü ta$ıyan ev kadınını, Türk anasını rahatlı&a 
ve refaha götürmektir. (A. P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri,

Türk basının her türlü ihtiyaçlarının temininde yardımcı olma&a devam edece-
&iz. Fikir i$çileri ile i$verenler arasındaki münasebetlerin adil ölçüler için de tanzi-
mine çalı$aca&ız.



Devlet Radyoları ve Televizyonunun, Anayasa’da öngörülen tarafsızlık esasına 
uygun bir $ekilde çalı$ması sa&lanacaktır.

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri,

Dı$ politikamız; memleket güvenli&ini sa&lamak, milletlerarası ili$kilerimizi 
kar$ılıklı menfaatler dengesi içinde geli$tirmek, uluslararası i$birli&i zihniyetinin 
geli$mesine yardımcı olmak, bölgemizde ve bütün dünyada istikrar ve barı$ sa&la-
yıcı $artların gerçekle$mesi için sarf edilen gayretlere faal ve yapıcı bir $ekilde katkı-
da bulunmak, ikili ve çok yönlü ekonomik münasebetlerimizi kalkınma davamızın 
icapları istikametinde yürütmek ve Kıbrıs ihtilafının Türkiye’nin ve cemaatimizin 
hak ve menfaatlerine uygun bir tarzda çözümlenmesini sa&lamak esaslarına dayan-
maktadır.

Dı$ politik icraatımız; son dört yıllık tatbikatın hazırlamı$ oldu&u müsait ze-
mine dayanılarak yürütülecek bu alanda benimsemi$ oldu&umuz devamlılık açıklık 
ilkelerine ba&lı kalınacak, dı$ siyasetimizin yapıcı barı$çı ve çok yönlü karakteri mu-
hafaza edilecektir.

Milletlerarası siyaset alanında cereyan eden geli$meleri devamlı surette izle-
me&e en do&ru $ekilde te$hise aldı&ımız tedbirlerde kararlılık gösterme&e önem 
vermekteyiz.

Dı$ politika ve güvenlik hedeflerinde; taviz tanımayan, geçici heveslere iltifat 
etmeyen tutumumuzu aynen devam ettirmek kararındayız.

Dünya barı$ ve istikrarını kurma ve koruma yolunda Birle$mi$ Milletler Te$ki-
latına bir bütün olarak verilmi$ bulunan görevlerin daha müessir bir $ekilde yerine 
getirilmesi için sarf edilecek gayretlere katılaca&ız. Bu çalı$maların sürekli olması-
na yardımcı olaca&ız.

Batı ve Do&u âlemi arasında güvenli&e dayanan ili$kilerin geli$tirilmesi yolu 
ile Avrupa’da huzur ve güven sa&lanaca&ına ve bu çalı$maların genel barı$ davasına 
geni$ ölçüde yardımcı olaca&ına inanıyoruz.

Türkiye’nin Batı memleketleri ile ili$kileri; yakın dostluk sıkı i$birli&i ittifak 
ve ortaklık esasları dairesinde mütemadi bir geli$me göstermektedir. Bu ili$kilerin 
kuvvetlendirilmesi hususundaki gayret ve arzunun kar$ılıklı olması özel bir mem-
nuniyet kayna&ı te$kil etmektedir.

Amerika Birle$ik Devletleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, !ngiltere, Fransa, 
!talya ve di&er batı ülkeleri ile münasebetlerimize bu açıdan büyük önem vermek-
teyiz.

Batılı ülkelerle savunma alanında sahip oldu&umuz sıkı tesanüt ba&larının ifa-
desini te$kil eden NATO ittifakını müessir bir güvenlik ve istikrar teminatı olarak 
göstermekte devam ediyoruz.

Mevcut dostluklarımız takviye edilirken; di&er ülkelerle olan münasebetlerimi-
zin büyük ölçüde geli$tirilmesine ve yeni dostluk edinilmesine devam olunacaktır.



Do&u âlemi, Arap memleketleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle mil-
letlerarası i$birli&i havasının kuvvetlenmesine kendi ölçüleri içinde yardımcı olan 
ili$kilerimizi geli$tirerek devam ettirece&iz.

Ba&ımsızlı&a, egemenli&e ve toprak bütünlü&üne saygı; hak e$itli&i; içi$lerine 
karı$mama prensipleri dâhilinde kom$u memleketlerle son dört yılda muntazam 
bir geli$me gösteren münasebetlerimizi kuvvetlendirece&iz.

Bu cümleden olarak Sovyetler Birli&i ile geli$tirilen iyi kom$uluk ili$kilerinin, 
dünyanın bu bölgesinde, milletlerarası münasebetlerin havasına olumlu bir katkı 
te$kil etti&ini kaydetmek isteriz.

Balkan memleketleri ile olan münasebetlerimizde kar$ılıklı arzuya dayanan ge-
li$meden de memnuniyet duymaktayız.

Tarihi ve manevi ba&larımız bulunan Arap ülkeleri ile samimiyete ve dostlu&a 
müstenit münasebetler tesis ve idamesi için sarf etti&imiz gayretler kar$ılıklı an-
layı$ içerisinde ba$arılı sonuçlar vermektedir. Bu münasebetleri, daha verimli hale 
getirmek için çalı$aca&ız. Hükümetimiz daima açıklamı$ oldu&u üzere, ihtilafların 
kuvvet istimali suretiyle halli, kuvvet yolu ile toprak kazancı sa&lanması ve mü-
zakere pozisyonu takviyesi ve emrivakilerin çözümlere esas olarak ileri sürülmesi 
metotlarına muarızdır. Bu itibarlar Orta-Do&u bölgesinde barı$ ve istikrarın tesisi-
ne hizmet etmesi dü$ünülecek herhangi bir çözümün Arap memleketlerinin me$ru 
hak ve menfaatlerini vikaye etmesi gerekece&i kanaatindeyiz. Birle$mi$ Milletler 
Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları; Orta Do&u ihtilafının barı$çı yoldan 
çözümü istikametinde gösterilecek çabalar için müsait ve ölçülü bir zemin te$kil 
etti&i görü$ündeyiz. Türkiye; bu yöndeki gayretleri destekleme&e devam edecektir.

Tarihi ve manevi ba&ların yakla$tırdı&ı Orta Do&u ülkeleri arasında iyi müna-
sebetlerin hüküm sürmesini temenni eden Türkiye, bu amaca hizmet edici gayret-
lerden geri kalmayacaktır.

!ran, Pakistan ve Afganistan ile olan karde$lik ve ananevi dostluk münasebet-
lerimiz yardım ve i$birli&i zihniyetine dayanan olumlu ve özel bir geli$me içindedir. 
!ran ve Pakistan ile gerek CENTO ve RCD gibi te$ekküller içinde çok taraflı olarak 
gerek kar$ılıklı münasebetler çerçevesinde ikili olarak yürütmekte oldu&umuz i$-
birli&i zihniyeti her alanda semerelerini verme&e devam edecektir.

Sömürgecili&in tasfiyesi istikametinde Asya Afrika memleketleriyle görü$ bir-
li&i ve mü$terek mesai halindeyiz.

Bu ülkelerle ticari iktisadi, teknik ve kültürel alanlardaki temas ve mübadelele-
rimizi te$vik ve takviye edici gayretlere devam edece&iz.

Güney Asya ve Uzak Do&u ülkeleriyle mevcut münasebetlerimizi daha da ge-
li$tirece&iz. Bu meyanda Japonya ile çe$itli alanlardaki ili$kilerimizin takviyesine 
önem ve de&er atfetmekteyiz.

Latin Amerika ülkeleriyle olan münasebetlerimizin havasına öteden beri 
hâkim olmu$ olan anlayı$ zihniyeti; bu münasebetlerin gelece&i bakımından müsa-
it bir zemin te$kil etmektedir.



Sayın Milletvekilleri,

Milli davamız olan Kıbrıs meselesinin, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk Cemaatinin 
haklarına ve menfaatlerine uygun bir $ekilde halledilmesi geçmi$te oldu&u gibi 
bundan sonrada de&i$mez hedefimiz olacaktır.

Kıbrıs meselesinde son dört yıldan beri önemli sayılması gereken geli$meler 
olmu$tur. Zorlamalar kısıtlamalar yerine barı$çı arzuların uyandı&ı görülmektedir. 
!htilafın en yakın taraflarını te$kil eden Türk ve Rum Cemaatleri arasında ortaklık 
$artlarını yeniden gözden geçirmek üzere birbuçuk yıldan beri görü$meler yapıl-
maktadır. Kıbrıs’ta bugün geride kalan ortam dü$ünüldü&ü takdirde bunun bir iler-
leme te$kil etti&ini kabul etmemeye imkân yoktur.

Di&er önemli bir geli$me ise Kıbrıs’ın ba&ımsızlı&ının devamı hususunda ilgili 
bütün taraflar arasında mutabakat hâsıl olmasıdır. "imdi bütün mesele ba&ımsız 
devletin orta&ı bulunan iki Cemaat arasında ara$tırıcı görü$melerin ba&ımsız dev-
letin yeniden ihya edilmesine imkân verecek bir anla$ma ile sonuçlanabilmesidir. 
Ancak bundan sonradır ki, bütün ilgili tarafların i$tirakiyle meseleye nihai çözü-
mün aranması safhasına geçilebilecektir.

Kıbrıs meselesi çok taraflı bir dava niteli&indedir. Bu bakımdan taraflardan 
sadece birinin öne sürdü&ü dilekler ve kayıtlara göre ihtilafın çözümlenebilmesi 
mümkün de&ildir. Bu meselenin halli bütün tarafların haklarını ve me$ru menfa-
atlerini ba&da$tırmak suretiyle imkân dâhiline girebilir. Bunun yolu ise müzakere 
yoludur.

Milletimizin en önemli davası olan Kıbrıs meselesinde, cemaatimizin hakları-
nın korunmasında ve milli çıkarlarımızı aynı azimle takibe devam edece&iz.

Kıbrıs konusunda kaydedilecek ilerlemelerin son zamanlarda olumlu geli$me 
istidadı gösteren Türk - Yunan münasebetlerini de müspet yönde etkileyece&inden 
$üphe yoktur.

Sayın Milletvekilleri,

Geli$mekte olan dı$ politikamız esaslarına uygun olarak yabancı devletlerle 
olan ticari ve iktisadi münasebetlerimizin geli$tirilmesi; önemli gayelerimizden bi-
rini te$kil etmektedir. Bu itibarla yabancı devletlerle gerek ikili gerekse çok taraflı 
olarak yürütülmekte olan ticari ve iktisadi münasebetlerimizin önümüzdeki yıllar-
da da bu hedefe do&ru yöneltilmesine devam olunacaktır.

!ktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel unsurlarından birini te$kil eden bilim-
sel ve teknik geli$me için gerekli kaynaklardan bir kısmının iki ve çok taraflı teknik 
ve bilimsel dayanı$ma yoluyla sa&lanmasına büyük önem atfetmeye devam edece-
&iz.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu&u arasındaki ortaklı&ı; milli menfaatle-
rimize ve plan hedeflerimize uygun bir yol olarak kabul ediyoruz.



Geleneksel dı$ siyasetimizin gereklerine de cevap veren bu ortaklı&ın yurdu-
muzun iktisadi ve sosyal alanlarda aynı zamanda da hürriyet içinde süratle kalkın-
ması için elveri$li bir ortam tesis edece&ine inanmaktayız.

Halen bu ortaklı&ın Geçi$ Dönemine giri$ müzakerelerini; bu inançla ve olum-
lu bir $ekilde yürütmekte ve menfaatlerimize en uygun vasıta ve tedbirleri bize sa&-
layacak olan bir sonuca süratle varmaya çalı$maktayız.

Dı$ politika alanında gerçekle$tirilmesine çalı$aca&ımız hedefler konusunda 
buraya kadar verdi&im izahat, milletlerarası münasebetlerimizin çerçeve ve muh-
teva itibarıyla süratle bir geli$me göstermekte oldu&unu ortaya koymaktadır. Bu 
durum dı$ münasebetlerimizi tevdi sorumlulu&unu yüklenmi$ olan Dı$i$leri Ba-
kanlı&ı te$kilat ve personelinin bundan sonra daha büyük feragat ve gayret göster-
mesini gerektirecektir.

"urasını da ayrıca ilave etmek gerekir ki dı$ münasebetlerimizin icaplarını tam 
manasıyla kar$ılayabilmek için Dı$i$leri Te$kilatının takviye ve teçhiz edilmesini 
önemli bir konu olarak ele almak kararındayız.

Sayın Milletvekilleri,

1969-1973 devresinin Türkiye için ne büyük önem ta$ıdı&ının tam idraki için-
deyiz. Biz bütün güçlükleri yenebilecek azim ve $evke sahibiz

Siyasi ve iktisadi istikrarı muhafaza etmenin; önümüzdeki devrede ba$arıya 
ula$manın ilk $artı oldu&una inanıyoruz. Yurt kalkınmasını gerçekle$tirebilmek 
için herkesin bütün tereddütlerden uzak ve güven duygusu içinde ya$amaya muh-
taç oldu&unu biliyoruz. Güçlü devletimizin kanun ve hukuk yollarından ayrılmadan 
yurdumuzda emniyeti sa&layaca&ına itimadımız tamdır.

Hürriyetleri zedelemeden iktisadi geli$meyi ba$armak yolunda ve kararında-
yız.

Türkiye’nin çe$itli sosyal meselelerine büyük önem vermekteyiz. Memleketin 
istikrarlı durumunun yarattı&ı ortam içinde daha fazla üretim sa&lamak daha çok 
daha iyi i$ imkânları açmak ana hedeflerimizdir. Özellikle geni$ halk kütlelerinin 
artan milli gelirden daha çok yararlanmasına ve böylece refahın tabana yayılma-
sına büyük bir dikkat ve gayret sarf edece&iz. Sınıf kavgalarından uzak kalmanın 
Türkiye için en önemli bir mesele oldu&unu biliyoruz. Ekonomik gerçeklere ve milli 
önceliklere dayanan ve bütün zümre ve sınıfların haklarını adil ölçüler içinde bera-
berce koruyan bir denge nizamını devam ettirmek kararındayız. Hak da&ıtımında 
e$itli&e büyük önem vermekteyiz. Herkesin istikbal endi$esinden uzak ve medeni 
imkân ve vasıtalara sahip olarak ya$amasını sa&lamak ba$lıca görevimiz olacaktır.

Çalı$malarımız; sanayimizi bir hamle haline getirmek ihracatımızı artıracak 
her türlü tedbiri süratle gerçekle$tirmek ve böylece tediye muvazenemizi düzelt-
mek istikametine yönelecektir. Kalkınma planımızın hedefleri ve bu çerçevesi 
içinde gerçekle$ecek olan bu icraatımız büyük bir dikkatle yürütülecektir. Bu mü-
nasebetle içinde bulundu&umuz devrenin bir özelli&ine yani ikinci Be$ Yıllık Kal-



kınma Planımızın önümüzdeki dört yıl zarfında tatbikatının tamamlanaca&ına ve 
Üçüncü Be$ Yıllık Planımızın da arz ve izahına çalı$tı&ımız hedeflere muvazi olarak 
hazırlanması gerekti&ine i$aret etmek isteriz.Böylece bir taraftan mutlu ve büyük 
Türkiye’yi gerçekle$tirecek ana yapıyı kuraca&ız, di&er taraftan bütün vatanda$la-
rın artan refahın veriminden günlük hayatlarında faydalanmalarını sa&layaca&ız.

Türkiye’nin ülkesi ve milleti ile bir bütün oldu&unun inancı içinde sosyal adalet 
sosyal güvenlik kavramlarını siyasi hayatımıza ve icraatımıza hâkim kılaca&ız.

Bu arada devlet çarkının iyi i$leyebilmesi için gerekli ıslah hareketlerine giri$-
meyi kaçınılmaz bir lüzum halinde görmekteyiz. Kırtasiyecili&i ortadan kaldırmak, 
devlet dairelerini israftan korumak, tasarruf tedbirlerine saygılı olmak, devlet ikti-
sadi te$ekküllerini verimli hale sokmak ve di&er sahalardaki aksaklıkları gidermek 
için topyekun bir ıslahat hareketine kati lüzum oldu&u inancındayız. Bu meyanda 
idari te$kilatı vatanda$a daha iyi hizmet eder bir zihniyet içinde görmek vergi sis-
teminde devlet gelirlerini artıracak de&i$iklikleri gerçekle$tirmek için gerekli ted-
birleri alaca&ız.

Sayın Milletvekilleri,

Demokratik rejimin tam bir açıklık içinde yürütülmesine büyük önem vermek-
teyiz. Haksızlı&ın adaletsizli&in e$itsizli&in faziletsizli&in hiç bir zaman koruyucusu 
ve savunucusu olmayaca&ız. (A.P. sıralarından alkı"lar “Bravo” sesleri) Bütün siya-
si partilerimizden de&erli Türk basınından bu konuda büyük destek görece&imize 
inanmaktayız. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Hükümetimizin $a$maz ve vazgeçilmez hedefi siyasi iktisadi istikrar içinde de-
mokratik rejimin bütün icaplarına saygılı olarak kuvvetli mutlu itibarlı bir devlete 
sahip olmaktır.

Büyük Türkiye yolunda milletimizin dehasından yurdumuzun imkânlarından 
ve rejimimizin faziletlerinden ümitsizli&e dü$mek için hiç bir sebep yoktur.

Köklü ve tarihte hiç bir zaman silinmemi$ bir millete mensubuz. Çok çe$itli 
kaynak ve imkânları olan bir yurda sahibiz. Aziz vatanımızı koruma ve kalkındırma 
azmi ile yanan bir milletimiz var. Elinden tutuldu&u ve kendisine yol gösterildi&i 
zaman bu milletin yenemeyece&i hiç bir güçlük olmadı&ına hepimizin inancı tam-
dır. "imdiye kadar elbirli&i ile ortaya koydu&umuz ve ba$kalarının gıpta ile baktı&ı 
büyük geli$me gelecekteki ba$arıların en kuvvetli teminatıdır.

Sayın Milletvekilleri,

Biz; aziz milletimizin son iki seçimde de idareyi kendisine emanet etti&i siyasi 
iktidarın yeni bir Hükümeti olarak huzurunuzda bulunuyoruz. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

Büyük milletimize kar$ı taahhüt etti&imiz bütün hizmetleri kaynaklarımızın 
ve zamanın ölçüsü dahilinde $evk ve azimle yerine getirmenin sarsılmaz inancı ve 
kesin kararı içindeyiz. "imdiye kadar edinmi$ oldu&umuz tecrübe i$birli&i ve bera-



berlik ruhu iyi niyet ve ho$ görürlülük en sa&lam dayana&ımız ve ilham kayna&ımız 
olacaktır.

Önümüzdeki devre zarfında aziz Türk Milletine hayırlı ve mutlu hizmetler gö-
rebilmemiz için cümlemize yardımcı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından "iddetli 
alkı"lar, “Bravo” sesleri)

BA$KAN — Hükümet programının okunması tamamlandı. Anayasa gere&ince 
iki tam gün geçtikten sonra program üzerindeki müzakerelere ba$layaca&ız. Söz 
almak isteyen arkada$larımın Ba$kanlı&a müracaatlarını rica ederim. 

"imdi gündemimizde yapılacak ba$ka bir husus kalmadı&ı için, 10 Kasım 1969 
Pazartesi günü saat 15.00’de toplanmak üzere birle$imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.00



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 9 Cilt 54 Birle!im 4

Sayfa 139-166
07.11.1969 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: "brahim $evki Atasagun

KÂT!PLER: Adil Ünlü (Cumhurba"kanınca S.Ü)
Zerin Tüzün (Cumhurba"kanınca S.Ü)

Açılma Saati: 16.30

BA$KAN — 4’üncü Birle$imi açıyorum. Sayın senatörler, Sayın Ba$bakan 
Millet Meclisinde Hükümet programını okumaya devam etmektedir. Tahminimi-
ze göre bu programın orada okunma müddeti bir saat daha sürecektir. Bu sebeple 
$imdi müzakere yapmanın imkânı olmadı&ı için saat 17.30’da toplanmak üzere Bir-
le$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.35



"K"NC" OTURUM
BA"KAN: "brahim $evki Atasagun

KÂT!PLER: Sami Turan (Eski"ehir)
Zerin Tüzün (Cumhurba"kanınca S.Ü)

Açılma Saati: 17.30

BA$KAN — Birle$ime devam ediyoruz. Gündeme geçiyorum.

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Sayın Ba$bakanı Hükümet programını okumak üzere kürsüye da-
vet ediyorum.

Buyurun Sayın Ba$bakan. (Ba"bakan Süleyman Demirel alkı"lar arasında kürsüye 
geldi)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — Sayın Ba$-
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 1969 seçimleri neticesinde aziz mil-
letimiz tarafından iktidar emaneti tevdi edilen, Adalet Partisinin Genel Ba$kanı 
olarak, Ba$bakanlık görevi, Sayın Cumhurba$kanımızca tekrar uhdeme tevcih bu-
yurulmu$ ve yeni Hükümet kurulmu$tur.

BA$KAN — Bir dakika Sayın Ba$bakan.

Sayın Senatörler Sayın Cumhurba$kanımız Yüce Senatoya te$rif etmi$lerdir, 
Yüksek Heyetiniz adına kendilerini hürmetle selâmlarım (Sürekli alkı"lar) Buyurun 
efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Büyük Meclisin, prog-
ramımıza güvenoyu vermesiyle ba$lıyacak ve yüksek itimadınızın esirgenmedi&i 
müddetçe devam edecek olan hizmet ve gayretlerimizi ne $ekilde yürütece&imizin 
izahına geçmeden önce; siyasi hayatımızın bugünkü safhası ve geçen devreleri ile 
ilgili olup açıklı&a kavu$masını faydalı gördü&ümüz bâzı konular üzerindeki görü$ 
ve dü$üncelerimizin arzına müsaade buyurulmasını rica edece&im.

II. Demirel Hükümetinin Programı Millet Meclisinin 07.11.1969 tarihli 
4’ncü birle$iminde aynen okundu#undan metin tekrar alınmamı$tır.

BA$KAN — Sayın senatörler, Hükümet Programının okunması bitmi$tir. Sa-
yın Ba$bakana te$ekkür ederim.

Gündemimizde müzakere edecek her hangi bir konu yoktur.

11 Kasım 1969 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birle$imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati: 19.20



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Devre 3 Cilt 1 Birle!im 5

Sayfa 74-166
10.11.1969 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM 
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂT!PLER: Zeki Çeliker (Siirt)
$evket Do#an (Kayseri)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — "imdiye kadar Ba$kanlı&a müracaat ederek söz istemi$ olan arka-
da$larımın isimlerini sırasıyla okuyorum: 

Güven Partisi Grubu adına Sayın Turhan Feyzio&lu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Kemal Satır.

"ahısları adına söz isteyen arkada$larımın isimlerini okuyorum: 

Sayın Alpaslan Türke$, Sayın Selâhattin Hakkı Esato&lu, Sayın Kenan Mümtaz 
Akı$ık, Sayın !hsan Ataöv, Sayın Âdil Yasa, Sayın Re$it Ülker, Sayın !brahim Öztürk, 
Sayın Ahmet "ener, Sayın Hilmi !$güzar, Sayın Ahmet Zeydan, Sayın Nuri Koda-
mano&lu, Sayın Vahit Bozatlı, Sayın Sıddık Aydar, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın, 
Mehmet Seydibeyo&lu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın "inasi Özdeno&lu, Sayın Ömer 
Buyrukçu, Sayın Mehmet Ali Aybar, Savın Ali Rıza Güllü, Sayın Turhan Özgüner, 
Sayın Mehmet Nebil Oktay, Sayın Hasan Ali Gülcan, Sayın Hüseyin Balan.

Simdi söz sırası Güven Partisi Grubu adına Sayın Turhan Feyzio&lu’nundur.

Buyurun Sayın Feyzio&lu.

G.P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Aziz ve muhterem 
milletvekilleri, de&erli arkada$larım;

Hükümet programı üzerinde Güven Partisi Grubunun görü$lerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Sözlerime ba$larken Güven Partisinin bâzı temel inançlarını ve görü$lerini 
açıklamakta fayda görüyorum.

Büyük Türk Milleti 12 Ekim seçimleriyle iradesini izhar etmi$tir. Milletimizin 
kararını saygı ile kar$ılıyoruz. Bugün hâtırası önünde bir defa daha saygı ile e&ildi-
&imiz Büyük Atatürk’ün, kayıtsız $artsız egemenli&e sahip büyük milletin iradesini 
tecelli ettirmek üzere millî mücadele yıllarında faaliyete geçirdi&i Türkiye Büyük 
Millet Meclisi millet iradesinin toplanma noktası olmakta devam etmektedir, de-



vam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni çalı$ma döneminin aziz mille-
timiz için hayırlı olmasını dileyerek sözlerime ba$lıyorum.

Hemen ifade edeyim ki, Güven Partisi, kurulu$undan bu yana oldu&u gibi yeni 
yasama döneminde de ciddî, seviyeli, vatansever bir muhalefete yakı$an tutum ve 
davranı$tan ayrılmayacaktır. Daima gerçeklere saygılı olaca&ız. Hükümete muha-
lif olmak, milletin ve ebedi Türk Devletinin menfaatlerine muhalif olmak de&ildir. 
Haksızlı&ın, millî menfaate zararlı her davranı$ın, yolsuzlu&un, faziletsizli&ini kar-
$ısına azimle dikilece&iz. Millet hayrına gördü&ümüz her davranı$ı - kimden gelirse 
gelsin -destekleyece&iz. Hükümetin ba$arısını engellemeyi aklımızdan geçirmeye-
ce&iz. Her hangi bir Cumhuriyet Hükümetinin siyasi alanda, iktisadi alanda, dı$ 
politikada milletimiz için ba$arılı sonuçlar elde etmesinden sevinç duyabilen açık 
yürekli milliyetçiler olarak te$viklerimizde de, uyarmalarımızda da, en acı ve sert 
tenkitlerimizde de daima milletimizin menfaatini ön planda tutaca&ız. Güven Par-
tisi olarak bundan önce oldu&u gibi bundan sonra da yalnız dertleri söylemekle 
yetinmeyece&iz, imkân oldukça çarelerini de söylemeye önem verece&iz. Milletin 
selâmeti, huzuru, refahı için çalı$mak hususunda iktidar kadar muhalefete de so-
rumluluk dü$tü&ü inancı içinde, demokratik rejimin kurallarına saygılı olarak, mil-
letin üstünde $ahıs, millî irade üstünde kuvvet tanımayarak vazife görmeye devam 
edece&iz. (G. P. sıralarından alkı"lar)

De&erli arkada$larım, memleketimiz seçimlerden çıktı. Güven Partisi Gru-
bunun inancı $udur ki, Anayasa nizamı, seçimlerden biraz daha güçlenerek çıktı. 
Seçimde demokratik rejimi yıkmak isteyenler hüsrana u&radı. Seçim neticeleri 
üzerinde çok çe$itli yorumlar yapıldı&ını de&erli arkada$larım dikkatle takip etmi$-
lerdir. Bu yorumları biz de büyük bir dikkatle, hassasiyetle izledik. Hür seçimi de-
mokratik rejimin temel müessesesi sayan bir zihniyetle inceledik. Yirmibe$ yıldan 
beri Türkiye’de tek dereceli, genel oyla seçimler yapılmaktadır. Türk vatanda$ı 1946 
yılından bu yana, 1946 yılının pek çok ho$nutsuzluklara, haklı $ikâyetlere yol açmı$ 
1946 seçimimin, tatbikatından bu yana memleket çok büyük mesafe almı$tır. Biraz 
sonra henüz seçim tatbikatında mevcut olan aksaklıkları ve tedavisi gerekli olan 
hastalıkları da belirtmeye çalı$aca&ım. Fakat hiç kimse reddedemez ki, bir çeyrek 
asırdan beri Türkiye’de genel oy, tek dereceli oy prensibi vatanda$ın gönlünde, vic-
danında derin yer etmi$tir, Türk vatanda$ı rey hakkının de&erini çok iyi kavramı$-
tır, bu, vatanda$ı bilinçsiz gören, hor gören, masa ba$ı parlâmento dı$ı muhalefet 
meraklıları ne söylerlerse söylesinler gerçek $udur ki, Türk köylüsü, Türk esnafı, 
sanatkârı, Türk i$çisi rey hakkının de&erini bu sözde aydınlardan, yarı aydınlardan 
çok daha iyi bilmektedir. (A.P. ve G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)

Gerçek Türk aydını bir $eyi bilir; Türkiye’de köye hizmet götüren zihniyet, köy-
lünün reyine dayanan demokratik rejimde geli$ir. Türkiye’de i$çiyi, sahiden kaderi-
nin efendisi yapan zihniyet, i$çiyi evvelâ usta ba$ısının, sonra mühendisinin, son-
ra bir zalim bürokrasi çarkının esiri olmaktan kurtaran rejim, sadece demokratik 
rejimdir. Bunu tecrübesinde bilir, bumu ba$ka memleketlerin tecrübesinde bilir. 
Onun içindir ki, Türk i$çisi Marksist, sosyalist bir düzenin ezici çarkını kendisine 



Cennet diye takdim eden nazariyelere omuz silkerek bakmakta ve demokratik re-
jimin faydalarını çok daha iyi bilmesi mefruz olan kimselerden çok daha büyük bir 
inançla sahip çıkmaktadır. Bunu, Türk Milletinin engin sa&duyusunda ve demokra-
tik rejim tecrübesinden aldı&ı çok faydalı derslerde aramak lâzımdır.

Rey hakkı tebaayı hür vatanda$ yapan, rey hakkı insan haysiyetine uygun bir 
idare tarzını memlekette hâkim kılan tek idare tarzıdır. Demokratik rejimin i$le-
yi$indeki aksaklıklar, demokratik rejim kusurları üzerinde ciltler dolusu kitaplar 
yazılabilir, yazılmı$tır. Churchille’in sözü me$hur; demokratik rejim kötüdür, de-
mi$ler, “Evet kötüdür, ama bütün di&er rejimler çok daha kötüdür,” demi$tir. Bü-
tün mesele buradadır. Ehveni $erdir demiyorum, hayırlı olan, faydalı olan, yüceltici 
olan ve insan haysiyetine uygun olan idare tarzı, vatanda$ın hür iradesine dayanan 
bir idare tarzıdır. Bürokratik bir baskı rejimi yerine, millete dayanan ve millete hiz-
met götüren idaremin teminatı, hür, demokratik seçimdir.

Güven Partisi olarak, bu temel inanca dayalı olarak çalı$tık, çalı$maya devam 
edece&iz ve millî irade üstünde bir kuvvet kabul etmeyece&iz. Hür seçim olmayan 
yerde, bütçe müzakerelerinde arz etti&im cümle ile arz edeyim, köy yollarını, jan-
darma ve tahsildar bilir, ama hizmet köye, hür seçim arttıkça, hür seçimle köylü 
iradesini hâkim kıldıkça gider. Türk i$çisine yönelmi$ bir tutum, Parlâmentomun 
çe$itli gruplarında Türk i$çisinin derdini halletmeye yönelmi$ bir tutum, Türk i$-
çisinin rey hakkı, demokratik rejim gerçekten mevcut oldu&u zaman daha kuvvet-
lidir. Türk esnaf ve sanatkârının bin bir derdi var. Bunların bazıları programda yer 
almı$, birazdan bahsedece&im, bu dertleri halletmeye yönelmi$ bir zihniyet, mu-
halefetine ve iktidarına vatanda$ın rey hakkı hâkim oldu&u zaman daha çok i$ler 
ve yürür. Hür te$ebbüs, $ahısların ve keyiflerin hâkim oldu&u bir ortamda de&il, 
kanunların ve demokratik rejimin hâkim oldu&u bir ortamda daha büyük bir güven 
ve huzur içinde geli$ir.

Seçimlerle ilgili olarak Türkiye’de yapılan yorumlarda i$tirak oranının dü$ük-
lü&ü üzerinde çok durulmu$tur. !$tirak oranının dü$üklü&ünün sebepleri, kanaati-
mizce çe$itlidir. Biz bu i$tirak oranı dü$üklü&ünü Parlâmento dı$ı muhalefet sebep-
lerine ba&layan sapık zihniyeti kabul etmiyoruz. Parlâmento seçimlerinde, seçime 
katılmamı$ olan herkesi, sandık ba$ına gitmemi$ olan herkesi, demokratik rejimi 
yıkmak isteyen bir Marksist ihtilâli pe$inde ko$an insanların dü$üncesinde ve kafa-
sında oldu&u için sandık ba$ına gitmedi&i gibi göstermeyi ve tamamıyla mesnetsiz 
bir faraziyeye dayanarak yorum yapmayı asla do&ru bulmuyoruz. Aslında seçimlere 
i$tirakin az olmasının sebepleri bir de&ildir, çe$itlidir.

Bunlardan biri, $üphe yok ki, seçimlerin her yıl tekrarlanmasıdır. Mütemadiyen 
seçim yapılmasının yaratmı$ oldu&u bir bıkkınlık oldu&unu kabul etmek lâzımdır. 
Birazdan bu konuya, Anayasa de&i$ikli&i bahsinde temas edece&im. Demokratik 
rejim geleneklerinin kökle$mesi ve yerle$mesi, demokratik rejimin gelece&inin sa&-
lam görünmesi dahi bir memlekette sandık ba$ına gitme heyecanını kısmen azalt-
tı&ı, gerek Türkiye’nin tecrübesiyle, gerek demokratik gelenekleri bizden çok daha 
eski olan ülkelerin tecrübesiyle sabittir. Türkiye’de en yüksek i$tirak oranı 1950 



senesinde görülmü$tür; %90’a yakındır. 1950 senesinde iktidarı ilk defa serbest 
bir seçimle, kendi iradesiyle de&i$tirmek hakkına ve imkânına kavu$an bir mille-
tin, özlemini nicedir çekti&i ve 1946 seçiminde tam olarak tecelli ettiremedi&i, tam 
olarak kullanamadı&ı hakkını kullanma heyecanıdır ki, hiçbir demokratik memle-
kette görülmeyen çok yüksek bir oranın, yüzde 90’a yakın, %89 oranının seçimler-
de elde edilmesini sa&lamı$tır. Ama hemen arkasından reyle iktidar de&i$ikli&inin 
zevkini bir defa tattıktan sonra görürsünüz ki, seçimlere i$tirak oranı %90’lardan 
%80’lere giderek %70’lere do&ru Türkiye’de dü$mü$tür ve Batı’da demokratik rejim 
gelene&inin köklü oldu&u memleketlerde, i$tirak oranının ortalama %60 ile %70 
arasında ve çok uzun zamandan beri seyretti&i bir vakıadır. O halde i$tirak oranı 
%60 civarına dü$tü&ü için bir memlekette demokratik rejim temellerinden yıkılma-
ya yüz tutmu$tur veya itibarını kaybetmi$tir diyecek olursanız, dünyanın en köklü 
demokrasilerinin nicedir itibarlarını yitirdiklerine hükmetmek gerekir; çünkü bu 
memleketlerde i$tirak nispeti çok uzun yıllardan beri bu civarda seyreder.

!$tirak nispetinin dü$üklü&ünde kütüklerdeki aksaklıkların tesiri vardır. Bil-
hassa i$tirakin büyük $ehirlerde dü$ük olu$una dikkatinizi çekmek isterim. De-
vamlı olarak nakiller, bir semtten bir semte gitmeler ve kütük kayıtlarının eskiden 
oturdu&u semtte kalması ve üstelik aynı aile mensuplarının aynı sandık ba$ında 
rey verme imkânından mahrum olmasına yol açan ilâve usullerimiz, bir ailenin 
yeni seçme ya$ına gelen bir ferdinin aile reisi ile birlikte aynı sandıkta rey vermesi-
ne imkân bırakmayan kütü&ün sonuna isim ilâvesi usullerimiz ve seçmenin seçim 
günü, hepiniz $ahit olmu$sunuzdur, oradan oraya ko$arak sandı&ını aramaya mec-
bur olması ve birçok hallerde bunu bulmakta mü$külât çekmesi, i$tirak nispetinin 
dü$ük olması sebepleri arasındadır.

Ön seçim sisteminden vatanda$ım $ikâyetleri vardır. Karma liste yapma imkânı 
yok, tercihli oy verme imkânı yok, a$a&ı - yukarı liste ba$ındakilerin seçilece&inden, 
liste sonunda olanların seçilmeyece&inden emin, kendi iradesinden, evvel bir parti 
te$kilâtının iradesinin milletvekillerinin kim olaca&ı hususunda kesin bir hüküm 
vermi$ oldu&u inancı içinde ön seçimle kar$ı gösterilen tepki, bunun bir ölçüde se-
çimlere katılma oranına tesir etti&ini sanırım.

“Türkiye’de seçime katılma oranı dü$üktür, çünkü Türkiye’de seçmen birtakım 
a&aların emri altındadır” tarzında yorumlar yapıldı&ını basında okuyoruz. Bâzı, 
Marksist, sosyalist çevrelerin seçime i$tirak dü$üklü&ünü, Türkiye’deki ekonomik 
ve sosyal düzeni de&i$tirmek arzusu ile ba&lantılı gösterme gayretleri vardır. E&er 
bunu de&i$tirmek için elinde bir imkân olmasaydı, rey verme imkânı olmasaydı, 
kendisine çe$itli reçeteler sunan partilerden birisine rey verme imkânına sahip ol-
mayıp da yalnız bir tek partiye rey vermek imkânına sahip olsaydı, o zaman san-
dık ba$ına gitmeyerek protestosunu tescil ederdi diyebilirsiniz. Ama kendisine her 
türlü reçetenin sunulmu$ oldu&u bir seçimde, sadece feodal düzeni protesto etmek 
için sandık ba$ına gitmedi tarzındaki iddialar varit de&ildir. Kaldı ki, Türkiye’de en 
büyük toprak sahiplerinin bulundu&u bölgede i$tirak nispeti yüksek; buna mukabil 
bahsedilen feodalizm hastalı&ının hiç bulunmadı&ı büyük $ehirlerde, !stanbul’un, 



Ankara’nın en münevver semtlerinde Türkiye’nin en dü$ük i$tirak nispeti ile kar$ı 
kar$ıya bulunmaktayız. Bu itibarla seçime i$tirak nispetinin dü$üklü&ü hususunda 
yapılan izahların biraz daha ilmî olması ve Türkiye’nin gerçeklerine intibak etti-
rilmesi lâzım gelir kanaatindeyim. Her ne olursa olsun bu i$tirak nispeti dü$üklü-
&ünden demokratik rejimi yıkmak için sonuç çıkarmaya çalı$anların kesin olarak 
kar$ısındayız.

!$tirak oranı dü$üklü&ünü bahane ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
me$rulu&una, hür seçimlerle tecelli eden millet iradesi sonunda ortaya çıkan siya-
si iktidarın me$rulu&una, parlamenter rejimin verimlili&ine ve me$rulu&una gölge 
dü$ürmek isteyen çabaların ve davranı$ların kar$ısında demokratik rejime inanmı$ 
olan bütün siyasi partilerin bir mü$terek cephe halinde mücadele etmeleri gerekti&i 
inancındayım. (Alkı"lar)

Seçime katılmayan, kendi iradesi dı$ında katılamayan herkesi kendileri gibi 
hür demokratik rejim dü$manı sayan bir zihniyet sapık bir zihniyettir.

Arkada$lar, hür, demokratik rejim dü$manlarının, Parlâmento dı$ı muhalefet 
heveslilerinin ters yorumlarını nasıl reddediyorsak, bugünkü seçim mevzuatının 
aksak taraflarını ve tatbikatta düzeltilmesi gereken, mevzuatta düzeltilmesi gere-
ken noktaları da samimiyetle ve hulûs ile ortaya koymakta fayda vardır. Bugünkü 
yetersiz önseçim sisteminin hataları her gün daha çok gün ı$ı&ına çıkıyor, vatan-
da$, adaylar arasında yapılacak seçmeye de, partiler arasında yaptı&ı seçmeye ka-
tıldı&ı gibi bir ölçüde katılmak imkânını arıyor. Nispî temsil sistemi içinde adaylar 
arasında seçme yapmak imkânını seçmen vatanda$a daha geni$ ölçüde veren bir 
usulü uygulamaya mecburuz.

Programda, her yıl seçim olmasın deniyor. Güven Partisi olarak bu görü$e ka-
tıldı&ımızı ifade etmek isterim. Esasen Anayasamızın 74’üncü maddesinde her yıl 
seçim yapılması dü$üncesini reddeden bir yazılı$ tarzı var. 74’üncü maddenin belki 
metni de&il, ama ruhu tahlil edildi&i zaman çıkan sonuç budur. 74’üncü madde, 
ara seçimlerinin iki yılda bir, Senato seçimleri ile birlikte yapılmasını emrediyor. 
74’üncü madde; (Bir genel seçime bir yıl kala, ne kadar çok münhal olursa olsun, 
ara seçimi yapılmaz) diyor. Demek ki, seçimlerin birer yıl ara ile tekrarına mâni 
olmak için genel seçime bir yıl kala ara seçimi mecburiyetini dahi tehir ettiriyor. 
Anayasamıza hâkim olan, seçimlerin her yıl de&il, iki senede bir yapılması ruhuna 
uygun olarak bir de&i$ikli&e ihtiyaç bulundu&una inanmaktayız. Bu, e&er bir Anaya-
sa tadilini gerektiriyorsa Güven Partisi olarak Anayasa tadiline gücümüzü katmaya 
kararlıyız.

Hükümet programında bu hedefe nasıl varılmak istendi&i tasrih edilmemi$-
tir. Bir hükümet programının parti programından, hattâ seçim beyannamesinden 
farklı olarak daha vazıh olmasını beklemek hakkımızdır. Hükümet, her yıl seçim 
yapılmasını do&ru görmüyor, bunu önleyecek bir tedbir getirece&im, diyor. Kendisi-
ne güvenoyu verilmesi söz konusu olan Hükümetin, bu konuda nasıl bir tedbir dü-
$ündü&ünü açıklamak imkânına sahip ise, bu müzakerelerden faydalanılarak, her 



yıl seçim yapılmasını önlemek üzere $öyle bir tedbir dü$ünüyorum diye meseleye 
vuzuh getirmesini temenni ediyorum. Seçim sistemi üzerinde durulurken, istik-
rarlı Hükümet ihtiyacı ile birlikte âdil temsil ihtiyacını da daha iyi kar$ılayacak bir 
nispeti temsil usulü bulunması yolunda ara$tırma ve çalı$malara devam edilmesi 
görü$ünü de ifade etmek isterim.

De&erli arkada$larım; seçimler bahsinde Güven Partisinin görü$lerini tamam-
lamadan önce bâzı $ikâyetlerimizi de belirtmeyi samimiyetin ve memlekete kar$ı 
ta$ıdı&ımız sorumlulu&un icabı telâkki ediyoruz.

Seçimlerin me$rulu&u üzerine genellikle gölge dü$ürmek isteyen rejim dü$-
manlarının kar$ısına nasıl inançla dikiliyor bu bunlarla mücadeleyi vazife sayıyor-
sak; seçimlerin kusursuz ve pürüzsüz olarak cereyanı için bâzı acı gerçeklere de te-
mas etmeyi yine vazife sayıyoruz.

De&erli arkada$larım; son seçimlerde yer yer belki bundan önceki seçimlerde 
benzeri görülmemi$ olan asayi$ vakıaları olmu$tur. Bir seçim bölgesinde listemizde 
bulunan bir aday arkada$ımızın bir ilçeye ve köylerine adım atmaması, adım attı&ı 
takdirde öldürülece&i tehdidi savrulmu$ ve kendisinin gerçekten bu ilçenin sınır-
larına girdi&i anda yolu kesilmek suretiyle silâhlı $ahıslar tarafından bir vasıta ile 
motorlu araçla yolu kesilmek suretiyle 3-4 metre gibi kısa mesafeden üzerine, bin-
di&i vasıtanın üzerine kur$un ya&dırılmı$tır, devamlı olarak da bu baskı ve tehdit 
seçimin sonuna kadar sürdürülmü$tür.

Güven Partisi son seçimlerde görülmemi$ ölçüde tezvir, sahte vesika bastır-
ma, sahte gazete bastırıp da&ıtma gibi hallerin ortaya çıkmı$ olmasından elem duy-
du&unu bu kürsüde ifade etmek ister. Sahte gazete bastırılmı$tır. Sahibinin, yazı 
i$leri müdürünün adı hafifçe de&i$tirilmek suretiyle üzerine bir tarih ve sayı kon-
mak suretiyle ve on binlerce bastırılmak suretiyle, tam seçime bir-iki gün kala falan 
bölgede falan adayın seçimden çekildi&ini, falan partinin seçime girmek hakkını 
kullanmaktan vazgeçti&ini ifade eden büyük man$etlerle, güya bir basın toplantısı 
yapıldı&ını ifade eden sahte resimlerle, üç sene, be$ sene evveline, arkada$ımızın 
bakanlık yaptı&ı devreye ait yanında müste$arı ile çekilmi$ foto&rafını “Dünkü Ba-
sın Toplantısında” ba$lı&ını koymak suretiyle 20 bin, 30 bin nüshayı köylere ula$tır-
mak suretiyle seçimlerde iradenin hür olarak tecellisine mâni olmak için akla hayale 
gelmedik birtakım tertiplere maalesef ba$vurulmu$tur. Demagojik ve sorumsuz va-
adler belki de bu seçimde ölçüsüz noktalara varmı$, yeni rekorlar kırmı$tır. Bunlar 
içinde bizi en çok teessüre garkeden husus Hükümet hizmetlerinin ve Devlet hiz-
metlerinin kar$ılık gösterilmesi suretiyle rey istenmesi noktasıdır.

De&erli arkada$larım, bir hizmet vaadinde bulunarak veya kendilerine rey ve-
rilmezse bu hizmetin gerçekle$meyece&i tehdidini ortaya koymak suretiyle vatan-
da$tan rey isteme yolunun kesin olarak kapanmasını, bu kadar inançla ba&lı oldu-
&umuz demokratik rejim adına bu kürsüden talep etmeyi vazife sayıyoruz. (G.P. 
sıralarından alkı$lar)



1946 seçimlerinden bu yana milletçe büyük mesafe aldık. Bu mesafe ile ne ka-
dar iftihar etsek hakkımız, ama artık bu son adımı da atmak lâzımdır. Bu hastalı&ı 
seçimlerden çıkarıp atmak lâzımdır. Hele sorumlu insanların, üzerinde bâzı sorum-
luluklar ta$ıyan insanların, seçim sırasında dahi olsa, rey kar$ılı&ında birtakım hiz-
metlerin yapılaca&ını ima ve ihsas etmek suretiyle ve kendilerine rey verilmedi&i 
takdirde bu hizmetlerin yapılmasının tehlikeye girece&ini söylemek suretiyle or-
taya çıkmaları son derecede vahimdir. Senato seçimlerinde aynı hastalık görülmü$ 
idi, bunun bâzı yazılı belgeleri elimize geçmi$ idi; üzerinde parti amblemi ile imza 
ile falan tesisin yapılmasını istiyorsan falan partiye rey vermen lâzımdır, aksi halde 
kendi memleketine, vilâyetine zarar vermi$ olursun, tarzında beyannameler bas-
tırma yoluna gidildi&ini belge ile ortaya koymu$ idik. Bu vesile ile bir defa daha 
bu Parlâmentoda bulunan demokratik rejime inanmı$ bütün arkada$larıma hitap 
ederek; bu hastalı&ın da seçimlerden sökülüp atılmasını ve Türk demokrasisinin 
bu son hastalı&ı da, partizanlık hastalı&ını da söküp atmasını temenni ederek bir 
ba$ka bahse geçiyorum.

Aziz ve muhterem arkada$larım; Hükümet programında haklı olarak geni$ yer 
tutan huzur, güven ve asayi$ konusuna temas ederek konu$mama devam edece&im.

Türkiye’nin huzura, güvene asayi$e ihtiyacı vardır; büyük $ehirde vardır, ka-
sabada vardır, kırda vardır, köyde vardır, asayi$ ve huzur ihtiyacı bugün Türkiye’de 
büyük vatanda$ kütleleri için bir hasret halini almı$tır.

Seçimlerden önce ve seçimler münasebeti ile yaptı&ımız gezilerde bu hasretin 
çok göze çarpan örneklerini, çok renkli söyleni$ tarzlarını gördük, dinledik. Kal-
kınmadan, Do&u bölgesinin kalkınmasından bahsetti&im bir konu$manın sonun-
da, bir vatanda$ kürsünün yanına kadar sokulup, “Sen neden bahsediyorsun Genel 
Ba$kanım, insanlar kasap olmu$ birbirini kesiyir - mahallî sözüyle - buna çare bu-
lun, kazamıza on katlı apartman yapın, binalar yapın, demiyoruz, tarlamıza, içi-
mizde korku olmadan gitme imkânını bize sa&layın.”

Türkiye’nin her tarafında buna benzer sözleri i$itir hale gelmi$izdir. Türkiye’de 
kanun hâkimiyetini sa&lamak âcil mesele halindedir.

Vatanda$, bahsetti&im yol kesmeler, soygunlar, ekin yakmalar, mahkeme kapı-
sında adam öldürmeler ve saire gibi asayi$sizlik vakıalarından $ikâyetçi oldu&u ka-
dar, Hükümet programında bahsedilen kanun dı$ı ta$kınlıklardan, resmî bina veya 
fabrika i$gallerinden, kanlı sokak kavgalarından, silâhlı çatı$malara varan ideolojik 
kavgalardan da $ikâyetçidir.

Türkiye’de, tarihimizin çok derinliklerinde kalmı$ olan birtakım meseleler su 
yüzüne çıkmaya ba$lamı$tır. Mezhep kavgasıyla vatanda$ kütlelerinin birbiri üs-
tüne yürüdü&üne $ahit oluyoruz ve bu kürsüye de&erli arkada$larım tarafından 
getirilmi$ hâdiseler vardır, geçen dönemde; toplu birtakım çatı$malar bir gün $u 
vilâyette, bir gün bu ilçede gerçekten vatanda$ huzurunu kaçıran hâdiseler olmu$-
tur.



Resmî Devlet binası içinde molotof bombası imaline kadar varan ta$kınlıklar 
herkesin malûmudur.

Memleketin birçok bölgelerinde asayi$i korumak bakımından Hükümet kuv-
vetlerinden ümidini kesen vatanda$lar alabildi&ine silâhlanma yolunu tutmu$lar-
dır. Türkiye’de silâhlanmanın ne kadar tehlikeli ölçülere vardı&ını, memleketi biraz 
gezen ve dola$an herkes kendi gözleriyle görür.

De&erli arkada$larım, büyük $ehirlerde milletlerarası komünizm $ebekesinden 
ilham alan ta$kınlıkların içyüzünü, son bütçe müzakereleri vesilesiyle ortaya vesika 
koymak suretiyle, deliller koymak suretiyle uzun uzun anlatmak fırsatını bulmu$-
tum, bu noktaya avdet edecek de&ilim. Ancak, vatan ve millet bütünlü&ünü yok et-
mek isteyen, memleketi kanlı sınıf kavgalarına sürüklemeye çalı$an, çırılçıplak bir 
tarzda, çırılçıplak bir üslûp ile ve her gün artan bir pervasızlıkla suç i$lemenin tabiî 
hale geldi&i bir ortamda ortaya çıkabilecek bir pervasızlıkla komünist ihtilâlini her 
gün körükleyen, Anayasa nizamını ve temel hak ve hürriyetleri yıkmak hedefini gü-
den sistemli çabalar kar$ısında oldu&umuz gere&ine göz yummamız do&ru olmaz. 
Bu gayretlerin üzerinden bir seçim rüzgârı geçti diye dünden bugüne yok oldu&unu, 
ta$kınlıkların artık sona erdi&ini sanmak hata olur, a$ırı iyimserlik olur.

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

Hükümet programının bir yerine (Asayi$in korunması Hükümetimizin bütün 
dikkatini üzerinde teksif etti&i bir konu olmakta devam edecektir) deniyor. E&er 
Hükümet asayi$ konusunda eski tutumunda devam edecekse - ki bunun vadedi-
yor - eskiden oldu&u gibi bütün dikkatimizi bu konu üzerinde toplayaca&ız, diyor, 
e&er eski tutumunda devam edecekse ve Türkiye’de huzur ve asayi$i eskiden oldu&u 
ölçüde sa&layacak ise, asayi$ ve huzur bekleyen vatanda$ aradı&ını bulamayacak de-
mektir. (G.P. sıralarından alkı$lar)

Sevgili arkada$larım; Türkiye ki$ilerin, keyfili&in, gizli derneklerin yeraltı faa-
liyetlerinin de&il, hukukun hâkim oldu&u bir ülke olsun diye çaba gösteriyoruz. En 
a&ır müeyyidelere ba&lanmı$ hukuk kaideleri bile herkesin gözü önünde pervasızca 
çi&nenir hale gelmi$tir. Hukuk Devleti demek kanun hâkimiyetinin sa&landı&ı Dev-
let demektir. Kanun hâkimiyetinin olmadı&ı yerde hürriyet vardır, diyemezsiniz, 
kanun hâkimiyeti olmayan yerde vatanda$ın hürriyeti de yoktur. Molotof bombası 
sallayanın hürriyeti vardır, ama imtihan salonuna girip de imtihan olmak isteye-
nin, okumak isteyenin hürriyeti ortadan kalkar. Kanun hâkimiyeti olmayan yerde 
sürekli ve istikrarlı bir kalkınmadan ve hürriyetten bahsetmek de kolay olmaz.

Hükümet, geçmi$te kamu düzenini zedeleyen sınır ta$maları veya ifrat hare-
ketleri bir yandan mevzuatımızdaki bo$luklardan, öte yandan a$ırı $iddet yollarına 
ba$vurmaktan kaçınılmasından ileri gelmi$tir, diyor. Yani Hükümet programında 
kamu düzenini zedeleyen ifrat hareketlerinin mevcudiyeti, sınır ta$malarının mev-
cudiyeti iki sebebe ba&lanır. Bir, mevzuatta bo$luk vardır, iki, “A$ın $iddet yollarına 



ba$vurmaktan Hükümet olarak kaçındık, bu sebeple bu ifrat hareketleri ve ta$kın-
lıklar arttı veya geli$ti.” deniyor.

De&erli arkada$larım, mevzuattaki bo$luklar konusuna temas edece&iz, yalnız 
sebep olarak ileriye sürülen ikinci nokta üzerinde hemen ve biraz dikkatle durmak 
zaruretini görüyorum: “A$ırı $iddet yollarına ba$vurmadık da, kamu düzenini ze-
deleyen sınır ta$maları ve ifrat hareketleri bundan oldu.” sözü, üzerinde gerçekten 
durulmaya de&er bir sözdür.

Kamu düzenini zedeleyen kanunsuz hareketler kar$ısında $iddet hareketine 
ba$vurmak esasen söz konusu de&ildir. Kanuni müeyyideleri i$letmek söz konusu-
dur. Müeyyideler vardır veya yoktur, varsa ya uygulanır ya uygulanmaz. Müeyyide-
lerin kanunsuz hareket kar$ısında uygulanması gerekti&i inancındayız. Kanunların 
ihlâl edildi&i her yerde müeyyideler ölçülü $ekilde ve kanun dairesinde, kanun sınır-
larını ta$madan harekete geçmelidir. Kanunun verdi&i yetkileri, kanun sınırlarının 
ötesine ta$arak kullanmak, a$ırı $iddet hareketine ba$vurmak diye tasvip edilemez.

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu, yazılı nutkunuz için yirmi dakikalık süre doldu. 
Konu$manız devam edecekse Heyeti Umumiyeden tasvip almak mecburiyetinde-
yim.

G.P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Notlarıma baka-
rak konu$uyorum efendim. Mamafih...

BA$KAN — Zaten o süreyi hesap ettik, konu$manız kırk dakikadan beri de-
vam ediyor.

Muhterem arkada$larım, Sayın Feyzio&lu’nun konu$masının yirmi dakikalık 
kayıt dı$ında devamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
meyenler... Kabul edilmi$tir.

Buyurun Sayın Feyzio&lu.

G.P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Programın bir 
yerinde, bir nevi müsamaha ve gev$eklik savunması yapılırken, bir ba$ka yerinde 
de bunun aksine olarak aynen $öyle deniyor: “... Zaman zaman gösteri ve grev hak-
larının kanun sınırlarını ta$arak kullanıldı&ı, birtakım i$gal hareketlerine tevessül 
olundu&u bir vakıadır. Hükümetimiz, tecavüzler kimden ve nereden gelirse gelsin, 
bunları kanun yoluyla kar$ılamaya kararlıdır.”

Biz, bu ikinci görü$e katılıyoruz. Gev$ekli&in adını müsamaha koymakla, ka-
nun hâkimiyeti sa&lanmasının mümkün oldu&u inancında de&iliz.

Huzur ve asayi$ bahsinde bir noktanın iyi anla$ılması lâzımdır.

Hürriyetlerin, kanun dairesinde kullanılması kar$ısında elbette anlayı$lı ve sa-
bırlı olunacaktır. Bu, hürriyete saygının ve kanunlara saygının tabiî icabıdır.

Güven Partisi olarak, bu mevzu açıldı&ı zaman birçok defa ifade etmi$izdir; 
sureti katiyete $iddet hareketinin ne taraftarı, ne te$vikçisi de&iliz, olmayız, ola-
mayız. Fakat anlayı$lı ve sabırlı olmak sözünü, hürriyetlerin kullanılı$ı ve kanun 



dairesinde kullanılı$ı kar$ısında kabul ederiz. Suç kar$ısında, $ahsi sabır ve saire 
söz konusu olmaz, suç i$lenen yerde, suç i$lemenin tabiî hale gelmemesi ve ileri-
de müeyyidelerin, ne kadar $iddetlendirilirse $iddetlendirilsin, artık i$leyemez bir 
duruma gelmemesi ve vidaların gev$ememesi için, mutlaka kanuni müeyyidelerin 
i$lemesi icap etti&i inancındayız.

Yoksa suç i$lemek, zorbalık, millî varlı&a, bütünlü&e kasteden davranı$lar, 
vatanda$ı silâhlı ayaklanmaya te$vik eden birtakım çalı$malar, faaliyetler, günlük 
i$ler haline geldikten sonra birtakım daha $iddetli müeyyideler ortaya koymakla 
meseleleri halletmek kolay olmaz. Programda, yeni ve daha a&ır müeyyideler tale-
beden birtakım kanun de&i$iklikleriyle Yüce Meclisin huzuruna gelinece&ini ifade 
eden satırlar var.

Türkiye’yi, bir yasaklar diyarı haline getirmek de&il önemli olan, önemli olan, 
kanunlardaki müeyyideleri i$letmektir. Ceza Hukukunun tabiî bir mütearifesidir 
ki, kanunların i$leyece&ine dair vatanda$ vicdanında, suç i$leme temayülü olan in-
sanın vicdanında bir kanaat husule gelmi$ ise suç i$lemeyi önleyebilirsiniz. Yoksa 
kanunların i$leyece&i hususunda, tatbik edilece&i hususunda bu kanaati yüreklere 
yerle$tirmezseniz, müeyyideleri on kat daha artıracak olsanız netice, suçların ön-
lenmesi de&il, suçların cezalandırılmasında, hattâ biraz daha tesirsiz bir durumun 
yaratılması sonucunu do&urur, Beccaria’dan beri bilinen bir ceza hukuku prensibi-
dir bu.

Programın, huzurla ilgili görü$lerinde vuzuhsuzluk oldu&undan bahsetmi$-
tim. Bu vuzuhsuzluk, programın yazılı$ında da esasen kendini gösteriyor.

Programın bir yerinde, üçüncü sayfasında, dört yıl içinde millet vicdanında ya-
ratılan huzurdan bahsedilmektedir. “Huzuru yarattık” denmektedir.

Fakat programın ba$ka bir yerinde, hemen bir sayfa sonra, dördüncü sayfada 
aynen $u cümleyi görüyoruz; “Bu çileke$ memleketi, artık gecikmi$ bir hakkı haline 
gelen huzur ve refaha en kısa zamanda kavu$turmak için gerçekle$tirilmesi gereken 
hikmetleri yapaca&ız.”

Huzur gerçekle$mi$tir deniyor bir sayfada, bir sayfa sonra da, huzurun, bu çi-
leke$ milletin gecikmi$ bir hakkı haline geldi&i, yani henüz elde edemedi&i bir hakkı 
haline geldi&i ifade ediliyor ve bunu gerçekle$tirmek için tedbirler alaca&ız, $unları 
yapaca&ız, bunları yapaca&ız, deniyor.

Programın ifadesindeki bu çeli$me, aslında bu mevzuda Hükümetin tutumun-
da nice zamandan beri mü$ahede edilen çeli$menin bir tezahüründen ba$ka bir $ey 
de&ildir. Do&ru olan, ikincisidir. Bu ifadelerden do&ru olan, ikincisidir. Bu çileke$ 
memleket huzuru, hasretle beklemektedir.

Bu konuda iktidara dü$en vazifeler vardır, samimiyetle ve hulûs ile hemen ifa-
de edelim ki, bu konuda muhalefete dü$en vazifeler vardır. Biz, kendi hesabımıza, 
memlekette huzurun, asayi$in ve kanun hâkimiyetinin sa&lanması için kendimize 
dü$en her vazifeyi yapmaya hazırız, bunu büyük milletimize kar$ı yerine getirilme-
si zaruri bir vazife sayıyoruz.



Bu vesile ile bir konunun daha dönemin ba$ında açıklı&a kavu$turulmasında 
fayda gördü&ümü arz etmek isterim.

De&erli arkada$larım, bizim Anayasamızda - aslında bütün anayasalarda oldu-
&u gibi - hürriyetler sınırsız de&ildir. Bizim Anayasamızda komünizme, fa$izme, 
hür demokratik rejime dü$man olan her türlü anlayı$a kar$ı kesin sınırlar vardır. 
Anayasa metninde vardır, Anayasanın gerekçesinde uzun uzun bu husus açıklan-
mı$tır.

Fikir ve dü$ünce özgürlü&ünün sınırsız oldu&u yolunda bir görü$ Türkiye’de 
maksatlı bir $ekilde bâzı çevreler tarafından durmadan yayılmaktadır. Fikir ve dü-
$ünce özgürlü&ü denen $ey ba$ka $eydir, komünizm propagandası yapmak, suç 
i$lemeye tahrik etmek ba$ka $eydir. Vatanda$ı, suç i$lemeye, ayaklanmaya tahrik 
etmekle, ya&maya tahrik etmekle, resmî Devlet binasını i$gale tahrik etmekle, hür 
demokratik rejimi cebren yıkmaya, bir komünist ayaklanmasına tahrik ve te$vik 
etmekle fikir ve dü$ünce özgürlü&ünün ne alı$veri$i, ne münasebeti vardır?

Nasıl ki, Anayasada bir prensip var; genel oy prensibi. Genel oy prensibi Anaya-
sanın bir temel maddesinde yer almı$tır. Ama genel oy prensibini Anayasanın kabul 
etmesi demek, be$ikteki çocu&un, rey hakkına sahip olması demek de&ildir. Vesa-
yet altındaki vatanda$ın rey verebilmesi demek de&ildir, hapishanedeki katilin, tı-
marhanedeki delinin sandık ba$ına gidip rey verebilmesi demek de&ildir. Genel oy 
prensibi vardır, ama katilin, delinin, rü$tünü ispat etmemi$, rü$t ya$ına gelmemi$, 
seçmen ya$ına gelmemi$ insanın rey verme hakkı yoktur.

Türkiye’de fikir hürriyeti vardır, dü$ünce hürriyeti vardır, söyleme, yazma hür-
riyeti, ifade hürriyeti vardır, toplanma hürriyeti vardır, ama bu Devletin temellerini 
yıkma hürriyeti yoktur, hürriyetleri basamak yaparak, hürriyetleri yok etme hür-
riyeti mevcut de&ildir. !nsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Güven Partisinin 
yıllardan beri savundu&u görü$tür; seçim münasebetiyle ortaya resmen beyanna-
memizde koydu&umuz görü$tür, insan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir temel 
hüküm vardır. Bu Beyannamede yer alan hak ve hürriyetlerden hiç biri; bu hürri-
yetlerin ortadan kaldırılması için vasıta olarak kullanılamaz der, temel fikir budur. 
Basın hürriyeti, evet, dü$ünce hürriyeti evet, toplanma hürriyeti evet, ilim hürri-
yeti evet, bütün bu hürriyetler evet, ama bu hürriyetlerin hiçbiri, bu hürriyetlerin 
kendisini kaldırmak için veya aynı beyannamede yer alan hür demokratik seçim 
esasını kaldırmak için, Beyannamenin öngördü&ü hürriyet sistemini yok etmek 
için basamak olarak, vasıta olarak kullanılamaz. Temel sınır budur. Böyle bir sınır 
Alman Anayasasında vardır, Güven Partisi olarak temennimiz, Sovyet Rusya ha-
riç, Paris’te 1948’de toplanan bütün dünya ülkelerinin kabul etmi$ oldukları insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan bu temel hükmün Türk Anayasasına bir 
madde olarak ilavesidir. Güven Partisi olarak, “Anayasa de&i$ikli&i” denirken, böyle 
bir temel hükmün, ters yorumlara imkân vermeyecek ve bütün hür dünya ülkele-
rinin kabul etti&i bir temel hükmün Anayasamızda yer almasını temenni ediyoruz. 
Belki bunun pratik sonuçları önemsenmeyebilir. Ama Anayasanın her maddesinin 
yorumlanmasında, böyle bir temel hükmün faydalı olaca&ı inancındayım. Esasen 



Anayasamıza bir ölçüde mehaz te$kil etmi$ olan, bir ölçüde ilham vermi$ olan Fe-
deral Almanya Anayasasında böyle bir hüküm vardır. Nazizm’in acılarını tatmı$, 
milletinin bir yarısının komünizm zulmü altında çi&nendi&ini ve ezildi&ini görmü$ 
olan, yani her türlü zulüm ve dikta rejiminin acılarını tatmı$ olan bir milletin geçir-
di&i acı tecrübelerden ders alarak Anayasasına koymu$ oldu&u ve tamamen insan 
Hakları Evrensel Beyannamesine dayanan bir hükümdür ki, Türk Anayasasında 
böyle bir hükmün bulunmasını - geçirdi&imiz tecrübelerin ı$ı&ı altında - her gün 
biraz daha faydalı görmekteyim. Bu kanaatim her geçen gün biraz daha kuvvetlen-
mektedir.

Her Devlet gibi, Türk Devleti de kendi ba&ımsız varlı&ını savunacaktır. Her 
millet gibi, Türk Milleti de kendi bütünlü&ünü savunacaktır. Bu bütünlü&ü, sınıf 
kavgası ile parçalatmayaca&ız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatanımızı bölmek, 
milletimizi esir etmek isteyenler Anadolu ortasına yürürken, milletin ba&rından 
do&arak Ankara’da toplanmı$ olan, ate$in, kanın içinde bu milletin bütünlü&ünü 
savunmu$ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Devletin ba&ımsızlı&ını, varlı&ını, 
milletimizin tümlü&ünü parçalamak isteyen, ırk kavgası ile bu milleti dilim dilim 
parçalamak isteyen, memleketi bir tarafı i$gal altında iken - her zaman söylerim 
-Siirt da&larından, Hakkâri’den, Bitlis’ten ko$up gelerek, Yunanı Ege’de Akdeniz’e 
kadar kovalamı$ olan, tarihi ile bu vatana ba&lı olan insanları ayırmaya çalı$an, sı-
nıf kavgası ile bu memleketin öz evlâtlarını birbirine dü$man gibi baktırmaya çalı-
$an, Türkiye’de Mao usulü, Lenin usulü bir ihtilâlin her gün kı$kırtmacılı&ını yapan 
ve Türkiye’de yalnız hürriyetlerimiz için de&il, millî varlı&ımız için de tehlike te$kil 
edecek bir komünizm belâsını bu milletin ba$ına getirmek isteyenlerin kar$ısında, 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka kendisine dü$en tarihî vazifeyi yapacaktır 
ve hürriyetlere saygı içinde yapacaktır. (A.P. ve G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı$lar) Hür demokratik rejim içinde bunu yapmaya muvaffak olacaktır.

Hür düzeni yıkmak isteyenler. Yeni kelimelere de&i$ik mânalar vermenin usta-
sıdır. Kulaklara sevimsiz gelen birtakım tâbirlerin yerine, yıllardan beri kulaklara 
sevimli gelen tâbirleri yerle$tirmenin ustasıdırlar.

De&erli arkada$larım, bugün “Yazı Devrimi” diyor. Alfabe de&i$ikli&ine, yazı 
ıslahatına, yazıdaki reforma kar$ı çıkan, kar$ı çıkacak, bu Mecliste kim var? Ama 
“Devrim” sözünü yazıdan ba$layarak, “Devrim” sözünü metreden, $uradan bu-
radan ba$layarak tatbik edip getiriyor ve ondan sonra “Devrimcilik” sözünü, i$te 
“Mao’nun gitti&i yoldan gideceksin... Sürekli devrim.” sözüne getirip ba&lıyor. 
“Devrim” sözü, “Islahat” demek ise varız. “Hür düzen içinde” inkılâp, de&i$iklik, 
demek ise varız. Ama hür düzeni yıkarak, “ihtilâl” demek ise, yokuz. Güven Partisi 
ıslahatçıdır, ihtilâlcili&in kar$ısındadır, yıkıcılı&ın kar$ısındadır. “Devrimcilik” sö-
züne hangi mânanın verildi&ine dikkat etmeyi zaruri görecek bir noktaya geldik. 
Türkiye’de sevilen ve sayılan kelimelerin ardında, Türk Milletinin bütünü ile nefret 
etmeye - hemen hemen bütünü ile nefret etmeye - hazır oldu&u birtakım mefhum-
lar, kelime karga$alı&ından bilistifade, soku$turulmak istenmektedir. Bu vesile ile 
buna dikkat etmek zaruretini belirtmek istiyorum.



De&erli arkada$larım, “Anayasa Nizamını Koruma tasarısı” adı ile geçen dö-
nemde iktidar bir tasarı, getirdi. Bu dönemde buna benzer bir tasarının getirilmek 
istendi&ine dair programda i$aretler var. Hemen belirtelim ki, geçen defa getirilmi$ 
olan tasarıyı inceledi&imiz zaman, maksada elveri$siz, tatbik kabiliyeti bakımından 
çok hatalı, hattâ asıl güdülmek istenen maksada göre ters sonuçlar do&urabilecek 
mahiyette bir tasarı olarak görmü$ idik. Bu görü$lerimizi ifade etti&imiz zaman, bu 
görü$lere Hükümet bir süre katılmadı. Fakat sonra aynı Hükümet bu tasarıyı ıslah 
etmek dü$üncesiyle geri aldı. "imdi, yeniden getirece&ini söylüyor. Biz, “Türkiye’de, 
memleketin yüce menfaatleri gerektirdi&i zaman mevzuatta de&i$iklik yapılmaz”, 
böyle bir görü$e saplanmayız. Mevzuatta, millet ihtiyacının gerektirdi&i de&i$ik-
lik yapılır. Bakarız, inceleriz; milletimizin hayrına ise, Anayasamızın getirdi&i hür 
düzene, Anayasamızın prensiplerine uygun ise, destekleriz; maksada elveri$li ise 
destekleriz. Yalnız, Hükümetin bu defa da - geçen defa oldu&u gibi - ters sonuçlar 
do&urabilecek bir tasarı ile maksada elveri$siz bir tasarı ile Meclisin huzuruna gel-
memesini temenni ediyoruz.

Hükümet Programında yer alan, Anayasa de&i$ikli&i ile ilgili görü$lere gelince; 
bunlardan katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var.

Orman suçlarının affını önleyen Anayasa hükmünün de&i$tirilmesini, Güven 
Partisi çok zaman önce resmen programına koymu$tur, kuruldu&u günden beri bu 
fikri savunmu$tur, seçim beyannamesinde bunu vadetmi$tir. Bu görü$te olan bü-
tün siyasi partilerle i$birli&i yapmaya hazırız.

Her yıl seçim olmaması için Anayasa de&i$ikli&i gerekiyorsa - biraz evvel arz 
etti&im gibi - bu de&i$ikli&i desteklemeye hazırız.

Evrensel, cihan $ümul, !nsan Hakları Beyannamesine paralel olarak - biraz ev-
vel arz etti&im - bir hükmün Anayasaya ilâvesine taraftarız.

Üniversiteler konusunda, savundu&umuz bir Anayasa de&i$ikli&i vardır. Üni-
versitelerde ö&retim üyelerinin zamanlarını daha geni$ ölçüde ö&rencilerine, ara$-
tırmalarına hasretmeleri yolunda bir temayül vardır. Hattâ bu temayüle dayanıla-
rak yapılan birtakım boykot, i$gal hareketleri vardır ve bunları körükleyen birtakım 
zevatın vakitlerinin yüzde 90’ını siyasi partilerin genel merkezlerinde geçirdikleri 
de bir vakıadır. Üniversite çatısı altında söz hürriyetinin, fikir hürriyetinin, tenkit 
hürriyetinin, ara$tırma ve yayın hürriyetinin mutlaka korunmasını, üniversitenin 
üniversite olmasını, ilim oca&ında ilim yapılabilmesi için zaruri gören siyasi par-
tiyiz, ama, üniversite, çatısı altında, üniversite dı$ında da yayın yapmak suretiyle 
$üphesiz, dergisi ile vesaire, ilim adamının yurt meseleleri hakkında fikir söyleme-
si, konu$ması, görü$lerini ortaya koyması, tenkitler yapabilmesi ve hür bir üniver-
sitenin hür mensubu olarak çalı$abilmesi ne kadar savunulmaya de&er bir durum 
ise, kanaatimce üniversite mensubunun tam çalı$ma esasını bir yandan savunur-
ken, bir yandan zamanın büyük kısmını do&rudan do&ruya günlük siyasi faaliyetler 
içinde, bir siyasi partinin kurulunda üye olarak geçirmesi o derecede hatalı bir du-
rumdur. Üniversite ö&retim üyelerinin, kurullardan çekilmelerinde fayda görmek-



teyiz. Bunun, siyasi partilerin üniversiteden ellerini çekmelerini de kolayla$tıracak 
bir adım olaca&ı inancındayız.

Anayasada Hükümetin yapmayı dü$ündü&ü de&i$ikliklerden veya destekleme-
yi istedi&i, arzu etti&i de&i$ikliklerden birine kesin olarak katılamayaca&ımızı ifade 
etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmi$ olan yetkilerin, kısmen de 
olsa veya geçici bir süre için de olsa, yürütme organına verilmesine taraftar de&iliz.

Bu arada, Sayın Ba$bakanın bir görü$lerine de temas etmek isterim: Sayın Ba$-
bakan seçimden önce, “Anayasa, Hükümete görevler vermi$tir, ama yetki verme-
mi$tir.” demi$ler idi. Yine bu görü$te iseler, yani “Anayasa Hükümete görev vermi$, 
ama yetki vermemi$” görü$ünde iseler, $imdi görev ve sorumluluk kabul etmelerini 
anlamak zorla$ır. Bu Anayasa yetki vermi$tir, bu Anayasa Hükümete yetkiler ver-
mi$tir. Biz, bu Anayasaya göre Hükümetin yetkisiz oldu&unu kabul etmiyoruz. Bu 
Anayasada Hükümetin yetkileri vardır. Bu meseleyi birçok defa tartı$tık. Hüküme-
te yalnız görev vermek, yetki vermemek zaten söz konusu olamaz, hiçbir Anaya-
sa böyle yapılamaz. Dünyanın hiçbir Anayasasında Hükümete görev verip, yetki 
vermemek diye bir durum olamaz ki, Türk Anayasasında böyle bir durum olsun. 
Bunun, biraz bir fikrin yani yetkileri belki dardır, anlamında bir dü$üncenin biraz 
mübalâ&alı bir tarzda, biraz renkli bir tarzda ifadesi diye telâkki edilmesi gerekir. 
Yoksa Hükümetin bu Anayasadan sadece görev yüklendi&i, fakat yetki almadı&ı 
inancını payla$mak mümkün de&ildir. Sıkıntılar her zaman Hükümetin yetkisiz-
li&inden do&muyor. Bizim yıllardan beri mü$ahedelerimizden çıkardı&ımız sonuç 
odur ki, çekti&imiz sıkıntıların bir kısmı, Hükümetin yetkisizli&inden de&il, yeter-
sizli&inden do&uyor.

Anayasa de&i$iklikleri konusunda Hükümet, Programının 7’nci sayfasında; 
“Anayasa tadillerinin gerektirdi&i hallerde muhalefetle i$birli&i yapaca&ız” diyor. 
Buna bir temenni ilâve etmek isterim; Anayasa de&i$ikli&i gerekmeyen hallerde de, 
meselâ seçim mevzuatının de&i$mesinde muhalefetle i$birli&i yoluna gidilmesi uy-
gun olacaktır ve Hükümetin bu görü$ü payla$tı&ını gösteren ba$ka i$aretler progra-
mın $urasında burasında vardır, bunları $ükranla kaydetmek isterim.

Hükümet Programında asgari mü$terekler etrafında birle$mekten de bahsedi-
liyor. Bu fikre de yürekten katıldı&ımızı ifade etmek isterim. Güven Partisi asgari 
mü$terekler deyince; millî bütünlü&ün korunmasını anlar, hür demokratik rejimin 
her türlü tehlikeye kar$ı korunmasını anlar, dı$ politikada millî menfaati rehber 
sayan milliyetçi ve millî haysiyetli bir dı$ politika görü$ü etrafında teferruatlı ayrı-
lıklarımız olsa da birle$ebilmek imkânlarının aranmasını ister, hür siyasi nizamın 
yanında vatanda$ın çalı$ma hakkını, akitler yapma hakkını, me$ru $ekilde kazan-
ma hakkını kabul eden, mülkiyet hakkını tanıyan hür ekonomik sistemin asgari 
mü$terekler arasında bulunmasını ister... !ktisadi kalkınmanın karma ekonomi ve 
devamlı bir karma ekonomi düzeni içinde, demokratik plân tekni&i ile yürütülme-
sini ister... Partizanlık hastalı&ının mü$terek bir gayretle, bütün siyasi partilerin 
mü$terek bir gayreti ile idari hayatımızdan, siyasi hayatımızdan sökülüp atılması 
için gayret gösterilmesini ister ve nihayet Türkiye’nin gelece&i için önem ta$ıyan 



idari ıslâhat, malî ıslâhat, zirai ıslâhat, sınaî alanda ıslâhat konularında iktidarın 
ve muhalefetlerin i$birli&i yapması, memleketin ileriye gitmesi için gönül birli&i 
içinde çalı$abilmesini anlarız.

Islâhat bahsi açılmı$ken Hükümet Programında yer alan idari ıslâhat konusun-
daki ifadeleri yer yer müphem gördü&ümüzü ifade etmek isterim.

Sayılmı$ olan maddeler var. Bunlardan bazılarını; 12’nci, 13’üncü maddeyi ifa-
de etmek isterim, bize son derece müphem, görünmü$tür. Mahallî idareler mali-
yesinin ıslahı konusunda Hükümet Programında çok daha sarih bir hükmün, ne 
yapılaca&ını açıkça söyleyen hükümlerin bulunmasını arzu ederdik. Çok gecikmi$ 
olan bir ıslâhattır, yıllardan beri tasarıları Maliye Bakanlı&ında, !çi$leri Bakanlı&ın-
da hazırlanmı$tır, yıllardan beri plânlarda, yıllık programlarda, Hükümet beyanla-
rında yer almı$tır ama mahallî idareler bugün maa$ ödeme güçlü&ü içinde, hizmet 
yapamama güçlü&ü içinde kıvranıp durmaktadırlar.

Tefti$ ve denetleme mekanizmasının ıslâhını, her $ikâyetin mutlaka takip edil-
mesini, haksızlıkların ve yolsuzlukların üzerine daha tesirli $ekilde yürünmesini 
temenni ederiz.

Islahat arasında bir Kültür Bakanlı&ı kurulmasını tasvip ediyoruz. Gençlik ve 
spor i$lerinin daha yakın bir dikkatle ele alınması ümidini veren de&i$ikli&i tasvip 
ediyoruz. Bir Dil Akademisi kurulması konusundaki teklife; bu dil akademisi her 
türlü siyasi baskıların, siyasi parti nüfuzlarının dı$ında gerçekten yüksek, ilmî se-
viyede bir dil akademisi olmak kayıt ve $artıyla, bunun bütün tedbirleri alınmak 
$artıyla, katılıyoruz. Türk dili bakımından sadele$meye millîle$meye taraftarız. 
Açıkça ifade edelim ki, vatanda$ın konu$tu&u, yazdı&ı duydu&u zaman anladı&ı dil-
den farklı ve bir zamanlar Osmanlı Devrinde görüldü&ü gibi “Avam dili”, “Havas 
dili”, aydınların konu$up aralarında anla$tı&ı dil, halkın kendi arasında konu$tu&u 
dil kabilinden; aydınların kendi arasında konu$tu&u ayrı bir dil, halkın konu$tu&u 
ayrı bir dil yaratma yolundaki birtakım gayretlerin samimî olarak kar$ısındayız. 
Vatanda$ bâzı kelimeleri anlıyor, asırlardan beri kullandı&ı kelimedir, her köyün 
diline girmi$ olan kelimedir, bunun yerine yüksek tahsilli vatanda$ın dahi duydu&u 
zaman anlamadı&ı yeni bir kelime koymak, bir küçük azınlı&ın kendi arasında ko-
nu$tu&u, bir özel dil yaratmak hiç $üphesiz eski “Havas dili” “aydın dili” hastalı&ını 
diriltme kabilinden bir hastalık olur. Bunun kar$ısındayız. Dil akademisinin bilhas-
sa bu hastalı&a çare bulması gerekti&i inancındayız.

Yapılması gereken ıslâhat konusunda Devlet personeli konusu önemli bir yer 
tutuyor. De&erli arkada$larım, bu konuda bu kürsüde verilmi$ ve tutulmamı$ vait-
ler vardır. Bu itibarla programın Devlet personeli konusu ile ilgili olan hükümlerini 
büyük bir dikkatle ve ne derecede kesinlik ta$ıdı&ını ara$tırmaya çalı$arak okuduk. 
Programda Devlet personeli konusu ile ilgili olarak yapılan vaidlerde, belki bize öyle 
geldi, bir çekingenlik havası seziliyor. Sarih bir taahhüt yok, belli bir vâde yok, vade-
dilen i$lerin ne zaman gerçekle$tirilebilece&i hakkında bir hüküm yok. Kaynaklara 
ba&lanmı$.. Haklı. Kaynaklara ba&lanmasın diyemez kimse. Elbette ki, bir memle-



ketin, bir devletin malî kaynakları ile sınırlı ve malî kaynaklarına ba&lı olan bir ıs-
lahattır bu. Yalnız, Hükümet için bir defa kaynak yaratmak durumu vardır, ikincisi, 
Hükümet kaynaklar durumunu herkesten iyi bilmek mevkiindedir. Nihayet Ba$ba-
kan de&i$memi$tir, bir ölçüde aynı siyasi iktidarın devamıdır, bu itibarla daha evvel 
“sözüm senettir” diye verilmi$ vaidler bulundu&u hatırlanacak olursa, belli tarihler 
söylenmek suretiyle, 1 Mart 1966, 1 Mart 1967 gibi tarihler söylenmek suretiyle, 
Devlet Personel Kanununun malî hükümlerinin yürürlü&e girece&inin vadedilmi$ 
oldu&u hatırlanacak olursa, mutlaka bu konudaki vaide bir sarahat getirmek ge-
rekti&i inancındayız. 1970 bütçesinde, vadedilen bu ferahlık gerçekle$ecek midir? 
Buna dair Hükümet bir ümit verebiliyor mu? Yoksa bunun gelecek baharlara kalma-
sı ihtimali yine var mıdır? Bu noktanın aydınlatılmasını temenni ediyoruz.

Hükümet Programının ba$ında, “Geride kalan 4 yılın muhasebesi seçimlerde 
yapılmı$tır, bu münaka$ayı tazelemekte fayda yoktur” tarzında bir cümleye rast-
ladık. Fakat bunu hemen takibeden cümleden ba$layarak bir ölçüde son 4 yılın, 
muhasebesinin yapılmı$ oldu&unu da gördük. Kendi görü$ü açısından Hükümet 
bir muhasebe yapmı$tır ve Hükümete güvenoyu verilmesi ile ilgili bir müzakerenin 
de bir ölçüde son 4 yılın icraatını Hükümet Programının yaptı&ı ölçüde olsun içine 
alması, tabiidir. Güven Partisi bu muhasebeyi yaparken seçim mücadelesi sırasında 
da titizlikle riayet etti&i gibi, insaf ölçülerine ba&lı kalacak ve gerçeklerin dı$ına 
çıkmamayı, memlekete kar$ı duydu&u sorumluluk hissinin icabı titizlikle kollaya-
caktır.

Türkiye’nin Anayasa, huzur, mevzuat de&i$ikli&i ve saire gibi konuların ötesin-
de çok mühim dâvası, kalkınma davasıdır, iktisadi kalkınma davasıdır, refaha biran 
önce ula$ma davasıdır, ekonomiyi dı$a ba&lılıktan kurtarma davasıdır.

Topyekûn kalkınma plânının ba$arısı, plân uygulaması.

Plân uygulaması ile ilgili elan global rakamlara, ortalama rakamlara baktı&ımız 
zaman son 4 yılın kalkınma hızının plânda öngörülen %7 hedefine rahat rahat ula$-
tı&ı, hattâ ortalama olarak bu hedefin biraz ötesine varmı$ oldu&u görülmektedir.

Bunun memnuniyet verici bir tarafı vardır. Ancak, plân hedeflerine uygun bir 
eri$meden bahsedilmek için sadece ortalama kalkınma hızı rakamına bakmak kâfi 
de&ildir. Geli$menin dengeli olması lâzım, geli$menin fiyat istikrarı içinde gerçek-
le$mesi lâzım, geli$menin bölgeler arasında adaletsizlikleri giderici yönde geli$mesi 
lâzım, yürümesi lâzım ve geli$menin zümreler arasında adaleti gerçekle$tirici is-
tikamette olması lâzım. Geli$menin, Türkiye’mizi dı$ kaynaklara ba&lılıktan kur-
tarıcı istikamette olması ve ola&anüstü dı$ yardım ihtilacından Türkiye’yi belli bir 
süre zarfında 1972 diye umuluyordu, sonradan 1975’e do&ru bu müddet uzadı ama 
belli bir tarihte Türkiye’yi dı$a ba&lı ve muhtaç olmaktan kurtarıcı istikamette bir 
kalkınmanın gerçekle$mesi lâzımdır.

Türkiye’nin kalkınmasına bu noktadan baktı&ımız zaman, siyasi iktidar ola-
rak bir devamlılık arz eden Hükümetin bu konudaki ba$arı derecesine baktı&ımız 



zaman gördü&ümüz manzara nedir? Geli$me, sektörler bakımından plânın hedef-
lerine ula$mı$ mıdır?

Tarım ve sanayi gibi iki önemli sektörde, mal üreten temel sektörde 1969 sene-
sinde biraz daha iyi rakamlara ula$ılmı$ olmakla beraber, plânda öngörülen hedef-
lerin gerisinde kaldı&ımız bir vakıadır. Tarım sektöründe A.P. iktidarının hazırla-
mı$ oldu&u ve Meclisten geçirmi$ oldu&u kalkınma plânı yılda ortalama %4,1’lik bir 
geli$meyi öngörür; %4,1’lik hedefe kar$ılık 1967’de %0,9 geli$me olmu$tur tarım 
sektöründe, 1968’de %4,1’lik hedefe kar$ılık geli$me hızı %1,9’dur. 1969’a ait geçici 
tahminler vardır, bu geçici tahminler plân hedefine çok daha fazla yakla$ıldı&ını, 
fakat yine de plân hedefinin gerisinde kalındı&ını göstermektedir.

Sanayi sektöründe plâna göre yılda ortalama %12 bir kalkınmanın gerçekle$-
tirilmesi lâzımdır. 1965’ten 1969’a kadar 5 yıllık döneme de yalnız bir defa, 1967 
yılında bu rakama, bu hedefe ula$ılmı$tır; 1965’de %12 hedef verine %8,9. 1966’da 
%12 yerine %10,6 1967’de %12,3, 1968’de %10 sanayi sektöründe geli$me hızı sa&-
lanmı$tır. 1969’da plân hedefine çok yakla$ılaca&ı geçici tahminlerin ortaya koydu-
&u rakamlardan anla$ılıyor. Bu geçici rakamlar gerçekle$irse plân hedefinin biraz 
altında, ama çok daha yakın bir rakama ula$ılmı$ olacaktır.

Tarım ve sanayideki geri kalmalara kar$ılık, 1966-1969 dönemini - 1966 dâhil, 
1969 dâhil - 4 yıllık dönemi içine alan faaliyetlere bakıldı&ında temel sektör olan 
tarım ve sanayideki geri kalmalara kar$ılık konut sektöründe, ticarette, hizmetler-
de, ula$tırmada, in$aatta plânda öngörülen rakamların çok ötesinde kaynak har-
candı&ını gösteren rakamlarla kar$ıla$ıyoruz; ula$tırma sektöründe 4 yıllık geli$me 
hedefi %40 sa&lanan geli$me %64, ticaret ve hizmetlerde 4 yıllık hedef %29, ger-
çekle$me %38, konut sektöründe hedef %28, gerçekle$me %62, in$aat sektöründe 
hedef %40 geli$me %85 görünüyor, 4 yıllık toplamlar.

Görülüyor ki, kaynak da&ılımı Türk ekonomisinde rasyonel olmamı$tır ve “top-
lam olarak %7’nin üstünde bir geli$me hızı sa&lanmı$tır” dendi&i vakit bu asıl kal-
kınmanın sa&lanması çok daha faydalı ve köklü bir geli$me imkânı yaratacak olan 
tarım ve sanayi gibi alanlarda de&il, ama plânın bu ölçüde geli$meyi öngörmedi&i ve 
tasvip etmedi&i ba$ka sektörlerde olmu$tur. Bu itibarla sektörler arası dengesiz bir 
geli$me vardır. Plâna uygun bir geli$me yoktur.

Fiyat istikrarı bakımından durum nedir?

A.P. iktidarı hazırladı&ı plânda, plân stratejisinde, Hükümet programlarında 
daima fiyat istikrarı vadetmi$tir. Bugünkü Hükümet programında yine fiyat is-
tikrarı vadedilmektedir. Paramızın de&eri ve satınalıma gücü ise devamlı surette 
kemirilmekte, dü$mektedir. Toptan e$ya fiyatları endeksi 1965’de %5,2 artmı$tır. 
1966’da %4,4 artmı$tır. 1967’de %5,2 artmı$tır. 1968’de %3,4 artmı$tır. 1969’un 
ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla son yılların en büyük artı$ı meyda-
na çıkmı$, toptan e$ya fiyatlarında %6,7 oranında bir artı$ görülmü$tür. Bu devam-
lı fiyat artı$larının sonucu olarak 1966’dan 1969’a kadar para de&erinde %25 civa-
rında, 1964’ten A.P. nin iktidara ilk katıldı&ı yıldan ba$latırsanız, takriben %30’un 



üstünde bir para de&eri dü$mesi ile kar$ı kar$ıya bulunmaktayız. Bu durum $üphe-
siz dörtnala giden bir enflâsyon manzarası arz etmez. Bunu iddia etmek iktisadi 
bakımdan mümkün de&il. Fakat sinsi, sürünen bir enflâsyonun veya enflâsyoncu 
baskıların varlı&ına delâlet eder. 1969 yılında fiyat artı$larının hızlanması, bütçe 
açı&ının geçmi$ yıllara göre daha geni$ olması, üzerinde dikkatle durulması zaruri 
olan belirtilerdir. Hükümetin programında ve açıklamalarında, ortaya çıkan bu du-
rulma nasıl çare bulaca&ını biraz daha açık olarak belirtmesi gerekirdi.

Sürekli fiyat artı$ları, gelirlerini bu artı$lara uyduramayan sabit gelirlilerin ge-
çim darlı&ını artırmaktadır. En fenası zirai mahsul fiyatları ile sınai mahsul fiyat-
ları arasında denge gitgide bozuldu&u için büyük köylü, müstahsil kütlesi ihtiyaç 
maddelerini daha pahalıya alıp, mahsulünü kıyasen daha ucuza satmak durumuna 
adım adım sürüklenmektedir. Artan pahalılık yüzünden bilhassa ihraç malı olan 
zirai ürünlerimizin maliyetleri milletlerarası piyasadaki ihraç fiyatlarına tehlikeli 
bir $ekilde yakla$maktadır; arada kâr marjı, arada maliyetin üstüne ekleyebilecek 
bir marj kalmadıkça veya bu marj daraldıkça köylü ve müstahsil vatanda$ın eline 
geçen miktarın onu tatmin etmesi güçle$mektedir.

Milletlerarası piyasada fiyatlar sabit, paramızın kıymeti dü$üyor, zirai mah-
sullerin maliyetleri, pamu&un, üzümün, tütünün maliyeti durmadan yükseliyor. 
Bu durumda Türkiye’nin, bu ürünleri yeti$tiren müstahsil vatanda$ kütlesi ba-
kımından dü$ündürücü bir noktaya do&ru gitmekte oldu&u açıkça meydandadır. 
1958’deki son para ameliyesinden, son para kuru ayarlamasından bu yana Türk 
parasının dâhildeki satın alma gücü %70 oranında dü$mü$tür. Ama dı$ kuru sabit. 
%70 oranında kıymeti dü$mü$ olan bir para ile eme&inin kar$ılı&ını almakta olan 
bir müstahsil dü$ününüz, bu müstahsilin güçlü&ünü anlamakta hiçbir güçlük çekil-
mez, içinde bulundu&u güç durumu anlamakta güçlük çekilmez.

Türk ziraatçısı, ihraç malı yeti$tiren Türk ziraatçısı hâlâ 1958’deki dolar kuru 
üzerinden eme&inin kar$ılı&ını alır durumdadır.

Dı$ seyahatlerde bu resmî kurdan farklı bir döviz kuru uygulanıyor. !$çi dö-
vizinin de&eri çe$itli yollardan farklı bir hale getirilmi$tir. Turist dövizinin kuru 
yükseltilmi$tir.

!thalâtta doların maiyetini yükseltici birtakım usullere ba$vurulmaktadır. Alı-
nan kar$ılıkların bir yıldan fazla bekletilmesi suretiyle Merkez Bankasında aslında 
bir doların maliyeti ithalâtçıya biraz daha pahalıya gelecek tarzda ameliyeler uygu-
lanmaktadır.

Hulâsa 1958’de tespit edilen kur, aslında hükmünü daha ziyade ihraç malı zirai 
ürünler yeti$tiren büyük müstahsil kütlesi üzerinde yürütmektedir, hükmünü ora-
da icra etmektedir ve bundan bu ziraatçı kütle gelirinin bir kısmını kaybetmektedir.

Bir devalüasyonun mahzurları meydanda. Bunları bu kürsüde uzun uzun sa-
yıp, dökmeye hacet yok. Hükümet birçok defalar devalüasyona taraftar olmadı&ı-
nı da ifade etti. Ancak, her paranın gerçek de&eri bizim temennilerimiz ile de&il, 
iktisadi kanunlarla tâyin edilir. Devalüasyon mecburiyetini önlemenin birtakım 



icapları vardır, $artları vardır. Bunların ba$ında, para de&erinin korunması, fiyat 
istikrarının korunması, açık bütçe politikasına son verilmesi, sıhhatli yoldan büt-
çenin finanse edilmesi, bu tedbirlerin azimli $ekilde ve zamanında alınması gelir. 
Hükümet, fiyat istikrarını bundan böyle daha iyi sa&lamak için ne yapaca&ını Yüce 
Meclise söylemelidir.

Biraz sonra Maliye ıslâhatından bahsederken, bütçe açıklarının ne kadar tehli-
keli noktalara varmı$ oldu&unu ifade edece&im. Yalnız, $imdi izin verirseniz plânın 
bölgelerarası adalet bakımından tatbikatından bâzı sonuçlar çıkarmak istiyorum.

Hükümet; “Bu konuda gayretler sarf ettik, bu istikamette gayretler sarf etme-
ye devam edece&iz.” diyor.

De&erli arkada$larım; $imdiye kadar sarf edilen gayretler kifayetsizdir. Hükü-
metin kısmen programda i$aretini gördü&ümüz yepyeni bir anlayı$ ile çok daha ce-
sur bir atılımla geli$meye muhtaç bölgelerin meseleleri üzerine e&ilmesini temenni 
ediyoruz. Devlet Plânlama Te$kilâtının rakamlarına bakıldı&ı zaman görülen ger-
çek $udur ki, Türkiye’nin en çok geli$meye muhtaç illerine Devletin ve Devlete ba&lı 
iktisadi kurulu$ların yaptıkları yatırımların toplam yatırım içindeki oranı, bu böl-
gelerde ya$ayan nüfusun oranını dahi kar$ılamıyor.

Kredi da&ıtımında elem verici rakamlar vardır. Kredi da&ıtımı bakımından 
Türkiye’nin en çok geli$meye muhtaç bölgelerinde bankalar sisteminin topladı&ı 
mevduata bakınız, bu bankaların bu bölgelerde da&ıttı&ı toplam kredi miktarına 
bakınız. Bu bölgelerde bankalar mevduatı fazla toplamı$, topladı&ı mevduat kadar 
dahi kredi da&ıtmamı$, yani Türkiye’nin geli$meye muhtaç bölgelerinden daha zen-
gin bölgelerine bir kaynak akımı, bir kredi akımı görülmeye devam etmi$tir. Man-
zara bu iken, gerek resmî sektörün yatırımları bakımından kaynak yüzdesi olarak, 
gerek kredi da&ıtımı bakımından durum bu iken, meselenin halli yoluna girdi&imizi 
söylemek mümkün de&ildir. Elbette ki birtakım yatırımlar yapılmı$tır. Her Dev-
let her bölgede bâzı yatırımlar yapar. Bu yatırımların içinde son derecede de&erli 
olanları ve bitmesini heyecan ile beklediklerimiz vardır. Ancak, Türkiye’de toplam 
yatırımlar üzerinde yapılan bir inceleme, geli$meye muhtaç bölgelerin kalkınması 
için sarf edilen gayretlerin yeterli olmadı&ını ortaya koymaktadır.

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde Senatoda Sayın Ferid Melen arkada$ım, Mil-
let Meclisimde Güven Partisi Grubu adına nâçiz arkada$ınız rakamlarla bu meseleyi 
tartı$tık. Tekrar bunun teferruatına girecek de&iliz. Yalnız, bu tersine sermaye akı-
mını önlemek için ve bu bölgenin kalkınması için Hükümet programında yer alan 
ve meselâ bâzıları için özel bir plân yapılması hususunu sevinç ile kar$ıladı&ımız 
yeni teklifler arasına Güven Partisinin üzerinde ısrarla durdu&u bir teklifi eklemek 
istiyorum. Hükümetin bu noktada destekleyici olmasını veya hiç de&ilse dikkatle 
ve sempati ile teklif incelemesini temenni ediyorum.

Güven Partisi Grubu Yüce Meclisinize bir teklif yakmı$tır. Bu teklif, geli$meye 
muhtaç bölgeler kalkınma ve yatırım bankası adı ile ayrı bir bankanın kurulması 
teklifidir. Bize benzer bir bölgelerarası dengesizlik problemi ile en çetin $ekilde kar-



$ı kar$ıya bulunan !talya, Güney !talya’nın kalkınması için benzeri bir tedbiri ba$arı 
ile tatbik etmi$tir.

Türkiye’de tersine kredi akımını, tersine sermaye akımını önlemenin tesirli 
yollarından biri yalnız geli$meye muhtaç vilâyetlerde yatırım yapmak üzere ayrı 
bir yatırım ve kalkınma bankasının, bu bölgelerdeki yatırımları te$vik etmek üzere 
bu bölgeye has ayrı bir finansman kurulu$unun te$kilini zaruri kılmaktadır. Böyle 
oldu&u takdirdedir ki, bu yeni finansman kurulu$u bütün dikkatini bu bölge üze-
rinde topladı&ı takdirdedir ki, $imdikine nazaran daha ba$arılı sonuçlar alınması 
mümkün olacaktır, kanaatindeyiz.

Hükümet programında, (Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir kredi politikası 
kabul olunmu$tur, tatbikine devam olunacaktır) deniliyor.

Arkada$lar, imtiyazlı kredi politikası uygulanmı$, ama neticesini arz ettim, bu 
bölgelerde toplanan kadarı da&ıtılmamı$tır ve kredi akımı tersine olmu$tur. Bu iti-
barla, mevcut tedbirlerin kifayetsizli&i meydandadır, biraz daha ileri tedbirler al-
mak ihtiyacı a$ikârdır. Teklifimiz, bu dü$ünceden mülhemdir.

Bir noktayı daha tasrih etmek isterim: Güven Partisi Grubu “geli$meye muh-
taç bölgeler” dendi&i zaman $üphesiz çileke$ Do&u - Anadolu’yu, fakat bunun yanı 
sıra Karadeniz’in ve Orta - Anadolu’nun geli$meye muhtaç bölgelerini ve illerini 
de nazarı itibara alan bir bölgelerarası denge politikasının takip edilmesini zaruri 
görmektedir.

Bir ba$ka nokta; kalkınmanın sosyal zümreler arasında dengeli sonuçlar do-
&urmasıdır. Bölgelerarası adaletin sa&lanması yanında zümreler arası adaletin de 
sa&lanması önemlidir.

Elimizde yeterli istatistik bulunmamakla beraber son dört yılda fert ba$ına 
dü$en gelirde husule gelen %21 oranındaki artı$tan Türkiye’de bâzı zümrelerin is-
tifade etmedi&ini gösteren bâzı global rakamlar vardır. Meselâ, tarım sektöründeki 
toplam gelir artı$ını nazara alır ve bunu tarım nüfusu ile nispet ederseniz, ortaya 
çıkan gerçek $udur ki, fert ba$ına dü$en gelirde husule gelen artı$tan tarım sektö-
ründe çalı$an vatanda$larımız hisselerini yeteri kadar alamamı$lardır.

Hulâsa, zümrelerarası adaletsizli&i giderici istikamette alınması gerekli tedbir-
ler bakımından geçmi$te noksanlarımız vardır ve bunların telâfi edilmesi için Hü-
kümet programında yeter derecede ümit verici i$aretler görmü$ de&iliz.

Ekonominin dı$a ba&lılı&ını önlemek, dı$a ba&lılı&a son vermek, ola&anüstü 
dı$ yardıma muhtaç olmayan bir Türkiye’yi en kısa zamanda en geç 1972-1975 
yılları arasında vücuda getirmek, plânlı kalkınmanın temel hedeflerinden biridir. 
1968 senesinde ihracat hedefi 540 milyon dolar, gerçekle$me 496 milyon dolar. 
Tehlikeli bir $ekilde plândaki ihracat hedefinin gerisinde kalmaya ba$lamı$ındır. 
Sanayimizin bünyesindeki ve kurulu$undaki bâzı aksaklıklar yüzünden ithalât ih-
tiyacı durmadan artmaktadır. Devamlı surette artan ithalât ihtiyacı yanında du-
raklayan, yeteri kadar hızla geli$meyen bir ihracat meselemiz vardır. Bu konuda 



alınmı$ olan tedbirler kâfi de&il. Gayrisâfi millî hasıla içinde ihracatın yeri esasen 
Türkiye’de çok dü$üktür, %5,7 civarında idi. 1968’de gayrisâfi millî hasıla arttı&ı 
halde ihracatımızda artı$ olmadı&ı için %5,7 gibi son derecede kifayetsiz olan bu 
oran %4,3’e inmi$tir.

Hulâsa, ekonominin dı$a ba&lılı&ının önlenmesi için yurt içinde yeteri kadar 
tasarruf sa&lanması ve yeteri kadar döviz sa&lanması gibi iki hayatî ve temel ko-
nuda plân hedeflerine ula$ılmamı$tır ve alınan tedbirler yetersiz kalmı$tır. Her iki 
konuda gidi$, plân hedeflerinden uzakla$ma yönündedir.

Ekonomiyi dı$a ba&lılıktan kurtarmanın önemini gösteren günlük hayatımız-
da birtakım hadiseler vardır. Transfer bekleyen ithalât kar$ılıkları, aldı&ımız ra-
kamlara göre, bulabildi&imiz rakamlara göre, 150 milyon dolar civarındadır.

Transferlerde 6 aylık gecikmeler Türkiye’de yeniden tabiî hâdiseler haline gel-
mi$tir. Transferlerin gecikmesiz yapılabildi&i bir devreden Türkiye 6 ay gecikme ile 
transferlerin yapılabildi&i tehlikeli bir noktaya do&ru kaymı$tır. Bunun sıhhatli bir 
durum oldu&unu hiçbir iktisatçı iddia edemez.

De&erli arkada$larım; maliye politikası alanında programın 35’inci maddesin-
de hedefler gösterilmi$. Yürekten katılıyoruz, 35’inci maddedeki hedeflere.

Maliye politikasının hedefi, gerekli tasarrufları sıhhatli yollardan sa&lamaktır, 
gelir da&ılımında içtimai adaleti sa&lamaktır v.s. Bunlara katılıyoruz. Bu hedefler 
üzerinde mutabık isek de bu hedeflere varmak için programda yer alan vasıtaları ve 
tedbirleri kifayetli bulma imkânına sahip olamadık.

Bütçe açıkları artarak gidiyor. Son yılların açık toplamı 4 milyarı bulmu$. Bütçe 
açıklarındaki bu 4 milyara varan rakam Hazine açı&ı haline geldi&i için, Hazine açık-
larının artması yüzünden, Merkez Bankasında bugüne kadar el atılmayan bâzı fon-
lara da el atılmasına ra&men, iç ödemelerde tıkanıklıklar ba$ göstermi$tir, Devlet, 
yaptırdı&ı hizmetin, aldı&ı malın kar$ılı&ını ödemekte güçlük çeker bir hale gelmi$-
tir, dı$ ödemedeki tıkanıklı&a muvazi olarak iç ödemelerde de tıkanıklıklar vardır.

Bu yıl milyarlarca liralık ödene&in, bloke edildi&ine dair haberler alıyoruz. 1969 
senesinde büyük bir açı&ın, 2,5 milyardan az olmayan bir açı&ın önlenmesi için sar-
fiyatı kısmak, yatırım ödeneklerinin, cari masrafların bir kısmını durdurmak, bloke 
etmek yolunda emirler verildi&ine dair bâzı bilgilere sahibiz. Bu hususta Hükümet 
daha aydınlatıcı rakamlar verebilecek durumdadır. Buna ra&men bütçe açı&ının ön-
lenmesi mümkün olacak gibi görünmüyor.

Vergi sistemimizin bâzı gelirleri kavramadı&ı meydanda... Vergi yükünün da&ı-
lımındaki adaletsizlik meydanda. Biraz evvel bahsettim; mahalli idare maliyesi ta-
mamıyla ıslaha muhtaç... Enflâsyon tazyiklerinin arttı&ı bir dönemde açık finans-
man yoluna giden bütçe yapılıyor. Bu politika devam ederse Türkiye’nin daha ciddi 
meselelerle kar$ıla$ması ihtimali olaca&ı içindir ki, pe$in olarak uyarma vazifemizi 
yapıyor ve Hükümetin vergi politikasında, maliye politikasında tespit etti&i güzel 
ve sa&lam hedeflere ula$tırıcı tedbirleri ve vasıtaları da uygulamasını temenni edi-
yoruz.



Kredi konusunda, özellikle zirai kredi konusunda Hükümet programında ka-
tıldı&ımız bâzı vaatler var. Küçük çiftçi borçlarının uzun vadeli ve faizsiz olarak er-
telenmesini öngören teklifi Güven Partisi Grubu olarak desteklemeye kararlı oldu-
&umuzu ifade etmek isteriz.

Zirai kredi konusundaki mesele sadece erteleme meselesinden ibaret de&ildir. 
Türkiye’de toplam kredi hacmi içinde ticari kredilerin çok yüksek olu$u, zirai kre-
dilerin yetersizli&i, zirai kredinin bölgelerarası da&ılımındaki adaletsizlikler veya 
zirai kredinin, meselâ bilhassa gübre kredisinin bâzı bölgelerde kullanılı$ının bir za-
rarlı ve tehlikeli tüketim kredisi haline geli$i gibi, üzerinde durulmaya muhtaç pek 
çok noktalar vardır ve bu noktaların tümünü kapsayan, bilhassa zirai kredi olarak 
da&ıtılan paraların tefecilik piyasasını beslemesini önleyici tedbirlerin alınmasını 
öngören bir ara$tırmaya ihtiyaç vardır.

Geçen dönemde Güven Partisi Grubu adına, tefecili&in önlenmesi ve zirai kre-
di konusunda gerekli tedbirlerin tespiti için inceleme mahiyetinde bir Meclis ara$-
tırması yapılmasını Yüce Heyetten talep etmi$tik. Millet Meclisi Genel Kurulu bu 
önergemize iltifat göstererek önergemizi kabul etmi$, son derece faydalı çalı$malar 
yapan bir Meclis ara$tırması komisyonu kurulmu$, zirai kredi konusunu etraflıca 
incelemi$ idi. Ne yazık ki, ortaya, üzerinde i$lem yapılabilecek bir rapor gelmeden 
ve konu$ulamadan Meclis dönemi sona erdi. Bu dönemde aynı önergeyi tekrarlamı$ 
bulunuyoruz. Yüce Meclis buna iltifat gösterecek olursa, Hükümet programında 
yer alan zirai kredi ile ilgili ferahlatıcı vaatlerin gerçekle$mesini de kolayla$tıracak 
ve yeni tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak faydalı bir adım atılmı$ olacaktır.

Hükümet programında dikkatimizi çeken bir konu, köylü eme&inin ve zirai 
mahsullerin de&erlendirilmesi konusudur. “Mahsullerin taban fiyatlarıyla destek-
lenmesi ve Devlet eliyle alım politikamız bir bütün olarak ve dengeli $ekilde yürür-
lükte kalacaktır.” deniliyor.

De&erli arkada$larım, e&er Hükümet Programındaki bu ifade zirai mahsullerin 
de&erlenmesi konusunda bugüne kadar takip edilen politikanın aynen takip edile-
ce&i ve yürürlükte kalaca&ı anlamına geliyorsa bunun kifayetsiz olaca&ını ifade et-
meyi vazife sayıyorum. Neden kifayetsizdir? Yer yer taban fiyatları yetersiz oldu&u 
için, birçok hallerde tespit edilen resmî taban fiyatı fiiliyatta uygulanamadı&ı için 
yetersizdir.

Pamuktan bir misal arz edece&im: Pamuk bölgesinden gelmi$ arkada$larım var. 
Bir taban fiyat tespit edilmi$tir ama Çukobirlik, (Çukurova’yı misal olarak alırsak) 
personel bakımından, para imkânları bakımından, depolama imkânları bakımın-
dan, alı$ılmı$ çalı$ma temposu bakımından müstahsilin malını, tespit edilen fiyat 
üzerinden alamıyor. Günlerce satı$ yerinin kapısında, bazen ya&mur altında, bazen 
kiralanmı$ bir kamyonun yevmiyesini vermek mecburiyetinde kalarak bekleyen 
müstahsilin içinde bulundu&u durumu dü$ününüz. Gidiyor bir ba$kasına, taban 
fiyatın bir hayli altında bir fiyatla mahsulünü biran evvel satmak mecburiyetini 



hissediyor. Fındık bölgesinde buna benzer hâdiselerle kar$ıla$ıyorsunuz. Bir taban 
fiyatı tespit etmek, alım politikası yeterli de&ilse kâfi gelmiyor.

Et ve Balık Kurumunun destekleme alımları vardır. Programda, hemen zirai 
mahsullerle ilgili hükmün altında bunu da görüyoruz. Ama Do&u bölgesinin $artla-
rını yakından incelemi$ olan arkada$larım bilirler ki, vatanda$ı bezdiren, Et ve Balık 
Kurumunun verdi&i fiyat de&ildir, Et ve Balık Kurumunun kapısında hayvanlarıyla, 
malıyla günlerce beklemek mecburiyetidir. Malını sattıktan sonra kar$ılı&ını almak 
için ne kadar bekleyece&i hakkında sarih bir bilgiye sahip olamayı$ıdır ki, tespit 
edilmi$ olan resmî bir fiyatın altında satı$ yapmaya müstahsil vatanda$ı mecbur 
ediyor. Bu itibarla, “Eski politikamız yürürlükte kalacaktır” demek kâfi de&ildir. Bu 
mevzuda yeni tedbirlere kesin olarak ihtiyaç vardır.

Esnaf ve sanatkâr vatanda$larımızla ilgili olarak Hükümet programında yer 
alan tedbirlerden birço&u Güven Partisinin kurulu$undan beri savundu&u fikirlere 
tamamıyla mutabıktır ve yürekten destekliyoruz.

Esnaf ve sanatkâr vatanda$larımızın biran önce sosyal güvenli&e kavu$turul-
ması, 1964 yılında yıllık program hükmü haline gelmi$ olan bir hükümdür. Ama 
1964 yılından bu yana bu mevzuda elle tutulur bir adım atılmamı$tır. Kaza, has-
talık, ihtiyarlık sigortasına esnaf ve sanatkârı biran evvel kavu$turmak. Hükü-
met programında esnaf ve sanatkârın güvenli&e kavu$turulaca&ı ifade edildikten 
hemen sonra münhasıran sa&lık sigortasından bahsedilmi$ oldu&unu görmek içi-
mizde ufak bir endi$e uyandırmı$tır. Acaba esnaf ve sanatkârın ya$lılık halinde de, 
ya$lılık ve ihtiyarlık riskine kar$ı da, kaza riskine kar$ı da güvenli&e kavu$turulması 
dü$ünülüyor mu? Yoksa sa&lık konusunda bir güvenlik mi dü$ünülüyor? Cümleden 
tam olarak bir netice çıkaramadı&ımız için bu noktanın tasrihinde fayda görüyoruz.

Vergileme konusunda esnaf ve sanatkârın götürü usulle vergilenmesi fikrini 
savunmaktayız. Defter tutma külfeti yerine basit ve götürü bir usulle hem Devlet 
gelirlerinin artaca&ına, hem de vatanda$ın büyük bir külfetten kurtulaca&ına ina-
nıyoruz. Bu istikamette Güven Partisi Grubu adına verilmi$ bir kanun teklifimiz 
vardır. Bu dönemde yenilenmi$ ve Millet Meclisi Ba$kanlı&ına takdim olunmu$tur. 
Hükümet programında bulunan hükmün bu neticeye ula$tırıcı bir hüküm olaca&ını 
temenni ediyoruz. Vergilemede kolaylık ve basitlik getirilece&i ifade ediliyor.

Makina ve teçhizat kredilerinde $ahıs limitlerinin yükseltilmesi, vâdelerinin 
uzatılması görü$üne katılıyoruz. Esnaf kefalet kooperatiflerinin üye sayılarının ar-
tırılması ve kooperatif kredilerinde faizin dü$ürülmesi görü$üne katılıyoruz. Çırak-
lık i$inin halledilmesi lüzumuna inanıyoruz. Bu da esnaf ve sanatkâra yıllarca ence 
vâdedilmi$ fakat gerçekle$memi$ bir husustur. Hükümetin bu konuda, çıraklar için 
yüksek gündelik ödeme mecburiyetinden esnaf ve sanatkârı kurtarıcı bir adım at-
ması va’dini dinlemek istiyoruz.

!$çi arkada$larımız için, tarım sektöründe çalı$anlara da güvenlik sa&lanması. 
!$çi sa&lı&ı tedbirlerinin geli$tirilmesi, i$çi konutları için daha geni$ fonlar ayrılma-
sı, i$çilere ferdi mesken kredisi verilmesi, Sosyal Sigorta fonlarından i$çi çocukla-



rına daha geni$ ölçüde e&itim bursları sa&lanması, Güven Partisinin kurulu$unda 
programına almı$ oldu&u ve Hükümet Programında görmekten sevinç duydu&u, 
desteklemeye kararlı oldu&u hükümlerdir.

Tarım !$ Kanununun yürürlü&e girece&i de vadedilmi$tir. Tarım ve orman i$-
çilerinin sigorta kapsamına alınaca&ı söylenmi$tir. Bunlar hep haklı, faydalı ve lü-
zumlu ıslahattır. Yalnız bunların geçen dönemde Hükümet Programında yer almı$ 
bâzı vaitler gibi, dönemin en son yılına kadar bekletilmemesi ve kadük olma tehli-
kesi do&madan kanunların zamanında getirilip zamanında çıkartılması temennisi-
ni ifade etmek isteriz.

Yurt dı$ındaki i$çiler için programda bâzı hükümler var. Yurt dı$ındaki i$çile-
rin dövizlerinin gerçek kur üzerinden alınmasını istiyoruz. Lüksemburg Devletin-
den bile Hollanda’dan, Belçika’dan küçük devletlerden birkaç milyon dolar faizle 
para almak durumunda olan bir ülkenin yurt hasreti içinde binbir fedakârlı&a katla-
narak çalı$an kendi vatanda$larının kazançlarını daha iyi de&erlendirmek suretiyle, 
$imdikinin çok üzerinde döviz sa&layabilece&i ve dı$ ödeme dengesinin bir ölçüde 
daha takviye edilece&i inancındayız.

Maliye Bakanlı&ının bu konuda yapmı$ oldu&u ara$tırmalar vardır. Sadece ka-
bul edilmi$, olan bâzı te$vik tedbirlerinin i$çilerimize daha iyi anlatılması, daha 
çok güven verilmesi, daha iyi bir tanıtma ve propaganda gayretinin gösterilmesiyle 
döviz, i$çi dövizi gelirlerimizin artabilece&ine kaniim. Gerçek döviz kuru üzerin-
den, gerçek de&er üzerinden alındı&ı takdirde bu tasarrufların daha bol derecede 
Türkiye’ye gelebilece&i ve büyük miktarda döviz kazancının elde edilebilece&i ka-
naatindeyim.

Yurt dı$ındaki i$çileri dü$ünürken yalnız döviz bakımından de&il, ama onla-
rın mânevi ihtiyaçları, kültürel ihtiyaçları, daha iyi bir te$kilâttan daha $efkatli ilgi 
görmeleri ve haklarının yabancı müte$ebbisler kar$ısında daha iyi korunması gibi 
konuları da belirtmek isterim.

Turizm konusunda eski eserleri meydana çıkarma, de&erlendirme yolunda 
programda yer alan vaadi gördük. Bir noktayı ilâve etmek isteriz. Bu eski eserlerin 
korunmasına ve eski eser kaçakçılı&ına da set çekilmesine geni$ önem verilmelidir.

Turizm konusunda bir noktayı daha belirtmeme izin veriniz: 

Turist, ba$ka yerlerde göremeyece&ini arar Türkiye’de. Yalnız veya daha çok 
Yunan ve Roma medeniyeti kalıntıları üzerinde çalı$ma yerine, Güven Partisi Gru-
bunun temennisi odur ki, Anadolu’ya Türk ve !slâm karakterini veren Selçuk Me-
deniyetinin, Osmanlı Medeniyetinin eserlerini de biran evvel de&erlendirmek ve 
tanıtmak, Avrupalının Yunanistan’da bulamayaca&ı $eyleri Türkiye’de bulmasını 
sa&lamak ve Türkiye’nin, Anadolu topra&ının orijinal medeniyeti olan Hitit mede-
niyeti gibi medeniyetleri daha çok tanıtmak suretiyle turist celbi bakımından ve 
millî varlı&ımızın, millî de&erlerimizin aynı zamanda korunması bakımından daha 
iyi sonuç alınabilece&i inancındayız.



Radyoların, yurdun her tarafında dinlenmesi için alınan tedbirlere devam 
edilecektir, deniyor. Bu “devam edilecektir” sözü de grubumuza tatminkâr gözük-
memi$tir. Çünkü $imdiye kadar bu mevzuda yapılan hamleleri, bâzı hamleler ya-
pıldı&ını kabul etmekle beraber, hızlandırmak lüzumuna inanıyoruz grup olarak. 
Bunu bir millî güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Diyarbakır’da bugünlerde yeni 
bir radyo açılmı$ olmasını sevinçle, $ükranla kar$ılıyoruz. Erzurum Radyosunun fa-
aliyete geçmesi, yakın zamana kadar Devletinin sesini duymak imkânından, mah-
rum olan vatanda$lara Türk Radyosunu dinletir hale gelmi$tir. Ama buna ra&men 
Türkiye’nin bâzı kö$eleri vardır ki, tekni&in bu kadar ileri gitti&i ve az yatırımlar-
la, 26 milyarlık bir bütçede nispeten tahammül edilebilir yatırımlarla sa&lanması 
mümkün olan bir sonuç sa&lanamamı$tır. Hâlâ Türkiye’nin bâzı kö$elerinde radyo 
dinlemek imkânı mevcut de&ildir.

!kinci Plân müzakerelerinde be$inci yılın sonunda yurt sathında yüzde $u ka-
dar sahaya, nüfus olarak da yüzde $u kadar nüfusa radyomuzun sesi ula$acaktır, 
tarzındaki yüzdelerden duydu&umuz ıstırabı da belirtmi$tik. Bunu yüzde yüze bi-
ran evvel ula$tırmak mecburiyetindeyiz. Bu, Türkiye için bir kültür birli&i meselesi-
dir, millî varlık ve millî güvenlik meselesidir.

Daha fazla açıklama yapmaya lüzum görmüyorum. Türkiye’nin her tarafından 
bize yönelen yayınları arkada$larımız bilmektedirler.

Sa&lık konusunda Hükümet Programında sosyalizasyonun de&i$tirilece&i söy-
leniyor. Vatanda$ın mânasını kolay anlamadı&ı ve kolay da telâffuz etmedi&i bu ke-
lime yerine hemen bir temennimi ifade edeyim; izin verirseniz, bunu, !ngiltere’de 
oldu&u gibi, “millî sa&lık hizmeti” diye adlandırsak, tahmin ediyorum çok daha ve-
rimli ve çok daha iyi bir isim olacak, maksadı da çok daha iyi anlatacak.

Millî sa&lık hizmeti, diye adlandırmak istedi&im bu hizmetin görülü$ünde son 
yıllarda büyük aksaklıklar ba$ göstermi$tir. Sa&lık alanında, kusura bakılmasın, çok 
$ey söylenmi$tir, bir hayli gösteri$li ifadeler kullanılmı$, faaliyetler yapılmı$. Ama, 
gerçek $udur ki, doktora kavu$mu$ olan bölgeler son yıllarda yeniden doktordan 
mahrum kalmı$tır. Takip edilen hatalı ücret politikası yüzünden böyle olmu$tur. 
Sosyalizasyon programı çerçevesinde Do&uya doktor akımı ba$ladı&ı bir sırada çı-
kartılan bâzı yeni kanunlarla akım tekrar tersine dönmü$tür. Bugün vatanda$, bir 
tavuk kümesi in$a etmek için bu kadar masrafa ihtiyaç yoktu, diye bo$ sa&lık ocak-
ları, hekimsiz, sa&lık memursuz sa&lık ocakları kar$ısında ıstırabını renkli bir $ekil-
de ifade etmektedir. (G.P. sıralarından alkı"lar)

Bu mevzuda behemehâl yeni tedbirlere ihtiyaç vardır.

Hükümet Programında yer aldı&ını gördü&üm bir hüküm beni ve grubumu-
zu son derece memnun etmi$tir. Bilim, ara$tırma ve teknoloji alanındaki amansız, 
milletlerarası yarı$ta ça&ımızın ba$lıca sava$ı, ba$lıca yarı$ı olan iktisadi kalkınma 
yarı$ının da, askerî kudretin de, milletlerin varlı&ının da temelinde yatan bu bilim 
ve teknik sava$ında hamleler yapılaca&ını ifade eden program cümleleri...



Bu mevzuda bugüne kadar yapılanları yetersiz buldu&umuzu ifade etmek iste-
rim. Aslında kalkınma plânlarımızın belki de en çok aksayan yönü Türkiye’de birinci 
sınıf uzman ve ilim adamı yeti$tirmek için Dünya seviyesinde, en yüksek seviyede, 
her sahada uzmanlar ve ara$tırmacılar yeti$tirmek için konmu$ olan hükümlerin 
ihmali olmu$tur. 1416 sayılı Kanun de&i$ikli&inden, daha bir çok tedbirlere kadar 
ihmal edilmi$ tedbirler vardır. Türkiye’de yeti$en birçok beyinlerin, geli$meye muh-
taç ülkelerden geli$mi$ ülkelere beyin akımı, (brain - drain) denilen beyin akımı 
çerçevesinde Türkiye’den geli$mi$ ülkelere do&ru akma hâdisesi sürüp gitmektedir. 
Yunanistan’dan Pakistan’a ve Hindistan’a kadar birçok ülkeler yeti$tirdikleri bu gü-
zidelerin yabancı ülkelere akıp gitmesini önlemek için özel kanunlar çıkarır, ted-
birler alırken bu maksatlarla kurulmu$ bir Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara$tırmalar 
Kurumumuz da var iken sanıyorum ki bu alanda yeteri kadar tedbir almı$ de&iliz. 
Muhterem Hükümetten bu konuda daha hamleli olunmasını rica edece&iz.

De&erli arkada$larım, e&itimde fırsat ve imkân e$itli&inin sa&lanması için yurt 
ve burs ihtiyacının daha iyi kar$ılanması, parasız yatılılık i$ine daha çok önem ve-
rilmesi, okulların yanında köy çocukları için pansiyonlar açılması, ö&rencilere ucuz 
kitap sa&lanması gibi konularda grubumuzun hassasiyeti Yüce Meclisçe bilinir. Bu 
mevzularda kanun teklifleri vermi$izdir. Kitap konusunda, Yüksek Ö&renim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunun sermayesi artırılsın, burs ve yurt bulamamak yüzünden ka-
biliyetli hiçbir memleket evlâdı okumak imkânından mahrum kalmasın, kabiliyetli 
olan herkes, çalı$an herkes okuma imkânına Türkiye’de kavu$abilsin diye verilmi$ 
kanun tekliflerimiz vardır. Hükümetin bu konuda programında ortaya koydu&u gö-
rü$lerden memnunluk duyuyoruz. Getirecekleri tasarıların, teklifimizle birle$erek 
bu dönemde ve süratle kanunla$masını temenni ediyoruz.

En küçük kasabalara kadar ortaokul açılması vaadi dikkatimizi çekmi$tir. !ç-
timai adalet tedbiri olarak, sosyal adaletin bir icabı olarak, e&itimde imkân e$itli-
&inin bir icabı olarak okulların en küçük kasabalara kadar, yurdun ücra kö$elerine 
kadar ula$masından sevinç duyarız, ama ö&retmensiz okul olmamak $artıyla.

Türkiye’de, lise ve ortaokullarda ö&retmen sıkıntısının ne ölçüde oldu&u mey-
danda. Bu konuda bir mülâhazamız da, plânın insan gücü ihtiyacını kar$ılayabil-
mek; içini gerekli olan teknik ö&retim ve meslekî ö&retim hamlesinin zarar görme-
mesidir.

Teknik ve meslekî ö&retime gerekli önem verilmek kayıt ve $artıyla bu alanda 
yapılacak tedbirleri adalete uygun telâkki ederiz.

Çiftçiyi topraklandırma konusunda, Hükümet programında yer alan hüküm-
leri vuzuhtan mahrum görmemek mümkün de&ildir. 1964’de Adalet Partisinin ilk 
katıldı&ı ve hâkim oldu&u, sayı itibariyle hâkim oldu&u Koalisyon Hükümetinin 
programından ba$layarak, 1966 Sayın Demirel Hükümetinin programına ve bu-
günkü Hükümet programına do&ru bir tarihî inceleme yapıldı&ı takdirde, toprak 
konusundaki beyanların gitgide daha vuzuhsuz, gitgide daha açıklıktan mahrum, 
gitgide daha çekingen bir ifade tarzına büründü&ünü görmemek mümkün de&ildir.



1964’de, açıkça toprak reformunun biran önce yapılaca&ı - o Koalisyon Hü-
kümetince - Adalet Partisinin katıldı&ı Koalisyon Hükümetince vadedilmi$ idi. 
1965’de, Hükümet programında bu konuda daha açık hükümler vardı. Bugün Hazi-
ne topraklarının da&ıtılması ötesinde çok müphem bir cümleye rastlıyoruz. “Ayrıca 
modern i$letmecilik esaslarına uygun $ekilde, toprak rejiminin düzenlenmesi su-
retiyle de topraksız köylüyü toprak sahibi yapaca&ız. Hazine arazisi da&ıtımı, kredi 
vermek suretiyle ve satmalına yoluyla de topraksız köylünün toprak sahibi olma-
sı...”! Bunlara hiçbir itirazımız yok, güzel usuller.

Bir temennimiz var; Hazine arazisi da&ıtımında partizanlıktan uzak kalmak. 
Nerede toprak komisyonu vasıtasıyla Hazine arazisi da&ıtımı söz konusu olursa, 
yanı sıra belki de Hükümetin ba$ındakilerinin de arzusu dı$ında, fakat ne oluyor, 
ne yapılıyorsa behemehâl kar$ılıklı bir parti mücadelesi ve kavgası ortaya çıkıyor. 
Hazine arazisi da&ıtımının ve kimin arazisine el konaca&ı, kime toprak da&ıtılaca&ı 
konusunun bir partizanlık; mevzuu halinden çıkarılması hususunda geçmi$tekin-
den, daha büyük bir dikkat gösterilmesini temenni ederek, bu usullerin, Hazine 
arazisi da&ıtımının ve kredi ile toprak satmalıma usulünün dı$ında vadedilen $eyin 
ne oldu&unu anlamakta itiraz güçlük çekti&imizi ifade etmek istiyorum.

E&er verimli i$letmecilik esaslarına uygun olarak bir reform yapılaca&ı vadedi-
liyorsa, daha do&rusu verimli i$letmelerin verimlili&ini baltalamadan, Türkiye’nin 
toplam istihsalini baltalamadan bir reform yapılaca&ı vadediliyorsa, bunu bu 
mânada anlayabilirsek Güven Partisi olarak biz de her hangi bir toprak reformu-
nun: 

1.  Toprakta özel mülkiyet hakkına saygılı,

2.  Verimli i$letmecilik esasına saygılı olmasını hem Anayasanın icabı, hem de 
Türkiye’nin kalkınmasının icabı olarak görüyoruz.

Ancak bunun biraz daha sarih olarak ifade edilmesini temenni ederim, i$aret-
lerden bunun bu mânada kullanılmı$ oldu&u neticesini çıkarıyorum.

Toplum kalkınması konusunda bir vait var: “Türkiye’mizde ki âtıl i$gücünü de-
&erlendirmek amacıyla köy toplum kalkınması çalı$malarına önem verece&iz.” Bu 
vait, elbette ki memnuniyet verici bir vait. Köy toplum kalkınması çalı$malarının 
vaktiyle büyük ümitlerle birtakım programlara ba&lanmı$ olan bu çalı$maların yıl-
lardan beri biraz da demagojik sebeplerle ne kadar ihmal edilmi$ oldu&unu insanı 
dü$ündüren bir cümle.

Maden mevzuatında de&i$iklik vadediliyor. Hangi yönde olacaktır? Anayasa-
mızın 130’uncu maddesinin ruhuna, zihniyetine sadık olarak mı yapılacaktır? Bu 
mevzuda, bu da yıllanmı$ bir vaittir. Gelecek olan kanunun mahiyetini bilmedi&i-
miz için, pe$in bir hüküm vermek istemiyoruz.

Köy Kanunun de&i$ikli&i fikrine taraftarız. Köyde evini yapana yardım fikrine 
taraftarız. Bunun için Güven Partisi olarak bütçede ayrı bir fon te$kilini teklif et-
mek kararındayız.



Daha evvel vaitler arasında yer almı$ bulunan, seçim vaitleri arasında yer almı$ 
bulunan Ziraat Odası aidatı konusundaki $ikâyetlerden köylüyü kurtarma konu-
sunda bir sarih va’de rastlamadık, belki gözümüzden kaçtı. Bunun da ele alınmasını 
temenni ediyoruz.

De&erli arkada$larım, yabancı sermaye konusundaki bir endi$emizi Hükümet 
programı konu$ulurken ifade etmek isteriz.

Bu mevzuu Sayın geçmi$ Demirel Hükümetiyle kar$ılıklı olarak birçok defa bu 
kürsüde tartı$ına imkânına sahip olduk. Güven Partisinin bu konudaki görü$ünün 
bir pe$in hükümden hareket etmedi&ini bir defa daha ifade etmek isteriz.

Yabancı sermaye kar$ısında bizim tutumumuz hissi bir tutum de&ildir, dü$-
manlık veya hayranlık tutumu de&ildir. Yabancı sermaye için bir te$bih kullanarak, 
“yabancı sermaye bir ate$ gibidir” demi$tim. Ate$ gibidir, ne dü$man olunur, ne 
hayran olunur. Kullanılır ve kullanılmaya göre zarar verir veya fayda verir, kullan-
ma tarzınıza ba&lıdır. Kötü kullanıldı&ı zaman yakar, iyi kullanıldı&ı zaman ısıtır, 
enerji yaratır, ilerletir, yürütür. Harman yerinde yakıldı&ı zaman fena, halı üzerin-
de yakıldı&ı zaman fena, tedbirsizce, çıplak elle avuçlandı&ı zaman fena, ilânı a$k 
edip ba&rına bastı&ın zaman yakıcı, kavurucu. Ama ma$a ile tutarsan, sobada ya-
karsan, etrafını ihtiyat tedbirleriyle çevirerek emrinde kullanırsan, lokomotif veya 
fabrika kazanında, ate$ faydalı. Yabancı sermaye tıpkı bunun gibidir.

Türkiye’de yabancı sermaye maalesef bugüne kadarki tatbikatıyla gitgide ge-
tirdi&inden fazla götürür bir hâle gelmi$tir. Türkiye’nin son bir yıl içinde yabancı 
sermaye olarak ne aldı&ını ve Türkiye’de mevcut yabancı sermayenin bir yılda ne 
kadar kâr transfer etti&ini gösteren rakamlar ve bilhassa bu rakamların gidi$ seyri, 
yıllık kâr transferlerinin devamlı artı$ları bu mevzuda dikkatli olmak lüzumunu 
ortaya koymaktadır.

Yabancı sermaye konusu açılmı$ken petrol konusunda Hükümetin tutumuyla 
mutabık olmadı&ımızı açıklıkla ifade etmek isterim.

Hükümet programında petrol ile ilgili bir cümle var, arkada$larım. Hükümet 
programındaki bu cümle, daha evvel kalkınma plânında Yüce Meclisin kabul etti&i 
bir önerge ile yer almı$ olan ve bir plân hükmü, bir plân va’di haline gelmi$ olan 
hükme nazaran çok geride kalmaktadır.

Hükümet programında Petrol Kanununda bir de&i$iklik yapılaca&ı söyleni-
yor. Ama Hükümet programında Petrol Kanununda yapılaca&ı söylenen de&i$iklik 
plânda yer alan hükümden çok daha zayıf, çok daha müphem, çok daha noksan bir 
hükümdür.

Plânda Güven Partisi grubunun vermi$ oldu&u ve Yüce Meclisin kabul etti&i 
önerge ile $öyle bir hüküm yer almı$tır: “Petrol mevzuatı, millî menfaatlerimiz göz 
önünde tutularak süratle gözden geçirilecek ve bu anlayı$ içinde, özellikle kamu 
kurulu$larının, millî kurulu$ların çalı$malarını engelleyen tatbikat ve mevzuat ve 



Petrol Kanununun kambiyo ve kâr transferleriyle Devlet payı konusundaki hüküm-
leri yurt menfaatlerine uygun bir $ekilde yeniden düzenlenecektir.”

Petrol Kanunu de&i$melidir. Petrol Kanununun de&i$mesi lüzumunu Sayın 
Hükümet Ba$kanı, sanıyorum 1965’de Cumhuriyet Senatosu önünde yapmı$ ol-
du&u bir konu$mada kabul etmi$tir. Geçmi$ Hükümetin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı, bugünkü Hükümette en önemli bir mevkide yeniden vazife aldı&ını gördü-
&ümüz geçmi$ Hükümetin Sayın Enerji Bakanı 1968 bütçe müzakerelerinde, 1969 
bütçe müzakerelerinde, 1967 bütçe müzakerelerinde bu mevzu ne zaman açılmı$-
sa Petrol Kanununun de&i$mesi lüzumunu ifade etmi$tir ve sarih tarihler tespit 
etmek suretiyle, 1 Mart 1968’de Petrol Kanunu de&i$ikli&i tasarısı Yüce Meclise 
gelmi$ olacaktır, diye vadeli vaidde bulunmu$tur. Ama 1 Mart 1968’de de&il, Mart 
1969’da, yani seçimlere birkaç ay kala bu tasarı gelmi$tir. Seçimlere birkaç ay kala 
gelen bu tasarı konu$ulamadan Meclis tatile gitmi$, tasarı kadük olmu$ ve 4 yıl 
evvel (Petrol Kanunu de&i$ecektir) tarzında vaidle ortaya çıkmı$ olan bir Hükümet, 
kendi yaptı&ı plâna, kendi ço&unlu&unun da reyi ile biraz evvel okudu&um hükmün 
girmesini kabul etmi$ olan bir Hükümet, Petrol Kanununun de&i$ikli&i konusunda 
ciddî ve müessir neticeli bir adım atmamı$tır.

Bugün Hükümet programında yer alan hükmün, plân hükümlerindeki sara-
hatten mahrum olu$u kar$ısında tekrar sormak ihtiyacını duyuyoruz: Bu Petrol Ka-
nunu de&i$ikli&i ne istikamette olacak, yeterli olacak mı ve Hükümet bilhassa bunu 
gerekli ciddiyet ve azimle takip edecek mi?

Petrol konusu yalnız bir mevzuat de&i$ikli&i konusu de&ildir, de&erli arkada$-
larım. Bunun bir de tatbikat yönü var. Yıllardan beri bu kürsüye getirdi&imiz bir 
konu var. Yabancı petrol $irketlerinin Türkiye’ye ithal ettikleri hampetrol fiyatla-
rında çetin müzakerelerle indirim yapılacaktır. Bu, Kerkük petrolünde ba$kadır, 
Katar petrolünde ba$kadır, yüzde %18,5, yüzde 20 civarında, oynayan bir indirim 
yapılmı$tır.

Hammaddede indirim yapıyorsunuz, hampetrolü Türkiye’ye yüzde 20 daha 
ucuz getiriyorsunuz. Bu petrolü i$leyen bir rafineri var, Mersin’deki Ata$ rafineri-
sini alalım. Bunun hammaddesi yüzde 20 ucuzlayınca ton ba$ına takriben 27 lira 
kadar bir fark husule gelince, i$letme masrafları, rafinaj masrafları aynı oldu&una 
göre, daha ucuz hampetrolün elde edilen ürünlerin daha ucuz olarak Türkiye’ye 
satılması, ithali gerekmez mi?

Bu yabancı $irketler; hampetrolde tonda $u kadar indirim yaptık deyince, bu 
indirimin istihsal ettikleri ürünlerin fiyatlarına aksettirilmesi zaruri de&il mi? Bir 
süre aksettirmemi$lerdir.

Da&ıtım $irketlerinden bu farkı Hazineye almak için, akaryakıt istikrar fonu-
na almak için bir kararname çıkmı$; 6/6181 sayılı Kararname. Yıllardır bu kürsüye 
getirdi&im için bütün kararname numaraları ezberimde. 6181 sayılı Kararnameye 
göre, yabancı $irketlerin hampetrol fiyatındaki bu indiriminden mütevellit farkın 
bir elden alınıp bir ba$ka elden tekrar yabancı $irketlere iade edilmemesi için bu 



indirimin gerçekten bir indirim, olması ve Türkiye’ye yaraması için benzinin lit-
resinden yüzde $u kadar, gazın, motorinin litresinden yüzde $u kadar akaryakıt 
istikrar fonuna bir para alınaca&ı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı&ı ile Maliye 
Bakanlı&ının tespit etti&i ortakla$a bir rakam, olarak ilân edilmi$tir. Bu nispetler 
%16,5, %18, %20 civarındadır. Bu nispetlerin neye delâlet etti&ini hesap etti&iniz 
zaman; bir ton hampetrolden ne kadar ürün çıkar, bu yüzdeler kaç lira tutar diye 
hesap etti&iniz zaman, bir rakam buluyorsunuz; tonda 27 lira. Çok dikkatli ve güzel 
yapılmı$ bir hesap, yani bunun hammaddesinde 27 lira ucuzluk oldu tonda; o halde 
ürünlerinden de 27 liranın, satı$ fiyatı de&i$medi&ine göre iç pazarda, akaryakıt 
istikrar fonuna gelmesi lâzım. Aksi halde $irketlerin cebinde kâr olarak kalır ve in-
dirim sözde kalır, indirim havada kalır. Bir cepten ucuz hampetrol getirdim diye 
fedakârlık yapmı$ görünürken, öbür cebine fazla kâr olarak bir miktar para alır. 
Bunu önlemek içindir ki bu kararname çıkmı$tır ve bu nispetler tamı tamına ham-
petrol fiyatlarındaki indirimin sa&ladı&ı ucuzlu&a tekabül etmektedir.

Bu kararname yürürlükte iken bir ba$ka kararname çıkıyor, $eklen de&i$iklik 
yapıyor, muhtevası aynı; yedi bin küsur sayılı bir ba$ka kararname... Derken bir 
kararname daha çıkıyor, ama bu kararnamenin bir özelli&i var: Daha evvel, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı&ı ile Maliye Bakanlı&ının mü$terek incelemesi sonunda 
ortak bir tebli&le bu nispetler tespit edilir, dendi&i halde, bu defa Enerji Bakanlı&ı 
ve anla$ılıyor ki i$in seyrinde Maliye Bakanlı&ının servislerini vaktinde haberdar 
etmeden ve onların bilgisi dı$ında, yeni oran tespit ediyor. 18-20 oranları %8’e dü-
$ürülüyor ve bu bir kararname halinde 28 Ekim 1967’de yürürlü&e konuyor. Bu 
kararnamenin sonucu olarak akaryakıt istikrar fonuna giren parada dü$meler vuku 
buldu&u a$ikâr. Bunun hesabını açık bir $ekilde yaptık. Bütçe Komisyonunda kar-
$ılıklı soru-cevap $eklinde yabancı $irketlerin kârındaki artı$ın ne oldu&unu ortaya 
koyduk.

1967 yılında akaryakıt istikrar fonuna - Caltex’i hariç tutuyorum - yalnız Ata$ 
grubuna ba&lı $irketlerin 1967’de akaryakıt istikrar fonuna ödeyecekleri miktar: 
1967’de 49,5 milyon lira olmak gerekirken, eski nispetlere göre, yeni nispetlere 
göre 21 milyona inmi$.

1968 yılında $irketlerin ithal ettikleri petrol belli, sattıkları ürün belli, rakam-
lar belli, kesin rakamdır bu, tahmin de&ildir; eski nispetlere göre 41.900.000 lira 
akaryakıt istikrar fonuna para alınacakken, yeni nispetlerle, %8 nispetiyle, %18-20 
yerine %8’e dü$ünce, bu 41 milyon, 17.975.000 liraya inmi$tir. !ki yıllık fark 52 mil-
yon lira civarındadır. Üç yıllık fark 80-90 milyon liraya ula$maktadır ve bu böylece 
devam edip gitmektedir. Bu mevzuda bugüne kadar ortaya koymu$ oldu&umuz ra-
kamlar, deliller kar$ısında bir döviz tasarrufundan bahsedilmi$tir. Bu döviz tasar-
rufu hikâyesi, $ayet da&ıtım $irketleri yerine bunu rafinaj $irketlerine yükledikten 
ibaretse; do&ru... Da&ıtım $irketleri yerine rafinaj $irketlerinden al, ama bu nispeti 
hampetrol fiyatındaki indirimi kar$ılayacak bir nispette al...

Da&ıtım $irketlerinden alındı&ı sırada rafinaj $irketlerinin kârları eksilmedi&i 
için dı$arıya döviz götürüyorlardı fazlaca, deniyor. Güzel... Bunun da tedbiri var 



Petrol Kanununda; 13’üncü maddeyi uygularsın ve dersin ki; efendim, sen geli-
yorsun kar$ıma, hampetrolü ucuzlattım, diyorsun, ama mamulünü aynı fiyattan 
satıyorsun. Nasıl ucuzluk bu? Bu hesabı hükümet sorabilir. Petrol Kanununun, 
yürürlükteki kanunun, 13’üncü maddesi buna dair hükümete yetki vermi$tir. Bir 
mamulün hammaddesinde %20 ucuzluk olur da, bu ürün eski fiyatla satılabilir... 
Bu mümkün müdür? Yabancı $irketlere “Ürünlerini $u fiyattan satacaksın” diye 
13’üncü maddeye göre muamele tatbik etmek mümkün oldu&unu Maliye Bakanlı&ı 
zamanında söylemi$, uyarmı$tır. Bunu teklif etmi$tir; ama Enerji ve Tabiî Kaynak-
lar Bakanlı&ı yanlı$ bir tutum içinde ve kanaatimizce Hazineye pek çok kayıplara 
yol açan bir tutum içinde davranmı$tır.

Bu kararnamenin, hikâyesi mülga bir kararnameye atıf yapma tarzında çıkan, 
aslında çıkarılı$ tarzında da garabetler ve hatalar ihtiva eden bu kararnamenin çı-
karılı$ı bir hazin hikâyedir kanaatimizce ve bunun bir Meclis Ara$tırması $eklinde 
ele alınmasını zaruri görüyorum.

Hükümetin programında bir hüküm var: “Her türlü haksızlı&ın, her türlü ha-
tanın, yolsuzlu&un kar$ısında azimle dikilece&iz” deniyor. Memnuniyetle kar$ılıyo-
ruz, biz de aynı görü$teyiz.

Sayın Ba$bakandan huzurunuzda bir ricada bulunaca&ım: "u mevzu üzerinde 
bunca söylenen, bunca yazılan, uzmanların görü$leri çatı$an bir konu ise aydınlan-
sın, Yüce Meclis hâdiseye el koysun ve bunu bir inceleme $eklinde, gerçe&in ortaya 
çıkması amacı ile Meclis Ara$tırması $eklinde ele alsın. (G.P. sıralarından alkı$lar) 
Bu Meclis Ara$tırması Komisyonunda Tüzü&ümüze göre ço&unluk yine !ktidar Par-
tisinde olacaktır. Bu komisyonun Ba$kanı !ktidar Partisinin bir mensubu olacaktır. 
Yani herhangi bir $ekilde hükümeti yıpratmak maksadı ile muhalefetin ters sonuç-
lar çıkarması v.s. de söz konusu de&ildir.

Biz razıyız; ba$kanı ve ço&unlu&u A.P. ye mensup olan bir komisyon önünde 
vesikalar ortaya konmak suretiyle, Türkiye Petrollerinin, Petrol Dairesinin, Maliye 
Bakanlı&ının uzmanları tarafından kararnameler, teklifler, mukabil teklifler, yazı$-
malar ortaya konmak suretiyle yapılacak olan bir ara$tırmaya biz razıyız.

Bu ara$tırmanın ortaya önemli gerçekler çıkaca&ına inanıyoruz.

De&erli arkada$larım, petrol konusunda nâçiz arkada$ınız bir defa daha bir 
Meclis Ara$tırması önergesi vermi$ti. Petrol boru hattının satılması söz konusu idi. 
Yüce huzurunuzda petrol boru hattının senede 100 milyon liradan fazla bir kaynak 
yarattı&ını ve millî $irketimizin sondaj, petrol arama gibi en pahalı ve riskli i$ler 
omzunda kalırken, petrolcülü&ün en kârlı sahası olan ta$ıma sahasında devlet pa-
rası ile kurmu$ oldu&u, millet parası ile kurmu$ oldu&u bir eserin devredilmesinden 
zarar do&aca&ını ifade etmi$tim.

“Efendim, biraz kayna&a ihtiyacımız var, satıp kaynak alaca&ız” sözünün de ce-
vabını - bunu hatırlayan arkada$larım vardır, bir de&erli arkada$ımın bana ilhamı 
idi bu - $öyle ifade etmi$tim kürsüden: 



Bu petrol boru hattının hisselerini birkaç milyon liralık kaynak sa&layaca&ım 
diye satmak, içinde oturdu&unuz binanın kapısını ve penceresini ısınmak için sö-
küp ocakta yakmaya benzer. Bir defaya mahsus olmak üzere o pencere ve kapının 
odunu ve tahtası ile ısınırsınız, ama kapı ve pencere söküldü&ü için içeri ayaz girer. 
Bu faydalı bir $ey de&ildir. Altın yumurtlayan tavuktur, faydalıdır, bugün Türkiye 
Petrollerinin en büyük gelir kayna&ıdır. "imdiye kadar geçen zaman zarfında Tür-
kiye Petrollerine yatırdı&ı para kadar kaynak sa&lamaya muvaffak olmu$ bir eserdir 
ve bugün bu olmazsa ve rafineri gelirleri olmazsa Türkiye Petrollerinin malî vaziye-
ti ne halde olur, meydandadır.

Muhterem arkada$larım, o zaman Yüce Meclis bu ara$tırma teklifimizi kabul 
etti, meseleye el koydu ve Ba$kanı Adalet Partisine mensup olan, ço&unlu&u Adalet 
Partili olan bir Meclis Komisyonu petrol boru hattının satılmasının millî menfaat-
lere aykırı olaca&ı görü$ünü benimsedi, raporunu yazdı, bastırdı ve Enerji Bakanı-
nın ısrarla “sataca&ım, sataca&ım” dedi&i bu eser satılmadı&ı için Türk Devleti yıllar 
boyunca yüzmilyonlar kazanma durumunda oldu. Meclis murakabesinin en güzel, 
en verimli bir numunesini Mecliste iktidar, muhalefet farkı gözetmeden yaptı&ımız 
bir i$birli&iyle ortaya koymu$ olduk.

"imdi $u akaryakıt istikrar fonu yüzdeleri, buna ilâveten süper benzin adı ile 
ortaya çıkan yüksek oktanlı benzinde yabancı $irketlere verilen, kanaatimce fahi$ 
olan fiyat farkı; yapılacak ara$tırma bunu da ortaya koyabilir. Temenni ediyorum 
ki, yandayım, ama fahi$tir. Bu mevzuların incelenmesini rica ediyorum. Sayın Hü-
kümet Ba$kanının programındaki vaide uygun olarak bunu desteklemekle çok bü-
yük bir hizmet yapaca&ına inanıyorum.

Sevgili arkada$larım, bu mevzudaki yanlı$ tutum ve bu mevzudaki yanlı$ tu-
tumu ayan beyan - Grup olarak kanaatimiz budur - ortaya çıkmı$ olan bir sayın 
bakanın bu Hükümette daha da önemli bir mevkie gelmi$ olması ba$lı ba$ına Hü-
kümete güvenoyu vermemek için bir sebep te$kil ediyor bizim açımızdan ve bizim 
kanaatimizce. Bu mevzu üzerinde bu kadar ısrarla durmamızın bir sebebi de budur.

Muhterem arkada$larım, uzun sürdü&ü için özür dileme mevkiinde oldu&um 
konu$mamın son bölümünde dı$ politika ile ilgili program kısmına kısaca temas 
etmek istiyorum.

Türk dı$ politikasının devamlı ve temel ilkelerine programda yer verilmi$tir. 
“Millî güvenli&i sa&lamak, milletlerarası i$birli&i zihniyetinin geli$mesine yardımcı 
olmak, bütün dünyada barı$ ve istikrarın gerçekle$mesi için sarf edilen gayretlere 
katılmak, ikili ve çok yönlü iktisadi münasebetlerimizi kalkınma dâvamızın icapla-
rına uygun $ekilde yürütmek” tarzında özetlenen bu temel ilkelerde görü$ ayrılı&ı 
söz konusu de&ildir.

Dı$ politika ile ilgili görü$lerimiz, mülâhazalarımız daha çok bu ilkelerin uygu-
lanı$ı üzerinde toplanacaktır. Her $eyden önce Güven Partisinin, dı$ politika konu-
larını, en asil mânasıyla milliyetçi bir açıdan baktı&ını belirtmek isterim.



De&erli arkada$larım, millî cemiyetlere hâkim olan beraberlik, tesanüt, mü$-
terek menfaatleri dü$ünme ve demokratik $ekilde tespit edilen hukuk kurallarına 
uyma zihniyeti ne yazık ki milletlerarası âlemde henüz yürürlükte de&ildir. Mil-
letlerarası âlemde mü$terek menfaat de&il, her milletin kendi çıkarını dü$ünme-
si esası hâkimdir. Milletlerarası âlemde henüz menfaat sava$ı, kavga ve mücadele 
hâkimdir. Devletler hukuku hâlâ bu kavganın ve mücadelenin kurallarını tespit 
etmekle me$guldür. Bu itibarla milletlerarası sahada dı$ görünü$lerin ve yaldızlı 
beyanların ardında milletlerarasında hüküm süren amansız menfaat mücadele-
si, iktisadi alanda, siyasi alanda, askerî alanda devam eden menfaat çatı$ması bir 
gerçe&i ortaya koyar: Dı$ politikada millî olmak ve milliyetçi olmak lâzımdır. Bu 
mücadele yalnız kar$ılıklı bloklar arasında vardır denemez, Bu mücadele kar$ılıklı 
bloklar arasında vardır; aynı ittifak manzumesine dâhil milletlerarasında vardır, 
NATO ya mensup milletler arasında vardır, Var$ova Paktına dâhil milletler arasında 
vardır. !$te Romanya’nın tutumu, i$te Macaristan’ın, Polonya’nın ba$ına gelenler, 
i$te Çekoslovakya’nın ba$ına gelenler... Kavganın ve menfaat mücadelesinin $ekil-
leri de&i$se bile; özü ve mahiyeti de&i$meden devam etmektedir.

Bu sebepledir ki, bir milletin ba&ımsız varlı&ının, bir milletin güvenli&inin, bir 
milletin iktisadi geli$mesinin en büyük teminatını, bizzat o milletin kendi iç te-
sanütünde, o millete hâkim olan millî beraberlik ve bütünlük $uurunda aranmak 
icabeder. Kıvançta ve tasada, sava$ta ve barı$ta, yenilgide ve zaferde, tehlikede ve 
güvende bir ve beraber olaca&ını derinden duyan bir milleti birle$tiren, kayna$-
tıran, kenetleyen millî $uur, milliyetçi ba& bugün insanlar arasındaki ba&ların en 
kuvvetlisidir. Hiçbir ittifak ba&ı, milleti millet yapan ba&lar kadar sa&lam olamaz, 
devamlı hiç olamaz. Hiçbir ideoloji, asil mânada birle$tirici ve yüceltici milliyetçi-
lik kadar köklü de&ildir, sa&lam de&ildir, tarih bunun $ahididir. Milliyetçilik $uuru, 
millî bütünlük $uuru, millî menfaat $uuru kapitalist veya sosyalist, komünist bütün 
ideolojilerin ötesinde hükmünü icra etmektedir, ça&da$ dünyada bunun misallerini 
her gün görmekteyiz.

Güven Partisinin dı$ politika felsefesi i$te bu temel inanca dayanır; Türkiye 
Cumhuriyetinin ba&ımsızlı&ını, toprak bütünlü&ünü ve güvenli&ini her dü$üncenin 
üstünde tutmak esasına dayanır. Bizim için dı$ politikada $a$maz rehber ideolojik 
yakınlık veya uzaklık de&ildir. "a$maz rehber, akla ve hesaba dayanan millî menfaat 
ölçüsüdür.

Kapitalist veya sosyalist dı$ politika olmaz, millî ve milliyetçi dı$ politika olur 
diyoruz bu sebeple.

Türkiye’nin meselelerine ne Washington’un, ne Moskova’nın, ne Tel-Aviv’in, 
Kudüs’ün, ne Kahire’nin gözü ile de&il, Ankara’nın gözü ile bakılması lâzımdır. 
Ankara’nın gözü ile bakarak ittifak ba&ları, dostluk ba&ları kurulur, Ankara’nın ve 
Türkiye’nin menfaatleri gerektirdi&i için kurulur, temel felsefe millî ve milliyetçi 
olur. Bunun dı$ında bir anlayı$ dı$ politikada hâkim olamaz ve Türkiye’nin dostluk-
ları ve ittifakları, dostluk veya ittifak münasebetlerine giri$ece&imiz devletlerin ik-
tisadi sistemlerinin ötesinde Türkiye ile ilgili olmayan bölgelerde ve Türkiye ile ilgili 



olmayan meselelerde takip ettikleri politika ile de&il, kendi millî menfaatlerimizle 
hesaplanır. Amerika Birle$ik Devletleri Vietnam’da çok hatalı bir politika takip ede-
bilir. Orta Do&u’daki politikasının $u noktasına, bu noktasına katılmayabilirsiniz. 
Ama Türkiye’nin dı$ politikasına “Kuzey Vietnam Cumhuriyeti sosyalisttir, ben de 
sosyalistim, o halde Amerika’ya dü$man olaca&ım” diye ideolojik açıdan bakılmaz. 
Türkiye’nin co&rafyasında ve Türkiye’nin bulundu&u tarihî noktada kiminle ittifak 
kurarsam, kime kar$ı ittifak kurarsam millî menfaat daha iyi korunur diye bakılır. 
(G.P. sıralarından alkı$lar) milliyetçi bakı$ budur ve dı$ politikada bunun dı$ında 
bakı$ olmaz.

Türkiye NATO’ya bu inançla girmi$tir, kendi güvenli&i için girmi$tir. Hiç-
bir devlete kar$ı taarruzi emeller besledi&i için girmemi$tir. Hiçbir Devlete kar$ı 
dü$manlık duydu&u için girmemi$tir. Türkiye’nin kom$ularından hiçbirine kar$ı 
dü$manlı&ı söz konusu olmaz, taarruzi emel beslemesi söz konusu olmaz, fakat 
ciddî ve hakiki bir tehlikeye kar$ı kendi millî bütünlü&ünü, toprak bütünlü&ünü 
korumak için bu ittifaka dâhil olmu$tur. Güven Partisi Grubu olarak bugün de bu 
ittifaka dâhil olmakta millî menfaat bulundu&una inandı&ımız için NATO’ya dâhil 
olmakta devam etmeliyiz, diyoruz.

Milletlerarası komünizmin yayılma ve geni$leme politikasının sona erdi&i ve 
erebilece&i inancında de&iliz. Stalin’den sonra da çe$itli $ekillerde milletlerarası ko-
münizmin sava$ yoluyla, ihtilâl yoluyla, subversif hareketler yoluyla yayılmaya çalı-
$aca&ına dair kongrelerde alınmı$ bugün de yürürlükte olan kararlar vardır. Görme-
yen gözlerin bile açılmasına yetecek kadar açık bir hâdise; bir Çekoslovakya i$gali 
hâdisesi vardır. Stalin’in hâtırasını son zamanlarda ihya etmek, diriltmek, onun 
hâtırasına kar$ı saygısızlı&a son vermek için çalı$malar vardır. Çekoslovakya’nın 
i$gali münasebetiyle Sovyet Rusya’nın resmî temsilcisinin, Dı$i$leri Bakanının, 
Birle$mi$ Milletler Genel Kurulu kürsüsünde resmen ifade etti&i ve Brejnev dokt-
rini adı ile bugün anılan bir doktrin vardır. Sosyalist devletlerin en büyü&ü olarak 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli&i, sosyalist düzene geçmi$ her sosyalist ülke-
nin içi$lerine müdâhale etmek hakkına sahiptir. Sosyalizmi korumak için, sosyalist 
ülkelerin iç i$lerine karı$mak hakkı Sovyet Cumhuriyetinde vardır diye açıkça ve 
Birle$mi$ Milletler kursusunda söylenebilmi$tir.

De&erli arkada$larım, bir yandan sosyalist Türkiye diye ba&ıran, bir yandan da 
ba&ımsız Türkiye diye ba&ıran, a&zının yarısı ile sosyalist Türkiye, a&zının yarısı ile 
ba&ımsız Türkiye diye ba&ıranların kula&ına küpe olmalıdır; sosyalist Türkiye de-
di&i $ey gerçekle$irse Sovyet Rusya “Senin iç i$lerinle karı$ırım” diye resmen dokt-
rin ilân etmi$tir. O halde Türkiye’de böyle bir düzeni kurmak yolunda sarf edilen 
gayretler yalnız hürriyetlerimize kar$ı oldu&u için de&il, millî ba&ımsızlı&ımız, millî 
varlı&ımız için de ciddî bir tehlike te$kil etti&i içindir ki, Güven Partisi bu konularda 
hassasiyetle mücadele etmeyi vazife saymaktadır. (G.P. sıralarından alkı$lar)

Amerika Birle$ik Devletlerinin Türkiye’ye kar$ı tutumunda ciddî hatalar ol-
mu$tur ve bu Türkiye’de Amerika’ya kar$ı giri$ilen propagandaları geni$ ölçüde 
beslemi$tir. Kıbrıs i$inde hatalı bir tutum takip etmi$tir. Bidayette Kıbrıs politi-



kasının tespitinde Türkiye’de sorumlular, Amerika’ya lüzumundan fazla bel ba&-
lamı$lardır, yanlı$ hareket edilmi$tir. Amerika Birle$ik Devletleri ikili anla$malar 
konusunda yeteri kadar çabuk davranmamı$, ikili anla$malarda millî haysiyet ve 
millî menfaatle ba&da$mayan hükümlerin biran evvel de&i$mesi için sarf edilen 
gayretlerin çabuk sonuçlanmasını önleyen gecikmeler olmu$tur. Türkiye’ ye se-
fir tâyininden, sefirin davranı$larına kadar kaba hatalar olmu$ ve bütün bunların 
tepkileri görülmü$, bütün bunlar muayyen bir ideolojinin maksatlı tahrikleri için 
alabildi&ine istismar edilebilmi$tir. E&er Çekoslavakya’nın i$gali, komünist emper-
yalizmin de kapitalist emperyalizm gibi unutulmayacak bir gerçek oldu&unu ortaya 
koymasaydı, e&er dünyada bir tek emperyalizmin bulundu&unu, bunun da kapi-
talist emperyalizm oldu&unu söyleyen ve di&er emperyalizmi, kapitalist emperya-
lizm gibi tehlikeli olan komünist emperyalizmi gözlerden saklamaya çalı$anların 
propagandaları Çekoslovakya i$gali ile iflâs etmeseydi, bugün hem Türkiye’de, hem 
Türkiye’nin dı$ında birçok ülkelerde bu propagandalar çok daha tesirli $ekilde yü-
rüyecek idi. Biraz da Amerika’nın hatalarıyla beslenmek suretiyle bu propaganda 
hızlanarak gidecek idi.

Dünyada emperyalizm tek yönlü ve tek çe$itli de&ildir. Güven Partisi Grubu 
adına bir defa daha ifade edelim ki, petrol rengi emperyalizmle de, kızıl emperya-
lizmle de, kapitalist emperyalizmle de, komünist emperyalizmle de imanla ve azim-
le mücadele etmeye kararlıyız ve dı$ politika meselelerine bu açıdan bakıyoruz. 
(G.P. sıralarından alkı$lar) Güven Partisinin gözünde Türkiye’nin Atlantik camia-
sına dâhil olması ne kadar önemli ise, Atlantik Camiası içinde, bu ittifak içinde e$it 
egemenlik haklarımızın korunması, millî menfaatlerimizin korunması ve hele millî 
vakar ve haysiyetimize aykırı hiçbir davranı$a müsaade edilmemesi, aynı derecede 
önemlidir. Birkaç yüz senelik milletlere, Güven Partisi sözcülerinden birinin geçen 
yıl bu kürsüde söyledi&i gibi, kurmu$ oldu&u onaltı imparatorlu&un ve binlerce yıl-
lık tarihinin zirvesinden balkan Türk Milleti, bir ittifaka dâhil olur; ama bunun 
birinci $artı millî vakarına saygıdır. Hiçbir ittifaka millî vakarımızdan ve millî hay-
siyetimizden fedakârlık ederek dâhil olmamız mümkün de&ildir. !kili anla$malar 
konusundaki tutumumuz bu temel görü$lerden, mülhemidir ve bu kürsüde birçok 
defalar özetlenmi$tir.

!kili, anla$malar konusunda bugün, bir önemli geli$me ile kar$ı kar$ıyayız. Hü-
kümet bu konuyu, programında geni$li&ine söylememi$ ve hele bu konuda akdedi-
len yeni anla$mayı Meclise getirip getirmeyece&ini ifade etmemi$tir.

De&erli arkada$larım, bizim bu konuda savundu&umuz görü$ çok kısa ve ana 
hatları ile su idi: Türkiye’nin bir cihan sava$ından ve mahallî tecavüzlerden korun-
ması için zaruri olanın ötesinde, Türkiye topraklarında her hangi bir üs ve tesis 
kurulmamalıdır. Türkiye’nin savunması için kurulmasını bizim uygun görece&imiz 
üs ve tesisler, Atlantik Paktı içindeki mükellefiyetlerimize yeni mükellefiyetler ek-
leyici mahiyette olmamalı ve tamamıyla me$ru savunma halini hedef tutmalıdır. 
Bu üs ve tesislerin ve buralarda bizim iznimizle görev alacak müttefik personelin 
statüsü tamamıyla e$it egemenlik esaslarına uymalıdır. Bu üs ve tesisler, Türk ve 



müttefik personelin ortak hizmetlerinde, Türkiye’nin tam hâkimiyeti altında kul-
lanılmalıdır. Bunlardan gerekti&i zaman Türkiye kendi millî hedefleri için, NATO 
hedefleriyle ilgisi olmayan millî hedefleri için istedi&i gibi ve serbestçe faydalana-
bilmelidir. Bu üs ve tesislerin kuruldu&u arazi üzerinde hükümranlık ve mülkiyet 
haklarımızın devri, hattâ bir karı$ Türk topra&ının üs ve tesis kurmak için yabancı 
bir Devlete kiralanması elbette söz konusu olamaz.

Yalnız arazi de&il, bu arazi üzerindeki her türlü tesisler, âletler ve cihazlar da 
Türk Devletinin mülkiyetinde olmalıdır, üs ve tesislere giri$ ve çıkı$ ve bunlardan 
yapılacak harekât konularında Türkiye’nin hâkimiyeti tam ve mutlak olmalıdır. Bu 
üs ve tesislerde Türkiye, istedi&i kadar personel bulundurmalı, bunları NATO dı$ın-
daki amaçlan için kullanırken kimseden izin almak mevkiinle olmamalıdır. Bu üs ve 
tesislerdeki müttefik personelin kazai konulardaki ve ba$ka konulardaki statüsü, 
adlî i$ler, takibat ve saire, NATO kuvvetler statüsü sözle$mesine uygun olmalı ve bu 
sözle$mede yer alan e$it egemenlik esası dı$ında hiçbir imtiyaz tanınmamalıdır. Bu-
ralarda çalı$acak müttefik personelin miktarı, teçhizatı, burada bulundurulabilecek 
silâhlar tamamıyla Türk Hükümetinin ve Genelkurmayının iznine tâbi olmalıdır.

De&erli arkada$larım, sanıyorum ki, bu esaslarda, bu Mecliste ana hatlarıyla 
bir ittifak hâsıl olmu$tur. Yıllardan beri hâsıl olmu$tur ve 244 sayılı Kanuna göre 
Meclise gelip gelmeyece&ini merak etti&imiz bir temel anla$ma da imzalanmı$tır. 
Bu temel anla$ma ile Hükümet, biraz evvel arz etti&im noktaları gerçekle$tirdi&i 
iddiasındadır. Geçen yıl Sayın Dı$i$leri Bakanı, hattâ iki yıl önce Sayın Dı$i$leri Ba-
kanı Bütçe Komisyonunda yaptı&ı açıklamalarda ve kısmen Genel Kurulda yaptı&ı 
açıklamalarda biraz evvel özetledi&im esaslara uygun bir anla$maya varılmak üzere 
oldu&unu ifade etmi$ti, imzalanan anla$manın açıklanan hükümlerinde de - bütün 
hükümleri açıklanmadı, basında öyle ifade edildi - kısmen bu esasların önemlilerini 
gördük. "imdi 244 sayılı Kanun, bu temel anla$manın ve adlî i$lerle ilgili anla$ma-
nın Yüce Meclise onaylanma izni verilmek üzere gelmesini emrediyor mu, etmiyor 
mu?. Bu bir teknik tartı$ma konusu gibi görünüyor.

Kanaatimizce adlî i$lerle ilgili anla$manın mutlaka gelmesi lâzımdır. Di&er te-
mel anla$manın da gelmesi siyasi bakımdan zaruridir. Bu kadar çok tartı$ılmı$ olan 
bu konuda, “Bu bir uygulama anla$masıdır, 244 sayılı Kanuna göre biz bunu Mecli-
se getirmeden de Hükümet olarak onaylanmasına karar veririz, biter gider” tarzın-
da da bir tutum yerine, madem ki, metni çıkmı$tır, askerî sır te$kil eden hususların 
ne basında açıklanması, ne Meclis önünde tartı$ılması söz konusu olmayaca&ına 
göre, bunun dı$ında olan temel hükümlerin mutlaka Yüce Meclise gelmesi ve bâzı 
noktaların konu$ulmasında gizli celse akdi icap ediyorsa, Hükümetin takdirini kul-
lanması suretiyle bu konuların da gizli celsede konu$ulması, kimsenin içinde bir 
ukde kalmaması zaruridir. Temel anla$manın Meclise gelmesi dile&ini bu vesile ile 
tekrarlamı$ oluyorum.

Kıbrıs konusunda Hükümetin Programı çok iyimser görünüyor arkada$lar: 
“Buhranı masa ba$ına oturttuk.” Evet do&rudur, Kıbrıs buhranı bir kanlı sava$a 
meydan verme noktasından bugün bir hayli uzak görünüyor ve cemaatler arası mü-



zakere vardır. Bunun elbette ki, hayırlı tarafı kimsenin gözünden kaçmaz. Yalnız bir 
endi$emizi ifade etmek isteriz. Bütün bu müzakerelerde kar$ı tarafın basına intikal 
eden beyanlarından anla$ılıyor ki, bilhassa yabancı basında çıkan beyanlarından 
anla$ılıyor ki, bizim dü$ündü&ümüz ölçüde Zürih ve Londra andla$malarındaki 
haklardan geriye gitmeyen bir statüyü cemaatimize tanıma noktasına yana$mı$ 
de&illerdir. Azınlık hakları tanımak kâfi de&ildir. Azınlık haklarından istifade eden 
Trakya Türklerinin durumu meydandadır. Yunanistan’ın takip etti&i sistemli geni$-
leme politikası, azınlıkları imha politikası, muhacerete zorlama ve kaçırma politi-
kası meydandadır. Kıbrıs’ta Yunanistan’ın uzun vadeli hedefinin Enosis olaca&ını 
bir defa daha ifade etmeme izin veriniz. Bu kürsüde Kıbrıs’la ilgili müzakerelerde 
yapıcı, vatansever muhalefetin en güzel örneklerini vermi$ olan G.P. kesin olarak 
bir $eye kanidir ki, Makarios’un da ve Yunan hükümetlerinin de de&i$meyen nihai 
uzun vadeli hedefi vardır ve bu hedef onlar açısından Enosis’tir.

Biz G.P. olarak uzun vadeli, ilk adımda gerçekle$tirilecek bir hedef diye söyle-
miyoruz, uzun vadeli nihai millî hedef olarak taksimi göz önünde daima tutmaya 
mecburuz. Kıbrıs’ta bir ayrı Kıbrıs milleti, yoktur. Kıbrıs’ta Kıbrıs bayra&ına ba&lı, 
Kıbrıs vatanına ba&lı, Kıbrıs milliyetçili&i $uuruna ermi$ bir millet yoktur. Ayrı dil 
konu$an !sviçreliler !sviçrelidir, ne Alman, ne Fransız bayra&ını tanımaz; Almanca, 
Fransızca konu$ur, ama !sviçrelidir, kendi bayra&ını tanır. Kıbrıs’ta Türk Milleti-
nin devamı olan ve kendilerini Türk sayan insanlar vardır. Bugün Atatürk’ün ya-
sını tutan, tören yapan, dün Cumhuriyet Bayramım bizimle kutlayan, evine Kıbrıs 
bayra&ını de&il, ayyıldızlı bayra&ı asan bir milletin devamı vardır ve evine Kıbrıs 
bayra&ı, de&il, Yunan bayra&ı asan ve kendilerini Yunanlı sayan bir ba$ka milletin 
parçası vardır. Bu kadar birbirinden farklı durumda olan insanların federal bir sis-
tem içinde, !sviçre gibi veya ba$ka federal devletler gibi bir federal devlete ba&lılık 
duygusu içinde beraber ilânihaye ya$ayacaklarını ummak hayal olur. Federalizm, 
e&er kuvvetli birle$tirici ba&lar varsa ya$ar, yoksa santrifüj kuvvet gibi da&ıtır, par-
çalar. Kıbrıs zaten ikiye parçalanmı$, millet olarak birbirinden uzakla$mı$, kopmu$, 
aynı millete mensup olmadı&ını hisseden insanlar. Bunun devamlılı&ı barı$çı, her 
iki milletin menfaatine uygun hal çaresi taksimdir. Bugün bunu talep etmenin güç-
lükleri olabilir ve ben sorumlu Hükümetten bir muhalefet partisi ba$kanının ko-
nu$ma rahatlı&ı içinde bu kürsüye gelip, “bizim hedefimiz taksimdir” deyip, millî 
menfaatler bakımından bugün yapsın, diye zorlamıyorum ve istemiyorum; böyle 
bir iddiamız yok. Müzakere seyri içinde adım adım, belki de bir federal safhadan 
geçilerek, ba$ka çe$itli safhalardan geçilerek varılacak uzun vadeli bir millî ve nihai 
hedef olarak taksimi aklımıza koyalım ve buna göre çalı$alım. Bizim de Yunanlı gibi 
bir uzun vadeli politikamız Kıbrıs’la ilgili olarak mevcut bulunsun diye bunu arz 
ediyorum, yanlı$ anla$ılmasın ve bu mevzuda maksadımızı a$an bir $ey söylemi$ 
olmayalım.

De&erli arkada$larım, Kıbrıs konusunda Papadopulos cuntasına zaman kazan-
dıran bir oyalama takti&ine veya Makarios’a iktisadi bakımdan gitgide güçlenen 
Rum cemaati kar$ısında Türk cemaatini zayıflatmak için zaman kazandıran bir du-



ruma müsaade etmemeliyiz. Kıbrıs i$inde bizim nihai kuvvetimiz, cemaatimizin 
moral kuvvetinde, mânevi kuvvetinde, iktisadi gücünde ve askerî gücündedir. "üp-
he etmiyoruz ki, Hükümet bu gerçe&i ve fiilî kuvvet durumunun sonunda her $eyi 
tâyin edece&ini, masa ba$ına fiilî durumların hükmetti&ini dü$ünerek Kıbrıs’ta fiilî 
durumun gitgide lehimize geli$mesi ve askerî kuvvet dengesinin aleyhimize de&il, 
lehimizde adım adım ilerlemesi için gerekli bütün çabaları sarf ettiklerine inanmak 
istiyorum ve bu konuda verecekleri teminata $imdiden müte$ekkir olaca&ım.

Orta-Do&u buhranı kar$ısında çok kısa olarak bir noktayı arz etmek isterim. 
Orta-Do&u’da çarpı$an Arap ve !srail devletleri de&ildir. Orta-Do&uda Arap ve !s-
rail devletlerinin çatı$ması ötesinde biraz evvel bahsetti&im petrol rengi emper-
yalizmle kısıl emperyalizmin amansız bir mücadelesi vardır. Aslında Arap ve !srail 
devletlerinin ardında bir mücadele vardır, onları çok a$an bir mücadele vardır ve 
Orta-Do&u buhranının bizim açımızdan en hüzün verici tarafı Sovyet Rusya’nın 
asırlardan beri takip etti&i sıcak Akdeniz’e inme ve sızma politikasına çok büyük bir 
kuvvet katmı$ olması ve bu sızmayı Türkiye’nin üstünden atlayarak gerçekle$tirme 
yolunda kendisine bulunmaz bir fırsat vermi$ olması vakıasıdır.

Bütün bu gerçekleri göz önünde tutarak G.P. Grubu $una inanır ki, Orta-Do-
&u buhranının dı$ında kalmaya mecburuz. Büyük emperyalist güçlerin çatı$ması 
mahiyetinde olan bu çatı$maya Türkiye katılamaz. Bir sava$a girmek, bu sava$ta 
taraf olmak bizim için söz konusu olmadı&ı a$ikârdır. Hükümetin Orta Do&u buh-
ranı kar$ısında bölgede kuvvet zoruyla sınır geni$letilmesine kar$ı olan ve Güvenlik 
Konseyi kararlarının tatbikini isteyen dikkatli, ölçülü politikası kanaatimizce ba-
$ından beri isabetli olmu$tur ve G.P. Grubu Orta Do&u buhranı kar$ısında ba$ından 
beri takip edilen politikayı yürekten tasvip etmektedir.

Ortak Pazarla ili$kilerimiz konusunda aynı $eyi söylemek imkânına maalesef 
sahip de&ilim. Ortak Pazarla ili$kiler konusunda geçi$ dönemine biran evvel atla-
mak için istical gösterildi&i kanaatindeyim. Birçok geli$mi$ ekonomiler bölgesiyle 
geli$meye muhtaç bir ekonominin birle$mesi, entegrasyonu halinde, geli$memi$ 
bölgenin birtakım büyük meselelerle kar$ıla$aca&ı her iktisatçının bildi&i bir ger-
çektir. Türkiye için Ortak Pazarla, tarihî bakımdan ticari ba&larımızın en geni$ 
oldu&u, çe$itli siyasi ve iktisadi ba&larla merbut bulundu&umuz Ortak Pazar dün-
yasıyla, bu dinamik ve hızla geli$en bölge ile ba&larımızın geli$tirilmesine prensip 
olarak taraftarız. Ancak bunun çok büyük bir dikkatle ve itina ile yapılması lüzu-
muna inanıyoruz. Körpe sanayimizin, geli$me halindeki sanayimizin zararına ol-
masını istemiyoruz.

Hazırlık devresinde temel anla$ma, Ankara Anla$ması, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine bir uzatma imkânı sa&lıyordu. Hiçbir tâviz vermeden, liberasyon sı-
nırlarını geni$letmeden, ithalâtımız bakımından gerek miktar, gerek gümrük du-
varları bakımından bugün için koruyucu duvarlardan bir tek tu&layı kaldırmadan, 
gene o koruyucu duvarlarımızı aynen muhafaza ederek Ortak Pazar ülkelerinden 
ucuz faizli, çok uzun vadeli kalkınma kredisi almak imkânını sa&lıyor ve tek taraflı 
olarak üzümümüzün, incirimizin, tütünümüzün, çe$itli zirai mahsûllerimizin, - ki 



o maddelerin sayısı artmı$tır sonradan - bunların indirimli bir tarife ile ihracına 
imkân sa&lıyordu. Bu dönemin biraz daha uzatılmasından Türkiye’nin kaybedece&i 
bir $ey yoktur, kanaatimce.

Biran evvel geçi$ devresine girelim de kendimizi disipline alalım, deniyor. Ken-
dimizi disipline almak için tâviz vermeye lüzum yok. Bu tâvizleri vermeden ken-
dimizi iç bünyede alaca&ımız kararlarla disipline sokmaya ve sanayimizi rekabete 
hazırlamaya mecburduk, sanıyorum. Ortak Pazara katılmak hususunda acele eden-
ler var Türkiye’de, ama endi$e edenler de var, arkada$lar. Meslekî kurulu$ların, ik-
tisatçıların, ilim adamlarının ve bütün ilgili bakanlıkların ve dairelerin sıkı i$birli&i 
ile bu meselenin bir defa daha kökünden teemmül edilmesini ve acele bir adımla 
ileride pi$man olaca&ımız bir durum yaratılmamasını çok temenni ediyorum.

Geçi$ dönemi safhasında biliyorum ki, Hükümet birçok koruyucu tedbirler de 
alıyor. Yani bunun adı geçi$ dönemi olacak, ama yine hazırlık dönemindeki gibi 
birçok tahaffuz tedbirleri alaca&ız, denebilir. Bununla beraber anla$mada geçi$ dö-
neminin süresi de belli, bizim zaman kazanmaya ihtiyacımız var. Mütemadiyen ve 
hızla geli$en bir büyük ekonomiyle i$birli&i yaparken ezilmemek için zaman ka-
zanmaya ihtiyacımız var. Anla$mada esasen kazandırılmı$ olan bir zamanın heba 
edilmemesi ve hazırlık döneminin uzatılması yerinde olurdu inancındayım.

Aziz arkada$larım, son sözlerim Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili olacaktır. Silâhlı 
Kuvvetlerimizi ba&ımsız Cumhuriyetimizin, millet ve ülke bütünlü&ümüzün temi-
natı sayıyoruz. Silâhlı Kuvvetlerimizin her çe$it siyaset tartı$malarının ve istismar-
larının dı$ında tutulmasını hayati derecede önemli telâkki ediyoruz. Silâhlı Kuv-
vetlerimizin en iyi $ekilde teçhizi ve ebedi millet varlı&ımızın ve aziz vatanımızın 
korunması yolundaki asil vazifeleri için devamlı surette ve en iyi $ekilde e&itim 
görmelerini son derecede önemli sayıyoruz, millî güvenli&imizin temel $artı kabul 
ediyoruz. Diplomasimizin, Kıbrıs konusu, dâhil, her alanda gösterece&i ba$arının 
Silâhlı Kuvvetlerimizin teçhiz ve e&itiminde gösterece&imiz ba$arıya geni$ ölçüde 
ba&lı oldu&unu biliyoruz.

Vurucu kuvveti yüksek, hareket kabiliyeti yüksek, mutlaka sayısı yüksek de&il, 
fakat çevik ve üstün e&itimli birliklere ihtiyacımız oldu&u inancındayız. Mahallî sa-
va$ ve sübversif faaliyetler bugün bir büyük atom harbine nazaran çok daha muh-
temel görülüyor. Kar$ılıklı deh$et dengesinin imkânsız hale getirdi&i atom sava$ı, 
yerine, bugün milletlerin ba&ımsızlı&ını ortadan kaldırmak, vatan bütünlüklerini 
parçalamak için, milletleri köle etmek için ba$vurulan taktikler, sübversif faali-
yetler, iç sava$ kı$kırtmaları ve mahallî sava$ taktikleridir. Silâhlı Kuvvetlerimizin 
gerillâ sava$ma ve mahallî sava$lara göre hazırlanması ve tertiplenmesi lüzumuna 
inanıyoruz. Bu istikamette atılmı$ olan faydalı adımlar bulundu&unu da biliyor ve 
bu istikamette daha hızlı çalı$ılmasını temenni ediyoruz.

Millî harb sanayimizin dikkatli bir plânlama ile ve genel sanayile$me politika-
mızla ahenkli $ekilde kalkındırılmasını, Türkiye’nin adım adım hiç de&ilse mahallî 
sava$ ve gerillâ sava$ı bakımından muhtaç oldu&u güce, millî harb sanayi ile kavu$-
ması için çalı$ılmasını istiyoruz.



De&erli arkada$larım; sözlerimin sonuna gelmi$ bulunuyorum. Mâruzâtımı 
Hükümet programının en ba$ında yer alan bir cümleye dönmek suretiyle tamamla-
mak isterim. Sayın Cumhuriyet Hükümetinin programının ba$ında, “Büyük Mecli-
sin programımıza güvenoyu vermesinden sonra” tâbiri var. Burada bir küçük görü$ 
farkımızı belirtmek isterim: güvenoyu programa de&il, Hükümete verilir inancın-
dayız. Vaitleri, muhtevası ne olursa olsun, Güven Partisi Grubu olacak sadece bu 
program metnine bakarak reyimizi tâyin etmedi&imizi de ifade etmek isterim.

Güven Partisi kuruldu&u günden beri memleketçi bir muhalefetin sa&lam 
örneklerini vermeye âzami derecede dikkat etmi$tir. Programı ile ve Hükümetle 
mutabakat halinde olmayı$ımız bugüne kadarki hizmet anlayı$ımızdan ve dürüst 
çalı$ma tarzımızdan en küçük ölçüde ayrılmamıza yol açmayacaktır. Güvenoyu ver-
meye imkân görmedi&imiz Hükümetin memleketçi istikamette alaca&ı her faydalı 
tedbiri aynı ruhla desteklemeye ve millet hayrına gördü&ümüz her i$te yardımcı ol-
maya kararlı bulundu&umuzu Yüce Meclise saygılarla ifade etmek isterim. Te$ekkür 
ederim. (Güven Partisi sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Kemal Satır. Buyuru-
nuz efendim.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Ba$kan, Yüce Mec-
lisin sayın üyeleri;

Hükümet programı üzerinde Grubumuz görü$lerini arz ederken, Sayın Hükü-
mete ve sayın üyelere takip etme kolaylı&ını vermek amacıyla, Hükümet programı-
nın sistemati&ine imkân ölçüsünde sadık kalmaya çalı$tık.

Buna ra&men zaman zaman da&ınık konulara de&inmek zorunda kalırsak, bu, 
programın özelli&inden ileri gelmekte ve kusurun bizde aranmamasını gerektir-
mektedir. Ayrıntılı ele$tirileri bütçe müzakerelerine bırakarak, konuları genel açı-
dan ele almakla yetinece&iz.

Sayın Ba$bakanın programı takdim nutkunda, siyasal hayatımızın yeni bir a$a-
masına girdi&imizden bahsedilerek, Meclisçe a&ır sorumluluklar yüklendi&imiz bu 
dönemde, kendi deyimleriyle bâzı asgari mü$tereklerde birle$memiz dile&iyle kar-
$ıla$ıyoruz. Aslında öteden beri savuna geldi&imiz ve politikanın dı$ında bırakılma-
sı zorunlu veya bir ba$ka deyimiyle üzerinde bütün partilerce birle$memiz gerekli 
bâzı konuların tespiti ihtiyacını duymu$ ve bunu öteden beri savunmu$tuk. Bugün 
bu inancımızı bir kere daha dile getirmek fırsatını bulmu$ olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.

Özellikle ölümsüz Atatürk’ü bir kere daha ya$adı&ımız bu günde, asgari mü$-
tereklerden bahsetmek imkânını bize verdi&i için, programda yer alan bu dile&e 
yürekten katılıyoruz. Çünkü millet olarak, bütünümüzle birle$ti&imiz, birle$memiz 
lâzım gelen ilke Atatürkçülüktür.. Konuya her zamanki gibi, bu açıdan bakaca&ız.

Elbette siyasi partiler ve Parlâmento üyeleri olarak, üzerinde birle$memiz, tar-
tı$ılmaz yasak bölgelerim kesinlikle çizmemiz gereken ilk asgari mü$terek, Anayasa 



ve onun Atatürk devrimcili&ini yansıtan özelliklerini bilmek, sevmek ve inanmak-
tır. Bunun da önde gelen $artı, Türk halkına ileri amaçlar tâyin eden, onu insanca 
ya$ama düzeyine eri$tirecek kural ve kurumlarla donatılmı$ bulunan Anayasamı-
zın, 27 Mayıstan koparılmaz ba&larına, saygılı olmaktır. (C.H.P. sıralarından, alkı"-
lar)

Yani, 27 Mayısı bir Hükümet darbesi görmeyip, onun, Atatürkçülü&ün sürege-
len ve sürüp gidecek olan süreci içindeki yerini onaylamaktır. Bu temelde birle$il-
dikten sonra Anayasayı mü$tereken tanıyıp yürütmemiz kolayla$acaktır. Bilindi&i 
gibi Anayasamız siyasi hak ve hürriyetleri teminat altına almakla yetinmemi$, aynı 
zamanda bu özgürlüklerin geni$ kütleler için kâ&ıt üzerinde kalmasını önleyici ku-
rallar koymu$tur. Kurdu&u ileri hukuk düzeninin devamı $artını, herkese insanca 
ya$ama haysiyetini sa&layacak, ekonomik ve sosyal bir düzenin kurulmasında gör-
dü&ü içindir ki, Türk Anayasası gerçek bir devrim Anayasasıdır. Yani, özgürlüklerin 
bizzat Anayasada düzenlendi&i siyasal düzen ve bu düzenin dayana&ı ekonomik ve 
sosyal düzendir. Ancak bu ba&lantıyı kabul ettikten sonradır ki, Anayasayı bütünü 
ile anlayıp, bir maddesine veya bir ibaresine sı&ınıp gerçek özünden saptırmak yeri-
ne, kurdu&u ikili düzende birle$mek kolayla$acaktır.

Konuya bu açıdan bakı$ımızdır ki, programda buldu&umuz bâzı noktaların 
bizi mutlu kılmasına yol açarken, bâzı kısımlarıyla de tekrar çıkmaz bir sokakta, 
yersiz ve gereksiz tartı$maların içinde olaca&ımızın üzüntüsünü duymamıza sebep 
olmaktadır. Programa bakıyoruz, programdan okuyorum: “Anayasanın kurdu&u 
idare $ekli; millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir... Kanun yolu ile 
bile olsa, hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayaca&ının, kalkınmanın demok-
ratik yollarla gerçekle$tirilece&inin Anayasamızda belirtilmi$ olması kesin inancı-
mızdır.” deniliyor. Kesinlikle birle$ti&imiz bu do&ru görü$ü sevinçle kar$ıladıktan 
sonra, programın türlü tutarsızlıkları içinde bu güzel fikirlerin paramparça edildi-
&ini kolayca görüyoruz, örne&in, “hak ve hürriyetlere yönelecek tecavüzlere kar$ı 
Hükümeti gerekti&i $ekilde müessir kılacak bâzı kanuni tedbirler” alınaca&ından 
bahsedilmektedir. Burada A.P. bildirgesinin ku$ku verici bir özelli&inin, yani Anaya-
sa ile arasında devam edip giden bir çatı$manın yansımı$ oldu&u açıkça görülmekte 
ve bir evvelki dönemde kesinlikle kar$ısında oldu&umuz temel hak ve hürriyetleri 
koruma gerekçesiyle kanunla$tırılması denenmi$ olan, aslında ise hürriyetleri yok 
etmekten öteye bir anlam ta$ımayan tehlikeli tasavvurların tekrar sahneye kon-
mak istendi&ini görüyoruz. Bu arzu programın çe$itli yerlerine serpi$tirilmi$ bir 
e&ilimin ifadesi olarak kar$ımıza çıkmaktadır. Nitekim 19’uncu sayfada, “Devletin 
temel nizamını tahribe yönelmi$ Anayasa dı$ı cereyanların önlenmesini sa&layacak 
kanuni tedbirlerden” bahsedilirken, yine aynı sayfanın son cümlesinde, daha açık 
ve seçik bir $ekilde, “mevzuatın bo$luklarını kanun yoluyla doldurmak” söz konusu 
edilmektedir.

Acaba Hükümetin bu iste&ini Anayasal gerçeklerle ba&da$tırmak, üzerinde sa-
mimiyetle birle$mek istedi&imiz asgari mü$tereklerin içinde kabul etmek mümkün 
müdür?



Hiç $üphe yoktur ki, Türk Anayasasının hürriyet anlayı$ı, sınırsız bir anar$i 
anlayı$ı de&ildir. !ki cihan harbi arası totaliter rejimlerini i$ba$ına getiren tecrübe-
lerden ders alınmı$ ve demokratik kuralları reddeden siyasal fikirlerin sınırlanması 
dü$ünülerek, özgürlüklerin a$amayacakları hudutlar çizilmi$, rejimin tahribini ön-
leyecek tedbirler düzenlenmi$tir. Ancak, burada dikkate alınması ve bilinmesi gere-
ken husus, bu sınırların kanun koyucunun takdirine bırakılmayarak, bizzat Anaya-
sa tarafından çizilmi$ olmasıdır. Bunları anlatırken, Adalet Partisi iktidarını ısrarla 
uyarmaya çalı$tı&ımız husus, Anayasanın bu amacını açıklı&a kavu$turabilmektir. 
Anayasada siyasal haklar ve hürriyetler daraltılmak de&il, aksine korunmak isten-
mi$tir. Siyasi faaliyetlerin geni$li&ini takdir yetkisi yasama organına bırakılacak 
olursa, kanunların kolayca amacını a$arak, ço&unluk gruplarının, baskı aracı haline 
gelmesi mümkün olaca&ı dü$ünülmü$ ve bu nedenle özgürlüklerin sınırları bizzat 
Anayasa tarafından tespit edilmi$tir. Anayasanın 19’uncu ve 57’nci maddeleri bu 
amaçla düzenlenirken, kanun yapıcıya siyasal eylemde, hiçbir fikir özgürlü&ünü sı-
nırlama yetkisi tanınmamı$tır. Her nedense A.P. iktidarı öteden beri bu gerçeklerin 
dı$ında kalmakta, daha da ötesinde Hükümeti müessir kılacak tedbirleri, Anayasa-
yı zorlayarak, Meclislerin, Hükümetin emrivakileriyle kar$ı kar$ıya getirecek karar-
namelerde, yani Parlâmento yetkilerine el atmakta görmektedir.

A.P. seçim bildirgesiyle ilgili konu$malarımızda da belirtti&imiz gibi, Meclisi, 
emrivakilerle, Hükümet sorumlulu&una i$tirak ettirmekten öteye gitmeyen bu tür-
lü niyetler bununla da bitmemektedir.

Program, Sayın Demirel’in öteden beri Anayasa ile arasındaki çeli$meyi bir 
kere daha yansıtmaktadır. Programın 8’inci sayfasında “yürütme organının mües-
sir hale” getirilmesinden bahsedilirken, “yargı organı ile yürütme organı arasında-
ki münasebetlerin yürütme tasarruflarını tesirsiz duruma dü$ürmeyecek bir ölçü 
içinde düzenlenmesinden” bahsedilmekte, ayrıca TRT hakkında bilinen tasavvur-
lardan vazgeçilmedi&ini ve özerklik kavramı üzerinde zihnî spekülâsyonlara devam 
edilmek istendi&ini gösteren belirtiler görülmektedir. Oysa yürütmeyi etkili kılma-
nın yolu, yargı organları, özerk kurulu$ları, tüm kural ve kurumlarıyla Anayasadan 
rahatsız olmak de&il, onun devrimci özüne uymak ve yürütmekle mümkündür. A.P. 
iktidarı $imdi de, üniversitelerin dü$ünce özgürlü&ünü, ara$tırma ve yayın faaliyet-
lerini kısıtlayıcı tedbirler pe$indedir.

Programda, “Hükümetimiz, üniversitelerin muhtariyetini zedelemeden ve 
Üniversitelerarası Yüksek Kurulu te$kilini lüzumlu görmektedir. Bu Kurul, ço&un-
lu&u üniversiteler tarafından seçilen, fakat içinde yetkili Hükümet uzuvları da bu-
lunan bir organ olacaktır... Yayın, danı$ma, e&itim gibi faaliyetlerde Anayasanın te-
mel ilkelerinin dı$ına çıkılmamasını sa&layacaktır.” denilmektedir. Oysaki özerklik, 
her $eyden önce, Devlet müdahalesinin dı$ında ve özgür bir ortamda, her $eyden 
önce ara$tırma, bulma ve dü$ünce ihtiyacının yarattı&ı bilimsel bir zarurettir. Yu-
karıdaki ibarede bu esprinin nasıl saklı tutulaca&ı; Hükümetin Kurula i$tirakinin 
ne ölçü ve etkenlikte olaca&ı; daha da önemlisi e&itim, ara$tırma, yayın ve danı$ma 
gibi faaliyetlerin Anayasanın temel ilkeleri dı$ına çıkmasını önleyecek tedbirlerin 



nelerden ibaret olaca&ı ve faaliyetlerin Anayasaya uygunlu&unun hangi de&er ölçü-
leriyle sa&lanaca&ı meçhulümüzdür.

Programda, özel yüksek okulların seviyelerine ili$kin esaslardan bahsedilmi$ 
oldu&unu da görüyoruz. Yurt çocuklarını iyi yeti$tirmek iddiasını ta$ıyan bu ku-
rulu$ların, “Kâr aracı ve ticarethane” olmaktan çıkarılması halis temennimizdir ve 
$arttır.

Sayın milletvekilleri,
Kaldı ki, Anayasaya ba&lılı&ın tek ölçüsünü, onun özgürlük düzeyinde aramak 

da yeterli görülemez. Bunun yanı sıra, daha önce de belirtti&imiz gibi, ona ekono-
mik ve sosyal düzeyde de sahip çıkmak, yurdumuzun az geli$mi$lik çemberini sü-
ratle kıracak yapısal tedbirleri de gerçekle$tirmek; Atatürkçülü&ün temel ilkesi olan 
devrimcili&i ya$atmak gerekir. Bunun da önde gelen tedbiri, Anayasamızın “Ekono-
mik ve Sosyal Haklar” bölümünün, tüm partileri ba&layan, partilerüstü program 
oldu&unda birle$mek ve emretti&i atılımları süratle gerçekle$tirmektir. Bu hususta 
tekrar de&inmek, özellikle bütçe müzakerelerinde ayrıntılarıyla tartı$mak üzere, 
$imdilik bir ba$ka konuya geçmek istiyorum. Bu, Sayın Demirel’in belirtmi$ oldu&u, 
seçimlere i$tirak oranının dü$üklü&ü sorunudur.

Muhakkak ki, halkın oylarıyla yönetime katıldı&ı esasına dayanan demokratik 
rejimlerde seçime i$tirak oranı, özel bir önem ta$ır. 12 Ekim seçimlerinde i$tirak 
oranının %64 küsur olu$unun üzerinde durmak isteriz. Gerçi Batılı demokrasilerde 
bu oranın normal oldu&u söylenebilir. Fakat unutulmamalıdır ki, Türkiye’de seçi-
me katılma gelene&i daima yüksek seviyelerde olmu$tur. Son mahallî seçimlerde 
dahi, bugünkünden yüksek seviyede olan seçimlere i$tirak oranının önemli bir dü-
$ü$ kaydetmi$ olmasının sebepleri üzerinde durmak gerekmektedir. Bu sebepler 
arasında seçmen kütüklerindeki aksaklıklar, önseçim sisteminin daha evvel de arz 
etti&imiz gibi, seçmen vatanda$ı emri vakilerle kar$ı kar$ıya bırakan özelli&i elbette 
sayılabilir. Bu sonuçta Sayın Demirel’in belirtti&i bir di&er etken de, yani seçimle-
rin sık sık yapılmakta olması da bir faktör olarak zikredilebilir. Ne var ki, bütün 
bunlardan önce halledilmesi gereken husus, toplumun yapısal ko$ullarında aran-
malıdır. Demokrasinin, halkın serbest tercihlerine dayanan bir siyasal rejim oldu&u 
göz önünde tutulursa, seçim düzeninin ıslahı, her $eyden önce seçmen vatanda$ın 
iradesini serbestçe kullanabilmesine ba&lıdır. Bunu sa&lamak için de, Anayasanın 
öngördü&ü üzere, feodal kalıntılardan arınıp, toprak reformu yapmak ve süratle 
sanayile$mekten ba$ka çıkar yolu yoktur, özellikle büyük toprakların belirli ki$ilere 
ait oldu&u Do&u bölgelerinde gerçek bir toprak reformu yapılmadı&ı sürece, hayat 
hakkına dahi sahip olmayan köylülerin oy serbestisinden söz etmek mümkün de-
&ildir. Bu yapısal tedbirlerin yanı sıra, mevzuat aksamalarını gidermek amacıyla 
Parlâmento içi ve Parlâmento dı$ı uzmanların katılaca&ı ve partilerin i$tirak edece-
&i kurullarla çözüm yolu aramakta çok fayda vardır.

Sayın milletvekilleri;
Programın bizim de katıldı&ımız yönleri oldu&unu, hattâ 1965 yılı programına 

kıyasla bir iyile$me ve geli$me içinde bulundu&unu söylemeyi görev sayarız. Prog-



ramda ifadesini bulan, idare ve personel reformuna ili$kin hususlar, özellikle birle$-
ti&imiz konulardır. Hükümet programında belirtildi&i üzere, aksayan hizmetlerin 
Hükümetin karar ve muamelelerinde sürat ve isabet sa&layarak giderilmesi mü$te-
rek arzumuzdur. Bu cümleden olarak, 14 madde halnde sıralanmı$ bulunan tedbir-
lerin genellikle isabetli oldu&unu söylemek isteriz. Sayın Ba$bakanın da bir uzman 
olarak altında imzası bulunan ve öteden beri hatırlata geldi&imiz mehtap projesin-
deki de&erli tavsiyelerin nihayet kabul edilmi$ olması, memnuniyet vericidir.

Ancak bu 14 madde içinde son derece önemli olan dokuzuncu madde üzerinde 
durmayı gerekli görüyoruz. Bu madde, “Plân uygulanmasında edinilen tecrübeler 
göz önünde tutularak, plânlı kalkınmanın devlet bünyesine uygunlu&unu ba&laya-
cak tedbirler alınacaktır.” denilmektedir. Göz önünde bulunan tecrübelerin önce-
likle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 933 sayılı Yetki Kanununu kap-
saması ve bundan böyle, bir Anayasa emri olan plânın, Anayasaya uygun $ekilde 
yürütülmesinin yapısal tedbirlerle sa&lanması samimî arzumuzdur.

Sayın milletvekilleri;

Elbette ki, plânlı kalkınma döneminde, bir Hükümet programının ba$lıca özel-
likleri arasında plân görü$ü önemli bir yer tutacaktır. Programda, “iktisadi kalkın-
mamızın ba$lıca potansiyelini, gücü hızla ve devamlı $ekilde artan vatanda$ kütle-
sinde, yani özel sektörde görmekte ve buna önemli katkıda bulunan kamu sektörü 
ile dı$ âlemden gelecek kaynakları ihmal edilmesi mümkün olmayan unsurlar ola-
rak mütalâa etmekteyiz” denilmektedir.

Bu görü$ün üzerinde önemle durmak istedi&imiz sakıncaları vardır.

!lk göze çarpan husus, plân fikrine ve ilkelerine kar$ıt bir siyasal anlayı$ı yan-
sıtması ve iktidarın plân konusundaki inançsızlı&ını ortaya koymasıdır. Zira bu 
cümle ile plân ilkelerinde yer alan karma ekonomi anlayı$ı ve “karma ekonominin 
devamlılı&ı esası” tahrip edilmi$tir.

BA$KAN — Sayın Satır; konu$manızın devamı için Genel Kurulun tasvibini 
almam gerekiyor, 20 dakikalık süre bitti.

Muhterem arkada$larım; konu$manın devamı hususunu tasvibinize sunuyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi$tir.

Buyurun Sayın Satır.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Karma ekonomi kural-
ları sektörler arasında e$itli&i öngörür. Bu e$itlik, bir oran e$itli&i olmayıp, imkân 
e$itli&i, yani uygulamada prensipler e$itli&idir.

Oysa program, özel sektörü esas alırken, kamu sektörünü ihmal edilmeyecek 
bir unsur olarak görmektedir. Fakat bu arada, kamu kesimindeki yatırımlara Dev-
letin tamamen hâkim oldu&u, özel sektörde ise ancak vasıtalı tedbirlerle yön ver-
me politikasının izlendi&i göz önünde tutulacak olursa, e$itlik ilkesinin bu suretle 
bozulmu$ olmasının, Türk ekonomisinin çıkarlarına uygun dü$meyece&i kolayca 
anla$ılacaktır.



Böylece Anayasanın, “Yatırımları toplum yararının gerektirdi&i önceliklere 
yöneltmek ve kalkınma plânları yapmak Devletin ödevidir.” diyen 41’nci maddesi 
ihmal edilmi$ olmakta, yani kaynakları toplum yararına yöneltme kolaylı&ı elden 
kaçırılmakta, daha do&rusu kaçırılmak istenmektedir. Özel sektöre tanınan a&ırlı-
&ın bir di&er sakıncası da, gelir da&ılımındaki adaletsizli&i daha da artırmakta olu$u 
ve Anayasanın kalkınma ile sosyal adaleti neden bir arada mütalâa etmi$ bulundu-
&unun gözden uzak tutulmu$ olmasıdır.

Anayasanın kalkınma felsefesine açıkça aykırı olarak plânlı kalkınma yönte-
minden Fransa ve Amerika gibi ülkelerde uygulanan, “istatistik toplama ve gelece&e 
ait tahminlerde bulunmak”tan ibaret bir plân anlayı$ına saptırılmak istenmesinin 
nedenini, A.P. iktidarının temel felsefesinde aramak gerektir. Anayasa ile iktidarı 
devamlı olarak çatı$tıran bu felsefe, kalkınma, plân, özel sektör gibi konularda Hü-
kümeti kaçınılmaz bir kavram karı$ıklı&ının içine itmektedir. Nitekim programda, 
“Plân, iktisat politikasına Devlet müdahalesini ve kontrolünü artıran bir vasıta de-
&ildir” denilirken, sözde bürokrasinin sakıncalarından kurtulunmak istendi&i inti-
baı verilmeye çalı$ılmakta, aslında ise, Anayasanın plân ve plânlı kalkınmaya ili$kin 
hükümleriyle çeli$kiye dü$ülmektedir.

Anayasamız iktisadi kalkınmanın gerçekle$tirilmesinde Devlete önemli görev-
ler ve sorumluluklar yüklemi$tir. Bugün Türkiye’de gerçek anlamla bir plânlı kalkın-
ma yürütülmedi&ine, bir arkada$ımın be&endi&im deyimiyle “ve aslında plânlama, 
plansızlı&ı plânlama aracı olmaktan ibaret göründü&üne” göre Devletin ekonomiye 
müdahaleden kaçınaca&ını dolaylı olarak ifade eden bir Hükümet yadırganmamalı-
dır. Nitekim yine programdan, “iktisadi plânlamayı özel te$ebbüs için yol gösterici, 
destekleyici ve te$vik edici bir yönde geli$tirme” iddiası kamuoyuna yabancı bu-
lunmamakta ve A.P. !ktidarı tarafından 4 yıldan beri uygulana gelen belirli ki$ileri 
zengin etme politikasına uygun dü$mektedir.

Hiç de&ilse bundan sonrası için ekonomiye “ulufe da&ıtmaktan öteye gideme-
mi$” bir yetki kanununun u&radı&ı akıbetten ders alınaca&ını ümit etmek isterdik. 
Ne var ki, program bu ümidimizi de yitirtmi$ ve tarifsiz sıkıntılar içinde ya$ayan 
yoksul ve geni$ vatanda$ kütlesiyle e&lenircesine, milyonlarca özel te$ebbüs edebi-
yatına devam edilmek istendi&ini ortaya koymu$tur.

Sayın Hükümet Ba$kanının son aylarda sık sık kullandı&ı bir deyimin, “iktisadi 
ekspansiyon” deyiminin Hükümet programında da yer aldı&ını görüyoruz. Ekono-
mik geni$leme anlamına gelen bu yabancı deyimin, e&er bir yanlı$ ve yersiz kul-
lanmanın sonucu de&ilse, ekonomik geli$me ve ekonomik kalkınma ile ilgisi olma-
dı&ını ifade etmek isteriz. Ekonomik geni$leme, geli$mi$ piyasa ekonomilerinde, 
ekonomik faaliyet hacminin geni$ tutulmasını sa&layan ve daha çok ucuz bir para 
politikasıyla yürütülen bir ekonomi politikası anlamına gelir.

Hâlbuki ekonomik kalkınma devamlı olarak bir önceki döneme oranla daha 
yüksek bir gelir seviyesini gerçekle$tirecek, ekonomik ve sosyal bir yapıya ula$ılma-
sı amacını güder. Yani, ekonomik kalkınmanın özünde yapısal de&i$iklikler vardır. 



Ve bu de&i$iklikler yapılmadıkça, ekonomik kalkınma olmaz. Kısa bir süre için geliri 
bir miktar artırabilirsiniz, fakat kalkınmayı gerçekle$tiremezsiniz.

Ekonomik kalkınmanın asıl $artı olan bu yapısal de&i$iklik ve reformlara $im-
diye kadar iltifat etmeyen iktidar, ekonomik geni$leme politikası adı altında, kal-
kınmaya katkısı olmayacak birtakım tedbir ve politikaları devam ettirme hevesinde 
gözükmektedir. Bunun yurdumuza zaman kaybettirece&i hususundaki endi$eleri-
mizi ısrarla tekrarlıyoruz.

Hükümet programının tartı$masını yaparken, plân ve kalkınma konularında 
bir ba$ka yönden duydu&umuz ciddî endi$eyi daha, tekrar ifade etmek ihtiyacını 
duyuyoruz. Hatırlanaca&ı üzere, !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânında Türkiye eko-
nomisinin 1975 yılından itibaren kendi kendine yeterli olaca&ı ve bunun gere&i 
olarak da 1972 yılından sonra tavizli dı$ kredi ihtiyacının ortadan kalkaca&ı be-
lirtilmi$ti. Ekonomimizin dı$a el açmadan kendi kendine yeterli hale gelmesi için 
bir yandan yurt içi tasarrufların, yurt içi yatırımları kar$ılayacak seviyelere çıkma-
sı, di&er yandan döviz kazançlarının süratle artması zorunludur. Bu iki alanda da 
ekonomimizde son yıllarda meydana gelen geli$melerin olumlu olmadı&ını ifade 
edebilmek için geni$ tahlillere ihtiyaç oldu&u kanısında de&iliz. Kamu kesiminde 
cari giderler devamlı olarak $i$irilerek, pahalı ve !srafil bir Devlet yönetimine gidil-
mi$; ekonomik devlet kurulu$ları kaynak yaratan kurumlar olmaktan çıkartılmı$, 
kamunun tasarruf edebilece&i fonlar, imtiyazlı özel kesimin eline teslim edilmi$tir, 
öte yandan, Hükümetin uyguladı&ı yanlı$ politika ve tedbirlerin sonunda, ekono-
mimize kar$ı duyulan güvensizlik, halkın tasarruf $evkini kırmı$, gayrimenkul ve 
altın spekülâsyonu, ekonomideki tasarruf artı$larını durdurmu$tur. Altın fiyatları-
nın süratle yükselmesi bunun bir belirtisidir.

Ekonomide paranın de&eri içeride altın, dı$arıda yabancı paralarla ölçülür. 
C.H.P. iktidarı 1965 senesinde iktidarı devretti&i zaman altının serbest piyasadaki 
fiyatı 92 lira idi, bugün 130 liranın üstüne çıkmı$tır. C.H.P. iktidarı 1965 senesin-
de iktidarı devretti&i zaman dı$ âlemde serbest borsada 1 doları 10,5 liraya almak 
mümkündü, bugün 15 liraya almak mümkün de&ildir. Demek oluyor ki hem içeride, 
hem dı$arıda %40’ın altında, Hükümetin tatbik etti&i beceriksiz iktisadi ve malî 
politika yüzünden, para de&erini kaybetmi$ bulunmaktadır. (C.H.P. sıralarından, al-
kı"lar) Çünkü bu para de&erini muhafaza etmek sa&lam bir iktisadi ve malî politika-
ya dayanmakla mümkündür. Para de&eri zabıta kuvvetiyle, tankla, topla muhafaza 
edilecek bir unsur de&ildir. Bu ancak sa&lam, bilgili, iktisadi bir politikanın, malî bir 
politikanın tatbiki ile mümkündür.

Kar$ıla$tı&ımız ödemeler ve döviz güçlüklerini ise, artık bilmeyen kalmamı$tır. 
Her gün devalüasyon söylentilerinin dola$tı&ı bir ortamda, Hükümet, Türk ekono-
misini, dar bo&azlara ve çıkmaz sokaklara götürüp bırakmı$tır.

Bu ortamda biz, Türkiye ekonomisinin kendine yeterli hale gelmesinin A.P. ik-
tidarının vadetti&i dönemde gerçekle$emeyece&ini, aksine her geçen yıl biraz daha 
sıhhatinden ve ba&ımsızlı&ından kaybetti&ini üzüntü ile görüyor ve burada ifade 
etmekten kendimizi alamıyoruz.



Sayın milletvekilleri,

Ortak Pazara giri$imizin geçi$ dönemi ile ilgili geli$meleri büyük bir dikkatle 
izliyor ve de&erlendiriyoruz. Bu sebeple de Ortak Pazar Türkiye Ortaklık Komisyo-
nu tarafından hasırlanmı$ raporda yer alan açıklamalarla, ikinci döneme geçme ka-
rarının nasıl ba&da$tırıldı&ını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu raporda, “sanayi ve 
tarım sektöründe, plânda öngörülen hedeflerin gerisinde kalındı&ı, kar$ılıklı ticari 
ili$kilerin ilse topluluk lehine geli$ti&i” açıkça itiraf edilmektedir. Dı$ ticaretimizde 
AET payının, ithalâtımız bakımından yükselirken, ihracatımız bakımından dü$tü-
&ü ve aleyhimize olan ticaret dengesi payının böylece artmakta oldu&u belirtilmek-
tedir. Bu durum, anla$manın, Türkiye’den vâki ihracatı azaltan, hiç olmazsa bu ih-
racatın satı$ hızını kısan bir belge niteli&ine dönü$tü&ü kanısını vermektedir. Oysa 
Hükümetin tutumu, ortaklık anla$masının bizim yararımıza bir geli$me e&ilimine 
döndürülmesi yönünde olmak $öyle dursun, aksine ve tersinedir.

Tahminimiz odur ki, geçi$ dönemine girmek hususundaki Hükümetin ısrar-
lı iste&i muhataplarımızı $a$kın bir memnunluk içine sokmu$tur. Gerçekten Türk 
ekonomisinin bugünkü durumu ne olursa olsun, kar$ı taraf kendisine küçük de 
olsa, mukabil bir taviz sa&layacak böyle bir teklifi ihmal etmeyerek kabul edecektir.

Filhakika, Türkiye’nin bugünkü ekonomik durumu, hangi ölçüde bulunursa 
bulunsun, gümrük tarifesindeki himaye seviyesi ve malî seviye liberasyon oranını 
dü$ürmeye müsait bulunmadı&ı gibi, genel ensidansı bizimkine nazaran pek dü$ük 
bulunan bir ortak tarifeye, en yava$ bir tempo ile dahi olsa, uymaya elveri$li görün-
memektedir.

Bu sert realite önünde ortaklık durumunu bugünkü haliyle sürdürmeye hiçbir 
sakınca bulunmadı&ı gibi, ortaklık anla$mamızda hazırlık süresini, daha altı yıl sür-
dürmek bizim için bir hak olarak açıkça hükme ba&lanmı$tır. Bu gerçek ortada iken 
Hükümetin, toplulu&un yapmakta oldu&u malî yardımın devamını sa&lamak üzere, 
Türk ekonomisinin kaderini ortaya sürmesi, ileride bu yardımların çok fazlasının 
düzeltemeyece&i sonuçlar yaratabilecek çok tehlikeli bir tutumdur.

Kaldı ki, geçi$ dönemi müzakereleri sonunda ortaya çıkacak protokolün mu-
hataplarımızın dilinde formülle$en, “Türkiye’ye uygun model” de olması haddiza-
tında bugünkü hazırlık dönemi durumunun, geçi$ dönemi formülü tahtında deva-
mı demek olaca&ına göre, sadece bir $ekil de&i$mesi u&runa bizi garantilerimizden 
mahrum edecek böyle bir hevesten sakınmak millî bir görev niteli&inde olmaktadır.

Bu gidi$le özel sektörün geçi$ dönemine biran önce giri$i ister görünmesi dün-
yanın ba$lıca $a$ırtıcı olaylarından biri sayılmaya de&er. Bu iste&in hangi sanayi 
ve ticari zümrelerden geldi&ini dikkatle tespit etmek gerekir. Kendilerine gümrük 
indirimleri, serbest ithal imkânları isteyen bir imtiyazlı zümre u&runa Türk sanayii 
feda edilmektedir. Oysa Türk ekonomisinin bugünkü kapsamı, Cumhuriyet tari-
hinin a$amasıdır. Ve büyük bir ba&ımsızlık sava$ı ile sa&lanmı$tır. Hükümetin bu 
gerçekleri görmeyerek, Türk ekonomisinin muhtaç bulundu&u korunma ortamını 
ortadan kaldırma pahasına, ikinci döneme geçi$ kararını almakta olu$unu, kalkı-



nan ve ba&ımsız bir Türkiye gerçe&i ile ba&da$tıramıyoruz. (C.H.P. sıralarından bra-
vo sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri;

Ulusal çıkarlarımız yönünden çok önemli gördü&ümüz bir konuya, yabancı 
sermaye yanlısı bir ekonomik politikanın dü$ünebildi&imiz ba$lıca sakıncalarına 
de&inmek isteriz.

Bütçenin görü$ülmesinde bu konuyu tüm ayrıntılarıyla ve özel bir önemle ele 
alaca&ız. Bugün için sadece genel hatlarıyla dü$ündüklerimizi belirtmekle yetin-
mek istiyoruz.

Bilindi&i gibi memleketimizde sermaye hareketlerinin üç a$aması olmu$tur. 
Birincisi; Osmanlı !mparatorlu&unun kendi topraklarında yabancıların i$ görmesi-
ni kolayla$tırdı&ı ve kapitülâsyonlar diye tanımlanan çöküntü dönemidir.

!kincisi; Lozan’da ba$layan ve kapitülâsyonlar düzeninin tasfiye edildi&i ikinci 
dönemde yurda yabancı sermaye girmemi$tir, yabancı $irketlerin ve dı$ borçların 
tasfiyesi 1944 yılına kadar sürmü$tür.

Daha sonraları üçüncü döneme, yani yabancı sermayeyi te$vik dönemine ge-
çilmi$tir. 1951’de çıkan 5821 ve 1954’de çıkan 6224 sayılı kanunlara dayandırılan 
bu te$vik dönemi, Adalet Partisi i$ba$ına geldikten sonra ayrı bir önem kazanmı$ 
ve son yıllarda, yabancı sermaye yanlı$ı politikanın gittikçe yo&unla$tı&ı, özellikle 
imalât sanayiinde yabancıların kontrol etti&i kesimin önemli geli$meler kaydetti&i 
görülmü$tür.

Resmî belgelerden anla$ıldı&ına göre, A.P. iktidarının yürüttü&ü bu politika 
sonucu, 1967-1968 yıllarında Türkiye’ye gelen yabancı sermaye ondan önceki 15 
yılın toplam seviyesini a$mı$tır. 1969 programında ise, 2 milyar 800 milyon lira 
gibi Türkiye için nispî önemi çok büyük olan yatırımlar söz konusudur, bunu resmî 
belgelerden anlıyoruz. Bu durum yabancı sermaye sorununu Türkiye’nin temel me-
selesi haline getirmektedir. Acaba yabancı sermaye yatırımlarındaki bu artı$ eko-
nomimize ne sa&lamı$tır? Ne getirmi$tir? Neyin kar$ılı&ında getirmi$tir? Bunlar, 
üzerinde dikkatle durulması gereken sorunlardır.

Ortalama kârlılıkları %50 civarında olan bu tür kurulu$lar, yani yabancı serma-
ye kurulu$ları, kısa süreler içinde kendilerini amorti ettikten sonra tatlı kârlarını 
döviz olarak dı$arıya aktarabilmektedirler. Daha da önemlisi; diledikleri takdirde 
hiçbir sermaye getirmedikleri halde Türkiye pazarlarında sa&lanmı$ kazançlarla 
yatırımı geni$letmek, sonra bunun kârlarını da Merkez Bankası yoluyla dı$arıya 
göndermek olanaklarına da sahiptirler. Üstün teknoloji gerekmedi&i halde, patent, 
marka, teknik bilgi adı altında geni$ haklar sa&layabilmektedirler. Ancak bu ya-
tırımların Türk ekonomisine maliyetinin son derece yüksek olu$u ve aldı&ından 
çok fazlasını götürmesi madalyonun ters tarafıdır. Bir taraftan ithalâta dayalı bir 
montajcı sanayi yaratmak, bir taraftan da yüksek kârlarını dı$arıya transfer etmek 
suretiyle ödemelere dengemizi dar bo&azlara itmektedirler. Kaldı ki, yabancı ser-



mayenin yararlı oldu&u varsayımından hareket edildi&i zaman dahi, geli$i güzel 
yürütülen bir te$vik politikasının ulusal çıkarlarımıza ne ölçüde uygun dü$ece&i de 
politik yönden üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. Bu ekonomiye, ba-
&ımsız bir ekonomi gözüyle bakmak kolay olmayacaktır.

Programda, “yabancı sermayeden ek bir kaynak olarak yararlanılaca&ı, çok 
daha önemlisi yurt kalkınmasıyla yararlı oldu&u ölçüde te$vik edilece&i” belirtil-
mektedir, ikinci Be$ Yıllık Plânda oldu&u gibi, yıllık uygulama programlarında da, 
yabancı sermayenin kabulünde esas alınacak objektif kriterler belirtilmi$ olmasına 
ra&men, uygulamada bu esaslara uyulmamı$ olması kar$ısında $üpheci olmaktan 
kendimizi alamıyoruz.

“Yararlı” deyimi ile acaba gerçekten “yararlı” olan mı kastedilmektedir? Yoksa 
bugüne kadar uygulamada oldu&u gibi, yani;

— Teknoloji getirmeyen,

— Getirdi&ini iki yılda götüren,

— Üretimi de&il, tüketimi; ihracatı de&il, ithalâtı artıran yabancı sermaye yatı-
rımları mıdır kabul edilen? Bu, üstünde durulması lâzım gelen en büyük sorundur 
ve bizim kanaatimize göre tamamen millî ekonomimiz, millî bünyemiz aleyhine 
i$leyen bir faktör olarak görülmektedir; bugünkü yabancı sermaye, bugünkü ikti-
darın zihniyeti ve tutumu ile. (C.H. P. sıralarından alkı"lar)

Sayın milletvekilleri;

Di&er taraftan, daha önce çe$itli vesilelerle ifade etti&imiz gibi, zamanla tüke-
nen bir servet niteli&ini ta$ıyan yeraltı maden ve petrol kaynaklarımız hususunda 
çok daha hassas olmak zorundayız. Bu alanlara yabancı sermayenin kabulü ve ya-
bancı $irketlere imtiyaz verilmesi, sahibi oldu&umuz bir kayna&ı ba$kasına devret-
mek anlamına gelir. Bir ba$ka deyimle, imalât sanayiinde yabancı sermayedara ve-
rilen izin, bu $irketlere bizim sahamızda oynama hakkı verilmesi anlamına geldi&i 
halde, maden ve petrol alanında bu, mâliki oldu&umuz kaynakların yabancılarca 
alınıp götürülmesi imkânını vermektedir.

Kaldı ki, maden ve petrol alanlarında yabancıların yapaca&ı yatırımların, di&er 
alanlarda yapılacak yurt içi yatırımları te$vik edici bir etkisi de yoktur. Madencilik 
alanına gelecek sermayedarın amacı, kendi ülkesindeki üretim için ucuz hammad-
de sa&lamak ya da bu alanları ba$kalarının istifadesine kapatarak, yüksek kârlarını 
devam ettirmektir.

Hâlbuki stratejik öneme sahip madenlerimizin bir kısmının de&eri, gelecek 
yıllarda daha artabilir. Daha a&ır bir tempo ile de olsa, bu madenlerimizi kendi öz 
kaynak ve imkânlarımızla de&erlendirmeye çalı$mak, üzerinde birle$memiz gerekli 
bir ulusal politika olmalıdır. Bu yüzden programın 43’üncü sayfasında, “madenle-
rimizin arama ve i$letme haklarının iktisabında kamu sektörü ile özel sektör ara-
sında hukuk e$itli&i prensibi muhafaza edilecektir” satırlarını okurken, bu alanda 
$imdiye kadar yabancı sermaye lehine verilen hak ve imtiyazların artarak devam et-



tirilece&i endi$esine kapılmaktan kendimizi alamıyoruz. Oysa gönlümüz, maden ve 
petrol alanlarında ulusal bir politika güdülmesini, iktidarın muhalefetle birle$mek 
istedi&i asgari mü$tereklerden birisi olmasını istiyoruz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) 
Çünkü memleketimizin gerçek çıkarının bunda oldu&una inanıyoruz.

Sayın milletvekilleri,

Vatanda$larımızın %70’inden fazlasını ilgilendiren ve ulusal gelirimizin üçte 
birinden fazlasını sa&layan tarım kesimi ile ilgili Hükümet programındaki beyan-
ları ve tedbirleri yetersiz buldu&umuzu ifade etmek zorundayız. Program bir taraf-
tan, “Türkiye’nin halen ekonomik kalkınmanın alt yapılarıyla me$gul bir memle-
ket” oldu&unu söylemesine ra&men, tarım alanında en önemli alt-yapı sorunu olan 
toprak reformunun önemini Hükümet anlamamakta ısrar etmektedir. Bu alanda 
Hazineye ait toprakları da&ıtmaktan öte bir tedbir dü$ünmeyen Hükümet, kredi 
yoluyla topraklandırma gibi esasen var olan yetersiz ve havadan formüllerle mo-
dern i$letmecili&e uygun geli$melerden yararlanılaca&ı gibi hayalî fikirlerin pe$ine 
dü$mü$ gözükmektedir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Tarım kesimi, az evvel de ifade etti&im gibi, nüfusumuzun %70’ini te$kil eden 
büyük bir kütleye, millî gelirimizin 1/3’ünü temin eden bir varlı&a sahiptir. 1961 
Anayasası bu kesimin önemini madde halinde kesin hükme ba&lamı$tır. Bundan 
evvelki Anayasamızda bulunmayan bir hüküm 27 Mayıs Anayasasında mevcuttur. 
Bu hükümde, hükümetler tarım ürünlerini de&erlendirme görevi ile vazifelendiril-
mi$lerdir. Bu, Anayasanın hükmüdür.

Tatbikat bunun tamamen tersinedir. Son yılların istatistik rakamları tetkik 
edilecek olursa, tarım kesimindeki belli ba$lı ürünlerin bu seneye oran ile ortalama 
artı$ları %1 civarındadır. Buna mukabil, tarım kesiminde çalı$an vatanda$larımızın 
gıda ihtiyaçlarını, giyim ihtiyaçlarını kar$ılayacak maddelerin artı$ları ise %30’un 
üstündedir. Ayrıca, tarımın verimlili&ini sa&lamaya elveri$li olan gübre gibi, tarım 
âletleri gibi birtakım araç ve gereçlerin 1964 yılına nazaran artı$ fiyatları ise %25-
30 civarındadır.

Biz, kalkınmadan bahsediyoruz. Bir milletin %70’ini te$kil eden büyük ço&un-
lu&unun geliri %1 artar, buna mukabil onun almakla mükellef bulundu&u ihtiyaç 
maddeleri vasati olarak %25 oranında yükselirse, o memlekette kalkınmadan, Ana-
yasamızın emretti&i millî gelirin âdil ölçülerle da&ılmasından bahsetmek mümkün 
müdür? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) öteden beri söylüyoruz,

Adalet Partisi iktidarının felsefesi yanlı$tır. Adalet Partisi iktidarı milletin 
%70’inin yanında de&il, çok azının yanında ve onların kazancını daha da artırma-
nın yolundadır. Az evvel söyledi&im gibi yabancı sermayede bu böyle gözükmek-
tedir. Rey almanın bunun ile ilgisi yok. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
Ben matematikten bahsediyorum. Plânlamanın, istatisti&in resmî rakamlarından 
bahsediyorum. Bu rakamları örtmek, bu rakamları inkâr etmek, biz sizden fazla oy 
aldık demekle mümkün de&ildir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Millî 
sorunların üzerine bu $ekilde gidilmez. Millî sorunlar elbirli&i ile asgari mü$terek-



lerde birle$mek suretiyle elde edilir. Bu asgari mü$terekler de, millet ço&unlu&u-
nu ilgilendiren bu konuların ele alınarak halledilmesiyle mümkündür. Ben senden 
fazla oy aldım demenin neye faydası var? Ba&ımsızlı&ımızı zedeleyecek ve tehli-
keye götürecek olan bir iktisadi politika, dı$ yardıma ba&lılıktan kurtulmayı her 
gün daha da geriye bırakan sakat bir iktisadi politikanın neye faydası var? Yarın 
biz, hepimiz bu milletin çocukları olarak, bu milletin dâvalarını ele aldı&ımız gün, 
bugün hattâ $imdi ifade etti&imiz bu sorular daha da büyüyerek, bu büyük Meclisin 
halletmesi için önüne gelecektir. Biz muhalefet vazifemizi, meselelerin halledilmesi 
mümkün olan bir safhada iktidarı ve sizleri uyarmak suretiyle yapmaya çalı$ıyor ve 
memleketimize bu yoldan hizmet etmenin zevkini duyuyoruz. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Anayasamız iktidarlara, zirai mahsullerin de&erlendirilmesi görevini vermi$tir. 
Misaller verece&im; siz bunu yapmı$ mısınız? Yaptı&ınızı nasıl uygulamı$sınız?

Ben pamuk bölgesinin milletvekili olarak huzurunuzda bulunuyorum. Ara-
nızda Adana milletvekilleri var. Aranızda !zmir’de, Aydın’da, Antalya’da, Hatay’da 
pamukla me$gul olan, pamuk mahsulünün sizin iktidarınızın yüzünden nasıl bir 
çıkmaza dü$tü&ünü bilen de&erli milletvekilleri var.

HASAN AKÇALIO%LU (Antalya) — Yok öyle bir $ey.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Adınızı söyler misiniz? 
Ben de buradan millete ilân edeyim. Kimsiniz siz? Nerenin milletvekilisiniz? Kork-
mayın adınızı söyleyin. (C.H.P. sıralarından alkı"lar ve “Bravo” sesleri)

HASAN AKÇALIO%LU (Antalya) — Antalya Milletvekili Hasan Akçalıo&lu. 
Ne olacak yani. Hem biz 125 kuru$ prim verdik.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Antalya Milletvekili. 
Antalyalılar duysunlar.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, oturunuz yerinize lütfen. Bu türlü bir 
müzakere usulü yok.

Muhterem arkada$larım, $imdiye kadar bütün intizamıyla devam eden müza-
keratın bundan böyle de bütün intizamıyla devam edebilmesi için yerinden sata$-
malara bir son verilmek lâzım gelir. Lütfen yerinizden sata$mayınız. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

Sayın Satır, siz de konu$manıza lütfen devam ediniz efendim.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Anayasanın verdi&i bu 
himaye emri maalesef yerine getirilmemi$tir. Tütün böyle, pamuk böyle, üzüm ve 
incir böyle.

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Fındık da öyle.

BA$KAN — Efendim, lütfen oturdu&unuz yerden müdahale etmeyiniz.

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Ben müdahale etmiyorum, takviye ediyo-
rum.



C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — "imdi, Adana’daki tat-
bikattan bahsedece&im. Tahmin ederim ki, çok memnun olacaksınız.

Hükümet haklı bir himaye politikasıyla pamu&a bir taban fiyatı koymu$. Fakat 
tatbikat bunun tam tersi olmu$. 225 kuru$ diye adlandırılan bu taban fiyatının kar-
$ısında müstahsil malını resmî alıcılara bunun çok altında, 200-205 kuru$a vermi$. 
Fakat orada beklemekten bıktı&ı için serbest piyasaya 160, 170, 180 kuru$ civarın-
da satmaktadır. Fiyatlar böyle de&i$mi$tir.

Geçen sene de bu pamuk fiyatlarının böyle bir mü$teri bulamaması ve piyasada 
himaye edilmemesi konusu vardı. Müstahsil Hükümete müracaat ediyor, pamu&un 
ihracını sa&lamak için prim istiyor. Uzun müzakerelerden sonra pamu&a %2 vergi 
iadesi kabul olundu ve pamuk ihraç olundu.

SANAY" BAKANI SELÂHATT"N KILIÇ (Adana) — Yüzde on, yüzde on...

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Müsaade buyurunuz. 
Bilmedi&iniz $eyleri söylemeyiniz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) %2 vergi iadesi ka-
bul olundu ve müstahsil malını sattı, ihracatçı aldı ve ihraç etti. !lk zamanların 
$ikâyetinden sonra pamuk ihraç edildi ve ihracatçılar zarar ettiklerine ait hiçbir 
$ikâyette de bulunmadılar. Geride bir miktar pamuk daha kaldı.

Bu konu$tuklarım, seçimden evvel Adana’ya te$rif eden Ziraat Bakanı, Devlet 
Bakanı, Ticaret Bakanına da vatanperver Adalet Partililer tarafından benim kul-
landı&ım dilin çok daha acısıyla ifade edilmi$tir. Geride kalan pamukların ihracı 
için bu defa bu vergi iadesi konusu tekrar ele alındı. Sayın !smail Hakkı Tekinel’in 
oturdu&u yerden %10 diye..

"SMA"L HAKKI TEK"NEL ("stanbul) — Ben öyle bir $ey söylemedim.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Öyle ise yanınızdaki 
arkada$ınız söyledi, özür dilerim. O halde yanınızdakilerden geldi.

Bu %10 diye söylenen gerçektir. Birinci parti pamuklar ihraç edildikten son-
ra alanlar aldı, kâr edenler etti, kimsenin $ikâyeti yok ihracatçılardan, ikinci defa 
tekrar pamuk ihraç etmek için vergi iadesi %10 çıkarıldı ve bu %10 geriye do&ru 
itilerek 26 milyon lira gibi bir para, eskiden ihraç etmi$ olan ve hiçbir $ikâyeti ol-
mayan 8-10 ki$iye taksim edildi. Bu bir gerçek. Adana’ya gelen sayın vekillere de bu 
söylenmi$tir ve sayın vekiller bunun kar$ısında Adalet Partili arkada$larımızı dahi 
tatmin edecek bir kelime bulamamı$lardır.

Demek ki, Sayın Adalet Partisi iktidarı müstahsili himaye yerine vergi iadesin-
den artan milyonlarca lirayı dahi, hiçbir talepleri olmadı&ı halde ve hattâ kendi ara-
larında bize piyango çıktı, diyerekten söyledikleri 27 veyahut da 29 milyona haksız 
olarak sahip olmu$lardır. Bu, Adalet Partisi iktidarının, müstahsili de&il, müstahsili 
soyanları himaye etti&inin bir delilidir. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"lar)

Buraya gelmi$ken Hükümet programındaki çiftçi borçlarının taksitlenmesi ko-
nusuna da bir iki kelime ile temas etmek isterim.



Birçoklarınız bilir, fakat belki de ben söyledi&im zaman itiraz edenler olacaktır. 
Ziraat Bankası, sene sonlarında ilân eder: “Bu sene çiftçiye $u kadar milyar lira daha 
fazla kredi verdik.” der. Aslında bu kredi mekanizması $öyle i$lemektedir: Çiftçi 
borcunu ödememektedir: Çiftçi borcunu ödememektedir. Bilhassa küçük çiftçi köy-
den kasabaya ve $ehre geldi&i zaman vâdesi gelen borcunu ödemek için tanıdı&ı bir 
esnafa, cebinde be$-on kuru$u bulunan bir insana müracaat eder, banka müdürü ile 
de anla$mı$tır. Ondan parayı alır, tekrar bankaya gider, faizini öder, parayı tekrar 
geri alır ve borç aldı&ı adama iade eder.

"imdi, yurdumuzun gerçek durumu budur ve ben tahmin ediyorum ki, Sayın 
Adalet Partili arkada$larım da bunu böylece bilmektedirler. O halde bir ödeme ba-
his konusu olmadı&ı halde bu borçları taksite ba&lamanın faydası ne? Bir defaya 
mahsus olmak üzere bu borçlan affedecek olursak... (C.H.P. sıralarından “bravo” ses-
leri ve alkı"lar) müstahsili himaye etmi$ ve onu gerçek bir sıkıntısından kurtarmı$ 
oluruz. Hükümetten bu istikamette daha geni$ bir anlayı$ göstermesini bilhassa 
rica etmekteyiz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Ziraat sektöründe ben orman konusuna dokunmayacaktım. Bu Bakanlık he-
nüz yeni, te$kilâtını bile yapmadı diye bütçe konu$maları sırasında bu Bakanlık 
hakkındaki görü$lerimizi uzun uzun izah edecektik. Fakat mesele metnin dı$ında 
bir konu$maya beni sevk etti&i için özür dileyerek bir iki kelime ile de bu orman 
meselesinden bahsetmek isterim.

Orman içi köylerimiz gerçekten hepimizin bildi&i gibi büyük sıkıntı içerisinde-
dirler. Geçimleri, Devlet malı olan ormana ba&lıdır. Bir kısmı i$letme bölgelerinde 
çalı$ırlar ve orman içi i$çi olarak yevmiye alırlar. Bir kısmı, orman memurlarından 
kaçırabildikleri nispette a&açları kesmek suretiyle ve onları satarak geçimlerini sa&-
larlar. Bütün mesele bu millî servet olan ormanı ile orman içinde ya$ayan insanla-
rın ili$kisini sa&lamak ve o bölgelerdeki insan ile ormanı birbirinin yardımcısı olur 
hale getirmek ba$lıca emelimiz olmalıdır.

Orman suçları, Anayasamız gere&ince affedilmeyen suçlardandır. “Ben evvel 
söyledim, sen evvel söyledin”i bir kenara itiyorum. Mesele evvel söylemek de&il, bir 
derde derman olmak. "imdi iddia edece&im ki, bizim seçim beyannamemiz Adalet 
Partisininkinden erken oldu ve biz yaptık. Bunu yapmıyorum. Mesele derdin üzeri-
ne e&ilmektir. (A.P. sıralarından gülü"meler) Anayasamız, affı men etmi$tir. Oysa bu 
hüküm bir i$kence vasıtası ve bir baskı, bir suiistimal konusu olmaktadır. Partiler 
olarak bu ölçüde birle$ip orman içi suçların affedilmez fıkrasını Anayasadan mü$te-
reken çıkararak ve orman içindeki köyleri birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele 
alıp ormandan, orman içi köylerindeki vatanda$larımızın daha çok yararlanmasını 
sa&layacak bir formülü de beraber bulacak olursak bunda büyük fayda vardır. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu istikâmette bir kanun, Anayasanın bu madde-
sinin de&i$mesini teklif eden bir metin hazırladık. Bunu Adalet Partisi Grubuna, 
Güven Partisi Grubuna takdim edece&iz. Onlar da bu metin üzerinde çalı$arak daha 
yararlı bir hale getirilmesini...



KEMAL BA%CIO%LU (Çanakkale) — Zahmet etmeyin, biz hazırladık.

C.H.P. GRUBU ADINA KEMAL SATIR (Devamla) — Ben bir i$birli&inden 
bahsediyorum, siz ço&unlu&unuzun üstünlü&ünden bahsediyorsunuz. Siz, i$te bu 
bakımdan hatalı yoldasınız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Orman içi köylerde ya$ayan vatanda$larımız orman i$letmelerinden faydalan-
maktadır, dedim. Adalet Partisi iktidarının 1969 Haziran ayında verdi&i bir karar, 
Resmî Gazetede çıkmı$ ve 1 Temmuz 1969’dan itibaren yürürlü&e girece&i ifade 
edilmi$tir. Bu ifadeye göre orman içinde çalı$an orman i$çilerine asgari ücret tâyin 
edilmi$ ve bu 18 lira olarak tespit edilmi$tir. Hâlbuki orman i$letmeleri bunu 10-12 
lira arasından ödemekte ve buna göre muamele yapmaktadırlar.

Bir Devlet dü$ününüz ki, Türk i$çisine, kendisinin inhisarında bulunan bir i$-
letmede asgari ücret tâyin ediyor ve bu asgari ücreti uygulamıyor. Bunun dı$ında 
özel sektörden Türk i$çisinin hakkını aramak ve onun hakkını vermeyi nasıl dü$ü-
nebiliriz? (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Mesele bu.

Rica ediyorum, Sayın Hükümetten ve Orman Bakanı arkada$ımızdan; Adana 
bölgesindeki uygulama budur, i$letme müdürünün çe$itli marifetlerini söylemiyo-
rum; 18 liralık asgari ücret 12 lira, 10 lira olarak uygulanmaktadır. Bunu lütfen 
düzeltsinler ve müktesep hak olarak o orman i$çilerine sa&lasınlar. Zavallı insanlar 
12 lirayı dahi bir nimet olarak görmekteler ve 18 liralık haklarını aramak cesaretini 
gösterememektedirler. Bunlara himaye elini elbetteki Hükümetin uzatması ve bun-
ları Hükümetin himaye etmesi zarureti vardır.

Geliyorum, yazılı konu$malarıma: 

Sayın milletvekilleri, programda bölgelerarası dengeden bahsedilmekte ve bâzı 
olumlu tedbirlere de yer verilmektedir. Ancak geçmi$ uygulamalara bakarak bu ko-
nuda fazla ümitli olamıyoruz.

Sadece banka kredilerinin bölgelerarası da&ılımına $öylece bir göz atmak dahi 
karamsar olmak için yeterli bir sebeptir. Bölgelerarası adaletsizli&in a$ikâr bir örne-
&ini kredilerin da&ılımında gösteren rakamlarda gözlemek mümkündür.

Örne&in Marmara Bölgesinin toplam kredi da&ılımındaki payının yüzde 36,6 
olmasına kar$ılık, Do&u Anadolu’nun ancak yüzde 3,3; Güney - Do&unun payının 
ise sadece yüzde 1 oldu&u görülmektedir. Adaletsizlik bununla da kalmamakta, 
hattâ az geli$mi$ bölgelerden geli$mi$ bölgelere kaynak transferi yoluyla dengesiz-
lik daha da açık hale gelmektir. 1967 yılsonu itibariyle Do&u-Anadolu Bölgesinde 
yaratılan mevduat kayna&ı 1 milyar 84 milyon liradır. Buna mukabil aynı yıl bu 
bölgede kullanılan kredi mevduattan a$a&ı yukarı 300 milyon eksi&i ile 810 milyon 
civarındadır.

Görülüyor ki bölgelerarası dengesizli&i ortadan kaldırabilmek için, geli$mi$ 
bölgelerden bu bölgelere kaynak transferi gerekirken, bunun tam tersi olmaktadır. 
Yani az geli$mi$ bölgelerden geli$mi$ bölgelere kaynak transferi olmaktadır.



Kredi konusu ve da&ılımındaki adaletsizlikler sadece bölgelerarası denge ba-
kımından de&il, sektörlerarası denge bakımından da üzerinde durulması gereken 
önemli bir konudur.

Örne&in ulusal gelire katkısı yüzde 5’i geçmeyen ticaret kesimine açılan kredi-
ler, toplam kredilerin yüzde 58’inin üzerinde oldu&u halde, ekonomimizin temelini 
te$kil eden tarım sektörüne ayrılan krediler toplam kredinin yüzde 25’ini, küçük 
sanatkâr ve esnafa sa&lanan kredi ise toplam kredi hacminin yüzde 3’ünü geçme-
mektedir. Görülüyor ki, Hükümetin bu yolda almayı dü$ündü&ü tedbirler köksüz 
ve yetersizdir.

Sayın milletvekilleri; yurtta mal ve can güvenli&i üzerinde çe$itli $ikâyetleri 
bilmeyenimiz yoktur. Devamlı olarak dile getirdi&imiz dilek ve uyarılarımızı hatır-
latmayı faydalı görmekteyiz. Do&u ve Güney-Do&u Bölgesindeki vatanda$larımız 
iktidardan ümitlerini keserek kendi can ve mallarını bizzat korumayı çare olarak 
görmeye ba$lamı$lardır. Daha da vahimi, asayi$ bozucu sokak olaylarında, bu olay-
ların kanlı hale gelmesinde iktidara ba&lı yan kuvvetlerin tahrik ve te$vik edici rol 
oynamalarıdır.

Hattâ gençlik olaylarına, Amerikalıları fiilî protesto hareketlerine ön safta ka-
tılan, bunları çı&ırından çıkarmakta ba$lıca rolü olan kimselerin emniyet kuvvetle-
rine uzak olmadıkları ortaya çıkmı$tır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Asayi$ konusu, Do&u ve Güney-Do&udan bahsetti&im için zannetmeyin ki, 
bu bölgelere inhisar eden bir konudur. Asayi$ konusu Türkiye’yi, !stanbul ve An-
kara dâhil, bütünüyle ilgilendiren bir konudur. "ehirde, Kadıköy’de kız kaçırdılar. 
Konya’da, Ankara’da, $urada burada sokakta adamlar öldürülür ve bunların bir-
çoklarının faili meçhuldür. Do&u bölgesinde bu, daha da vahîm. O bölgenin sayın 
milletvekilleri de bilecekler, bir mavzer 5 ilâ 6 bin liraya çıkmı$tır. Bir mavzer kur-
$unu 10 liraya satın alınmaktadır. Bu büyük parayı silâha veren insanlar namuslu 
ve haysiyetli Türk vatanda$larıdır. Bunlar bu silâhlarla yol kesmek, ba$kalarının ca-
nına kıymak istemiyorlar. Bunlar Hükümet kuvvetlerinin himayesinden mahrum 
olmanın açı&ını silâhlanmak suretiyle, kendi kendilerini himaye etmek suretiyle 
gidermeye çalı$an vatanda$lardır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu 
önlemek, bunun üzerine ciddî olarak sarılmak lâzımdır.

Hudut bölgelerimizdeki asayi$sizlik, millî servetimizin dı$arıya gitmesini sa&-
layacak ölçüde ve açıklıktadır. Utanarak söylüyorum; Güney-Do&u bölgesinde, sınır 
bölgesinde yaptı&ım bir gezide mü$ahede etti&im hususlar tüylerimi ürpertici ma-
hiyettedir. Hudutlarımızdan canlı hayvan, ya& ve bol miktarda sigara Cenup hu-
dutlarına ve !ran’a kaçmaktadır. Sürülerin bir kısmı mal sahipleri tarafından alınıp 
götürülmekte, di&er bir kısmı ise e$kıyalar tarafından a&ıllar basılarak sürüler alın-
makta ve hudut dı$ına, !ran’a sevk edilmektedir; $ikâyetçiler elleri bo$ Hükümet 
kapısından geri dönmektedirler.

Cenupta, yerini de söyleyeyim, Urfa’da kaçakçılık büroları kurulmu$tur. Yazı-
hanesi var, masası, telefonu ve cebinde $i$kin çek defteri var. Hudutta kaçakçılık 



yapmak isteyenler bu bürolara müracaat etmektedirler ve bürolar “Hay hay olur” 
diyor ve kaçakçıya teminat veriyor. Bakınız mekanizma nasıl i$liyor? Büroya gelen 
sürü sahibine kaçakçı aracısı soruyor; “Kaç hayvanın var?” “200 koyun, 100 sı&ır” 
“Hay hay, memleket dâhilinde bunu satarsanız kaç kuru$ eder?” diyor. Adam hesap 
ediyor; meselâ koyun 100 liradan, 50 liradan ne ise, $u kadar bin lira. Büroda i$le-
yen o miktarda banka teminat mektubu veriyor; “Tutulursa memleket dâhilinde 
sattı&ını kabul et ve i$te parası. Tutulmadı&ı takdirde koyun ba$ına 45 lira, sı&ır 
ba$ına 125 lira vereceksin” diyor ve böylece sürüler gidiyor sürüler... Bir ki$i, iki ki$i 
de&il, sürülerle gidiyor.

Yer yer haysiyetli arkada$lar bu sınır bölgesinin emniyetini ele almı$lardır. 
Meselâ Kilis’e bir kurmay albay gitmi$, Kilis’ten Fırat nehrine kadar olan sahadan 
ku$ uçurtmuyor. Kaçakçılık yok. Ama onun ötesinde arz etti&im mekanizma i$liyor.

Döviz getirecek olan, en muhtaç oldu&umuz kıymetli pahaları getirecek olan 
bu de&erli mahsullerimiz kar$ısında Kızıl Çin’den gelen kahve tepsileri, bol mik-
tarda çay, foto&raf makinası, naylon e$ya, televizyon cihazı, teypler, çakmaklar ve 
kadın e$yaları, bir kısım da kahve gelmektedir. Bizden kaçırılan mahsulün de&eri 
ile bize gelen mahsulün de&eri kıyaslanamayacak kadar aleyhimize i$lemektedir. O 
halde bugün hudut bölgelerimizdeki bu emniyet bölgelerinin mânası ne? Niçin 100 
binlerce dönüm arazimiz, - mademki muhafaza edemiyoruz - oralarda âtıl ve bâtıl 
kalmakta ve o bölge halkları o verimli topraklardan faydalanmak imkânını sa&laya-
mamaktadır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Ya ciddî olarak hudutlarımızın emniyetini 
sa&lamak, millî servetimizin kaçmasını önlemek lâzım veyahut bu milyonlarca dö-
nüm afaziden faydalanmak suretiyle hiç olmazsa oradan gelecek gelirin giden ser-
vetimizi kar$ılayacak bir ölçüde kar$ılayacak duruma gelmesini sa&lamak lâzımdır. 
Meseleyi böyle almak icap ediyor.

Muhterem arkada$larım, okumaya devam ediyorum.

Bizim ordumuz tam mânası ile millî bir ordudur. Milletimizin ve Cumhuriyeti-
mizin mutlulu&u için her türlü fedakârlı&a her zaman hazırdır. Ordumuza güvenir 
ve onunla övünürüz.

Ordumuzun teknik meseleleri vardır ve bu daima da olacaktır. Bunları açık 
bir tartı$ma konusu yapmaktan sakınırız. Bir noktaya esaslı önem vermekteyiz; 
Ordumuz mutlaka en yeni ve en tesirli silâhlarla mücehhez bulundurulmalıdır ve 
bu silâhları memleket içinde yapmanın çarelerini son imkâna kadar mütemadiyen 
arayıp takip etmelidir.

Ordumuza silâhlarını bulup verirsek barı$ zamanındaki e&itiminden hiçbir 
fedakârlı&ı esirgemezsek, her seferde oldu&u gibi ondan harikalar elde edece&imiz 
kesin bir gerçektir ve inancımızdır.

Sayın milletvekilleri,

Dı$ politika münasebetlerimizde, Hükümetle aramızda esaslı ihtilâf yoktur. 
Hükümet son dört yıllık tatbikatın hazırlamı$ oldu&u müsait zemine dayanarak 



dı$ politikayı yürütece&ini söylüyor ve bu alanda devamlılık benimsemi$ oldu&unu 
ifade ediyor.

Gerçekte dı$ politikanın bugünkü esasları geçen dört yılın de&il, bütün Cum-
huriyet Devrinin genel olarak tatbikatı ve kazanılmı$ tecrübelerin mahsulüdür. Za-
ten, devamlılık ifadesi de bu mânayı ta$ır.

NATO ittifakı içinde bulunuyoruz. Do&u ve Bâtı âlemi arasında güvenli&e da-
yanan ili$kilerin geli$tirilmesi yolu ile Avrupa’da huzur ve güven sa&lamaya çalı-
$ılmasını destekliyoruz. Her zaman söyledi&imiz gibi, böyle bir zihniyet, emniyet 
tesanütü ve tedbirleri yanında dü$manlık heveslerinin kesin olarak kaldırılmasını 
icap ettirir.

Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz son 18 seneden beri bu istikameti tutmu$-
tur. Hükümetin devamlılık prensibi ile bu politika devam etmi$tir. Bu politikanın 
fiilî neticeleri ile Avrupa’da ve etrafımızda sulh ihtimallerinin kesin olarak artaca-
&ına inanırız.

Ba&ımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlü&ü, ne saygı, hak e$itli&i içi$lerine ka-
rı$mama prensibi büyük bloklar arasında yakınla$mayı temin için esaslı $artlardır.

Orta-Do&u’da gerginlik devam ediyor. Her zaman söyledi&imiz gibi bu gergin-
li&in izalesi büyük devletlerin ciddî i$birli&ine ba&lıdır. Bu i$birli&ine ümitlerimizi 
ba&lamı$ızdır. Orta-Do&u’da bulunan devletler eskiden beri tanıdı&ımız Arap dev-
letleri ile !srail Devletidir. Hepsinin anla$masını ve yanyana ya$ama $artlarını sa&-
lamalarını yürekten dilemekteyiz. Aralarındaki ihtilâf devam eder veya daha vahîm 
$ekle girerse, tarafsız bulunaca&ımızı kesin olarak ilân etmek mecburiyetinde oldu-
&umuza kaniiz.

!ran, Pakistan, Afganistan ile ve ayrıca CENTO devletleri içinde dostluk ve 
ba&lılık münasebetlerinin di&er memleketlere tecavüz mahiyetinde hiçbir mânası 
yoktur.

Bu taahhütler dı$ında kalan yakın kom$ularımız ve Afrika, Güney Amerika 
devletlerine kar$ı en iyi dilekler ve duygular ta$ımakta bulunuyoruz.

Sayın milletvekilleri,

Kıbrıs dâvası be$ seneden beri Rum cemaatinin dı$ yardımlara güvenerek açtı&ı 
ve devam ettirdi&i huzursuzluk bir durgunluk devrine girmi$tir. Kıbrıs meselesinin 
bir millî dâva olarak bütün Türk Milletini ilgilendirdi&i anla$ılmı$tır. Türkiye’deki 
iç münaka$aların, belki dı$arıdan görünü$ü ile çeki$melerin bulunmasına ra&men, 
Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin hakkını savunacak bir Hükümetin yanında bütün Türk 
Milletinin beraber bulunaca&ı gerçe&ini herkesin anlamı$ olaca&ı ümidini ta$ımak-
tayız.

Kıbrıs’ın ba&ımsızlı&ı bizim için esastır. Bu esas di&er taraflarca da kabul edil-
mi$ zannediliyor. Kıbrıs’ın ba&ımsız bir Devlet olması iki cemaatin daima beraber 
ya$amasını sa&layacak bir toplum olması için Türk Cemaatinin hakları ürerinde 
açık ve samimi bir surette anla$mak lâzımdır. Ba$ka çaresi yoktur. !ki cemaat ara-



sında tereddütsüz anla$manın $ekli de ancak bir federasyon olabilir. Rum cemaa-
ti ba&ımsızlı&ı $imdilik kabul etmi$ görünerek asıl maksadı olan Türk Cemaatinin 
azınlık hakları ile yetindirilmesini temel politika olarak yürütmeye çalı$maktadır. 
Bu onun ilk hedefidir. Bu arzuları açıktır. Ama hiçbir Türk Hükümeti bunun arzu-
sunu kabul etmeyecektir.

Hükümete yeni alı$makta oldu&u bir mü$terek dı$ politika $eklini tekrar be-
lirtmek isterim. Dı$ politikada memleketin sergüze$t aramayan bir barı$ ve emni-
yet politikası içinde ba&ımsızlı&ımızı ve bütünlü&ümüzü ve Kıbrıs’ta oldu&u gibi 
haklarımızı savunan bir millî Hükümet olarak daima yardımcı ve destekleyici ola-
ca&ımızı söylemek isterim. Bu bir dı$ politika anlayı$ıdır ki, biz Hükümette iken 
arkada$larımızdan görmedik. Biz Hükümetten çekildikten sonra bütün güçlüklere 
ra&men bu politikayı takip ettik. O sayede devamlı bir dı$ politika imkânı bulundu; 
bu politikanın memleketimiz için daima verimli olaca&ına inanıyoruz.

Sayın milletvekilleri sözlerimi ba&lamak üzereyim.

Bu konu$mamda açık bıraktı&ım birtakım noktalar var. Bunlardan birisi üni-
versite reformu, di&eri gençlik sorunları, bir ba$kası ö&retmenlerin emniyet içinde 
çalı$maları ve sosyalizasyon bölgesindeki ücret muvazenesinin bozulması dolayı-
sıyla o bölgelerde mütehassıs hekimin vatanda$ derdine yeti$emeyecek kadar az 
olusudur. Ayrıca ikili anla$malara da de&inmi$ bulunmamaktayım. Bunları büt-
çe konu$maları zamanında ele alıp bütün ayrıntılarıyla Grubumuz ele$tirecek ve 
memleketimiz için hayırlı gördü&ümüz görü$lerimizi orada ifade etmeye çalı$aca-
&ız.

De&erli arkada$larım, C.H.P. olarak sözlerimizin ba$ında da söyledi&imiz gibi, 
Hükümet programı üzerindeki görü$lerimizi temel meselelere dayayarak ifade et-
meye çalı$tık. Hükümet programında mutabık oldu&umuz noktalar bulunmakla 
beraber, Sayın Demirel Hükümetinin bugüne kadarki tatbikatına bakarak sözle-
riyle uygulamaları arasındaki tutarsızlık yüzünden be&endi&imiz noktaların dahi 
eksiksiz olarak uygulanaca&ına inancımız tam de&ildir.

Yürekten dile&imiz, Yüce Meclisimizin bu yeni döneminde “Ben bildi&imi ya-
parım” zihniyetine son verici bir tutumu hâkim kılmasıdır. Halk Partisi olarak Hü-
kümeti, her iyi te$ebbüsünde ve memleket yararına getirece&i her kanunda destek-
leyece&imizi belirtmek isterim.

Hükümet programına, konu$mamızda belirtti&imiz ve üzerinde hassasiyetle 
durdu&umuz temel meselelerde ki görü$ farklılı&ımız dolayısıyla kırmızı oy vere-
ce&iz.

Yüce Meclisin de&erli üyelerine saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, "iddetli alkı"lar)

BA$KAN — Bir önerge verilmi$tir, okutuyorum.



Yüksek Ba!kanlı#a
Müzakerelerin aralıksız olarak devamı hususunun Meclisin tasvibine sunul-

masını arz ve teklif ederim.

(Ankara) Orhan Eren

BA$KAN — “Bir yemek arası da olmadan” ifadesini ta$ıyor önergeniz, bu 
mânada oya sunuyorum. (C.H.P. sıralarından, “yemek arası verilsin.” sesleri) Efendim, 
önerge aleyhinde konu$ulmak mümkündür, fakat bu $ekilde olmaz.

"imdi okunmu$ olan önergeyi, yani $u andan itibaren devamı keyfiyetini tasvi-
binize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi$tir.

Söz sırası Adalet Partisi Grubunundur: Sayın Cavit Okyayuz. Buyurun Sayın 
Okyayuz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

A.P. GRUBU ADINA CAV"T OKYAYUZ ("çel) — Sayın Ba$kan, sayın millet-
vekilleri; hukuk devleti anlayı$ının içinde ve tam bir hürriyetle yapılan serbest bir 
seçimle kurulmu$ bulunan Meclisimizin iktidar grubu adına Sayın Ba$kanı ve sayın 
milletvekillerini hürmetle selâmlıyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Millete ve memlekete hizmet etmenin $uurunu her $art içinde $eref sayan bir 
inanı$ ve davranı$ın sahibi, ahlâki ölçüler içinde kalmaya kararlı, her yönü ile ada-
lete, fazilete ba&lı ve halka dönük olan de&il, bizzat halk olan, halkın ta kendisi olan 
bir Hükümet nizamı bizim milletçe fikir ve gönül birli&inde de&erlendirdi&imiz en 
büyük iste&imiz olmu$tur.

Bu programda, maddi ve mânevi tarafıyla mesut ve müreffeh bir vatan fikri ve 
onun huzur dolu kuca&ında daima yükselen bir hayat seviyesinin ümit, güven ve 
bahtiyarlık veren gücü Hükümetimizin çalı$ma arzusunun ve metodunun mihver 
fikri olarak kıymet ve ehemmiyet almaktadır.

Memleket kalkınmasında hakkı ve hakikati sevi$in mevcut potansiyeli en dik-
katli ve en verimli $ekilde ve plân nizamı içinde de&erlendirerek daima müspete, 
daima güzele tahrik edici realiteleri riyazi bir ölçünün $a$mazlı&ı ile kıymetlendire-
rek bütün faktörleri kullanmak suretiyle ve tam bir dinamizm ile çalı$mak, Hükü-
metin bilerek, görerek ve isteyerek gitti&i bir yol olmu$tur. Hükümet programı bu 
yolu tam bir emniyetle açabilecek güçte ıslahatçı, güven verici, gerçekçi bir karak-
terdedir ve tamamen riyazi ve akli ölçülere dayanmı$tır.

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi, giden devrede yaptı&ı çalı$malar, hamle ve 
hareketler içinde Büyük Türk Milletinin büyük ço&unlu&unun sevindirici hükmü-
ne sahip olmanın iftiharına sahip olmu$tur. Adalet Partisi Hükümeti bu neticeyi 
hızlı, yapıcı ve yaratıcı çalı$malarıyla de&erlendirmeyi bilecek ve bu hükme mutla-
ka lâyık olmanın müspet ve gerçek zaferini yeniden yaratacaktır. Yapılan menfi ve 
hattâ kırıcı kar$ı çalı$malara ra&men, Adalet Partisi ikinci defa tek ba$ına iktidara 
gelmenin büyük sorumlulu&unu bütün mânasıyla bilmektedir. !ktidar partisi, mil-



letin kendisine tevdi ve teslim etti&i büyük emanete daima ince, zarif, dikkatli ve 
kırıcı olmayan bir çalı$ma nizamının gücüyle sahip ve lâyık olmanın fikrî ve ahlâkî 
ölçüleriyle ba&lı kalacak ve incitici olmaktan kaçınarak memlekete hizmet içinde 
Meclisin bir bütün olarak çalı$masına gayret edecek ve bu istikamette dürüst bir 
dilek pe$inde durmadan emek sarf edecektir. Sayın milletvekilleri, hepimizin bil-
di&imiz ve inandı&ımız gibi, demokrasi moral de&erler manzumesidir. Bu nizamı, 
moral de&erlerin birli&i ve beraberli&i içinde korumak endi$esi, biz samimî olarak 
inanıyoruz ki, yalnız iktidar partisinin de&il bütün Millet Meclisinindir. Nitekim 
Hükümet programında, iktidarla muhalefetin aynı bünyenin unsurları oldu&una 
inanan bir zihniyetin içinde oldu&unu açıkça ifade etmi$tir. Hür Meclis, hür muha-
lefet, hür basın ve hür yargı demokrasinin esas $artları olarak hepinizin hep birlikte 
çalı$malarımızda tam bir sadakatle ba&lı kalaca&ımız esaslar olacaktır. Millî iradeyi 
ve Parlâmento itibarını her türlü tecavüzden masun bulundurmak elbette demok-
rasinin vazgeçilmez unsurları olan partilerin ve bütün Parlâmentonun en gerçek 
vazifesidir.

Sayın milletvekilleri, bu milletin tek temsilcisi, hakiki ve hukukî temsilcisi Mil-
let Meclisinde Hükümet programı konu$malarına hâkim olacak fikir, Türk vatan-
da$ının ya$adı&ı hayatın her sınıf halk için daha iyi ve daha güzel bir hale getiril-
mesi ve bu yolda sarf edilecek emekler ve kabul edilmesi lüzumlu prensiplerin neler 
olaca&ı ve bu istikamette yapılacak cihazlanmanın $ekil ve $artları ve bu faaliyetin 
dayanması gerekli güven verici zemininin tâyini gibi asıl esasların ara$tırılması ol-
malıdır.

Millet olarak demokratik bir iklimde mesut olaca&ımız gerçe&ini hiçbir suretle 
hatırdan çıkarmadan bu iklimi ve haysiyet saydı&ımız saadetlerimizin gerçek âmili 
hürriyetlerimizi his ve hırslarının esareti içinde maksatlı de&i$ikliklere tabi tutarak 
bizi milletçe sa&lam temellere dayalı bir hukukî ve sosyal kuvvetten mahrum etmek 
isteyenlerin bu karanlık maksatlarına kar$ı olarak ve kar$ı durarak bu cemiyeti bü-
tün müesseseleriyle sa&lam bir zemine oturtmak hepimizin en büyük arzumuz ve 
hepimizin en büyük vazifemiz olmalıdır. Bu istikamette gerçek hürriyeti ba$kala-
rının hürriyetleriyle mukayyet bir ölçü ve faydasız yıkıcı ihtirasların durdurulması 
inanı$ıyla güçlü bir uygulama içinde fazilet sayan ve birbirlerine hürmet ve muhab-
bet duygularının ahengi ile ba&lı bu topra&ın evlâtları arasında iftira ve isnatlarla 
yılların getirip biriktirdi&i hisleri, hırsları, acıları, imkânsızlıkları istismar ederek 
bir fukara edebiyatı yapmak ve bu milletin çocuklarını tam bir hürriyet içinde in-
sanca ya$amak hakkından mahrum etmek istemek büyük Türk Milletinin hiçbir 
suretle hayrına de&ildir ve böyle bir davranı$a hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hak-
kı olmamalıdır.

Biz eminiz ki, hürriyet rejimi içinde yarınlarından emin ve tarihten akıp gelen 
itici ve yaratıcı, millî güçlerine hürmetkâr ve riayetkar bir toplum içinde bizim bi-
rinci plânda de&erlendirip muhafaza ve müdafaasına kararlı oldu&umuz ve Anayasa 
teminatı altında olan ki$i hürriyeti, mülkiyet hürriyeti ve miras hakları, gelece&e 
tam bir emniyetle ve daima ya$ayacak müesseseler olarak devredilecektir.



Sayın milletvekilleri, “hürriyet, hürriyet” diyerek anar$iyi tahrik edenlere, sınıf 
$uurunu yaratma gayreti içinde sınıf çarpı$malarını hazırlayanlara, asgari geçim 
hakkı teranesiyle diktayı, fukara edebiyatı yaparak ve kapitalizm dü$manlı&ı slo-
ganı ile zulüm ve zindan getirecek katı ve koyu Devlet kapitalizmini isteyenlere, 
bütün mânevi kıymet hükümlerini ret ve inkâr ederek kara ve korkunç bir madde-
cili&in deh$et hattâ vah$et ifade eden tatbikatı içinde komünizmi getirmek isteyen-
lere, Anayasa ile sa&lanan dengeli toplum nizamını temelinden de&i$tirmeyi arzu 
edenlere ihtar zamanının geldi&ini tam ve mutlak bir inanı$la ifade etmek istiyo-
ruz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Tarih boyunca görülen hakikat $udur ki, bu millet, kendisine ö&retmek iste-
yenlerin, idarecilerinin daima önünde olmu$tur. Son seçimlerin manalı sonuçları 
bu hakikati bir kere daha tespit ve tescil etmi$tir. Millet, görülmü$tür ki, sihirli 
propagandalara ra&men kavga istememekte, huzursuzluk istememekte, millî $uur 
ve $erefinin ve milletçe hariçten akıp gelen bütünlü&ünün korumasını bütün kalbi 
ile arzu etmektedir. Biz samimî olarak, milletin belli olan bu arzusu istikametinde 
millî birli&imizin tam olarak korunması ve sarsılmaz bir güç ve kuvvete eri$mesi 
için ferdî ve cebrî saadetimizin büyük âmili ve esas mesnedi millî $eref ve haysiyeti-
mizin ve insanlık haklarımızın bekası yolunda her ciddî ve hukukî tedbirin alınma-
sında mutlaka isabet görmekteyiz.

Sayın milletvekilleri, demokratik nizamın bekçisi, sandıklara atılan oyları 
müdafaa etmenin faziletli $uuruna sahip ve millî irade dü$manlarına kar$ı uyanık 
olmanın gücü ile dolu bu milletin kuvvetli Hükümetinin bu alandaki çalı$maları 
$üphe yok ki daima yapıcı, ilerici, koruyucu ve hukukî olacaktır. Vatanda$, bugün 
hizmet etmenin; vazife; mesuliyet almı$ların kar$ısında kendi haysiyetini bütün 
gücü ile ya$ayarak sevilmenin ve sayılmanın saadetine eri$mi$ ve bu yolda çalı$ma-
nın da zevkini kazanmı$tır. Bu inanı$, çalı$ma ve gayret devrinin aydınlık yolunu 
bütün imkânlarıyla açmı$ bulunuyor. Bu görülen ve bilinen hakikate ra&men, de-
vamlı $ekilde bir ayırım yapmak gayretinden kendini kurtaramayanların, “Batı em-
peryalizmi, sömürücülük, uydu, emekçi halk yı&ınları” gibi politikayı ciddî ve mak-
bul hüviyetinden alarak maksatlı bir yolda kullanmak için sarf ettikleri emekler 
bu memleketteki gerçeklerle hiçbir suretle ba&da$amayan, muallâkta asılı kalmaya 
mahkûm gayretler olmaktan ileri gidemeyecektir.

Sayın milletvekilleri, bizim anlayı$ımızda Türkiye bir bütündür Onun içtimai 
tesanüt içinde çalı$an bütün evlâtları birbirleri kadar aziz, birbirleri kadar muh-
teremdir. Hükümet programında görülen hakikat odur ki, Hükümet bu bütünü 
tam bir birlik ve beraberlik içinde iktisadi, sosyal, e&itimsel ve psikolojik yönle-
riyle de&erlendirip saadetimizin $artlarını, milletçe huzurumuzun büyük iklimini 
yaratmak gayretinden asla ayrılmayacaktır. Sosyal adalet anlayı$ımızın faziletli ve 
adaletli büyüklü&ünde her vatan çocu&unun eme&inin kıymetlendirilerek, ya$ama 
zaruretleri kar$ılanarak, kendisine maddi ve mânevi ölçülerde huzur veren bir ha-
yat seviyesi sa&layacak ortamın yaratılması Hükümeti vatanda$a hizmet fikrinde 
hızlandıran en büyük bir dilek olmu$tur.



Sayın milletvekilleri, bu noktada bir hakikati tespit etmeden geçmek bizim için 
mümkün de&ildir. Emekçi halk yı&ınları ifade ve beyanı ile ve hukuk düzenine kar$ı 
his ve hırsların esareti içinde devamlı $ekilde artan tahriklerle, günlerce yapılan ça-
lı$malar sonunda mânevi kıymet hükümlerinin, büyük bir vatanperverli&in hiçbir 
suretle tahrip edilmez zırhı ile teçhiz edilmi$ Türk Milletinin büyüklü&ünden kopa-
rılmak istenen bu masum insanların büyük ço&unlu&u Adalet Partisinin bu anlayı-
$ına, bu felsefesine oy vererek bir parti harmanı yapmadan onu iktidara getirmenin 
gerçe&ini yaratmı$tır. Kendilerini ve ya$ama $artlarını istismar etmek isteyenlere, 
özgür bir fikriyatın, özgür bir ruh halini yüceli&i içinde kar$ı duran ve kar$ı olan ve 
bu suretle izin vermeyenlerin bu davranı$ı, yetkiyi elinde tutanların istismarcılara 
kar$ı davranı$larına ı$ık tutucu bir mâna ve kuvvet ta$ıyacak ve hukukî yollar, ted-
birler bulunarak bu istismar kahramanlarına, halkın huzuruna kastedenlere mut-
laka engel olunacaktır.

Bugünkü Türkiye’nin temel nizamı, Anayasanın getirdi&i müesseseler arasın-
daki kuvvetler hiyerar$isinin iyi kurulmasına ve kurulu$ gayelerine uygun i$leme-
sine esaslı $ekilde ba&lı bulunmaktadır. Anayasa nizamı içinde kamu yararı, genel 
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi Devlet ve milletin beka ve 
selâmetiyle ilgili sebeplerle ve kanun yoluyla bile olsa hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunulamayaca&ını sarahatle ifade eden Hükümet, programında hak ve hürriyet-
lerin $a$maz savunucusu ve sabırlı uygulayıcısı olmakta devam edece&ini azimle 
ifade etmi$tir. "üphe yok ki, bu kadar titiz bir dikkat ve alâkanın gücüyle korunan 
hak ve hürriyetler Devlet ve hukuk düzenini yok etmek veya hak ve hürriyetleri 
tahrip etmek için hiçbir zaman kullanılamaz ve buna asla izin verilemez. Anayasa-
nın ilgili hükümleriyle ve kesin çizgilerle açıklanan bu nizam bölünmez bir bütün 
halinde millî $uur ve ülküler etrafında toplanmı$ Türk milliyetçili&inden hız ve il-
ham almı$, barı$çı, Atatürk devrimlerinin tam $uuruna sahip insan hak ve hürriye-
tini, sosyal adaleti teminat altına almakla görevli, egemenli&in kayıtsız $artsız Türk 
Milletinde oldu&una inanmı$, millî demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti, yani 
büyük Türkiye Cumhuriyetidir.

Sayın milletvekilleri, bir “basü bâdel mevt” in büyük mucizesi içinde bu mille-
tin kaderine en büyük bir zafer olarak do&mu$ büyük vatan evlâdı Atatürk’ün de-
virlerden devirlere her zaman bir zafer kayna&ı olarak ta$ınacak ilkeleri istismarcı 
maksatları pe$inde kullanarak bütün fikriyatı ve varlı&ı ile tel’in etti&i komünizme 
kar$ı sempatisi varmı$ gibi göstermek için kullanmaya kalkı$anlara, buna razı ol-
mayaca&ımızı söyleyerek, bu haksız, bu maksatlı davranı$ları ve hiçbir suretle hak-
ka dayanmayan hükümleri $iddetle reddediyoruz, Atatürkçülü&ün ı$ıklı izinde biz 
inanıyoruz ki, bu vatan Batı medeniyetinin insanlı&a iftihar olan seviyesine yükse-
lecek, bu ilkeler, hür fikir hareketleri içinde aydınlarımızın yeniden bina edecekle-
ri büyük yarınların güven verici teminatı olacaktır. Herkes ve bütün müesseseler 
bilmelidir ki, Atatürk vatanımız, tarihimiz ve Devletimiz gibi yalnızca büyük Türk 
Milletinindir.

Hükümet programında geçen devrenin karakteri, siyasi hareket ve hüviyeti 
kısa ve çok güzel $ekliyle verilmi$tir. Nöbet yerini fikri, maddi ve mânevi bir cesaret 



ve faziletin büyük gücü ile bekleyen Hükümetin yüz akı olan bu ifade ve beyan plân 
devrinin de emniyetli gidi$ini tam bir açıklıkla de&erlendirmi$tir.

Sayın milletvekilleri, iktisadi, fikri ve sosyal bir huzurun her $eyden evvel gü-
ven isteyen ortamını büyük ehemmiyetle de&erlendirmeyi dü$ünen Hükümetin, 
bu hizmet sahasına büyük bir ciddiyetle e&ildi&ini görmek memnuniyet verici ol-
mu$tur.

Vatanda$ı korkusuz ya$ayaca&ı bir toprak üstünde her $eyden evvel mal, can ve 
namus emniyeti içinde tam bir huzura kavu$turmak Hükümetlerin birinci plânda 
kıymetlendirmeye mecbur oldu&u bir hizmet sahası olarak lâyık oldu&u ehemmiye-
ti almı$ ve müessir tedbir ve tertiplerin bu sahada de&erlendirilmesine bilhassa dik-
kat edilmi$tir. Hükümetin düzen ve huzur bozucu tecavüzlerden, nereden gelirse 
gelsin, onları kanun yolu ile kar$ılama&a hazır olması, kanunların hâkim kılınması 
bahsindeki azimli kararı, vatanda$ın, korkusuz ya$ama haklarının her $art içinde 
himaye edilece&inin bilinmesi gerçekten lüzumlu bir inanı$ olarak kıymet ta$ımak-
tadır.

Güvenlik kuvvetlerine silâh ve vasıta temininde hızlı ve verimli bir çalı$ma fik-
ri birinci plânda ele alınmı$ ve birçok Vatanda$ın hayatına mal olan büyük ölçüde 
millî servetin kaybedilmesine sebep olan trafik kazalarının önlenmesi, en azı ile 
asgariye indirilmesi için müsait tedbirler dü$ünülmü$tür.

Muhalefetin dahi $ikâyetçi oldu&u seçim sisteminin ıslahının dü$ünülmesi 
ve bu mevzuda ciddî bir çalı$ma yapılaca&ının bilinmesi gerçekten ferah vericidir. 
Millet irade ve idaresinin tek ve emin yolu millî iradenin her yönü ile tecellisine 
imkân verecek bir seçim sistemi temin ve tesis etmektir. Seçmen iradesinin fesatsız 
tezahürünü sa&lamak bu hizmet sahasında mihvel hüküm olarak daima göz önün-
de bulundurulmalı, her türlü dı$ etkilerden uzak millete gitmenin millî iradenin 
kusursuz tezahürüne mani olan bütün engellerin kaldırılarak, pürüzsüz, emin ve 
güven verici bir seçim yapılabilmenin âmilleri mutlaka yaratılmalıdır. Demokrasi-
nin, halkın halk tarafından idaresi nizamının ancak ve yalnız bu türlü bir uygulama 
ile saklanabilece&inin ifade edilmesi hürriyet rejiminin hukukî ve ahlâki muhtevası 
ve haysiyet ifade eder yüce mânası yönünden $üphesiz ki, çok isabetli olmu$tur.

Hükümet, e&itim hizmetinin büyük önemini açıkça ifade ederek bu hizmet sa-
hasında istidatların de&erlendirilmesi suretiyle insan gücü veriminin artırılmasını 
lüzumlu görmekte ve bu i$ için yeni müesseseler kurulmasına ehemmiyet verece&i-
ni belirtmektedir. E&itimde fırsat ve imkân e$itli&inin her türlü vasıtaya ba$vura-
rak sa&layaca&ını da tespit etmi$tir. Bu vatanın ümidi ve istikbali olan bütün Türk 
gençlerinin tam bir fırsat ve imkân e$itli&i içinde istidatları istikametinde yeti$ti-
rilmeleri gelece&imize güven katıcı bir uygulama olacaktır.

BA$KAN — Sayın Okyayuz, sizin konu$manız için de Heyeti Umumiyenin 
tasvibini almak durumundayım.

Sayın Okyayuz’un konu$masının devamı hususunu tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi$tir.

Buyurun, Sayın Okyayuz.



A.P. GRUBU ADINA CAV"T OKYAYUZ (Devamla) — Sayın milletvekille-
ri, nöbet yerine girmenin akli ve ahlâki gücüne sahip olması, zor $artları icabında 
cesaretle kar$ılayarak bu topra&a hayırlı ve yararlı olmanın haslet ve faziletlerine 
tamamen hükmetmesi yolunda Türk gençli&inin yeti$tirilmesi hizmeti, elbette en 
mühim mevzularımızdan biridir. Gençli&in yeti$tirilmesi hususunda Devlet niza-
mının korunmasından ve bekasından sorumlu olan Hükümetin vazife dı$ı bırakı-
lamayaca&ı fikri çok isabetli bir inanı$tır ve grubumuzda tam bir ittifakla tasvip 
görmektedir.

Hürriyet içinde refah yoluna yönelmi$ büyük Türkiye idealini hedef olarak ala-
cak Türk gençlerinin bedenen, fikren ve manen bir heybet ifade eder geli$meyle 
kuvvetlenerek, her türlü yıkıcı, yıpratıcı, da&ıtıcı cereyanlardan zarar görmez, kop-
maz ve koparılmaz çelik bir irade ile teçhiz edilmeleri, istikbalimizin emniyetini 
sa&layacak en müessir bir tedbir hüviyetindedir. "erefli tarihi, daima kahraman 
insanlar ve kahraman milletler yaratır. Türk Milletinin genç ku$akları her devirde 
bu iftihara hak kazanmı$ örnek medeni hareketi ve eri$ilmez cesaret ve fazileti ile 
bütün bir Dünyaya hürmet ve muhabbet telkin etmi$tir. Türk gençli&inin bu haslet 
ve faziletlerle de&erli gücü milletimizin gelecek bakımından en büyük teminatı ola-
caktır. Bu sebeple Hükümetin bu sahada almaya kararlı oldu&u tedbirleri grubumuz 
büyük bir takdirle kar$ılamı$tır.

Sanatın milletlerin olu$umdaki büyük hissesini tam ve isabetle tespit ve te$his 
ederek sanata ve sanatkâra lâyık oldu&u kıymetin verilece&ini ifade etmek temel 
yapımızın geli$imine en büyük bir hizmet niteli&indedir.

Sayın milletvekilleri, bu topraklar üzerinde ya$ayan bütün insanların hak ve 
hürriyetlerini korumak gibi gerçekten mühim bir vazife ve mesuliyet dı$ında, on-
ların huzurlu ve $erefli varlıklar olarak ya$ama imkânlarını da ba&layarak sosyal 
devlet hüviyetinin tahakkukunu titizlikle takip ve tatbik etmek en büyük bir cesa-
ret ve en yerinde bir hizmettir. Bu millete hizmet etmenin muhtevasına hükme-
den yüce mânayı gönlünde ruhi ve fikrî hayatının tükenmez heyecanı ile ya$ayan 
büyük, küçük bütün Türk memur ve hizmetlilerinin malî zaruretlerini dü$ünüp, 
bunu kar$ılamayı isteyen bir anlayı$ grubumuzda büyük bir tasvip görmü$tür. Per-
sonel kanunu ile gündüzleri gecelere uzatarak bu millete hizmet edenlerin maddi 
ve mânevi huzurunun ve her türlü haklarının emniyete alınması, hizmetlerin daha 
randımanlı i$leyi$ine tesir edecek ve her münasebet ve her $art içinde halkımız, 
bu sa&lam tedbirle kuvvetlenecek Türk kamu personelinden, Türk memurlarından 
bekledi&i ve hakkı olan muhabbet ve $efkati fazlası ile görecektir.

Demokrasimizin büyük kuvvetlerinden biri olan hür basının her türlü ihtiyaç-
larının kar$ılanması, hür fikir hareketinin yapıcı gücünü artırmak da olumlu bir 
davranı$tır.

Sayın milletvekilleri, devlet hiçbir zaman milletin ma$eri vicdanında beliren 
istikameti hiçe sayan, yalnızca kaba ve katı bir zihniyet içinde ısrar eden bir varlık 
olmamalıdır. Toplum yararı iddiası ile ferdi ezerek, vatanda$ı zorla çalı$maya mec-



bur ederek refaha ve mutlulu&a kavu$manın mümkün ve do&ru bir yol oldu&unu 
kabul etmemek çok isabeti bir hüküm olarak programda ifade edilmi$ bulunuyor.

Sayın milletvekilleri, tarih boyunda büyük milletimizin gerçekten iftihar etti-
&i, tarihinin her satırında feragatinin, fedakârlı&ının eri$ilmez örneklerini minnet 
ve hürmetle mü$ahede etti&imiz Türk köylüsüne bir $eyler verebilmek inancının 
büyük, mühim ve tarihe mal olmu$ hükümlerden birini, çevre kalkınmasını iktidar 
partisi köylümüze yakın ve yürekten bir ba&lılı&ın sıcak hissiyatı ve azimkar fik-
riyatı ile vermi$ bulunuyor. Köyden fı$kırmayan ve nimetleri köye götürülmeyen 
bir kalkınmanın mümkün olamayaca&ına inanıyoruz. Bunu, millî bir mesele, bir 
medeniyet dâvası sayan zihniyetin, topyekûn kalkınmanın köyün ve köylünün re-
fahı ile mümkün olaca&ına inanması gayet tabiî ve o nispette de cesur ve $erefli bir 
inanı$tır.

"üphe yok ki, köylerimizin uzun yıllar idarenin yapıcı eme&inden ve koruyucu 
$efkatinden mahrum kalmı$, iktisadi, sosyal ve maddi hüviyetlerini kalkınmanın 
nimetlerine eri$tirmek, azimkar ve yenilmez bor eme&in sabırlı ve devamlı müca-
delesi ile mümkün olabilir, Grubumuzun bu milletin nüfusunun yüzde 70 ini te$kil 
eden Türk köylüsüne tam bir ba&lılıkla dönük bu çalı$mayı bütün varlı&ı ile destek-
ledi&ini söylenmek bizlere ayrıca bahtiyarlık vermektedir. Plân dönemi sonunda 
okulsuz köy bırakmama çabalarına; yolsuz, susuz, ı$ıksız köy bırakmama gayretle-
rinin de eklendi&ini bilmek milletçe gelece&e güvenimizi artırmaktadır. Topraklan-
dırma i$inde, Anayasanın mülkiyeti emniyet altında tutan hükmüne uygun bir dav-
ranı$la topraksız köylülerimizi topra&a kavu$turarak, tarımda topyekûn ücretimi 
artırma hedefine teveccüh edilmesi, toprak ve su hizmetlerine ve küçük sulamalara 
öncelik ve a&ırlık verilmesi, yapıcı tedbirler olanak her zaman hikmet ve alâkaya 
hak sahibi çiftçilerimize köylülerimize yeni iktisadi imkânlar sa&layacak ve onların 
sosyal hayat nizamını daima yükseltecektir.

Sayın milletvekilleri;
Orman suçlarının affedilemeyece&ine dair Anayasaya sert ve kesin bir hüküm 

sevk ederek bu alanda suç sayılamayacak bâzı davranı$ların dahi bu hüküm içinde 
takip ve sahiplerinin tazyik edildi&i maalesef görülmü$tür. Di&er siyasi partilerin 
gösterece&i ilgi nispetinde bu istikamette birçok ahvalde haksız yere takibe ve taz-
yike mâruz kalan orman civarı ve orman içi köylerimizi koruyacak bir neticeye va-
rılması imkânını aramak yerinde ve isabetli bir davranı$tır.

Memleketimiz için hayatî bir önem ta$ıyan tabiî ve devamlı bir servet kayna&ı 
olan ve millî ekonomimize büyük $eyler kattı&ını inandı&ımız ormanlarımızın daha 
da iyi bakılması ve geli$mesi yolunda Orman Bakanlı&ı yolu ile atılan adım büyük 
bir isabet ifade ediyor. Memleketin tarımsal ve meteorolojik hayatiyetinde mühim 
bir rolü olan ormanlarımızı en titiz bir alâka ile korumak gerçekten lüzumludur.

Ancak, Hükümetin topraktan daha çok gelir ba&layabilmek için hususiyeti 
olan bölgelerde elveri$li bitki çe$itlerinin ekimini te$vik etmek kararı, fikrimizce 
çok isabetlidir ve bu kararı birçok yerlerde vatan sathına yayılmı$ büyük bir ıstırabı 
önleyici olacaktır. Örnek bir gayretin, hürmete lâyık bir çalı$kanlı&ın büyük gücü ile 



didi$ip u&ra$arak birçok köylerimizde, köylülerimizin meteorolojik faktörlerini izin 
verdi&i ku$laklarda $eftali, elma ve narenciye bahçeleri yaptıkları görülmektedir. 
Bu yolla bu köylüler daha fazla gelir sa&layarak hayat standartlarını yükseltmi$ler, 
ormana girerek ondan kanunsuz bir yol ile faydalanma zaruretinden kendilerini 
kurtarmı$lar, a&açlama yolu ile erozyona mâni olmu$lar ve Allah’ın nimetlerinin 
hırsızı olmak hicabından kendilerini kurtarmı$lardır. Her yönü ile ve bu suretle 
memlekete ve köylerine hayırlı olmayı da bilmi$lerdir. Ne çare ki, eldeki mevzuat, 
yani onu takiple vazifeli kimseler bu çalı$kan, hayat zaruretlerini kahramanca ve 
namuslu bir eme&in gücü ile yenmeyi bilmi$ bu insanları, “Onman tahdit hudut-
ları içindedir.” ölçüsü ile takip edecek tazyik etmi$ler, tehdit etmi$ler, hattâ mah-
kemelere sevk ederek, hürriyetlerini tahdit ederek cezalandırmı$lardır. Hükümet, 
topra&ın gelirini artırmak için elveri$li bitkilerin akimini dü$ünerek, bu gayretli ve 
hakikatte öpülmesi lâzım bu masum, bu nasırlı ellere kelepçe vurularak hürriyet-
lerinden mahrum edilmelerinin haklı bir davranı$la önüne geçecek ve bu ıstırabı 
önleyerek büyük bir haksızlı&ı mutlaka kar$ılayacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri) Biz kar$ı parti arkada$larımızın da, hiçbir suretle haklı ve âdil bir sebebe 
dayanmayan bu tatbikatın kar$ılanması i$inde bu çalı$malara yardımcı olacaklarına 
gerçekten inanıyoruz.

Sayın milletvekilleri; 
Demokrasinin sa&lam ve asla yıkılmaz direklerinden, hattâ temellerinden 

birlisi olan orta sınıfımızın aziz temsilcileri esnafımızın ve küçük sanatkârımızın, 
kendi hizmet sahalarında yeniden cihazlanıp kuvvetlenen Halk Bankası yolu ile ya-
kın bir alâka ile desteklenmeleri çok isabetli bir davranı$tır. Bugün yıllardan beri 
sahipsiz kalmı$, te$kilâtlanamamı$ Türk esnafının ve sanatkârlarının kredi yolu 
ile desteklenmesi, kooperatifle$mesi, muhtelif bölgelerde e&itime tabi tutulması 
demokratik nizamın tam bir emniyetle geli$imine yeni ve çok kuvvetli bir destek 
kazandırmı$tır. Hükümet, kalkınmamızda sürükleyici bir âmil olarak gördü&ü sa-
nayimizin bu sa&lam ve sıhhatli çekirde&ini daha da kuvvetlendirmek için onların 
kredi, hammadde, âlet, edevat, e&itim ve pazarlama gibi hizmetlerle de destekle-
nece&ini kabul ederek cemiyetimizin huzuruna en müessir $ekilde hizmet etmi$ 
olacaktır. Küçük sanayi siteleri, esnafımızın ödedi&i verginin âdil, dengeli ve kolay 
ödenir $ekle ve tatbikata ula$tırılması, onların da Sosyal Sigortalar kapsamına alın-
malarının dü$ünülmesi gerçekten yararlı ve müessir tedbirlerdir. Türk esnafının ve 
Türk sanatkârının cemiyetimizin çekirde&i ailelerimizin huzuruna kadar giren ve 
inen emekleri hepimizin muhabbetine hak sahibi olmaları için maddi ve mânevi 
yönü ile yeterlidir. Grubumuz bu sonuç için alınması dü$ünülen tedbirleri tama-
men tasvip etmektedir.

Sayın milletvekilleri;
Vatan sathına yayılmı$ büyüklü küçüklü $ehirlerimizin bütün problemlerini 

halledebilmek için malî ve teknik yönden kuvvetli belediyelere ihtiyaç oldu&unu 
isabetle tespit eden Hükümet programında bu hizmet sahasında yeterli bir hamle 
ve hareketin de&erlendirilebilmesi için yeniden bir imar fonu tesis etmeyi kararla$-
tırmı$ bulunuyor. !mar plânlarına uygun olarak yeni iskân sahalarının ayrılması, 



arsa spekülâsyonlarına mâni olunması için cihazlanma, dar gelirli ailelere toplu ko-
nut bölgelerinin hazırlanması, me$ru ve hukuki yollardan henüz bir yuvaya sahip 
olamamı$ aileleri bir yuvaya sahip yapmak fikri ve te$ebbüsü cemiyetimizin sosyal 
hayatına huzur ve sükûnun temel âmillerini kazandıracak ehemmiyettedir. Birçok 
$ehirlerimizin hemen kenarlarında sosyal ve ekonomik bir zorlamanın, imkânı dar 
vatanda$larımızı tazyik etmesi neticesi meydana gelen gecekondu in$aatının kar$ı-
lanabilmesi gerçekten a&ır bir mesele olarak Hükümetin kar$ısındadır. Ucuz arsa, 
proje, faizsiz kredi, gecekondu önleme bölgelerinin bu akımı kar$ılayabilecek güce 
getirilmeleri ve halkımıza, hakkı olan huzuru vermek yolundaki çalı$malar, hizmet 
$uur ve $erefine sahip bir gücün, azimkar ve yapıcı bir iradenin muzaffer tezahürle-
ri olarak ümit ve hattâ güven vericidir.

Milleti ve ülkesi asla ve mutlaka bölünmez bir bütün olan vatanımızın denge-
li bir kalkınma içinde geli$imini sa&lamak dü$üncesi adalet ölçüsünün, vatanda$a 
yeniden mânevi ve sosyal bir güç ve güven veren âmilini en iyi $ekilde kullanmak 
olacaktır.

Hükümet, bu inanı$ içinde, Hükümet Do&u’nun kalkınmasına ayrı bir önem 
vermenin haklı ve âdil dü$üncesi içinde bu bölgenin özelliklerini dikkate alarak 
yeni ve müessir tedbirler üzerinde ısrarla durmu$tur. Programda 27 maddede tes-
pit ve ifade edilen bu yapıcı tedbirlerin, iktisadi, sosyal ve idari hususiyetleriyle 
Do&u bölgemize ve onun aziz evlâtlarının ya$antısına en müspet tesirleri yaparak, 
hakları olan huzur ve saadete biran evvel kavu$turaca&ına inanmanın huzuruyla 
biz, Hükümetin tamamen yanındayız.

Sayın milletvekilleri,

Daha iyi hizmet, yürütmede zamandan, insan gücü ve paradan tasarruf, idare-
nin i$lemesine hâkim usullerde yeni bir metodun ve yeni bâzı usullerin getirilmesi-
ni kesin olarak zaruri kıldı&ından Hükümet, idarenin bu maksatlara uygun $ekilde 
rasyonelle$tirilmesini dü$ünmektedir.

Vatanda$ların, hizmetlerde karar ve muamelelerde gerekli sürati, suhuleti ve 
istenilen isabeti ve müessiriyeti araması en tabiî hakkıdır. Hakka hürmetkâr bir 
mekanizmanın Parlâmentonun üstünlü&ü prensibini daima saygı ile de&erlendire-
rek, bu istikamette yeni ve tesirli tedbirler araması ve tatbiki çok isabetli bir görü$-
tür.

Kamu !ktisadi Te$ebbüslerinin daha rasyonel çalı$abilmeleri hususunda ba$la-
nan yeniden düzenleme çalı$malarına devam edilmesi, finansman kurulu$larının 
görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesinin dü$ünülmesi çok isa-
betli ve iktisadi ve sosyal etkileri bakımından üzerlerine önemle e&ilinmesi icabe-
den esaslı hizmetler olacaktır.

Sayın milletvekilleri,

Türk Silâhlı Kuvvetleri hepimizin oca&ımızın ve kuca&ımızın yakın ve yürekten 
parçası olan aziz evlâtlarımızın birli&inde kurulmu$tur ve milletimizin her zaman 
$erefi, her zaman güveni ve her zaman iftiharıdır.



Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi kumanda zinciri içlinde ö&retim, e&itim ve 
moral seviyesinin ve sava$ gücünün devamlı olarak yüksek tutulması çok isabet-
lidir. Bu tedbirlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurdumuza yönelebilecek her türlü 
tehdit, taarruz ve tecavüzü kar$ılayacak cesaret ve fazilet içinde geli$imini de&er-
lendirecek kıymet ve ehemmiyette olmaları üzerinde bilhassa durulması, grubu-
muzca memnuniyetle ve takdirle kar$ılanmı$tır.

Sayın milletvekilleri,

Malî politikanın, ekonomimizin enflâsyon ve deflasyon gibi tahripkâr olacak 
arızalardan uzak kalarak istikrar içinde geli$mesini sa&layarak artan millî gelirin 
vatanda$lar arasında dengeli olarak da&ılımına yardımcı olmak esasına dayatılması, 
içinde bulundu&umuz hukuk devleti sisteminin a$ikâr iste&ine tamamıyla uymu$-
tur.

Bu karakterdeki nizamlı bir tutumun devamlı bir çalı$manın emin, malî ve ik-
tisadi bir geli$me sa&ladı&ı alınan müspet neticelerle sabit olmu$tur. Nitekim elde-
ki istatistik bilgilerine göre, 1961 sabit fiyatlarıyla 1968 yılı gayrisâfi millî hâsıla 
%16,6 oranında bir artı$ göstermi$tir ki, bu 84 milyar lirayı a$maktadır. Sa&lam ve 
sıhhatli kaynaklara sahip olmak iste&inin gerçek metodu olan modern bir vergi ida-
resinin aranmasının süratli ve tesirli çalı$an bir malî idare nizamının iç tasarrufları 
artıraca&ı, iktisadi istikrar ve ödemeler dengesini de sa&layacak bir destek olaca&ını 
dü$ünmek ve kabul etmek realitelere tamamen intibak etmektedir.

Bilhassa vergi ziyaının üzerinde ehemmiyetle durularak vatanda$ların ve mü-
esseselerin memleket idaresindeki medeni vazife ve mecburiyetlerinin ve idaredeki 
yüke âdil ve kanun ölçüsü içinde i$tiraklerinin sa&lanması bahsinde alınması dü$ü-
nülen müessir tedbirlerin içtimai bünyemizde yarataca&ı müspet ve huzur getirici 
tesiri öncelikle dü$ünmek ve takip etmek lüzumuna bilhassa i$aret ediyor ve Hükü-
metin bu istikamette tedbirlerini büyük bir memnuniyetle kar$ılıyoruz.

!hracatımızı artırarak, ticari dengemizi düzeltmek arzusu istikametinde alın-
ması dü$ünülen her tedbir, bu mühim meselemizi halle yardımcı olması bakımın-
dan dâima memnuniyetle kar$ılanacaktır.

!hracat ve Kalkınma Bankasının kurulması, ihracat i$lemleri formalitelerinin 
basitle$tirilmesinin dü$ünülmesi, dı$ ticaret ve ödeme bilânçomuzdaki tahsislerin 
tedricen hafifletilmesi için rasyonel bir çalı$ıma yapılması, ihraç mallarının çe$it-
lendirilmesi, mallarımıza yeniden pazar aranması, sanayi mallarımızın ihraç mal-
larına eklenmesine çalı$ılması bu hizmet sahasında tesirli tedbirler olarak memnu-
niyet ve güven vericidir.

Kalkınmada sürükleyici bir âmil olarak de&er alan sanayimizin hızla geli$me-
sine çalı$ılması ve bu istikamette yatırım malları imalâtını geli$tirecek a&ır sanayi 
projelerine öncelik verilmesi, bellidir ki çok yerindedir.

Özel sektörün plân hedeflerine uygun olarak meydana getirece&i sanayi tesis-
lerinin karma ekonomi kurallarına uygun olarak te$vik edilmesi, isabetli bir karar 
ve isabetli bir uygulamadır.



Sayın milletvekilleri,

Memleketimizin ham ve mamul petrol ihraç eden bir ülke haline gelmesi hu-
susunda takibi dü$ünülen politika çok isabetli ve huzur getirici bir anlayı$a dayan-
maktadır. Petrol rezervlerinin tespiti, petrol arama hareketlerinin devamı, istihsali, 
rafine edilmesi, nakil ve da&ıtılması ve bu hususlarda millî menfaatlerin gerektir-
di&i bütün tedbirlerin alınması milletçe takip edilen bir hizmet ve hareket olarak 
büyük ehemmiyet ta$ımaktadır.

Bu hizmet sahasındaki çalı$maların, millî, milleti topyekûn tatmin edici bir 
güce ula$tırılarak, istismarına asla ve mutlaka imkân verilmeyecek bir tatbikata gi-
ri$ilmesi çok yerinde ve gerçekten çok faydalı olacaktır.

Sulanabilecek arazinin sulanarak, üretiminin artırılması hizmetine müessir 
$ekilde devam edilirken sulama tarifelerinin, vatanda$ın ödeme gücünü ta$an mik-
tarlara çıkarılmasının önlenece&inin vuzuhla ifade edilmesi, bu sahada yapıcı bir 
emekle topra&a e&ilen, geçimini, refahını, huzurunu suladı&ı topra&ından, pamu-
&undan, sebzesinden, meyvesinden ve tahılından alan çiftçimizi gerçekten sevin-
dirici olacaktır.

Aziz milletvekilleri,

Bayındırlı&a ve bu sahadaki hizmet ve hareketlere lâyık oldu&u önemin veril-
mesine, bilim ve teknolojinin en ileri imkânlarının bu hamle ve harekette kulla-
nılmasına ve bu yolla memleketin ba$tanba$a teçhiz edilmesine dikkat ve gayret 
edilmesinin isabetine i$aret etmek istiyoruz.

Yıllarca, medeni ya$amanın asgari $artlarına dahi sahip olamamı$ vatan par-
çalarını, bu yapıcı hamlenin nimetlerinden faydalandırarak, bilhassa gitmedi&imiz 
yer, gidemedi&imiz yer bırakmayarak, “Gidemedi&imiz yer bizim de&ildir” yerine, 
“Gidebildi&imiz, varabildi&imiz için bu vatan her tarafıyla, her yeriyle bizimdir” di-
yebilmenin iftiharına sahip olmalıyız.

Memlekette halk ve mal hareketinin ve akımının gün geçtikçe artan ve hızla-
nan gerçe&i, yapıcı bir idarenin müspet ve muzaffer bir geli$imi olarak $üphe yok ki 
sevindirici olmaktadır. Bu akımın plân hedefleri içinde tam bir ahenkle artırımını 
sa&lamak ve bu artı$a zorluk verebilecek engelleri bertaraf etmek için altyapı tesis-
lerinin hazırlanması büyük ehemmiyet almaktadır.

!lim hayatında medeniyetin bir ölçüsü olarak ifade edilen posta ve telgraf hiz-
metlerinin, haberle$me ihtiyaç ve zaruretlerinin iktisadi ve sosyal hayat yönünden 
ta$ıdı&ı büyük ehemmiyeti göz önünde tutarak, bu sahada bilimin ve teknolojinin 
bütün imkânlarından faydalanmak istemek, millete müspet bir yönde hizmet et-
menin emin yollarını açacaktır.

Turizmin bol yol, haberle$me, otel ve temiz bir ortam isteyen hususiyetiyle 
yakından alâkalı olan bu çalı$maların, bu istikamette müessir olarak, bu bacasız 
sanayiden memleketimizin hakkı olan payı almasına yardım edece&ini dü$ünmek, 
gerçe&i bilmek ve gerçe&i sevmektir. Turistik bölgelerin geli$imine, geli$me plânları 



içinde yeterli bir i$letme gücüne ula$tırılmaları, turizm kredilerinin artırılması, Tu-
rizm Bankasının takviye edilmesinin dü$ünülmesi, tarihin her devriyle renkli ve 
hareketli bir halde kol gezdi&i, bol güne$in ve dantel gibi ince, güzel, zarif sahille-
rin, insano&lunun ruh hayatına, fikir hayatına ve sa&lık hayatına hükmeden büyük 
gücü ile dolu bu güzel vatanı dünyaya tanıtarak, maddi ve manevi huzurumuza hiz-
met edece&ini dü$ünmek, gerçekten memnuniyet ve saadet vericidir.

Sayın milletvekilleri,

Anayasanın teminatı altında olan din ve vicdan hürriyetinin, hürriyetlerin en 
geni$ $ekilde hiçbir endi$e duyulmadan kanun dairesinde kullanıldı&ı bir ortamda, 
tam bir açıklıkla kullanılması, milletçe hepimizin en tabiî hakkımızdır. Lâiklik an-
layı$ı ve lâiklik ölçüsü, dinî ihtiyaçların kar$ılanmasında en büyük bir teminat mü-
essesesidir, iyi e&itim görmü$ din adamlarının yeti$tirilmelerine devam edilmesi, 
mânevi kıymet hükümleriyle kuvvetli, aile ve ahlâk hükümlerine ba&lı bir inanı$ ve 
davranı$ın güç verici fikriyatıyla cihazlanmı$ bir millet bütünlü&ü, huzur ve saade-
timizin büyük ve emin temellerinden birini yaratacaktır.

Sa&lı&ımızı, Hükümet en önemli hizmetler arasında kıymetlendirmi$tir. Prog-
ramda, bu hizmet sahasındaki çalı$maların, toplumumuzun ruh ve beden sa&lı-
&ını emniyete alacak bir kapasitede kıymetlendirilece&i ifade edilerek, hizmetin 
vatanda$ın aya&ına kadar götürülece&i, halkın sa&lık bilgisinin artırılaca&ı, maddi 
imkândan mahrum, yoksul kimselerin parasız tedavi imkânlarının temin edilece-
&i, kabul edilmi$ bulunuyor. Vatanda$ın sosyal hayatında gerçekten etkisi olacak, 
kademeli olarak bir sa&lık sigortası sisteminin getirilece&i de çalı$malar arasına 
alınmı$ bulunuyor. Medeni usuller içinde, vatanda$ın hastalık halinde rahatlıkla 
tedavi imkânını hazırlayacak sigorta sisteminin büyük ihtiyacını derinden ve bütün 
a&ırlı&ı ile hisseden toplumumuza, bu hamle ile en müspet ve en hayırlı bir hizmet 
yapılmı$ olaca&ına inanıyor ve bu müspet gidi$i, Adalet Partisi Grubu olarak tama-
men destekliyorum.

Aziz milletvekilleri,

Hendesi hüviyeti belli olmamı$, toprak nizamı ve toprak münasebetleri yıllar-
dır mülkiyeti, topra&a tesahubu canında hisseden bir ba$lılı&ın manalı davranı$ına 
sahip, vatanda$ı gerçekten üzen ve hattâ birçok ahvalde mühim asayi$ hâdiselerine 
sebep olan bir meselemiz olmu$tur. Tapulama ve kadastro i$lerinde plân hedefleri-
nin gerçekle$tirilece&ini bilmek, vatanda$a geni$ ölçüde huzur verici olacaktır. !$le-
rin suhulet ve süratle görülmesi hususunda, imkânların artırılması ve hukukî yeni 
tedbirlerin alınması kararı, bu hizmetin kısa bir zamanda bitirilmesini mümkün 
kılacak olumlu tedbirler olarak görülmü$tür.

Sayın milletvekilleri,
!$sizlik, hastalık, sakatlık ve ihtiyarlık gibi fert elinde olmayan tezahürler 

yüzünden bâzı vatanda$ların ıstırap ve mahrumiyet çekmemesi için, her yıl daha 
geni$leyen, güçlenen, sosyal güvenlik sisteminin geli$tirilmesine devam edilme-
si, istismarcıdan durduracak, memleket ıstırabını kendi gizli maksatları pe$inde 



kullananlara imkân vermeyecek ve millete kendi içinde huzurlu olmanın, huzura 
eri$menin sevindirici âmillerini kazandıracaktır. Artan gelir ve servetten, çalı$an 
emekçi zümrelerin daha da geni$ pay alabilmeleri için, en güçlü i$leyi$lerden biri 
olan “Toplu Sözle$me” müessesesinin uygulamada de&erlendirilmesi ve kalkınma 
gayretlerimizi kösteklemeyecek $ekilde, verim artı$ına paralel bir tarzda ücretle-
rin de artırılmasına imkân verecek rasyonel bir ücret ve gelir politikasının takip 
edilmesi, iktisadi problemlerimizi, kalkınma çalı$malarımızı tüm olarak etkileyen 
müspet tedbirler mahiyetindedir. Emekleriyle, bir aile yükünün faziletini cesaret 
ve feragatle ta$ıyan i$çilerimizin bu hükümlerle en mü$fik bir alâka ile takip ve hu-
zurlarınıza hizmet a$k ve $erefinin delilini veren Hükümetle Grubumuz tamamen 
beraberdir.

Sayın milletvekilleri;
Milletler camiasında dostlu&u ve i$birli&i aranan bir varlık olarak, önemli bir 

yeri olan Devletimizin bu istikamette itibarını artırıcı çalı$maların devamındaki 
isabet, bugünkü a$ikâr netice ile sabit olmaktadır. Dünyada barı$ın kurulması ve 
korunması, Türkiye için beynelmilel münasebetlerin yürütülmesi i$inde en esaslı 
bir davranı$ olarak birinci plânda de&erlendirilmi$tir. Hürriyeti, haysiyet ve $eref 
sayan insanların toplulu&u Batı demokrasileriyle dostluk, ittifak ve sıkı i$birli&i ve 
ortaklık esasları dâhilindeki münasebetlerimiz, yakın bir ba&lılık içinde yürütül-
mektedir. Bu âlem ile savunma alanında sahip bulundu&umuz tesanüt ba&larının 
ifadesini te$kil eden NATO !ttifakını, güvenlik ve barı$ın teminatı olarak görmek, 
mevcut gerçekler muvacehesinde çok isabetli bir hükümdür. Dı$ politikada devam-
lılık, açıklık ilkelerine ba&lı kalınması, yapıcı, barı$çı ve çok yönlü bir karakterin 
muhafaza edilmesi, güvenlik hedeflerinde tâviz tanımayan, geçici heveslere iltifat 
etmeyen tutumda devam edilmesi çok isabetli ve neticeleri itibariyle çok yerinde 
bir davranı$tır. Tabiatın de&i$meyen bir kanunu olarak, kuvvetin her $art içinde 
hak oldu&unu kabul eden, kaba ve gerçekten katı bir ölçü ile ihtilâfların halli, kuv-
vet yolu ile toprak kazancı sa&lanması ve emrivakilerin esas olarak öne sürülmesi 
anlayı$ı ile bir ve beraber olmayan bir dı$ politika tutumu, devamlılı&ın $eref verici 
ahlâkına uyar bir uygulama olarak, $üphe yok ki, büyük bir kıymet ta$ımaktadır.

Tarihî ve mânevi ba&lılı&ımızın hâtıraları içinde, yakın bir nispet kurdu&umuz 
Arap ülkeleri ile muhabbet ve dostluk duygulan ile yakınlı&ımızı daima korumak 
için gayret sarf edilmesi isabetli bir çalı$madır. Amerika Birle$ik Devletleri, Federal 
Almanya Cumhuriyeti, !ngiltere, Fransa, !talya ve di&er Batı ülkeleriyle münase-
betlere ehemmiyet verilmesi içinde bulundu&umuz co&rafi $artlar ve ya$adı&ımız 
tarihî gerçekler bakımından çok uygun bir tutumdur.

Ba&ımsızlı&a, egemenli&e, toprak bütünlü&üne saygı göstermek, içi$lere karı$-
mamak prensipleri dâhilinde kom$u memleketlerle münasebetlerin geli$tirilmesi, 
dünyanın bu bölgesinde milletlerarası münasebetlerin yürüyü$üne de önemli bir 
hava getiren bir hareket olarak faydalı olmu$tur. Hiçbir milletin sömürülmesi için 
haklı bir sebep gösterilemez. Dünyanın teknik geli$me içinde çok yakla$an büyük-
lü&ü üstünde hiçbir millet egemenli&inden mahrum edilerek sömürülmemelidir. 
Hürriyetin, milliyetin milletlere ruh ve ya$ama heyecanı veren kayna&ını her millet 



bütün derinli&i ile ya$amalı ve millî bir saadetin bahtiyarlı&ından hiçbir millet asla 
mahrum edilmemelidir. Sömürücülü&ün kar$ısında olmak civanmert Türk Mille-
tine ve onun cibilliyetinde ya$ayan büyük kahramanlı&ına yakı$an en asilâne bir 
hareket olmu$tur.

Milletçe davacı oldu&umuz Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk Ce-
maatinin haklarına ve menfaatlerine uygun bir $ekilde halledilmesinin de&i$mez 
bir hedef olarak alınması, gerçekten do&ru ve sa&lam bir karar olmu$tur. Zorlama-
ların, kısıtlamaların bu meseleyi bizden ayırarak Türk çocukları aleyhine bitirebile-
ce&ini zannedenlerin, Türk Milletinin, Türk Hükümetinin ve Türk Silâhlı Kuvvet-
lerinin ciddî, vakur ve korkusuz davranı$ı önünde yeniden barı$çı bir münasebet 
sistemine dönmeleri $üphe yok ki, milletlerarası barı$ münasebetleri bakımından 
çok faydalı olmu$tur. Bu netice, barı$ı samimî olarak isteyen, fakat barı$ı zillete razı 
olarak korumanın küçüklü&üne hiçbir $art içinde rıza göstermeyecek Türk Milleti-
nin ve onun Hükümetinin ba$arısı olarak kıymetlendirilmelidir. 

Aziz milletvekilleri;

Hükümetin, hizmet etmek arzusu ile vazife ve mesuliyet aldı&ı $u günlerde 
kendisini bekleyen zorlukları sarahatle bilerek hizmete ba$laması, programında bu 
zorlukları yenebilecek güçte oldu&unu ifade etmesi, inananın kazanaca&ı iddiasının 
bir delili olarak hepimize güven vermi$tir. Hürriyetleri zedelemeden, kanun ve hu-
kuk yollarından ayrılmadan, tam bir emniyet içinde iktisadi ve sosyal geli$meyi ba-
$araca&ına inananların millete hizmet yolunda muvaffak olmaları için, Grubumuz 
tam bir alâka ve dikkatle kendilerine destek olacaktır. Mutlu ve büyük Türkiye’yi 
gerçekle$tirecek Anayasayı kurmak kararı ve dâvası ile i$e giri$en Hükümetin fi-
kir alanında, idare hayatımızda, ekonomik geli$memizde ve mânevi disiplin temin 
ve tesisinde gerçekten kararlı ve azimli olması, Türk Milletine hizmet etmek hu-
susunda karar vermi$ temsilciler olarak hepimizi büyük ölçüde memnun etmi$tir. 
Cemiyetimizi yer yer rahatsız eden, huzursuz eden haksızlı&ın, e$itsizli&in, fazi-
letsizli&in hiçbir zaman koruyucusu ve savunucusu olmayaca&ını açıkça ifade eden 
Hükümetin bu hareketini, bu milleti koruyucu, millete en masum bir ba&lanı$ın 
gücü ile hizmet arzu ve a$kının delili sayıyor ve Adalet Partisi Grubu olarak cemiye-
timizin büyük dü$manları haksızlı&a, adaletsizli&e, faziletsizli&e, cehalete, fakirli&e 
cihad açmı$ların bu muzaffer akının önüne hiçbir engelin duramayaca&ını Hükü-
metle beraber tekrar ediyor, teyit ediyoruz.

Siyasi ve iktisadi istikrar içinde demokratik rejimin icaplarına saygılı olarak 
kuvvetli, mutlu, itibarlı bir Devlete sahip olmayı $a$maz ve vazgeçilmez hedef ola-
rak seçen Hükümetin bu hareketini Türk Milletine, hukuk devleti münasebetleri 
içinde en ileri, en kâmil bir hizmet yapma arzusunun delili saymaktayız.

Sayın milletvekilleri,

Bu program hukukî ve gerçek hüviyeti ile memleket hizmetinde bir hedefler 
manzumesidir. Biz Adalet Partisi Grubu olarak samimî olarak inanıyoruz ki, bu 
devre sonunda bu hedefler manzumesi bir zaferler manzumesi olacaktır. (A.P. sı-
ralarından, “Bravo” sesleri) Hüsnüniyetin ve hizmet etme arzusunun bir vesikası 



olarak bu program, Adalet Partisinin aydınlık yüzünü bütün güzelli&i ile gösterebil-
menin sırrına ve gücüne ula$mı$tır. 

Sayın milletvekilleri;

Bir tarih yapmanın iftihar veren büyüklü&ünü asırlarca, $erefle ve zaferle ta-
$ıyarak millî bir $uurun koparılmaz harcı ile in$a etti&imiz Türklü&ün güven dolu 
âlemini riyazî ve akli ölçülerin ve âmillerin dengeli i$leyi$i içinde geli$tirip bu mil-
leti daha bahtiyar etmek, bu milleti daha mesut etmek hizmetlerin $üphe yok ki, 
en $ereflisidir. Ferdi ile ailesi ile bütün millî müesseseleri ile basını ile Hükümeti 
ile Devleti ile bu Milletin hakiki ve hukukî temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile daima hürmete ve bahtiyarlı&a lâyık büyük Türk Milletine muhabbet ve ihtiram 
duygularımızla huzur ve saadet diliyor, !ktidar Partisi Grubu olarak Sayın Ba$kanı 
ve Büyük Meclisi en büyük bir hürmetle selâmlıyoruz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, $ahısları adına söz alan arkada$larımın 
konu$malarının tahdidi konusunda üç ayrı önerge verilmi$tir. Bunlardan bir tanesi 
konu$malar 10 dakika ile tahdidi, di&eri 15, bir üçüncüsü de 20 dakika ile tahdidi 
talebini ihtiva ediyor. Bu üç önergeyi ayrı ayrı okutuyorum.

Millet Meclisi Sayın Ba!kanlı#ına
Konu$maların çoklu&u nedeni ile ki$isel konu$maların 10 dakika ile sınırlandı-

rılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla

!çel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

Millet Meclisi Yüksek Ba!kanlı#ına
Milletvekillerinin Hükümet programı üzerinde ki$isel görü$lerini açıklamala-

rına imkân verilebilmesi maksadıyla $ahıslar adına yapılacak konu$maların ba$lan-
gıçtan itibaren onbe$er dakika olarak sınırlanmasının karara ba&lanmasını saygıyla 
arz ve teklif ederim.

Ankara Milletvekili  
"inasi Özdeno#lu

Yüksek Ba!kanlı#a
"ahısları adına yapılacak konu$maların 20 dakikalık süre ile tahdit edilmesi 

hususunun Yüce Meclisin tasvibine sunulmasını arz ederim.

Kastamonu Milletvekili  
Sabri Keskin



BA$KAN — Buyurun efendim, önerge aleyhine Sayın Hasan Tosyalı.

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Ba$kan ve kıymetli arkada$larım, 4 
yıllık bir iktidar devresinin ba$langıcında bulunan Hükümetin programı hakkında 
bütün milletimizin temsilcilerinin fikirlerini, dü$üncelerini arz edebilmeleri için, 
Hükümet programının müzakeresinde tahditlere gidilmemesini arz ve istirham 
ediyorum.

Hürmetlerimle.

BA$KAN — Bu konuda ba$ka söz isteyen var mı? Yok. En aykırı olması hase-
biyle 10 dakika ile tahdidi isteyen önergeyi evvelâ oya sunaca&ım. Kabulü halinde 
di&er önergeler hakkında muamele yapılmayacaktır.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Geri alıyorum efendim.

BA$KAN — Geri alıyorsunuz...

$"NAS" ÖZDENO%LU (Ankara) — Ben de takririmi geri alıyorum.

BA$KAN — 10 dakika ile tahdidi isteyen önerge Turhan Özgüner’e aittir, geri 
istemi$lerdir, geri verilmi$tir.

15 dakika ile tahdit isteyen önerge Sayın "inasi Özdeno&lu’na aittir, geri iste-
mi$lerdir, geri verilmi$tir.

20 dakika ile tahdit isteyen önerge Sayın Sabri Keskin’e aittir. Bu önergeyi $im-
di muameleye koyuyorum. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi$tir.

"ahıslar hakkındaki konu$malar 20 dakika ile tahditlidir.

Söz sırası $ahsı adına Sayın Alpaslan Türke$’indir.

Sayın Türke$, buyurun, efendim.

ALPASLAN TÜRKE$ (Adana) — Sayın Ba$kan, muhterem arkada$larım;

Yeni Hükümetin çalı$ma programını inceledik. Program hedefler bakımından 
kâfi vuzuha sahip de&il, fakat ihtiva etti&i konular, vadetti&i konular bakımından 
bu memleketin evlâtları olarak herkesi memnun edecek, sevindirecek konuları ih-
tiva etmektedir. Programın ele$tirisine girerken, bunda, dü$üncemizin her $eyden, 
önce önümüzdeki 4 yılın çok iyi de&erlendirilmesini, önümüzdeki 4 yılda âzami 
ölçüde milletin, memleketin ihtiyaçlarını kar$ılayacak icraatın yapılmasını samimi-
yetle arzu etmi$ olmayı, olmamızı belirtmek isterim.

Programın ba$ tarafı, 7’nci sayfaya kadar hukuk düzeni, seçim, millî iradenin 
serbestçe tezahürünü temin etmek ve bunun gibi memleketini seven, memleket-
te hakikaten demokratik düzenin yerle$mesini isteyen, millî iradenin serbestçe 
tezahürünü isteyen kimseleri memnun edecek ifadelerle doludur. Bu ifadelerinde 
Sayın Hükümet Ba$kanı, “Seçimler geçmi$tir, bunun üzerinde artık münaka$alara 
giri$meden, bunları geride bırakarak memleketin ihtiyacı olan meseleler üzerinde 
konu$alım, elbirli&i edelim ve çalı$alım” demesine ra&men bunu söyledikten sonra 



yine müteakip sayfalarda seçimlere sözü getiriyor ve bunun üzerinde kendi görü$-
lerini belirtiyor.

Muhterem arkada$larım; Hükümet, Programında 7 sayfayı bu konuya ayırma-
saydı, burada huzurunuzda ben bu konu üzerinde konu$mayacaktım, fakat Hükü-
met birçok $eyler söylemi$tir. Bunlar üzerinde çok önemli saydı&ım bir iki meseleyi 
belirtmeyi faydalı buluyorum.

Söylemek, yazmak, ifade etmek kâfi de&ildir. Söyleneni, yazılanı samimî ola-
rak benimsemek, inanmak ve onu memlekette davranı$ı ile uygulaması ile hâkim 
kılmak lâzımdır. Yoksa, kâ&ıt üzerinde veyahut parlak cümleler halinde ifade edilip 
de uygulanmayacak olduktan sonra hukuk düzeninden bahsetmek, vatanda$ın ira-
desinin serbestçe tezahüründen bahsetmek, bunlar bizi bir yere götürmez. Onun 
için, Hükümetin bu programda ileri sürmü$ oldu&u görü$leri bir senet olarak kabul 
ediyorum, ancak geçmi$ olan seçimlerde iktidarın tutumunun bu sözlerine kefil 
olmadı&ını hatırlatarak, bundan sonra bu sözlere harfiyen, samimî olarak riayet 
edilmesini ve vatanda$ın hür iradesini, hiçbir baskıya mâruz bırakmadan tezahür 
ettirmeyi hepimizin bir memleket, bir vatan borcu kabul ederek, hukuk düzenine 
kar$ı asgari saygı, riayet icabı saymamız gerekti&ini belirtmek isterim.

Muhterem arkada$larım, her ne pahasına olursa olsun, kazanmak için de&il, 
dürüst olarak, kanunları çi&nemeden, hukuk düzenini ihlâl etmeden, Anayasayı 
ihlâl etmeden, vatanda$ın her çe$it baskıdan, korkudan, tecavüzden masum ola-
rak iradesinin serbestçe tezahürünü sa&layarak kazanmak gaye olmalıdır. Hasım-
larımızın, rakiplerimizin de saygısını kazanarak galip gelmek gaye olmalıdır. Aksi 
davranı$lar, hukuk nizamına aykırı davranı$lar, Anayasayı ihlâl ederek oy avcılı&ına 
giri$mek, ahlâk kaidelerini çi&neyerek oy avcılı&ına giri$mek sadece ve sadece hu-
kuk düzenini, demokratik rejimi yaralar ve büyük tehlikeye sokar. Biz memleketi-
mizde, gerek Hükümetin ifade etti&i gibi, gerek di&er sayın muhalefet sözcülerinin 
belirtti&i gibi hakikaten bir karde$lik havası içinde, millî birlik ruhu içinde hukuk 
düzeninin hâkim olmasını, lekesiz bir demokratik sistemin yerle$mesini ve bu mil-
letin mensupları olarak, aynı milletin evlâtları olarak elele milletimizin biran önce 
refaha kavu$masını sa&lamayı, görmeyi arzu ediyoruz. Bu hususta da iktidara eli-
mizden gelen her çe$it müzahereti de yapmaya çalı$aca&ız.

Seçim sistemindeki aksaklıkları ifade eden görü$ müspet bir anlayı$tır. Ge-
tirilecek yeni sistemin millî iradenin cüzü olan toplulukların parlâmentoya i$ti-
rakini sa&layacak bir yapıda olmasını temenni etmekteyiz. Millî iradeyi hakkı ile 
parlâmentoya aksettirmeyen sakat seçim sistemlerinden demokrasimizi ve mem-
leketimizi biran önce kurtarmak lâzımdır.

!cra kademelerinde yeniden bir düzenlemeye gidilmesi ve verimli hizmetin 
elde edilmesine çalı$ılmasını takdirle kar$ılıyoruz. Bu mekanizmanın kendi taraf-
tarlarına rüçhaniyet bah$etmesi dı$ında, hizmeti ifa edecek ehil $ahıslara görev 
verilmesinde en büyük faydayı görmekteyiz. Bakanlıklara ve mahallî idarelere tanı-
nacak geni$ yetkilerin tatbikatta büyük huzursuzluklar ve dengesizlikler meydana 



getirece&i ve zararlı olaca&ı kanaatindeyiz, icradaki formalitelerin basitle$tirilmesi 
i$ akımını sa&lamak bakımından zorunludur.

Kalkınma plânlarının hazırlanması ve uygulanmasında mahallî idarelerin, tek-
nik ve iktisadi konularda yönetici uzmanlardan mahrum bulunduklarından faydalı 
çalı$malar yapabilmelerini imkânsız görüyoruz. Hattâ mahallî idarelerin yapaca&ı 
plân taslakları genel anlamdaki plân politikasını zedeleyebilir, yanlı$ bir istikamete 
sevk edebilir görü$ündeyiz. Plânın kalkınmada etkili bir araç oldu&unu kabul edi-
yoruz. Ancak plânda tatbik edilecek metotların, kaynakları de&erlendirmede sa&-
ladı&ı faydalar nispetinde etken bir vasıta oldu&unu daima göz önünde tutmalıyız. 
Meselâ, hammadde ve malzemesi dı$a ba&lı yatırımları ve yabancı sermayenin te$-
vikini millî ekonomiyi tahrip edici nitelikte bulmaktayız.

Sosyal güvenli&in temini için grev ve lokavt hakları kifayetli birer tedbir de&il-
dir. Sosyal güvenli&i temin için hayat seviyesinin yükseltilmesini ve hizmet talep 
edenin lehine çevirecek tam istihdam politikasının tatbikini zaruri görmekteyiz.

Hükümet Programındaki, suçların önlenmesi için ileri sürülen maddi tedbirle-
rin artırılması görü$ünü kifayetli bulmuyoruz. Bunun, ancak suçların ve onları ta-
kibe memur edilenlerin adedini artırıp, suçluların azaltılmasında önemli bir etken 
olmadı&ını belirtmek isteriz.

E&itim konusu üzerinde de, memleketimizde uygulanan e&itim sistemi-
nin, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarıyla uygun bir sistem olmadı&ını 
belirtmek isteriz. Hükümet Programında buna ait bir i$aret görememi$ bulunu-
yoruz. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına göre plânlanmayan bir e&i-
tim, Türkiye’nin kalkınmasına yararlı olamaz. E&itim meselemizi dü$ünürken ve 
plânlarken, öncelikle Türkiye’nin hızla kalkınmasını sa&layacak, dünya çapında 
yüksek kaliteli ilim adamları ve teknisyenler kadrosu yeti$tirmeyi birinci plâna 
almak zaruretini duyuyorum. Her yere ortaokul, her yere lise ve ondan sonra da 
buradan mezun olacakları alıp yeti$tirecek üniversiteler bulmakta güçlük çekmek, 
memleketimizin ihtiyaçlarını gidermek için öncelikle ba$vurulacak bir yol de&ildir. 
Memleketimizin biran önce kalkınması için, Türkiye’nin ilim alanında dünya ça-
pında teknisyenler ve ilim adamları kadrosu kurmayı birinci plâna alması, buna 
öncelik vermesi lâzım.

Üniversitelerin yönetiminde Üniversitelerarası Yüksek Kurulun tekâmüle yö-
nelmi$ istikrarlı bir faaliyeti sa&layaca&ını tahmin etmiyoruz. Bu kurulu$un huzur-
suzlukları körükleyece&inden endi$e duymaktayız.

Her kademedeki ö&retim ve e&itim konusunda ileri sürülen fikirlerin tatbikat-
ta iyi neticeler vermedi&i bir vakıadır. Aksaklıkların giderilmesi için millî e&itimde 
köklü bir reform yapılmasını zorunlu buluyoruz. Özellikle teknik e&itime yönelme-
nin zaruretini görüyoruz.

Dürüst ve yurtsever müte$ebbise yol gösterici, te$vik edici ve yardımcı olmak 
kalkınma yönünden zaruridir. Ancak, vurguncular için programda önemli tedbirle-
re i$aret edilmemesi di&er bir üzüntü vesilesidir.



Köylümüzün kalkınması için açıklanan hususların köklü tedbirler olmadı&ı-
nı, gerçekle$mesi çok güç, iyi temenniler oldu&unu mütalaa etmekteyiz. Köy kal-
kınması, mahallin özelli&ine göre bölgesel grupla$malara gidildi&i takdirde, asgari 
maksatla en kısa zamanda gerçekle$ebilir. Modern i$letmecilikten söz eden prog-
ram, modern i$letmecili&in asli unsuru olan sevkü idare ile çalı$ıma düzeninde fa-
aliyet gösterecek fertlerin nasıl e&itilece&i ve nitelik kazandırılaca&ı konularında 
bilgi vermemektedir.

Ormanların faydasını izaha lüzum yoktur, fakat getirilen tedbirlerin kifayetsiz 
oldu&unu görmekteyiz. Çünkü orman bölgelerinde ya$ayanların e&itimi ve geçmi$-
te orman olan bölgelerin yeniden ormanla$tırılması gizli i$sizli&in bu yönde de&er-
lendirilmesi, ayrıca orman ürünlerini de&erlendirme sanayiinin biran önce gerçek-
le$tirilmesi program dı$ı bırakılmı$ görülmektedir.

"ehircilik ve mesken politikası yalnız $ehirler için dü$ünülmü$ gibi görünüyor. 
Köylülerin mesken edinmesi konusunda tedbirleri dü$ünmek ve programa koymak 
lüzumludur. Keza köklü tedbirler alınmadıkça ve köylerden $ehirlere akımı durdu-
racak bölge $ehirleri kurulmadıkça, büyük $ehirlerin mesken probleminin müspet 
bir sonuca varaca&ı hususundaki ümitlerimiz zayıftır.

Do&u bölgesi için özel bir kalkınma programı hazırlanmasını ve bu programdan 
mahallî kaynakların özelliklerine göre yatırımlara gidilmesini bir prensip olarak uy-
gun bulmaktayız. Kanaatimizce, uygulanacak yeni program Do&u ile Batı arasında 
geli$mezlik farkını daha da büyütecektir. Bunun için, topra&ın özelliklerini dikkate 
alan yeni bir program hazırlamanın gerekli oldu&u kanaatindeyim.

Ordunun harp silâh vasıtalarının millî ekonomide yer alacak harb sanayi ile ha-
zırlanması millî varlı&ımız için zaruridir. Harp silâh vasıtaları mühimmat ve teçhi-
zatı dı$a ba&lı bir otoritenin milletlerarasında siyasi ba$arılara ula$tı&ı görülmemi$-
tir. Yakın tarihte bu yoklu&un ıstırabını çekti&imiz hepimizce malûmdur. Bunun 
üzerinde Hükümet ne kadar çok önemle durursa, o derece milletimizi kapanaca&ı 
$üphesizdir.

Hammadde ve malzemeden ba$lamak üzere mamule do&ru muhtelif kademe-
lerde uygulanan istihsal vergisi, fiyatların yüksek seviyede te$ekkülüne sebep ol-
maktadır. Türk sanayi mamullerinin dı$ pazarlarda ra&bet görmemesinin asıl sebe-
bi budur. Buna bir çare dü$ünmek gerekirdi.

Fabrikalarda, millî sanayide yeni yatırım imkânları veren fiyatların te$ekkülü-
nü sa&layacak tedbirler Hükümet Programına alınmı$ olmalıydı. Yabancı sermaye 
ve yabancıların elde etti&i gelirlerin dar mükellefiyet kapsamından çıkartılarak, 
Türk müte$ebbisleriyle aynı düzeye getirilmesi millî bir vazife olarak telâkki edil-
melidir. Program malî politika yönünden noksan görülmektedir.

Yüksek faizli banka kredileri, politikasını, mevduatın, yatırımların hızlanma-
sını engelleyen ve Türkiye’de sermaye piyasasının te$ekkülünü kısıtlayan önemli 
bir faktör olarak görmekteyiz. Hâlbuki vatanımızın yatırımlarını hızlandırma ba-
kımından finansmana ihtiyaç açıktır. Türkiye’de yabancı sermaye ile kurulan ham-



maddesi dı$a ba&lı $irketlerde yabancı ortak i$tirakinin %49’u geçmemesi daima 
gözetilmelidir.

Ula$tırma sektöründe en önemli meselemiz ihracı mümkün maddelerin ve 
yurt dı$ından getirilecek maddelerin kendi ticaret filomuz ile naklini gerçekle$tir-
mek konusudur. Deniz ticaret filosunun yola ba&lılı&ı, emniyet, sürat gücü sa&lan-
malıdır. Ya$lı tekneler yararlı hale getirilerek ek kapasiteler yaratılmalıdır. Di&er 
taraftan, milletlerarası seyrüseferin tanziminde koordinasyon üzerinde önemle 
durulmalıdır.

Hükümetin koruyucu tababeti Türk toplum hayatında tedaviden daha önemli 
görmesi takdire $ayandır. Ancak, programda gıda maddelerinin kontrolü ile ilgili 
tedbirler zikredilmemi$tir. Keza bugün yurdumuzun 20 küsur çe$itli ilâca ihtiyacı 
olmasına ra&men piyasada 2.000’den fazla benzer müstahzarlar mevcuttur. Ham-
maddesi dı$a ba&lı bu müstahzarlar bir kontrole tabi tutulmalıdır. Bunların memle-
ketin ihtiyacını kar$ılayacak $ekilde bir nizama ba&lanması lâzımdır.

Dı$ politika konusunda, Hükümetin tatbik etmi$ oldu&u politikayı kifayetsiz 
bulmaktayız. Bu konunun en önemli meselesi Kıbrıs meselesidir. Hükümet Kıbrıs 
meselesinde bugüne kadar aktif bir politika takip edememi$tir.

Günümüzün en önemli meselesi, Türkiye’nin Ortak Pazara katılması konusu-
dur, Biz, Ortak Pazara katılmayı milli sanayimizin korunmasını sa&lamak amacı ile 
zamansız bulmaktayız. Türkiye’de iktisadi kalkınma çabaları yabancı memleketler-
ce yakından izlenmektedir. Bundan önceki devrelerde oldu&u gibi, Türkiye’yi iyi bir 
piyasa olarak gören memleketlerin, çe$itli yollardan büyük projelerin gerçekle$tiril-
mesini baltalamak amacıyla bâzı önemli faaliyetlerde bulunabilece&ini bu vesile ile 
Yüce Meclise arz etmeyi bir vazife sayıyorum.

Bunun dı$ında Hükümet Programında zikredilmemi$ olan $u önemli konuları 
da huzurunuzda ortaya getirmeyi yararlı sayıyorum: 

Memleketimiz kaçakçılıktan büyük zarar görmektedir. Hudutlarımızın korun-
ması yeni tedbirlerle sıkı bir $ekilde sa&lanmalıdır. Memleketimizin bir yakıt poli-
tikasına ve bir gıda politikasına ihtiyacı vardır. Türkiye’nin ekonomik alanda hazla 
kalkınmasını sa&lamak için denizcilik faaliyetlerine geni$ önem vermek lâzımdır.

Gecekondu meselesine de bir iki kelime ile i$aret etmek isterim: 

Seçimlerden önce bu konuda alabildi&ine bir ba$ıbo$luk göze çarpmasına ra&-
men, seçimlerden sonra da zaman zaman birçok vatanda$lara evleri yıkılma yoluna 
gidilmi$tir. Bafa gölü ve Elmalı’da Karagöl meseleleri üzerinde de Hükümetin dik-
katini çekmek isterim.

Do&um kontrolü üzerinde de dikkatinizi çekerim. Do&um kontrolü Türkiye için 
ba$vurulacak bir tedbir de&ildir. Memleketimizdeki nüfus ço&unlu&u ba$ka mem-
leketlerle kıyaslandı&ı takdirde, memleketimizde henüz bo$lukların oldu&u nüfus 
artı$ından korkacak bir durumun olmadı&ı görülecektir. Memleketimizin kalkın-
ması, sahip oldu&umuz zenginliklerin i$letilmesi ve de&erlendirilmesi ile mümkün 
olur. Nüfus kontrolünün bunda bir çare olarak dü$ünülmesi do&ru bir yol de&ildir.



Hükümet programı hakkında özet olarak mâruzatım budur. Yüce Meclise say-
gılarımı sunarım.

BA$KAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esato&lu, buyurunuz efendim.

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Nev!ehir) - Sayın Ba$kan, saygı de&er 
milletvekili arkada$larım;

Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan yeni Adalet Partisi Hükümetinin 
programı üzerindeki ki$isel görü$lerimi sunaca&ım. Konu$mama Yüce Kurulunuzu 
saygı ile selâmlayarak ba$lıyorum.

Demokratik rejim içinde oyla iktidara gelmi$ bir hükümeti kutlamak ve ba$arı 
dilemek görevdir. Ne var ki, Sayın Demirel Hükümetinin programını dinledikten, 
ayrıca bir defa da itina ile incelendikten sonra bu programda ileri sürülen görü$lerin 
ve Adalet Partisinin ekonomik felsefesinin Türkiye’yi kalkındıraca&ına, Sayın De-
mirel Hükümetini ba$arıya ula$tıraca&ına inanmak güç olmaktadır. Çünkü her $ey-
den önce Türkiye’nin sorunlarına do&ru te$his koymayan, do&ru te$his koymadı&ı 
için de isabetli çözüm yolları göstermeyen bir hükümetin ba$arı $ansı daha ba$lan-
gıçta sıfırdır. Çünkü az geli$mi$, ba$ka bir deyi$le geri bıraktırılmı$ bir memleketin 
kalkınmasında izlenecek yolla, Adalet Partisinin dünya görü$ü, ekonomik anlayı$ı 
ve yeni hükümetin tercih etti&i kalkınma yolu bir çeli$me halindedir. E&er ne kadar 
Sayın Demirel yeni Hükümetinin programında yer yer sosyal devletten, millî gelirin 
âdil da&ıtılması zorunlulu&undan söz etmekte ise de, kalkınmada uygulamak iste-
di&i sistem sosyal adaleti ve âdil gelir da&ılımını sa&lamaktan çok uzaktır.

Sayın Ba$bakan, özel sektöre dayanan bir kalkınmanın savunucusudur, özel 
sektöre a&ırlık verilen bir ekonomide sosyal adaleti ve âdil gelir da&ılımını sa&la-
mak mümkün de&ildir.

Özel sektöre dayanan kalkınma modelinde krediler, devlet yardımları özel sek-
törün kesesine akar, vergi muafiyetinden o yararlanır, artık de&er özel sektöre ait 
olur, halk ise sömürülür ve millî gelirden yeterince pay alamaz. Bu nedenle biz, 
programdaki amaçla uygulanan amacı çeli$ir $ekilde görmekteyiz.

Sayın arkada$larım, yeni hükümet programı asırlık ihmallerin, sosyal yapımız-
dan gelen tarihî ve iktisadi sebeplerin bize devretti&i mirasın bir eseri olan yoksul-
lu&u kabul etmektedir. Böylece Türkiye’nin geri kalmı$lı&ında Sayın Ba$bakan ile 
aramızda bir anla$mazlık yoktur. Anla$mazlık bu az geli$mi$ Türkiye’yi kalkındır-
ma modelindedir.

Sayın Demirel Hükümeti programının 11’inci sayfasında kalkınmamızın ana 
$artını $öyle tespit ve ilân etmektedir: “!ktisadi kalkınmamızın ba$lıca potansiye-
lini, gücü hızla ve devamlı $ekilde artan vatanda$ kütlesinde, yani özel sektörde 
görmekte ve buna önemli katkıda bulunan kamu sektörü ile dı$ âlemden gelecek 
kaynakları ihmal edilmesi mümkün olmayan unsurlar olarak mütalâa etmekteyiz.”

Programın 23’üncü sayfasında aynı görü$ $u cümle ile tekrarlamaktadır: “Biz; 
iktisadi hayatın en dinamik dayana&ı olan dürüst ve yurtsever hür te$ebbüse yol 
gösterici, te$vik edici, yardımcı bir davranı$ın en do&ru yol oldu&una inanmı$ızdır.”



Demek oluyor ki, Sayın Demirel Hükümetine göre iktisadi kalkınmamızın 
ba$lıca potansiyeli özel sektördür ve bu özel sektöre hükümetçe yardım en do&ru 
yoldur. Özel sektör büyük kapitalist çevreler anlamını ta$ımakta, böylece Sayın De-
mirel, “Türkiye kapitalist yolla kalkınabilir” demektedir.

Hükümet programında kamu sektörü, ba$lıca potansiyel kabul edilen özel sek-
töre katkıda bulunan bir yan kalkınma gücüdür. Buna ra&men programın 13’üncü 
sayfasında yabancı sermayenin kalkınmamızdaki önemine de&inilmekte ve $öyle 
denilmektedir: “Bu arada iç imkânlarımıza ek bir kaynak olarak yabancı sermayeyi 
yurt kalkınmasına yararlı oldu&u ölçüde te$vike devam edece&iz.”

Görülüyor ki, Adalet Partisi Hükümetinin Programı Türkiye’nin kalkınmasın-
da ba$lıca yükü özel sektöre vermekte, yabancı sermayeyi de ek kaynak saymakta-
dır. Kamu Sektörü ile kalkınmaya ayrılık ve önem verilmemektedir. !$te Sayın De-
mirel Hükümetini ba$arısızlı&a götürecek birinci yanlı$ yol, kendilerinin en do&ru 
yol olarak gördükleri kapitalist kalkınma yolu olur.

Yeni Hükümeti ba$arısızlı&a u&ratacak ikinci te$his hatası ise $udur: Progra-
mın 22’nci sayfasında deniliyor ki, “Mevcut düzenimizin Türkiye’nin kalkınmasına 
ve ilerlemesine engel olmadı&ına inanıyoruz.”

Bu görü$ yeni de&ildir. Bu kürsüde geçen dönemde Türkiye’nin bugünkü dü-
zeni uzun uzadıya tartı$ılmı$ düzenimizi bozuk bulanlar görü$lerini örnekleriyle 
açıklamı$lar, fakat Adalet Partisi bu görü$lere katılmamı$ kar$ı çıkmı$tır. Sayın 
Demirel ise seçim konu$maları sırasında düzenin de&i$mesini isteyenlere hâin 
diyecek kadar bu konuda ileri gitmi$lerdir. Hâlbuki bugün Türkiye’ye gerçekçi bir 
gözle baktı&ımız zaman düzenin bozuklu&unda $üphe kalmamaktadır. Türkiye’nin 
düzeninin bozuk yanları özellikle Sayın Bülent Ecevit tarafından bu kürsüde geni$ 
açıklamalarla ortaya konulmu$ idi. Türkiye’de bugün gerçekte bir kapitalist düzen 
dahi yoktur. Çünkü kapitalist düzenin de kendisine özge kuralları, disiplini vardır. 
Hâlbuki Türkiye’nin bugünkü düzeni tam bir kapkaç düzenidir, bir bozuk düzeni-
dir. Türkiye halen bir sosyal dengesizlikler ülkesidir.

Gerçek durumu bu olan bir memlekette, “Düzen bozuk de&ildir!” demek ve 
bugünkü düzenden $ikâyetçi olmamak, ancak bu düzenden yararlanarak kendi dü-
menini yürütenler için mümkündür. Bugün Devletin en yüksek maa$ı verdi&i sayın 
parlamenterlerin bile nasıl bir maddi sıkıntı içinde oldu&unu eski arkada$larımız 
pekiyi bilirler; yeni gelen sayın milletvekilleri de kısa süre sonra ö&reneceklerdir. Bu 
gerçekleri göre göre, “Bugünkü düzen iyi” demekte büyük bir te$his hatası vardır. 
Te$hisi yanlı$ koyunca da tedavi çaresini bulmak imkânsızdır.

Bu nedenlerle diyoruz ki, Adalet Partisi Hükümeti bu bozuk düzeni samimi-
yetle te$his etmedikçe, sömürülenleri koruyucu köklü tedbirler almadıkça, toprak 
da&ılımında, kredi da&ılımında adalet sa&lamadıkça, sa&lık ve e&itim hizmetlerini 
herkesin yararlanaca&ı bir duruma sokmadıkça ba$arıya ula$ma imkânı yoktur.

Hâlbuki Adalet Partisi düzenden memnun oldu&una göre elbet bu düzeni de-
&i$tirmeyecek fakir fakir olmakta, zengin zengin kalmakta devam edip gidecektir. 
Bu durumda nasıl kalkınır Türkiye?



Sayın arkada$larım, yeni Hükümetimiz, partisinin ana felsefesine ba&lı kala-
rak kalkınma yolu olarak özel sektörü, yani kapitalist kalkınma yolunu seçmi$tir. 
Biz diyoruz ki, az geli$mi$ ülkeler bu sistemle kalkınamaz. Niçin kalkınamaz? Bir 
kere Anayasamız Türkiye’nin kalkınmasında a&ırlı&ı özel sektöre de&il, kamu sek-
törüne tanımı$tır. Hükümet programı, bu yanı ile Anayasamızın temel felsefesine 
aykırı dü$mektedir. Burada bu görü$ümüzün do&rulu&unu tarafsız bir bilim adamı-
mızın çok isabetli açıklamasıyla ispat etmek istiyorum.

!stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi !dare Hukuku Profesörü Sayın Dr. Lütfi 
Duran, Milliyet gazetesinin 2 Kasım 1969 günkü sayısında çıkan bir açık oturum 
konu$masında $öyle demektedir: “Türk Anayasası, kalkınma felsefesi bakımından 
Devleti, yani kamu sektörünü esas almı$, özel sektörü ise onun yardımcısı kabul 
etmi$tir. Bu, Anayasanın muhtelif hükümlerinden çıkarılabilir. Türkiye Cumhuri-
yetinin bir sosyal Devlet olma karakteri belirtilmekle daha ba$langıçta bu husus 
ortaya konmaktadır. Kalkınma ile ilgili olan 41’inci ve plânlama ile ilgili 129’uncu 
madde hükümleri de bu yöndedir. 41’inci madde kalkınmayı Devletin ödevi olarak 
vasıflandırmı$ ve bu görevi (Millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdi&i önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak) olarak belirt-
mi$tir. 129’uncu madde de, Devlet Plânlama Te$kilâtı bir Anayasa kurumu olarak 
öngörülmü$ ve plân düzenlenmesi bakımından sıkı kayıt ve $artlar konulmu$tur.

Bütün bunların yanında ve daha da önemli olarak yeni Anayasa ba$ka memle-
ketlerde pek görülmeyecek $ekilde bir kamu te$ebbüsü kategorisi yaratmı$tır. Bun-
lar iktisadi alanda çalı$acak olan Devlet kurulu$larıdır.

Kısacası, bu ana hükümlerde bile hemen görülebilece&i gibi, yeni Anayasa, 
Türkiye’de kalkınmanın motorunu Devlette kabul etmi$, özel sektörü ise yardım-
cı saymı$tır. Halbuki Demirel Hükümetinin Programında bu Anayasa yorumuna 
tamamen ters bir $ekilde, özel sektör kalkınmanın motoru olarak ele alınmakta, 
kamu te$ebbüsü yan unsur sayılmaktadır.

Sayın arkada$larım, bir memleketin kalkınması ancak sanayile$mesiyle müm-
kündür. Henüz özel sektöründe sermaye birikimi mevcut olmayan az geli$mi$ 
memleketlerde özel sektör eliyle sanayile$mek, önce bâzı ki$ileri Devlet kesesinden 
zengin etmeyi gerektirmektedir, özel sektöre, yatırım yapsın diye, Devlet Hazine-
sinden ya da kredi kurulu$larından geni$ imkânlar sa&layacaksınız, kredi verecek-
siniz, muafiyetler tanıyacaksınız, vergi indirimleri yapacaksınız, te$vik fonuyla 
besleyeceksiniz. Adalet Partisinin bundan evvel izledi&i bu yol, özel sektöre Devlet 
kasasından para vermek, Anayasaya aykırı görüldü ve Anayasa Mahkemesi, Yetki 
Kanununu iptal etti.

Görülüyor ki, sanayile$mek için Devlet eliyle fert zengin etmek Anayasamıza 
pek uygun dü$müyor.

Diyelim ki, özel sektör eliyle, yani fertleri Devlet kasasından besleyerek sana-
yile$tiniz. Sonuç ne olacaktır? Özel sektör halkın ve Devletin sırtından yatırımlar 
yapacak, bundan büyük kâr sa&layacak, artık de&er tek ba$ına kendisine ait ola-



caktır. Kamu yararı bunun neresinde. Özel sektör büyük kârını yeni yatırımlara 
harcamaz. Lüks bir hayat kurar, kendisine ve keyfine bakar. Böylece de memlekette 
sosyal denge bozulur. Bol kazançlılar, affedersiniz, köpeklerine Avrupa’dan ithal 
malı mama getirirken, köydeki ya da gecekondudaki verimli vatanda$ ilâç parası 
bulamaz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Devletin üretti&i demirden, çimentodan aracılar hiç emeksiz milyonlar vurur, 
vatanda$ bunları maliyetinden çok pahalıya satın almak zorunda kalır. Bu, ticaret 
de&ildir, özel sektör dedi&iniz aracıyı aradan çekiniz, hem Devlet kendi imal etti&i 
maldan kâr edecektir, hem de tüketici daha ucuza malzeme sa&lamı$ olacaktır, özel 
sektör hem Devleti, hem halkı iki ba$lı olarak i$te böylece sömürmektedir. Aksine, 
Devlet eliyle yapılan yatırımların kârı ile derhal yeni yatırımlar yapılır, aynı zaman-
da i$çiler de sömürülmekten kurtulmu$ olur.

Yeni Hükümetimiz özel sektörden ayrı olarak bir de yabancı sermayenin kal-
kınmamızda yararlı olaca&ı kanısındadır. Bu inanı$ da yanlı$tır. Yabancı sermayeye 
bel ba&lamak asla çıkar yol de&ildir. Aslında yabancı sermaye yeni sömürgecili&in 
metodudur. Emperyalizm ça&ımızda silâhla de&il, kapital ile girmektedir bir ülkeye. 
Çünkü bir memlekette yabancı sermaye arttıkça, bu sermayeyi getirenler iç i$lerine 
ve mevzuata da karı$maya ba$larlar. Siyasi ba&lantılar olmamak kaydıyla devletten 
devlete dı$ krediler zararlı olmayabilir. Ancak, yabancı $irketler eliyle giren, a$ırı 
kâr eden ve bu kârını da transfer eden, ihracat yapmayan yabancı sermaye getirdi-
&inden fazlasını götürerek memlekete hiçbir yararı dokunmamakta, yerli ve millî 
sanayi de baltalamaktadır.

Türkiye’ye 1953’ten 1968 yılına kadar onbe$ yılda 85.168.122 dolar yaban-
cı sermaye girmi$tir. Doları on liradan hesap edecek olursanız, 850 milyon liralık 
yabancı sermayenin 346 milyon lirası, yani %40’ı kâr transferi olarak tekrar yurt 
dı$ına çıkartılmı$tır. 1964 yılından itibaren kâr transferi birdenbire yükselerek yıl-
da 15 milyon liradan 78 milyon liraya çıkmı$tır. Bir kısım yabancı sermaye kisvesi 
altında yurdumuza giren para ise, daha önce çe$itli yollarla Türkiye’den kaçırılmı$ 
paralardır. !lâç, oto lâsti&i yapan yabancı $irketler en büyük kârı sa&lamakta, bunu 
da fiyatlarındaki a$ırı pahalılıkla yapmaktadırlar.

Sayın Necmettin Erbakan, 26 Eylül 1969 günü Cumhuriyet Gazetesinde çıkan 
demecinde bu konuda $u gerçe&i ortaya koymu$tur: 

“Yaptıkları montaj kamyonunu, hiç içleri sızlamadan 140 bin liraya satarlar. 
Oysa bu kamyonun dünya piyasasındaki de&eri 56 bin liradır. Üstelik montaj fabri-
kasından her kamyon için en az 56 bin lira da dı$arı gider. Korkunç bir çark. Yaban-
cı sermayenin ve montajcıların marifeti bu!...”

!$te Hükümet, kayna&ı $üpheli, bir kısmı Türkiye’den kaçırılmı$ olan paraların 
tekrar yurda sokulmasıyla meydana gelen yabancı sermayeden imdat ummaktadır. 
A$ırı kârları ile tam bir sömürü rolü oynayan, millî sanayimizin geli$mesini balta-
layan, kâr transferi ile dı$ ticaret dengesini alt üst eden, ithalât yapmayan yabancı 
sermayeye bel ba&lamakla Türkiye’nin kalkınması gerçekle$emez. Bir ya& fabrikası 



yıllık kazancını dı$arıya transfer etmek suretiyle her iki yılda Türkiye’den bir fabri-
kayı dı$arıya uçurmaktadır.

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde çok tartı$ılmı$ bir toprak reformu konumuz 
vardır. Hükümet programında ne toprak reformundan, ne de ciddî bir vergi refor-
mundan söz edilmemektedir. Toprak da&ılımındaki adaleti sa&lamak, verimi artır-
mak, toprak gelirindeki payla$mayı hakkaniyete ula$tırmak, toprak köleli&ine son 
vermek, topraktaki sömürüyü önlemek, tarımdan sanayiye kaynak aktarmak için 
toprak reformu $arttır.

Nitekim Anayasamızın 37’nci maddesi bu reformu yapmayı Devlete görev ola-
rak vermektedir.

Be$bin üyesi olan Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasının 1965 yılında yaptı&ı 
ve Sayın Ba$bakanın da katıldı&ı birinci teknik kongrede toprak reformu yapılması 
mütehassıs ziraatçılar tarafından karara ba&lanmı$tır. Bu kongre zabıtlarını ihtiva 
eden kitabın 219’uncu sayfalında $öyle denilmektedir: 

“Bünyesel de&i$iklik ancak toprak reformu ile gerçekle$tirilebilece&ine göre, 
tarımımızın geli$mesi için a$a&ıdaki amaçlarla toprak reformunu zorunlu görmek-
teyiz.”

Bunu be$bin ziraat mühendisi söylüyor. Bu amaçlar uzun oldu&u için vaktinizi 
almayaca&ım. Ancak amaçlar, bizim de toprak reformunu savunurken ileri sürdü-
&ümüz amaçlardır.

Sayın Demirel, 1965 seçimlerinden önce verdi&i 8 A&ustos 1965 tarihli Milli-
yet Gazetesindeki demecinde bu konuda aynen $unu söylemi$ ve $u açık taahhütte 
bulunmu$tu: “!ktidara gelir gelmez ele alaca&ımız tasarılardan biri toprak reformu 
olacaktır.”

Hâlbuki Sayın Demirel iktidara 1965 de gelmi$, toprak reformu yapmamı$tır. 
Bizim teklifimiz Anayasa Komisyonunda uyutulmu$, Ziraat Bakanı Da&da$, Hükü-
metin bir tasarı hazırladı&ını, komisyonda ısrarla söyledi&i halde, geçen dönemde 
bu tasarı bir türlü Meclise verilmemi$tir.

Sayın Demirel, Parti iktidara geçtikten sonra toprak reformuna yana$mamı$-
tır. "imdi ise tamamen kar$ı çıkmaktadır. 12 Ekim 1969 tarihli Milliyet Gazetesin-
de çıkan bir demecinde Sayın Ba$kan $öyle demektedir: “Türkiye’de toprak reformu 
yapılmasına lüzum ve imkân yoktur. Çünkü Türkiye’de bir toprak reformu ile da&ı-
tılacak toprak yoktur.”

O halde Sayın Ba$bakana sormak lâzımdır, Anayasanın 37’nci maddesini ne 
yapaca&ız? (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Zamanın kısalı&ı, konunun derinli&ine girmeme mânidir. Ancak Türkiye’de 
toprak açlı&ını gidermek, Anayasanın bir emrini yerine getirmek, ziraatte kalkın-
mamızı sa&lamak için toprak reformu $arttır. Yeni Hükümetin programında bu ko-
nuda her hangi bir taahhüt mevcut de&ildir. Anla$ılıyor ki, Sayın Ba$bakanın ki$isel 
görü$ü Hükümete hâkim olmu$tur.



Yalnız $unu bilelim ki, Türkiye’de toprak reformu yapılmadıkça gerçek bir kal-
kınma dü$ünülemez. Sayın Demirel buna yana$madı&ına göre, ba$arıya ula$masına 
da imkân olmayacaktır.

Sayın milletvekilleri, temel felsefesi, dünya görü$ü, kalkınma için seçti&i me-
tot bakımından Adalet Partisinin Türkiye’yi kalkındırması mümkün de&ildir. An-
cak, demokratik rejim içersinde genel oyla seçilmi$ bir iktidar olarak dört yıl daha 
Türkiye’nin kaderinde söz sahibi olacaklardır.

Bu arada, Hükümet programında pek çok perakende vaatler de görülmektedir. 
Be$ikteki çocuktan bir aya&ı çukurdaki ihtiyara kadar her ya$tan her meslek ve sı-
nıftan vatanda$a, kendilerine cazip gelecek yeni teklifler ve vaatler listesi $eklinde-
ki programın gerçekle$me imkânı mevcut de&ildir. Çünkü bu vaatler bir sistemden 
yoksundur. Aynı zamanda Adalet Partisine güvenimiz kalmamı$tır. !$te elimizde 
bundan 4 yıl önce bu Mecliste okunmu$ ve Adalet Partisi oylarıyla güvenoyu almı$ 
1’inci Demirel Hükümetinin bir programı var ve 4 yıllık iktidarının sonucu ortada. 
Bu 4 yıl, tam asayi$sizlik, fiyatlarda yükselme, partizanlık, Anayasa kurulu$larına 
saygısızlık, irticai ok$ama, sanat okulları yerine ihtiyaçtan çok imam-hatip okul-
ları açma, petrol ve maden dâvamızda millî menfaatlere taban tabana zıt kararlar 
almakla geçmi$, devrimci ve ilerici ö&retmenlere hiç acınmadan kıyılmı$, köylünün 
ve çiftçinin malı de&erlendirilmemi$ iç ve dı$ borçlarımız 1965’de 25 milyar lira 
iken Adalet Partisinin 4 yıllık iktidarı sırasında 14 milyar lira artarak 39 milyar 
liraya yükselmi$tir.

!stanbul’da, Taksim’de, Konya’da, Kayseri’de, Tunceli’de sırtını Adalet Partisine 
dayayan ve Hükümetten cesaret alan kara dü$ünceli bâzı topluluklar âdeta kazan 
kaldırmı$lar, kendilerine dü$man saydıkları aydınlara, gençlere, ö&retmenlere, ti-
yatro sanatçılarına, kitap evlerine, masum kadınlara saldırmı$lar, yakmı$lar, yık-
mı$lardır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Esato&lu, vaktiniz tamam, lütfen cümlenizi ba&layın.

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — Bir sayfam kaldı, Sayın 
Ba$kanım.

Sayın arkada$larım, Türkiye’de demokrasinin kurulması ve demokrasinin ya-
$amasının ba$ savunucusu olan bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir 
arkadasınız olarak demokratik rejim içinde genel oyla i$ba$ına gelen Sayın Demirel 
Hükümetine kar$ı, iktidarı sırasında saygılı olaca&ımızdan $üphe yoktur.

Ancak yukarda arz etti&im gibi, tenkitlerimizi söyleyece&iz. Sayın Ba$bakan 
Hükümet programında “Hangi istikametten gelirse gelsin memleket için faydalı gö-
rü$lerden yararlanaca&ız.” demektedir. (A.P. sıralarından “faydalı” sesleri)

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — Evet, faydalıdır, bunlar. 
Ancak yukarda arz etti&im gibi, bir yandan büyük i$ çevrelerinin, öte yandan ilim 
yayma derne&inin deste&i, bâzı partizan vali, kaymakam ve idare adamlarının gay-
retke$li&i, bir kısım halkın fanatik ba&lılı&ı sonunda eskiye oranla oy kaybederek 



iktidara gelen Adalet Partisi için önümüzdeki 4 yılın ba$arılı geçme ihtimali mevcut 
de&ildir. Nitekim 1965-1969 arasındaki 4 yılda çok $ey kaybettik ve iflâsın e$i&ine 
geldik. Buna kar$ılık Anayasanın emretti&i hiçbir ciddî ve büyük reform yapılma-
mı$tır, önümüzdeki 4 yıl içinde de Türkiye’nin bozuk düzeni de&i$meyecek, iç ve 
dı$ sömürü sürüp gidecektir.

Sayın Demirel 12 seçimlerinden sonra verdi&i ilk demecinde, “önümüzdeki 4 
yıl içinde 2’nci Türkiye’yi kuraca&ız.” demi$tir. Bizim içten dile&imiz $udur: 

Önümüzdeki 4 yıl içinde Sayın Demirel elimizdeki 1’inci Türkiye’yi yıkmasın 
da, biz 2’nci Türkiye’yi kurmasından vazgeçtik. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Vaktiniz tamam, Sayın Esato&lu.

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — Bir iki cümle kaldı, Sayın 
Ba$kanım.

BA$KAN — Vaktiniz geçti Sayın Esato&lu, lütfen son cümlenizi söyleyin efen-
dim.

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — Temel felsefesini, ekono-
mik görü$lerini iyi bildi&imiz ve programını açık seçik ele$tirdi&imiz Adalet Partisi 
iktidarının kalkınmamızı gerçekle$tirebilece&ine inanmıyorum, ama kötümser de 
de&iliz, ümidimiz halktadır, halka gidece&iz, gerçekleri anlatmaya...

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

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — Düzenin bozuklu&unu an-
latmaya devam edece&iz. Halk ço&unlu&unu kapitalist ve tutucu Adalet Partisinden 
kopararak bizzat kendi iktidarını kuraca&ız ve bu bozuk düzeni mutlaka de&i$ti-
rece&iz. !$te Türkiye ancak o zaman kurtulacak, gerçek kalkınma kapitalist yolla 
de&il, Anayasamızın gösterdi&i halkçı ve toplumcu yolla olacak, kalkınmanın ni-
metlerinden de sömürücüler de&il halk kendi yararlanacaktır.

BA$KAN — Sayın Esato&lu, lütfen cümlenizi ba&layın...

SALÂHATT"N HAKKI ESATO%LU (Devamla) — O günler uzak de&ildir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Kenan Mümtaz Akı$ık, buyurun efendim.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Bitlis) — Sayın Ba$kan, saygı de&er milletvekil-
leri arkada$larım;

Zamanın tahdit edilmi$ oldu&unu hesaba katarak konu$malarımı sadece Hü-
kümet programının i$aret etti&i geri kalmı$ illerin kalkınmasıyla ilgili özel plânlama 
üzerinde toplayaca&ım.

Hemen arz edeyim ki, 1950’den evvelki programlar hariç bugüne kadar bu $e-
kilde programa girmeyen bu konunun halen önümüze çıkan özellikleri içinde de-
taylı olarak Hükümet programına girdi&ini görmekle memnuniyet içindeyiz, $ayanı 
$ükran sayarız.



Yalnız programın tümü olarak sadece vaadlerden ibaret kalan bir nitelik ta$ıdı-
&ının - do&ru veya yanlı$ ihsas etti&imiz için - endi$e ediyoruz ki, bu da o vasıfta bir 
temenni veya hayal olsun.

Bundan evvel sayın iktidar yetkililerinden birisinin aynı bölgede, bir ilçede 4 
milyon zirai kredi yerine 20 bin lira göndermesi gibi vait $eklinde olursa veyahut 
“Sözümüz senettir, bunun üzerinde duraca&ız.” denip de sonradan unutulmu$ bir 
vait niteli&inde olursa, i$te o zaman üzülürüz.

Bütün bu ku$kularımıza mahal bırakmamak sayın iktidar yetkililerinin elinde-
dir. Elindedir ve konuyu hakikaten bütün ciddiyetiyle sayın iktidar yetkililerinin ele 
alması lâzım geldi&ine de kaniiz.

Bunu böyle dü$ünürken, biz çok daha ileri giderek bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin itibarı, haysiyeti meselesi olarak ele aldı&ımızı da yüksek huzurlarınızda 
arz etmek isteriz.

Biz dü$ünüyoruz ki, bu ça&da Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde bugün 
önümüze çıkan, bahsimize konu olan illerden birisi gibi bir ilin kalması, her $eyden 
evvel $erefli Türk Devletinin itibarına lâyık olmayan bir hâdisedir.

Yüksek malûmunuzdur, bu konu seneler senesi alerji yaratan bir konu olarak 
ele alınmı$tır; birçok niyetlerin arkasında önünde i$lenmi$tir. Mesele üzerinde 
durulmak lâzım geldi&inde büyük tepkilere mesnedat edilmi$tir, alerjilerin temeli 
olmu$tur. Daha 2 sene evveline kadar Sayın Cumhurba$kanının bu illerden birisi-
ni ziyareti sırasında ihtiyaçlar ileri sürüp de, bunun sadece bir özel plânlama, özel 
Devlet plânlamasıyla giderilebilece&i noktai nazarı savunuldu&u zaman tahmin 
edilmedik, umulmadık bir tepki dahi görülmü$tür.

O günden bugüne hiç olmazsa meselenin bir Hükümet programına girmi$ ol-
masını hakikaten büyük a$ama sayıyoruz ve takdire $ayan da görüyoruz. E&er az 
evvel arz etti&im ku$kular olmasa, e&er bugüne kadar olan tatbikatın ve progra-
mın özelli&inden gelen bâzı endi$elerimiz olmasa, muhterem grup arkada$larım 
alınmasınlar, ama sadece bu plânlama üzerinde Hükümet programına olumlu oy 
vermeyi çok arzu ederdim. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, i$ a&ırdır, i$ bir Devlet $erefiyle mukayese edilmeyecek 
derecede fecidir, fakat bunun yanında ve bunun kadar daha feci olarak insancıl duy-
gularla imtizaç edemeyecek kadar da insan haysiyetini kırıcıdır.

!skandinav memleketlerinden bir $ahsın sırf insanlık duygularını tatmin için 
Afrika yamyamları arasına kadar gidip çalı$mak hizmetini, biz Do&u’da kendi aydın-
larımızdan, kendi insanlarımızdan beklemek zorundayız, bekliyoruz ve bu bekleme 
duygularımızı, kim ne derse desin, kim hangi de&erler içinde ele alırsa alsın, Yüksek 
Huzurunuzda ve her yerde açıklamakla da hem vazifeliyiz, hem yükümlüyüz.

Tâbirimi mazur görün, bir bakıma bugüne kadar, Do&u, Devletin himaye gü-
cünden, yükseltici gücünden faydalanmamı$ bir yerdir. Sözlerimi yalnız Do&u üze-
rinde topluyorum. Bunun dayandı&ı nedenler vardır. Sadece ekonomik ve sosyal 



gerilemeler içinde veyahut bunun a&ırlıkları ile me$bu illerimiz bulunabilir, ama 
Do&u’daki iller gibi bir Devletin sadece tahrip edici gücünü Devlet olarak tanıyan 
illerimiz yine Do&u’da görülebilir.

Muhterem arkada$lar, bugün birçok hâdiseler üzerinde durulur. Seçimler-
de bazı baskılardan bahsedilir, Do&u’daki akla gelmedik huzursuzluklar, anar$iler 
üzerinde bâzı emsaller gösterilir. Bunların hemen hemen tamamı do&rudur, fakat 
orada Devlet, Devlet olma vasfından uzak bulundu&u için, vatanda$ himayeyi, in-
sanlık haklarını, bugünkü düzenimiz için bâzı kanun dı$ı olan yollarda aramakta 
mazur kalmı$tır. Devletten ezinti görmü$tür, nüfuz sahibine sı&ınmı$tır. Devletten 
himaye görmemi$tir, otunun yanmaması için, hayvanının çalınmaması için veya-
hut sıhhatinin muhafazası için aynı mahiyetteki nüfuz sahibine sı&ınmı$tır. Bu sı-
&ınmalar, kim ne derse desin, o sı&ınmayı kabul eden nüfuzlu $ahsın aleyhine hiçbir 
zaman hiçbir kimse tarafından kötü olarak kullanılmayı gerektiren bir hal de&ildir. 
Benim nazarımda, müsaadenize, müsait bulmasanız bile benim nazarımda bu bir 
zarurettir ve hattâ bugün sömürücü, nüfuz sahibi, $u sıfat altında, bu sıfat altında 
önümüze çıkan ki$iye kar$ı, Devletin hükmüferma olmadı&ı yerde, biraz te$ekkür 
etmek lâzım geliyor.

Devlet, orada zor $artına ba$vurdu&u zaman, sadece, zorun her yerde oldu&u 
gibi ortaya koydu&u esas üzere, ehliyetsizini, orada ko$ulların icabı giderilmesi veya 
kuvvetlendirilmesi için neler lâzım geldi&i hakkında, bilgisizli&ini göstermi$tir. "a-
hıslarda daha nerede zor varsa, nerede asabiyet varsa orada beceriksizlik vardır. Bu-
gün, isim söylemeden arz edeyim, yetkili ki$ilerimiz arasında hiç olmazsa hâdiseler 
önünde asabiyetine hâkim odan ki$ilerimiz, ne kadar kusurlu olursa olsun, sadece 
bu yönüyle takdir görmektedirler. Devlet için de böyledir, bütün ki$iler için de böy-
ledir. Biz orada ki zorlu&un, orayı tanımayan ki$ilerin elinde yetkinin bırakılmasın-
dan do&du&unu görmekteyiz.

Bir kere tanıma konusunda, kabul etmek lâzımdır ki, ne türlü olunsa olsun sos-
yal, ekonomik veyahut e&er bu hususta bir endi$e izhar eden arkada$larımız varsa, 
etnik yönlerden bir uzmanlar heyetinin bu konuda tam inceleme yapması lâzımdır. 
Belki çok mücerret gelecektir bu lâflarım bâzılarınıza, fakat muhterem arkada$-
larım kabul buyurun, oradaki $artları ömrü boyunca de&il, mahdut bir süre için 
ya$amayan kimse hakikaten bunları anlamakta mazur sayılabilir, fakat Hükümet 
olarak iktidara gelmi$ bir kimsenin, bir millet temsilcisi olarak Yüksek Meclisinize 
katılmı$ bir kimsenin bunları bilmemezlikten gelmesi, artık kendi lehine mazereti 
ifade edecek bir hal sayılamaz. Birçok sebepler, birçok çareler dü$ünülebilir, fakat 
bu çarelerin ba$ında e&itim ve ö&retim noksanlı&ını gidermekle beraber ve belki 
bundan daha evvel bugünkü sefaletin önüne geçici çarelerin aranması $arttır. Bu-
güne kadar Yüksek malûmunuz, Do&u bir bölge adıdır; Türkiye’de bir bölge adı. 
Hâlbuki hakikatte ve aslında Do&u bir bölge adı de&ildir; Do&u açlı&ın adıdır, sefa-
letin adıdır, cehaletin adıdır ve bunların arkasından gelen her $eyin adıdır, bir bölge 
adı de&ildir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)



Biz, Do&u’daki bu vasıfları bakımından Yüksek Huzurunuzda, e&er bölge adı 
ile tâbirimi mazur görmeden kabul ederseniz, bölge aldı ile adlandıraca&ımız bütün 
bölgelerden istirham ediyoruz ki, i$te bir Do&u önümüzde... Bizim di&er güneyimiz, 
kuzeyimiz ve batımız Do&u’ya sırf !skandinavya’dan, Afrika yamyamları içine güde-
cek insanların gösterdi&i insancıl duygular içinde Do&u’ya yönelelim. Bu, bizim bir 
borcumuzdur, bu bizim ahlak anlayı$ımız olmalıdır, insancıl anlayı$ımız olmalıdır. 
E&er ter $eyin üstünde uhrevi duygularını tutan kimseler varsa, i$te onların da ba-
$ında gelen duyguların, dü$üncelerin aslı olmalıdır.

E&itim esastır. Küçük gördü&ümüz, alçak, yahut a$a&ılık duyguları içinde takip 
etti&imiz bir kütlenin e&itimi esastır, ama bugünkü e&itim politikasında maalesef 
esas $u: Bir muhtarlı&a 15 tane köy ba&lanır, 15 köyün sadece birisine, yani muh-
tarın oturdu&u köye okul yapılır, di&er ondördüne yapılmaz. Ondördünde oturan 
vatanda$ Hükümete müracaat etti&i zaman; “Senin muhtarlı&ında okul vardır, sana 
okul yapmayaca&ız...” O vatanda$ çocu&unu... (A.P. sıralarından, “Yer söyle, yer” sesi, 
gürültüler)

YUSUF Z"YA YILMAZ (Adıyaman) — Bütün Anadolu... Canım neye öyle 
söylüyorsunuz... Her yerde... Adana’da öyle, Bitlis’te öyle, Mu$ta öyle... Her tarafta 
öyle. Ba$bakan da orada dudak büküyor, bu do&ru sözler kar$ısında dudak bükü-
yor... (A.P. sıralarından anla"ılmayan müdahaleler)

BA$KAN — Siz söz almadan konu$uyorsunuz.. (A.P. ve C.H.P. sıralarından kar-
"ılıklı anla"ılmayan müdahaleler) Arkada$lar, kar$ılıklı konu$mayın.

Siz de söz almadan kalktınız, bütün öfkenizi bo$alttınız beyefendi. Bu $ekil-
de olmaz müzakereler. (A.P. ve C.H.P. sıralarından anla"ılmayan müdahaleler) Siz de 
efendim, siz de, lütfen siz de müdahale etmeyin.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Sayın arkada$lar, biraz evvel arz 
ettim, hakikaten haklısınız ve onu, Sayın Ba$kanımın da buyurdukları $ekilde, e&er 
usulüne uygun $ekilde yaparsanız hem benim zamanım kaybolmaz, hem de biz 
müspet cevap veririz.

Demek ki, $u anda iki nokta gerçekle$mi$tir. Bu noktalardan birisi; Do&u’yu 
bilmiyoruz o halde beyefendi, ısrarınız bana bunu gösterdi, bir. !kincisi, asabiyet 
aczin ihzarıdır, bu da tahakkuk etti, iki. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın arkada$ım, bu verdi&im örnek Bitlis’in Hizan ve Mutki ilçesindedir. 18 
köyün ba&lı oldu&u, 15 mezra adı altında köyün ba&lı oldu&u bir muhtarlık...

SABR" KESK"N (Kastamonu) — Mezra ba$ka. Mezra mahalledir.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Beyefendi, mezra e&er mahalle ol-
saydı, bu meseleyi Yüksek Huzurunuza getirmezdim. Bir mezra ile köyü karı$tır-
mayacak kadar o muhiti bilen bir kimseyim. Öyle mezralar vardır ki, bu mezralar 
ana köye 10 kilometre uzaktadır beyefendi, öyle köyler vardır ki, ilçe merkezine 
ancak üç günde geliniyor. Zaten “Do&u tanınmıyor” derken benim kastım nedir?

BA$KAN — Sayın Akı$ık, bir dakikanızı rica edece&im.



Muhterem arkada$larım, $imdi Sayın Ba$bakan söz istemi$tir. Yalnız Sayın 
Akı$ık’a de&il, sabahtan beri konu$an bütün hatiplere gerekli cevabı, uygun gördü-
&ü cevabı verecektir. Çok rica ederim yerinizden müdahale etmeyiniz ve konu$ma-
ların $imdiye kadarki, güzel seyrini sonuna kadar devam ettirelim.

Buyurun Sayın Akı$ık.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Te$ekkür ederim, efendim.

Aynı köyün vatanda$ı; “O halde köyüme okul yapın” dedi&inde, “Senin muh-
tarlı&ında okul vardır.” deniyor. “O halde çocu&umu yatılı bölge okulunda okutun” 
dedi&inde aynı cevap veriliyor: ”Canım senin köyünde okul var.” Muhtarlıkta olan 
okul 15 köye yapılmı$ okul oldu&u gibi, bütün ihtiyaçları da bu $ekilde kar$ılanıyor. 
Su istedi&i zaman böyle, cami istedi&i zaman böyle, yol istedi&i zaman böyle ve bu 
maalesef Do&u’da bir idare politikası.

Muhterem arkada$lar, sadece gazete malûmatı dahi ki, huzurunuzda biraz da 
sitemle bahsedeyim, çok $erefli basınımız, her zaman övündü&ümüz basın, akla 
gelmedik meseleleri dünyanın kö$e ve buca&ından aktarırlar, aktarılır gazetelerimi-
ze ve biz orada okuruz, fakat o aktarılan meselelerin belki çok daha a&ır $artlar için-
de olanını biz ya$arız, ama onlar gelmez. Muhterem basın mensuplarından Bitlis’e 
kadar $eref vermi$ kimselere, ben Mut ve Hizan’ı hassaten germelerini istirham 
ettim; bir kısmı ikinci geli$lerinde bunu yapacaklarına söz verdikleri halde gelme-
diler, i$te derdiniz bu. Derdimiz; hiç olmazsa basın yoluyla bu meseleyi muhterem 
huzurlarınıza, umumi efkâra intikal ettirebilmektir. Belki o yoldan meselelerimizin 
çözümünü görece&iz. Bu yoldan görmek hususundaki ısrarımızın sebebi de, bugü-
ne kadar akla gelmedik meseleler yüzünden, bazen çok sade, çok basit meseleler 
yüzünden bu bölge için yakı$tırılmı$ yüklerin ortadan kaldırılmasıdır.

Muhterem arkada$lar, zamanın dar oldu&una, kısa oldu&una bakarak bu hu-
susta daha fazla ileri gitmeyece&im, yalnız Türkiye’de 21 tane ba$arısız lisenin 
19’unun Do&u’da oldu&unu söylemekle yetinece&im.

Mut ilçesinde tek bir ailenin senelik kazancının 275 lirayı geçmedi&ini söyle-
mekle yetinece&im ve bir köylünün bana söyledi&ini aynen size tekrar edeyim; dede-
sinin dedesinden beri akdarı ziraati yapıp, onu yiyip idamei hayat etmeye mahkûm 
olan $ahsın torunlarının dahi buna mahkûm oldu&unu söylemekle iktifa edece&im.

E&er muhterem heyetinizin, sözlerim kar$ısında itibara de&er hususiyet bul-
mamazlık gibi bir hükmü varsa memleket oradadır; heyet kurabilirsiniz, tetkik he-
yeti kurabilirsiniz, sırasına göre masrafım dahi bana yükleyebilirsiniz, biz bunları 
o yolla ispat edebiliriz.

Muhterem arkada$larım, mühim bir mesele olarak $unu da arz edeyim...

BA$KAN — Bir dakikanız var Sayın Akı$ık.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Bu da buradaki Devlet memurla-
rının durumudur. Memurlar iki grup olarak oraya gelir. Birisi sürgünlerdir, birisi 
stajdan yeni çıkmı$ kimselerdir. Bu büyük bir sorundur bizim nazarımızda. Stajdan 



çıkmı$ kimseler yetkilerinin en a&ır $ekli içinde nelerin nerelere kadar uzadı&ını 
ö&renmek niyetiyle hareket ederler. Sürgün gelmi$ kimseler ise Ankara’da u&radı&ı 
kadrin yükünü oradaki vatanda$a çektirmek isteyen kimselerdir. Ve bu yüzden çok 
fecidir; - belki siz yine kabul etmeyeceksiniz ama dedi&im gibi ispatı her zaman 
mümkündür - orada kanun tatbikatı ayrı bir mantık ve anlayı$ içindedir. Kanunlar 
en a&ır $ekliyle, en insafsız $ekliyle, hattâ ço&u zaman insan haysiyetine en kırıcı 
darbe vurucu $ekliyle tatbik edilir. Bu ispatlanacak bir mesele de&ildir.

BA$KAN — Vaktiniz tamam Sayın Akı$ık. Lütfen cümlenizi tamamlayınız 
efendim.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Yine sözlerimin ba$ına dönüyo-
rum; buraları kalkındırmak Türkiye Cumhuriyetinin $erefi ve itibarı meselesidir. 
Bu bir. Bu itibarı Yüce Meclisiniz ve muhterem Hükümet heyetiniz kabul etti&i tak-
dirde ba$vuraca&ı sade yollar vardır.

Birincisi; oraya kaliteli memur getirecektir. Kaliteli memur getirmenin $artı: 
!ki misli maa$, meselâ 1/5 kıdem. Bu ba$ka türlü olmuyor.

!kincisi; özel fon ayıracaktır. Bu fon, “Do&u kalkınması” yahut “Geri kalmı$ iller 
kalkınması” adı altında muayyen gelir kaynaklarına ba&lanacaktır, bütçeden temin 
edilecektir, petrol gelirlerinden temin edilecektir, e&er kalmı$sa...

BA$KAN — Sayın Akı$ık, vaktiniz geçiyor, efendim.

KENAN MÜMTAZ AKI$IK (Devamla) — Özür dilerim, zaten farkındayım 
ki, bu konu 20 dakikalık bir zaman içinde, hele böyle muhterem ve çok müdekkik 
tenkitlerinizin tesiri altında ele alınacak bir konu de&ildi. Di&er konulara zaten te-
mas etmemem de bir isabet oldu, ama in$allah devre sonuna kadar sizinle bunu çok 
uzun boylu konu$aca&ız.

Dinledi&iniz için te$ekkür ederim efendim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan söz istemi$tir. Buyurun Sayın Ba$bakan. (A.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri "iddetli alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mecli-
sin sayın üyeleri; 6,5 saate yakın bir zamandır devam eden, Hükümet programı ile 
ilgili olarak serd edilmi$ mütalâaları, tenkitleri, izhar edilmi$ temennileri cevaplan-
dırmak üzere huzurunuza geldi&im $u anda hepinize saygılarımı sunuyorum. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Ana muhalefet Partisi ve grubu bulunan G.P. adına yapılmı$ bulunan tenkitler 
ve $ahıslar adına yapılmı$ bulunan tenkitleri bir tasnife tabi tutmadan cevaplandı-
raca&ım, takdir buyuracaksınız ki, bir tasnife tabi tutmak için kâfi zaman mevcut 
de&ildir.

Bugün burada serd edilmi$ olan mütalâaların büyük bir kısmının, hemen he-
men hepsinin seçim meydanlarında, radyolarda bundan üç hafta evvel kerrat ile 
tekrarlandı&ı bir gerçektir.



1965-1969 döneminde, 1965 Hükümet programı müzakere edilirken daha 
sonra her bütçede, komisyonda, bütçenin tümü üzerinde, bütçenin sonunda da 
aynı mütalâalar, aynı tenkitler tekrarlanmı$tır. Bugün burada yeniden seçimle gel-
mi$ bulunan, yenilenmi$ bulunan Yüce Heyetinize, bir kısmı tekrar dahi olsa, bâzı 
mütalâaları serd edece&im.

Aslında söylenen $eylerin hemen hepsi istisnasız, 1965-1969 döneminin za-
bıtları tatkik edilirse görülece&i üzere, cevaplanmı$tır, vesikalarla, delillerle vuzuha 
götürülmü$tür.

"u hususu ifade edeyim; 1969 seçim beyannameleriyle siyasi partilerimiz aziz 
milletimizin önüne çıktılar. Hep beraber çıktık, hepimiz çıktık, müsavi $artlarla 
çıktık, herkes e$it olarak çıktı. Bir $ikâyeti olan varsa e$it $artlarla çıkmadık diye, bu 
kürsü açıklar, hür matbuat açıktır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) 
Gelirsiniz, söylersiniz, cevap veririz, cevap vermeye de&er gördü&ümüz müddetçe, 
ama birtakım ipe - sapa gelmez $eyleri alt alta koyar da alın bunların cevabını ve-
riniz derseniz, bunların da cevabını vermeyiz. (A.P. sıralarından alkı"lar) Ben sizi, 
konu$macıları altıbuçuk saat dinledim. E&er rahat dinlerseniz üzülerek bâzı $eyleri 
söyleyece&im. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben burada otururken 
dahi lâf atacak kadar bir asabi hırçınlı&ın içinde olmanın mânasını anlamıyorum. 
Biz burada Hükümet programını müzakere ediyoruz. Hükümet programı için za-
man tahdidi koymaksızın konu$ma serbest, Grup sözcünüz ikibuçuk saate yakın 
görü$tü. Daha isterse daha da görü$ür. Sözcüleriniz yine görü$tü. Bu itibarla ben 
grup sözcülerinizin, de&erli Parlâmentomuzun de&erli üyelerinin söylemi$ oldukla-
rı hususlara kendi mesuliyetim dâhilinde ve temsil etti&im felsefenin, Adalet Par-
tisi siyasi felsefesinin ve o felsefenin icabı olarak ortaya konmu$ bulunan hukukî 
dokümanların, parti programının, seçim beyannamesinin, !kinci Be$ Yıllık Plânın 
çerçevesi içerisinde tenkitlere cevaplar arz edece&im.

"unu ifade edeyim evvelâ, anamuhalefet partisinin sayın sözcüsünün ve ana-
muhalefet partisi mensubu iki de&erli milletvekilinin görü$lerine cevap verece&im. 
Bu görü$lerin içerisinde çe$itli hususlar, çe$itli konular vardır. Bu konulara geç-
meden evvel bâzı yanlı$ rakamlara dayanan, yanlı$ bilgilere dayanan mütalâaların 
burada ifade edildi&ini söyleyeyim. Burada gelip sistemi tenkit etmek, düzeni be-
&enmemek, bunların hepsini çok dinledik. Yalnız be&enmedi&iniz bu düzenin ye-
rine ne koyaca&ınıza bu zamana kadar kimse gelip buradan cevap vermedi. (A.P. 
sıralarından alkı"lar) Bir ya& fabrikası yapılmı$ da, bu ya& fabrikası her sene iki 
ya& fabrikası götürüyormu$ da, bir lâstik fabrikası yapılmı$ da, bir ilâç fabrikası 
yapılmı$ da... Bunları bize niye söylüyorsunuz? Söyledi&iniz $eylerin belgelerini, 
müsaadelerini veren sizsiniz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) Yani 
kimi kime $ikâyet ediyorsunuz? E&er söyledi&iniz ya& fabrikası Unilever fabrikası 
ise, 1950’den evvel müsaadesi verilmi$. Türkiye’de 1961’den evvel lâstik fabrikası 



yok, söyledi&iniz lâstik fabrikaları Good-Year ise US. Royal ise 1961’de verilmi$ mü-
saadeleri. Kimi kime $ikâyet ediyorsunuz? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli 
alkı"lar) "ikâyet etti&iniz fabrikalar montaj fabrikaları ise, müsaadeleri 1961-1965 
arasında verilmi$. "ikâyet etti&iniz Pepsi-Cola, Coca-Cola fabrikaları ise müsaade-
leri 1961-1965 arasında verilmi$. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) 
Yani bir de sizi, biz mi teselli edece&iz $ikâyetleriniz kar$ısında? (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar, gülü"meler)

E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Tuborku kim verdi? Efes Pilseni kim verdi?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Üç aded lâstik fabrikası, 
yedi aded ilâç ambalaj fabrikası, sekiz aded montaj sanayi fabrikası, be$ aded ma-
den arama ve ihtira müsaadesi, üç aded me$rubat fabrikası, 1961-1965 arasında 
verilmi$tir. O devirde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır.

ORHAN B"RG"T (Ankara) — Adalet Partisi o devirde yok mu idi?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz söylediniz, söyledi-
niz; bırakın da bir de biz söyleyelim size.

BA$KAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz efendim.

E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Sabredemiyoruz ki, ne yapalım Sayın Ba$-
kan?

BA$KAN — E&er i$, sabırsızlık ölçüsüne vurulacaksa herkes aynı $eyi söyleye-
bilir beyefendi. Buraya sabretmesini de ö&renerek gelmek lâzım. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bakınız biz ne vermi$iz: 
Bir aded suni gübre kompleksi; buradan gelip de kendisine selâm gönderdi&iniz 
Türk köylüsünün tarlasına ucuz gübre çıkarsın diye. !ki aded otomobil imal sana-
yii, montaj de&il, imal. !ki aded traktör imal sanayii, montaj de&il, iki aded dizel 
motor imalât fabrikası. Bir aded di$li kutu ve transmisyon aksamı fabrikası, yine 
imalât. Bir aded anakimya tesisi, bir aded kâ&ıt kompleksi, bir aded büyük pompa 
imal tesisi, iki aded büyük turizm projesi. Yani Türkiye’nin a&ır sanayiye geçi$te 
hem teknolojiyi ve hem sevkü idareyi ba$langıçta zaruri olarak icap ettiren tesis-
lere müsaade vermi$iz. Bunları lüzumsuz görüyorsanız bunların münaka$asını da 
yapmaya hazırız.

Muhterem milletvekilleri, evvelâ $u münaka$ayı bir rayına oturtalım. Hükü-
met programını mı münaka$a ediyoruz, yoksa 12 Ekim 1969 tarihinde milletçe ibra 
edilmi$ gelmi$ bir siyasi iktidarın 1965-1969 devresindeki icraatını mı münaka$a 
ediyoruz? Evvelâ bunu bir rayına oturtalım. Mamafih, ben 1965-1969 devresinde-
ki icraatımızın tümünün müzakere edilmesinden de memnunum. Çünkü biz, aziz 
milletimizin huzuruna yüz akı ile çıktık ve $u kürsüye de yine yüz akı ile geldik. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

“Seçim sistemi” mi diyorsunuz? Aynı seçim sistemi size de tatbik edildi, kaza-
nıp gelseydiniz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) Yani seçim sistemi 



bize ayrı, size ayrı tatbik edilmedi ki. Müsavi $artlar altında bir plâtforma çıktık. Siz 
her $eyi vadettiniz, biz ölçümüzü muhafaza ettik. Evsiz olana ev vadettiniz, “Top-
rak i$leyenindir” dediniz, muhtara maa$ vadettiniz, be$yüz lira da borç affettiniz 
ki, gelece&im biraz sonra. (A.P. sıralarından, “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)

"imdi Sayın Satır gelmi$ diyorlar ki, “Hep bir araya gelelim de” diyorlar, “"u 
be$yüz lira borçları ödeyiverelim” Sayın Satır kendi bononuzu kendiniz ödeyiniz, 
biz sizin bononuzu niye ödeyelim? (A.P. sıralarından "iddetli alkı"lar ve gülü"meler) 
Ve bonolarınız halkın elinde zaten. Halka, iktidara gelirsek be$yüz lira ödeyece&iz 
diye bono vermi$siniz. (Gülü"meler) Müsavi $artlar altında seçime gitmi$iz, siz be-
deli Devlet tarafından, Devlet Hazinesi tarafından ödenecek rey satın alma&a kalk-
mı$sınız, millet reddetmi$, “Bizim reyimiz satılık de&il” demi$. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar).

“Seçim sistemi” mi dediniz? 1961 Kurucu Meclisinin koydu&u Seçim Kanu-
nunu millî bakiyeye çevirdiniz. Millî bakiye rejimi dejenere edecek bir sistemdi. 
Biz bunun mücadelesini vatan sathında yaptık, iktidara geldik, de&i$tirdik; 1961 
$artlarına aynen döndük. Anayasa Mahkemesine gittiniz; Anayasa Mahkemesi Ka-
nunda bir fıkra kaldırmak suretiyle 1961 $artlarından daha gayri müsait bir seçim 
sistemini hâkim kıldı, ona göre seçim yaptık, geldik.

“Seçim sistemi” mi diyorsunuz? Neden Millî Bakiye Kanunuyla mukayese için 
esas alıyorsunuz? Alın bakalım majoriter sistemi, kaç milletvekili getirirsiniz? (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri) Böyle hep i$inize gelen tarafı, hep kârlı tarafını alma-
yın, bir de çizginin bu tarafını ve bu tarafında olan i$leri beraberce alın, beraberce 
mütalâasını yapalım. Majoriter sistemde 35 milletvekili getirirsiniz. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar) Biz sizin kar$ınıza gelip de, majoriter sistem olmadı-
&ından dolayı hayıflanıyor de&iliz. Çünkü majoriter sistemin, ekseriyet sisteminin 
bugünkü $artlar altında tatbik kabiliyeti yoktur, nispî temsil sistemi Türkiye de za-
rurettir. Hakikaten iktidarın çok daha büyük gruplar halinde iktidar olması yerine 
daha küçük gruplar halinde iktidar olsun, ama muhalefet daha çok temsil edilsin.

De&erli milletvekilleri, biz muhalefetten $ikâyetçi de&iliz. Muhalefetsiz bir de-
mokrasi olmayaca&ına inanmı$ızdır. Size açıklıkla $unu söyleyelim: Asgari mü$te-
reklerden zaman zaman bahsederiz; bu asgari mü$tereklerin ba$ında demokratik 
rejime inanç gelir. Demokratik rejimin biz birkaç unsurla varlı&ına inanmı$ızdır. 
Bunlardan birisi hür seçim, ikincisi; hür Parlâmento, hür Parlâmentonun içerisinde 
hür muhalefet, hür basın, hür yargı organı... Bunlar olmazsa demokratik sistem 
olmaz. Onun için Hükümet programımızda da iyi niyetlerle ifade etti&imiz gibi, 
biz muhalefetsiz bir demokrasi dü$ünmeyiz. Hiç merak etmeyiniz, kimse merak 
etmesin, muhalefet bizim i$imizi güçle$tirmez, bizim i$imizi muhalefet hakkıyla 
vazife yaptı&ı zaman kolayla$tırır. Çünkü bizim maksadımız milletimize iyi hizmet 
etmek, do&ru hizmet etmek, hakkı, adaleti, fazileti daima hâkim kılmaktır. Gayet 
açıklıkla sözlerimin ba$ında ifade ediyorum; bunun dı$ında bir $ey görürseniz, mu-
halefet olarak, hür Türk basını olarak bunu ortaya koymaktan çekinmeyiniz. Çe-
kinmeyiniz ki, siz vazifenizi yapmı$ olasınız, biz vazifemizi daha iyi yapmı$ olalım. 



(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Onun içindir ki, muhalefetin varlı&ına ta-
hammül edemeyen bir iktidar de&ildir, A.P. iktidarı. Böyle olmadı&ını da bütün dört 
sene zarfında iktidarken göstermi$tir. Bugün Hükümet programının müzakeresi 
yapılırken muhalefetin varlı&ına tahammülü olmayan bir tutumun içinde de&ilim. 
Böyle bir tutumun içinde benim grubuma mensup arkada$larım da de&il, ama $unu 
da kabul etmek lâzımdır ki, son söz hakkı da muhalefete ait de&ildir.

Muhterem milletvekilleri; 

1961 Anayasasının 1924 Anayasasından büyük farkları var. Bu farklardan biri-
si azınlı&ın muayyen haklarını ço&unluk kararıyla dahi alamamaktır. Bu, iyidir. Yani 
azınlı&ın öyle hakları var ki, kararı ço&unluk verecek, ama ço&unlu&un kararıyla 
dahi azınlı&ın bu hakları alınamaz. Yani azınlık ve ço&unluk mânasını Parlâmento 
lisanı içerisinde kullanıyorum. Bizim buna da bir itirazımız yok. 1969 Türkiye’si, 
her gün yeni $artlarla kar$ıla$an, büyüyen, geli$en, geni$leyen bir ülkedir, bu ülkede 
sulhun ve refahın, huzurun devamlı olması çe$itli dengelerin iyi yapılmı$ olmasına 
ba&lıdır. Birinci denge ço&unluk-azınlık hakları dengesidir. Azınlı&a hakkını tanı-
yoruz. Esasen, “tanıyoruz” demek bile zait, bunu biz bah$ediyor de&iliz, bunu Türk 
Anayasası bu $ekilde vaz’etmi$. Biz buna hürmetkârız ve bunun savunucusuyuz. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Kendi menfaatimiz i$in hiçbir $ekilde azınlık haklarına dokunmayız, hattâ 
azınlık haklarına dokunur bir temayül, nereden gelirse gelsin, ortaya çıkarsa hiç 
kimse $üphe etmesin ki, A.P. grupları ve onun Hükümeti böyle bir tutumun ve tav-
rın kar$ısında olacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Bizim maksadımız karga-
$alık de&ildir. Nasıl olsun ki, bir memleketin emanet tevdi etti&i bir siyasi parti 
ancak o memlekette huzur ve sükûn getirmekle mükelleftir, karga$alık çıkartmakla 
de&il.

1969 yasama dönemine yeni ba$lıyoruz. De&erli milletvekilleri, Parlâmentonun 
memleket huzuru üzerinde fevkalâde mühim bir rolü vardır. "ayet Parlâmento 
huzur içinde çalı$ırsa emin olunuz ki, Parlâmento hem çok itibarlı olur, bu itibar 
sayesinde demokratik müesseselerin hepsinde zincirleme bir koordinasyon olur, 
dı$arıda Parlâmento ve politikacının itibarı ne kadar yüksek olursa o memlekette 
huzur ve sükûnu sa&lamak o kadar kolay olur. Onun içindir ki, bu ba$ladı&ımız dö-
nemde Parlâmentonun huzurlu bir çalı$ma içerisinde olmasını 1969-1973 devresi 
için kaçınılmaz bir $art görüyoruz. Huzurlu bir çalı$ına içinde olmak demek, hür 
tenkitten vazgeçmek demek de&il, ama mutlaka siyasi münaka$alara ölçü kazan-
ması demektir. Onun içindir ki, huzurunuza çıkarken hakikaten vatan sathında 
hiçbir seçimde olmayacak $ekilde çe$itli fikirlerin yer aldı&ı bir mücadeleden sonra 
bu çatının altında huzur ve sükûn içinde bu çalı$mayı devam ettirmeye Parlâmento 
mecburdur. Demokratik rejimi korumak, ya$atmak, kökle$tirmek, geli$tirmekten 
bahsediyorum. Ana muhalefet Partisi Sayın Genel Ba$kanı ve sayın sözcüleri de 
aynı $eyden bahsediyorlar. Bunun gereklerine inmek her halde asgari mü$terekler-
den birisini te$kil ediyor.



Muhterem milletvekilleri; $u veya bu $ekilde tenkit edilmi$ hususlar var; seçim 
meydanlarında da tenkit edildi, burada da bugün tenkit edildi. A.P. 1969-1973 dö-
nemini Türkiye’nin fevkalâde hayatî meselelerle dolu bir dönemi addediyor. Bunu 
bilerek aziz milletimizin hizmetine talip olmu$tur, Adalet Partisi Parlâmentonun 
güçlenmesi, rejimin güç ve kuvvet kazanması, rejim dü$manlarının elindeki 
silâhları almakla mümkündür. Rejim dü$manlarının elindeki silâhların en ba$lıcası 
halka bu rejimi kötülemek suretiyle, “Bundan kötüsü de olmaz ya” $eklinde bir ka-
naate götürmektir. Yani, bundan daha kötüsü olmadı&ını ispat eden bir Parlâmento 
veya bir nizam ayakta duramaz. Ayakta durmanın en birinci $artı mutlak mânada 
bu sistemin i$leyen, yürüyen, vatanda$ın i$ini gören, haysiyetini, hürriyetini temi-
nat altında tutan bir sistem oldu&unu göstermek mecburiyetindeyiz. Türkiye 1965 
Türkiye’si de&ildir. Türkiye 1968 Türkiye’si de&ildir. 1969 Türkiye’sinin $artlarını 
konu$urken de 1969 Türkiye’si ile iktifa etmek kâfi de&ildir. 1970 Türkiye’si ile 
daha ötesini dü$ünmeye mecburuz; imajımızın, hayal gücümüzün, görme kudreti-
mizin yetti&i nispette daha ilerisini dü$ünmeye mecburuz. !$te bütün bu dü$ünce-
lerle kanaatim odur ki, Adalet Partisi seçim beyannamesinde de izah olundu&u gibi 
Devletin topyekûn olarak müessir çalı$ması, halkımızın tâbiri ile Devlet çarkımızın 
i$lemesi, zannediyorum ki bu devrenin en mühim meselelerinden birisidir. Bunun 
içine Parlâmento da dâhildir, bunun içine icra da dâhildir, bunun içine yargı organı 
da dâhildir.

Muhterem milletvekilleri, hiç kimse üstüne almasın, yine ba$lıyorsunuz, “Filân 
kanunu çıkarttırmayaca&ız, Anayasanın 89’uncu maddesi...” Dört sene içinde 81 
gensoru önergesinin verildi&i bir Parlâmento mevcut de&ildir. Dört sene içinde 81 
gensoru. Bu Parlâmento yasa yapmakta gecikir ise, bunu yasa yaptırmamak için 
Anayasanın muayyen maddelerini, ba$ka maksatlar için konmu$ hakları suiistimal 
etmekte de aramak lâzım. Gelin evvelâ bu müessesenin müessir bir $ekilde çalı$ma-
sını sa&layalım. Üzerinde mutabık kalmamız gereken hususlardan bir tanesi budur.

De&erli milletvekilleri, bu müessese, bu çatı Türkiye’de açık durdu&u müd-
detçe iktidarlar birtakım oyunlarla, entrikalarla veya kanla de&i$mez. Bu çatı açık 
durdu&u müddetçe, biraz evvel konu$an de&erli Bitlis Milletvekili arkada$ımızın 
$ikâyetleri sadece kendi kapalı dünyasında kalmaktan çıkar, duyulur, i$itilir, üze-
rine varılır hale gelir. Türkiye’de bu müessese açık durdu&u müddetçe hiç kimse 
milletin alın terinin üstüne oturamaz, omzuna çıkıp oturamaz, hiç kimse milletten 
birtakım paralar toplayıp keyfî $ekilde sarf edemez; irtikâp, irti$a, rü$vet gizlene-
mez, kollanamaz. Bunlar güzel $eylerdir. Zannediyorum ki bu büyük bir merhaledir. 
Onun içindir ki, 1969-1973 döneminde Parlâmentomuza büyük bir vazife dü$üyor.

Muhterem milletvekilleri;

"unda bir anla$maya varmaya mecburuz: Bir iktidar partisi dü$ününüz ki se-
çim beyannamesine yasama faaliyetleri - ki muayyen $eyleri koymu$tur - bunları 
çıkaracaktır. Ba$ka türlü iktidar olmanın mânası olmaz. Bunu bizim için dü$ünme-
yin, kendiniz için de dü$ününüz. O zaman iktidar olmanın geçerlili&i nedir? “Filân 
kanunu çıkartmayız.” Bu olmadı. Yani bu, millî hâkimiyet anlayı$ı ile kabili telif 



de&il. Buna azınlı&ın ço&unlu&a tahakkümü derler. Ço&unlu&un azınlı&a tahakküm 
etmesi gerekti&ini söyledik ki buna sınırlı iktidar deniyor, ama sınırlı iktidar sadece 
ço&unlu&un azınlı&a hâkim olmaması mânasına gelmiyor, aynı zamanda azınlı&ın 
ço&unlu&a da tahakküm etmemesi gerekir. Bu dengeyi kurmaya mecburuz. Türki-
ye bu dengeyi kuramadı&ı müddetçe rejim münaka$alarından kurtulamayız. Yani 
iktidar iktidarlı&ını, muhalefet muhalefetli&ini bilecek, birbirlerine kar$ılıklı saygı 
içinde olacaklar, medeni ölçüler içinde herkes gelip fikrini söyleyecek. Türk demok-
rasisine yapılacak en büyük hizmet Türk Parlâmentosundan ba$lar.

Sayın Ba$kan, ba$kan seçildi&i gün bu kürsüden bütün Meclisten bir ricada bu-
lundu: “!çtüzü&ü çıkaralım.” Bunun bir mânası var. !çtüzü&ü zannetmeyin ki, kendi 
seçim $ansımızı artıracak i$leri yapmak için kullanaca&ız. Biz böyle niyetlerin in-
sanları de&iliz, ama her halde seçim beyannamemize koyup millete va’detti&imiz 
$eyleri yapmamız lâzım. Yapmadı&ımız takdirde sadece iktidar yıpranmaz, Meclis 
yıpranır, muhalefet yıpranır, siz de yıpranırsınız. Hep beraber yıpranırız.

Muhterem milletvekilleri;

Geçen devre Meclisin müzakere etti&i hususları yalnız 81 gensoru önergesin-
den ibaret kalmamı$tır. Zannediyorum 53 tane Meclis ara$tırması, bir o kadar ge-
nel görü$me, bir o kadar soru$turma, yani haftada bir güne bütçenin sözlü sorula-
rın dı$ında murakabe fonksiyonu dü$üyor ve saat hesabı yapıldı&ı takdirde, bütçe 
dâhil, yasama faaliyeti yüzde 40, murakabe fonksiyonu yüzde 60 oluyor. Biz de-
mokrasiyi icat ediyor de&iliz. Gayet tabiî ki, bizim bünyemize göre birtakım hususi-
yetleri olacak, ama çok partili demokratik sistem Batıdan alındı&ına göre, Batı de-
mokrasisinin halletti&i meseleleri biz birbirimizi inciterek münaka$a etmekteyiz. 
Bunların durulup, aklıselimine hâkim olaca&ına, bir yol, bir denge bulunaca&ına 
inanıyorum. Yani Millet Meclisimiz 89’uncu maddenin engellemelerinden kurta-
rılmalıdır ki, 89’uncu madde ciddiyetini kaybetmesin. 89’uncu madde en mühim 
murakabe vasıtasıdır, ama her hafta, haftada bir defa 89’uncu madde i$letilirse o 
zaman 89’uncu maddenin Hükümet üzerindeki müeyyide olma vasfı kalmaz. Size 
iktidar partisinin ba$ı olarak ve yeniden Hükümeti kurmaya memur edilmi$, Hükü-
meti kurmu$ güvenoyu için huzurunuzda bulunan Türkiye Cumhuriyetinin Ba$ba-
kanı olarak, kaçınılmaz bir ıslâhat hareketinde, hangi partiye mensup olursa olsun, 
de&erli milletvekillerinin meseleye yardımcı olmasını rica ediyorum.

Muhterem milletvekilleri;

Önünüze getirdi&imiz ıslahat hareketi $ayet zamanında gerçekle$tirilmez ise, 
o zaman i$te birtakım bunalmalardan, birtakım rejim münaka$alarından kurtula-
mayız. Müessir olmayan bir Devleti müdafaa etmek mümkün de&il, müessir olma-
yan bir parlâmentoyu da müdafaa etmek mümkün de&il. Ne lazımsa onu yapalım.

Parlâmentonun yetkilerini devralmak gibi bir hevesin içinde de&iliz, ama her 
halde müessir bir icra, müessir bir Devlet için $art.

Bugün icranın durumu nedir?



Bugün icranın durumu, i$te Anayasamız... Anayasamızda “Yasama yetkisi Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinindir” bu yetki devredilemez. Yürütme görevi kanun-
lar çerçevesi içinde Cumhurba$kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getiri-
lir” demektedir. Gerekçesinde de bunun bir mü$tak deneme - yetki oldu&undan 
bahsediliyor. Benim bahsetti&im bu. Yani Anayasanın içerisinde kuvvetler ayrılı&ı 
prensibinde yasama organına veya yargı organına yetki verilmi$tir. Yürütme orga-
nına görev verilmi$tir. Bunun çe$itli reperküsyonları var. Bir icra dü$ününüz, her 
türlü eylem ve i$lemi yargı organının murakabesine tabi; her türlü eylem ve i$lemi 
Parlâmentonun murakabesine tâbi, her türlü eylem ve i$lemi hür basının mura-
kabesine tabi. Peki, bu icranın siyasi mesuliyetinden bahsedebilir misiniz? Yanlı$ 
bir $ey yaptıysa, yasama organı bunu bozar, yanlı$ olmaktan çıkar mesele. Nerede, 
hangi meselede takdir hakkını kullanacak da, hangi meselede yetki kullanacak da 
memleket için faydalı oldu&una inandı&ı bir meseleyi yürütecek de, memleketin 
i$ini çabuk gördürecek de, ondan dolayı maahaze edilecek?

De&erli milletvekilleri bugünkü sistem içerisinde bizim anlayı$ımız, arz ediyo-
ruz orta yere, bugünkü sistem içinde icranın siyasi sorumlulu&unu de&erli hukuk-
çularımız münaka$a etsinler. Takdir hakkı olmayan bir icranın siyasi sorumlulu&u 
nasıl olacak?

Niçin biz yargı organından $ikâyet edelim? Biz, Devleti müessir hale getirmeye 
çalı$ıyoruz. "unu da ifade edelim, aziz milletimiz bize iktidar tevcih etti&i müd-
detçe biz iktidarız. Biz ilelebet iktidarda kalmanın yollarını falan aramayız. Millet 
tevcih ederse biz bu i$in gönüllü, ivazsız müdafileriyiz. !nanıyoruz ki, bu Meclisin 
her sırasında oturan de&erli üyeler memleketimizin mümtaz evlâtlarıdır, $u siyasi 
kanaate sahiptir, bu siyasi kanaate sahiptir ama bu memleketin çocuklarıdır, gönül-
leri bu memleket için çarpar.

Binaenaleyh, “bizden ba$kası iktidar olmasın” gibi bir dü$üncenin içinde falan 
de&iliz. Geliniz bunu gayri $ahsi yaparak meseleyi mütalâa edelim. Yani A partisi, 
B partisi, C partisi olmaktan çıkaralım, Devletin aksayan tarafları nelerdir, bunları 
ortaya koyup ve bu ortaya koyu$ta da birtakım doktrinlerin, kalıpların, dogmatik 
fikirlerin falan esiri olmayalım pe$inen.

Biz diyoruz ki, vatanda$ bugün Devletle olan ili$kilerinden $ikâyetçi. Ee, ik-
tidarın ba$ısın, neden $ikâyetçi? Düzeltilecek hususlar var. Bunlar düzeltilmedi&i 
müddetçe bu $ikâyetler kalkmaz. O zaman biz kanunların dı$ına çıkarız. Kanun-
ların dı$ına çıkmak aklımızdan geçmez. Vatanda$, yargı organının i$leyi$inden 
$ikâyetçi. Bunu söylemekte yargı organına en ufak bir $eyde bulunmuyoruz. Bu bir 
gerçek. Be$ senede bir mahkemesini görmeyen, bir mahkemesinin neticesini ala-
mayan vatanda$ ne yapacak? Geliniz hep beraber bu problemlere e&ilelim. Bunların 
yollarını bulalım.

Ne yapaca&ız biz yetkiyi? Muhterem milletvekilleri, modern devlette her hal-
de dünyada tek ba$ımıza devlet idaresi yapan biz de&iliz. Almanya’da, Fransa’da, 
!talya’da, !ngiltere’de, Birle$ik Amerika’da, Batı demokrasilerinin mevcut oldu&u 



bütün memleketlerde bir devlet idaresi var. Biz çerçeve kanun, yetki kanunu veya 
seçim esnasında kullandık, çok istismar edildi, kanun mahiyetinde kararname gibi, 
hususları sadece kendimize $öhret sa&lamak maksadıyla de&il, sadece ve sadece 
memleket hizmetlerini daha iyi görebilmek için ortaya koymu$uzdur.

Eninde sonunda bunlar yapılacaktır. Bunlar yapılmadı&ı müddetçe biz bura-
da ne kadar çırpınırsak çırpınalım, biz ıslahat istiyoruz, rasyonalizasyon istiyoruz, 
memleketin kaynaklarının en iyi $ekilde kullanılmasını istiyoruz, bu kaynaklardan 
en kısa zamanda randıman alınmasını istiyoruz, istikrar içerisinde ekonomik geli$-
me istiyoruz, ekonomik geni$leme i$itiyoruz. Bütün bunları ba$arabilirsek sosyal 
meselelerin halini ba$arabiliriz.

Yanlı$ anla$ılmasın, “Bunları ba$ardıktan sonra sosyal meseleleri ba$arırız” de-
miyoruz. Öyle bir denge içerisinde bu meseleleri yürütmek, götürmek gerekecektir 
ki, artan iktisadi güçle sosyal meseleleri yapacaksınız, onlar size yeni yeni güçler 
verecek.

Ne ile halledeceksiniz okul meselesini? Ne ile yapacaksınız 14 haneli bir köye 
ilkokulu? Bu kürsüden, e&er ben do&ru anlamı$sam, 14 haneli bir köye okul yapıl-
ması söylenmi$se, bu bir üzüntünün mahsulü olarak de&il bir sevincin mahsulü ola-
rak söylenmeliydi.. Cumhuriyet, 50 sene zarfında 14 haneli köye okul götürebilmi$, 
mezraya götürememi$.

Muhterem milletvekilleri, neye sahip oldu&umuzu bilmezsek bu kadar a&ır 
yükün altında eziliriz. Maalesef memleketimizin ekonomik ve sosyal $artlarının 
icabı, da& ve orman bölgelerinde bilhassa bâzı yerde ova, bâzı yerde mezra, bâzı 
yerde divan, bâzı yerde mahalle tâbir edilen çok da&ınık bir iskân $ekli vardır. Her 
evin yanma bir okul yapmak imkânı yok. Her evin yanına bir okul yapmadın diye 
Cumhuriyeti muaheze edemezsiniz, ama 14 haneli köye okul yapılması ba$arıdır. 
(C.H.P. sıralarından “öyle "ey söylenmedi” sesleri) Ben do&ru anladıysam. 14 haneli 
köye yapıldı da mezraya yapılmadı diyorsanız, i$te sebebi bu.

Efendim, 200’den yukarı nüfusu olan köylerin evvelâ okula kavu$turulması 
esas alınmı$tır, ondan sonra 200’den a$a&ı inilecektir.

Muhterem milletvekilleri;

Huzurunuza getirdi&imiz meseleler, pek ço&u ile bizim siyasi felsefemizi ve 
parti olarak bizi a$an meselelerdir. Devlete ait meselelerdir ama biz A.P. siyasi ikti-
dar olarak bu meselelere sahip çıktı&ımız ilhamını aziz milletimizden alarak onun 
ıstıraplarına, $ikâyetlerine çare bulmak için çırpındı&ımızdan dolayı kendimizi 
bahtiyar addediyoruz.

Çerçeve kanun, yetki kanunu veya kanun mahiyetinde kararname, bürokrasiye 
bo&ulmu$ bir devleti, mesuliyet korkusu altında bürokrasiye bo&ulmu$ bir devleti, 
israfa bo&ulmu$ bir devleti kurtarma çabasıdır. Devam edelim mi israfa, bürokra-
siye? Mesuliyet korkusu altında memleketin i$lerini görmeden dosya yapmaya de-
vam edelim mi? Yoksa mesuliyeti sırtımıza alıp i$ mi görelim?



Muhterem milletvekilleri,

600 bin ilâ 800 bin nüfusumuz artıyor her sene. Çı& gibi nesiller geliyor, altı 
milyon Türk çocu&u 1972’de ilkokula gidecek, altı milyon! Bunlar yarın ortaokul 
isteyecek, öbür gün ba$ka okul isteyecek, öbür gün i$ isteyecek sizden, ama kırıl-
masın, dökülmesin, ucundan, kıyısından bir $ey olmasın korkusuyla kendi kendini 
ba&lamı$ bir devletin $ayet i$leri görülemiyorsa, bunları memleketin içinden çıkıp 
gelen, didinen, çırpınan insanları beceriksizlikle itham ederek izah etmek mümkün 
de&ildir. Gelin, derdin dibine inelim.

Esasen Türkiye gibi memlekette bu kadar hayatiyeti, dinamizmi olan bir mem-
lekette her 15 senede bir veya daha kısa zaman içinde veya daha uzun zaman içinde 
- ama onbe$ seneyi geçmeyecek zaman içinde - elbisenin dar gelmeye ba$ladı&ını 
görece&iz. Elbise dar gelmeye ba$lamı$sa bu elbiseyi vücudun ölçüsüne göre yap-
maktan ba$ka çare yoktur. Biz yetkiyi bunun için istemi$tik, ama bunların hepsi 
Anayasa tadilini gerektirir. Siz iktidar istediniz, aziz milletimiz anamuhalefet par-
timize iktidar vermedi. Biz, Anayasa tadili yapacak kadar milletvekili istedik, bize 
de vermedi, ama bizi iktidar yaptı.

Muhterem milletvekilleri, anamuhalefet sözcüsü de&erli arkada$ımız, yazılı 
ve $ifahi konu$masında - kısmen yazılı, kısmen $ifahi konu$masında - “Ortanın 
solu”ndan ve “Düzen de&i$ikli&i”nden hiç bahsetmediler. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri) "ayet, di&er bir de&erli milletvekili bu mevzua temas etmeseydi, baya&ı or-
tanın solu ve düzen de&i$ikli&i askıda kalacaktı. (C.H.P. sıralarından “Evham ediyor-
sunuz” sesleri) Ümit ediyorum ki, anamuhalefet partisi, düzen de&i$ikli&i, evvelâ 
ortanın solu ki son seçimlerde de kullanıldı&ını pek görmedik, evvelâ ortanın solu, 
sonra da düzen de&i$ikli&inden vazgeçti ise, onu, tabiî iktidar olarak bizim de bil-
memiz lâzım ki, muhalefetimizin dü$ünce tarzına zaman zaman cevap vermek 
imkânlarını bulalım. Sayın Satır’ın konu$masının hiçbir yerinde tek kelime ortanın 
solu ve tek kelime düzen de&i$ikli&i görmedim ben, konu$ma da burada...

NECDET U%UR ("stanbul) — Muhtevasında var.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mütalâalar serd edildi: 
“Program tutarsız” Neden? Neden tutarsız? Nedeni yok...

Mütalâalar serd edildi: “Bu programın bâzı yerlerini be&eniyoruz bâzı yerlerini 
be&enmiyoruz” “Kırmızı oy veriyoruz...”

Gayet tabiî muhalefet olarak beyaz oy vermenizi beklemeyiz, ama...

ORHAN B"RG"T (Ankara) — Bıraksanız Bilgiç bile kırmızı oy verir. (C.H.P. 
sıralarından gülü"meler)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Neden kırmızı oy verece-
&inizi daha iyi izah etmenizi beklerdik. Çünkü muhalefet olarak otomatik kırmızı 
oy verece&iz, gibi bir manânın çıkmasında, yine demokrasimizin ana muhalefetin 
alternatif olma hassası dolayısıyla faydalanmayaca&ı kanaatindeyiz. Anamuhalefet, 
iktidarın alternatifidir. Millet iktidardan bıktı&ı zaman, onun yerine ikame edebi-



lecek bir grubu bulabilmelidir. Ben bu zaviyeden söylüyorum. Mütalâalar, sebep-
ten neticeye giden mütalâalar yerine, neticeyi farz edip, sebep ariyan mütalâalar 
olmu$tur.

"imdi, Sayın Satır, seçime i$tirak oranının neden dü$ük oldu&u hakkında bâzı 
beyanlarda bulundular ve dediler ki, “Evet, kanunun birtakım düzeltilmesi lâzım 
gelen yerleri vardır”, ki bu bizim Hükümet Programımızda yer almı$tır. Muhte-
rem milletvekilleri, demokrasiyi ayakta tutmanın di&er bir mühim unsuru olarak 
da mutlaka seçime bir stabilize kazandırmaya mecburuz. Seçim bütün usulleriy-
le mutlaka demokrasiyi güçlendirme yönünde olmalıdır. Her partiyi kendi iç bün-
yesinde tahrip edici bir seçim sistemi ile veya vatanda$ın sandık ba$ına gitmesini 
önleyici bir seçim sistemi ile veya vatanda$ın 400,000 oyunu iptal eden bir seçim 
sistemi ile de hakikaten demokrasi sıkıntı içindedir. Açıklıkla söylüyoruz, kütü&ün-
den oy pusulasına kadar vatanda$a her türlü kolaylı&ı gösterici ve suiistimal kapıla-
rını tıkayıcı bir seçim mekanizmasını meydana getirelim. "urası bir gerçektir ki, en 
mükemmelini bulmak fevkalâde zor, ama belki mahzurları en az olanı bulabiliriz. 
Bugünkü sistemin 1961’de, 1965’de, 1969’da tatbikatı görülmü$tür.

"imdi Sayın Satır buyurdular ki, “Toprak Reformu yapılmadı&ı için vatanda$, 
köklü ıslahat hareketleri yapılmadı&ı için yahut ta düzen hareketleri - ne ise - san-
dık ba$ına gitmemi$tir.” Ve Do&u Bölgesini de misal olarak ifadelerinde verdiler.

Merakınızı tatmin için söyleyeyim: A&rı’da seçime i$tirak nispeti yüzde 79,41; 
Bitlis’te yüzde 78,47; Diyarbakır’da yüzde 62,59; Mardin’de yüzde 78,37; Siirt’te 
yüzde 68,36 - Resmî Gazeteden aldım yani $imdi - Urfa’da yüzde 64,50; Bingöl’de 
yüzde 79,80; Mu$’ta yüzde 80,22; Erzurum’da yüzde 66,68; Hakkâri’de yüzde 74,63; 
Tunceli’de yüzde 72,24; Van’da yüzde 77,23; Adıyaman’da yüzde 73,27...

"imdi, bir de hiç toprakla vesaire ile alâkası olmayan yerleri okuyayım: 
!stanbul’da yüzde 52,42; !zmir’de yüzde 63,53; Ankara’da yüzde 63,58; Afyon’da 
yüzde 58,15; Burdur’da yüzde 57,47; Sinop’ta yüzde 57,20; Trabzon’da yüzde 
59,19; U$ak’ta yüzde 54,25...

"imdi, serd edilen “bilhassa, Do&u illerimizde toprak reformu yapılsaydı, seçim 
nispeti yüksek olurdu” $eklinde bir beyan - e&er do&ru anladıysam - do&ru de&il. 
Çünkü rakamlar aksini gösteriyor. Her aklımıza geldi&i zaman “Toprak Reformu” 
yaftasını her $eyin üstüne takmanın manâsı yok. Do&u illerimizde seçim nispeti 
çok daha yüksek; büyük merkezlerimizde hiç toprakla alâkası olmayan yerlerde çok 
daha dü$ük.

Muhterem milletvekilleri, seçime i$tirak etmemenin çe$itli sebepleri var. Bun-
ları burada sayıp dökecek de&ilim. Çünkü, bunlar bu münaka$anın dı$ında; ama 
ben ne çe$it mülâhazalar, mütalâalar neye dayanılarak mütalâalar serd edildi&ini 
meydana koymak için bunları söylüyorum.

Sayın Satır, altın üzerine burada bâzı beyanlarda bulundular.

De&erli milletvekilleri, altın bildi&iniz gibi, büyük devletlerin piyasa üzerinde-
ki tuttukları politikaya ba&lıdır. Nitekim dünya piyasasına altın veren memleket-



lerin, altını garanti etmi$ olan memleketlerin, Birle$ik Amerika’nın, !ngiltere’nin, 
Fransa’nın altın politikası, dünya para piyasasını altüst etmi$tir. “Paranın de&eri 
azaldı, çünkü altın yükseldi” demek, bizi dünya altın piyasasının tanziminden so-
rumlu tutmaktır. Acaba “Dünya altın piyasasını iyi idare etmediniz de altını yük-
selttiniz” mi demek isteniyor? (A.P. sıralarından gülü"meler, C.H.P. sıralarından “Hop-
pala” sesleri) O odur i$te… Dünyanın her tarafında altın fiyatları yükseldi, önce 35 
Dolara olan altın fiyatı, çıktı 60 dolara, 70 dolara; indi 50-55 dolara.. Türkiye’deki-
nin kalaca&ını nereden biliyordunuz? Altın bu esas üzerinden gider...

"imdi ekonomi geli$memi$, istikrar olmamı$. Bir bakalım rakamlara. Adalet 
Partisinin iktidarda bulundu&u geçen 4 sene zarfında genel fiyat endeksindeki ar-
tı$ vasati yüzde 5’i geçmez. Bu kürsüden hiç kimse Türkiye’de enflâsyon oldu&unu 
söylemedi. !lk defa bugün Anglosakson’ların Klipin - Enflâsyon dedikleri “sürünen 
enflâsyon” dan Güven Partisi Sayın Genel Ba$kanı bahsettiler.

De&erli Milletvekilleri, kalkınan memleketlerde, yatırım yapan memleketlerde 
istikrarı muhafaza etmek fevkalâde zordur. Sayın Feyzio&lu’da bilirler ki, yatırım 
yapan bir memlekette yüzde 5 civarında genel endekste oynamalar olmu$ ise, bu 
bir ba$arıdır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Dünyanın hangi memleketinde fiyat-
lar oldu&u yerde duruyor? Fiyatlarda muayyen nispetlerde artı$lar vardır. Hele geli-
$en, geni$leyen ekonomilerde fiyatları tutabilmek çok zor i$tir.

Sayın Satır; “Do&ru iktisadi politika, malî politika takip edilseydi fiyatlar art-
mazdı”, dediler. Do&ru takip edildi&i için artmamı$tır zaten. Do&runun ne oldu&u-
nu da söyleselerdi memnun olurduk. Her sene 2,5 milyar lira bütçe açı&ı çıkardı&ı-
nız bütçelerin, senenin sonunda ne ile kapandı&ını hep gördük. 20-25 Milyar liralık 
bütçelerde Adalet Partisi iktidar bir sene denk, di&er senelerde de vasati 400-500 
milyonu geçmeyen açıklarla - bütçe kapattı. Yine bugün Dünyanın hiçbir memleke-
tinde bütçe açı&ı olmayan memleket yok. 20-25 Milyarlık bir bütçe operasyonunda 
400-500 milyon nedir ki? Bunun çe$itli sebeplerini de bütçe müzakereleri esna-
sında geni$ geni$ izah etmi$izdir. Bizim bir tütün politikamız var, bizim bir $eker 
politikamız var. Bunların Hazine üzerine yükledi&i birtakım külfetler var.

Do&ru iktisadi, malî politika takip etmemi$iz... Ne olmu$ neticede? 4 sene zar-
fında Türkiye’nin millî geliri, 1965 sabit fiyatları ile 73 milyar liradan 98 milyar 
liraya çıkmı$. Nasıl olmu$ bakalım.. 1940’dan 1950’ye kadar Türkiye’nin millî geli-
ri gerilemi$. 1950’den 1960’a kadar Türkiye’nin millî gelirinde 1965 sabit fiyatları 
ile 25 milyar lira artı$ olmu$. 1960’dan 1965’e kadar 14 milyar lira artı$ olmu$, 
1965’ten 1969’a kadar; 1965 senesine kadar, Cumhuriyet kuruldu&u günden 1965 
senesine kadar eri$ti&imiz millî gelir seviyesine, yüzde 40’a yakın bir ilâve ile 25 
milyar lira ilâve olmu$. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Bu mu yanlı$ olan 
iktisadi, mali politikanın neticesi? Yüzde 7 kalkınma hızı tutulmu$, vasati yüzde 
7’nin de üzerinde olacaktır bizim devremizde ve fevkalâde kötü hayat $artlarına 
ra&men, tarımdan ümit etti&imizi almamı$ olmamıza ra&men, yüzde 7 kalkınma 
hızı tutulmu$, 25 milyar lira Türkiye millî gelirine ilâve olmu$.



Bu devrede yanlı$ iktisadi politika takip edilmi$. Ne olmu$? Bankalardaki mev-
duat 1963 senesinde 10 küsur milyar liradan, 1968 senesi sonu itibariyle, 26 milyar 
liraya çıkmı$. Yani, geçen 4 sene zarfında bankalardaki mevduat iki misli artmı$. 
Cumhuriyetin kuruldu&u günden itibaren 1964 senesine kadar mevduat neyse o 
tarihten bu yana iki mislinden bir miktar daha fazla artmı$ mevduat. Bu, vatanda$a 
güven veren do&ru iktisadi, malî politikanın eseridir. Yani, her $eyi yanlı$ yapmı$ız 
da burada ne arıyoruz biz? (A.P. sıralarından gülü"meler) Bunları siz söylediniz, biz 
söyledik, vatanda$ bunun da hakemli&ini yaptı.

"imdi dönüyoruz eski deftere, yani 1965-1969 defterine.. O defterdeki sayfa-
lar o yılların $artları içerisinde Adalet Partisi siyasi iktidarı için ba$arılı sayfalardır. 
Millet için, memleket için ba$arılı sayfalardır. 12 milyar liralık bütçe, çıkmı$ 24 mil-
yar liraya, 1963 yılının 12 milyar liralık bütçesi, çıkmı$ 24 milyar liraya. 12 milyar 
liralık yatırım hacmi, çıkmı$ 24 milyar liraya.. Bütçenin dı$ında yatırım hacmi... 
1963-1968 devresinde memleketin tüm kaynakları, kalkınmaya sarf edece&i kay-
naklar 60 milyar lira, 1968-1973 devresinde 119 milyar lira.. Yanlı$ iktisadi, malî 
politikanın neticesi bu mu? Kalkınmadaki ba$arısızlık bu mu?

!hracat; 1950 senesinden 1965 senesine kadar Türkiye’nin ihracatı 300-350 
milyon dolar arasında de&i$mi$tir. Sattı&ınız 4 kalem mal; fındık, üzüm, tütün, pa-
muk… Biraz da maden cevherleri. Ne olmu$? 1964 senesinde ihracat 411 milyon 
doları buldu&u zaman günün Hükümet ba$kanı “Ses duvarını a$tık” diye radyoya 
çıkmı$. (A.P. sıralarından gülü"meler) 1969 senesindeki ihracat 550 milyon dolar 
olacak.. 550 milyon dolar..

ABDÜLKER"M BAYAZIT (A#rı) — !thalât?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !thalât da 800 milyon do-
lar olacak.

ABDÜLKER"M BAYAZIT (A#rı) — Aradaki fark 300 milyon dolar.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Farkı vermi$ miydiniz 
bana?

ABDÜLKER"M BAYAZIT (A#rı) — Almadınız ki.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — 1961 senesinde yapılan 
plân Türkiye’nin 15 sene tediye açı&ı olaca&ını gösteriyor. Plân sizin plânınız. Yani, 
bize, tediye açı&ı olmayan bir Devlet teslim ettiniz de, biz bunu tediye açı&ı veren 
bir Devlet haline mi getirdik? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, bir de&erli arkada$ımız Türkiye’nin kalkınması “A.P. 
felsefesi ile olmaz, bu düzenle olmaz” dediler. Ne ile oldu&unu söylemeden, sadece 
“olmaz” dediler. Ne ile olur? Hür te$ebbüsü vatanda$ın Anayasa hakkı tanımı$sın, 
neticesini niçin tanımıyorsun? Hür te$ebbüs... Hür te$ebbüsü tutmak her vatanda-
$ın hakkı. Neticesine niçin razı olmuyorsunuz? Anayasayı istedi&imiz gibi anlama-
yalım, diyorsunuz, mülkiyeti vatanda$ın hakkı tanımı$sınız, mülkiyet zedelenebilir 
mi? Zedelenmez.



De&erli milletvekilleri, bu kürsüden çok $ey söylendi. Toprak reformu, dendi. 
Güven Partisinin Sayın Genel Ba$kanı toprak reformunda bizim gitgide çekingen 
oldu&umuzu, C.H.P. ise bizim toprak reformunda kapitalist sisteme gitti&imizi ifa-
de etti, de&erli sözcüler. 1965 senesinden de geriye gitti&imizi ifade ettiler.

Bunun ispatı kolay. !$te Adalet Partisinin 1965 senesi seçim beyannamesi, i$te 
1969 senesi Hükümet Programı.. Bakalım, geriye mi gitmi$iz, ileriye mi? 1965 se-
nesini okuyorum: 

“Parti Programımıza göre toprak politikamızın hedefi, tarımda topyekûn üre-
timin artırılması, modern i$letmecilik esaslarına uygun $ekilde toprak rejiminin 
düzenlenmesi, köylülerimizin topra&a kavu$turulmasıdır.”

1969 yılına geliyorum: “Topraksız veya yeter topra&ı bulunmayan köylüye mev-
cut olan yerlerde Hazine arazisi da&ıtımı süratli ve âdil bir $ekilde devam edecek, 
$ikâyete konu te$kil eden meseleler üzerinde gerekli usul ve mevzuat de&i$iklikleri 
süratle gerçekle$tirilecektir. Hedefimiz tarımda topyekûn üretimin artırılmasıdır.” 
Kelime kelime aynen... Her iki beyannamede hedefimiz tarımda topyekûn üretimin 
artırılmasıdır. Aynı zamanda topraksız köylüyü topra&a kavu$turmaktır. Ne söyle-
diysek bunu söylemi$iz..

YUSUF Z"YA YILMAZ (Adıyaman) — 50 sene sonra yine söylersiniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — C.H.P.’nin 1936’dan 
1950’ye kadar, 1961’den 1965’e kadar kavu$turmadı&ı $eyi bizden 4 senede nasıl 
istiyor? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ABDÜLKER"M BAYAZIT (A#rı) — 50 sene sonra yine okursunuz. (A.P. sıra-
larından “otur yerine, otur” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biz buna angajeyiz, sizin 
fikriyatınıza angaje de&iliz, biz buna angajeyiz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Biz 
bu beyannamenin dı$ında bir $ey taahhüt etmi$ de&iliz. Niçin yapmadınız, diye bizi 
zorlayamazsınız. !ktidara gelir siz yaparsınız.

De&erli milletvekilleri; A.P. 4 sene iktidarda bulundu, C.H.P.’de ondan evvel 3,5 
sene bulundu. Yani aramızda çok büyük fark yok. 3,5 sene içerisinde yapmadıkları 
$eyi...

YUSUF Z"YA YILMAZ (Adıyaman) — Beraberdik.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bir yanlı$lık oldu, 8 ay 
bulunduk. (Gülü"meler) 8 ayda zor kurtardık kendimizi.

Muhterem milletvekilleri; 4’üncü Koalisyonun programında $öyle bir $ey var-
mı$. 4’üncü Koalisyonun 4 tane orta&ı vardı, bir de tarafsız Ba$bakanı vardı...

E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Bilgiç ayrılırsa yine yalvarırsınız birle$elim 
diye.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bir daha tekrarlar mısı-
nız onu, tekrarlar mısınız bir daha söyledi&inizi?



E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Bilgiç ayrılırsa yine yalvarırsınız birle$elim 
diye.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz kendi içinize bakın, 
kendi içinize bakın siz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Seçim esnasında milletimize ne taahhüt etmi$sek onu yapmakla mükellefiz. 
Onun ilerisinde A.P. politikasını yapan organlar, büyük kongresi, Temsilciler Mec-
lisi, Genel idare Kurulu, grupları memleket menfaatine neyi görürlerse onu yapa-
rız. Onun içindir ki, muhalefet olarak yerimizi, iktidar olarak yerimizi tâyin edelim 
derken, biz sizin programlarınızı tatbikle mükellef de&iliz, biz kendi programları-
mızı tatbikle mükellefiz. Neden bizim programımızı tatbik etmiyorsunuz, diye bir 
$ikâyette bulunmamanızı rica ediyorum.

Yetki Kanunu iptal edilmi$. Do&ru, Yetki Kanununun, bir kaç maddesi müstes-
na, iptal edildi. Düzen bozuklu&undan $ikâyet eden C.H.P. Yetki Kanununa itiraz 
etti. Henüz iptal gerekçesini bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir 
ama kabili münaka$adır. Tabu olan hiçbir müessese yok Türkiye’de. (A.P. sıraların-
dan alkı"lar) Anayasa Mahkemesinin kararlarını, Anayasa Mahkemesinin itibarını 
zedelemeden de münaka$a edebilirsiniz, ölçü içerisinde.

Anayasa Mahkemesi yetkiyi Anayasadan ve Büyük Meclislerden alıyor. "ayet, 
Anayasa Mahkemesinin kararları kabili münaka$a de&ildir, derseniz yetki ver-
di&iniz organların mesuliyetsiz olması gibi bir durumla kar$ı kar$ıya kalırsınız. 
Türkiye’de herkesin ef’al ve harekâtı Türk kamuoyunda münaka$a götürür. Bina-
enaleyh, bugün Türk Devletine, Türk Devletinin idaresine, Türk kamuoyuna artık 
hakkında söz söylenmeyen kimsenin kalmadı&ı gerçe&i girmi$tir. Bu kararın gerek-
çesi çıksın, bunu münaka$a edece&iz. "u anda gerekçesi olmayan bir kararın müna-
ka$asına girmek istemiyorum. Çünkü böyle bir münaka$anın içine girmenin esas 
üzerinden birtakım zanlar, farzlar yapılması halinde yanlı$ neticelere varaca&ımız 
bir gerçektir.

"unu ifade edeyim ki, Yetki Kanunu Türkiye’nin kalkınması için mühim bir 
vâsıta idi. Sizin zannetti&iniz gibi, “Fakiri fakir, zengini zengin” diye bur tekerleme 
var, öyle, o gibi bir i$ de&ildi; fakiri zengin yapmak için tutulmu$ bir yolun aleti 
idi. Anayasa Mahkemesi böyle görmü$. Ama söyleyece&im husus $udur ki, düzen 
bozuklu&undan $ikâyet eden bir siyasi partimin Yetki Kanununun kar$ısında cephe 
almı$ olmasını $ikâyet ile ba&da$tırmak mümkün de&ildir.

Muhterem milletvekilleri; C.H.P.’nin Sayın Sözcüsü Plân hakkında, kalkınma 
felsefesi hakkında mütalâalar serd ettiler. C.H.P. 10 sene “Plân!” demi$tir, 1950’den 
1960’a kadar. 1961’de i$ ba$ına geldi&i zaman kendisinin bir plânı yoktu. Nihayet 
Plânlama Te$kilâtı kuruldu, 1963-1968 devresi arasında tatbik edilen plân yapıldı, 
yürütüldü. Bu plânın 3 senesini biz tatbik ettik, 1965, 1966, 1967. 2’nci 5 Yıllık 
Plânı müstemirren biz hazırladık ve 1968’i tatbik ettik, 1969’u tatbik ediyoruz, 
1970 hazırlanacak. Binaenaleyh, plân tecrübemiz bizim sizden fazla, hem yapma 
bakımından, hem tatbik etme bakımından. Plânın neticeleri de orta yerde. Aslında 



1963, 1964 senelerinde tatbik etti&iniz plânı da tatbik edemedi&iniz orta yerdedir. 
Bakın yatırım gerçekle$me nispetlerine, %50 civarındadır endüstri sahasında, ma-
den sahasında, di&er mühim sahalarda. Biz idareyi devraldıktan sonra bu nispetler 
%95’in üstüne çıkmı$tır.

Para de&erini kaybetmi$, 10,5 liradan dolar alınırmı$, 15,5 liraya çıkmı$. Bunlar, 
para de&eri için serd edilecek ciddî mütalâalar de&ildir. Ve bu mütalâaların yerine 
ekonominin istikrarını ba$ka göstergelerle ölçmek lâzımdır. !stikrar, bir memleke-
tin istikrarı genel endeksle ölçülür. Enflâsyon, deflasyon, resesyonun ba$ka ölçüleri 
vardır. Ekonomide Doların karaborsada kaç para oldu&u ile para de&eri ölçülmez.

Yabancı Sermaye Kanunundan, Petrol Kanunundan $ikâyetler oldu burada. 
Yabancı sermayenin bir nevi kapitülâsyonlar devri gibi bir intibaı yarattı&ını ifade 
edecek kadar bâzı görü$ler serd edildi.

Muhterem milletvekilleri; yine açıklıkla söylüyorum, C.H.P. gerek Yabancı 
Sermaye Kanunu, gerek Petrol Kanunu çıktı&ı zaman bunun kar$ısında olmu$tur, 
1951’de ve 1954’de. Hattâ Yabancı Sermaye Kanunu için dı$arıdan yabancılar gelip 
“çiftçili&i bile onlar yapacak” $eklinde ifadelerin serd edildi&ini biliyoruz. Ama ikti-
darda bulundukları yine 1961-1965 devresinde de ne Yabancı Sermaye Kanununa, 
ne Petrol Kanununa dokunmamı$lar ve Yabancı Sermaye Kanununa göre i$lem yap-
mı$lardır. Verilen müsaadelerin listesi burada, Devletin resmî ar$ivi.

"imdi, bâzı meseleleri yine rayına oturtmakta fayda var. Bizim kalkınma fel-
sefemiz, Türkiye’nin ekonomisini biran evvel güçlendirmektir; hedef o, iktisadi 
kalkınma hedefi... Topyekûn kalkınma, sosyal kalkınmayı, kültürel kalkınmayı da 
içine alır ve birbirine ba&lıdır. 1969 Türkiye’sinde bu denge iyi yapılamadı&ı takdir-
de yine sıkıntıya girilir.

!ki görü$ var. Bu görü$lerden birisi iktisadi kaynak tanımadan sosyal mese-
leleri halletmek. Halledebiliyorsanız, buyurun halledin. Türk Anayasasının 35’inci 
maddeden 53’üncü maddeye kadar gelen maddelerini 53’üncü maddeyi görme-
den güçlendirmek mümkün de&il. 53’üncü madde, Türk Anayasasının kilit ta$ıdır. 
53’üncü madde der ki, “Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara 
ula$ma ödevlerini, ancak iktisadi geli$me ile malî kaynaklarının yeterli&i ölçüsünde 
yerine getirir.” Esasen bu madde olmasa da böyle yapacaksınız yine. Yani, iktisadi 
ve malî kaynaklarınız yetmiyorsa, sosyal meseleleri nasıl halledersiniz? Anayasa, 
bu 53’üncü maddeyi 18 küsur madde saydıktan sonra sosyal meselelerle ilgili, bir 
kilit ta$ı olarak ba&lamı$tır. O zaman müzakereleri yapılmı$, böyle bir madde ko-
nulursa sosyal meselelere e&ilinmez, mazeret beyan edilir v.s. $eklinde. Kaynaksız 
ne ile yapacaksınız, diye bunun kar$ısına mütalâalar dikilmi$ ve bu madde burada 
yer almı$tır.

Muhterem milletvekilleri; iktisadi geni$leme olmadıkça bir memleketin di&er 
meselelerini halletmek mümkün de&ildir. !$sizli&i halletmeniz mümkün de&ildir, 
e&itim meselesini halletmeniz mümkün de&ildir, sa&lık meselesini halletmeniz 
mümkün de&ildir; bunların hepsi gelir, paraya dayanır. Yoksa bu, bunların hiçbiri-



sini yapamazsınız. Yani, Türkiye, Cumhuriyetin 50’nci yılına yakla$ırken hâlâ ilkö&-
retim meselesi ile u&ra$ıyorsa, Türkiye’nin kaynakları var da bu meseleyi yapmadı-
&ından dolayı mı? Her $ey de&i$ir, bâzı katı gerçekler de&i$mez. Kayna&ınız yoksa 
hiçbir $ey yapamazsınız. Yapaca&ınız i$ler kaynaklarınız ile mütenasip olacak. "im-
di, mühim olan mesele priyoriteleri vermektedir. Kaynakları büyütürken mühim 
olan mesele priyoriteleri do&ru vermektedir. Yani, bu kayna&ı nereye sarf edeyim, 
$u sahaya mı sarf edeyim, bu sahaya mı sarf edeyim? !$te, plancılık da burada ba$-
lar, ekonomi bilgisi de burada ba$lar, akılcılık da burada ba$lar.

Bütün kaynaklarınızı ekonomiye verdi&iniz takdirde sosyal meseleleriniz kalır, 
bu takdirde dengesizlik do&ar. Bütün kaynaklarınızı sosyal meselelere verdi&iniz 
takdirde iki sene sonra kayna&ınız kalmaz, ne sosyal meseleyi yürütebilirsiniz, ne 
iktisadi geni$lemeyi yapabilirsiniz. 1969 Türkiye’sinde en mühim hale gelen hu-
suslardan birisi bu dengeyi iyi kurabilmektir. Biz zannediyoruz ki, ikinci Be$ Yıllık 
Plân ile bu dengeyi kurmaya do&ru mühim adımlar attık. Üçüncü be$ yıllık plânı 
hazırlamak bize kısmet olursa, bu dengeyi çok daha iyi kuraca&ımıza kaniiz.

Muhterem milletvekilleri; hiç kimse sosyal meselelerin demokratik sistem içe-
risinde halledilemeyece&i gibi bir kanaat ile gelmesin. Bugünkü sistem ne kapita-
lizmdir, ne liberalizmdir. Bugünkü sistem, karma ekonomi sistemidir. Niçin karma 
ekonomi sistemidir? Çünkü hedef ekonomiyi büyütmek oldu&una göre, her kay-
naktan faydalanmak asıldır. Bundan daha do&ru bir kailde vaz’edilebilir mi, bu he-
defe eri$mek için ekonomiyi büyütecekseniz, her kaynaktan faydalanma asıl. Hangi 
istikamette? Memleketin millî menfaatleri istikametinde ve ekonomiyi büyütme 
istikametinde.

Muhterem milletvekilleri; millî menfaatler bir hesap meselesidir. Hislerle millî 
menfaatler ölçülmez... “"u i$te millî menfaat var, bu iste millî menfaat yok” $eklin-
de hislerle karara ba&lanırsa memleket zarar görür, yani millî menfaatler bizatihi 
zedelenmi$ olur.

Her kaynaktan faydalanma... !ç kaynaklarınızı âzami $ekilde seferber edecek-
siniz, mobilize edeceksiniz, harekete geçireceksiniz. Açıklıkta ifade ediyoruz, bütçe 
geldi&i zaman yine bunların münaka$ası yapılır. Adalet Partisi iktidarı seçime gi-
derken vergi koymu$tur, geçen "ubat ayında. Bunun müzakereleri de yine zabıt-
larda mevcut. !ç kaynakları vergi ziyaı, vergi idaresinde yapılacak ıslahat ki, Hü-
kümet programında ve parti seçim beyannamesinde mevcuttur. Bunların dı$ında 
çok artırmak mümkün de&il. Bâzı imkânlar daha var, ama çok artırmak mümkün 
de&il. Ne yapacaksınız? Kendi kaynaklarınıza ba&lı kalacaksınız, 25 senede kalkına-
caksınız, ödünç para alacaksınız, borçlanacaksınız, 15 senede kalkınacaksınız; hem 
borcunuzu ödeyeceksiniz. Hem fukaralıktan kurtulacaksınız. Hangisini yapalım? 
Hangisinde millî menfaat var? Memleketi biran evvel fukaralıktan kurtarmakta 
millî menfaat var.

Yabancı sermayeye kapitülâsyon gözü ile bakmayınız muhterem milletvekille-
ri. Biz yabancı sermayenin müdafaasını milletimizin, memleketimizin menfaatine 



oldu&u için yapıyoruz. Aksini dü$ünmek abestir. Milletin ve memleketin menfaati-
ni dü$ünmenin inhisarı kimsenin de&il. Vatan çocuklarının hepsi milletin ve mem-
leketin menfaatini dü$ünecek. Yabancı sermaye dedi&iniz zaman da böyle akın akın 
yabancı sermaye filân geliyor, de&il. Yabancı sermaye dünyanın her tarafında aranı-
yor. Meseleyi bir yabancı sermaye meselesi olarak da mütalâa etmeyin. Teknoloji ve 
sevk-ü idare ithaline mecbursunuz.

Kalkınmamı$ memleket olmak acı $ey. Yani, kendi gücümüz yetiyor da kalkın-
maya, sarf etmiyor muyuz, bunu? Teknoloji de ithal edeceksiniz, sevk-ü idare de 
ithal edeceksiniz. Bugün teknoloji ve sevk-ü idare açı&ı sadece Türkiye’nin problemi 
mi... Hayır, Kanada ve Birle$ik Amerika ile Batı dünyası arasında büyük uçurum 
açıldı ve Atlanti&in öbür tarafındaki sermayedarlar, hattâ sermaye bile de&il, ser-
mayedarlar, müte$ebbisler gelip, Atlanti&in bu tarafındaki Batı memleketlerinde 
te$ebbüsler kurdular. Kurdukları te$ebbüslerin parasının ço&unu da o memleke-
tin bankalarından aldılar. Yani, o memleketlerin milletlerinin, halklarının paraları. 
Fransa’nın bugün en çok me$gul oldu&u meselelerden birisi bu. Almanya’da aynı 
meseleler var, !sviçre’de aynı meseleler var. Kalkınma istiyorsak, biran evvel kalkın-
ma istiyorsak her kaynaktan faydalanmayı $art koyaca&ız.

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

"imdi, yine huzurunuzda söylüyorum, bir plân yapmı$sınız, %7 kalkınma hızı 
koymu$sunuz. Memleketin acı dertleri var. !$sizlik var, medeni imkânlardan yok-
sulluk var, kâfi miktarda istihsal yok, birçok $eyleri ithal etmeye mecburuz, ihracat 
olarak satacak malımız yok. Endüstri kuraca&ız. Bir taraftan i$ imkânları açılacak 
bir, taraftan vatanda$ımızın kullanaca&ı mallar çıkacak meydana, bir taraftan da 
dı$arıya satacak mal çıkacak. Bunları yaparken kendi gücümüz yetiyor da, dı$arı-
dan birtakım adamlara kâr sa&layalım, diye yabancı sermaye mi getiriyoruz. Kendi 
gücümüz yetiyor da bir de dı$arıdan borç alalım bakalım, belki o ba$ka çe$it paradır 
mı diyoruz?

Muhterem milletvekilleri,

Türkiye’nin ithalâtının %45’ini sermaye, yani yatırım malları te$kil eder, 
%45’ini hammadde te$kil eder, %10’nu da istihlâk malları te$kil eder. A$a&ı yukarı 
ithalâtın kompozisyonu bu. Neresinden keselim bunun? Söyleyin. "ayet, hammad-
deden keserseniz memlekette yokluk ba$lar, onu ithal etmeye mecbursunuz. !thal 
etti&iniz zaman, vergisini, i$çili&ini ve sairesini hep beraber ithal edersiniz. "ayet 
yatırım mallarından keserseniz, bu takdirde ne yeni i$yeri yaratabilirsiniz, ne yeni 
istihsal malları yaratabilirsiniz. %10 istihlâk mallarından mı keselim? Bu da mem-
leket piyasalarında yokluk psikozunu önlemek için konmu$ sübaptır. Hâdise bu. 
Neyi almayalım? Gübre mi almayalım? 1 milyon dolar. Almamamın tek $artı var: 
Be$ tane gübre fabrikası yapılıyor. 1970’de bir kısmı, 1971’de bir kısmı, 1972’de bir 
kısmı hizmete girecek. O zaman Türkiye 260 bin ton gübre üreten bir memleket 
olmaktan çıkıp 4 milyon ton gübre üreten bir memleket haline gelecektir. Yolu bu-
dur, kurtulmanın. Bunun için de, 100 milyon dolar gübre ithaline para verece&ine 



-ki her sene bunu veriyorsunuz- 100 milyon dolara 4 tane, 5 tane gübre fabrikası 
kurabiliyorum. Ama, ekonominin birtakım doktrinlerinin esiri haline getirirseniz 
Türkiye’yi fukara cenneti yaparsınız.

Onun için doktrine falan ihtiyacımız yok. Türk Anayasası kendi nizamını 
vaz’etmi$tir. Türk Anayasasının vaz’etti&i nizamın dı$ında ba$ka bir nizam arama-
ya lüzum yok.

Sayın Satır “Atatürk’ün etrafında birle$elim” dediler. Bu, en ufak bir münaka$a 
tarafı olmayan, herkes tarafından en ufak bir tereddüde mahal olmadan “evet” de-
necek, hattâ “evet” denmesi dahi zait olabilecek bir $eydir, Ama Atatürk’ü de do&ru 
anlayalım. Birtakım adamların Atatürk’ün himayesine sı&ınıp “sosyalist türküler” 
“sosyalist Türkiye” $arkılarını söylemesini de hep beraber gö&üsleyelim. (A.P. sırala-
rından sürekli alkı"lar ve “bravo” sesleri)

Atatürk bir dü$ünce tarzını memleketimize getirmi$tir. Bu dü$ünce tarzı dog-
matik birtakım hususlar de&ildir. Bu, Batı medeniyetinin temeli olan akılcılıktır. 
Bir sisteme gidip esir olmak yerine, memleketin $art ve imkânlarına göre memleke-
tin ekonomisinin tanzim edilmesini bir dü$ünce tarzı olarak koymu$tur.

Marx’ın dü$ünceleri 1920 yılında da vardı, 1923 yılında da vardı. Engels’in fi-
kirleri o zamanlarda da vardır. Bol$eviklik, sosyalistlik o zamanlarda da vardı. Bun-
ların hiçbirisine itibar etmemi$tir, Atatürk Medeni Kanunu getirmi$tir. Medeni 
Kanunun içinde mülkiyet hakkı vardır. Toprak kullananın nasıl olur? (A.P. sıraların-
dan alkı"lar) Toprak tapusu olanındır, tapusu olanın!

Atatürk’ü do&ru anlayalım, do&ru anlayalım. Medeni Kanunda mülkiyet hakkı 
var.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Medeni Kanunda zilyedlik hakkı da vardır.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem milletvekil-
leri, “toprak kullananındır” derseniz, topra&ı olmayan vatanda$ı tapulu, zilyedli 
arazisinin üstüne hücum ettirirseniz Türk Medeni Kanununu ihlâl edersiniz. Bina-
enaleyh, Atatürk’ün getirdi&i bir sistem ihlâl edilir, Türk Anayasası ihlâl edilir. 1924 
Anayasası “De&er parası verilmeden kimsenin malı elinden alınamaz” der.

Tecavüzler te$vik edilmi$tir, hâdise odur, Hem de bunlar, tarafınızdan yapıl-
mı$tır. Do&al kanunu olarak bu kürsüden ortaya konmu$tur.

Atatürk’ün etrafında toplanma fikrini ortaya atan ana muhalefetin de&erli söz-
cüsüne $unu söylüyorum: Atatürk’ün getirdi&i tüm sistemi beraberce nazarı dikka-
te almak lâzımdır. Atatürk’ün getirdi&i sistemde sınıf kavgası yok. Fakiri zengine 
dü$man etmek, köylüyü $ehirliye dü$man etmek yoktur. Sınıf kavgası yok, onun 
yerine denge var. Bütün sınıfların menfaatlerinin, bütün zümrelerin menfaatleri-
nin kollandı&ı büyük bir denge. Gelin bunlarda mutabık kalalım.

Muhterem milletvekilleri;

Nasıl duraca&ız ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak? Yani, vatan-
da$ kütlelerini birbirine kar$ı kı$kırt, ondan sonra da Türk Anayasasının 3’üncü 



maddesi yerinde dursun. Bu olmaz. Nasıl olaca&ız Türk Anayasasının 2’nci madde-
sine riayetkâr? !nsan haklarına dayalı, demokratik, millî, lâik, sosyal Hukuk Devleti 
nasıl olaca&ız? Onun için, gelin her $eyin hakkını verelim. Ve 1969 senesinde bir 
kavramlar anar$isinden kurtulmaya, bir kavramlar mutabakatına gitmeye ihtiya-
cımız var.

Yabancı sermaye bir memleketin menfaatlerine uygun ise, müsaade edilir, ge-
lir. Memleketin menfaatlerini takdir edecek makamlar vardır. "ayet, bu makam-
ların yanlı$ i$ yaptı&ı kanaati varsa, zaman, mekân ve vaka tasrih etmek suretiyle 
bu kürsüde, hür basında ve efkârı umumiye önünde meseleler tartı$ılır. Onlar da 
vazifelerini do&ru yaparlar. "ayet hüsnüniyetle yapılmamı$ da suiniyetle vazifeler 
yanlı$ yapılmı$sa Türkiye Cumhuriyetinin kanunları vardır, suiniyet sahibinin ya-
kasına yapı$ır. Bunun dı$ında siz bir yol biliyor musunuz? Mevcut de&il. Bunları 
vuzuha götürmeye mecburuz. Sadece bizim için de&il, bizimle birlikte çalı$an bir 
Türk administrasyonu var, bir Türk idaresi var.

Türkiye’de cereyan etmekte olan yabancı sermaye münaka$alarından dolayı 
Türkiye’ye yabancı sermaye istenildi&i kadar gelmiyor, Türkiye’nin kalkınmasının 
ihtiyacı oldu&u kadar da gelmiyor.

Muhterem milletvekilleri, ben gayet açıklıkla söyledim: Türk köylüsünü top-
ra&a kavu$turmak bizim en büyük arzumuzdur. Realist olmalıyız. Toprak nerede 
varsa ancak onu da&ıtabiliriz. Birçok kereler bu kürsüden söyledim; bâzı yerler-
de topra&ın oldu&u mıntakalar var, nüfus yok, enfrastrüktür yok, oraya vatan-
da$ı götürüp barındırmanız mümkün de&il. Bâzı yerlerde nüfus var, toprak yok. 
Türkiye’nin co&rafi durumunda ve yerle$me durumunda intibaksızlıklar var. Enf-
rastrüktürü meydana getirdikçe, ekonomiyi kaldırdıkça ve memleketin her tarafın-
da kazanç imkânlarını müemmen hale getirdikçe, çalı$ma imkânlarını müemmen 
hale getirdikçe Türk vatanda$ı, hiç endi$e etmeyiniz, bu düzensizliklerin büyük bir 
kısmını kendisi tasfiye edecektir. Kendi ba$ına kalksın tasfiye etsin de demiyoruz. 
Devlet plânları, programları mucibince yardımcıdır bunlara gayet tabiî.

Muhterem milletvekilleri, ne kadar kaynak varsa ondan faydalanalım diyoruz.

1964 senesinde Türkiye’nin petrol istihsali 900 bin ton idi. 1954 senesinde 
de 60 bin ton idi. Türkiye 1932 senesinden beri petrol arar. Bugün Türkiye 6,5-7 
milyon ton petrol kullanıyor. Bunun için de 60 milyon dolar dı$arıya para veriyor. 
1932’de ba$lamı$ız petrol aramaya. Türkiye’de petrol var. 1932’den 1946’ya kadar 
çalı$mı$ız, 1946’da petrol bulmu$uz, 1954’e kadar çalı$mı$, 60 bin ton.

1954’de Yabancı Sermaye Kanunu, Petrol Kanununu çıkarmı$ız. O tarihten 
1964’e kadar 60 bin ton, 900 bin tona çıkmı$. Bugün, 1969 senesinde Türkiye’nin 
petrol istihsali dört milyon tondur. (A.P. sıralarından alkı"lar) Ve Türkiye kendi kay-
naklarından kendi ihtiyaçlarını kar$ılamaya do&ru gidiyor.

"imdi iki $ıktan birini seçmeye mecburdur Türkiye: 

1. Madenlerinin üzerine oturmak, petrolün üzerine oturmak, karnı aç, aya&ı 
çıplak bunların üzerinde oturmak, gelecek nesillere kalsın, $imdi tükenir belki diye.



2. Kendi imkânları ve gücü yetiyor da bunları, çıkarmıyor mu? Kendi imkânları 
ve gücü yetmedi&i takdirde de kar$ılıklı menfaatler esası üzerinden; - kar$ılıklı 
menfaatlerin hâkim olmadı&ı yerde hiçbir sa&lam i$ yoktur - kar$ılıklı menfaatler 
hâkim olacak $ekilde teknoloji ve sermayeden faydalanmak. Ve böylece aya&ımıza 
ayakkabı bulmak, midemize sıcak bir yemek bulmak, çocu&umuza bir okul yapmak. 
Hangisini yapalım? Halka sorduk; $urada bir arsan var, paran yok, üzerine ev yapa-
mıyorsun. Birisi geliyor, diyor ki, ben bunun üzerine üç katlı bir ev yaptıraca&ım. 
Bir katını sana verece&im, bir katında kendim oturaca&ım, bir katını da sataca&ım. 
Hiç bir $ekilde o arsayı ev haline getirmek imkânın yok. Ne yaparsın? Diye soruyor. 
Arsanın üzerinde ya$ayamayaca&ıma göre anla$ırım, bir kat sahibi olurum, katın 
bedeli arsanın bedelinden kat kat fazladır, ba$ımı sokacak bir yerim olur.

Aynı $eydir, yani petrolün ve madenin üzerine oturup “yabancılara kaptırma-
yaca&ız” fobisi içersinde kendimizi fukaralı&a mahkûm etmenin akılla ba&da$ır ta-
rafı yoktur.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’nin menfaatleri dı$ında Cumhuriyet Hükü-
metleri bir $ey yapamaz. Bunu söylemek bile abes. Ama öyle çirkin $eyler oluyor ki 
bu kürsülerden bunları söylemek mecburiyeti hâsıl oluyor.

Sayın Satır, “A.P. iktidarının felsefesi yanlı$tır. Çünkü A.P. halkın çok azının 
yanındadır, ço&unun yanında de&ildir” dediler. Peki seçimi nasıl izah ediyorsunuz? 
Peki vatanda$ kendi cebinden para alan ve ba$kasına veren kimseye rey veriyor da, 
kendi cebine para koyan Cumhuriyet Halk Partisine niye vermiyor? (A.P. sıraların-
dan alkı"lar)

Kavramlar anar$isinden kurtulmaya mecburuz, dedim. O meyanda halkın ha-
kemli&ine, bu hakemli&i de do&ru yaptı&ına bir inanalım. Halkın, menfaatlerini 
bildi&ine, bu menfaatlerini bilmesinin neticesi olarak da kendisine en iyi hizmet 
edebilecek vatan çocuklarını i$ba$ına getirdi&ine inanalım. Bir gün siz gelirsiniz ik-
tidara, o zaman da size böyle $eyler söylerler.

Onun içindir ki, seçim öncesinde söyledim: Herkes ne söyleyecekse $imdi söyle-
sin, halkın hakemli&ine inanmıyorsanız halkın kar$ısına niye geliyorsunuz, dedim. 
Halk, hakemli&ini hangi kıstaslar üzerinden yaptı? Birtakım fanatik gruplar, ilim 
yayma cemiyetleri, büyük i$ çevreleri veyahut da birtakım kimselerin ifade ettikleri 
gibi, “Karacahiller zümresi, seçmesini ne bilsin?” Gibi lâflarla, hem halkın önüne 
rey istemeye gidin, kazanamayınca da onu tahkir edin, bu, olmaz! !nanmıyorsanız 
gitmeyin halkın kar$ısına.

Evet, Adalet Partisi iktidarı, halkın içinden çıkan bir iktidardır, i$ çevrelerinin, 
fanatik grupların, bilmem neyin... Bu halka yöneltilmi$ tahkir de&il de ne?

Adalet Partisinin felsefesi do&rudur, akılcı bir felsefedir, gerçekçi bir felsefe-
dir. Memleketin kalkınmasını ön hedef almı$tır. !ktisadi ve sosyal meselelerde hem 
do&ru te$his koymu$tur, hem do&ru reçetelere sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Ziraat Bankasına 500 liraya kadar borcu 
olan vatanda$ın borcunun affının ortaya kondu&unu biliyoruz. Biz diyemez miydik 



aynı $eyi? Yahut da açık artırmaya çıkıp, biz bin liraya kadarını affediyoruz, diye-
mez miydik? (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, batırırsınız Türkiye bankacılı&ını. Kimin parasıdır 
halka verilen para? Vatanda$ın parası. Bunu affetti&iniz takdirde nereden kar$ıla-
yacaksınız? Bütçeden. Peki vatanda$ın Ziraat Bankasına olan borcunu affettiniz, 
Halk Bankasına, Emlâk Bankasına, di&er bankalara olan borçlar ne olacak? E$itlik 
mi bu yol? Neresinde bunun e$itlik? Böyle yolları açmayınız, böyle yollarda fayda 
yok. !$te bu, rey kar$ılı&ında bir $ey vermek olur. Hizmet de de&il, menfaat vermek 
olur. Hizmetten umum faydalanır ama burada $u vatanda$tır, $u vatanda$tır, $u 
vatanda$tır bundan faydalanacak. Umuma açık de&il, 34,5 milyon Türk vatanda-
$ına açık de&il. Türk Anayasasının e$itlik prensibine aykırıdır. Alı$tırmayınız Türk 
vatanda$ını, bankadan parayı al, iade etme. Alı$tırmayın buna! Bir gün gelir affo-
lur... Batırırsınız Türk müesseselerini. Bu $ekilde demokrasiyi de dejenere ederiz. 
Yarın ba$ka bir parti çıkar, ba$ka bir $ey va’deder. Bereket ki, Türk vatanda$ının 
aklıselimi, böyle $eylerin do&ru olmadı&ına yetecek kadar kudretlidir de bu kadar 
çok da&ıtmanın kar$ısında, sizin reyinizi yüzde bir kadar yine dü$ürmü$tür. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Biz iktidarız ve iktidarın çe$itli sıkıntıları vardır. Kar$ısında yedi tane siyasi 
parti var, müstakiller var, çe$itli dertler var, yıpranma payı var, hepsi var. Siz muha-
lefetsiniz, sizin hiçbir payınız yok.

E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Milletvekillerinin borçlarını nasıl affetti-
niz?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Kim affetmi$ milletvekil-
lerinin borçlarını? Meclisiniz affetmi$tir efendim.

BA$KAN — Yerinizden fazla müdahale ediyorsunuz beyefendi. Bu hareketiniz 
tüzü&e aykırıdır, çok rica ederim, bir daha tekrar etmeyiniz. (A.P. ve C.H.P. sıraları 
arasında anla"ılmayan sesler)

Kar$ılıklı konu$mayın, efendim. Lütfen kar$ılıklı konu$mayalım.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem milletvekille-
ri, te$vik fonlarından verilen paralar, yapılan yatırımlar, kullanılan te$vik fonla-
rı kuru$u kuru$una hepsi buradadır efendim. Bunların maksadı, plân hedeflerine 
memleketi biran evvel ula$tırmak idi. Vatanda$ın $ayet kazanç sahibi olmasından 
korkuyorsanız. Türkiye fukaralıktan kurtulmaz. Vatanda$ın i$ ve kazanç sahibi ol-
masını istiyorsanız bâzı kestirme yollardan gitmeye ve herkese açık olan bir sistemi 
tatbik etmeye mecbursunuz. Herkese açık bir sistemdi bu.. Onun içindir ki, birta-
kım kimseleri zengin etmek ve saire gibi $eyler de&ildir maksat, maksat memleke-
tin istihsalini artırmak, i$ hacmini artırmak ve ekonomiyi büyütmektir...

Biz, devletçi bir felsefenin insanları de&iliz, biz, karma ekonomi felsefesini 
benimsemi$iz. Devletin imkânları da vatanda$ın imkânları da, dı$ kaynaklar da, 
memleketin tabiî kaynakları da hepsi beraberce harekete geçirilebilirse ve maksi-



mum, âzami neticeyi alacak $ekilde harekete geçirilebilirse, o zaman biran evvel 
kalkınma mümkün olur. Bunu reddetmenin imkânı yoktur, gayet aksiyomatik bir 
neticedir.

Niçin Türk hür te$ebbüsünden memnun de&ilsiniz? Netice itibariyle herkesi 
Devlet memuru yapamayaca&ınıza göre, milyonlarca vatanda$ın kendi hayatını 
kendisi kazanmasında, herkese açık olan birtakım te$vik sistemleri bulunursa bu-
nun mahzuru nedir? Toplum, toplum yararı... Toplum yararı da fert içindir. Ferdi 
korumayan bir sistem dü$ünülebilir. Demokratik sistemde, Türk Anayasasının 2’nci 
maddesinde hürriyetçilik fıkrası, yani insan haklarına dayalı olma maddesi, demok-
ratik hukuk devletine ilâveten “insan haklarına dayalı olacaktır, Türk demokrasisi” 
denilirse toplum yararına ferdin haklarının ezilemeyece&ini ifade içindir.

Bu da yüzde 83’ü Cumhuriyet Halk Partisine mensup Kurucu Meclis üyelerinin 
hazırladı&ı Anayasadır.

“Ekonominin geni$lemesi” tâbirini yanlı$ buluyorlar C.H.P.’nin sayın sözcüsü. 
Tâbir do&rudur, tâbir do&rudur ve iktisâdi bir tâbirdir. Ekonomi geni$lerse, netice 
itibariyle büyürse ekonomik kalkınma olur, ekonomik geli$me olur. Büyümeyen, 
geni$lemeyen, hacmi artmayan bir ekonomi - Ticaret hacminden bahsetmiyoruz 
- millî gelir seviyesi ço&almayan, istihsal seviyesi ço&almayan bir ekonomi, geni$le-
yen bir ekonomi addedilemez ve geli$mi$ bir ekonomi olmaz. Akademik bir müna-
ka$aya girmek istemem, yalnız tâbirleri do&ru kullandı&ımı biliyorum.

Te$vik fonlarından 300 küsur milyon lira para da&ıtılmı$tır. Hepsinin hesabı 
burada, her kim isterse verebiliriz, gazetede de ne$redilmi$tir.

Muhterem milletvekilleri, her türlü vasıta elinizde var. Önerge vermek var, 
sözlü soru vermek var, gensoru vermek var, ara$tırana yapmak var. Birtakım $ey-
leri uluorta beyan haline getirece&inize, bu müesseseleri kullanın. Hakikaten hem 
efkârı umumiyenin zihni bulanmaz, hem bize yardımcı olursunuz.

Ortak Pazar meselesine gelince; Ortak Pazardan Ana muhalefet Partisinin 
$ikâyet etti&ini görüyoruz. Ortak Pazar anla$masını biz yapmadık. Ortak Pazar an-
la$ması, Cumhuriyet Halk Partisinin tek ba$ına hükümet oldu&u zaman yapılmı$-
tır, bildi&ime göre.

Ortak Pazarın tarihleri var, $u tarihte geçi$ dönemi olacak, $u tarihte tam or-
taklık olacak, bu tarihleri de biz koymadık. Bu tarih gelmi$, ne yapaca&ız? Ya geçi$ 
dönemine girece&iz, ya tehir edece&iz. Türk ekonomisinin faydasına olacak bir mü-
zakere ile Türk ekonomisinin kaldırabilece&i bir geçi$ dönemine geçmekte memle-
ketin ne zararı var?

Muhterem milletvekilleri, 1970 Türkiye’sinde bir gerçek daha var. Türk endüst-
risi, devletin ve hususi $ahısların hepsi beraber, rasyonel çalı$ma yollarına girme-
ye mecbur. Gümrük duvarının arkasında müstehliki ezen bir endüstriyi müdafaa 
edemezsiniz. Türk müstehlikine dünya rekabetinin tadını tattıracaksınız. Bu, en-
düstriyi tümden mahvederek olmaz. Bir memlekette endüstri müstehlikin sırtın-



da yürümez. Biz özel te$ebbüsçüyüz. Görüyor musunuz nasıl özel te$ebbüsçüyüz? 
Rekabetten korkmayın, gümrük duvarından korkun. Himayelerle, dâimi himaye-
lerle... O himayeler nereden çıkıyor? Onlar, bir noktaya kadar ekonominin te$vikçi 
unsurlarıdır, bir noktadan itibaren ekonominin sırtına yüktür. Türk ekonomisi bi-
ran evvel himaye edilen bir endüstriden kurtulursa o zaman Türkiye’nin ekonomik 
kaynakları çok daha iyi kullanılmı$, Türk vatanda$ının kazandı&ı paranın alım gücü 
artmı$ olur, i$tira gücü artmı$ olur.

“Ortak Pazarın geçi$ devresine neye giriyorsunuz? Hükümetin bu gerçekleri 
görmeyerek, Türk ekonomisinin muhtaç bulundu&u korunma ortamını ortadan 
kaldırmak pahasına ikinci döneme geçi$ kararını almakta olu$unu, kalkınan ve ba-
&ımsız bir Türkiye gerçe&i ile ba&da$tıramıyoruz.”

Bu dönemi siz tespit etmi$siniz ondan sonra bu sözlerin alkı$ topladı&ını gör-
mekten müteessir oluyorum.

Yabancı sermayeden mütemadiyen $ikâyet. Bugün 200 bin Türk vatanda$ı yurt 
dı$ında çalı$ıyor, bir ona yakını da, daha fazlası da sırada, yurt dı$ına gitmek için 
sıra bekliyor. Türk vatanda$ını Türkiye’de $u veya bu dü$ünce ile i$siz bırakıp yurt 
dı$ına göndermek mi iyi? Orada kimin fabrikasında çalı$ıyor, bizim fabrikamızda 
mı çalı$ıyor? Yoksa her çe$it imkândan faydalanarak, Türkiye’de fabrika da kura-
rak Türk vatanda$ını vatanını muhafaza etmek ve vatanında i$ verebilmek mi iyi? 
Meseleleri bir taraftan mütalâa etmeyin, meseleleri çe$itli yönlerden mütalâa edin.

"imdi Do&u ile ilgili tenkitlere geliyorum.

Muhterem milletvekilleri, Do&u bölgesi memleketimizin hakikaten her türlü, 
itinaya, her türlü ihtimama lâyık bir bölgesidir. Bununla, di&er bölgeleri lâyık de&il-
dir demek istemiyorum. Türkiye’de kalkınmamı$lı&ın yaygın oldu&u yerler vardır. 
Yalnız Türkiye’de kalkınmamı$lı&ın münhasır oldu&u bir yer yoktur.

Bugün Türkiye’de aynı vilâyetin içerisinde fevkalade kötü $artların ve iyi $art-
ların yanyana bulundu&u yerler vardır; Türk ekonomisinin seviyesinin meselesi 
olarak...

Bugün faraza Antalya illini ele alınız; Serik kazası ile Akseki kazası arasında çok 
büyük fark vardır. Faraza Balıkesir ilini aliniz; Sava$tepe kazası ile Balya kazası ile 
!vrindi kazası ile Edremit arasında çok fark vardır.

Kastamonu ilini alınız; Ta$köprü kazası ile Cide kazası arasında çok büyük fark 
vardır. Bunun gibi birçok yerler alın...

Binaenaleyh, kalkınmamı$lık acısı Türkiye’nin acısıdır. Bu acıdır ki, bizi mua-
sır medeniyet seviyesine çıkmaya zorluyor. Bu acıdan muasır medeniyet seviyesine 
çıkarak kurtulabiliriz. E&er iktisadiyatımız geliyorsa bu acıdan kurtulmamız müm-
kün de&ildir. Dengesizlik bu acının bir parçasıdır.

Do&u illerimizdeki kalkınmamı$lık gayet tabiî ki daha yaygın, daha $ümullüdür, 
ama kalkınmamı$lık sadece Do&u illerimize münhasır de&ildir, bütün Türkiye’ye 



münhasırdır, Türkiye içerisinde de çe$itli yerler vardır ki, birbiriyle mukayese edi-
lemeyecek kadar üzücüdür.

Da& ve orman kasabaları, umumiyet itibariyle ova kasabalarına nazaran çok 
sıkıntı içerisindedir. Do&u kalkınmasının bir özel plâna ba&lanamayaca&ı hususu 
yine Anayasanın icabıdır; ayrı bir plâna ba&lanamayaca&ı hususu...

Yani, 1961 Kurucu Meclisinin yaptı&ı Anayasa millî plânı derpi$ etmi$tir, bölge 
plânı yapılamaz, demi$tir, Vanoni plânı $eklindeki bir plân. Anayasa Komisyonu 
Sözcüsünün ifadeleridir, mevzuu bahis olamaz demi$tir. Biz bunu, bir millî plân 
$ümulü içerisinde özel bir plân yapılamayaca&ı mânasında anlamıyoruz. Birinci Be$ 
Yıllık Plân bu esas, üzerinden hazırlanmı$tır. !kinci Be$ Yıllık Plân da bu esas üze-
rinden hazırlanmı$tır, ama bir de&i$ik görü$ getiriyoruz Do&u bölgesi için bir özel 
plân yapaca&ız, bu özel plân millî plân çerçevesi içerisinde tatbikat görecek.

Muhterem milletvekilleri, yine buradan hiç do&ru olmayan birtakım $eyler 
söyledi. Do&u bölgesine nüfusu kadar bile yatırım dü$müyormu$...

1963 senesinde Do&u bölgesine ayrılan yatırımların tüm yatırımlara oranı 
%10’dur. 1969 senesinde ise Do&u bölgesine ayrılan yatırımların tüm yatırımlara 
oranı %24’tür. Bu rakamları ben Erzurum’da, Diyarbakır’da yapmı$ oldu&um ko-
nu$malarda söyledim.

Türkiye’de 57 tane yatılı okul var, 50 tanesi Do&u bölgesindedir. 23 illimizde 
sosyalizasyon tatbik edilmi$tir, bundan $ikâyetler var; evet 6 ilden 23 ile çıkılmı$tır. 
Bu 23 ilin hemen hemen hepsi Do&u illerimizdir. Bugün Türkiye nüfusunun %16’ısı 
iken %22’ye çıktı, yatırımı %24...

Yetki Kanunun ile imtiyazlı bir kredi politikasını götürmü$tük, tabiî Yetki Ka-
nunu $imdi ortadan kalktı, ba$ka bir çare bulaca&ız. E! "imdi, samimî olmaya mec-
buruz. Do&u’ya A.P. iktidarı sadece yatırımla, sadece iktisadi kalkınma ile e&ilmi$ 
de&ildir, Do&u’ya A.P. iktidarı gönlü ile e&ilmi$tir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Gecenin geç saatinde Do&u illerimizde neler yapılmı$tır, bunları sayıp dökecek 
de&ilim. Bir ba$ka vesileyle bu mesele gelecek, bunları sayıp dökece&im. Bilânçosu 
parlaktır A.P. iktidarının ve çe$itli kı$kırtmalara ra&men, Do&u’nun asil ve kahra-
man halkı kadir$inaslı&ını, takdir bilirli&ini her vesileyle göstermi$tir. Onun içindir 
ki, kalkınmamı$lık acısı içinde Do&u yarası var Türkiye’de.

Buraya gelip de Bitlis’in derdini söyleyen arkada$tan çok daha biz dertliyiz, içe-
cek suyu olmayan, gidecek yolu olmayan vatanda$ın derdi bizim derdimiz olmu$tur 
ve $unu size açıklıkla ifade edeyim, bu dertlere do&ru metotlarla e&ilinmi$tir, iyi 
neticeler alınmasına ba$lanmı$tır ve iyi neticeler alınacaktır.

27 maddelik bir Do&u programı getiriyoruz, Hükümet programımızla birlik-
te. Her mesele için aynı $ekilde detayı, prensipleri olan programlar getirebiliriz. 
O zaman Hükümet programı olmaktan çıkar bu, kocaman bir cilt olur, ama Do&u 
için bunu getiriyoruz. Çünkü o 27 madde içerisinde Do&unun bütün problemleri 
gerçekçi bir $ekilde sıralanmı$tır. Bunlar kapalı odalarda bulunmu$ $eyler de&ildir.



Enfrastrüktür geni$letilecek, e&itim tesisleri artırılacak, yeni i$ imkânları gö-
türülecek, ormanlar açılacak, yollar açılacak... Bunların hepsinden mühimi Do&u-
nun her tarafına elektrik götürülecek. Plânları yapılmı$, projeleri tanzim edilmi$ ve 
Türkiye’nin her tarafında tek tarife tatbik edilecek... Hakkâri’deki vatanda$ımız da 
aynı parayı ödeyecek, Edirne’deki vatanda$ımız da aynı parayı ödeyecek, Kars’taki, 
Manisa’daki vatanda$ımız da aynı parayı ödeyecek. Binaenaleyh, biz huzurunuza 
ileri dü$üncelerle geliyoruz; memleketin yararına ileri dü$üncelerle... 27 madde 
Do&u plânımızın stratejisini te$kil eder. 27 maddenin içerisinde Do&uda vazife ala-
cak kimselerin huzur içerisinde olması da yazılıdır.

Muhterem milletvekilleri, Do&u kalkınmamızda en mühim mesele teknisyen-
dir. Çok sayıda teknisyen götüreceksiniz ve orada barınacak. Türk vatanda$ı olup 
da Do&uyu sevmemek mümkün de&ildir ve Do&uya hizmet vermek Türk vatanda$ı 
için bir borçtur ye bu borcu, asgari hayat $artları yaratıldı&ı takdirde Türk teknisye-
ni, Türk entelektüeli seve seve yapacaktır ve bugün yapmaktadır.

Keyfî idare $ikâyetlerinin hiçbirisini kabul etmem... Her $eyin açık oldu&u bir 
memlekette keyfî idare olmaz. Kim keyfî idareden $ikâyetçiyle, kim kanunsuzluk-
tan $ikâyetçiyse vaka, mahal tasrih etmek suretiyle hem bu kürsülere, hem bize, 
hem de basına intikal ettirebilir.

Do&udaki bankalara yatırılan paralar Batıya geliyormu$... 1.084.000.000 lira 
para yatırılmı$, bunun 810.000.000 lirası orada kullanılmı$...

"imdi, bakın bir hesap yapalım; Bankalar Kanununa göre %20 kanuni kar-
$ılık ayırması lâzım bankaların. %10 da teknik kar$ılık ayırması lâzım. Bankalar 
%30’unu veremez kimseye; aldı&ı paranın %30’unu bankalar kimseye veremez. 
1.084.000.000 liranın %30’unu, 300.000.000 milyonu dü$ün, 810.000.000 liradan 
daha a$a&ıya dü$er.

Arkada$lar, bu $ekildeki iddialar yanlı$ bilgilere dayanıyor. Bunlar yanlı$ $eyler 
ve bankalar sokaklara çıkıp para vermek için adam aramaz. Siz orada te$ebbüsü 
güçlendirin, oraya bir kalkınma hamlesi, kalkınma $evki verin, para kullanılır hale 
gelsin. Bizim üzerinde mütemadiyen durdu&umuz nokta o, enfrastrüktürü tamam-
lamak. 1970 programında Do&u bölgesindeki i$sizlikle mücadele için çok de&erli 
te$ebbüslerimiz vardır, 1970 programı huzurunuza geldi&i vakit bunlar arz edile-
cektir.

Sonra, bankalar filân bölgeden topladı&ı parayı, falan bölgeye vermemesi gibi 
bir kayıt yok. %36’sı !stanbul mıntıkasında imi$, Marmara mıntıkasında imi$...

Muhterem milletvekilleri, her memleketin büyük i$ merkezleri var. !stanbul 
Türk Bütçesinin gelirlerinin %60’ını ödüyor. Türk endüstrisinin %52’si !stanbul ci-
varındadır. E bu, memleketin bir tarafının kalkınması, öbür tarafının batması ile 
mümkün de&il. Gelin “buradaki kredi miktarını artıralım, kullanılır hale getirelim” 
deyin, bunları söyleyin. O taraftan para alınıyormu$, bu tarafa geliyormu$… E bu, 
do&rusunu isterseniz, “Temel kavramlarda mutabık olalım”la ba&da$mıyor.



"unu ifade edeyim; Do&u bölgesine yapılmakta olan yatırımları %24 olarak 
söyledim, ondan sonra gelen bölgeler %16’dan ba$lar. Yani en yüksek yatırım hac-
mi, 22 ilden müte$ekkil Do&u bölgesindedir, 1969 plânında. Ondan sonra %16, 
%15, %10 diye gider. Yani kendisinden sonra gelen bölge ile %8 farkı vardır.

Muhterem milletvekilleri, Sayın Satır burada bâzı beyanlarda bulundular; 
“Türk köylüsünün malına el uzatılmamı$” dediler. 1967 senesinde Adana’da pamuk 
235-240 kuru$a satıldı. 1968 senesinde mahsul biraz bol oldu.

Muhterem milletvekilleri, Adana mıntıkası, yani Çukurova 600,000 ton kütlü 
pamuk çıkarır. Bu, 5-6 sene evvel 400,000 tondu. 600,000 tona çıktı. Gübrenin, 
sulamanın, zirai mücadelenin bu istihsalin artı$ında büyük rolü vardır; %50 artı$-
tır. Devlet pamu&un tümünü alacak $ekilde organize de&ildir. Parası olmadı&ından 
dolayı de&il, organize de&ildir. Çünkü Devlet bu zamana kadar tanzim alı$larıyla 
pamu&un %10’unu alırdı. %10’unu almasıyla fiyatlar teessüs ederdi. Devlet orta 
yerden çekildi&i takdirde, bugün 225 kuru$, 220 kuru$, 215 kuru$ olan pamuk 150 
kuru$a iner. Devlet tanzimcidir. Bizim felsefemize göre öyledir. Ama $unu ifade 
edeyim; dünya konjonktürü, bâzı mallarımızda, iyi gitti&i zaman Devletin verdi&i 
fiyatlar taban fiyatı oluyor. Üzümde, incirde, pamukta, zeytinya&ında, çeltikte Dev-
let büyük fedakârlıklara katlanmı$tır. Yani, Adana çiftçisine yaptı&ı sübvansiyonu 
ba$ka yerlere götürece&i hizmetten keserek yapmı$tır, Ege çiftçisine yaptı&ı süb-
vansiyonu, memleketin ba$ka yerlere götürece&i hizmetlerden keserek yapmı$tır.

Destekleme mubayaaları ba$arılıdır. "ayet bu destekleme mubayaaları olma-
saydı, Türk çiftçisi çok peri$an duruma dü$erdi. Ama size $unu ifade edeyim; bugün 
bu&day mahsulünü meselâ 88 kuru$a Devlet alıyor. Dı$arıdan 52 kuru$a bu&day 
alıyor, Türk limanlarında C.I.F. teslim, 52 kuru$.

Fiyat seviyelerini mütemadiyen yükseltmekle meseleyi halledemezsiniz. Türk 
ekonomisinin en mühim meselelerinden birisi tarımdaki verim dü$üklü&üdür. 
Tarımdaki verim dü$üklü&ünü halledemedi&iniz takdirde biz Türk ekonomisini 
sübvansiyonlarla yürütemeyiz. O zaman yatırımlara ayıraca&ımız para kalmaz. Pa-
mu&u 2,5 lira diyelim, Devlet hepsini alsın, satsın bunu 2 liradan, $u kadar mil-
yon zarara girsin. Üzümü diyelim 227 kuru$, 250 kuru$, bu sene 255 kuru$.. Bunu 
koysun depoya... E bunun içinden çıkmaya imkân yok. Mühim olan mesele; verimi 
artırmak, istihsal maliyetlerini dü$ürmek ve bunların yetmedi&i yerde de sübvan-
siyonlardan kaçınmamak. "ayet bu politika ba$arı göstermezse Türkiye’nin tarım 
istihsali Türkiye’nin kaynaklarını yer, bitirir. O zaman mektebi ne ile yapacaksınız, 
hastaneyi ne ile yapacaksınız?

Muhterem milletvekilleri, Devletin bitmez tükenmez hazineleri falan yok, 
hepsi birbirine ba&lı bunların.

Sayın Satır bir hususa temas ettiler; pamuk ihracatçılarına %2 para verilmi$, 
sonra bu %10’a çıkarılmı$.. Vergi iadesi için bir kanun çıkarılmı$, yanlı$ hatırlamı-
yorsam zannediyorum 261 sayılı Kanun.



Evet, 261 sayılı Kanun 1961’de çıkarılmı$, o zamandan beri tatbikatı yapılır. 
Vergi idaresi ba$langıçta muvakkat olarak tespit edilir, sonra da dönülür hesap ya-
pılır. Hesabı da bakanlar, siyasi $ahsiyetler yapmaz, hesap uzmanları yapar. Ne ka-
dar vergi iade edilmesi lazımsa iade edilir. E bu, %10’a çıkmı$, iade edilmi$. Bunu 
alan satan kimse de buna göre almı$ satmı$. Birtakım kimselerin malı satılsın diye... 
Bunları dü$ünmek bile caiz de&ildir. E&er korunmu$, himaye edilmi$ kimseler var-
sa, çok rica ediyorum getiriniz bu kürsüye, bunun münaka$asını yapalım, mesulleri 
varsa bunları bulalım. Gayet açık.

Sayın Satır’ın Devlet kuvvetleri hakkında söyledi&i $eyler beni üzmü$tür, söy-
lememesi lâzımdır: “Türkiye’de meydana gelen sokak hareketlerinde anla$ılmı$ ki, 
polis methaldarmı$.” Bu, fevkalâde üzücü bir $eydir, e&er yanlı$ anlamadıysam söy-
ledi&ini. Veyahut da o i$lere methaldar olan kimselerin polise yakınlı&ı çıkmı$ mey-
dana. 4 senedir böyle bir söz söylemediniz.. Biz söyledik; “Politikacılar girmeyin 
üniversitelere, girmeyin i$yerlerine, okula, camiye, kı$laya girmeyin.” dedik. Ama 
ilk defa olarak duyuyoruz; me&er Devlet kuvvetleri, kanlı hâdiseleri bastırmakla 
mükellef Devlet kuvvetleri, feragatle, fedakârlıkla vazife gören Devlet kuvvetleri 
bu hâdiselerin eleba$ları ile berabermi$. Beraber oldukları adamları hapishanelere 
niye koyuyorlar? Muhterem milletvekilleri, bunlar mülâhaza de&il...

"imdi di&er bir konuya geçiyorum.

Güven Partisi Sayın Genel Ba$kanı mütalâalar, mülâhazalar serd ettiler. Bu 
mütalâa ve mülâhazaların büyük bir kısmında; “Esnaf meselesinde getirilen ted-
birlerle beraberiz, e&itim meselesinde getirilen tedbirlerle beraberiz, birtakım me-
selelerde getirilen tedbirlerle beraberiz.” dediler. Yalnız bir hususa temas ettiler; 
“Bir tarafta huzurdan bahsediliyor, öbür tarafta huzur hedeftir, deniyor. Acaba 
bunda tenakuz mu var?” Tenakuz yok. Hükümet beyannamesinin 3’üncü sayfasın-
da, 2’nci sayfasında, 4’ncü sayfasındaki kısımların beraberce okunması lâzımdır. 
!kinci sayfasında; “Bu a&ır $artları, aynı zamanda zararlı olayları ve cereyanları ön-
lemekle görevli mercilerimizin ve yeni müesseselerimizin memleketin de&i$mi$ si-
yasi iklimine intibakındaki mü$külâta ra&men ola&anüstü usullere ba$vurulmadan, 
Parlâmentoda Hükümet krizlerine fırsat bırakılmadan, Türk demokrasisinin i$leyi-
$inde her hangi bir duraklamaya ve sarsıntıya mâruz kalınmadan bu devreye gel-
mi$, aynı zamanda içerde istikrar, dı$arıda itibar sa&lamı$ bulunuyoruz.” Bu do&ru 
mu? Bu gerçek. Buna kimse itiraz edemez. !çerde istikrar, dı$arıda itibar sa&lamı$ 
bulunuyoruz,

Üçüncü sayfasında “Anayasamızın getirdi&i geni$ hak ve hürriyetlerin $a$maz 
savunucusu ve sabırlı uygulayıcısı olmakta devam edecektir.” Bu taahhüdümüzün 
imtihandan geçmi$ teminatı, hak ve hürriyetleri tam olarak korumak için geçen 
dört yıl zarfında gösterdi&imiz titiz itinanın millet vicdanında yarattı&ı rahatlık ve 
huzurda yatmaktadır. Gayet tabiî ki, sa&ladı&ımız istikrar millet vicdanında bir hu-
zur ve rahatlık yaratmı$tır. Bununla Türkiye’nin huzur meselesi bitmemi$tir. Hu-
zur meselesi, güven ortamının devamlılı&ı ile ba&lıdır.



Dördüncü sayfasında da o arzumuzu ortaya koyuyoruz “Güven ortamı devam 
etmelidir ki huzur ortamı devam etsin ve huzur Türkiye’nin hakkıdır” diyoruz. 
Olmadı&ı için söylemiyoruz. Ve “Türkiye çe$itli huzursuzlukların içinden geçip ge-
liyor” diyoruz. Bu da do&ru. Geç bile kalınmı$tır, huzura kavu$ulmu$ olmasında, 
diyoruz. Nihayet huzur, bir kademe meselesidir. Çe$itli kademeleri, mertebeleri 
vardır.

Bütün bu üç mütalâadan huzur meselesinde mühim adımların atıldı&ını, ama 
bu meselenin yine itina ile takip edilmesi lâzım geldi&ini anlamak gerekir.

Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak $unu ifade edeyim; Türkiye güçlü, kudretli ol-
maya devam etti&i müddetçe ve Türk cemaati, Kıbrıs’taki Türk cemaati haklarına 
sahip çıkmaya devam etti&i müddetçe Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin aleyhine çö-
zülmesi mümkün de&ildir. Bütün mesele, meselenin halli Kıbrıs’ta de&il, meselenin 
halli Türkiye’dedir. Türkiye ne kadar istikrar içinde olursa, ekonomisini ne kadar 
ileri götürürse, kalkınmasında ne kadar ba$arı sa&larsa, ihtiyaçlarını ne kadar iyi 
tedarik ederse, iyi görürse Kıbrıs meselesini o kadar kolaylıkla hallederiz.

Buhranın bir masanın ba$ına oturtuldu&u do&rudur. Ama bu, bütün Kıbrıs 
Adası sathında yaygın olup Kıbrıs’taki soyda$larımızın her oca&ının ba$ında olaca-
&ına, bir masanın ba$ında olması daha iyidir. Ümit ederim ki, o masanın ba$ında 
onu çözelim. Çünkü Kıbrıs politikamız sulhçu bir politikadır.

Kıbrıs meselesi bu büyük Mecliste çok müzakere edildi. Siyasi partilerimiz 
çe$itli fikirlere sahiptir “Adanın tümünü harbetmeksizin alın” diyen siyasi parti 
sözcüleri oldu, “taksim edin” diyen parti sözcüleri oldu, “federasyon olsun” diyen 
sözcüler oldu.

Bir $eyi açıklıkla ifade edelim, bizim Kıbrıs’ta aradı&ımız $ey, ekalliyet hakkı 
de&ildir. Biz Kıbrıs’ta ortak bir devletin, yani iki cemaatin ortakla$a yürütebilecek-
leri bir devletin $artlarını arıyoruz ve Türk cemaati için ortaklık arıyoruz, ekalliyet 
hakkı aramıyoruz.

Onun içindir ki, hiç kimse endi$e etmesin, Türk kamuoyu ve Türk Milletinin 
iradesinin tecelligâhı olan Yüce meclisleri, ondan güç alan hükümetleri, bu mese-
lenin etrafında hassas olmaya devam etti&i müddetçe Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk 
Cemaatinin hakları ihlâl edilemez.

"imdi ba$ka bir hususa temas etmek istiyorum. Sayın Feyzio&lu “Anayasa Ni-
zamını Koruma Kanunu acaba yine gelecek mi” diye sözler söylediler, di&er sözcüler 
de aynı $eyi ifade ettiler.

Bizim beyannamemizde getirdi&imiz husus $udur: Hürriyetler, evet. Hürri-
yetleri tahrip hürriyeti !nsan Hakları Beyannamesinde ve Avrupa !nsan Hakları 
Beyannamesinde mevcut de&il. Yani, hürriyetleri tahrip hürriyetinin olamayaca&ı 
mevcut. "ayet hürriyetler, hürriyetler tahrip sınırına götürülürse, $ayet bunun ça-
resi yeni mevzuat getirmek ise, gayet tabiî ki, yeni mevzuat gelir.



Anayasa nizamını koruma kanunu, temel hak ve hürriyetler kanunu, Türkiye’de 
çok yanlı$ anla$ıldı ve büyük bir tepki ile kar$ılandı.

Biz Hükümet olarak yanlı$ bir $ey yaptı&ımızdan dolayı de&il - Hükümet etme-
nin zorluklarını takdir etmek lâzımdır - ortamını bizden evvel buna mâruz olanlar 
çok daha iyi yaptıkları için geri aldık.

Biz sabit fikirlerin esiri de&iliz, ama burada Sayın Feyzio&lu “Anayasaya bir ka-
yıt koymak lâzımdır” diyor, “bu Anayasa komünizme kapalıdır” diye yahut da ona 
benzer bir kayıt. A$ırı cereyanların her türlüsüne kapalıdır. Bu bir yoldur. Bunun 
yanında Türk Ceza Kanununda, Cemiyetler Kanununda yapılacak bir sürü de&i$ik-
likler vardır. Kastımız, Anayasa de&i$tirecek gücümüz olursa bunun için de formü-
lümüz vardır, ama kastımız daha çok Türk Ceza Kanununda ve Cemiyetler Kanu-
nunda yapılacak de&i$ikliklerle mevzuat bo$luklarını tıkamaktır.

Bir di&er husus, Sayın Feyzio&lu’nun ortaya koydu&u petrolle ilgilidir. Bu mese-
le Bütçe Komisyonunda, daha sonra bütçe müzakereleri sırasında Umumi Heyette 
müzakere edilmi$tir.

Muhterem milletvekilleri, petrol fiyatlarında indirim meselesi bizim Hüküme-
timiz tarafından gerçekle$tirilmi$tir. Bu gerçekle$tirmenin ham petrol fiyatların-
dan mamullere intikali meselesi çok nazik bir meseledir.

Mamullere intikali meselesi müzakere konusu yapılmı$tır ve %8 gibi bir indi-
rim sa&lanmı$tır. Hukuk Devletiyiz. Petrol Nizamnamesinin 224’üncü maddesi ve 
Proserverbal Türk rafinerilerinden çıkan mamullerin fiyatlarının tayinini serbest 
bırakmı$tır. Bir $artla bırakmı$tır; tasfiye edilmi$, en yakın ve eri$ilebilir dünya fi-
yatlarından yukarı olmamak $artı ile. Bir kararname çıkarılmı$tır. Bu kararname, 
rafinaj yapan $irketlerden de&il, da&ıtan $irketlerden para alınmak üzere çıkarıl-
mı$tır. Da&ıtan $irketler gelmi$lerdir, demi$lerdir ki, bize Rafineri tenzilât yapmı-
yor ki, siz bizden para istiyorsunuz. Bunun üzerine, Devletin da&ıtım yapan $irket-
leri dâhil, oturulmu$ mesele tezekkür edilmi$ - O orta yerde görünen, söylenen 50 
milyon lira gibi para tamamen hayalden ibarettir; böyle bir para yoktur - Rafinaj 
yapan firma ile ham petrolün indiriminin mamullere inikas etti&i nispet dâhilinde 
- ki, bunlar münaka$a götürür, bu nispet do&ru mu, de&il mi - uzun müzakerelerden 
sonra bir anla$ma yapılmı$, Devlet hem döviz tasarruf etmi$tir, hem para tasarruf 
etmi$tir, iddia olunan, “tasarruf olunmadı” denen para, olmayan paradır, zaten.

"imdi burada $unu ifade ediyorum Sayın Feyzio&lu dediler ki, ekseriyettesin, 
komisyonunun reisi de, sözcüsü de sizden olsun, bir ara$tırma önergesi getirdik, 
bunu kabul edin.

A.P. Grubunu te$kil eden de&erli arkada$larımdan ricam $udur En kısa zaman-
da böyle bir ara$tırma önergesini kabul ediniz, ara$tırma komisyonunun ba$kanını 
ve sözcüsünü de bizden tâyin etmeyiniz, e&er mevzuat müsait ise (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, Devletin kırk parası zayi oldu ise, bunun kamufle 
edilece&ini zannediyor musunuz? Bizim kamufle edece&imizi zannediyor musu-



nuz? Gayet açıklıkla söylüyorum. Onun içindir ki, buna dayanılarak ki, bunda Mec-
lis ara$tırması yapılsın, haklılık, haksızlık çıksın orta yere. Gayet tabiî ki, Hükümet 
kendisini savunma hakkını, izahat verme hakkını muhafaza edecektir, ama orta 
yerde Sayın Feyzio&lu’nun fikrinin tamamen kar$ısında, gayet müdellel kuvvette 
argümanlar varken, bu argümanlar kendisine verilmi$ken, “Biz Hükümet progra-
mında birçok $eylerle mutabıkız, ama Hükümetle mutabık de&iliz, çünkü petrol 
meselesinde böyle bir muameleyi yapmı$ olan Bakan Hükümette yer almı$tır” de-
mesini teessürle kar$ıladım.

Muhterem milletvekilleri, bu kararname Bakanın kararnamesi de&ildir, Hü-
kümetin kararnamesidir. Zaten Bakanın kararnamesi olmaz, Hükümetin kararna-
mesi olur, mü$terek mesuliyete girer, kimin imzası varsa orada, ba$ta ben olmak 
üzere, Anayasanın 102’nci maddesi gere&ince bir mesuliyeti varsa tekabül ederiz. 
!yi yaptı&ımıza kaniiz, memlekete hizmet için yaptı&ımıza kaniiz, ama bunun aksi 
çıkarsa, bunun mesuliyetini tekabülden hiçbir zaman kaçmayız, böyle bir $ey de 
mevzuubahsolmaz.

Türkiye’de her $ey açıkta cereyan edecektir, her $ey aleni olacak, Devletin bir 
tek kuru$u israf edilmeyecek veya hak etmedi&i bir kimseye verilmeyecektir.

Sayın milletvekilleri, açıklıkla söylüyorum, muhalefet kanadı, iktidar kanadı 
hepinizden rica ediyorum, bunun aksini görürseniz bizim yakamıza yapı$ın. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri)

Sayın Feyzio&lu, “Biz programı de&il, kabineyi be&enmedik, onun için itimat 
oyu vermeyece&iz” dediler, e&er yanlı$ anlamadı isem, notlarım böyle.

Henüz hiçbir $ey yapmamı$ Hükümete neye dayanarak “Hükümeti be&enme-
dik” demek mümkün?

Türk Anayasası bu meseleyi halletmi$. "ahıslar hakkında sübjektif ölçülere 
göre güvenoyu gibi ciddî bir meselede istikrarsızlık meydana gelmesin, diye Ana-
yasanın 103’üncü maddesi tanzim olunmu$. Anayasanın 103’üncü maddesinde 
Hükümetin tarzı te$kilinin veya Hükümette yer alan kimselerin münaka$a konusu 
yapılaca&ı yok, gerekçesinde de yok.

!$te Anayasanın maddesi “Madde 103. — Bakanlar Kurulunun listesi tam ola-
rak Meclislere sunulur; Meclisler tatilde ise toplantıya ça&ırılır.

Bakanlar Kurulunun programı, kurulu$undan en geç bir hafta içinde Ba$bakan 
veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde güvenoyuna 
ba$vurulur. Güvenoyu için görü$meler, programın okunmasından iki tam gün geç-
tikten sonra ba$lar”

Program okunacak, görü$meler yapılacak. Neyin üzerinde? Bu maddeye göre, 
münhasıran program üzerinde. Ama sizin vicdani kanaatiniz $u istikamettedir, bu 
istikamettedir, o ayrı mesele, Türk Anayasası $öyle diyebilirdi Bakanlar Kurulu lis-
tesi Meclislere sunulur, ondan sonra bu liste üzerinde münaka$a açılır... Öyle de-
miyor. Program okunacak, bu program herkes tarafından tetkik edilecek, ondan iki 



gün sonra gelinecek, müzakere açılacak. O müzakereyi yapıyoruz. Türkiye Cumhu-
riyetinin bu zamana kadar kurulmu$ hükümetlerinin içerisinde, bilmiyorum, hangi 
güvenoyu münaka$asında, program münaka$asında $ahıs münaka$ası yapılmı$tır? 
Mazi geride kalmı$tır, biz yepyeni bir Hükümetiz, kar$ınıza A.P. siyasi iktidarının 
yeni bir Hükümeti olarak çıkıyoruz. Verilen vazifede henüz hiçbir icraat yapmamı$, 
eski vazifesini yaparken de kendisine yöneltilmi$ her $eyi cevaplandırmı$ bir arka-
da$ımız hakkında “bundan dolayı güvenoyu vermiyoruz” demek yerine, “güvenoyu 
vermiyoruz” demek daha iyi olurdu. Teessürlerimi ifade ederim ve zannetmiyorum 
ki, Anayasa hukukuna da böyle bir mütalâa uygun olsun. Kendisiyle de ayrıca bu-
nun münaka$asını yapmaya hazırım. "ayet böyle bir kapı açılırsa hissi ve $ahsi se-
beplerle hiçbir Hükümet buradan güvenoyu alamaz.

Ortak Pazar meselesinde hiç kimse endi$e etmesin, memleketimizin aleyhine 
bir $eye girmeyiz.

Muhterem milletvekilleri, “a$ırı $iddet hareketlerine tevessül etmedik” derken, 
gayet hulûsu kalple bunu yazdık. A$ırı $iddet hareketlerine tevessül etmemiz halin-
de hâdiselerin daha çok büyüyecek tecrübe ile sabit idi. A$ırı $iddet hareketlerine 
tevessül etmeyi$imizi Yüce Meclis de zaman zaman tasviple kar$ıladı. Ama bunun 
da birtakım mahzurları oldu&unu ifade etmekte bir sakınca biz görmedik. Tevessül 
ötmememizden birtakım mahzurlar, birtakım faydalar do&du, faydaları daha fazla 
idi, programda onu belirtmek istedik. Yoksa “gev$ekli&in” adına “müsamaha” koy-
mak gibi bir durum mevzuubahis de&ildir. Hangi hâdisede Hükümet müeyyideleri 
tatbik etmemi$tir, hangi hâdisede kimin yakasına yapı$mamı$tır? Bunu her defa-
sında sorduk, buna cevap almadık.

Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetinizin vazifesi, kanunların yanlı$ tatbik 
edilmesini önlemek kadar, kanunların tatbik edilmemesi halinde vazifenizi yap-
maktır. Hangi hâdisede yapılmamı$tır ve hangi hâdisede yapılmadı&ına dair, geçen 
dört sene zarfında ne getirdiniz ve getirdiniz de cevabını almadınız?

Hakikaten bunları söylemek, geçmi$ iktidar için, geçmi$ iktidar, diyorum, çün-
kü $ayet biz 12 Ekim seçimleriyle ibra edilmediysek, o zaman bizi kötüleme kam-
panyası geçmi$ devremiz de devam edecek ise, 12 Ekim seçimleri, iktidarı yenileme 
bakımından mâna kaybeder.

Muhterem milletvekilleri, takdir buyurursunuz ki, Hükümet programı bir plân 
de&ildir. Yani, bir plân tekni&i içerisinde hazırlanmı$ de&ildir. Hükümet programı 
daha çok bir hedefler manzumesidir.

Bunları nasıl gerçekle$tireceksiniz, derseniz, Türkiye’nin 5 senede 
119.000.000.000 lira parası var, câri masrafları var câri masraflara gelmi$ken per-
sonel meselesine de&inece&im. Câri masrafları asgari tutmak, kaynaklarımızı daha 
çok yatırımlara aktarmak hedefimizdir. Gayet tabiî ki bununla, câri masrafları 
asgarî seviyede tutaca&ız, diye Devlete hizmet görenleri ezmeli gibi bir $ey bahis 
konusu olamaz.



Programda vuzuhsuzluk oldu&u ifade edildi. Programda vuzuh vardır. Bu-
gün Devletin belediyeler, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri ve di&er Devlet dairelerinde 
çalı$an 784.000 memur var. Bunun hemen yarısı, 300.000 e yakını 400 lira civa-
rında para alır, hattâ bir kısmı ondan da a$a&ı. !lk yapaca&ımız i$, 1970 bütçesi 
ile 300.000 memurumuzu asgari geçim seviyesine çıkarmaktır. Bununla beraber, 
bundan yukarı kademelerdeki memurlarımızla da Devletin imkânları ile mütenasip 
olarak el uzatmaktır.

C.H.P. SIRALARINDANB"R ÜYE — Senet ne oldu?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Senedin ne oldu&unu da 
söyleyelim? Bunu kimin söyledi&ini bilmiyorum ama bu senet sözü de buradan tek-
rarlanmı$tır, 5 defa zabıtlara geçmi$tir, gecenin bu saatinde bir daha tekrarlayalım.

Personel Kanunu çıktı&ı zaman gazeteciler “Bunu tatbik edecek misiniz, etme-
yecek misiniz?” diye sordular. Biz de dedik ki, “çıkmı$ bir kanunu nasıl tatbik et-
meyece&iz deriz, meseleyi tetkik ediyoruz, $imdi bizden bir$ey alıyorsunuz, sonra 
bunu senet addediyorsunuz, bırakın mesele olgunla$sın o zaman söyleyelim.”

Politikanın kendine mahsus birtakım tarafları vardır. Siz böyle söylersiniz o 
“sözüm senettir” olur, üstünüze pek güzel de yakı$ır, artık ne kadar çırpınsanız 
onun altından kalkamazsınız, o sizin malınız olur. Bu senet sözü de bize böyle gel-
di. Biz elimizdeki imkânlarla, Devletin imkânları ile sözümüzü yerine getirece&iz, 
kanunların icaplarını yerine getirece&iz, dedik.

Personel Kanununun tatbikatındaki güçlük $uradan geliyor: Personel Kanunu-
nun üçüncü maddesi, herkesin gördü&ü i$e göre ücrete tabi tutulmasını âmiridir, 
esas reform bu. Ama, 784.000 memuru gördü&ü i$e göre tasnif ediniz, bakalım. 
Bunu yapamazsınız. Bunu yapamadık. Bu fevkalâde ileri bir görü$tür, Personel Ka-
nunumuza, da böyle geçmi$tir. Bunu yapamadık ama biz, kabili tatbik olan bir $ey 
getirece&iz. Bunun prensiplerini Hükümet programımıza koyduk.

Muhterem milletvekilleri; çe$itli hesaplar var, o hesaplara göre 2.500.000.000 
lira ilâve ederseniz ancak dengeli bir $ey çıkarmak mümkün. 2.500.000.000 lira gibi 
bir parayı bulmak meseledir. “Hükümetsiniz, kaynak bulun, ne yaparsanız yapın” 
demek kolaydır. Ama vergi getirdi&imiz zaman da ne yapıyorsunuz demek yine size 
dü$mektedir ve haklısınız da. Böyle 2.500.000.000 lirayı çıkaracak bir vergi kayna-
&ımız da yoktur. Onun içindir ki, bu para meselelerinde mevcutla iktifa etmeye ve 
mevcutla en iyisini yapmaya mecburuz. Bizi de anlayı$la kar$ılayaca&ımızı umarız.

Muhterem milletvekilleri; köylünün mahsulü üzerinde fevkalâde titizlikle du-
ruyoruz. Arz etti&im gibi, di&er programımızda da yer aldı&ı gibi, dünya konjonktü-
rünün kötü olması ahvalinde mahsulün büyük bir kısmını satın alıp depo edebilecek 
$ekilde organizasyona gidece&iz. Yani, Devlet müdahale yapmak mecburiyetinde 
kaldı&ı takdirde, bu müdahaleyi yüzde 10 ile de&il - bu sene meselâ Çukurova’da 
ancak yüzde 30 ile müdahale yapabiliyoruz - daha büyük nispetler yapabilmektir. 
Daha sonra da bunu de&erlendirmenin yollarını aramalıdır.



Bugün 1.500.000.000 liralık tütün depolardadır. Tütün meselesi Türkiye’nin 
en mühim meselelerinden birisidir. Tekelin Türk bütçesine, bu sene 1.600.000.000 
lira para vermesi lâzım. Rakamlar hatırımda yanlı$ kalmadı ise, halen bu rakam 
800.000.000 lira civarındadır. Tekel vergiyi tahsil etmekte, sübvansiyonlara yatır-
makta, bu yüzden de Hazine sıkıntı çekmektedir.

Muhterem milletvekilleri, Hazinenin sıkıntıları bizim sebep oldu&umuz açık 
bütçelerden ileri gelmiyor. Bizim sebep oldu&umuz açıkların yekûnu gayet mahdut-
tur. Biz 1964 bütçesini 1965’e devrederken 800.000.000 lira borçla devraldık. 1965 
bütçesi de yaptı o kadar açık. Ondan sonraki senelerin açık miktarı mahduttur.

Bu sene seçime giderken biz tasarrufa gittik. Niçin? Tekelden ve $ekerden bek-
ledi&imiz tahsilâtı yapmamız mümkün de&il. Tahakkuk oluyor, tahsilât yapmak 
mümkün de&il. Gayet tabiî ki cari masraflardan kısılabilece&ini kıstık, yatırımlar-
dan da çok acelesi olmayanlarında da kısıntılar yaptık. Maksadımız Türk Hazinesi-
ni sıhhate kavu$turmaktı ve bunu seçime giderken yaptık, seçimden önce yaptık. 
"imdi yapıyor de&iliz, seçimden önce yaptık, kararnamesi de ilân edilmi$tir.

!kili anla$malar hakkında üç-be$ kelime söyleyece&im. !kili anla$maların ana 
anla$ması imzalanmı$tır. Bu anla$ma, mevcut kanunun Hükümete verdi&i yetkiye 
dayanılarak, Hükümetçe onaylanmı$tır. Bu anla$manın Meclislere gelip gelmeyece-
&i hususu soruldu. Bir kapalı celse yapıp bu anla$mayı Meclislerimize anlataca&ız. 
Ondan sonraki durumu ayrıca mülâhaza etmek mümkündür, ama dü$üncemiz en 
kısa zamanda bir kapalı celse yapıp anla$manın içinde ne var, ne yok hepsini anla-
taca&ız.

Muhterem milletvekilleri, bu anla$malar sadece bizimle yapılmıyor. Bizi an-
layı$la kar$ılamanızı rica ediyoruz. Bu anla$malar çe$itli devletlerle yapılıyor. Bu 
itibarla, üç seneye yakın bir zaman üzerinde çalı$ılan bu anla$manın bâzı kısımla-
rının gizli kalması bir zarurettir ve müsaade ederseniz o güne geldi&imiz zaman bu 
hususta daha geni$ izahat vermek imkânını bulaca&ız.

Ümit ediyorum ki, sabrınızı daha çok suiistimal etmeden ortaya koymu$ oldu-
&unuz hususları cevaplandırmı$ olayım. "ayet bir kısım kalmı$sa, yine önümüzdeki 
günlerde yapılacak çe$itli görü$melerde onları da ayrıca cevaplamaya çalı$ırız.

Muhterem milletvekilleri, 1970’lere girerken yeni bir on yıla ba$lıyoruz. Bu 
yeni on yılın içinde Cumhuriyetimizin 50’nci yıl dönümü var ve bu on yılın, önü-
müzdeki dört yıl, çok kıymetli bir kısmını te$kil ediyor. Türkiye bu dört yılda ba$arı 
göstermeye mecburdur.

Bu dört yılın meseleleri, geçen yılların meselelerinden çok daha çetindir. Bu 
meselelerin içerisinde kalkınma hamlelerimizi istikrar içerisinde ve devamlı bir $e-
kilde göstermek - dı$ yardım imkânları azalmaktadır - ihracat seferberli&i yaparak, 
ihracatımızı artırmak, görünmeyen kalemlerden kazançlarımızı artırmak, turizm 
gelirlerimizi artırmak ve yeniden bir yüzbin i$çiyi dı$ memleketlere göndermek su-
retiyle bugün 140 milyon dolar olan i$çi gelirimizi hiç olmazsa 200-250 milyon do-
lar seviyesine çıkarmak ve i$çilerimizin dı$ memleketlerdeki tasarruflarını daha ca-



zip hale getirip Türkiye’ye cezbetmek suretiyle tediye muvazenemize yeni imkânlar 
eklemek, endüstrile$me hamlemizi devam ettirmek, topraktan daha çok nüfusu 
kurtarıp endüstriye aktarmak, bunun neticesinde meydana gelen $ehirle$meye te-
kaddüm etmek ve gayri sıhhi, gayri hukukî vatanda$ın bütün varlı&ını alan gece-
kondu dâvasına tekaddüm etmek, ekonomimizi rekabet gücüne kavu$turmak, yeni 
pazarlar aramak, yurdumuzdaki geli$memi$lik farklarını kaldırmak, bir taraftan 
endüstrile$meyi hamle haline getirirken, di&er taraftan tarımda mutlak mânada 
istihsal meselesine yeni çareler ve tedbirler bulmak, tabiî kaynaklarımızdan, or-
manlarımızdan, madenlerimizden, denizlerimizden, di&er yeraltı servetlerimizden 
daha çok faydalanmak, refahı tabana inecek $ekilde daha âdil bir gelir da&ılımını 
sa&lıyacak $ekilde gerekli tedbirler almak, e&itim ve sa&lık hizmetlerini tabana yay-
mak, daha çok halk kütlelerine götürmek, e&itim sistemimizi ba$tan a$a&ı ıslah 
etmek, iktisadi ve sosyal kalkınmanın bir cüz’ü olan kültür kalkınmasına yeni bir 
veçhe vermek, köye, köylüye, esnafa, i$çiye yönelmi$ hizmetlere yeni bir nuvman, 
yeni bir hız vermek ve nihayet iktisadi Devlet Te$ekküllerinin elindeki imkânları 
daha çok kaynak yaratıcı hale getirmek ve bunlara ilâveten de büyük Türkiye’nin 
gerektirdi&i alt yapıyı, bu alt yapı ihtiyaç haline gelmeden ve fakat dozunu da çok 
kaçırıp bütün kaynakları oraya sarf etmeden ekonominin ve memleketin sosyal ge-
li$mesinin icaplarına uygun bir $ekilde ihtiyaç do&madan buna tekaddüm etmek; 
bilhassa münakale, muhabere ve enerji sistemlerini bütün yurda $âmil hale getir-
mek ve böylece bunun etrafında Büyük Türkiye’yi kurabilmek.

Bunlara daha pek çoklarını ilâve etmek mümkündür. Bunların ba$ında, ko-
nu$mamın bir yerinde izaha çalı$tı&ım gibi, Devleti mutlak mânada müessir hale 
getirmek, demokrasimizi daha müstakar hale getirmek için demokrasiyi, demok-
rasiyi dejenere edecek bir sisteme, seçim sistemine de&il, kökle$tirecek bir seçim 
sistemine kavu$turmak.

Bütün bunlar güven içerisinde, istikrar içerisinde ya$ama duygusunu artıra-
caktır, ülkemizde. Güven ve istikrar içinde ya$ayan bir Türkiye’de, milletimizin 
ba$aramayaca&ı i$ yoktur. Milletimizin hem istikbale olan güvenini, hem günlük 
hayatında birtakım kolaylıkları sa&lamak suretiyle “yarın” endi$esini beraberce 
mütalâa etmek lâzımdır.

1969 senesi kapanmaktadır. 1970 senesi ile büyük bir sosyal dengeyi mutlak 
mânada gerçekle$tirmeye mecburuz. Çatı$malara giden bir mücadele de&il, bilâkis 
bir arada ya$amaya, barı$ içinde ya$amaya daima bizi götüren bir dengeyi gerçek-
le$tirmeye mecburuz.

Bütün bu hisler içinde uzun zamandır beni dinleyen Yüce Meclisin de&erli Ba$-
kanını ve de&erli üyelerini saygı ile selâmlarken, takdirin Yüce Meclisimize ait oldu-
&unu ifade etmekten bahtiyarım.

Cenabı Allah, memleketimizin, milletimizin ileriye gitmesinde bize daima yar-
dımcıdır. Hepinize muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından 
"iddetli ve sürekli alkı"lar “bravo” sesleri)



BA$KAN — Kifayet önergeleri var. Bu arada bir arkada$ımız Sayın Âdil Ya$a...

AL" RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyhinde söz istiyorum.

BA$KAN — Efendim, aleyhinde Sayın Sıddık Aydar söz istedi efendim.

Muhterem arkada$larım, Sayın Âdil Ya$a, Ba$bakandan bir suali oldu&unu ve 
sual sormak istedi&ini beyan eden bir önergeyi Ba$kanlı&a veriyor.

Biz, Hükümet programlarının müzakeresinde böyle sual sorma usulünü tatbik 
etmiyoruz. Tüzü&ümüz müsait de&ildir. Bu sebeple bu önergeyi muameleye koy-
muyorum.

"imdi, verilmi$ olan kifayet önergelerini okutuyorum.

Yüce Ba!kanlı#a
Hükümet programı üzerinde Meclisteki bütün gruplar adına konu$ulmu$, ay-

rıca $ahıslar tadına yapılan konu$malardan sonra Sayın Hükümet Ba$kanı da geni$ 
izahlarda bulunmu$tur. Bu sebeplerle program üzerindeki konu$maların kifayeti 
hususunun oylanmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

Sabri Keskin (Kastamonu) 
Cahit Karaka$ (Zonguldak)

 

Yüksek Ba!kanlı#a
Hükümet programı, yapılan görü$melerle vuzuha kavu$mu$ oldu&undan kifa-

yeti müzakerenin Yüce Meclise sunulmasını arz ve teklif ederiz.   

Enver Akova (Sivas) 
Sami Aralan (Denizli)

Sayın Ba!kanlı#a
Konu$malar kâfidir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim.

Mehmet Özbey (Burdur) 

Sayın Ba!kanlı#a
Konu, uzun uzadıya konu$ulmu$tur. Müzakerenin kifayetinin oya arz edilme-

sini rica ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Kazova (Tokat)



BA$KAN — Muhterem arkada$larım, kifayet önergelerini, “son söz milletve-
kilinindir” kaidesini tatbik ettikten ve sırada bulunan ve grup adına söz istemi$ 
olan Sayın Ataöv’e söz verdikten ve kifayet önergeleri aleyhinde de Sayın Sıddık 
Aydar’a söz verdikten sonra muameleye koyaca&ım.

"imdi söz sırası A.P. Grubu adına Sayın !hsan Ataöv’ündür.

A.P. GRUBU ADINA "HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Ba$kan, de&erli ar-
kada$larım, A.P. iktidarının ikinci Hükümetinin programını müzakere etti&imiz 
$u saatte, A.P. Grubu olarak, bilhassa Sayın Genel Ba$kanımızın muhalefet cephe-
sinden gelen beyanlara vermi$ oldu&u geni$ cevaplar, ö&retici ikna edici, susturu-
cu beyanlar üzerinde fazla bir $ey söylemeyece&im. Yalnız Sayın Ba$bakanımızın 
üzerinde durmadı&ı bâzı hususlar var, bizim notlarımızda; kısaca bunlara temas 
edece&im.

Esasen bugün yapılan müzakerelerde, Adalet Partisi Siyasi iktidarının yeni 
kurdu&u güçlü hükümetin programı müzakere edilmemi$, Adalet Partisi geçmi$ 
iktidarının muhasebesi yapılmı$tır. Adalet Partisinin kaderinde, icraatının hesabı-
nı senede birkaç defa vermek gibi $erefli sayfalar vardır. Bugün de, Türk Milleti 
huzurunda büyük muhasebelerin yapılıp, büyük hesapların verilip, büyük güven-
lerin alınmasından henüz 15-20 gün geçtikten sonra, burada bu muhasebenin ya-
pılması, grubumuzu memnun etmi$tir. Meydanlarda söylenen sözler, kahvelerde 
söylenen sözler, kulislerde söylenen sözler vatanda$ın vicdanında, kafasında ve o 
kö$elerde, basın sütunlarında kalmı$tır. Ama burada söylenen sözler tarihe intikal 
etmi$, Meclisin zabıtlarına girmi$tir, !$te Adalet Partisi hesabını alnı açık olarak 
Yüce Meclisin huzurunda, onun zabıtlarına tescil ettirmenin gururu ve bahtiyarlı&ı 
içerisindedir.

Sayın Ba$bakanımızın ifade etti&i gibi, muhalefetin kendi günâhlarını da be-
yan etmek suretiyle, onun hesabını da Adalet Partisiyle verdirmi$ olması, Adalet 
Partisinin geçen devrede yerine getirdi&i vazifeler arasında bulunmu$tur.

"imdi bunlardan bir tanesini Sayın Ba$kanımız cevaplamı$lardı; biz ona doku-
naca&ız.

Muhterem arkada$larım, anamuhalefet partisinin muhterem sözcüsü burada 
beyan ederken, orman suçlarının affına dair bâzı hususlara dokundu ve bu konu-
da $unu söyledi: “Anayasadaki orman suçlarının affedilmesi maddesi, hükmü bir 
i$kence vasıtasıdır” dedi. Bizim anamuhalefet partisi, 1961 Anayasasında orman 
içi ve ormanla ilgili köylerimize bir i$kenceyi reva görmü$, aradan 9 sene sonra 
bu i$kencenin günâhını ödemek için bu kürsüde bu i$kenceyi itiraf etmi$tir büyük 
tekâmüldür. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, gülü"meler)

Siz bir Anayasa yapacaksınız. Bu Anayasanın içerisine, “Adam öldüren affedilir, 
dal kesen affedilmez” diyeceksiniz,. Bundan dolayı, vatanın dört buca&ında - kendi 
tabirleriyle -muhterem köylülerimiz i$kence görecekler; Adalet Partisinin, 4 sene 
müddetle, hazırladı&ı Orman Kanununu bu Meclise getirmemek için, o Orman 
Kanununu hazırlayan bakanın kapısına baltaları astıracaksınız o kanunu çıkart-



mamak için bütün mücadeleyi yapacaksınız. Seçime 10 gün kala içinizde bir his 
do&acak: “Acaba orman suçlarını affederiz dersek, biz bundan bir $ey toplar mıyız?” 
diyeceksiniz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Bu mümkün de&ildir, beyler. Türk 
halkının biliyorsanız, Türk halkından yana de&il, Türk halkının içerisinden geliyor-
sanız, Türk halkının derdi ile hemdert iseniz, Türk halkının ıstıraplarını ya$amı$ 
iseniz, bunları bilenlerdenseniz, bu i$kenceyi o Anayasa sayfalarına nak$etmeden 
evvel nefsinizde duymanız lâzımdı.

Ama, bir muhalefet sözcüsü, (C.H.P. sıralarından “Sayın muhalefet sözcüsü diye 
söyle, sayın de” sesleri) Muhalefet grubundan ki$isel beyanlarında bulunan bir ar-
kada$ buraya çıkar, o buna dokunmaz; o yalnız bundan evvelki dönemlerde Yüce 
Meclisin alı$tı&ı ve bugün burada grubu bulunmadı&ı halde, âdeta onlara tercüman 
olan bir a&ızla, burada bulunmayan bir partinin sözcülerine tercüman olan bir a&ız-
la yaptı&ı beyanlarda, grup sözcüleriyle, yani gruplarını idare edenlerle hemfikir 
halinde yürümez. Buna da alı$mak lâzım. Burada, konu$ması sırasında; “Adalet 
Partisi $undan muvaffak olamaz, bâzı kara zihniyetlilere tâviz vermi$tir, irticai hor-
latmı$tır” dersiniz. Ondan sonra, milletin huzuruna rey almaya gitti&iniz zaman 
(el ile göstererek) $u beyannameleri da&ıtırsınız. (A.P. sıralarından “Oku, oku” sesle-
ri) Bu beyannameler, köylüye da&ıtılan beyannamelerdir. Burada yapılan beyanlar, 
köylüye çakılan selâmlardır. Türk Milleti artık bu kürsüde köylüye beyanname da-
&ıtmak, köylüye tatlı lâf etmek suretiyle e&er onun kanaca&ını sanıyorsanız, muh-
terem anamuhalefet partisi lideri Sayın !nönü’nün bir vesile ile burada söyledi&i 
gibi, “Her $eyi ö&rendim, ama Türk halkından rey alma$ım ö&renemedim” gerçe&ini 
kabul etmi$ olursunuz.

NERM"N NEFTÇ" (Mu!) — Öyle de&il, “Rey avcılı&ını ö&renemedim” demi$ti.

A.P. GRUBU ADINA "HSAN ATAÖV (Devamla) — "imdi, $u beyannameye 
bir bakalım, ondan sonra da muhalefet adına, muhalefetten konu$an o muhterem 
sözcünün burada söyledi&i lâflara bakalım. Beyanname $udur arkada$lar ve bütün 
köylüye da&ıtılmı$tır. (C.H.P. sıralarından “Nerede bastırılmı"?” sesleri) “Allah’ın izni 
ile...” Büyük Ba$lık... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

YILMAZ ALPASLAN (Tekirda#) — Sen bastırmı$sındır onu.

A.P. GRUBU ADINA "HSAN ATAÖV (Devamla) — Hasan Ali Gülcan Beye-
fendi buradadır. Antalya Milletvekili. Benim bastırıp bastırmadı&ımı o iyi biliyor. 
Partinizin il ba$kanıdır. (A.P. ve C.H.P. sıralarından gülü"meler) Okuyorum.

“Allah’ın izni ile C.H.P. iktidara gelince...”

“Allah’ın izni ile muvaffak olaca&ım.” diyen bir Sayın Devlet Reisinin ba$ına, bu 
cümleden dolayı neler geldi&ini, geçmi$ dönemde bulunanlar iyi hatırlarlar.

Allah’ın izni ile C.H.P. iktidara gelince: 

1. Köy salma parası kaldırılacak. Ziraat odaları ödentisi alınmayacak. (C.H.P. 
sıralarından “Do#ru” sesleri)



2. Köy muhtarlarına Devlet Bütçesinden maa$ ba&lanacak (C.H.P. sıralarından 
“Do#ru” sesleri)

3. Köylülerin 500 liraya kadar olan banka borçları ba&ı$lanacak. (C.H.P. sırala-
rından “Do#ru” sesleri) (A.P. sıralarından “Rü"vet” sesleri)

4. Köylülerin i$ledi&i orman suçları affedilecek. (C.H.P. sıralarından “Do#ru ses-
leri)

5. Köy çocukları parasız okutulacak. (C.H.P. sıralarından “Do#ru” sesleri)

6. Vatanda$lara ya$lılıklarında aylık ba&lanacak. (C.H.P. sıralarından “Do#ru” 
sesleri ve gülü"meler)

Biraz sabret “Do&ru” ya cevabını verece&im $imdi. (Gülü"meler)

“Hastalara parasız bakılacak, (C.H.P. sıralarından “Do#ru” sesleri) Genel af çı-
kacak. (C.H.P. sıralarından “Do#ru” sesleri) Gübre yüzde 40 ucuzlayacak. (C.H.P. sı-
ralarından “Do#ru” sesleri) !lâç yüzde 60 ucuzlayacak.” (C.H.P. sıralarından “Do#ru” 
sesleri) Beyannamede bunlar yazılı...

"imdi, ben köylülere sordum. Dedim ki, “"u beyannameyi okuduktan sonra, 
acaba ben de Halk Partisine geçsem ne olur?” (C.H.P. sıralarından “Almayız” sesleri)

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Allah korusun.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — Zaten kim geçer ki. (C.H.P. ve A.P. sıralarından 
gülü"meler) Bunlar verildi&i halde köylü rey vermemi$ ki ben geçeyim..

TEVF"K F"KRET ÖVET (Sinop) — Senin gazetelerde çıktı sabıkan, ondan 
bahset.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — "imdi muhterem arkada$lar, !stiklâl Harbine 
i$tirak etmi$, yakasında !stiklâl madalyası ta$ıyan kahraman gazilerin ve orada me-
zarları belli olmayan $ehitlerin yetimlerinin inim inim inledi&i iktidar devrenizde, 
!stiklâl Madalyası ta$ıyanları dü$ünmediniz, onlara 300 lira maa$ı ba&lamadınız 
da, bütün köy ihtiyarlarına maa$ mı ba&layacaksınız? (A.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar)

NERM"N NEFTÇ" (Mu!) — Biz de rey verdik o kanuna.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — Garp Cephesinde !smet Pa$a ile çakmak çalan-
ları, !smet Pa$a dü$ünmeyecek de, onu köylü çocu&u !slâmköylü Demirel dü$üne-
cek. Ondan sonra sen köye selâm çakıp, rey alaca&ım sanıyorsun. Nereden bu? (A.P. 
sıralarından gülü"meler)

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Havanda su dövme sen, tahrik edemezsin, 
istedi&in kadar söyle, tahrik edemeyeceksin, bu vazife ile çıktı&ını biliyoruz, tahrik 
edemeyeceksin. (C.H.P. sıralarından “Vazifeni çok iyi biliyoruz” sesleri)

"HSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkada$larım, anamuhalefet partisi söz-
cüsü de&ilim, tahrik âdetim de&il. Yalnız…



SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Vazifen o oldu&unu biliyoruz. Gayen tahrik 
etmek, ama tahrik edemezsin.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — E&er gayem o olsaydı i$te sizi tahrik etmi$tim 
$imdi. (A.P. sıralarından gülü"meler)

"imdi sevgili arkada$larım.. (C.H.P. sıralarından “Mitingde mi, Millet Meclisinde 
mi konu"uyorsun” sesleri) 

Kemal Satır’ın konu$tu&u yerde konu$uyorum. (A.P. sıralarından gülü"meler)

BA$KAN — Efendim, sizler de Meclis sırasında oturuyorsunuz, çok rica ede-
rim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Ataöv, çok rica ederim, gecenin geç saatlerindeyiz konu$manızı lütfen 
derleyin, toplayın ve tatlıya ba&layıp bitirelim $u i$i.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem muhalefet grubu sözcüsü Sayın Ke-
mal Satır’ın... (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Biz her türlü konu$uruz.

Sayın Kemal Satır’ın beyanları arasında bir husus daha var. Bu husus $udur; 
rey meselesi mevzubahsoldu&u zaman “reyle bu meseleler halledilmez” dediler.

Muhterem arkada$lar, 

Adalet Partisi Grubu Türkiye’de bütün meselelerin, memlekete hizmet için va-
sıta olan bu tip meselelerin reyle halledilece&i kanaatindedir. (Eliyle “Egemenlik 
kayıtsız $artsız milletindir” ibaresini göstererek) Büyük Atatürk o ibareyi onun için 
söylemi$ ve kar$ınıza onun için yazılmı$tır.

E&er meseleler reyle halledilmeyecek olsaydı o zaman 12 Ekim günündeki seçi-
mi yapmazdık. E&er yeni Meclisin, yeni siyasal iktidarın Hükümeti eski Hükümetin 
hesaplarını vermekle mükellef olsaydı, o zaman yeni Hükümet kurmaya lüzum kal-
mazdı. Ama biz, eski Hükümetin hesaplarını da veririz, yeni Hükümet oldu&umuzu 
da beyan ederiz, çünkü biz reddi mirasçılardan de&iliz. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri) !ktidara geldi&imiz günden, bir gün gelir Türk Milleti lâyık gördü&ü zaman 
muhalefete dü$ürürse, o güne kadar Adalet Partisinin kitabında hiçbir meçhul, hiç-
bir istifham bulunmayacaktır. Ve bugün $u Meclisin içerisinde millet huzurunda 
yemin etmi$, söz vermi$ olan muhalefeti bugünden itibaren vicdani vazifeye davet 
ediyoruz.

Hükümet Programımızın, Cumhuriyetin kuruldu&u günden bugüne kadar ya-
pılmı$ olan bütün Hükümet programlarının en realist, en gerçekçi, en ileri prog-
ramı oldu&unu, hiçbir kimsenin üzerinde beyanda bulunamayaca&ı kadar açıklık 
ta$ıdı&ını kabul etmi$ olacaksınız ki, Hükümet Programımız üzerinde beyanda 
bulunamadı muhalefet. !çerisindeki kelimeleri alarak, bu kelime $u mânada mıdır, 
bunu açıklayınız, bunu sarahate kavu$turunuz, demek, Hükümet programını ten-
kit etmek de&ildir.



Ben dün gece 1’inci Sayın Demirel Kabinesinin Hükümet programının müza-
kerelerini eski zabıt ceridesinden tetkik ettim. O zaman ana muhalefet partisi gru-
bu adına bugünkü Sayın Güven Partisi Genel Ba$kanı Turhan Feyzio&lu konu$mu$-
lar. Ve bizim Hükümet programını, “seçim beyannamesinin tâ kendisi oldu&undan 
ba$layarak, uzun uzun tenkit etmi$ler. Onları okuduktan sonra, bugün Hükümet 
programları yönünden Meclisimizde bir ilerlemenin oldu&unun kabul edilmi$ bu-
lundu&una kaani oldum. Bakınız, o $ekildeki bir tenkit, o $ekildeki bir münaka$a 
yok. !ktisadi Devlet Te$ekkülleri konusunda o zaman yapılan münaka$alar bugün 
yapılmamı$. Neden? 4 senelik Adalet Partisi icraatı, 4 senelik Adalet Partisi iktidarı 
o zamanki programını öyle tatbik etmi$ ki, o zamanki pe$in beyanlar bugünkü mü-
zakerelerde dile gelmedi. Rejim meseleleri konularında o zaman, “Bunlar yuvarlak 
lâflardır, bunlar yerine getirilemeyecek vaitlerdir” denmi$, anamuhalefet partisi ve 
di&er muhalefet partileri tarafından, bugün “O lâflar yerine getirilmedi” diye kimse 
konu$amadı. Muhasebeler yapılırken o zaman söylenen lâfların $imdi gerçekle$me-
si lâzımdı.

Bugün bir arkada$ımız kalkıyor, “Do&u için söylenen lâflar gerçekle$mez ki, 
nasıl inanalım” diyor, Ama Adalet Partisi Do&u’yu C.H.P.’den nasıl teslim almı$tır? 
Hele hele, D.P. Do&u’yu C.H.P.’den nasıl teslim almı$tır? O sayfaları açacak olursak 
C.H.P.’li bir milletvekilinin bu kürsüde Do&u adına, Do&u’nun kalkınması adına Do-
&u’daki asayi$sizlik adına, Do&u’daki hürriyetler adına, Do&u’daki kaçakçılıklar adı-
na bir tek kelime konu$mak hakkı yoktur. (A.P. sıralarından alkı"lar, “Bravo” sesleri)

Muhterem arkada$larım, burada Hükümet tenkit edilirken uzun uzun kaçak-
çılıktan bahsedildi. Güney-Do&u bölgesindeki kaçakçılıktan bahsedildi. O kadar 
teferruatlı bahsedildi ki, ben o Sayın Sözcüyü huzurunuzda vazifeye davet ediyo-
rum. Sanki bir kaçakçı $irketinin masalarını, dolaplarını, dosyalarını biliyormu$ 
gibi hepsini beyan etti, ne gibi mütalâalar serd etti&ini, kime, ne kaçırdı&ını burada 
söyledi. Acaba bütün kaçakçılarla anla$tılar da, ondan sonra bir genel af mı vadet-
tiler? Genel af vadetmenin de bir sebebi vardı anla$ılıyor... (C.H.P. sıralarından “Ayıp 
ayıp” sesleri)

"u halde muhterem arkada$lar, orman suçlan dolayısıyla, kaçakçılık suçları do-
layısıyla, asayi$sizlik suçları dolayısıyla yapılmı$ olan beyanlar ve ondan sonra da 
bir genel af va’di, bize bâzı $eyleri dü$ündürüyor. !$te bir Adalet Partisi Grubu ola-
rak $unu söylüyoruz; bugün $u zapta geçen sözleri, 1973’de Allahın izni ile 3’üncü 
Demirel Hükümetinin programı okunurken...

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Yeter diyorlar, not geldi. Not geldi, yeter 
diyorlar.

"HSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim partimizde $efin emriyle susmak, $efin 
emriyle oturmak, $efin emriyle kalkmak yoktur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Bizim partimizin içerisinde demokrasi varıdır, bizim partimizin içerisinde 
saygı vardır, bizim partimizin içerisinde vatan ve memleketin gerçeklerine uymak 
vardır.



SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Cesaretin varsa göster o kâ&ıdı.

"HSAN ATAÖV (Devamla) — Buyur, dı$larda göstereyim sana. Gösteririm.

Muhterem arkada$lar, 1973’de 3’üncü Demirel Hükümetinin programı oku-
nurken, bugünkü muhalefette bulunan arkada$larımı $u zabıt ceridelerini okuya-
rak, nasıl bugünkü günâhlarının altında kaldıklarını kendi nefislerinde hissetme-
lerini istiyorum. Nasıl 1965 senesinde yapmı$ oldu&unuz ithamların, söyletmi$ 
oldu&unuz beyanların altında bugün eziyorsanız, nasıl 1965-1969 döneminde 
Adalet Partisi programını yüzde 95’ten fazla tahakkuk ettirmi$ ve Türk Milletinin 
huzuruna alnı açık olarak çıkmı$, Türk Milleti yalana itibar etmemi$, iftiraya iti-
bar etmemi$; kandırmaya itibar etmemi$, kendisine yapılan bütün büyük vaitle-
rin, va’di yapanların tarihine bakmak suretiyle elinin tersi ile itmi$ ise ve Adalet 
Partisine güvenini bildirmi$ ise, Türk Milleti Adalet Partisinin etrafında böyle ki-
litli bulundu&u müddetçe Demirel Hükümetlerinin mutlak surette programlarını 
gerçekle$tirece&ine ve Parlâmentonun zabıtlarına tescil edilmi$ olan $u müspet, 
$u ileri programı tahakkuk ettirece&ine inanıyoruz. Biz Adalet Partisi Hüküme-
tini Grup olarak yepyeni, güçlü bir Hükümet olarak görüyoruz. Adalet Partisinin 
Büyük Hükümeti ve onun Büyük Ba$bakanına Türk Milletinin (C.H.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar) Evet, evet... Türk Milletinin nasıl ümit ba&ladı&ını görerek, 
grup olarak Hükümetimize bütün gücümüzle yardımcı olaca&ımızı ve programını 
be&enip de adamlarını be&enmemek suretiyle kırmızı rey de&il, programını da, va-
tanperver üyelerini de Türk Milleti gibi görerek, yüzde yüz güvenimiz oldu&u için 
anamızın ak sütü gibi helâl, beyaz reyleri verece&imizi saygıyla arz ediyoruz. (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Okunmu$ olan kifayet önergeleri aleyhinde Sayın Sıddık Aydar, 
buyurun.

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Ba$kan, mümtaz üyeler, ba&ım-
sız olarak Yüce Meclise katılmı$ bulunuyorum. Tüzüklü ve programlı olan millet-
vekilleri ve gruplar konu$tu, bizim de bâzı görü$lerimiz var. Halkın içinden geldik, 
gerçekler var. Bu gerçekler, gerçekten muhterem Hükümetin programına uymaktır.

SABR" KESK"N (Kastamonu) — Biz de halkın içinden geldik.

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — Hayır Sabri bey, siz de geldiniz hal-
kın içinden ama muhakkak bir grup adına konu$tunuz, lütfederseniz biz de konu$-
mak istiyoruz. Be&enmezseniz kararınıza hürmetkârız.

Diyoruz ki, az geli$mi$ bir bölgeden gelmi$iz, Hükümetin orada birtakım icra-
atı olmu$tur, onları tasvip ediyoruz, fakat bizim arzu etti&imiz bir his, bir duygu 
daha var; 27 madde. Hiç bir Hükümetin almadı&ı, programına ithal etmedi&i 27 
madde var. O maddelerin kapsadı&ı birtakım hususlar var. Bunlar hakkında konu$-
mak için bize lütfen imkân verin. Çünkü biz bir $eyler biliyoruz, belki söyledi&imiz 
sözler Sayın Hükümetin ho$una gider, öncelik tanır, zaten öncelik var, bu imkânı 
bize verir. Meclisin de ho$una gider. Bir zamanlar ho$unuza gitmedi ama in$allah 



ho$unuza gider. Bu itibarla sizden rica ediyoruz, bu kifayeti müzakere takririni red-
dedin, be$er dakika dahi olsa, bize söz verilmesi imkânını lütfedin.

Saygılarımla.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, $imdi okunmu$ olan kifayet önergeleri-
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi$tir.

Bu kabul buyurdu&unuz karar gere&ince Hükümet programı üzerindeki tartı$-
malar bitmi$tir. 1 tam gün geçtikten sonra Hükümet Programı yüksek oylarınıza 
sunulacaktır. Oylama günü 12 Kasım Çar$amba saat 15.00’de olacaktır.

12 Kasım Çar$amba günü saat 15.00’de toplanılmak üzere Birle$imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati 00.55
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Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Sayın arkada$larım, gündemimizde müzakere konusu, Hükü-
met Programının müzakeresidir. Filhakika burada gündem yapılırken gündemin 
44’üncü maddesine uygun olarak 2’nci bölümde birinci madde olarak yer almı$tır. 
Bu husus için Devlet Bakanı tarafından bir önerge verilmi$tir. Bunu okutarak oyla-
rınıza arz ediyorum.

Yüksek Ba!kanlı#a
Gündemin sorular ve genel görü$meler kısmında bulunan Hükümet Programı-

nın gündemde mevcut bütün i$lere takdimen öncelikle görü$ülmesini arz ve teklif 
ederim.

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı / Çanakkale Milletvekili

BA$KAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmi$tir.

BA$KAN — Hükümet Programının müzakeresine geçiyoruz. Muhterem arka-
da$larım, gerek grupları adına, gerek $ahısları adına söz almı$ olan Sayın üyelerin 
isimleri bir liste halinde önümde duruyor. Evvelâ grupları adına söz almı$ olanların 
isimlerini okuyaca&ım: Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, G.P. Grupu, 
adına Sayın Sedat Çumralı, G.P. Grupu adına Sayın !brahim Etem Karakapıcı, C.H.P. 
Grupu adına Sayın Fikret Gündo&an.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım, grupları adına ilk defa 
söz alan birisinin ben oldu&uma Ba$kanlık Divanı üyelerinden birini i$hadederim. 
Sayın Sırrı Atalay’a çok zaman evvelden ba$lıyarak sözümün verildi&ini söylemek 
isterim; bu bir.



!kincisi, âdet odur ki, anamuhalefet partileri di&er parti gruplarına takaddü-
men söz alırlar ve konu$urlar. Bu iki kuralı ihlâl etmiyece&inizden emin olarak otu-
ruyorum. Aksi takdirde kürsüden bu hususu müdafaa ederim.

BA$KAN — Sayın Gündo&an, benim önüme verdikleri bir liste var. Bu listede 
Sayın Ahmet Yıldız 7.11.1969 tarihinde, Sayın Sedat Çumralı 11.11.1969 tarihin-
de, yine Sayın !brahim Etem Karakapıcı, o da aynı tarihte, zatıâlinizinki de...

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Müsaade buyurun Sayın Ba$kanım?

BA$KAN — Yani $imdi izin verirseniz meseleyi kolaylıkla hallederiz. Müsaade 
buyurun Sayın Gündo&an.

A.P. Grupu adına Sayın Teveto&lu var.

"ahısları adına söz alan Sayın senatörlerin isimlerini okuyorum. Sayın Meh-
met Hazer, Sayın Salim Hazerda&lı, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Hikmet !$men, 
Sayın Hamdi Özer.

Efendim, biraz evvel bana Sayın Sedat Çumralı Sayın, Ahmet Yıldız’la yer de-
&i$tirmesini teklif ettiler. Her iki tarafın da muvafakati vardır. Binaenaleyh Sayın 
Ahmet Yıldız sırasını Sayın Çumralı’ya veriyorlar.

Fakat, $imdi, Sayın Gündo&an Yüksek Huzurlarınızda benim burada listeme 
katiyen geçmemi$ bulunan, yani ismi sırada o $ekilde gözükmiyen bir durumu ko-
nu$tular. Yani...

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — !zah edeyim Sayın Ba$kanım.

BA$KAN — Hayır, izaha lüzum yok. Çünkü bu söz istemedir, ben bunu burada 
mümkünse, arkada$larımız lütfederlerse...

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Gündeme girmeden, söz isterim.

BA$KAN — Birbirlerine kar$ı sıra verme imkânları vardır ve biz de bu i$e uya-
rız. Ama Sayın Gündo&an; e&er sıra mevzuubahisse, bu sıra, bizim Genel Sekreter-
li&imize, Kanun "ubemize müracaatla, tesbit edilmi$tir ve hattâ müracaat tarihleri 
vardır. Sıra numarası da buna göre tanzim edilmi$tir.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım, bendeniz bu i$ günde-
me alındı&ı gün, (vakit kaybetmi"siniz sesleri) hayır hiç vakit kaybetmeksizin, Sayın 
Sırrı Atalay’ın bugün Ba$kanlık etmesi sırası oldu&u için, kendisine bizzat müracaat 
ettim, bir. !kincisi: Sayın Ahmet Yıldız söz aldı&ı günde bu konu gündemde de&ildi, 
iki. Gündeme alındı&ı gün bugündür üç. Parlâmentonun...

(Gürültüler ve Parlâmentonun durumu sesleri)

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Böyle $eyde ısrar olmaz.

BA$KAN — Efendim çok rica ederim bu mesele kabili hal. Yalnız ben i$in...

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Kendisini i$hat ederim.

BA$KAN — Yalnız ben i$in...



F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Kendisini i$hat ederim efendim. Do&ru 
konu$tu&uma inanırsınız.

BA$KAN — Üzerinde bu kadar fazla hassasiyetle durmıyalım. Sayın Gündo-
&an ısrarla konu$uyor; diyor ki: Ben daha bu mesele mevzuubahsoldu&u zamanda 
Sayın Sırrı Atalay’a “Biz grup adına söz i$itiyoruz” diye bir talepte bulunmu$lar, 
ama Sayın Atalay belki unuttu, bundan bize bahsetmedi. Burada elimizdeki kâ&ıda 
göre, tesbit de ettirmemi$ler.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Hayır Sayın Ba$kanım teamül var.

BA$KAN — Usul bakımından söz sırasını Ba$kanlar tesbit etmez, Kâtipler 
tesbit eder.

(C.H.P. sıralarından 9 senelik teamülü bozuyorsunuz sesleri)

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım teamül vardır. Bütçe-
lerde di&er konu$malarda Senatoda ilk defa anamuhalefet partisine söz verilir, aksi 
takdirde bu teamülü bozmak olur. !stirham ediyorum, bu teamülü bozmıyalım.

BA$KAN — "imdi lütfen müsaade etmenizi rica ediyorum. Sayın Çumralı siz-
den de rica edeyim efendim.

Efendim, $imdiye kadar bâzı görü$melerde Sayın Gündo&an’ın dedi&i olmu$-
tur. Yani anamuhalefet partisinin evvelâ söz aldı&ı, noktai nazarını ileri sürdü&ü ve 
ondan sonra da di&er grupların görü$melere i$tirak etti&i vakıadandır. Ama bu defa, 
bu i$i yapabilmem için benim elimde mutlaka bir müeyyide lazım. Efendim $imdi 
ben buradan konu$urken Sayın Yıldız’ın yüzüne bakıyorum, Sayın Çumralı’nın yü-
züne bakıyorum. Sayın Yıldız oradan bana ba$ı ile muvafakat i$areti veriyor. Sayın 
Çumralı aya&a kalktı. "imdi ne yapayım?

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Müsaade eder misiniz? !zah edeyim.

BA$KAN — Yok, yok, buraya gelme, bu müzakere konusu de&il.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Usulüne göre efendim.

BA$KAN — Hayır, bunun usulü yok Sayın Gündo&an, ben bu i$i bir anlayı$ 
yoliyle idare etmeye çalı$ıyorum. Arkada$larımdan rica edece&im, bu ilk sözü e&er 
size verirlerse...

SEDAT ÇUMRALI (Konya) — Muvafakat etmiyorum Sayın Ba$kanım.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Hakkım zaten ba$kanım.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — 9 senelik teamülü bozuyorsunuz.

BA$KAN — Kimsenin bir itirazı olmıyacak, çünkü sıra vermek demektir.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım, yerimden konu$ayım. 
9 senelik teamülü bozuyorsunuz. 9 senedir, burada ilk defa anamuhalefet parti-
sinin grup sözcüsü söz alır. Hattâ daha evvel söz istemeden evvel, Sayın Ba$kan 
tarafından C.H.P. Grupu adına konu$acak var mı diye sorar, ilk sözü ona verir idi. 
(Gürültüler)



BA$KAN — Sayın Çumralı buyurun.

SEDAT ÇUMRALI (Konya) — Daha dün Mecliste Güven Partisi ilk defa ko-
nu$tu, ondan sonra C.H.P. di&er partiler konu$tu. Hangi teamül bu? (C.H.P. sırala-
rından gürültüler, “Burası Cumhuriyet Senatosu” sesleri)

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Burası Cumhuriyet Senatosu, her iki 
Meclisin teamülü ayrıdır. (Gürültüler)

BA$KAN — "imdi müsaade buyurun... Beyefendi, e&er böyle herkes...

NAZ"F ÇA%ATAY ("zmir) — Bir dakikanızı rica edeyim efendim. Sayın 
Yıldız’ın 7.11.1969’da söz aldı&ı ifade edildi. 7.11.1969’da bu görü$me gündemde 
de&ildi. Bu görü$me gündeme alınmamı$tı. Binaenaleyh söz hakkı do&mamı$tır. 
Söz alı$ın kıymeti yok. O itibarla aralarında de&i$tirmenin de hiçbir hukukî kıymeti 
yoktur. (Gürültüler)

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Adalet Partisine daha evvel söz verin.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, bu söz hepinize verilecektir. Bunun bir 
evveli, bir sonrası dü$ünülmemelidir, izin verirseniz ama çok istirham ederim bu 
taraftan da fazla bir müdahale olmasın, Ben istiyorum ki, $u müzakereler usulü 
dairesinde ve Yüksek Heyetinizin de huzuru bozulmaksızın devam edebilsin.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım mümkün de&il. Çünkü 
bunu ben sizin Ba$kanvekilinizden istedim, sa&lam yerden istedim. Rica ediyorum.

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hakkında söz rica ediyorum. 
(Gürültüler, kar"ılıklı anla"ılmayan müdahaleler)

BA$KAN — Efendim, $imdi izin verirseniz... (Gürültüler) i$i bu $ekle dökerse-
niz Sayın Gündo&an, muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Senatosunda C.H.P. var, 
Güven Partisi var, o da muhalefet partisi... (Gürültüler) Ama...

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Ama Sayın Ba$kanım,

RIZA I$ITAN (Samsun) — Anamuhalefet Sayın Ba$kanım.

BA$KAN — Ba&ırmayın efendim, ben biliyorum efendim. Ben sizin namı he-
sabınıza azıcık intizamkâr konu$uyorum, dikkat buyurun.

Yalnız Heyeti Umumiyenin biraz da meselede tenevvür etmesi ve tasvibetmesi 
lâzım. Beni... (Gürültüler)

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — 9 senelik teamülün tatbikini istiyoruz.

BA$KAN — Usul hakkında Sayın Tuna, buyurun.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kanım, bize söz vermediniz, 
ona verdiniz.

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkada$larım, $u mev-
zuun bu kadar uzatılmaya de&er tarafı olmadı&ına kaniim. Yalnız çe$itli mütalâalar 
dermeyan edilince !çtüzü&ümüzü okumaya mecbur kaldım, onu okuyaca&ım, !ç-



tüzükte sarahat varken, falan zaman $öyle olmu$tu, falan zaman söz sırası $öyle 
yapılmı$tı kabilinden iddiaların dermeyanı mümkün de&il. Cumhuriyet Senatosu 
!çtüzü&ünün 56’ncı maddesi: “Söz istiyenler isteyi$ sırasına göre kaydedilir ve aynı 
sora ile konu$urlar.”

!kinci fıkra: “Ba$kan, söz alanların adlarını sırası ile Kurula bildirir. Komisyon 
veya grup adına söz istendi&i takdirde, komisyon ba$kanı veya sözcüsü ile grup ba$-
kan ve sözcüleri sıraya ba&lı de&ildirler.”

Yani muhterem arkada$lar, tüzü&ümüz açıktır. Tüzü&ümüzün ana kaidesi söz 
isteme sırasına göre kaydedilir. Komisyonların kendileri için de takaddüm hakkı 
vardır, grupların takaddüm hakkı vardır, !çtüzü&ün $u sarahati muvacehesinde $u 
münaka$anın kesilmesini, Ba$kanlıktan söz isteme sırasına göre evvelâ gruplara, 
ondan sonra da $ahıslara söz verilmesini rica ediyorum. Te$ekkür ederim.

BA$KAN — Usul hakkında siz de buyurun Sayın Gündo&an.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kan, de&erli arkada$larım; bi-
raz evvel Sayın Ba$bakana $öyle bir tarizde bulundum. Hükümet, Meclisteki ço&un-
lu&unuz, bir de tarafgir Ba$kanlık bu $artlar altında muhalefet görevini yapmak. 
Bu ne güç bir $ey ve Sayın Ba$bakan ısrar ediniz diye samimî olarak beni te$ci et-
tiler. "unu bunun için söylüyorum. Hükümet Programının konu$ulmasında önce-
likle söz istemi$, partim adına söz istemi$ bir kimseyim. Bunu her zaman ispata 
hazırım. Ama ilk sözün bana verilece&ine dair Ba$kanlık Divanı mensuplarından 
Ba$kanvekili Sırrı Atalay resmî beyanda bulunmu$tur. Bizzat kaydettirdi&ini, kay-
detti&ini ve kaydettirdi&ini ifade buyurmu$tur. Bu bir.

Saniyen; 9 yıldan beri yasama görevi yapan parlâmentonun Senato kanadında 
özelikle bütçe müzakereleri, plân tartı$maları, Kamu !ktisadi Te$ebbüslerinin de-
netimi ve Hükümet programlarında anamuhalefet partisi sözcülerine öncelik hakkı 
tanınmı$tır ve bir kanun maddesi gibi teamül hâsıl olmu$tur. "imdi rica ediyorum, 
bütün Ba$kanvekilleri burdadırlar, Ba$kanımın pek fazla me$gul oldu&unu sanmı-
yorum bu i$lerle, bütün Ba$kanvekillerine ve Divan üyelerine, onların bilgilerine, 
hâtıralarına müracaat ediyorum. Biraz evvel bahsetti&im üzere bütçe müzakereleri, 
plânlama konu$maları, Kamu !ktisadi Te$ebbüsleri denetleme konu$maları ve Hü-
kümet programlarında ilk sözü anamuhalefet partisi almı$ mıdır, alagelmi$ midir 
ve bu teamül 9 seneden beri devam ediyor mu?

De&erli arkada$larım, böyle bir teamüle ba$ka bir bakımdan da ihtiyaç var. Ba$-
kanlık Divanında her hangi bir düzenlemenin do&ru oldu&unu kabul etmek için 
benim iddiam kar$ısında bulunanların ellerindeki delil nedir? Demek ki teamül her 
hangi bir yanlı$lı&ı, bir gecikmeyi, bir ihmali, hattâ belki bir kasdı önlemek için 
tahassul ve te$ekkül etmi$tir. Binaenaleyh, bu teamüle uymak zorundadır. Aksi 
takdirde sureta ve $eklen bir i$ yapılıyormu$casına bir manzara arz eder, bu köklü 
teamülleri yıkmakla. Bir partinin, anamuhalefet partisinin söz hakkını geriye bı-
rakmakla efkârı umumiyeye aksetmesini önlemek amacını güden bir tertibin içine 
girmi$ oluruz ki, buna herhalde Yüksek Senatonuz, Yüksek Heyetiniz bunca yıllık 



tatbikattan sonra ve sarih hakkımı gasbederek, herhalde müsaade etmezler. Çok 
rica ediyorum, istirham ediyorum; teamülü bozmayınız ve hakkımı, hakkımızı, 
C.H.P.’nin hakkını teslim ediniz. Bütün Divan kâtipleri ve Ba$kanvekillerine 9 se-
nelik tatbikatı soruyorum; bir tanesi gelsin burada aksini söylesin, söz hakkımdan 
vazgeçece&im. 

Saygılarımla.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Sayın Ba$kanım, size bir sorum var.

MEHMET VARI$LI (Konya) — Sayın Ba$kan, bir mâruzâtta bulunaca&ım.

BA$KAN — Sayın Kayalar usul hakkında mı? Buyurun.

A.P. GRUPU ADINA $EREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Ba$kan, de&erli 
arkada$larım; $imdi arkada$larım bir usulden bahsetmekteler. Filhakika bugüne 
kadar anamuhalefet partisinin evvelâ görü$mesine mütedair usulümüz mevcut de-
&ildir.

"imdi müsaadenizle bir hususu arz edeyim. Tüzü&ümüzün 55’inci maddesi ga-
yet sarihtir. Hiçbir üye önceden ismini yazdırmadan söz alamaz. Bugüne kadar tea-
mül odur ki önceden isimler kâtip arkada$lara yazdırılmaktadır. Ve öyle zannediyo-
rum ki kâtip arkada$lardan Ba$kanlık Divanı bu isimleri almı$ olmalıdır. Filhakika 
grupumuzun anamuhalefet partisi sözcüsünün önceden görü$mesine hiçbir itirazı 
yoktur. Ancak biz bir meseleyi ortaya koyuyoruz. Yalnız anamuhalefet partisinin 
grup ba$kanvekili de&erli arkada$ım burada tarafsız Hükümet, taraflı Hükümet, 
taraflı grup, taraflı Ba$kanlık Divanı derken asıl kendisi tüzük hükümlerinde mev-
cut olmıyan, fakat mutlaka Yüksek Senatoya bir tazyik ile ve bu suretle tarafsızlık 
ithamı suretiyle, $ahit ikâmesi suretiyle, tüzükte sarahat mevcut iken bir teamül 
kararı istihsal etmek istikametinde tazyik icra etmektedir kanaatindeyim.

"imdi; “Ben evvel görü$ece&im”. Güzel Umumi Heyet karar verir. Ba$kanlık 
Divanı halleder. Ama bu meyanda kendi vaziyetini tesbit ederken, asıl kendisi o 
vaziyet içindeyken Hükümete, Ba$kanlık Divanına, de&erli grupuma her hangi bir 
taraflılık izafe etmesini iyi kar$ılamadı&ımı arz etmek üzere söz aldım. Saygılar su-
narım.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Ba$kanlık Divanından bir sorum var.

MEHMET VARI$LI (Konya) — Bir teklifim var efendim. Durumun oyla hal-
ledilmesini rica ediyorum efendim.

BA$KAN — "imdi, Sayın Gündo&an burada usul hakkında konu$urlarken ben 
Ba$kan olarak, Divan Ba$kanı olarak, meseleyi sureti müslihanede halledeyim dü-
$üncesi içinde meseleyi Heyeti Umumiyenizin önünde açarken Sayın Gündo&an, 
“Ba$kanlı&ın tarafgirlik yapmı$ oldu&unu ileri sürdüler”. Böyle bir $eyi Ba$kanlık 
kabul etmez.

Sayın arkada$larım benim elimde bir liste vardır.



Sayın Gündo&an, bana gelip müracaat ederek yazdırmı$ de&iller, Genel Sek-
retere, Kanunlar "ubesi Müdürüne de müracaat etmemi$ler. Konu$mak istiyenler 
bu yerlerden birine isimlerini yazdırırlar, sıra te$ekkül eder ve Ba$kan da bu listeyi 
burada, önümüzde okur. Ben, nitekim bu listeyi okudum. Sayın Gündo&an, $im-
di burada, daha evvel Sayın Atalay’a müracaat ettik diye buyurdular. Bu $üphesiz 
do&rudur. Sayın Gündo&an Sayın Atalay’a müracaat etmi$ olurlar, bunun reddine 
lüzum yok. Ama Sayın Atalay’ın kendi el yazısiyle yaptı&ı ihbar i$te burada. Sayın 
Gündo&an kendisine müracaat emi$, Sayın Atalay’da bize intikal ettirmi$ler. Yazı-
ları elimde. !$te; C.H.P. Grupu adına sözcülü&ü, yazının verili$ tarihi 10.11.1969 
saat 17.00

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — !$te 10.11.1969’da… Evet 10.11.1969 
15,00’te.

BA$KAN — Müsaade edin efendim $u yukarıdaki de&il de a$a&ıdaki 11.11.1969 
saat 10.30 diye buraya da i$aret koymu$lar.

Muhterem arkada$larım $imdi meselenin...

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba$kan tutumunuz hakkında söz 
istiyorum.

BA$KAN — Müsaade buyurun, Sayın Atalay te$rif ettiler, Sayın Atalay, mesele 
hakkında zatiâliniz bir tavzih yapın efendim, lütfen. (Gürültüler) Efendim bir iddia 
var anlıyalım.

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arkada$larım, Cumhuriyet Senatosu 
çalı$malarının daha önce Ba$kanvekillerinin hangi tarihlerde kimlerle yapılaca&ı 
okunmu$ idi. Bu haftalık sıra, Ba$kanvekili olarak, benim idi. Sayın Ba$kan !çtüzük 
ve Anayasa gere&ince diledi&i zaman çıkma hakkına sahiboldukları için $üphesiz 
ki bu haklarını $u anda kullanmı$ bulunuyorlar ve bu tabiî bir haklarıdır. Ancak 
dün ö&leye kadar Ba$kanlık sarası bende oldu&u için müracaatlar bana oluyordu. Ve 
müracaatları ben el yazım ile Genel Sekretere iletiyordum. Sayın Fikret Gündo&an 
dün telefonla bana saat 17.00’de C.H.P. Grupu adına konu$ma istedi&ini iletince 
ben de bu talebini bu sabah erken saatte genel sekretere el yazımla ilettim. Nitekim 
A.P. Grupu adına Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özerde odama kadar te$rif ede-
rek kendilerinin söz istekleri olaca&ını bildirdiler, dakikasiyle beraber bugün saat 
zannedersem 10.30’da te$rif etmi$lerdi, “10.30 da Malatya Senatörü Sayın Hamdi 
Özer söz talebetmi$lerdir” diye yine kur$un kalemle, kendi imzamla genel sekretere 
ilettim. Bana vâki olan talepler, bir de genel sekreter dün bana gelerek Sayın Meh-
met Hazer’in söz talebinde bulundu&unu bu kaydı yapıp yapmıyaca&ını ben Ba$-
kanlık sarasında oldu&um için Sayın Ba$kan e&er çıkmaz ise Ba$kanlık kürsüsünü 
ben idare edece&im cihetiyle Sayın Hazer’in vaki görü$ünü, vaki talebini dikkatle 
kaydedin diye kendilerine emir verdim. Sayın Hazerda&lı da aynı $ekilde dün odamı 
te$rif ettiler söz istediler. Gidin Genel Sekretere, Sayın Hazerda&lı’yı Genel Sekre-
tere göndererek ben kendim kaydetmiyorum, kayıtları ya $ifahi yahut yazılı olarak 
Genel Sekretere havale ediyorum, Genel Sekretere söz hakkınızı yazdırın dedim. 



Bana vâki olan grup adına Fikret Gündo&an’ın 10.11.1969 saat 17.00’dir. Bundan 
önce bana di&er bir parti veyahut di&er $ahıslar adına söz talebi vâki olmamı$tır. 
Durum apaçık ve kesin olarak bundan ibarettir.

SEDAT ÇUMRALI (Konya) — !ki kelimeyle usul hakkında söz istiyorum.

BA$KAN — Buyurun.

SEDAT ÇUMRALI (Konya) — Muhterem arkada$larım, saat 15.35’dir. "im-
diye kadar bir arkada$ımız konu$masını ikmal edecekti. Sarahat kar$ısında delâlete 
itibar olunmaz. Anayasa hükmü, !çtüzük hükmü açık, arkada$ımız okumu$tur. 
Bugün sabahleyin saat 09.15’te müracaat ederek sıra almak istedim, önde Sayın 
Ahmet Yıldız arkada$ımızın söz aldı&ına dair kaydın mevcut oldu&unu gördüm, 
ikinci sıraya kaydolarak beni yazdılar. Kimin yanında? Genel Sekreterin, Kanunlar 
Müdürü arkada$ımızın yanında. Bu $ekilde tesbit edilmi$ bir sıra var. "imdi Sa-
yın Atalay arkada$ım ne diyor. Saat 17,00’de yazıldı. Saat 17,00’de mesai bitmi$tir. 
Bugün sabahleyin intikal ettirmi$tir. !ntikal ettirdi&i saat bizim müracaatımızdan 
sonra oldu&u açık açık görülmektedir. E&er bir teamülden bahsedilirse dün, daha 
dün Millet Meclisinde evvelâ Güven Partisi ondan sonra C.H.P. sırasiyle di&er parti-
ler görü$mü$lerdir. Bunu ihlâl etmenin mânası anla$ılamamaktadır. Bu i$i bu kadar 
uzatmaktansa Sayın Ba$kandan rica ediyoruz, biran önce müzakerelere geçip bu 
i$in bitirilmesi gerekir. Hürmetlerimle.

MUSL"H"TT"N YILMAZ METE (Adana) — Mesele ortaya çıktı saat 17.00’de 
müracaat edilmi$. (Gürültüler)

BA$KAN — Benim müsamahamın suiistimal edildi&i görülüyor. Evet müsa-
maha suiistimal edildi. O halde Hükümet Programının müzakeresine geçiyorum 
efendim.

MUSL"H"TT"N YILMAZ METE (Adana) — Mesele ortaya çıktı, 17.00’de 
müracaat edilmi$. (C.H.P. sırlarından müzakerelere geçemezsiniz, olmaz efendim ses-
leri)

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Bir sorum var efendim?

BA$KAN — Ne sorusu?

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — O $ekilde hitap edemezsiniz sakin olmaya 
mecburuz. Senato Divanı söz isteme i$ini halletmi$ midir?

!kincisi, bu daha evvel söz istenildi&ine göre A.P. Grupu sözcüsü di&er muha-
lefet partilerinden evvel söz istemi$ler, teammül e&er yoksa e&er teammüle itibar 
yoksa, söz verir misiniz acaba?

BA$KAN — Sayın Hazerda&lı, ben bir hususu açıklıyaca&ım; 1965 yılında Hü-
kümet Programı okunurken ve onun müzakeresi yapıldı&ı zamanda bu buyurdu-
&unuz $ekilde olmu$. Yani, bu 1965 yılındaki Hükümet Programının müzakeresi 
zamanında biraz evvel Sayın Gündo&an’ın dedi&i gibi anamuhalefet partisi evvelâ 
söz almı$, ondan sonra da di&er gruplar söz almı$. Ama, bunda bir taahhüt yok. Çok 



rica ederim zabıtları getirttik, burada bunlara bakıyoruz. Fakat mevzuubahsolan 
bunlar de&il, mevzuubahsolan !çtüzüktür.

Muhterem arkada$larım, Ba$kanlı&ın hiçbir menfaati yoktur. Ba$kanlık önüne 
gelen listeye göre icrayı amel eder. Benim önüme bir liste getirmi$lerdir. Ba$kanın 
bunda sunitaksiri dahi yoktur. Ba$kan, buna göre, bu listeyi Yüksek Huzurunuzda 
okumu$tur ve buna göre de müzakereyi açacaktır, izin verin de hakikaten zaman 
kaybına imkân vermiyelim.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Mesele ortaya çıktı, müracaat 17.00’de ya-
pılmı$tır.

BA$KAN — Efendim Sayın Atalay izahat verdiler, fakat biz burada bulunan $u 
kâ&ıda bakıyoruz. Bu kâ&ıt bunun aynı de&il, yanyana de&il.

Sayın Sedat Çumralı, zatıaliniz muvafakat buyurdunuz de&il mi efendim?

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Oya ba$vurun, teklif var efendim.

BA$KAN — Sayın Çumralı buyurun efendim.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Oya ba$vurmanın hiçbir kıymeti yok mu?

SAL"M HAZERDA%LI (Devamla) — Anamuhalefet partisinin hakkı vardır, 
di&er partilerden evvel konu$ur.

BA$KAN — Aman efendim, yapmayın efendim...

RIZA I$ITAN (Devamla) — Sayın Ba$kan, sen seçilmi$ bir Ba$kan dahi de-
&ilsin.

GÜVEN PART"S" GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRALI (Konya) — Sayın Ba$-
kan, de&erli arkada$larım, Anayasamızın, 103’üncü maddesi gere&ince Bakanlar 
Kurulu programının görü$ülmesine ba$lıyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Senatosu-
nun fonksiyonu Hükümet Programının incelenmesi, tenkidi, bâzı isteklerin ortaya 
konmasından ibaret kalmaktadır. Biz de bu görevimizi yerine getirece&iz.

Hükümet Programının Millet Meclisinde müzakeresi sırasında partimizin söz-
cüsü olarak Sayın genel ba$kanın program üzerindeki görü$ü bütün ayrıntıları ile 
her türlü ayrı ayrı ele alınarak Türk Kamuoyuna aksettirilmi$tir. Biz mümkün ol-
du&u nisbette tekrardan çekinerek ana meselelerimize temas etmekle yetinece&iz.

Sayın arkada$larım, 1969 Milletvekili Seçimi sonucuna göre iktidara gelen A.P. 
Genel Ba$kanı Sayın Ba$bakan Süleyman Demirel’in ikinci defa Ba$bakan olarak 
kurdu&u Hükümetin Programını dinlemi$ ve okumu$ bulunuyoruz. En iyi dilekleri-
mizle yeni kurulan Hükümetin ba$arılı ve memleket i$lerinde büyük Türk Milletine 
yararlı hizmetler ifa etmesini temenni ederiz.

Sayın arkada$larım,

Açıkça belirtmek isteriz ki Güven Partisi olarak 12 Ekim 1969 tarihinde yapı-
lan milletvekili seçimi sonuçlarına saygılıyız, seçimlere katılma oranının dü$ük ol-
du&u, bu sebeple millet iradesini tam $ekilde tecelli ettirmedi&i için Parlâmentonun 



me$ruiyetinin zaafa u&radı&ı, bu nedenle, Parlâmento dı$ı bir muhalefetin do&ması 
gerekti&i yolunda, son günlerde alıp yürüyen dü$üncelerin, telkinlerin, harekelerin 
kesin olarak kar$ısındayız.

Demokrasi ile idare olunan Garp memleketlerinde de seçimlere katılma oranı-
nın zaman zaman beklenilen ölçüde olmadı&ı bir gerçektir.

Güven Partisi, hür seçimleri, demokratik rejimin temel ilkesi olarak kabul eder. 
Türk seçmeni 25 yıla yakla$an bir zamandan, beri tek dereceli seçimlerle, de&i$ik 
siyasi partiler arasında seçme yapmaktadır. Türk Milletinin bu hakkını kutsal say-
maktayız.

Türk vatanda$ı, tek dereceli, genel oyla birlikte kendi devletinin i$lerine ve 
yönetimine e$it olarak katılma ve siyasi kararları etkileme imkânını bulmu$tur. 
Tek dereceli genel oy vatanda$a kendi kendisinin ve devletinin hakiki sahibi oldu-
&u inancını yerle$tirmi$tir. Türk vatanda$ı, artık bu hakkın ellinden alınmasına 
razı olmıyacaktır. Biz, Anayasamızın menetmemi$ oldu&u fikirlerin ve görü$lerin 
Parlâmentoda temsil imkânını (Nispî seçim) esasının muharazasında ve geli$tiril-
mesinde bulmaktayız. Nispî seçim sistemi içinde, vatanda$a adaylar arasında seç-
me yapmak imkânını veren bir usulün bulunmasını, bugünkü ön seçim sistemin-
den do&an mahsurların tez elden giderilmesini zaruri görüyoruz.

!ktidar de&i$ikli&i ile ilgili olmıyan seçimlerin sık sık yapılmasının seçmen va-
tanda$ da, seçimlere kar$ı bıkkınlık verdi&i bir gerçektir. Bu amaçla seçimlerin bir-
biri ardına çok sık yapılmasını önliyecek tedbirlerin ne oldu&unu, Hükümet Progra-
mında açıklıkla ve samimiyetle göremiyoruz.

Bu amacın gerçekle$mesi için Hükümet, Anayasada, seçim kanunlarında bir 
de&i$iklik kararında ise, bu de&i$ikliklerin nelerden ibaret oldu&unu ö&rendikten 
sonra bu husustaki dü$üncelerimizi de ifade edece&iz.

Gerçek odur ki, yüzbinleri temsil eden siyasi akımlar temsil edilememi$tir. Bu-
günkü seçim sisteminin mahsurları bu seçimde de açık açık kendisini göstermi$tir. 
Millî Bakiye gibi bir sisteme taraftar de&iliz. Adalet Partisi ortalama 16.000, Güven 
Partisi 40 bin oyla bir milletvekili çıkarabilmi$tir.

12 Ekim 1969 seçimlerinin yapıldı&ı sıralarda cereyan eden üzücü bâzı olay-
lardan, seçim kanunlarının yetersizli&i yanında seçim öncesi iktidarın ve ondan 
yüz bulmu$ bâzı idarecilerin tutum ve davranı$larından Türk vatanda$ı $ikâyetçi 
olmu$tur.

Bu seçimde de kur$un sıkılmı$, adam yaralanmı$ tezvir makinaları alabildi&ine 
i$lemi$tir. Parti liderlerinin seçimden çekildi&i, adayların seçimden bir iki gün önce 
istifa etti&i gibi yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması ve hem de gazetelerle ilân 
olunması, gerçekten Türk demokrasisi adına elem verici bir olaydır.

Seçimlerin idari makam ve mercilerin sultasından alınmasını gerektiren se-
bepler bir tarafa bırakılarak, vatanda$ın seçim iradesine etki yapacak $ekilde bir 
kısım gayretke$ idare âmirlerinin müdahaleleri, kamu hizmetlerinin sandıktan çı-



kacak oylarla de&erlendirilece&inin telkini, da&ıtılan tohumluk yapılacak okul, yol, 
köprü, su gibi Türk köylüsünün hayati dert ve meselelerinin seçimden elde edile-
cek sonuçlara göre yapılaca&ının açıkça söylenmesi, vatanda$ı seçimlerden so&utan 
âmiller arasındadır.

Türk seçmeni, 1946 bühtanlarından kurtuldu. Bugünkü hale geldi. Muhalefe-
te oy verirseniz hizmetleriniz yapılmaz diyen zihniyetten de kurtarılmalı ve baskı 
unsurları kaldırılmalıdır.

Anayasa de#i!ikli#i: 
Anayasa, üzerinde sık sık oynanacak ve tasarruf edilecek yasalardan de&ildir, 

Güven Partisi demokratik rejimin bütün teminat müesseseleriyle birlikte kurul-
masını sa&lamı$ olan Anayasanın temel ilkelerine ba&lıdır. Ancak, hürriyetçi Ana-
yasamızın sa&ladı&ı hakların hür düzeni yok etmek için kullanılmasına muvafakat 
etmiyece&imizi belirtmek isteriz.

Anayasaya orman suçları, affedilmez yolunda konulan hükmün bu suçları i$-
lemeye mâni olmadı&ı (9) yıllık tatbikatla görülmü$tür. Günümüzün en sıkıntılı 
memleket dertlerinin ba$ında orman bölgesinde oturan vatanda$larımızın orman-
la ili$kin meseleleri gelmektedir.

Türkiye’de 13 bin köy orman içinde veya kenarındadır. Sayıları milyonları a$an 
yurtda$larımız orman içi köylerde ya$amaktadır. Orman köylüsü, bütün iktidarlar 
tarafından ihmal edilmi$tir. Hükümet programında vadedilen hususların tahakku-
kunun takipçisi olaca&ız. Bugün, 92 bin vatanda$ın orman suçlarından ve suçlu-
luklarından mahkeme kapılarında, ceza evlerinde sürünmekte oldu&unu biliyoruz. 
Bu sebeplerle Anayasadaki orman suçlarının affedilemiyece&i yolundaki hükmün 
kaldırılmasına taraftar oldu&umuzu beyan ederken, memleketimizi bir çöle ve bir 
harabeye çeviren ve çevirecek olan orman katliâmına da asla muvafakat etmiyece-
&imizi söylemek zorundayız.

Hukuk Devleti ve kanun hâkimiyeti: 
Türkiye ki$ilerin ve keyfili&in de&il, hukukun hâkim oldu&u bir ülkedir. Zih-

niyetinin tam olarak yerle$mesi gerekir, hukuk devletinde, kanun hâkimiyetinin 
kesinlikle sa&lanması $arttır. A&ır müeyyidelere ba&lanmı$ olmasına ra&men son 
yıllarda hukuk kurallarının ve kanun hâkimiyetinin çok kere çi&nendi&ine $ahi-
dolmaktayız. Türk vatanda$ı, 4 yıldan beri kanun dı$ı ta$kınlıklardan, yol kesme-
lerden, soygunlardan, adam öldürmelerden, da&a adam kaldırmalar, kanlı sokak 
kavgalarından bıkmı$, bizar olmu$tur. Büyük vatanda$ ço&unlu&u evinde, köyün-
de tarlasında, i$yerinde, okulunda huzur ve güven arar haldedir. Büyük milletimiz 
millî bütünlü&ün zayıflamasına, a$ırı uçların silâhlı ve kanlı çatı$malarına yol açan 
geli$meleri, endi$e ile takibetmektedir. Suç i$lemek âdeta tabiî bir hal almı$tır. Top-
luca ya&ma, dükkân soyma, mal, mülk tahribi, mahkeme kapılarında adam öldür-
me zorla ve silâhla hak almaya kalkı$ma, kız, kadın kaçırma vakaları memlekette 
huzuru ve güvenli&i esasından sarsmaktadır.



Denilebilir iki dört yıldan beri memleketin içinde bulundu&u emniyet ve asa-
yi$sizlik, 47 yıllık Cumhuriyet Tarihinin hiçbir devrinde ve iktidarında görülme-
mi$tir.

Müsamaha ile kanun hâkimiyetini temin, birbirine karı$tırılmı$ ve içinden çı-
kılmaz bir hal almı$tır.

Kanunları yürütmekle görevli kimselerin müsamahası, kanun hâkimiyeti dev-
rinde iktidarlar için bir zaaf ve yetersizliktir.

Kanunun, sarahatle menetti&i suçlarda, müsamaha ve ihmale cevaz yoktur. 
Huzur ve güveni sa&lamak için ilk tedbir, mevcut kanunların ciddiyetle uygulanma-
sı, suçluların takip ve yargı organlarının huzuruna çıkarılmasıdır. Nereden gelirse 
gelsin kanun dı$ı hareketler, müsamaha zihniyeti ile ba&da$amaz. "ehirde, köyde, 
kırda, bayırda asayi$sizlik hâdiseleri süratle önlenmelidir. Vatanda$ın malından, 
canından, kazancından emin olarak ya$amasını ve çalı$masını sa&lıyacak bütün 
tedbirlerin cesaretle ele alınmasını, müsamahasız tatbikini istiyoruz.

Anayasanın getirdi&i temel hak ve hürriyetlere kar$ı tecavüzler, yo&un bir $e-
kilde devam etmektedir. Geçen, iktidarı devresinde Adalet Partisi Hükümeti, (Ana-
yasayı Koruma Kanunu) adı altında bir tasarıyı Meclise getirmi$ti. Getirilen tasarı 
kifayetsiz ve eksikti. Maksada yararsız ve tatbik kabiliyeti olmıyan bir tasarıydı. 
Kanunla$ması halinde ters sonuçlar do&uracaktı, isabetli bir hareketle bu tasarı 
geri alındı. Ceza Kanunumuzun bu kabîl suçları meneden hükümlerinde günün 
$artlarına göre bo$luklar olmasına ra&men mevcut hükümlerde uygulanamamı$tır. 
Bir kısım basında, radyodaki seçim konu$malarında, alabildi&ine Türk milletini bö-
lücü, Türk ülkesini parçalayıcı propagandalar yapıldı&ı, suç i$lendi&i halde gerekli 
hassasiyet gösterilemedi ve kanun hâkimiyeti temin edilemedi.

Güven Partisi olarak yeni kurulan Hükümetten, Cumhuriyetçili&e aykırı görü$-
lerle, komünizmle, fa$izmle, ırkçılıkla ve hâkimiyeti bir $ahsa, bir aileye, bir züm-
reye, bir sınıfa vermek istiyen her türlü Anayasa dı$ı akımlarla kesin ve etkili bir 
$ekilde mücadele edilmesini istiyoruz. Bu alanda sarf edilecek her türlü vatansever 
çabaya yardımcı olaca&ız.

!dari ıslahat: 
Devlet idaresinde köklü ıslahat fikrine taraftarız. Vatanda$ların idare için de-

&il, idarenin vatanda$lar için var oldu&u inancındayız.

Kanunlara ve vatanda$lara saygılı, dürüstlükten ayrılmıyan, herkese âdil mua-
mele yapan, i$lerini kudretle yürüten bir Devlet idaresi kurulması, iktidarın ba$lıca 
görevi olmalıdır. Bugünkü haliyle Devlet idaremiz, bu nitelikte olmaktan uzaktır. 
!dare vatanda$a gereken huzuru sa&lıyamamaktadır. Vatanda$, resmî makamlara 
ba$vurmaktan, i$ini kovalamaktan çekinir hale gelmi$tir. Bezginlik içindedir.

Bâzı devlet dairelerinden i$ çıkarmak mesele haline gelmi$tir. Kırtasiyecilik, 
partizanlık, iltimas, kayırma usulleri rü$vet, irtikap, irti$a görevini kötüye kullan-
mak, ihmalcilik alıp yürümü$tür. Tefecilik, vurgunculuk, nüfus suiistimali devam 



etmektedir. Bu haller Devlet te$kilâtımızı, vatanda$la Devlet münasebetini gittikçe 
zayıflatmaktadır. (Hırsızlar, u&ursuzlar, soyguncular vurguncular teslim olunuz) 
devri açılmalıdır. Yeni Hükümetten bu fazilet devrinin açılmasını bekliyoruz. Gü-
ven Partisi olarak kanunsuzlukların takipçisi olaca&ız.

Devlet Personel rejimi tam bir karı$ıklık içindedir. Tefti$ ve denetleme iyi i$-
lememektedir. Devlet idaresi ba$ından sonuna kadar ciddî bir ıslahata muhtaçtır.

Hükümet Programında bu vadide ileri sürülen mütalâalarda ciddî bir çözüm 
yolu görememekteyiz.

Dört yıllık Adalet Partisi iktidarı, merkezi devlet idaresinin ıslahı, mahallî ida-
relerin yeni $artlara, uydurulması gibi temel dâvaları yüzüstü bırakmı$tır.

Geçen iktidar, Personel Kanunu konusunda hiçbir vadini yerine getirmemi$tir.

Vatanda$lar tarafından hür seçimlerle kurulan ve demokratik rejimin ayrılmaz 
unsurları saydı&ımız, mahallî idarelerin malî bünyelerini ıslah ve kaynaklarını kuv-
vetlendirecek çalı$ma ve çareler hakkında Hükümet programında sarih teminata 
rastlanmamaktadır.

Bu kısımda söylenecek son söz, israf ve yolsuzluklara son verilmesine dair ted-
birlerin biran önce gerçekle$tirmesidir.

!cranın yetkisinin artırılmasını kanun düzeni içinde mütalâa edilmesini ve ka-
nun kuvvetinde kararnamelerle yetki artırılmasına Güven Partisi olarak muvafakat 
etmiyece&imizi ilâve etmek isterim.

Üniversite ve gençlik meselelerimiz: 

Türk üniversiteleri, dört yıldan beri ö&retimi ile e&itimi ile, halledilemiyen üni-
versite gençli&inin meseleleriyle rahatsız bir hale gelmi$, Türk sosyal hayatını hu-
zursuz kılmı$tır. Üniversiteler ihtiyaca ve günün $artlarına uygun kanun tasarıları-
nın hazır bulundu&unu ifade etmelerine göre her $eyden önce bu i$in ele alınması 
gereklidir, üniversite ö&retim üyelerinin kısmen de olsa geçim darlı&ından kurta-
rılmasına ait Tazminat Kanununun kabulünü memnunlukla kar$ılıyoruz. Senatoda 
bu kanunun konu$uldu&u sırada partimizin, üniversitelerimizle ilgili meselelerinin 
hallinde kendisine dü$en görevi yerine getirece&ini ifade etmi$tik. Hükümet prog-
ramının görü$üldü&ü bu sırada aynı görü$lerimizi tekrar ederiz.

Gerçekten kitap, kurs, yurt, ders programları imtihan usulleri ıslaha muhtaç-
tır. Binbir maddi ve mânevi mü$külât içinde kıvranan üniversiteler ö&rencilerinin 
haklı olan bu istekleri biran önce gerçekle$tirilmelidir.

Bursların artırılması, yurtların geni$letilmesi, yeni yurtlar açılması, kitapların 
ucuz fiyatla satılması ile ilgili konularda, Güven Partisi grupları Millet Meclisine 
faydalı kanun teklifleri yapmı$tır.

1968 Haziranından bu yana, üniversitelerde ve yüksekokullarımızda ba$lıyan 
ve hâlâ da bir kısım yüksekokul ve fakültelerde devam eden boykot ile i$gal ve mil-



yonları bulan tahrip olaylarını ba$latan ve devamını istiyen dı$ tahriklerin üniver-
sitelerimizden ellerini çekmesini ve çektirilmesinin zaruretine inanıyoruz.

!$gal ve benzeri hareketler, sonunda tamamiyle anar$ist unsurların idaresine 
geçmi$tir. Üniversite duvarlarına kominist ihtilâlcilerin resimleri asılmı$, Sovyet 
Rusya’da kullanılan i$aretler çizilmi$tir.

Ö&retim üyeleri ara$tırma kurumlarında görev alabilirler. Fakat bir taraftan 
üniversitede (tam gün çalı$ma) protestoları düzenliyen bâzı ö&retim üyelerinin bü-
tün günlerini parti merkezlerinde günlük politika ile u&ra$arak geçirmeleri yersiz-
dir.

Siyasi konularda söz, yazı ve fikir hürriyetini kullanmakla, fiilî politika yapmak 
ayrı $eydir.

Üniversiteleri memleket sathına yaymak zarureti, seneler geçtikçe daha ziya-
de kendisini hissettirmektedir. Adalet Partisi Genel Ba$kanı ve Sayın Ba$bakanın 
muhtelif demeçlerinde ve ezcümle seçim sırasında bu konudaki vaidlerini senet it-
tihaz ediyoruz. Ve takipçisi olaca&ız. Hiç de&ilse ilk plânda Konya, Kayseri, Edirne, 
Van Sivas, Güney ve Karadeniz bölgelerinde yeni kültür merkezlerinin, üniversite-
lerin açılmasını zaruri görmekteyiz.

Orta ö&retimi bir parti propagandası, oy getirici bir mekanizme olmaktan çı-
karmalıdır. Orta ö&retimin kalitesi bölgelere göre haklı seviyeler arz etmektedir. 
Ö&rencilerin yüksekö&renime giri$ imtihanlarındaki ba$arılarına tesir eden bu du-
ruma çare bulmak icabeder.

Meslekî ve teknik ö#retim: 
Kalkınmanın gerektirdi&i yeti$mi$ insan gücünün sa&lanması için meslekî ve 

teknik ö&retime birinci derecede önem verilmesi gerekti&ine inanıyoruz. Teknik 
okulları bitirenlerin, te$ebbüs kurarak, memleketin kalkınmasına hizmet edebil-
melerine yardım edilmelidir.

Ö&retmen okulları, ticaret ve tarım liseleri, çe$itli sa&lık okulları, sanat ensti-
tüleri, !mam Hatip okulları mezunlarının yüksek ö&retime devamları her bakım-
dan faydalı olaca&ı kanısındayız.

Özel okullar: 
Özel okullar konusunu, pe$in hükümlerle de&erlendirilmesini do&ru bulmuyo-

ruz. Güven Partisinin teklifi ile, Cumhuriyet Senatosunda özel okullarla ilgili çok 
faydalı bir ara$tırma yapılmı$tır. Bu senato ara$tırması, özel okullarda geni$ ıslahat 
tedbirleri alınmasını zaruretini ortaya koymu$tum. Yeni iktidarın bu ara$tırmadan 
faydalanması gereklidir.

Ö&retmenlerin siyasi iktidarların baskısından da, solcu kurulu$ların siyasi 
amaç güden tasallutundan da kurtarılmasını, saygı gören kurulu$lar olarak vazife 
görmelerini, maddi mânevi huzur içinde çalı$malarını sa&lamak zorunlu&undayız.



Adalet: 
Vatanda$, mahkemelerdeki dâvaların uzamasından, sürüncemede kalmasın-

dan son derece $ikâyetçidir. Bugünkü haliyle kanunlar vekâleti niteli&inde olan 
Adalet Bakanlı&ınca usul kanunlariyle ceza ve hukuk alanındaki kanunların gü-
nün $artlarına uygun bir hale getirilmesini, hâkimlerin denetlenmesi için Yüksek 
Hâkimler Kurulunun tesirli tefti$ ve denetim imkânlarına kavu$turulmasını zaruri 
görmekteyiz.

Köy ve köylü meselelerimizle ekonomik ve malî konularımız arkada$ımız tara-
fından izah edilece&inden biz tafsilâtına girmiyece&iz.

Bizi dinliyen Yüce Senatonun de&erli üyelerini saygılarımızla selâmlar, yeni 
Hükümete ba$arılar dileriz. (Alkı"lar)

BA$KAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Efendim, ba$ka bir hatip tarafından belirti-
lecek olan Hükümet programı hakkındaki görü$lerimizin devamı var.

BA$KAN — Daha sonra efendim.

M"LLÎ B"RL"K GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba$-
kan, Sayın senatörler, Sayın Hükümet üyeleri, 

Siyasal geli$melerimizin çok ilginç ve toplumsal olu$umuzun çok yönlü nite-
likler kazandı&ı önemli bir a$amasında geçen 4 yıllık iktidar süresini bir 4 yıl daha 
uzatma olana&ını elde etmi$ bulunan A.P.’nin ikinci Demirel Hükümetinin prog-
ramını geçmi$ icraatının ı$ı&ı altında ele alarak yurdun gelece&i yönünden ba$arılı 
sonuçlar sa&lanmasına katkıda bulunmak arzusu ile Milli Birlik Grupunun görü$-
lerini sunaca&ız.

A.P. iktidarının geçen 4 yıllık icraatını Anayasamıza ve toplumsal sorunları-
mızın gereklerine uyarlı&ı yönünden de&erlendirerek çıkarılacak sonuçları da göz 
önünde bulundurmak suretiyle Hükümet programını ele$tirecek ve önümüzdeki 4 
yıla ili$kin görü$ ve önergelerimizi açıklıyaca&ız.

Sayın Ba$kanın, yeni Hükümetin eskisine benzemiyece&ini söylemesine kar-
$ı eski Hükümet zamanında yayınlanan seçim bildirgesine göre hazırlandı&ından 
yeni Hükümet programının geçen 4 yıllık politikanın etkilerinden arınmı$ bir uy-
gulama gösterece&ini $imdiden kabul etmek gerçekçi bir davranı$ olamaz.

Bu bakımdan geçen dönemin de&erlendirilmesini yaparken yeni programda ne 
gibi yeniliklerin bulundu&u ve gelecek 4 yılda Hükümeti bekliyen sorunlarla, bun-
lara çare olabilecek çözümlere ili$kin görü$lerimizi belirtmeyi uygun bulmaktayız.

Programda, sisteme ve temele inen olanakların, araçların nasıl kullanılaca&ına 
ve hangi tedbirlerin alınaca&ına ili$kin açık ve kesin ifadelerden kaçınılmaktadır. 
Biz, bu çerçeve ifadelere, kazandırılması gereken özleri ve alınması gereken tedbir-
leri de kapsıyan çözümlere de&inece&iz.



Konu$mamızda geçen 4 yılın de&erlendirilmesini önce Anayasa açısından, son-
ra da toplumsal Sorunlarımıza uyarlı&ı yönünden bu konu$mayı yapaca&ız, ondan 
sonra dü$üncelerimizi bu yönde belirtece&iz.

Sayın arkada$lar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen ve Devletimi-
zin yürütmenin eylemleriyle en geni$ ölçüde ilgisi olan üç niteli&ine; Sosyal Devlet 
Hukuk Devleti ve lâiklik; bu, üç niteli&ine uyarlı&ı bakımından geçmi$ 4 yılı de-
&erlendirece&iz. Sosyal Devlet: Anayasamızın ba$langıcı ve a$a&ıdaki maddelerde 
açıklanan hükümleri, Türk Ulusunun bütün bireylerini kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak bir bütünlük içinde görmekte ve bunun gereklerini maddelerin hükümlerin-
de belirmektedir.

10’uncu madde: Devleti, ki$inin temel hak ve özgürlükleri ve huzurunu 
Sosyal Adalet ve Hukuk Devleti ilkeleri ba&da$amıyacak surette sınırlayan bütün 
siyasal, sosyal ve ekonomik engelleri kaldırıp bunun yerine de, insanın tinsel ve 
özdeksel maddi ve mânevi geli$mesinin gerektirdi&i ko$ulları hazırlamakla görev-
lendirilmi$tir. O halde Devlete bu görevler verilmi$tir. Yani, bozuk bir düzen için-
de bulunuldu&umuzu kabulle, bunda köklü ve ileriye dönük de&i$iklikler yapmayı 
emretmektedir Anayasa. Bu açık emre kar$ı iktidarın toplumsal yapıyı Anayasaya 
uydurma isteklerini suçlamaya kalkı$ması, Anayasaya aykırı bir davranı$tır ve is-
tekleri Anayasaya aykırıymı$ gibi göstermek ise, bu haksız davranı$ için yanlı$ bir 
gerekçeye ba$vurmak olur.

12’nci madde: Toplumun bütün bireylerine, tüm bir e$itlik emreden hük-
müne kar$ı, a&ırlı&ı dolaylı vergilere kaydırarak tüm ulustan sa&lanan vergilerden 
milyarlar faizsiz kredi halinde kimi varlıklılara da&ıtmak, fonlar kurup ki$ilere ha-
zineden paralar aktarmak, istediklerinin vergilerini affetmek ve Devlet hizmetleri-
ni bölgelere götürmede de oy pazarlı&ı yapmak gibi olumsuz davranı$larda iktidar 
inadedegelmi$tir. Anayasa Mahkemesi de, yetki yasasını iptal etmekle bu sakat po-
litikayı engelledi&inden saldırılara hedef olmu$tur.

16’ncı madde: Özel mülkiyetin kamu yararına aykırı olarak kullanılamıyaca&ı-
nı emretti&i halde, mülkiyeti koruma gerekçesi ile zorbalıkla ele geçirilen topraklar-
dan ki, büyük ço&unlu&u toprak a&alarını böyledir topraksız yurtda$ların da yarar-
lanmasını sa&lıyacak, Toprak Reformunu engellemek, Anayasaya aykırı ve toprak 
a&alı&ını koruyucu bir tutumdur. Mülkiyet hakkına saygının asıl gere&i onu yaygın-
la$tırmaktır. Sonra hangi mülkiyet hakkına saygı. Parasını vermemi$, hattâ vergi-
sini kirasını vermemi$ toprakları kullanan kimselerinde mülkiyet hakkına saygıda 
onun üzerinde çalı$an insanların mülkiyet hakkına saygı olmaz.

Toprak Reformunu açıkça emreden 37’nci ve 38’nci maddelere de aykırı olan 
bu tutumu haklı göstermek için de, “a&a yoktur, da&ıtılacak toprak yoktur” söz-
lerini Hükümetin yayınladı&ı resmî belgeler yalanlamaktadır. Bir sürü köyü olan 
insanların varlı&ı kitaplarda yazılı, (Hükümetin yayınladı&ı kitaplarda), a&alara is-
yan eden köylüler ili$kin haberler gazetelerin birinci sayfalarında okunurken “biz 
Sosyal Devletiz” diyebilmek için, gerçeklerle tüm ili$kileri kesmek gerekir.



Madde 40. — “Özel giri$imlerin, ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal 
amaçlara göre yürütülmesi” görevi Devlete verilmi$ken, plânın bile özel giri$ime 
karı$amayaca&ını savunmak Anayasaya açıkça aykırı olur.

Madde 41. — “Herkese insan onuruna yara$an bir ya$ayı$ı sa&lamayı” em-
retti&i halde, Sayın Cumhurba$kanının de&imi ile, “Toprak Köleli&i”ni sürdürmek 
Anayasa ile nasıl ba&da$abilir? Sosyal niteli&i ile nasıl ba&da$abilir.

Madde 50. — Özel e&itim istiyen sakatlar da dâhil almak üzere, okuyabilecek 
her genci, en üst derecelere kadar okutma görevini Devlete veren Anayasa emri-
ne kar$ılık, her yıl üniversiteye ba$vuranların %80’inden ço&unun geri dönmesi 
ve bunu önliyecek tedbirlerdeki gecikme, Sosyal Devlet felsefesine uymaz. Elbette. 
Programda bu konuda çabalar gösterilece&ine ili$kin kayıtları umutla kar$ılıyoruz.

46, 47 ve 51’nci maddeler aracıdan ve egemen sınıfların sömürü ve baskısın-
dan halkı koruyacak tedbirleri emreden hükümleri, iktidar çevrelerince, dolaylı da 
olsa, demokrasiye bile aykırı sayılmaktadır.

!ktidarın Hukuk Devleti kavramı ile çatı$an tutumuna ili$kin birkaç belirgin 
noktaya de&inmek istiyoruz.

1. Egemenli#in sadece T.B.M.M.’nce temsil edildi&i dönemi geride bırakan 
bugünkü siyasal a$amada, her $eyin yasama organındaki parmak sayısına dayandı-
&ı sanısı ile Anayasa Mahkemesinin yasama e&lemlerini denetiminden huzursuzluk 
duyma huyundan vazgeçilemiyor, iktidarın bu tutumu, yasama organlarını da güç 
duruma dü$ürmektedir. Süreli $ekilde yasalar bozuluyor. Yetki yasasının Anayasaya 
aykırılı&ı açıkça belli olan, Hükümlerinin iptalinden telâ$lanan iktidarın ve bu ya-
sadan çıkar sa&lamaya ba$lıyan çevrelerin telâ$lı tepkileri, bugünkü hukuk düzeni-
mizi rahatsız etmektedir. Hiçbir müktesep hak ve geçmi$ hizmet de&erlendirilme-
si yapılmadan, bürokrasinin en üst kademelerine memur atamak müste$ar, genel 
müdür yapmak Devlet Hazinesinden ki$ilere faizsiz kredi ya da özel fonlar yoliyle, 
çıkar sa&lamak ve istediklerinin vergilerini affetmek gibi, tek parti dönemine bile 
yakı$mıyan tutumun, sosyal hukuk devleti kavramiyle ba&da$amıyaca&ını bu kür-
süden tekrar tekrar belirttik. Fakat, iktidar ço&unlu&un inatlı tutumu kar$ısında, 
düzeltilemiyen bu Anayasa dı$ı hükümlerin iptalinden rejimimizin kazançlı çıktı&ı-
nı, iktidar da anlamı$ olmalıdır.

2. Kuvvetler Ayrılı#ı ilkesine uygun olarak, Devlet organ ve kurumlarının, 
birbirlerinin hukuka dayanan yetki ve görevlerine saygılı olmaları gere&i kavranır-
sa, iktidar bundan sonra, Anayasanın 114 ve 132’nci ve Danı$tay Yasasının da 94 
ve 95’nci maddelerine uymıyan alı$kanlı&ından kurtulmu$ olur. Hele, yasalara uy-
mamaktan do&an kusurların cezasını Devlet Hazinesinden ödemenin övünülecek 
bir yanı olmadı&ı artık anla$ılmalıdır. Bu arada, en de&erli yargıçlarımızdan kurulu 
organların kararlarına cephe almak gibi, Hukuk Devletinde yeri olmıyan bir dav-
ranı$ın da de&i$mesi gereklili&ine bir kez daha de&inmek isteriz. Yargı kararlarına 
uymanın gurur incitici bir yönü olmadı&ı kabul edilmelidir.



Sa&lık Bakanlı&ının, birtakım sa&lık gereç ve donatımını aracısız ithal etmesi-
nin, Devlete sa&ladı&ı milyonlarca dolar döviz kar$ısında, iktidar sözcüsü gazetenin 
25 Nisan tarihli yazısı, Bakana ate$ püskürüyor. Bu i$ bizim partinin politikasına 
aykırıdır diyor. Oysa ki biz bunun böyle bir tek örnekle de&il, temel bir politik ola-
rak uygulanmasından yanayız.

Madde 130. — “Do&al servetlerin Devletçe i$letilmesini” emretti&i halde, ma-
den ve petrollerin devletle$tirilmesi isteklerini rejime aykırı sayagelen iktidar, bu-
günkü programda, bu konularda kamu ve özel sektöre e$itlik ilkesini koruyaca&ını 
söylemektedir. Anayasa böyle bir e$itlik tanımıyor ki korunsun. 130 madde açıkça 
bu görevi Devlete vermi$, ancak özel ki$ilere devri ya da ortaklı&a katılmaları özel 
bir yasa ile olabilir diyor. Böyle olunca e$itlik yok ki, korunsun. Anayasaya göre yok.

Görülüyor ki, 1’inci Demirel Hükümeti döneminde, Anayasanın Sosyal Devlet 
ilkesi büyük ölçüde kenara itilmi$ ve 2’nci Demirel Hükümetinin programında da, 
bu tutumun de&i$ece&ine ili$kin hiç bir inandırıcı belirti yoktur.

Hukuk Devleti: 
Hukuk Devleti, Devlet yönetiminde, ki$isel irade yerine, yasal, örgütsel ve ku-

rumsal iradeye, yazılı ya da uygulana, uygulana gelenekle$mi$ kurallara dayanılır ve 
Hükümetin takdir yetkisinde de, hukukan geçerli gerekçe aranır.

Bu görü$ü esas alan Anayasamız, kuvvetler ayrılı&ını, ulusal egemenli&in or-
ganlar arasında bölü$ülmesini de belirliyerek, bir kurumlar rejimi olan demokra-
side, kurumlar arası yetki ve denge ile ki$i Devlet ili$kilerinde kar$ılıklı yetki ve 
görevleri belirtmi$tir. Bu sistem içinde, Hükümet de bir Devlet organı oldu&unu ve 
kendisini Devlet yerine koymaması gerekti&ini kavradı&ını, eylemlerinde göster-
melidir.

Hukuk Devletinde, bir temel ilke olan, yargının yürütmenin eylem ve i$lemleri 
denetiminden Hükümetimiz rahatsız olmamalıdır.

Danı$tay kararlarına kar$ı “eli kolu ba&lı kaldı&ını” söyliyen Sayın Demirel, bu 
demokratik hukuk kuralını benimsememek durumunda görülüyor. Sayın Ba$ba-
kan, ne yapacaktı ki eli kolu ba&lanıyor? Her halde büyük ölçüde partizanlı&a yara-
yacak atanmalar yaptı&ını, Danı$tay bozdu&u için bu yakınma oluyor.

Program, Danı$tay kararlarından, yalnız müktesep hakların korunaca&ı, yani 
partiye uymayanların maa$ları indirilmemek üzere, yerlerinden alınıp etkisizle$-
tirilece&i anlatılmaktadır. Yalnız müktesep hak olacak, ba$ka bir $eye bakmayız 
diyor. Ayrıca, yargı ile yürütme arasındaki ili$kilerde, yürütmenin tasarruflarını et-
kisiz duruma dü$ürmiyecek, yani partizanlı&a alet edilemiyen memurların, haksız 
ve gereksiz biçimde atanmalarını bozamıyacak hale getirilecektir Danı$tay, deniyor. 
Anayasa bunu sa&lıyacak halde de&i$tirilecek ve muhalefet de de&i$ikli&e katılmaya 
ça&ırılmaktadır.

3. Memur Anlayı!ı Hukuk Devletinde memur, iktidar partisinin de&il, ulusun 
ve Devletin hizmetindedir. Yürürlükteki yasalar, Hükümet programları ve kuralla$-



mı$ uygulamalar çerçevesinde hareket ettikçe, kimse tarafından rahatsız edilme-
melidir.

“Partisine uymayanları, partizanlariyle de&i$tirmeyi hak sanan” Bakan ve “par-
tinin isteklerine göre hareket ediyorum” diyen bir memur örne&ine, 2’nci Demirel 
Hükümeti döneminde rastlamamayı dileriz.

Programda, Genel müdürlerin dahi Bakanların isteklerine, kayıtsız ve $artsız 
uymasını istiyen sözlerin Hukuk Devletinde, kullanılmaması gerekti&ini bir kez 
daha belirtmek isteriz. Bütün memurlar gibi Vali, Genel Müdür derecesindeki üst 
kademe memurları da Bakanın de&il, T.C. Devletinin memurlarıdır. Benim valim, 
benim elçim devri artık ya$amıyor. Bu sözler ancak bir çiftlik yönetimine ait sözler 
olabilir. Memleketimize çok pahalıya malola gelen partizanlık hastalı&ından kur-
tulmak için her $eyden önce bu anlayı$ı payla$malıyız.

4. Hükümet, kendi politikasına uymıyan ya da onu yerenleri suçlamak gibi, 
ilkel bir davranı$tan da kurtulamamaktadır. Kar$ı görü$lerle, bir dü$ün sava$ma-
sından kaçınmak, kendi felsefesine inançsızlı&ı ifade eder. !nanmıyor ki, kendi fel-
sefesine dü$ün yarı$masına katılsın. Bile bile yanlı$ta inatla, yetersiz ve geçerli&i-
ni yitirmi$ görü$lerini zorla kabul ettirmeye çalı$ma ve bu tutuma kar$ı beliren 
tepkileri de, baskı tedbirleriyle önleme çareleri arama yolundan Hükümetimizin 
ayrılmasını beklemekteyiz.

5. Özerk Kurumlar: 
Halk egemenli&inin ve onun yönetime yansıyan yetkilerinin Anayasada belir-

tildi&i biçimde kullanılmasının, özerk kurumlara verilmi$ oldu&unu kabul edeme-
mekten bizim iktidar rahatsız olmaktadır. Hükümet ve özellikle Sayın Ba$bakan bu 
kurumları, hiyerar$ik bir ba&la, kendisine ba&lı hareket etme teorisinin, demok-
ratik olmıyan rejimlerde ancak geçerli olabilece&ini kabul etmek istememektedir, 
özerk kurumlar hiyerar$ik bir ba&la hiçbir zaman Hukuk Devletinde yürütmeye 
ba&lanamaz.

TRT ve üniversite yönetimi ile ilgili olarak, programa da yansıyan bu türden 
görü$leri, Anayasamızla ba&da$ır nitelikte görmemekteyiz. Ba$bakanın ba$kanlı-
&ında ve E&itim Bakanının da katılaca&ı bir “üniversitelerarası kurul” özerklik kav-
ramı ile nasıl ba&da$tırılabilir? Artık malî özerkli&in de $iddetle istendi&i bir anda 
Hükümetin özerkli&i yok etme e&ilimini çok sakıncalı görmekteyiz.

Malî Özerklik de istendi&i bir anda üniversiteleri ben yönetece&im diyen Ba$-
bakan ve E&itim Bakanında içinde bulunacak böyle bir kurul olsun diyor.

Özerk kurumlara kar$ı duyulan rahatsızlık aslında ba$kasının oldu&u halde 
kendisinin oldu&unu sandı&ı bir hakkı kullanamamadan do&an bir kuruntu niteli-
&indedir. Hak onun de&il ki.

6. Tüm dü$ünce odaklarının ele$tirilerinden ve eylemlerini tartı$malarından 
ve bugünkü yaygın deyimi ile, Parlâmento dı$ı muhalefetten, rahatsız olmaktadır. 
Aslında bu davranı$ rejimi rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlık $u mantı&a dayan-



maktadır: “Anayasa sistem tartı$malarına son vermi$tir.” Hiçbir demokratik siyasal 
bilincinin, $imdiye de&in, savunamadı&ı bir teoridir bu.

Türlü siyasal sistem ve a$amaların incelenmesi ile, her topluma en uygun gelen 
düzenin ara$tırıldı&ı bir dönemde, sistem tartı$malarına son verildi&ini söylemek, 
elbette ciddî bir iddia olamaz.

Toplumsal olu$umumuzun gerektirdi&i dinamizmi durdurarak, halkın gele-
neksel duygu ve kurumların emrine sokulması amacını güden, böyle bir tutumun, 
rejime kötülük etmekten ba$ka hiçbir sonuç veremiyece&i kanısındayız.

Sayın arkada$larım, Teknoloji ve gençlik ça&ı diye tanımlanan ça&ımızda, 
gerçeklerin halkın gözünden saklanmasının sonucu de&i$tiremiyece&i bir yana, 
Parlâmento dı$ı muhalefeti de, yasalar dı$ına çıkmaya zorlar ki, bunun da sonucu, 
gereksiz bunalımlarla toplum rahatsız olur.

Feodalite artıklarının vasilikleri altında, kutsal duygu sihirbazları ve silâhlı 
kaba kuvvet saldırıları ile, $a$kın hale getirilen ve yarınının ne olaca&ı kaygısı için-
de, rahat yüzü görmiyen yoksul ve bitkin insanlarımızın, öbür dünya aldatmacaları 
ile kandırılmalarına isyan eden Üniversitedeki çocuklarını, a$ırıcılıkla damgalamak 
yerine, onlara umut verecek tedbirlere yönelmektir gerçek demokrasinin güvence-
si, teminatı.

Belirtti&imiz üzere, sosyal ve hukuk Devleti kavramlarının gerçek anlam ve 
ereklerine aykırı dü$en davranı$, Anayasanın me$ruluk temeline yönelen, çabalarla 
da birle$ince, bir siyasal ve hattâ rejim bunalımı yaratacak nitelik kazanmaktadır.

Lâiklik: Devletimizin lâiklik ilkesi, hiç bir dönemde, birinci Demirel Hükümeti 
döneminde oldu&u kadar çi&nenmemi$ti.

Gerçekten, Devlet Hazinesinden beslenen A.P. markasından yararlanarak, ci-
hat ilânlarına varıncaya de&in, dini sömüren gazetelerin kı$kırtmaları ile, camiler-
deki siyasal namaz ve vaizlerden, meydanlara ta$an kaba kuvvet saldırıları, yurt 
yüzeyini kaplamı$ ve karde$ kanı döktüren yüz kızartıcı olaylar halinde sürüp gel-
mektedir. Bu konudaki uyarmaları, inançlara baskı diye nitelendiren Sayın Ba$ba-
kan ve bir sömürgeci yönetiminde ancak uygulanabilecek “Sol’a kar$ı Sa&” politi-
kasının uygulayıcısı eski içi$leri Bakanı gerici eylemleri cesaretlendire gelmi$lerdir.

Diyanet i$leri Ba$kanlı&ımız, gerici eylemlerin karargâhı olarak kullanılmı$ ve 
bu i$lerde ba$rolü oynıyan kimse, yasalara aykırı olarak, yerinde tutulmu$ ve bu 
örgütü istedi&i gibi kullanması sa&lanmı$tır. Hâlâ da sa&lanmaktadır. Yapılan genel 
görü$me ve ara$tırma istekleri kabul edilmemi$ ve hiçbir uyanma hattâ sunulan 
resmî belgeler dahi etkili olmamı$tır.

Hattâ Diyanet i$leri Sayın ba$kanlarının resmî ba$vurma ve yazı$maları bunun 
burada kalması aykırıdır. Yasaya uygun de&ildir, demesi dahi bir etki yapamamı$. 
Tersine Ba$kanlar yerlerinden ayrılmı$lardır.

Kendi tutumları sonucu geli$en ve Hükümeti de a$an, lâikli&i açıkça çi&neyen, 
gerici olaylardan Sayın Demirel’in de duymaya ba$ladı&ı kaygının eski sakat politi-
kayı düzeltici bir etki yapmasını dileriz.



Programda bu konuda da yuvarlak ifadeler dı$ında, somut tedbirlere i$aret sa-
yılabilecek hiçbir kayda raslıyamadık.

Bu konuda kesin bir durum almaktan, $imdiye de&in titizlikle kaçınan Sayın 
Demirel’in, geçen olayların ı$ı&ında, hiç olmazsa bundan sonra, daha dikkatli dav-
ranaca&ını ve gerici e&ilimlere verdi&i tavizlerden ödünlerden vazgeçece&ini um-
mak isteriz.

Bizim çabalarımızın asıl amacı, bugünkü gidi$in do&uraca&ı sonuçları önlemek 
üzere iktidarı uyarmaktır.

Özet olarak ileri bir Anayasamız, geri bir toplumsal düzenimiz ve özel çıkarla-
rın i$ine yarıyan bu düzeni ba&nazlıkla, taassupla savunan bir iktidarımız vardır. 
Bu iç çeli$ki içindeyiz ve bu gidi$e destek sa&lamak amacı ile gerici e&ilimler kı$kır-
tılmı$ ve türlü örgütler seferber edilmi$tir.

!ktidar, toplum düzeni ile Anayasa arasındaki uyu$mazlı&ı toplum düzenini 
Anayasaya uydurarak giderecek yerde, Anayasayı de&i$tirerek, bozuk toplum dü-
zenine uydurmak gibi ters bir e&ilime kapılmı$ görünmektedir. !ktidarın kendisi 
de Anayasaya uyacak yerde onu kendisine uydurma çabasındadır. Bu çabada dahi 
muhalefeti i$birli&ine ça&ırmaktadır.

!ktidarın bu ters tutumunun yarattı&ı tepkilere kar$ı eski !çi$leri Bakanı zama-
nından güdülen politika, “Devlet nerede” dedirtecek ölçüdeki bunalımların ba$lıca 
nedeni olmu$tur.

!zinli gösterilere kar$ı, devlet polisinin de yan tutarak, taraf tutarak katıldı&ı, 
kaba kuvvet saldırıları ile !stanbul’da ve Ba$kentin ortasında, karde$ kanı akıtan ve 
suçluları da bir türlü bulunamıyan asayi$sizlik, bir silâhlanma yarı$ının do&masına 
sebeboldu.

Bu durumda Sayın Ba$bakanın “kanunlar hâkimdir” sözü dayanıksız kalmak-
tadır. !stanbul’da Taksim ve Hürriyet Meydanında herkesin gözü önünde insan-
lar kur$unlanırken, Ankara’da Devlet ve Hükümet temsilcilerinin gözleri önünde 
Cumhuriyetin en üst yargıcının cenazesini bile, gerici saldırılardan koruyamazken, 
hâlâ daha kanunlar hâkimdir sözüne, kar$ılık hangi kanunlar hâkimdir, sorusu akla 
gelmektedir. Bu büyük yerlerde kanunlar hâkim olamamı$tır, o halde nerede acaba 
kanunlar hâkimdir.

Bugünkü programda “Asayi$in korunmasına Hükümetimiz bütün dikkatini 
yo&unla$tırmı$tır” denmektedir. Ya bu dikkat yo&unla$ması olmasaydı acaba ne 
olacaktı? Evlerimizden o halde hiç çıkmıyacaktık.

Arkada$larım, $imdi de 1. Demirel Hükümetinin Anayasaya ters dü$en ve 2. 
Demirel Hükümeti döneminde de, düzelece&i umudunu besliyemedi&imiz genel tu-
tumunu, toplumsal sorunlarımıza çözüm olma yönünden ele$tirece&iz. "imdiye ka-
dar Anayasaya göre idi, $imdi toplumsal sorunlarımıza çözüm olabilme yönünden 
ele$tirece&iz. Birkaç konu alıyoruz.



Milli e#itim: 
Ba$ dâvamız olan e&itim konusunda güdülmekte olan politika memleket ger-

çeklerine ve Hükümetin hazırladı&ı plâna da uymamaktadır.

E&itim kurumlarının fonksiyonların, gere&i gibi yapabilecek $ekilde, donatıl-
maları ve okullar sayıca artırılmadan önce e&itim kadrosu ve donatım yönünden 
eksikliklerinin giderilecek yerde eskinin “bir müdür bir mühür” politikasına yönel-
mi$ bir tutumla orta dereceli okul açma yarı$ma giri$ilmi$tir.

Plânda da öngörüldü&ü üzere, ö&rencileri teknik ö&retime kaydıracak yerde, 
aydın i$sizli&ini hızla artıracak bir tutumla teknik dı$ına ve özellikle imam - hatip 
okullarına hız verilmektedir. Aydın din adamı yeti$tirilmesi görü$ünü biz de be-
nimseriz. Fakat sayısı 701’i a$an !mam - Hatip Okullarından her yıl çıkacak binlerce 
ö&renciye önce nerede i$ bulunacak sonra böyle kimseler sadece bir konuyu ö&ren-
mi$tir. Orada ba$arılıdır, bunların yarataca&ı aydın i$sizli&i her halde $imdiden dü-
$ünebilmeli idi.

Yüksekö&renim bunalımına çare bulmadaki gecikme ve köklü tedbirlerden ka-
çınma yanında özel yüksekokulculu&a verilen hız e&itimimize büyük kötülük ol-
maktadır.

Özel okulculukla e&itimimizin gerçek bir çıkmasa sürüklenmesi sonucu olarak 
1972 de, özel yüksekokullarda, üniversitelerden çok ö&renci bulanaca&ı hesaplan-
maktadır. Üniversitelerden çok özel yüksekokullarda ö&renci bulunaca&ı hesapla-
nıyor.

Devletin görevi olan e&itimi, özel giri$ime devretmek yüz a&artıcı bir tutum ve 
kabul edilir bir özür de&ildir.

Gerçekten üniversite reformuna ili$kin yasayı, bir tazminat yasasına çevirip 
ivedi çözüm istiyen bu dâvada zaman yitirten Hükümet, Türk e&itimi için bir ayıp 
haline gelen, özel okulların ba$ savunucusu rolünde görülmektedir. Bu e&itim ti-
carethaneler iki yaygın, daimi bu. E&itimimize yapmakta oldu&u kötülükler. Uzun 
yıllar düzeltilemiyecek ölçüde büyümektedir. Bugün bütün yatırımlardan önce ele 
alınması gereken e&itim sorununda bu konulan bilen yeni Bakan zamanında, yeni 
bir anlayı$a yönelmesini beklemekteyiz. Bu bakımdan yeni bakana ba$arılar dileriz.

Bu arada programda, kaydedilen iki hususu da umutlu kar$ıladı&ımızı belirt-
mek isteriz. Birinci (Millî E&itim Mensupları Yardımla$ma Kurumu) çok yerinde bir 
giri$im olup bütün kamu personelini kapsıyacak ölçüde yaygınla$tırılmasını dileriz. 
Ordu Yardımla$ma Kurumu bunun için çok güzel bir örnektir.

!kincisi, üniversite ö&retim üyelerinin bütün çalı$malarını üniversiteye has-
retmesini öngören sözleri de, tüm güne kar$ı iktidarda gördü&ümüz direnmeden 
vazgeçildi&i anlamına mı alalım bu anlama geliyorsa bu anlamdan ho$nutluk du-
yarız. Fakat hükümet $imdiye kadar üniversite reformunun temeli olan tüm günü 
istedi&ini açıkça ifade etmedi&i için henüz bu noktada $üpheliyiz.



Millî Savunma: 
Tarihsel geli$im süreci içinde Cumhuriyetin iç ve dı$ dü$manlarına kar$ı en 

büyük güvencimiz olan ve ilericili&in, devrimcili&in ve demokrasinin korunması-
nı ba$lıca amaç edinen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ulusal niteli&ini gölgelendiren 
bütün ili$kilerden arınması ve sava$ sanayiimizin de geli$tirilmesiyle, ça&ımızın 
gerektirdi&i etkinli&e ula$tırılması yönündeki isteklerimizin, henüz gere&i ölçüde 
gerçekle$tirilmemi$ olmasını, üzüntü ile kaydetmek isteriz.

Kolektif savunma gibi, bize ne getirece&i ve bizden ne götürece&i pek belli ol-
mıyan kavramların gereklerine uymaktan daha çak, Türkiye’nin gerçek yararlarına 
uyan büyüklükte ve donatımda ve en son e&itim yöntemleriyle e&itilmi$, sava$ gücü 
üstün bir Silahlı kuvvet bulundurma yolundaki sana geldi&imiz önerilerimizin ger-
çekle$tirilebilece&ini ummak isteriz.

Ekonomik ve Malî Politika;
Alı$ılagelen sınırları kat kat açan bütçe açıkları yüzünden, yılsonlarına do&-

ru ödemelerin durdurulması ve harcamaların kısıtlanması, plânlı dönemde, eski 
plânsız malı politikanın izlendi&i gibi bir durum yaratmaktadır. Planlı dönemde 
plânsız, milyarlarla kısıntı yapılıyor. 3-5 milyon de&il, plânlı dönemde milyarlarla 
kısıntı yapmayı önceden hesabedememek plânsız bir gidi$ olur. Her yıl hükümetin 
red etti&i bütçe açıklarından o yılsonunda kurtulamamaya kar$ın açık oldu&u ke-
sinlikle ortaya konan bütçeler için açık yoktur, denegelmektedir. Hiç olmazsa 1970 
bütçesinin böyle bir hastalıktan korunmasını dileriz. Kısıtlanan harcamaların par-
tizanlık yolundaki harcamalardan olmadı&ını bildi&imize göre bunun da ekonomi-
ye olan olumsuz etkisi de büyük olacaktır. Dı$ ödeme dengesindeki açıklar, paranın 
de&erinin dü$mesi artan hayat pahalılı&ı arasındaki zorluklar, kredilerin kullanılı-
$ındaki hatalar yüzünden, bir devalüasyon yapılması yolundaki dı$ baskıların art-
masından büyük üzüntü duymaktayız.

Yerli uzman ve bilim adamlarımızın süreli uyarmalarına kulaklarını tıkayan 
hükümetin ancak dı$ baskılar kar$ısında bu uyarmaların gereklerini yapma zorun-
lu&unu duyması, üzüntümüzü, kat kat artırmaktadır. Gerekli tedbirler vaktinde 
alınmadı&ından, bugün çok yüksek oranda bir devalüasyona giri$ilmek üzere te-
maslarda bulunuldu&unu, yabancıların etkisi üzerindeki söylentiler yaygın bir hal 
almı$tır. Biz bunu çok sakıncalı yanlı$ ve ulusal egemenli&imizle ba&da$ır görme-
mekteyiz.

Geçmi$te tanık oldu&umuz bu türlü politikanın Türk ekonomisini 4 A&ustos 
1953 de ameliyat masasına yatırmı$tı. 27 Mayıs, ekonomimisi hastaneye kaldırıl-
mı$ halde bulmu$tu. Bu duruma dü$meyi önliyece&i bilinen tedbirlerin alınmasın-
daki direnmeyi çok yadırgadı&ımızı ve hükümetin sa&ılan gelir kaynaklarına ba$-
vurmadaki çekingenli&i, vergi kaçakçılı&ını önliyecek tedbirlerden kaçınması ve 
sıkı$ınca da, en kolay fakat çok adaletsiz bir yoldan dolaylı vergilere ba$vurmasını 
çok sakıncalı buldu&umuzu belirtegeldik $imdiye de&in.



Servet beyannamesini, yasa yürürlükte iken, askıya alan hükümet, daha iyi bir 
oto-kontrol yöntemi getirece&im dedi&i halde, belli çevrelerin etkisinde $imdiye de-
&in hiçbir tedbiri gerçekle$tiremedi, vergi kaçakçılarına verilen bu fırsat yanında, 
tarım ürünlerinden alınabilecek büyük miktardaki vergileri, tarım kapitalizmine 
hediye etmekten bir türlü vazgeçememektedir. Milyarlar alınabildi&ini hasabedi-
yorlar inanamıyoruz.

Programda, gerekçi bir vergilemeye gidilece&i umudunu veren “verginin, top-
ra&ın potansiyeli ile olan yakın ilgisine” de&inen sözlerin ilk bakı$ta verdi&i umuda 
kar$ılık, paragraf tümü ile okununca, bugünkü durumda hiçbir de&i$ikli&in öngö-
rülmedi&i anla$ılıyor.

Az geli$mi$ bir ülke için dü$ünülemeyecek biçimde kötü kullanılan vergi siste-
minde bir geli$me olaca&ına ili$kin anlamı kesin kesin hiçbir kayda rastlıyamadık.

Programda, “Ekonomik istikrarı gelir da&ılımında adaleti ba&lıyacak ve sanayi-
le$meyi kolayla$tıracak bir fiyatlar ve gelirler politikasının ahenkle yürütülmesine 
devam edilecektir.” sözlerinden hemen sonra, “Fiyatların arz ve talep kanunlarına 
uygun olarak ayarlanması esastır.” sözlerini okuyoruz. Bunlardan birisi müdahale-
cidir en azından yahut düzenlemeyi öngörmektedir. Öbürü de klâsik liberalizmin 
gere&ini bildiren ifadelerdir. Aynı Hükümetin programında bu iki ifadeyi yanyana 
bulmak görülmü$ bir olay de&ildir.

Sayın Ba$bakanın kullandı&ı, Expansiyonist ekonomik politikayı uygulıyaca-
&ız” sözlerini, anlamını çok iyi bilen ve bunun dar gelirlileri ne hale getirdi&ini geç-
mi$te görenler ise, haklı bir ku$ku duymaktadırlar. Evet expansiyonist politika ko-
$ulları gerçekle$tirilen bir ortamda ba$arılı olabilir. Her $eyden önce fiyat istikrarı 
gerçekle$tirildikten sonra. Biz de expansiyonist politikanın hiçbir ko$ulu yokken 
buna yönelme, geçmi$ten çok daha kötü bir durum yaratır.

Kalkınma, sanayi, yabancı sermaye ve dı! yardım: 
Kalkınma Plânında öngörülen kalkınma hızına, rektörlerde öngörülen oranla-

rın bile$kesi muhasalası de&il de, gerçek üretim alanlarındaki dü$ük oranın olum-
suz etkilerini, üretim gücüne katkıları çok az olan alanlardaki yüksek oranla kar$ı-
lanması yoliyle ula$ılmakta oldu&unu görmekteyiz.

Gerçekten, gerçek üretim alanları olan sanayi ve tarım sektörlerinde, dü$ük 
kalan kalkınma hızı, konut sektöründe yüksektir. Öyle kar$ılanıyor.

Hükümet politikasında ve yeni programda, sanayile$memiz yönünden, olum-
suz kar$ıladı&ımız ifadelere rastlamaktayız.

Örne&in, programdan aynen söylüyorum, “Montaj sanayiinde mamullerin 
bünyesine dâhil olan yerli malzeme oranlarının artırılaca&ı” yolundaki ifade, mon-
tajcılı&ı temel bir sanayile$me kolu kabul ederek, bunda bir geli$me öngörülmekte-
dir. Asıl konu, montajcılı&ın önüne geçerek gerçek yerli sanayiinin geli$tirilmesidir.

Programdaki ifadeler esas alınırsa Hükümetin montajcılı&ı temel bir politika 
saydı&ı anlatılır. Oysaki montajcılık, sanayile$menin ba$ dü$manıdır.



Aslında, az geli$mi$ ülkelerde, gerçek bir sanayile$menin ancak, Devlet eliyle 
kurulabilece&i dü$ünülürse, Hükümetin politikasının, sanayile$memiz yönünden 
olumsuz bir nitelik ta$ıdı&ı kolayca anla$ılır. Birçok sosyalist olmıyan bilginler de 
öyle diyor.

30 milyara ula$an 1968’de 29,5 milyar oldu&unu sanıyorum, tüm banka kre-
dilerimizin ancak 1/3’ünü gerçek üretim alanı olan, sanayi ve tarıma ayırmakta, 
gerisi de tüccara, tefeciye, komisyoncuya, müteahhide, ithalât ve ihracatçı ile büyük 
arazi sahiplerine verilmektedir. Geçerli&ini yitirmi$ politikanın bir sakat yönü de 
budur. Az geli$mi$ bir ülkede yıllık bütçe kadar bir kredinin, gerçekle$mi$ bütçeye 
yakın bir kredinin gerçek üretim sayılamıyacak alanlarda harcanması, kaçınılması 
gereken bir kredi hovardalı&ı olur. Bu müthi$ bir $eydir.

Sayın arkada$larım;

Geli$ amacı ve dünyadaki uygulamalar kar$ısında, yabancı sermaye yerine, dı$ 
finansman ya da Devletten Devlete ekonomik yardımdan yana oldu&umuzu her 
fırsatta belirttik. Yeni sömürgecilik ve yeni emperyalizmin ba$ aracı olan yabancı 
sermaye ve dı$ sermayeden yararlanırken, çok titiz davranılması gerekir, hele Kara-
deniz Bakır Kompleksinde oldu&u gibi sanayiimizi dı$ etkilere açan anla$malardan 
titizlikle kaçınılması gereklili&ine önemle de&inmek isteriz.

Bu arada, petrolün ucuz fiyatla bulunması yolunun seçilece&ine ili$kin sözler-
den ve eski petrol politikasının de&i$tirmesini vadeden ve bu amaçla da, petrol ya-
sasının de&i$tirilece&ini badiren ifadelerden ho$nutluk duymayız, gerçekle$mesini 
dileriz.

Dı! politika: 
Programdaki genel ifadelerle ana ilkeleri kapsıyan sözlere katılmakla birlikte, 

uygulamada payla$amadı&ımız noktaları ve ancak propaganda amacı ile kullanıla-
bilecek ifadelerin kendi halkımıza kar$ı kullanılmasını yadırgadı&ımızı da kısaca 
belirtmek isteriz.

Ba$arısızlı&ı çok açık olan Rabat Konferansını övme ve ona katılı$ımızın olum-
suz sonuçlarını örtme çabalarını yadırgamaktayız.

Gerçekten, Arapların hiçbir konuda anla$amıyacaklarını ve küllenmi$ zıdla$-
malarını meydana çıkarması yönünden konferans ba$arılı sayılabilir, fakat bu kon-
feransta bizim yönümüzden bir ba$arı görmemekteyiz.

Hindistan’a kadar gidip, onun dostlu&unu kazanmaya çalı$an Sayın Dı$i$leri 
Bakanımızın, konferanstaki gereksiz tutumu ile kazandı&ını yitirmede, Mısır, Su-
dan, Cezayir, Libya, Irak ve Suriye gibi ilerici tanınan ve konferansa da katılmayan 
ülkelerin aleyhimizdeki yayınlarına gerekçe vermede, !srail’in hatırı için, kararları 
yumu$atma çabalarımızla Arapları büsbütün gücendirmede !slam Birli&i gibi bir 
politikayı desteklememizin sonuçlarını dü$ünememede ve ke$meke$lik içinde sü-
rüp giden bir konferansa katkıda bulunmada, ba$arı sayılabilecek bir yön görme-
mekteyiz.



“Dinsel de&il, siyasaldır” formülünü buluncaya de&in, tereddüt geçirdikten 
sonra, seçimlerden önce iç politikada belki yararlı olur kanısını veren bir dü$ünce 
ile katılı$ımızı gerekli gösterme çabaları da inandırıcı olamaz. Bu arada, gerici tanı-
nan hükümetlerle birlik oldu&umuzu göstermi$ olduk.

Ünlü Le Monde gazetesi $öyle diyor (bu do&ulu bir gazete de&il, batının ünlü 
bir gazetesi) “kartlarını batıya oynıyan egemen sınıflar, Rabat’ta, uzun süreden 
beri devrimci milliyetçili&e kar$ı, Müslüman Birli&ini bir denge unsuru olarak kur-
mayı dü$ünmü$lerdir. Güçlü A.B.D. çevreleri de onları desteklemektedir.” !$te Ra-
bat Konferansının destekleni$ amaçları, i$te !slâm Birli&inin amacı ve gerici Arap 
ülkelerinin oyunu ve yabancıların bunu desteklemeleri.

Almanya’daki Nurculuk Enstitüsünün Ruslar tarafından desteklenmesi, hiz-
büttahrir ba$kasına !ngilizlerin 250 bin dolar vermesi, bizim kimi tanınmı$ ki$i-
lerimizin ve Diyanet !$leri Ba$kanlı&ımızı gerici karargâhı haline getirenin üye bu-
lundu&u “Rabıtatül Alemül !slâm” Derne&ine Arapları sömüren Aranco ortaklı&ının 
500 milyon lira vermesi Paris’te kurulan örgüte General De Gaule’un onursal Ba$-
kan olması bu dinsel oyunun geni$ bir çerçevesini göstermektedir. Rabat Konferan-
sı bunun bir sahnesidir.

!çerde de en büyük tirajlı !slamcı ve sözde milliyetçi gazetenin de gerçekte 
bir Ermeni ve bir Yahudi’nin kontrolunda oldu&unu ö&reniyoruz. Yayınlar çıktı, 
yalanlanamadı. Memleketin dı$ına kaçmı$ bir kimsenin de kontrol etti&i gazete, 
Türkiye’nin aynı cephede sözcüsü.

Komünistinden kapitalistine, hattâ !srail dostu Aranco’ya ve içimizdeki bir kı-
sım Ermeni ve Musevilere de&in herkes; i$ini gücünü bırakmı$ Müslümanlı&ı ihya-
ya çalı$ıyor, Hükümetimiz de bu kampanyaya Rabat’ta resmen katılmı$tır. "imdi 
arkada$lar, dinsel oyunun arkasında gizli büyük perde yalanlanamaz kalıntılariyle 
ortada.

Gerici Araplarla sarma$ dola$ olmamız Libya’daki son rejime kar$ı tutumumuz-
da da belirgindi. Gerçekten yeni Libya rejimini tanımada, A.B.D. !ngiltere, Rusya ve 
hâttâ Ürdün’ün bile tanımasına de&in gecikmemizi, (6 Eylül’de tanımı$ız) Gecikme-
mizi çok yadırgamaktayız. Üstleri olan ülkelerin, bu karde$ ülkenin yeni rejimini 
bizden önce tanımaları bizim için olumlu bir puan sayılmaz elbette...

Kanada’nın ve Fransa’nın NATO hakkındaki açıkladıkları kaygılara benzer bir 
kaygımız yokmu$çasına Harmel plânını övgü ile kar$ıladık, Harmel plânını övdük. 
Kanada ve Fransa kaygılarını belirtti. Bu plânın hatırlı üyelerin irade tekelini temel 
aldı&ını anlamazlıktan geldik.

Dı$ politikada di&er bir konu, Sayın Tural’ın eski Genelkurmay Ba$kanının, 
Ege’deki Komutanlı&ın Yunanlılara verilmi$ bulunmasının de&i$tirilmesine ili$kin 
önerisini, Sayın Ça&layangil’in geri aldı&ını 31 Mayıs tarihli gazetelerde okuduk, 
hayrette kaldık. Genelkurmay Ba$kanının “böyle $ey olmaz, önerge verin de&i$tiril-
sin” diyor. Sayın Ça&layangil önergeyi geri alıyor, gazeteler böyle yazıyor, $imdiye 
kadar yalanlanmadı. Hiçbir uygar ülkenin elini sıkmak istemedi&i Yunan cuntasına 



kar$ı bizim Hükümetin gösterdi&i yakınlık ve onu uluslararası örgütlerden çıkar-
mak istiyen giri$imleri önlemeye çalı$mamızdan neler sa&ladı&ımızı hâlâ merak 
ediyoruz. Bu Cuntayı neden bu kadar tuttu&umuzu anlıyamıyoruz.

Sonra programda, Kıbrıs için yazılan bölümü okurken de acı acı gülümseme-
mek için çok iyimser olmak, ya da durumu bilmemek gerekir.

Kıbrıs politikası artık cunta ile de ili$kileri bilinen Makarios’un isteklerine 
göre yürütülmekte oldu&u, tepkileri yatı$tırıp zamanı kendi yararına kullanan 
Makarios’un istedi&i $ekilde sürdürülen cemaatler arası görü$melerle konunun sü-
rüncemeye bırakıldı&ı ve bu durumun yarattı&ı bıkkınlıktan Rumların yararlandı&ı 
anla$ıldı&ı halde, hâlâ bizim ba$arımızdan söz edilebilir mi? Kıbrıs’ta artık olupbit-
tiler olmuyormu$! Niçin olsun, Makarios’un bu durumda olupbittilere ba$vuracak 
kadar akılsız olmadı&ını biliyoruz. Makarios istedi&ine uygun bir gidi$i neden ka-
rı$tırsın?

Biz bu konuyu nasıl olsa halkımıza unutturmaktayız. Kıbrıslılar da uyutulmak-
tadır. Bu durumda herkesi uyandıracak olaylardan kaçınması, olup bittilere ba$vur-
ması Makarios için akıllıca bir tutum olmaz. Makarios’un junta ile olan ili$kilerine 
de uymaktadır bu tutum.

Sayın Ça&layanlgil’in Birle$mi$ Milletlerdeki Kıbrıs’la ilgili konu$masını en bü-
yük hediye olarak Kipriyano ve Pipinellis’in alkı$laması, Kıbrıs’la ilgili tutumumu-
zun kimin i$ine yaradı&ını göstermektedir. Her halde onların yararına bir konu$ma 
ki, alkı$lamı$lar.

Biz de alkı$lıyaca&ımız konu$maları Pipinellis’in ve Kipriyano’nun yapmasını 
daha çok bekler dururuz gibi geliyor bize. Biz alkı$landık çok güzel konu$tunuz, 
bravo dediler bize Yunanlılarla Kıbrıslılar.

Kıbrıs politikasının ba$arılı oldu&u do&rudur. Ama, kimin için? Dı$ politikada 
önemle de&inmek istedi&imiz bir husus da $udur: Dı$ politikanın partiler arası ya-
rı$mada kullanma yönetmelerini çok sakıncalı bulmaktayım.

!ç yarı$ma u&runa kar$ımızda bulunan dı$ çevrelerle verdi&imiz avantajlar tüm 
ulusun aleyhine olur. Örne&in aleyhimizde geli$mekte olan Kıbrıs’ta ba$arılı oldu-
&umuzu Hükümet söylerse “Daha ne istiyorsunuz?” dedirtmez mi bize. O halde 
ba$arılı sizsiniz daha ödül verin derler.

!kili anla$malar hakkında Sayın Ba$bakanın gizli oturumda yapılacak açıkla-
malarla ili$kin konu$masını duydu&umuz için bu konuya burada de&inmiyoruz. O 
tartı$maları erteliyoruz.

Arkada$larım, bir temel konu da reformlar.

Anayasanın öngördü&ü biçimde bir toplumsal düzen ve ona göre i$liyecek bir 
devlet örgütünün kurulmasını sa&lıyacak reformlara bir türlü yana$mıyan iktidar 
ve de&i$iklik ve geli$tirme zorunluklarını duydu&u her konuda köklü bir de&i$iklik 
yerine parça parça tedbirlerle ya da esasa yönelmiyen düzeltmelerle yetinme e&ili-
mindedir. Köklü de&i$iklik anlamına gelen “reform” sözcü&ünü a&zına bile almak-



tan kaçınan iktidarın kullanmakta oldu&u terim bugün islâhattır. Tanzimattan bu 
yana kullanılan ve zamanla devrimcilerden tutuculara mal olan bu de&imin esasa 
dokunulmadan, yüzeydeki de&i$ikliklerle yetinme anlamına geldi&i bilinmektedir. 
De&imin Tanzimatçılıktan ileri gitmedikteki kararlılı&ı yansıttı&ını biliyoruz. Tan-
zimatçılar ne kadar yaptıysa biz de gidemeyiz anlamama gelir bu terim. Çünkü bu 
her sözcük için de&il, bunun için do&ru, geçmi$ uygulamamızda da hep bu sözün 
sahibi istekte bulunmu$tur. Bu terimi benimsiyenler de reform ve devrim sözcük-
lerine kar$ı açık ya da kapalı bir direnme sürdüregelmi$lerdir.

Reformlardan iki, üç örne&e de&inmek istiyoruz.

Yönetsel (idari) reform için yıllardan bu yana sürüp gelen çalı$malar vs uzman-
larla bilim adamlarının hazırladı&ı ve sistem de&i$me$ini öngören Mehtap projesi 
ele alınacak yerde yetkilerin da&ılı$ından verim beklemektedir. Bu projeyi temel-
den almıyor yetkileri da&ıtmanın reform olaca&ını savunuyor a$a&ı yukarı.

Bakanlıkların yarattı&ı güvensizlikleri gidermeyi dü$ünen ya da bunu dolaylı 
yoldan itiraf eden, bu yetki da&ıtımında da ba$arılı olabilmek için bu yüzeydeki 
tedbirde de ba$arılı olabilmek için bugünkü sistemde köklü de&i$ikliklere giri$mek 
gerekir. Aksi halde sistem böyle kalırsa birbirinden haberi olmıyan ve ço&u kez de 
birbirinin i$ini bozan ve gereksiz tekrarlamalarla boyuna enerji harcatan üniteler 
halinde döndürülecek devlet çarkları bugünden çok daha kötü sonuçlar yaratabilir.

Devlet yönetiminde ba$arı iki temel ko$ula dayanır. Onlardan birisi insan ye-
ti$tirmek, di&eri de yeti$eni çalı$tırmaktır. Her $ey bunlardan sonra gelir. Birinci 
konu e&itimle, ikincisi yönetsel reformla personelin özlük i$lerini iyi düzenlemekle 
gerçekle$tirilebilir.

!ktidarı her iki konuda da köklü tedbir alacak bir tutumda göremiyoruz. Bu 
arada personel yasası hikâyesi ve onu ileriye iten çabalar bilinirken, programda, ifa-
deye bakın: “Asgari geçim seviyesi altında ücret alan memur ve hizmetlilerin maa$ 
ve ücretleri ilk a$amada asgari geçim seviyesine çıkarılacaktır” deniyor. Yani asgari 
geçim seviyesinin altında kimse kalmayacak. Ölçü bunun için e&er geçinme endeks-
leri alınırsa 1.700 liradan az maa$ alan memur ve hizmetli kalmıyacaktır demekte-
dir. En az Ankara, !stanbul’da böyle memur kalmıyacak, 1.700 liranın altında hiç 
hizmetli, memur kalmıyacak. Buna nereden kaynak bulunacak? Personel yasasını 
bile boyuna geriye atan Hükümet bu ölçüde inanılmıyacak sözleri programa alma-
malı idi.

Yönetsel reform ve Mehtap projesiyle ilgili bir konuya da kısaca de&inmek is-
tiyoruz.

Orman Bakanlı&ı. Biz bu konuyu yerinde görmekteyiz. Ormancılarımızın yıl-
larca savunageldi&i bir davadır, biz de benimsiyoruz. Fakat bir sosyal Devlete uya-
cak $ekilde tedbirlerle orman suçlarını önleme yerine bunları cesaretlendirecek yol 
olan af için ileriye sürülen gerekçeleri asla bölü$emedi&imiz gibi bunun sonucu eski 
orman kıyımı yolunda yeniden dönülece&i kaygısını vermektedir. Asıl tedbirlerle 
ona yönelmek yoksa suç yapın biz nasıl olsa affederiz cesaretini vermek yanlı$tır.



2. Kamu Ekonomik Kurulu!larının reorganizasyonuna ba$lıyalı sekiz yıl 
oldu. Son dört yıl ise, hazırlıkların en son a$amada oldu&u halde henüz bu konuda 
da umut verici bir sonuç alınamamı$tır.

Her köklü tedbire kar$ı oldu&u gibi, bunda da, iktidarı gönülsüz halde görmek-
teyiz.

3. Toprak Reformu: !ktidarın en huylandı&ı konudur bu. Önce, terime kar-
sı açtı&ı kampanya ile “tarım politikası” demek olan “tarım reformu” terimini sa-
vundu. "imdi ise bu terimi de söylemez hale geldi. Çünkü içinde reform sözü var. 
1965’te, ço&unlu&u A.P.’li olan 4’üncü Karma Hükümet kurulurken, “Toprak refor-
mu” terimi açıkça kullanılarak, gerçekle$tirilmesi için, A.P. adına Meclis kürsüsün-
den söz verilmi$ti. Sonraları görüldü ki, toprak a&alarının baskısı ile iktidar bunda 
öyle bir dönü$ yaptı ki, sempatik kar$ıladı&ı “tarım reformu” terimini kullanamaz 
hale geldi. Tarımda kapitalizmin gerektirdi&i tedbirlerden söz edilmekle yetinil-
mektedir bugün.

Toprak reformuna karsı ileri sürülen $u özürler de dayanıksızdır: A&a yoktur; 
Yeter toprak yoktur; Kaynak yoktur; Kadastro bitirilmeden olamaz; Sayın arkada$-
lar,

A&a yoktur sözü olaylarla ve Hükümetin yayınlanan resmî belgeleriyle de ya-
lanlanmaktadır, bugün.

Yeter toprak yoktur sözü de yersizdir. Bu Hükümetin yayınladı&ı köy envanteri 
kitabında, birkaç Güney-Do&u ilimizde dahi, yüzlerce köyün, ki$i ya da aile malı ol-
du&u yazılıdır. Bir ilde 40, öbür ilde 50, bir sürü yüzlerce köy ki$ilerin veya ailelerin 
malıdır, i$te ona ne diyorsa - biz ona a&a diyoruz, Öyle üç köyü, bo$ köyü, on köyü 
olana a&a, diyoruz. - Belki burada bir terim yanlı$lı&ı var ama bizim a&a dedi&imiz 
bu i$te. Ve tarım sayımı kitabında verilen rakamlar da hepimizin bildi&i üzere, bir-
kaç dönümü bile bir aileyi geçindirebilecek toprakların bulundu&u Güney-Anadolu, 
Batı ve Güney-Batı Anadolu’daki binlerce dönüm arazilerin ki$i malı oldu&u halde, 
binlerce dönüm arazi kitaplarda yazılı hâlâ da&ıtılacak toprak yoktur, ya da toprak 
a&ası yoktur demek ciddî insanlara yakı$maz. Resmî belgelerle yalanlanıyor çünkü.

Kaynak yoktur, sözü de, kaynak tüketen ve haksız elde edilmi$ toprak sahip-
lerini korumak istiyen bir gerekçedir. Milyarlarca lira de&erindeki Devlet toprakla-
rını, büyük toprak sahiplerine, kapı$tıran Tapulama Kanunu ile, en büyük kaynak 
tüketilir, tarım kazançlarından vergi alınmaz, milyarlarca banka kredileri üretime 
katkılı olmıyan alanlara harcanır, hiçbir ücret ya da vergi ödemeyen kimselere, Dev-
let toprakları parasız verilir. Sonra da, kaynak yok ki, toprak reformu yapalım de-
nirse, bu beynamaz öz üründen bile, daha az inandırıcı bir özür olur.

“Kadastro bitmeden önce, toprak reformu yapılamaz” sözü de, yapmamaya ge-
rekçe üretmekten ba$ka, yabancı uygulamalardan da habersizli&i ifade eder.

Sayın arkada$lar,

Görülüyor ki, iktidar, toprak yapısını hasta hale sokan dertlere, köklü çözümler 
bulmaya yana$mamaktan ba$ka, toplumsal rahatsızlıkların temel kaynaklarından 



olan gelir da&ılımındaki adaletsizli&i ve bölgeler arasındaki dengesizli&i gidermek-
teki sözleri de uygulama ile çeli$mektedirler.

Gerçekten, dolaylı vergileri gittikçe artıran, fiyatları, arz ve talep yasasının 
ayarlamasına bırakan, Banka kredilerinin 20 milyardan ço&unu bir küçük varlıklı 
sınıfa da&ıtan. Evet bu banka kredilerinin bir kısmı özel bankalardır, hepsi Devle-
tin de&il. Tüm ulustan toplanan vergilerden fonlar ayırıp zenginlere veren, toprak 
a&alı&ına dokundurmayan ve milyarlık gelirler sa&layabilecek tarım ürünlerini, ye-
ter ölçüde vergilendirmiyen politikanın, gelir da&ılımında denge kurmak istedi&ine 
kimse inanamaz.

!ktidar politikası, bölgeler arası dengesizli&i de giderici de&il artırıcıdır. Gerçi, 
$imdiye de&in eksik bırakılan tedbirlerin alınaca&ına ili$kin sözleri umutla kar$ı-
lamaktayız, programda böyle sözler vardır. Fakat, söylenmiyen ve titizlikle kamu 
oyundan saklanan ve en büyük dengesizli&i ya$atacak olan bir temel politikayı da 
açı&a çıkarmak isteriz: 

Bilindi&i üzere, ülkelerin ve ülke içindeki bölgelerin kalkınmasında, ba$ etken 
sanayidir. Bunun da asıl önemlisi a&ır sanayidir.

A.P. iktidarının kabul etti&i ve Devlet Plânlama örgütünün de titizlikle uygu-
ladı&ı politikada, Samsun-Çukurova do&usunda sanayi bölgesi olmıyacaktır. Sanayi 
sitesi kurulmıyacaktır. Samsun-Çukurova çizgisi do&usunda. Bu bölgelere ufak te-
fek sanayi gidebilir ama temel sanayi gitmiyecektir.

Bunun sonucu olarak, Trabzon bölgesindeki çok elveri$li, kurulmasını yetkili 
uzmanların raporu ve sosyal denge gerekli kıldı&ı halde, rafineri Samsun’a kaydı-
rılmı$tır. Amacımız bölgecilik de&il, bir örnek vermektir. Yeni bir örnektir, $u anda 
üzerinde çalı$ılıyor.

Bu politikaya göre 30 kadar ilimizin bulundu&u ve $imdiye de&in de, ihmal edi-
len bir bölgesi gerçek sanayile$me dı$ında tutuluyor. Oranın i$çisi rızkını ba$ka il-
lerde aramaya zorlanaca&ı gibi, sanayile$menin sa&lıyaca&ı toplumsal geli$melerden 
de yoksun bırakılıyor. Bölgeler arası dengesizli&i artıran bu politikada Hükümet ka-
rarlı görülmekte ve tüm politik örgütlerle bütün partilerle A.P.’li parlamenterlerce 
de bu tutuma kar$ı, henüz bir tepki gösterilmemi$tir. Bu konuda belki denebilir ki, 
hayır böyle de&ildir, e&er Hükümet burada diyebilirse ki “Bizim Samsun - Çukurova 
do&usunda sanayi bölgemiz vardır.” benim bu sözüm geri gider. Olmadı&ını biliyo-
ruz en son iki bölge çizgisi çizilmi$, Do&usu yoktur. Çimento fabrikası gibi, $eker 
fabrikası gibi temel sanayii olmayan yerlere gidebilir. Ama temel sanayi olan hiçbir 
$ey, çünkü sanayi sitesi de&ildir diyor. Desin Hükümet, elbette ufak tefek gidebilir. 
Orada sanayi sitesi var desin anlarım.

"imdi arkada$larım, büyük sanayi gitmiyecek bölgeler “efendim alt yapısı yok-
tur” gerekçesi “ebediyen siz bundan yoksun kalacaksınız” demektir. Böyle $ey ol-
maz. Efendim “Do&u Anadolu’nun falan yeri alt yapısı yoktur, o halde oraya bir 
sanayi sitesi kuramayız” dedi&iniz gün o bölgede temel sanayi kurulamıyacak de-
mektir. Çünkü 5 tane bölge seçilmi$tir bu hattın do&usunda hiçbiri yoktur.



Arkada$larım yabancı ülkelerdeki i$çilerimizle Sayın Bölükba$ı’nın verdi&i ra-
pora uygun olarak bir ilgi olaca&ını ve bunun hakkında açıklama yapılaca&ını bek-
lemekteyiz. Arkada$larım.

Belirsiz ve yetersiz ifadeler ve ne oldu&u açıklanmıyan “Gerekli tedbirler”e da-
yalı Hükümet programında, eski ölçüsüz vaitlerden kaçınan, güçlükleri itiraf eden, 
sorumluluk ve hesap verme kaygısını yansıtan ifadelere de rastlamaktayız. Eski 
programdan böyle bir de&i$iklik görmekteyiz. Bu bir sorumluluk bilincini yansıttı&ı 
için olumlu kar$ılıyoruz.

Öbür yandan, Sayın Demirel’in “Bu Hükümetin eskisinden farklı” oldu&unu 
söylemesiyle eski tutumda de&i$iklik olaca&ını anlatmak istemesinden umutlan-
mak istiyoruz. Bir de&i$ikli&i bekliyoruz.

Sayın arkada$larım,

Konu$mamızın son bölümünde, çok sakıncalı gördü&ümüz iktidar e&ilimleri-
ne, düzelmesini arzuladı&ımız politika uygulamalarına ve rejimimizin yerle$ip ger-
çekle$mesi için, geli$mesi için gerekli gördü&ümüz eylemlere ili$kin dü$üncelerimi-
zi de özetleyece&iz: 

Bütün az geli$mi$ ülkelerde, giderek daha büyük ivedilikle ele alınması gerek-
lili&i duyulan sorunlara, ça&ımızın verilerine göre, geçerli sayılan çözümler getiril-
mezse, artık her ülkede de&erden dü$mü$ olan, yöntemlerden vazgeçilmezse 27 
Mayısın yüzeye çıkardı&ı akımlar, gerçekçi tedbirlerle kar$ılanmasa ve Anayasada 
geriye dönük bir de&i$iklik yerine ona uyan ve toplumu da ona uyduracak $ekilde, 
köklü de&i$ikliklere giri$ilmezse, bugünkü sistemin sorunlarımıza yeterli olmadı&ı 
yolundaki yargılara, en büyük gerekçe verilmi$ olacaktır. Bu tedbirler alınmazsa.

Böyle bir gerekçenin geli$tirilmesinde, ba$rolde görülen iktidarı, hepimizin or-
tak yararı için uyarmayı önemli bir görev saymaktayız.

Bugüne kadar ki, uyarmalarımızı tepki ile kar$ılayan ve sözlerimizde ba$ka 
amaçlar arayan iktidarın, hiç olmazsa bundan böyle, bir anlayı$ göstermesini bek-
lemekteyiz. Cevaplarda da Anayasaya dayanan ve ça&ımızın verilerine uyan bir ni-
telik beklemekteyiz. Bizim ele$tirmelerimize verilen cevaplarda da böyle bir nitelik 
beklemekteyiz.

Adalet Partisi Anayasa de&i$ikli&ini seçim bildirgesi ve Hükümet programının 
ana teması haline getirmi$ görünmektedir. Ana konusudur seçim bildirgesinin ken-
disini programda da böyle, kendisini Anayasaya uyduraca&ına, Anayasayı kendine 
uydurmak istiyen iktidar bu konuda muhalefeti de en az tepki yapacak ya da kimi 
parti dı$ı çevrelerce de uygun kar$ılanabilecek konulardan ba$lamak üzere i$birli&i-
ne ça&ırmaktadır. Bu i$birli&inin rejim için en sakıncalı tutum oldu&u kanısındayız.

Kendini mülkün sahibi sanan iktidarla, ben katılırsam her $eyi yapabiliriz de-
mek istiyen muhalefetin tutumu, parlâmento dı$ı güçlerin tepkisini ve muhalefe-
tini artıracaktır. Bu iki ana örgüt ba$ba$a verirse, Anayasayı bile 27 Mayısı dina-



mitliyen ilk restorasyon giri$iminde oldu&u gibi, istedikleri Anayasa de&i$ikliklerini 
yapabilirler, kaygısı çok önemli tepkilere yol açabilir.

SABAHATT"N ORHON (Giresun) — Allah, Allah.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Allah Allah deme, Allah’ın verdi&i aklı kullan. 
Asılında bu türden i$birli&inin do&uraca&ı sonuçları kestirmek güç de&ildir.

Yürütmeyi güçlendirmek için Anayasayı de&i$tirerek geriye dönmeyi de&il, onu 
tastamam uygulamayı ve uygulatma gerektirdi&ine inanmı$ görünmiyen iktidara 
$u iki gerçe&i bir kez daha hatırlatmak isteriz: 

1. Devlet, ne iktidarın kendi özel arzusuna ve ne de seçmenin isteklerine göre 
yönetilemez. Seçmenin isteklerine de&er verilmesi demokratik rejimin gereklerin-
dendir. Fakat, Devlet yönetimi, ulusal bir sözle$me olan Anayasa düzenine ve geçer-
li hukuk kurallarına göre olur. Klamanso’nun bir sözünü tekrarlamı$tım. “Mecliste, 
meydanlardan gelirken oradaki seslere kulak asan politikacı zorunlu kılmı$tır. Ama 
buraya geldikten sonra hâlâ onun etkisinde kalıyorsa Fransa’ya ihanet etmi$tir” di-
yor. Onun için Devlet yönetimi ulusal bir sözle$me olan anayasa ve hukukan geçen 
kurallara dayanır.

2. Parlâmento içi muhalefetin ve yasasına organının yürütmeyi denetiminden 
kaçınıldı&ı ya da bunların etkinli&ini Parlâmento içinde muhalefet olmuyor yasama 
denetimi yeterli de&ildir. Kaygısı yaygınla$tı&ı ölçüde Parlâmento dı$ı muhalefet 
yo&unla$ır ve bunun giderek tek yol sayılmaya ba$laması kar$ısında, inanç yarat-
mayan ve olayların yalanladı&ı demeçlere umut ba&lamak, bunları çare diye san-
mak, bunalımı artırmadan ba$ka bir sonuç vermez.

Seçimlerle iktidara gelme durumunda olmadıkları gibi seçimleri de etkiliyemi-
yen ve fakat do&rulu&u her yerde kabul edilen çözümleri savunan çevreleri zorla 
susturmaya çalı$mak “haklıyım fakat inançlarımı gerçekle$tirilemiyecek” yakınma-
sında bulunanlarla, demokrasimizin iyi i$lemedi&i ve halkın yararına çalı$madı&ı 
iddialarını do&rulanan davranı$ların sahipleri, seçim heyecanını yitirmi$ ve gelece-
&e olan güveni zayıflamı$ bir toplumda bunların ikisi kar$ıla$ınca demokratik rejim 
en büyük tehlikelere sürüklenmi$ olur. Bu tehlike bugün Türkiye’de vardır.

!ktidar da bu durumda Anayasa ile u&ra$ırsa, özerk kurumlarla sava$ırsa, taraf 
tutma yoluna saparsa ve haklarla özgürlükleri kısıtlamaya kalkı$ırsa bir kısır döngü 
içine dü$er.

Bu durumu düzeltecek yerde, buna dikkati çekenleri, bizim gibileri de karam-
sarlık ya da kı$kırtıcılıkla suçlamak, kısır döngüyü parçalamayı de&il, ancak iki katlı 
hale sokmıya yarar. Hele boykotlar, i$galler, $ahlanı$lar (Sa#dan “$ahlanı$ ha” sesleri) 
bunları söylüyor, onu sizin besledi&iniz gazeteler, $ahlanı$ mitingi diye ba&ırıyor... 
Ve herkesin gözleri önünde insanlar kur$unlanırken bir haftada 3 ki$i !stanbul’da 
“Devlet güçlü, her yönden Türkiye’ye bir Türkiye daha kattık, ülke mutlu ufuklara 
do&ru hızla ilerliyor” gibi sözler bir inanç bunalımı yaratmaktan ba$ka hiçbir i$e 
yaramaz.



Seçim yasasının halkın onbinde birinin iradesini ulusa onaylatan bütün seçim 
kadrosunu tesbit eden, dereceleri tesbit eden onbinde bir, bunun iradesini ulusa 
onaylatan oligar$ik niteli&inin yarattı&ı tepki ile, seçimi protesto edercesine bir 
bezginli&in etkiledi&i ortamda, biçimsel demokrasiyi bile biçimsizle$tiren tutum-
da inadedilirse, alıp yürüyen yolsuzluk, rü$vet, adam kayırma ve partizanlı&a kar$ı 
Devlet mekanizmasının içinden... (örne&ini ver sesleri) Vereyim, biraz sabrediniz… 
Yükselen, seslere ve verilen raporlara kar$ı, bu seslere ve raporlara kar$ı da bu ses-
lerin ve raporların sahiplerini cezalandırma yolu seçilirse demokrasi bir sürü kötü 
e&ilimin isteklerini yerine getirme ve onları me$rula$tırma aracı halinde gösterilir-
se, “Nereye gidiyoruz?” sorusu yaygınla$ır.

En belirgin örnek, 80 numara ve yüksek mühendisin verdi&i raporda $öyle di-
yor; sayısız kusurlar üzerinde i$lem yapılmadı&ını günlerce gazetelerden okuyoruz. 
Devlet memuru, mühendis ve mimarın verdi&i rapor, daha niceleri sayıları var. 
"imdi bir örnek verelim.

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Suiistimal mi var?

AHMET YILDIZ (Devamla) — Söyledim, !ller Bankasından bir de&erli seç-
men ki$i söyledi, sonu çıkmadı.

Bir de&erli bilim adamımızın de&inleri ile “Halkın duygularına saygı” bahane-
siyle anti lâik bir silkini$e; “halkın giri$kenli&ine de&er verme” bahanesiyle anti sos-
yal bir hamle... Bilim adamı söylüyor, te$his koyuyor. “Halkın iradesine egemenlik 
kazandırmak” bahanesiyle antidemokratik tasfiye, “yönetsel ve siyasal alanda yü-
rütmeye etkinlik verme” bahanesiyle Hukuk Devletine ve siyasal güvenlik kurum-
larına kar$ı bir kar$ı ihtilâl tutumu ile yeni ihtilâllere davetiye çıkaranlar, kendile-
rinden ba$ka ihtilâl kı$kırtıcıları aramasınlar Türkiye’de.

Bugünkü ortamda iktidarın en sakıncalı tutumlarından biri, yargı organları ile 
sürdürdü&ü sava$madır.

Kendinden ba$ka herkesin Anayasayı yanlı$ anladı&ını sanan Sayın Demirel 
933 sayılı Yasanın iptali kar$ısındaki tutumu, çok umut kırıcı olmu$tur.

Sayın Demirel, yasanın iptalini A.P. iktidarının itibarına yönelmi$ sayıyor. Böy-
le sayacak yerde bunu rejimin itibarını artırıcı saysa daha iyi etmez miydi? Bu iptal 
kar$ısında da “biz ba$ka yollara ba$vuraca&ız” diye bu sözleriyle, “biz Anayasaya 
aykırı tutumda inad edece&iz ve itibar kazanma yolumuz da budur” anlamına gele-
cek tutum yerine, en üst yargı organının kararını saygı ile kar$ılasa daha zararlı mı 
olurdu? Biz de memnun olurduk, Devlet kurumlan çalı$ıyor diye. Kendi yarattı&ı 
çıkmazın günahını ba$kasına yüklemekten bir $ey kazanılamaz.

!ktidarın içinde bulundu&u güç ko$ulların daha a&ırla$aca&a benzedi&i bir dö-
nemde, me$ruluk dı$ı döneminin suçsuzla$tırılmasına ve onların restorasyon tut-
kularına alet olmasını memleketimiz için büyük bir talihsizlik saymaktayız.

Bu çabaya öbür katılanların yüklendikleri vebal ise iktidarın sorumlulu&unu 
azaltamaz.



Anayasanın ve ba$ta T.B.M.M. olmak üzere bugünkü Devlet düzenimizin te-
meline yönelen bu restorasyoncu Anayasa de&i$ikli&inin amaçlarını belirtti&imiz 
zaman bu kürsüden bizi yanlı$ göstermeye çalı$an iyi niyetliler ve onlara hak ve-
renlerin iktidar sözcüsü rolündeki gazete ba$ta olmak üzere karar çıktıktan sonra 
bizim buradaki gerekçelerimizi orada okuduk. Amacını açık açık okusunlar. Açık 
açık söylediklerimizi, onlar i$te yaptık diye övünüyorlar, dediklerini, bu gazetelerde 
yazılanları bu vebale katılanların bir kere daha okumasını sa&lık veririz.

!ktidarın hiç olmazsa bundan sonraki restorasyoncu arzulara alet olmamasını 
ve Devlete dü$man e&ilimlere dayanarak ya da onları koltu&u altında besliyerek 
Devleti yönetme durumundan kurtulmasını bekliyoruz. Bütün o e&ilimler iktidar 
koltu&undan kuvvet alıyor. Hâlâ muhalefetin böyle bir tutuma i$birli&i yapmasını 
çok sakıncalı buluyoruz.

Biz, en içten inançlarımıza dayanarak, yurdumuz ve rejimimiz yönünden bes-
ledi&imiz kaygıları belirtme görevimizi yaptık, ister tepki ile kar$ılayın, ister anlayı$ 
ile kar$ılayın.

!ktidarın da, bundan önce oldu&u gibi, görünen köyü gösteren kılavuza kızma 
yerine, yapaca&ı so&ukkanlı bir durum tartı$masına göre gidi$ini yeniden düzel-
tece&ini ummak istiyoruz. Bu umutla, böyle bir düzelme olaca&ı umudu ile 2’nci 
Demirel Hükümetine memlekete yapaca&ı hayırlı hizmetlerde ba$arılar dileriz.

Grupum adına Yüce Kurulunuzu saygı ile selâmlarım. (C.H.P. ve Millî Birlik sı-
ralarından alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Söz istiyorum.

BA$KAN — Bana verilen listede Sayın Sedat Çumralı’dan sonra ki, Güven Par-
tisi adına... (Adalet Partisi sıralarından “Sayın Ba"bakan “söz istiyor” sesleri)

Buyurun Sayın Ba$bakan. (C.H.P. sıralarından “cümleyi tamamlayın Sayın Ba"-
kan” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Sena-
tonun muhterem üyeleri; huzurunuza $u ana kadar yapılmı$ olan tenkidleri cevap-
landırmak için gelmi$ bulunmuyorum. Bundan evvel yapılan tenkidlerde ve bun-
dan sonra yapılacak tenkidlerde bir açıklı&ı talebetmek için geldim.

Bu kürsüye gelip; alıp yürüyen yolsuzluk, rü$vet, adam kayırma ve partizanlık-
tan bahsedip, sadece bunu söyleyip inmenin, bundan ba$ka bir $ey söylememenin 
bu kürsülerin yüceli&i ile ba&da$madı&ını ve bu zamana kadar geçen dört sene için-
de yürüttü&ümüz açık, aleni rejimin fazileti ile ba&da$madı&ını ifade etmek istiyo-
rum. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Mütaaddit kereler Meclislerde, basın toplantılarında, her yerde herkes ne bili-
yorsa söylesin dedim, kimse bir $ey söylemedi. Rü$vetin, yolsuzlu&un, adam kayır-
manın, partizanlı&ın alıp yürüdü&ünü ifade etmek sadece çamur atmaktan ibaret-
tir; $ayet bunun unsurları ortaya konmazsa. Bunun sahiplerine müfteri derler. (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri alkı"lar)



"imdi herkesi ne biliyorsa söylemeye davet ediyorum. (A.P. sıralarından “bravo” 
sesleri, alkı"lar) Hür basın dâhil, hür Parlâmentonun iktidar kanadına ve muhalefet 
kanadına mensup bütün üyeleri dâhil. Rü$vetin, suiistimalin siyasi himaye gördü-
&ünü bilen varsa, vakıa, $ahıs zikretmek suretiyle vermek mecburiyetindedir. Bunu 
veremedi&i takdirde de müfteri durumuna dü$er. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Sayın Ba$kan, huzurunuzda okumu$ bulundu&um programın 61’nci sayfasın-
da aynen $öyle demekteyiz: “

“Haksızlı&ın, adaletsizli&in, e$itsizli&in, faziletsizli&in hiçbir zaman koruyucu-
su ve savunucusu olmıyaca&ız. Bütün siyasi partilerimizden, de&erli Türk basının-
dan bu konuda büyük destek görece&imize inanmaktayız,” Nedir istedi&imiz des-
tek? Bildi&inizi söylemeniz. Bu desteyi istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ba$ı, Adalet Partisinin Genel Ba$kanı ola-
rak bu gibi ithamların altında kalmayız. Hiçbir $ekilde kalmayız. Çünkü, memle-
ketimize fisebilüllâh hizmet etmeyi $iar edinmi$izdir, fisebilüllâh... Milletimizin 
güveni devam etti&i müddetçe fisebilüllâh hizmet etmeyi $iar edinmi$izdir.

Her $eyin söylendi&i, her $eyin yazıldı&ı, bir i&nenin dahi arandı&ı bir açık reji-
min içindeyiz. Bu açık rejim içinde, böyle uluorta yolsuzluk almı$ yürümü$, rü$vet 
$uraya varmı$, adam kayırma buraya varmı$, partizanlık $öyle olmu$ diyece&iniz 
yerde; $urada $öyle olmu$tur, burada böyle olmu$tur, burada böyle olmu$tur deyin, 
biz de e&er bunlarda gerçek varsa, bunları kim yapmı$sa onun burnunu sürtelim, 
sürtmezsek siz bizim yakamıza yapı$ın.

"imdi, bu $ekilde konu$an bütün hatipleri davet ediyorum. Sadece bu cümleyi 
söyleyip inmek kâfi de&ildir. Ne biliyorsanız bu kürsülerden söyleyin. Bu konu$-
malara günlerce devam edelim. Ama, Devlete ve Millete hizmet eden binlerce, on-
binlerce, yüzbinlerce ki$iyi $aibeden kurtaralım. Bu i$leri yapanlar kimse, onların 
yakasına yapı$alım. E&er, hiç kimseyi bilmiyorsanız, böyle ulu orta söylüyorsanız, 
o zaman da biz sizin yakanıza yapı$ırız. Çünkü sadece hakkı tek taraflı anlamak 
imkânı yoktur, Sadece siz söylemek hakkına sahipsiniz, üzerine çamur sıçrattı&ı-
nız kimseler kendisini müdafaa etmek hakkına sahip de&il, suçsuz oldukları zaman 
zedelenmi$ olmanın hakkını sizden aramak gibi bir durumları yok diye bir vaziyet 
olamaz. Onun içindir ki, rica ediyorum; biraz evvel bu kürsüden bu konu$mayı ya-
pan de&erli senatör dâhil olmak üzere tekrar söz alsınlar, ne biliyorlarsa söylesinler. 
Söylemedikleri, söyleyemedikleri takdirde de kendilerini te$hir edece&im. Söyledik-
leri takdirde, söyledikleri her $eyin cevabını verece&iz ve üzerinde titizlikle duraca-
&ız. Bunu istemek benim hakkım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ba$ı olarak 
benim hakkım. Bu kürsüden konu$mak hakkına sahibolmıyan yüzbinlerce ki$i it-
ham altındadır. Onları, bu görevleri yapan imanları müdafaa etmek benim vazifem, 
ama, kim suiistimalin içinde ise, onu korumuyorum ben, kim rü$vet almı$sa onu 
da korumuyorum, Böyle genellikle bu gibi $eyleri inci döker gibi söyleyip, birtakım 
yaraları millet üstünlü&üne zarar verecek $ekilde açmanın ve bir siyasi yapı içinde 



zedeler meydana getirmenin, bir idari kadro içinde yaralar meydana getirmenin 
fevkalâde haksızlık ve insafsızlık oldu&unu söylemek istiyorum. Gayet tabiî ki, za-
manı, sırası geldi&i vakit, bu kürsüden söylenmi$ $eylerin hepsini kar$ılayaca&ız. 
Buna yardımcı olmanızı rica ediyorum. Bildi&iniz bir $ey varsa lütfen bunu kendi-
nize saklamayın. Bunu vazifeli organlara, onların hepsinin yani, icranın ba$ı olan 
bana intikal ettiriniz ki, bunların tedbirlerini arayalım. Ve bunların takipçisi olalım. 
Huzurunuzda bir programla bulunuyoruz. Bu programın temel dire&i fazilettir.

Binaenaleyh, fazilete aykırı dü$en her hangi bir $ey var ise bunu söyleyiniz, 
diyoruz. Bunu söylemeyip de sadece yuvarlak lâflardan ibaret ithamlarda bulunur-
sanız, bu büyük, bu Yüce Meclisimize yakı$maz.

Mâruzâtım, bir $eyi cevaplandırmak de&ildir. Meselenin vuzuha gitmesi için 
bir talepte bulunmaktır. Herkes ne biliyorsa gelsin, söylesin bu kürsüden.

Saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından "iddetli alkı"lar)

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba$kan, bir sorum var.

BA$KAN — Soru yok, efendim.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Zatıâlinize soraca&ım; çünkü, zabıt-
lara geçmesi lâzım.

Senatonun gündeminde 3-4 tane ara$tırma talebi var; Senato ara$tırması. Sa-
yın Ba$bakan söz veriyorlar mı, bir parti grupunun Ba$kanı olarak, bu ara$tırma-
larla ilgili önergeler konu$uldu&u esnada, bu önergeleri kabul edeceklerine dair söz 
veriyorlar mı? (A.P. sıralarından “öyle $ey olur mu?” sesleri ve gürültüler)

BA$KAN — Sayın Tunçkanat, $imdi Hükümet programının müzakeresini ya-
pıyoruz. Sayın Ba$bakan Hükümet adına her hangi bir hatibin bir mevzu üzerinde-
ki bir konu$masını kısa bir $ekilde cevaplandırmı$tır.

Zaten Sayın Ba$bakan, umarım ki, bütün konu$malardan sonra da genel olarak 
bütün bu müzakerelerde cereyan eden nokta-i nazarları da ayrıca cevaplandırabi-
lirler.

Bu sebeple, izin verirseniz $imdi müzakerelere devam ediyoruz. Sayın Yıldız?

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir soru soraca&ım, Sayın Ba$kan.

BA$KAN — Çok rica ederim. E&er grup adına zatıâlileri tekrar söz isterseniz, 
o zaman bütün gruplar görü$tükten sonra size içtüzü&ün hükmüne göre söz vere-
bilirim.

"imdi muhterem arkada$larım, önümde bulunan listede, Genel Sekreterli&in 
bana verdi&i $u listede, 1’inci sırayı Sayın Yıldız almı$, 2’ncisini Sayın Çumralı al-
mı$. Sayın Çumralı ile Sayın Yıldız yer de&i$tirdiler. Ondan sonra da, yine Güven 
Partisi Grupu adına Sayın !brahim Etem Karakapıcı almı$. (C.H.P. sıralarından “Ba"-
ka hiç söz vermeyiniz, rahat edersiniz.” sesleri)



"imdi, izin verirseniz, efendim, müsaade buyurunuz... "imdi, içtüzükte diyor 
ki, bir grup adına sözcülük yapmı$ olan bir kimse tekrar söz alabilir veya o bölüm, 
burada kaydetmiyor ama, kanaatimce, yalnız bir grupun sözcüsü, diye tâbir var. O 
halde müsaade edin, di&er gruplar konu$sun, ondan sonra Sayın Karakapıcı’ya da 
söz verece&im.

"imdi, Sayın Gündo&an, sıra sizindir, buyurun.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Ba$kanım, müsaade buyurunuz, söz verir-
ken nasıl tasarrufta bulunursanız bulununuz, ben onu kabul ediyorum.

BA$KAN — Çok te$ekkür ederim.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Yalnız, Sayın Çumralı sözünü bitirirken, 
Hükümet programiyle ilgili grup görü$lerimizin bir kısmını belirttim, di&er kısım-
ların da grup adına Karakapıcı söyliyecek, dedi.

BA$KAN — Tamam, tamam efendim.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — "imdi bu görü$ümüz eksik kalıyor, yani ara-
lıklı oluyor.

BA$KAN — !$te, siz yine Grup adına söz alacaksınız. Ama, izin verin bir grup 
da görü$sün. Ben, zatıâlinize söz verece&im efendim. Zatıâliniz o zaman görü$ebi-
lir. Hattâ, belki $öyle bir konbinezon da olabilir. A.P.’nin sözcüsü; belki, imkân varsa 
kendisinden soraca&ım, zatıâlinize kendisinin hakkını verebilir, en sonra da kendisi 
görü$ebilir.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Hayır, ben, kimsenin hakkını istemiyorum. 
A.P.’den evvel konu$aca&ım, söz veriyorsanız, biter mesele.

BA$KAN — Evet, peki, efendim. Buyurunuz, Sayın Gündo&an.

C.H.P. GRUPU ADINA F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kan, 
de&erli arkada$larını, Hükümet programının ele$tirisine ba$lamadan önce bugün 
Senato kürsüsünü i$gal eden pek Sayın Ba$kanın hakikaten bu kürsüyü tüzük gere-
&ince i$gal etmedi&ine tam bir inanç içerisine girmi$ bulunuyorum. Ve Grupumdan 
birkaç arkada$ımın “seçilmemi$ Ba$kan” sıfatiyle Ba$kanlık etti&ine dair önergele-
rine simidi grup adına canı yürekten katılıyorum.

". ETEM KARAKAPICI (Urfa) — !$te söz verdiniz, böyle oldu, beyefendi.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Bu iddia, bundan, sonra bu kürsüden 
hiçbir aralık ve ufak tâviz verilmeksizin Grupumuzca bir büyük mesele olarak, bir 
esaslı konu olarak devam ettirilecek ve yürütülecektir. Ta ki... (C.H.P. sıralarından 
“seçim oluncaya kadar” sesleri) Anayasa ve içtüzü&ün emretti&i seçim olsun.

"u anda, böylesine bir durum kar$ısında Partimin sözlerini ifadeye ba$lama-
mam gerekirdi belki, mantıken. Ama, zorunlu olarak ve fiilen i$gal edilmi$ Ba$-
kanlı&ın idaresinde konu$ma durumunda oldu&umu zabıtlara tescil ediyorum ve 
ba$lıyorum.



REFET RENDEC" (Samsun) — Ba$kanlık i$gal edilmemi$tir, bu $ekilde ko-
nu$amaz, bir kimse. (C.H.P. sıralarından “i"gal edilmi"tir” sesleri) i$gal edilmi$ Ba$-
kanlık, tâbirini düzelttiriniz.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Sayın Ba$kan, Cumhuriyet Senatosu-
nun de&erli üyeleri, 7 Kasım...

BA$KAN — Sayın Gündo&an, bakın, zatıâlileri “Sayın Ba$kan” diye de bir hi-
tabta bulundunuz. Evvelki sözlerinizle bu bir çeli$me yaratıyor.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Zatıâlinize de&il, Ba$kanlık Divanına-
dır, sözüm.

BA$KAN — "imdi izin verin. “Zatıâlileri” diye bir $ey buyurdunuz. Demek 
ki, zatıâlinize sözü biraz geç verdi&im için ve !çtüzü&e uydu&um için ve elimdeki 
listeye uydu&um için zatıâliniz nazarında ben seçilmemi$ Ba$kan oluyorum? Böyle 
$ey olmaz. Burası, muhterem senatör arkada$ım, bilesiniz ki, bu makamı âli fuzuli 
i$gal edilemez. Ve buradan da zatıâlileri her hangi bir te$riî tefsirde de bulunma 
yetkisine malik de&ilsiniz. Anayasa da size bu imkânı vermemi$.

Bu sebeple buyurunuz, devam ediniz.

C.H.P. GRUPU ADINA F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Sayın Ba$kan, 
millet tarafından seçilmi$ bir üye olarak bu Yasama Meclisinin hangi $artlar altın-
da ve hangi kurallara uyarak çalı$ması lâzım geldi&ine tefsir, söz söyleme, hüküm 
verme hakkını haizim.

Bu itibarla, sizi o sıfatla gördü&ümü tekraren ve tekraren tescil ediyorum.

REFET RENDEC" (Samsun) — Tashih ettirin.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — "imdi de&erli arkada$larım, Hükümet 
programının tenkidine geçiyorum.

Sayın Ba$kan, Cumhuriyet Senatosunun de&erli üyeleri, 7 Kasım 1969 günü 
Yüce Senatomuz Genel Kuruluna Sayın Ba$bakan tarafından takdim edilen Hükü-
met programını C.H.P. Grupu adına ele$tirmek maksadiyle huzurunuzda bulunu-
yorum.

De&erli arkada$larım, Hükümet programını ele$tirme görevini üç ana bölümde 
topladı&ımız görü$ ve dü$üncelerimizi ayrı ayrı arz etmek suretiyle yerine getir-
meye çalı$aca&ız. 1’nci bölümde programın genel niteliklerini özetliyece&iz. 2’nci 
bölümde, Türkiye’nin bugünkü ko$ulları içinde ekonomik ve sosyal ve anayasal açı-
dan programım bir genel ele$tiriye tâbi tutaca&ız. 3’üncü bölümde, program mad-
delerinin gerek kendi içinde, gerekse ülke gerçekleri önünde uyumluluk ve tutarlılık 
yönünden de&erlendirilmesini ele alaca&ız.

De&erli senatörler, bu program, Anayasamızın Türk toplum yapısını de&i$tir-
mek ve yeni düzenlemek hususunda kabul etti&i sosyal ve ekonomik sistemden 
kaçma ve kurtulma yolları ariyan bir zihniyetin ürkek ve tedirgin bir sıyrılı$ dene-
mesidir.



Bu program, do&ru sistem, e&ri istem çeli$kisinin evrensel örne&idir. Bu prog-
ram, iflâs derecesinde çıkmaza girmi$ bir ekonomik kalkınma modelinin ümitsizce 
ve fakat hatada ısrarın ve inadın $aheser bir müdafaanamesidir.

Bu program, ülke sorunlarına çözümlemek $öyle dursun, a&ırla$tırmaktan 
ba$ka bir i$e yaramadı&ı tecrübe ile sabit olan, küçük yama ile büyük delik tıkama-
nın maharet oldu&unu sananların masum avuntusudur. Bu program, süslü sözler, 
renkli dü$ler, tatlı aldatmacalarla dolu epik-lirik bir nesir $iir dergisidir. Bu prog-
ram, olmayanı olmu$, olmıyaca&ı olacak, olanı da oldu&undan çok büyük gösterme-
nin hünerli, fakat aldatıcı bir kompozisyonudur.

Bu program, ba$arısızlı&a u&rıyacaklarını içten içe bilen ve hissedenlerin birta-
kım avamprikçe mazeretlere sarılarak kabahati daha $imdiden ba$kalarına yükle-
mek çabası olarak hazırladıkları bir vesikadır. Bu program, büyük halk kütlelerine 
sadece kuru vaitler da&ıtan fakat, bir avuç i$birlikçi, kapkaççı merkantil zümreye 
bütün kamu kaynaklarını ulufe da&ıtır gibi savuran bir zihniyetin eseridir.

Bu program, ekonomimizin dı$a ba&lılı&ını sürekli hale sokmak için ülke kapı-
larını ve ekonomik de&erlerini yabancı ekonomilere a&zına kadar açan bir tutumun 
tarihi tescilidir. Velhasıl, bu program, aldatmacalar, övünmeler, çeli$kiler ve karga-
$alar manifestosundan ba$ka hiç, ama hiçbir $ey de&ildir.

De&erli arkada$larım, genel niteliklerini özetliyerek arz etti&imiz Hükümet 
programının gerçekten bu niteliklerini ta$ıdı&ını sadece kapsadı&ı politikalardan, 
tedbirler ve çarelerden, vait ve tekliflerden çıkarıyoruz sanılmasın. "u ciheti önem-
le belirtelim ki, bu program yeni hiçbir $ey getirmiyor. Denilebilir ki, bu program, 
1965 yılında yine bu kürsüden, yine aynı $ahıs, Sayın Ba$bakan tarafından okunan 
programın büyük ölçüde bir kopyasıdır. !kisi arasında esasta hiçbir ayrılık ve aykırı-
lık yok gibidir. Bu itibarla, programın yukarıda sıraladı&ımız genel vasıflarını, sade-
ce kapsamından esinlenerek ortaya koymu$ de&iliz. 1965 programının uygulanma 
sıradan, hayattan, tecrübeden elde edilen deliller ve sonuçlar bugünkü programı 
do&ru nitelemeye yeterde artar bile.

Sayın senatörler, böylece ele$tiri plânımızın ikinci bölümüne intikal etmi$ bu-
lunuyoruz. Programı ekonomik, sosyal ve Anayasal acılardan ele$tiriye tâbi tutar-
sak, önce bugünkünden farklı olmıyan 1965 Hükümet Programının uygulanması 
sonucunda, Türkiye’mizin vardı&ı ekonomik ve sosyal ortamı ve noktayı ve içinde 
bulundu&u ko$ulları dile getirmekle i$e ba$lamamız gerekmektedir. Türkiye’mizin 
vardı&ı ekonomik ve sosyal ortamı ve noktayı ve içinde bulundu&u ko$ulları dile 
getirmekle i$e ba$lamamız gerekmektedir. Türkiye’mizin, Adalet Partisi iktidarı eli 
ile uygulanan 1965 programı sonucunda içinde bulundu&u durumu $öyle özetliye-
biliriz. Geçen dört yıl içinde Türkiye, ne tarımda, ne endüstride kendi ihtiyaçlarını 
kar$ılıyacak seviyede üretimde bulunamamı$tır, özellikle, tarımda, plân hedefle-
rinin çok gerisinde kalınmı$, beslenme güçlükleri artan nüfusun da baskısı ile her 
geçen sene biraz daha artmı$, yabancı ülkelerden besin maddesi ithali alı$kanlık 
haline gelmi$tir. Nereden hangi $artlarla bulursak, ekmeklik bu&day almaya mec-



bur kalmı$ bir ülkeyiz. Ne gariptir ki, bu sene, ekmeklik bu&daydan ba$ka, hayvan 
yemi arpa dahi ithal edilmi$tir.

Yine 1965 programının uygulanması sonucunda, ekonomimiz genel zafiyet 
hastalı&ına tutulmu$tur. Her geçen gün durumun kötüle$ti&i, fiyatlar genel sevi-
yesi göstergelerinden belli olmaktadır. Fiyatlar genel seviyesi, bir hastanın ba$u-
cundaki tablolara benzer. 1985 yılından bu yana toptan e$ya fiyatları ve geçinme 
endeksleri, yılda %6 dolaylarında bir artı$ göstermi$, hele 1969 yılında bu artı$-
lar çe$itli kalemlerde, özellikle ham madde fiyatları, ithal maddeleri ve gıda mad-
deleri fiyatları %10’un üzerinde bir yükseli$ kaydetmi$tir. Devlet !statistik Genel 
Müdürlü&ünün resmi yayınlarına göre, hayat pahalılı&ı, 1965-1969 yılları arasında 
çe$itli bölgelerde %33 ile %44 arasında bir artı$ ile rekor seviyeye ula$mı$tır. Tarım 
ürünlerinin, köylü elinde çıkı$ fiyatları 1955-1969 döneminde ancak %1 oranında 
bir artı$ kaydederken, aynı devrede köylünün aldı&ı zaruri ihtiyaç maddeleri %35 
pahalıla$mı$tır. Çiftçilerin satınaldıkları traktör, yedek parça, ziraat aletleri, gübre, 
tarım ilâçları, akaryakıt fiyatları ate$ pahasına yükselmi$ köylü ve çiftçiler bu yol-
dan maliyet unsurlarının yükselmesi yönünden gelirlerinin %51’e yakın bir kısmını, 
yine bu dönemde Adalet Partisi !ktidarının dört yıllık iktidarı zamanında kaybet-
mi$lerdir. Bir kelime ile Türk çiftçisi %50 daha fakirle$mi$tir. Plânın menetmesine 
ra&men, gayrimenkul yapımı ve fiyatları ile arsa fiyatları hiç dönemde görülmemi$ 
derecede yükselmi$, hiçbir sahada fiyat istikrarı kalmamı$ ve halk taundan kaçarca-
sına parasını elden çıkarma yolları aramaya mecbur olmu$, altın gibi, gayrimenkul 
gibi de&erlere hücum etmi$tir. Bankalar mevduatında özellikle son yılda toplam 
olarak önemli azalmalar kaydedilmi$tir. Gelir da&ılımında mevcudolan adaletsizlik 
daha da artmı$ dar ve sabit gelirliler daha çok fakirle$mi$, millî gelirin %33’ü nü-
fusun çok küçük bir kısmına akmakta devam edegelmi$tir. Toprak da&ılımındaki 
adaletsizlik nüfus artı$ı ile tarımda kapitalistle$me sürecinin ba$laması yüzünden 
eskisine nisbetle daha da a&ırla$mı$ ve bu alanda köklü tedbirlerin alınmadı&ı gibi, 
alınaca&ına ve bir toprak reformu yapılaca&ına dair hiç niyetli hareket görülmemesi 
hüzünle mü$ahede edilmi$tir. Memurlar artan hayat pahalılı&ı altında tarifsiz ıstı-
raplara garkolmu$lardır.

Ve aylık olarak kendilerine verilen $ey, sefalet göstergesinin en ufak biriminin 
i$areti kadar küçülmü$tür.

Bütçe açı&ı en karamsar tahminlerinin de fevkinde bir hadde varmı$tır. Ge-
lirler de 2,5 milyar liraya yakın bir azalma olmu$, giderlerde 7-800 milyonluk bir 
artı$ tesbit edilmi$tir. Toplam olarak 1969 yılı bütçesi 1,2 milyar liralık normal açık 
giderilmezse, öyle tahmin edilir ki, 4,5 milyar liraya yakın bir açıkla kapanacaktır.

Bunun, bütçe açı&ının bir ba$ka anlamı $u olmaktadır: Türkiye’de yeni bir büt-
çe gelene&i do&mu$ olacaktır; Yılba$ında 12 ay için yapılan bütçeler yılsonuna var-
madan, meselâ 10’uncu ayda ömrünü tüketmi$ olacaktır. Bunun neticesi olarak da 
meselâ 1969 yılı icra programı gerçekle$me olana&ından yoksun kalacak, yatırımlar 
kısılacak ve Türkiye’de bir yıllık de&il, on aylık bütçeler gelene&i do&acaktır.



A.P. iktidarı bundan 4 yıl önce sundu&u ve bugünküne benzer bir Hükümet 
programı ile uyguladı&ı politika sonunda Türk ekonomisini bir ba$ka yerde, dı$ 
ödemeler dengesi alanında çok derin çıkmazlara ve dar bo&azlara sokmu$tur. Ge-
çen 4 yıl A.P. iktidarı döneminde gerçek anlamda bir ekonomik kalkınma olmadı&ı 
$u rakamlardan kolayca anla$ılmaktadır: 

Türkiye’de adam ba$ına en çok ihracat geli$i dü$en yıl; 16 dolar ile 1953 yılıdır. 
1968 yılında ise adam ba$ına ihracat geliri 15 dolara inmi$tir, öte yandan ithalât ile 
ihracat arasındaki aleyhe olan fark her yıl biraz daha büyümü$tür. Yine ithalât için 
lâzım gelen finansman kaynakları güçlükle elde edilmekte, dı$ transferler ve öde-
meler 6-7 ay kadar gecikmektedir. Bugün oldu&u gibi 4 yıl önceki Hükümet progra-
mında dahi ekonomide yapı de&i$ikli&i üzerinde durulmu$ ve fakat A.P.’nin ekono-
mi politikası gere&i, yapı de&i$ikli&i görevi, yani imalât sanayiinin kurulması i$i özel 
sektöre bırakılmı$tır. Türkiye gerçeklerine uymıyan bu hatalı politika yüzündendir 
ki sanayile$me süresince girilememi$ ve istenen ekonomik yapı de&i$ikli&i gerçek-
le$ememi$tir.

Fiyat artı$ları ve basiretsiz politikalar nedeniyle Türk parası resmen olmasa da 
fiilen devalüasyona u&ramı$tır. Bugüne kadar süregelen uygulamalar de&i$tirilme-
dikçe, fiyatlar gittikçe artan 5-6 kalem tarım ürününe dayalı ihracat politikası de-
vam ettikçe, resmî devalüasyondan medet ummak bo$unadır. Devalüasyon sadece 
dı$ alacaklıları, yabancı $irketleri çok kere zengin eder, fakir Türk halkını da daha 
yoksul hale getirir.

De&erli arkada$larım, bu yazıyı yazdıktan sonra, bugün sabahleyin inti$ar 
eden Milliyet gazetesinin ilk sayfasının sol kö$esinde Milliyet gazetesinin Yazı 
!$leri Müdürü, ya da Yöneticisi Sayın Abdi !pekçi, bugünlerde Milletlerarası Para 
Fonu Te$kilâtından bir $ahsın, telâffuzumu mazur görün !ngilizce bilmem, Mister 
Strak diye bir $ahsın, Türkiye’ye geldi&ini, Strak mıdır, Strük müdür bilemem, özür 
dilerim telâffuzumu mazur görün yine Türkiye’nin ekonomik durumiyle, özellik-
le malî durumu ile moneter politikalariyle yakından ilgilenmi$ ve Türkiye’yi daha 
evvel geli$lerinde salık verdi&i tedbirleri almı$ olmasına ra&men para de&erini dü-
$ürmekten koruyamıyan bir politika izliyen Hükümeti yermi$, tenkid etmi$. "imdi 
devalüasyon zorunlu ve kaçınılmaz bir hale gelmi$ diye göstermi$tir diye yazmı$tır. 
Elbette ki bu Mister Strak’ın Milletlerarası Para Fonu mümessili olarak Türkiye’ye 
geli$ini ba&ımsızlık i$areti olarak saymak artık çok sansasyon yaratmıyacaktır. Çün-
kü Türkiye ba&ımsızlı&ını yitirmeye ba$lıyalı çok oldu ve böyle misaller o kadar çok, 
kesretle görüldü ki, bunun sadece bir müdahale de&il ama, iyi niyetli bir yabancının 
Türk lirasını devalüe ettirmek için u&ra$tı&ını o gazeteden ö&rendi&im haber olarak 
kesif me$guliyeti arasında manzuruâlileri olmamı$sa Sayın Ba$bakana iletmek için, 
arz ediyorum. (A.P. sıralarından sa#ol, eksik olma, varol sesleri)

Dı$ ödemeler dengesi sa&lanmadan, Sayın Ba$bakanın âlimane bir eda ile or-
taya attı&ı ve birtakım ekspozelerde bulundu&u, ekpansiyonist ekonomi politika-
sının tahakkuk edemiyece&i, yine kendi tarafından bilinir sayarım. Bu tür politika 
ile programda büyük yer almı$ sosyal adalet ilkelerinin nasıl ba&da$aca&ını ken-



disinden dinlersem ve tatmin olursam te$ekküre hak kazanırlar. (A.P. sıralarından 
“tatmin olmazsın” sesleri)

Bugünkü Hükümet programına benzer bir programı 4 yıl boyunca uygulıyan 
A.P. iktidarı icraatı konusunda Devletin döviz ve Türk parası ile ödenecek borçları 
1965’e nazaran 1968 yılı sonunda yarım misli artmı$ ve 40 milyar liraya yüksel-
mi$tir. Yine bu süre içinde dövizle ödemekle mecbur oldu&umuz borçlardaki artı$ 
yüzde 49’a ula$mı$ ve 1,5 milyar dolara, yakla$ık olarak 15 milyar Türk Lirasına 
yükselmi$tir. Ekonomimiz A.P. iktidarı elinde aldı&ı $ekil ve güdülen politikalar yü-
zünden; montaj ve ambalaj sanayii sebebiyle daha çok döviz kaybeder olmu$ ve 
bu tür sanayiin ithalât talepleri eskisine nazaran önemli artı$lar kaydetmi$tir. Bu 
montaj ve ambalaj sanayii politikası üzerinde programın maddelerini ele$tirmeye 
geçti&im zaman daha fazla durmayı vadederek di&er noktalara geçmeme müsaade-
lerinizi rica edece&im.

Yine bu dönemde yabancı sermayenin kâr transferleri gelirlere nazaran misliy-
le artmı$ ve yabancı sermayeden umulan yarar zarara dönü$mü$tür.

De&erli arkada$larım, yukarda da belirtti&im gibi bugün görü$mesini yaptı-
&ımız Hükümet programı 1965 yılında iktidara gelen A.P. Hükümeti programı ile 
büyük ölçüde aynılık göstermektedir, aynılık göstermektedir. Demek ki 4 yıllık uy-
gulama temel politikalar, tedbirler ve topyekûn icraat ne ise bugünden sonraki uy-
gulamalar, temel politikalar ve icraat aynı olacaktır.

O halde Türkiye’mizin durumu önümüzdeki 4 yıl içinde iyile$mek $öyle dur-
sun, yukarda arz etti&im temel nedenlerle daha da kötüle$ecek demektir. Çünkü 
4 yıl evvel ne fiyatlar genel seviyesinde bu derece hızlı ve azgın artı$ e&ilimi vardı, 
ne iç-dı$ borçlar bugünkü astronomik seviyesinde idi, ne dı$ ödemeler dengesi bu 
derece bozuktu ve Türk parasının de&eri bu kadar dü$memi$ yiyecek bu&day ithali 
itiyat haline gelmemi$, bütçe açıkları bu seviyede bir vüsat kazanmamı$, dar gelir-
liler sefalet terekesine dü$memi$ler, gelir da&ılımı bu kadar a&ır bir dengesizli&e 
varmamı$tı. "imdi bu engeller daha çok irtifada geni$lik kazanmı$ oldu&una göre 
bünyesi kuvvetlenmemi$, adım aralıkları ve sıçrama gücü artmamı$ bir ekonomik 
yapı ve iflâs etmi$ bir kalkınma modeli ile, bu modelin ifadesi olan Hükümet prog-
ramı ile bu engeller nasıl a$ılacaktır, güçlükler nasıl bertaraf edilecektir? !$te bu 
sebepledir ki, program inanılır ve güvenilir bir belge, bir amelname olmaktan çok 
muhali mümkün kılaca&ını sananların güçlerini kapsıyan bir hayalnamedir.

Sayın Ba$bakan, “Hariçten gazel okuyor.” demi$ti birisi için, $imdi Sayın Ba$-
kan hariçten gazel okunuyor.

De&erli, senatörler $imdi programı birde Anayasa açısından ele$tirmek gereki-
yor. Adalet Partisi seçim bildirgesinde, Anayasa ıslahatı adı altında bir programdan 
bahsetmi$tir. Adalet Partisinin Devleti etkili kılmak gerekçesine dayandı&ı bu ısla-
hat hareketi ile aslında Anayasanın temel ilkelerinden ve Anayasal müesseselerden 
sıyrılmak anlamını güttü&ü, gün ı$ı&ına çıkmı$tır.

Adalet Partisi Anayasa ilkelerinden kurtularak kendi keyfine ve Anayasa ön-
cesi eski tür bir iktidar sürdürme sevdasına dü$mü$ görünmektedir. Adalet Partisi 



iktidarının bu amaca yöneldi&i bildirgenin Anayasa ıslahatı ile ilgili bölümü ile belli 
olmaktadır. Bildirgede, “Reform ihtiyaçlarını gideriyorum.” bahanesi ardına sakla-
narak özerk üniversiteleri Hükümetin gözetimi ve denetimi altına sokacak, yeni bir 
teknik teklif etmekte ve üniversite organlarına Hükümet temsilcisi sokarak özerk-
li&i yok etme pe$indedir. Masum ve haklı gibi görünen bu istek aslında gayet vahîm 
bir aldatmacadır.

Yine özerk bir Anayasa kurulu$u olan TRT’yi Hükümet gözetimi ve denetimi 
altına sokmak emelindedir. Bu yolda seçim öncesi yaptı&ı denemeleri tekrar edece-
&e benzemektedir. Maksat, TRT’yi ele geçirtmek ve partizanca kullanmaktır.

Bütün bunlardan daha vahimi Türk milleti adına yargı yetkisini kullanmak 
üzere, Anayasamızca en büyük saygıya ve ba&ımsızlı&a lâyık görülen mülkün temeli 
olan adalet ve yargı organlarına Adalet Partisi iktidarınca el atılmak ve yürütme 
görevini yüklenen Hükümetleri yargı denetiminden kurtarmak çabası içindedir.

Programda müphem ifadelerle ele alınan ve i$lenen temanın açık yüzü budur. 
Adalet Partisi iktidarı Anayasanın 5 ve 6’ncı maddelerindeki orijinal ayırımı yetki 
ve görev arasındaki azim ve asıl farkı hiçe indirmek ve müteakiben de Anayasanın 
114, 132 ve 117’nci maddelerini ya toptan kaldırmak ya da tâdil ederek tesirsiz hale 
getirmek hevesindedir.

Bu maddelerin medlul ve mânalarını programın maddelerini izah ederken 
daha açıkça belirtece&im.

Yine Adalet Partisinin seçim bildirgesinde Anayasa ıslahatı meyanında bir 
ba$ka tehlikeli yöneli$, yasama yetkisine müdahale arzusudur. Anayasamızın devir 
edilemez asli bir yetki olarak Parlâmentoya tanıdı&ı yasama yetkisini kısıtlamak 
ve Anayasamıza göre sadece kanunların emretti&i görevleri yerime getirmekten 
öteye hiçbir yetkisi olmıyan yürütme organına, yani Hükümete kanun kuvvetin-
de kararname çıkarmak yetkisinin tanınmasını istemek; bir ba$bakan ya da Hükü-
met diktatoryası kurmak hevesinin ilk belirtileridir. Böyle bir iste&in hiçbir zaman 
gerçekle$emiyece&i Anayasa Mahkemesi tarafından son defa iptal edilen 933 sayılı 
Yetki Kanunu kararının açık ve seçik mânasını hatırlatmak görevdir. Bu hususta da 
maddeler meyanında izahat verece&im.

Yine bu cümleden olmak üzere Adalet Partisi iktidarının Anayasayı Koruma 
Kanunu gibi birtakım terör kanunları çıkarmak arzusu içinde kıvranmakta oldu-
&u bilinmektedir ki, bu hareket Anayasa ıslahatı istemi ile bir çeli$ki do&urur. Bir 
taraftan Anayasa ıslahatı adı altında yukarda belirtti&imiz gibi Anayasanın bütün 
temel ilkelerini müesseselerini seçip çıkaracak, Anayasayı bo$ bir kalıp haline geti-
receksin, ondan sonra da bu bo$ kalıbı koruyorum siperi arkasına sı&ınıp keyfî ida-
re kurmanın unvansız diktatörlü&ün yolunu arıyacaksın. Böyle bir ya&maya imkân 
bulunabilece&ini sanmıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, Anayasalar siyasi partilerin, 
siyasi tercih ve inanı$larına uysun diye yapılmazlar. Hele, bir siyasi partinin ikti-
darda kalaca&ı kısa zaman süreleri içinde beliren e&ilimlerine uyularak de&i$tirile-
mezler.



Hiçbir siyasi parti Anayasa yapmaya kalkı$amıyaca&ı gibi, Anayasanın temel 
ilkeleri ve getirdi&i dünya görü$ünü de&i$tirmeye matuf bir ıslahat veya her hangi 
bir de&i$iklik yapmaya yetkili de&ildir. Hele insanlar, hak ve hürriyetlerini demok-
ratik rejim içinde dahi olsa iktidarların müsaade ve hıfzeyledi&i biçim ve ölçüde 
kullanırlar, iktidarın üstünde Anayasal teminat diye bir müessese olmamalıdır gibi 
dü$ünceler, çoktan antika âlemine göçmü$lerdir.

Anayasalar tarih içinde olu$ur, milletler uzun tarihî tecrübelerine dayanarak 
zaman içinde ortak istemlerini dile getiren dâhiyane eserler meydana getirirler. 
Ma$erî vicdanın mü$terek eseri demek olan Anayasalara ve onların temel ilkele-
rine sadece riayet edilir. Bir Anayasayı temel ilkesiyle uygulamaya yetene&iniz 
kâfi gelmiyorsa, yapaca&ınız i$ Anayasa de&i$tirmek de&il, kendinizi, zihniyetinizi 
de&i$tirmektir. !ktidarda bulunmak her $eye kadir olmak demek de&ildir. !ktidar-
da bulunanlar, anayasaları, temel ilkeleri ve müesseseleriyle uyguladıkları ölçüde 
devlet idare etme ehliyetinde olduklarını iktisabederler. Yoksa kendilerine göre bir 
Anayasa yapmakla de&il. Anayasalar de&i$mez mi? Elbette de&i$ebilir. Ancak, de&i-
$iklik Anayasanın uzun süre tam olarak uygulanması sonucunda daha yeni ve daha 
ileri bir hükme ihtiyaç belirdi&i ve bu ihtiyaç büyük ço&unlukla kabul edildi&i anda 
mümkün olabilir. Oysa Türkiye’mizde 1961 Anayasası ve ortaya koydu&u sosyoe-
konomik sistem uygulanmak $öyle dursun, tersine bu sistemden uzakla$mak için 
elden ne geldiyse yapılmı$tır. Bu nedenledir ki, Anayasamızın temel ilke ve mües-
seselerini kaldırmak anlamına gelen her türlü deri$iklik talepleri bizim itibarımız 
dı$ında kalacaktır.

Sayın senatörler, $imdiye kadar arza çalı$tı&ımız ve programın ele$tirisine ayır-
dı&ımız görü$lerimizi burada keserek programın maddelerini ele$tiriye tâbi tutma-
ya çalı$alım.

Programın daha birinci sayfasında, geçen dört yılın muhasebesi yapılmama-
lıdır, münaka$a kesilmelidir buyruluyor. Yukarıda, da arz ettik, geçmi$in muhase-
besinin yapılması iki bakımdan zorunludur. Bir, geçmi$te ne oldu onu bilmek gere-
kir, iki, gelecekte aynı yoldan gidece&inize göre, ne olaca&ını görmek ve göstermek 
muhalefetin görevidir sanırım. Münaka$aların kesilmesi $öyle dursun, devam ede-
ce&iz. Siyasi mücadelenin, devlet idaresinin ve demokratik rejimin tabiî icabıdır, 
örne&in, $öyle bir münaka$a zemini bizzat Hükümetin zorlaması ve hakikat dı$ı 
beyanları ile daha $imdiden açılmı$tır. Sayın Ba$bakan “Türkiye’ye yeni bir Türkiye 
kattık” diye övünüp durmaktadır. Oysa Türkiye iki defa büyümek $öyle dursun, 
büyük halk kütleleri için iki defadan daha fazla küçülmü$tür. Büyük halk kütleleri 
eskisinden fazla kazanmadıkları gibi, dört yıl önceki hayat $artlarından da mah-
rum olmu$lardır. Kazancı sabit kalmı$tır. Buna mukabil parasının i$tira gücü yarı 
yarıya dü$mü$ büyük çiftçi kütleleri, memurlar, i$çiler, küçük esnaf ve emekliler ve 
dürüst is adamları için Türkiye daralmı$ ve küçülmü$tür. Türkiye belki vurguncu-
lar, kapkaççılar soyguncular i$birlikçileri, abalar, büyük aracı ve tefeciler ve ithalât 
dalavereleri ile devlet kaynaklarını sömürenler için büyümü$tür. Hem de iki defa 
de&il, iki bin defa büyümü$tür.



De&erli arkada$larımı, $imdi programın di&er maddelerinin ele$tirisine geçme-
me müsaadelerinizi arz ederim efendim.

Önce bir ciheti arz etmek istiyorum: Bu programda bir basit istismarın dile 
getirilmeksizin geçi$tirilmesine gönlümüz razı olmadı. Pe$inen ve katiyetle arz ede-
rim ki, C.H.P. olarak özellikle ortanın solu politikasını ve düzen de&i$ikli&i amacını 
gütmeye ba$ladı&ımız anıdan itibaren, Türkiye’de ya$ıyan bütün halk kütlelerini 
bilâ tefrik küçümsemeden hangi görevde olursa olsun sosyal adalet ve sosyal gü-
venlikten tam anlamiyle faydalanmalarını ister olmu$uzdur. Ve bizim için mevkii 
i$i ne olursa olsun, bütün Türkler bu güvenlikten ve adaletten yararlanmalıdır. 
Türkiye’de özellikle programda yazıldı&ı gibi, vekil imam-hatiplerin bugünkü du-
rumları ıslah edilerek âdil bir ücret almaları sa&lanacaktır, maddesi bize bir ba-
sit istismarın masum ifadesi gibi gelmektedir. Hemen belirtelim ki, C.H.P. olarak 
Türkiye’de imparatorluk devrinde dahi kendi ba$larına bırakılmı$, hiçbir teminata 
mazhar olmamı$, din adamları veya din i$leri konusunda Diyanet i$leri Te$kilâtı 
Kanununun Hükümet tasarısı olarak getirmi$ ve Türkiye’de ya$ıyan din görevlileri-
nin bir insan olarak yaptıkları görevlere, rü$vet veya onların tarikiyle oy toplamak 
kaygusu ile de&il, ama bir insan olarak durumlarının di&er sınıf ve zümreler misül-
lü teminat altına alınmaları için bir kanun tasarısı getirmi$ parti olarak, bundan 
övünüyoruz. Ama, bir farkımız var. Biz bunu ne miting meydanlarında, ne siyaset 
alanlarında her hangi bir tahrik, her hangi bir oy toplama aracı olarak kullanma-
dık. Ama, posta da&ıtıcıları, odacılar, yıllardan beri i$ kanunu kapsamına alınmak 
istenen kapıcılar, daha bunlara benzer bir sürü daha küçücük memurlar, ücretliler 
dururken ve bunları hiç nazarı itibara almaksızın, isim zikretmek lüzumunu dahi 
hissetmeksizin, özellikle vekil imam - hatipleri demek bizi ba&ı$lasınlar, her halde 
bir masum istismardan öteye hiçbir anlam ta$ımaz. Evet verilsin ama, ne olmu$-
tur soruyorum. Bizim Hükümet tasarısı olarak getirip çıkarttı&ımız Diyanet !sleri 
Te$kilât Kanunu ürerine A.P. iktidarı o kadar taraftarı göründü&ü o hamdüsenaları-
nı bol bol dualarını aldı&ı o insanlara ne ilâve etmi$tir, sormak hakkımızdır sanırım. 
E&er bu hususta bir ciddî münaka$a açılırsa 1961-1965 döneminde biraz evvel arz 
etti&im kanunun dı$ında bütçe kanunları ile bu insanlara C.H.P. olarak asla bir ta-
riz bir oy aracı olarak bakmak, insanlık onuruna yara$ır bir hayat düzeyi sa&lamak 
maksadıyla büyük ödenekler vermi$ bir partinin mensubu olarak konu$uyorum. O 
itibarla bunu ben...

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sinyal veriyorum, anlıyamıyorum. 
(C.H.P. sıralarından “ciddiyet, ciddiyet” sesleri)

Çok yüksek sesle konu$uyor, anlıyamadı&ım için ikaz ediyorum.

BA$KAN — Devam edin efendim, devam edin. Lütfen kar$ılıklı konu$mayı-
nız.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Sen ne $ekilde konu$sak anlamazsın 
karde$im. Çünkü senin anlama kabiliyetinin çoktan ya$landı&ını anlıyorum ben.



Türkiye’de programın bir maddesinde 1961 ve 924 anayasalarının getirdikle-
ri nizam de&i$ikli&i yüzünden icra fonksiyonlarının çok ayrı oldu&u iddia ediliyor. 
Efendiler kanaatimce programa girmemesi lâzımgelen bir madde idi bu. 1961 den 
bu yana uygulayageldi&imiz bu Anayasa hâlâ yadırganmıyor mu? Hâlâ 1924 Ana-
yasası alı$kanlıkları mı devam ediyor? Bu e&er böyle ise; biz, ilerlemek $öyle dur-
sun... Gerilemekten de beter. Yerinde saymak, kanaatimce gerilemek bir faciadır. 
Bâzı kere felâketin sebebi kurtulu$un çaresi olur. !lerlemek, gerilemekten de beter. 
Yerinde sayan insanlar mıyız? Ne demek 1924 Anayasası ile 1961 Anayasası arasın-
da icra fonksiyonu de&i$ikli&i yüzünden birtakım hâdiselerin zuhura geldi&i? Hayır 
hayır hâdiseler ondan zuhura gelmedi, 1924, 1961 Anayasaları arasındaki müesse-
se farkları... Hayır. 1961 Anayasasının Türk halkına bah$etti&i büyük hürriyetler 
aynı zamanda Türk toplumunun tarihsel de&i$imi ile aynı zamana rastladı. Türk 
toplumunda bünye de&i$iklik, toplumsal yapı de&i$ikli&i artık had safhaya vardı. 
Hâlâ feodal kalıntıların hükümferma oldu&u bir ülkede yaladı&ımız kimin inkârı 
mecali içindedir. Feodal kalıntılar... Açık bir gerçektir.

Hâlâ Türkiye’de gelir da&ılımı orta zamanda ya$anandan bir adım ileriye de&il-
dir. 2,5 milyon ki$inin seyyar satıcılık gibi odacılık gibi vazife ile, daha do&rusu gö-
revle eylendiklerini söyliyen bir Amerikalı mütehassısın raporunu dün okudu&um 
zaman $a$tım. Kalkınmı$ Türkiye’den bahsedenlere soruyorum? Seyyar satıcılık 
gibi, odacılık, kapıcılık gibi i$ler endüstri sürecine girmek midir? Aksine hizmetler 
kesiminin artarak aslında büyük bir verici kaybı i$gücü kaybı ve kalkınma arasın-
dan yoksun olmak mıdır?

Profesör Frey diye bir adam buraya gelmi$, birtakım ara$tırmalar yapmı$. Hü-
kümet onu bir türlü ortaya koymuyor. Halbuki bâzıları herhalde vergisel olacak, 
gazete gördüm çok çok $eyler yazıyor zamanı gelince bilhassa Sayın Ba$bakanın 
her zaman diline vird etti&i bir hususa o gazetedeki verileri ve sonuçları bir mesnet 
iltihaz ederek cevap vermek isterim.

Ba$bakan derler ki: “Biz programımızı Türk halkına arz ettik, Türk halkı prog-
ramımızı gördü, okudu, be&endi ve bize oy verdi.” Sayın Ba$bakan, önce Türk halkı, 
hiç $üphem yok mukaddes halk. Ama sizin programınızda yazıldı&ı üzere, tarihin 
içinden gelen ihmaller, yanlı$ politikalar yüzünden, bugün maalesef, sefalet, yok-
sulluk ve cahillik içinde kıvranan bir halktır. O halk sizin programınızı tasvibetti 
ise ve buna dayanarak: “Biz yanlı$ta ısrar etme hüccetini aldık” diyorsunuz, sorarım 
size; bir defa Türk halkının yüzde 50’sinden fazlasının oyunu almadınız. Bunu bile-
siniz, bir rakamdır. !ki, 1965 ten bu yana uygulaya geldi&iniz politikalar sonucunda 
Türk ekonomisinin vardı&ı noktayı biraz önce 20 maddede size hülâsa ettim. Sizin 
1965 yılında genel esasları aynı olan programla Türkiye’yi vardırdı&ınız noktada 
halk: “Do&ru yaptın,” Meselâ çiftçiler: “Bizim ürünlerimizde 1965-1999 döneminde 
yalnız %1 fiyat artı$ı olmasına razıyız.” Meselâ aynı çiftçiler 1965-1969 döneminde 
aldı&ımız traktörler birden bire 30 bin lira, 20 bin lira, 40 bin lira birden fiyat artı$ı-
na duçar oldular. Gübre öyle oldu, ziraat alet, edevatı öyle oldu, ilâçlar öyle oldu ve 
çar$ıdan ne aldıksa hepsi pahalıla$tı diye ve Devlet !statistik Genel Müdürlü&ünün 



yayınladı&ı rakamlarla hayatın pahalılı&ının bölge, bölge %33 ile %44 arasında art-
masını meselâ Tük çiftçisi kabul etti, sinesine çekti mi; demek istiyorsunuz?

Meselâ memurlar 1965’te aldıkları aylıkla çar$ıdan pazardan satın aldıkları 
e$yanın bugün en az %40 daha noksanını almalarına ra&men sizin programınızı 
1969 seçimlerinde be&enerek oy mu verdi? Böyle mi iddia ediyorsunuz? Mesela siz 
diyebilir misiniz ki, bizim programımızı herkes okudu, dı$ borçlarımızın 1,5 mil-
yar lira dövizle ödenmesi seviyesine çıkmasını herkes kabul etti ve meselâ siz diye-
bilir misiniz ki; halk bizim programımızı okudu, yabancı sermaye getirdi&inin bir 
mislini götürdü ve bunu kabul etti. Meselâ diyebilir misiniz ki; hiç merak buyur-
mayın cevap verece&im, montaj ve ambalaj sanayiine Allah razı olsun bizi gittikçe 
imalât sanayiine getiren bir süreç oldu&u için isterse bugün dünkünden çok daha 
fazla ithalât talebiyle kar$ımıza çıksın, biz buna razıyız mı diyorlar? Yine meselâ 
ellerinde imkân olmasa, ücretleri daima ufalan i$çiler biz hayat pahalılı&ını kabul 
ediyoruz, gaz, tuz, bez, bütün yiyecek maddeleri ve zaruri ihtiyaçlarımız ve saire 
evet bizim kabulümüzdür, yalnız siz ba$ımızda olun yeter mi diyorlar? Meselâ halk 
hastanelerde bedava tedavi edilmekten mahrum, belki kapılarında sürünerek hattâ 
ölüm tehlikesiyle kar$ı kar$ıya kalıyorlar. Binlercesi onbinlercesi... Bu halk evet 
yalnız siz ba$ımızda olun da biz hastane kapılarında ölmeye razıyız diye mi size o 
veriyorlar? Böyle bir mantı&ı her halde siz de kabul etmezsiniz. Ekspansiyonizm, 
sırası gelmi$ken arz edeyim, Me$hur Rostow’un nazariyesi, geni$leme, iyi ama, 
ekspansiyonizm... Siz ödemeler dengesini daha kuramamı$ bir iktidarsınız. 800-
900 milyonluk ithalât yapıyorsunuz, özkaynaklarınızla 400-450 milyon dolar elde 
ediyorsunuz. Dı$ardan bâzı kere 25 milyonlara 10 milyonlara muhtaç oluyorsunuz. 
Böyle bir dengesizlik içinde kıvranan bir ekonomi ve onun güdücüsü siz iktidar sa-
hipleri bunu anlattınız, biz daima ödemeler dengesinde açık veren bir ülkeyiz. Ama 
böyle yapaca&ız elbette siz bundan memnunsunuz dediniz de evet ba$ımızın üze-
rine mi dediler. Oldu mu? Türkiye ba&ımlılı&a dü$üyor diye bar, bar ba&ırıyorlar. 
Dü$medi mi? Dü$tü&ünü ispat edeyim mi efendim. Türkiye’de ba&ımsızlık olmıyan 
müesseseyi parmakla göstermek lâzım. Bütün sanayi müesseselerinde ya serma-
ye, ya teknik bilgi, ya know-how, ya patent neyse... Velhâsıl nereden olursa olsun 
mutlaka bir ba&ımlılık, mutlaka bir ili$ki mevcut ve meselâ madenler bahsinde, gel-
di&i saman arz edece&im bakır kompleksleri, boraks ve saire gibi madenlerimiz, 
bırakınız daha klâsi&i petrolümüz kimin elindedir? Halk bunlara iyi ediyorsunuz, 
bakırları Amerikalılara, boraksları !ngilizlere, petrolleri de dev cüsseli, çok kudretli 
çok milletli $irketlere bırakmada devam ediyorsunuz, iyi ediyorsunuz, bu do&ru bir 
yoldur. Biz bundan dolayı hiçbir $ey kaybetmeyiz mi diyorlar. O takdirde dema-
gojiye saplanmadan, kaçmadan sizi insanlı&ımla temin ederim. - Atatürk’ün ölüm 
yıldönümünü bir gün gece konu$tu&umda da söyledim - o takdirde büyük Atatürk 
neden bu ba&ımsızlık üzerinde bu kadar durmu$ ve ba&ımsızlı&ı sadece bir terim 
bir mefhum olarak de&il, tadadederek: “askerî, malî, iktisadi, idari” diyerek, niye bu 
kadar üstüne vura vura bir ilke haline getirmek istemi$tir ve Türkiye’nin kurtulu$u-
nu niye buna ba&lamı$tır. Niye? Burada çok uzun söylemek lâzım takat yeti$miyor.



Sayın Ba$bakanım, belki çareniz yoktur, inanmı$lı&ınızdan de&ildir, kapılmı$-
lı&ınızdandır zannediyorum, yanlı$ politika güdüyorsunuz. Ba&ımlılık içinde ve 
feodal yapı içinde sizin anladı&ınız mânada Devlet fonlariyle beslenecek, dı$ ili$ki-
lerinden kurtulamamı$, cüce boylu sanayile$melerle kalkınma olmaz, olmıyacaktır 
da. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Yetki kanunundan dolayı bize tarizde bulunuyorlar. Yetki Kanununu dâva 
edenlerden ben, affederseniz grupum ve ben de dâhil o grupa dâhil biriyimdir. Biz 
$imdi yetki kanununun neresine dokundu&umuzu, dokunmadı&ımızı anlatmak ik-
tidarındayız. Daha do&rusu dâva dilekçesini yazmakta eme&i geçmi$ bir insanım 
ve bana ba&ı$lamanızı rica ederim. Ama 500 liraya kadar köylü borçlarını affetmek 
istiyen C.H.P’nin kar$ısına... “Siz kimin parasını kime ba&ı$lıyorsunuz. Devletin 
kesesinden bu cömertlik nasıl olur?” Bunu nasıl diyebiliyorsunuz? Neden mi ba-
&ı$lıyoruz? Keyfimizden, oy toplamak için de&il. Köylüyü ve çiftçiyi dü$ürdü&ü-
nüz dereke yüzünden. Köylü, çiftçi o derekeye gelmi$ti ki, 500 lira de&il, 250 liraya 
müftekâr ve köylü bilhassa zamanınızda bir faiz makinası haline geldi. Alıyor, ora-
da, burada kullanıyor, ödeme zamanı kasabanın aracısı, tefecisine gidiyor, ondan 
alıyor, faizini bankaya bırakıyor, tekrar kullanıyor. Bu süreç i$liyor mu i$lemiyor 
mu? Ben bunu sizin getirdi&iniz bir kanun tasarısında re’yelayn, eski tabiriyle ifa-
de ettim. (A.P. sıralarından “öz Türkçesini söyle, anlamıyoruz” sesleri) çıplak gözle 
gördüm. Bir kanun getirmi$tiniz buraya, o kanunda güya esnafa daha fazla kredi 
sa&lamak için Halk Bankası Kanununda de&i$iklik yapmak istiyorsunuz. Bendeniz 
yine bu kürsüde böylesine bir kanun yoluyla kalkındırmak istedi&iniz zümreye as-
lında iyilik etmiyorsunuz, dedi&im zaman $a$tınız. Ama $a$mamalıydınız. Çünkü 
o kanunda diyordunuz ki, biz bu kanunu getirdik, esnaf faiz makinası haline geldi, 
borcunu kendi kazanciyle ödiyemiyor, oradan, buradan borç alıyor ve faiz ödüyor, 
bu yüzden biz bu kanunu getirdik. Bankanın sermayesini yükseltece&iz, esnafa es-
kiden oldu&u gibi gayrimenkul kar$ılı&ı kredi de&il aletlerini, alet edevatını, torna-
sını, plânyasını ve sairesini ipotek, rehin etmek suretiyle kredi verece&iz ve esnafı 
faiz makinası olmaktan kurtaraca&ız, dediniz. Resmî ifadeniz budur, tasarınızda.

"imdi ben de söylüyorum size, Türk köylüsü bugün faiz makinası halindedir. 
Türk çiftçisi 500 liraya müftekârdır. Çünkü Türk çiftçisi zamanı idarenizde yüzde 
50 den daha fazla fakirle$mi$tir. Hangi mahsulü de&er bulmu$tur? Bu sabah ben 
istatistiklere bakarak yüzde bir, dört yıl içinde yüzde bir artı$ kaydetmi$tir çiftçi 
mallarında yükseli$, buna mukabil kayıp yüzde 33 tür, dedi&im zaman Sayın Salih 
Tanyeri arkada$ım, yanlı$ın var ba$kan dedi grupta, aksine birçok maddelerin fi-
yatları dü$mü$tür, dedi. Ve saydı; fıstık, pamuk ve saire. Peki $imdi Türkiye’de hal 
böyle, bunu ben söylüyorum.

Büyük Atatürk 1933 yıllarına yakın ve yahut 1934’te $imdi hatırlıyamıyorum, 
yine böyle ama o zaman dünya buhranı sebebiyle, genel dünya bunalımı sebebiyle, 
1930 buhranı sebebiyle çiftçinin dü$tü&ü dar durumu kurtarmak için bizim seçim 
bildirgemizde öne sürdü&ümüz gibi birtakım borçları uzun taksitlere ba&lamak 
veya affetmek yoluna gitmi$ti. Hatırlarım, babam da borçlu bir çiftçi idi, hâkim 
oldu&um zaman maa$ımdan ödedim.



"imdi biz fena halde dara dü$mü$ oldu&una kendi Devletimizin ve Hükümeti-
mizin ortaya koydu&u verilere dayanarak bir borç affına tevessül etti&imiz zaman 
oy toplamak için de&il, ama içine dü$ülmü$ vahametin azaltılması için istedik. Peki, 
siz Yetki Kanunu ile kime ne verdi&inizi söylersiniz $imdi, tahmin ederim. Ben $u 
anda Devlet içinde bulunmadı&ım için kime ne verdi&inizi görmek iktidarında de-
&ilim. Hiç $üphem yok ki isabetli veri$leriniz olmu$tur ama sizin Yetki Kanununuz 
dolayısiyle Koç Holding’in dahi kredi aldı&ını ben biliyorum. Firinta$ diye bir $irke-
tin 9 milyon liracı&ı o kanunla cebine koydu&unu ben biliyorum, öz sermayesi ol-
mıyan ki$ilerin sanayici olamıyaca&ına dair mektep kitaplarında yazılı kaide ısrarla, 
inatla ihlâl edilir, dı$ ve iç kamu kaynaklarından böylesine bir müte$ebbis yarat-
mak çabasına girerseniz sanır mısınız ki muvaffak olursunuz? Olamazsınız, çünkü 
diyaletik $unu gösterir. Az geli$mi$ memlekette merkantil zümre zorunlu olarak 
dı$ ekonomilere ba&ımlı, onların birer mümessilidir, buradaki distiribütördür. E&er 
$ayet palazlanırlarsa, bir sanayi kurmaya kalkarlarsa mutlaka mümessili oldukla-
rı, distiribütörü oldukları dı$ ekonomik varlıklarla ili$kilerini muhafaza ederler. 
Çünkü ancak bu takdirdedir ki ya$ıyabilirler. Ancak bu takdirdedir ki ilerliyebilirler. 
Hele onların müsaade etmesine çok çok dikkat ederler. "imdi Türk ekonomisinde 
öylesine bir durumun mevcudolmadı&ını söylemek kolay mı?

Sayın Ba$bakanın biraz evvel burada kimse kimseye iftira etmesin, dedi. Ciddî 
bir ihtarda bulundu. Kimsenin kimseye iftira etmesine hakikaten gönlüm razı de&il 
ve parti olarak asla buna tenezzül etmemeye çalı$aca&ım. Ama Sayın Ba$bakanım, 
e&er arzunuz Türkiye’de ya$ıyan insanlara Devlete itibar gözüyle bakmalarını sa&-
lamaksa bir hakikati ketmetmek pahasına sizinle beraber olabilirim. Bir hakikati 
ketmetmek pahasına dedi&im zaman $unu kastediyorum. Sayın Ba$bakanım, kime 
sorarsanız sorunuz $artların getirmesiyle Türkiye’de rü$vet var, var Sayın Ba$baka-
nım ve bu rü$vet sanıldı&ı gibi ra$i ile mürte$i arasında bir ahlâk dü$künlü&ü sonu-
cu de&il, rü$vet verenle rü$vet alan ahlaken zayıf ki$iler oldu&u için rü$vet cereyan 
etmiyor. Rü$vet veya irtikâp zorunlu bir ekonomik hâdise halline geldi Türkiye’de. 
Bunu e&er saklıyalım, ahalinin Devlete itibarını ancak böyle sa&larız derseniz der-
hal sizin yanınızdayım, $iddetle rü$vetçileri, rü$vet iddiacılarını kar$ıma alırım 
ama biz bize isek tâbir caizse bu memleketi yönetiyorsak bu bir vakıadır. Diyecek-
siniz ki, biliyor musunuz? Sayın Ba$bakanım, bunu bilmiyen yok gibi geliyor bana. 
Ama hadi yok farzedelim. E, peki zatıâlinizin Abdi !pekçi ille yaptı&ı konu$mada 
bundan bahis var. !rtikâp, irti$a, rü$vet, irtikâp, irti$a kelimeleri var, hatırlıyorum. 
!rti$a ile rü$vet a$a&ı yukarı aynı $ey ama hadi olsun bunu siz de biliyorsunuz, Bunu 
kaldıralım. Hayır efendim... Elbette ki, Türkiye’de böyle $eyin cereyan etmesi kadar 
müstekreh hiçbir $ey olamaz. Ve kimseyi de rü$vet almı$ olmakla itham etmiyorum 
ama anonim. Bir kaide haline gelmi$. Hani bekta$inin kendi felsefesince Ramazan-
da içki içmesine herkes kar$ıdır ama içer. Bunun gibi aklıma birden bire bu geldi.

Peki, bir söz söylediniz Sayın Ba$bakanım. Katiyen hesabını sormak için söy-
lemiyorum.

Korkumdan de&il, mademki, meseleleri samimiyetle halledelim dediniz, ede-
lim. Yanlı$ olmasına gönlümden bütün gücümle dua ediyorum. Bir gazetede ve 



ba$ka yerlerde "ellefyan diye bir hâdise zikredilip gidiyor. Teneke kırpıntısı gitmi$, 
büyük mikyasta galvanizli saç gelmi$ veya teneke gelmi$. Günlerce aylarca gümrük-
lerde beklemi$. Bir bakan, Gümrük Bakanı, bir Maliye Bakanı, bir Sanayi Bakanı 
buna kar$ı durmu$lar diye if$aat var. Belki if$aat de&il, belki iftiradır. Asla, asla 
if$aat oldu&una inanmak istemiyorum, iftira olmasını canı gönülden istiyorum, 
hattâ kitabına uydurulmu$sa, aslında bir kötülükse kitabına uydu&u için hemen 
kabule de hazırım ama yok muydu bunu cerhetmek, nakzetmek, tekzibetmek. Bıra-
kınız onu, $unu sormak istiyorum, suiistimal denildi. Biliyorum ki, yakın biliyorum 
ki, Ere&li Demir Çelik Fabrikaları Anonim "irketi. Erdemir’in birkaç mesul insanı 
Türkiye’de teneke yapımının Ere&li Demir Çelik Fabrikası tarafından gerçekle$tiril-
mesi sebebiyle daha önce çıkarılan bir kararname kanunla ithal yasaklanmı$ idi. Bu 
"ellefyan hazretlerinin teneke ithali meselesi duyulur duyulmaz Ere&li Demir Çelik 
Fabrikasının mesul ki$ilerinin böylesine bir suiistimalin yapılmakta oldu&unu belli 
bakanlıklara yazıyla bildirdiklerini yine o if$aatta okudum. !nanmak istemiyorum. 
Asla. !ftiraya da hiç yana$mak istemiyorum. Merdane, bunu diyeceksiniz ki, benim 
gözümden kaçtı, $u oldu, bu oldu. Olabilir bunlar mümkündür. Ama $unu anlatmak 
istiyorum; suistimali olmıyan memleket, rü$veti olmıyan memleket ne dünyada 
var, ne var olmu$ sanıyorum ki, bundan sonra da olmıyacaktır. Binaenaleyh çok rica 
ederim ben katılmadı&ım için kimsenin de avukatı de&ilim ama Türkiye’de böyle bir 
gerçek, böyle bir durum, böyle bir tabi hal mü$ahade ediliyor.

Sayın Hükümetten soruyorum, ben size isterseniz açıklıyayım, birkaç tanesini 
biliyorum, küçücük memurcuklar ama gümrük kapılarında yahut bilmem neciler, 
bankalarda bunlar kısa zamanda büyük servetler sahibi oluyorlar. Sayın Ba$baka-
nım sizi temin ederim, banka kredisi almak için bir hususi muameleye artık kötü 
alı$tı. Anonim söylüyorum isterseniz kendi memleketimin içinde, ba$ka yerlerde 
cereyan eden hâdiseleri söylerim ama iftira etmek, kötülemek istemiyorum. Zama-
nı idarenizde sizin müsamahanızla böyle bir olay cereyan etti demiyorum, demek 
istemiyorum, ama bunlar oluyor. A, bunların nedenleri bizce sizin Hükümet olarak 
aslında dirayetsizli&iniz, basiretsizli&iniz, güçsüzlü&ünüz de&il, uygulamakta oldu-
&unuz, uygulaya geldi&iniz ekonomik politikanın tabii üst yapı neticesidir. Budur, 
bunu anlatmaya çalı$ıyorum yoksa sizin Devlete saygıyı sa&lamak için verece&iniz 
teminata $imdiden pe$inen razıyım.

BA$KAN — Sayın Gündo&an bir dakikanızı rica edece&im. Muhterem sena-
törler bir önerge vardır okutuyorum: 

Sayın Ba!kanlı#a
Bugünkü birle$imin Hükümet programı üzerindeki görü$meler bitinceye ka-

dar devamını arz ve teklif ederim.

(Mu#la) !lyas Karaöz



BA$KAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Aleyhindeyim efendim.

BA$KAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — "imdi de&erli arkada$larım yine sırasiy-
le programın maddelerini ele$tirmeye devam ediyorum: 

Bir önemli noktaya i$aret etmek istiyorum. Sayın Hükümetin 1965 yılında bu 
kürsüden okudukları Hükümet programında $öyle bir fasıl var idi. “!ktisadi Devlet 
Te$ekkülleri arasında Devlet kontrolü altında bulunmasına lüzum kalmıyanlardan 
ba$lıyarak, bunların tedricen ve imkân olursa bir holding halinde halkın kontrol ve 
mülkiyetine geçmesini sa&lıyaca&ız.” 4 yıl evvelki Hükümet programında !ktisadi 
Devlet Te$ekkülleri hakkında verilmi$ olan hüküm bu.

"imdi aynı Hükümetin daha do&rusu Ba$kanı aynı olan Hükümetin progra-
mında “Kamu !ktisadi Te$ebbüslerinin durumlariyle ilgili fasıl $u:” !ktisadi Devlet 
Te$ekkülleri, mahallî idareler ve belediyeler personeli de dâhil olmak üzere Devlet 
hizmetinde çalı$an bütün personelin hayat $artlarını ıslah için memleketimizin 
kaynaklarının elverdi&i nisbette gerekli tedbirler alınacaktır. “Pardon bir dakika. 
Sayfa 10 da” “Kamu iktisadi Te$ebbüslerinin daha bahsetmeye müsaade etmenizi 
rica edece&im, rasyonel çalı$ır hale getirilmesi için giri$ilen yeniden düzenleme ça-
lı$malarına devam olunacaktır.”

De&erli arkada$larım, çok önemli bir konunun 4 sene zarfında A.P. iktidarı in-
dinde ne halden ne hale dönü$tü&ünü i$aret etmek için bu iki program maddelerini 
okudum. "imdi arkada$larım 1965 yılında hızlı bir geli$ ile $u Türkiye’de kalkınma-
yı !ktisadi Devlet Te$ekküllerini halka devretmek yoluyla ve pür, sâf ezel te$ebbüs-
çülük yoluyla gerçekle$tirilece&ini sananların 4 yıllık tecrübe sonunda !ktisadi Dev-
let Te$bbüslerini oldu&u gibi muhafaza etmek istediklerini görmek C.H.P. olarak bu 
te$ekküllerin kurucusu olarak tarih içinde icapcısı ve geli$tiricisi olarak ancak sevi-
nilecek bir $eydir. Çok $ükür ki hiç de&ilse bu çok muazzam ekonomik araç Devletin 
elinde kalacak. Öyle anla$ılıyor bu programdan, e&er de&i$tirilmezse. E&er iktisadi 
Devlet Te$ebbüsleri 1965 teki gibi yapılmaya kalkı$ılsaydı $imdi Türkiye’nin eko-
nomik durumunun ne olaca&ını saymak uzun sürecek ama Sayın Ba$bakandan ve 
Hükümetten soruyorum, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin reorganizasyonuna dair 
bir kanun vardır. Yeniden düzenlemeyle i$tigal etmesi öngörülen birtakım mües-
seseler kurulmu$, komisyonlar kurulmu$, yıllarca !ktisadi Devlet Te$ebbüslerinin 
reorganizasyonu üzerinde, yeniden düzenlenmesi üzerinde çalı$mı$lardır. Ve bili-
yorum ki bunlar büyük bir eser meydana getirmi$lerdir ve bu çalı$malar biteli de bir 
yılı çoktan geçmi$tir. Nerededir bu çalı$malar? Niçin bu çalı$malar saklıdır? Niçin 
bu çalı$maların ı$ı&ı altında !ktisadi Devlet Te$ebbüsleri yeniden düzenlenmemi$-
tir? Neden gizlidir? Kanunu biz çıkardık. Arzuyu millet adına biz izhar ettik. Ka-
nuna dayanarak komisyon kuruldu yeniden düzenleme faaliyeti yapıldı, komisyon 
da raporlar hazırladı kimsenin bilgisi dâhilinde de&il. Bu itibarla bu hazin durumu 
söylemeye çalı$ırım.



!ktisadi plânlamayı piyasa ekonomisine hiç müdahale etmeden yürütmek iste-
mek gibi bu programın 11’nci maddesinde bir fasıl vardır.

De&erli arkada$larım, tenkid olsun diye söylemiyorum, okudu&um yerlerde 
gördü&ü ve inandı&ıma göre, Plânlama esasen kendi ba$ına piyasa ekonomisi kural-
ları içinde gerekli ilerlemeyi, geni$lemeyi, yükselmeyi, verim artı$ını sa&lıyamıyan, 
böyle az geli$mi$ ülkelerde hattâ hazan geli$mi$ ülkelerde bâzı sahalarda sırf piyasa 
ekonomisine gerekli müdahaleler yapılsın diye plânlama tetkikleri uygulanır. Yoksa 
piyasa ekonomisi kendi ba$ına i$liyor, bir de plân yapmı$sınız o da kendi ba$ına i$-
liyor, birbirleriyle hiç tedahülleri olmuyor, öylesine bir plânlama anlayı$ı mümkün 
de&ildir. Esasen benim kanım o ki, iktisadi plânlamada da A.P. iktidarının zama-
nında belirtti&i tutumu yanlı$tır. Kanaatimiz odur ki, biz Devletçi, Devlet kapita-
listi de&il, biz müdahaleci ama Devlet eliyle kalkınmayı gerçekle$tirmek istiyen bir 
tarihi geli$imin takipçileriyiz. Ve bunu Anayasanın emri olarak da maddele$tirmi$ 
bulunuyoruz.

Türkiye’de kalkınmanın mihverinde Türkiye’nin ko$ulları, tarihi ko$ulları, 
ekonomik ko$ulları sebebiyle isteseniz de istemeseniz de Devlet eliyle ekonomi 
idaresi $arttır. Kaçınılmaz bir zorunluktur. Her $ey onun etrafında dönecektir, ikisi 
ayrı ayrı çalı$an iki sektöre evet, ama Devletin bütün kaynaklarını kendi elinden, 
kendine verilmi$ vazifeyi yapması için mi, meselâ Anayasanın 53’üncü madde-
sinde gücümüz kalmadı demek için mi ba$ka yere aktarırsınız. Bırakınız Devletin 
kaynaklarını kendi elinde. Anayasanın 41’inci maddesinde oldu&u gibi kalkınmayı 
Devlet yaptı&ı sürece kalkınmaya devam etsin. Yine özel sektör de istedi&imiz poli-
tikalarla te$vik edilsin. Ona hayır demiyoruz. Ama Devleti kısırla$tırmak, ekonomi 
alanından uzakla$tırmak ama biraz evvel arz etti&im kökü dı$arıya ba&lı, imalât 
sanayiine geçmiyen tüketim e$yası yapan, montajcılık ve ambalajcılık arasında bo-
calayan bir sanayii türü ile de bu kalkınmanın olmıyaca&ını bilmemiz gerekir. Hem 
kamu kayna&ı vereceksiniz bir sektöre, hem de plân onlar için emredici olmıyacak. 
Ama efendim, hiç de&ilse o plân kamu kaynakları sebebiyle o sektöre bâzı yollar da 
mı göstermiyecektir? Fena mı olur plân kamu kaynaklarını kullanan özel sektöre 
yardım etse. Bu anlayı$ınızı da kanaatimce do&ru bulmak mümkün de&ildir.

"imdi ekonomik konulardan biraz daha söz edece&im.

Bir yerde dedim ki; montaj ve ambalaj sanayii ile bu ülkede kalkınma olmaz. 
Hemen belirtmek isterim, montaj ve ambalaj sanayii ile otomobil yapmak, imalât 
sanayiine geçmek de&ildir, imalât sanayii bu ülkelerde hemen hemen tek bir cümle 
ile ifade edebilirim. Fabrika yapan, fabrikaya ba$ladı&ımız zaman aslında imalât sa-
nayiinin orijinini, esasını kendi kendine i$ler duruma gelmi$ bir ekonomi sürecini 
ba$armı$ olursunuz. Otomobil yaptıracaksınız, kamyon yaptıracaksınız montajcı-
lara, buna imalât sanayii diyeceksiniz, yok böyle bir $ey. Çünkü plânınızla da açık 
çeli$meye dü$ersiniz. Bir taraftan ta$ıma sektörünün lüzumundan fazla kapasite 
yuttu&unu iddia ediyorsunuz ve ta$ıma sektörünü bir yerde durdurmak istiyorsu-
nuz, in$aat sektöründe oldu&u gibi, bir taraftan da ta$ıma sektörünü zorlayan kam-
yon yapmak yolundasınız ve bunu da imalât sanayii olarak vasıflandırıyorsunuz, 



imalât sanayii ba$ka $eydir, kitaplarda yazıldı&ı gibi. Montaj ve ambalaj sanayiinde 
siz de bulundunuz, bulunduk, iki tane büyük itirazımız var.

1. Biz montaj ve ambalaj sanayiinin hiç tecrübesini görmemi$tik ve koalisyon 
hükümetleri zamanında idi, bilmiyorum $imdi geçenleri ama mazeret saymak için 
söylemiyorum, belki koaliye oldu&umuz partilerden birisinin programı idi, belki hiç 
tecrübemiz yoktu. Onun için istedik ama her halde montaj sanayiinin bugünkü gibi 
sürünen ve sürüklenen bir dı$a ba&lılık süreci yaratmasına $iddetle kar$ı idi. Koy-
du&umuz kanunlar, kurallar onu en kısa zamanda yerli sanayii haline dönü$tür-
mek idi. "imdi biz montaj sanayiinden vazgeçtik. Açıkça, salâhiyetle ilân ediyorum, 
tecrübe ile gördük ki, montaj sanayii ile kalkınma olmuyor, dı$a ba&lılık artıyor ve 
montaj sanayii sömürü oluyor ve bu sömürünün böyle gitmesini istemiyoruz, dü-
zen de&i$ikli&i istememizin içinde bu da var. Diyelim ki, tecrübeden bunu edindik, 
$imdi montaj sanayiinin yararlı olmadı&ı kanısına vardık, düzen de&i$ikli&i istiyo-
ruz, bunun içinde bu da var. Ama biz montaj sanayiinin kötülüklerini göre göre 
onda ısrar ediyorsunuz, farkımız burada. Bizim farkımız burada. Evet bizde verdik 
montaj sanayiine izin vermedik de&il. Sebeplerini bilmem ama tecrübe bize göster-
di ki, bundan kaçmak lâzım. Hafazanallah mütemadiyen ya Ford Fabrikasının, ya 
Chrysler Company’nin, yahutta General Motorun mamul maddelerini ham madde 
diye buraya satmak için her sene biraz daha artan döviz ihtiyacı ile kar$ı kar$ıya 
kalan bir Türkiye ekonomisi veya dı$ ödemeler dengesi veya imalât sanayii sanılan 
bu çabaya kar$ıyız.

Danı$tay kararlarını uygulamıyorsunuz, Sayın Hükümet. Danı$tay kararlarını 
uygulamamanızın ne oldu&una dair elimde bir kitap var. Nedir, ne de&ildir burada 
tamam sayayım isterseniz, Profesör Ragıp Sarıca, Profesör Dr. Lütfü Duran, Profe-
sör Turan Güne$, Ordinaryüs Profesör Dr. Ya$ar Karayalçın, Profesör Dr. !smet Gi-
ritli, Profesör Dr. Turan Feyzio&lu, Doçent Dr. Mukbil Özyörük... Danı$tay kararları 
üzerinde kitap yazılmı$. "u iki günlük zaman süresi içerisinde bir de bunu okumak 
zorunda kaldım. Arz edeyim ki, Danı$tay kararlarını infaz etmeme yolunuz aslın-
da bu kitapta yazıldı&ı gibi cezai müeyyidelerle teyidedilmi$tir. Dahası var, benim 
korkum ba$ka, iki büyük ilkeyi ilân etmi$siniz; birisi hukuk Devleti ilkesi, ikincisi 
sadece görev alan yürütmeyi yetkilere daha üstün kılmak istiyorsunuz. Anayasada 
halbuki güzel bir ayırım var, orijinal bir ayırım var, iki yetki bir görev var Anayasa-
da. !ki yetkiden birisi yargı, birisi de yasama; görev, yürütme. Öyle ki, Anayasanın 
maddesine göre kanun olmıyan yerde yürütmenin hiçbir görevi dahi yoktur. Ancak 
bu Yasama Meclisinden bir kanun çıkacak ki yürütmeye sen bu görevi yap desen de 
ondan sonra onun görevi ba$lasın. Yok... Halbuki sizin anladı&ınız ve tatbikatınız 
öyle de&il. Siz diyorsunuz ki; biz yürütme görevi ile mükellef dahi olsak, yargı bir 
yetki dahi olsa ve Anayasa bu yetkinin devredilemiyece&ini yazsa, yetki ile görev 
arasında mahiyet farkı da bulunsa yargı organlarının verdi&i kararları dinlemiyece-
&iz. E bu hukuk Devletine nasıl sı&ıyor? Çalı$amıyoruz, edemiyoruz diyemezsiniz, 
diyemezsiniz çünkü... Dünyada Hükümet tasarrufu diye bir $ey kalmamak üzere 
Sayın Ba$bakanım. Çünkü bunun sonunda ya Ba$bakanlık, biraz evvel yazmı$tım 



yahut ta Hükümet diktatoryasına gidiyor diye bütün düvelimuazzama veya küçük 
devletlerden kalkmak üzere. Eskiden, çok eskiden Bartelemi zamanında, Dûguit 
zamanında klâsik zamanlarda böyle bir tasarruf varmı$ gibi gösterirlerdi ama $imdi 
artık o müessese kalktı, yoktur artık Hükümet tasarrufu diye bir $ey. Yok böyle bir 
$ey. Dahasını size söyliyeyim dahası mı, Fransa’da Danı$tay, bizim Danı$tay gibi 
hareket etmezmi$ diyen bir profesör var, ama çok güzel cevaplamı$lar, bunu. De-
mi$ler ki; Fransa’da Danı$tay Türkiye’nin Anayasasının 114’ncü maddesinde yazılı 
müesseselerden de&ildir ki Fransa’da Danı$tay bir Hükümet organı gibidir. Meselâ 
bir müste$arlık gibidir. Nevema benzetmek için söylüyorum. Bir umum müdürlük 
gibidir. Orada böyle bir süreç, böyle bir tarihî geli$im, olu$um vardır diyorlar. Buna 
mukabil kuvvetler ayrılı&ı prensibine dayalı !ngiltere’de yargı organlarının yürütme 
görevini yürütenler üzerinde kaçınılmaz, kimsenin kaçamıyaca&ı bir yargı hakkı ol-
du&u yazılı. Siz, i$te bu Anayasanın 114’ncü maddesinde yazılı oldu&u üzere, (idare-
nin hiçbir eylem ve i$lemi, hiçbir halde) bakınız ne kadar sarih, (yargı mercilerinin 
denetimi dı$ında bırakılamaz) deniyor. Hâa bir itiraz serd edilecektir tahmin ede-
rim; denecektir ki, yüksek memurun nakli için verilen Danı$tay kararları...

Sayın Ba$bakanım, yüksek memurlar için verilen Danı$tay kararları sadece on-
ların özlük haklarına taalluk etmez. Çünkü Anayasamızda yine memurluk, Devlet 
memurlu&u bir müessese olarak yerini almı$tır. 116 ve 117’nci maddelerde kamu 
hizmetlerinin kimler tarafından görülece&i ve bunların nasıl idare edilece&i yazılı-
dır. Binaenaleyh ve sadece buna taallûk eden, demeniz mümkün de&ildir. Hele 933 
sayılı Kanunla kendi üzerinize aldı&ınız bir yetki Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildikten sonra Anayasanın 114’üncü maddesine uyarak verilen yargı karar-
larına uymıyaca&ım demenin artık mânası kalmıyacaktır. Çünkü Anayasa Mahke-
mesi iptal etti. Neyi? Bu kararları dinlememenizi... Neden? 7’nci maddede siz Yetki 
Kanununda diledi&inizi diledi&iniz görevlerle diledi&iniz yere atayabiliyordunuz, 
bir te$kilât kurabiliyordunuz, müste$ar, umum müdür, umum müdür yardımcısı, 
ama Yetki Kanununun o maddesi iptal edildi, yapamazsınız dedi Anayasa Mahke-
mesi. Bu itibarla bu kararları dinleseniz ne olur? Türkiye’de sanmıyorum ki, sanmı-
yorum ki, ben Türkiye’de bu kararları dinlerseniz kıyamet kopar.

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Ba$kan, muhterem hatibin Umumi Heye-
te hitaben konu$ma yapmasında her halde fayda vardır kanaatindeyiz.

Çünkü usule aykırı bir tutum içinde bulunuldu&unu mü$ahede etmekteyiz.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Çok affedersiniz bütün konu$malarım 
Umumi Heyete hitaben olsun. Hiçbir zararı yoktur, bu kararlara uymanın.

Bir gerçe&i hatırlataca&ım, 1969 seçimlerine i$tirak eden genel müdürlerin 
%90’ına yakını Adalet Partisi listelerinde yer aldılar. Demek ki, umum müdürlerin 
sizden yana olmadı&ı gibi bir vehme kapılmaya lüzum yok. Zaten adamlar tercihle-
rini gösteriyorlar. Peki, bunlardan bir tanesi be&enmedi&iniz veya her hangi bir se-
beple i$inden uzakla$tırdı&ınız zaman, adamlar gidiyorlar, bu kanunlara dayanarak 
karar alıyorlar. Niye uygulamıyorsunuz? Ha... Bunun için Anayasa de&i$tireceksi-



niz. Buna, büyük söylemiyeyim ama, bizim partiyi yanda$ bulamıyacaksınız. Ba$ka 
bir kuvvetiniz varsa, söyleyin.

Toprak reformunu yapmıyacaksınız, belli oldu. Ama toprak reformunu yapma-
mak yüzünden kalkınamıyoruz. Çünkü, toprak reformu yapılmadı&ı takdirde iki 
$ey olmaz. Biri, feodalite yıkılmaz, ikincisi, mülkiyet yaygınla$maz ve sirkülasyon 
ekonomik olmaz. Her memlekette sanayile$menin temelinde zorunlu olarak toprak 
reformu vardır. Bunu yapmamakta ısrar ediyorsunuz. Bu sizin bilece&iniz i$tir. Bize 
zarar verir mi? !ktidarda de&iliz, ama Türkiye’ye zarar verir. Türkiye sanayile$emez. 
Çünkü, her memleketin sanayile$mesinin dibinde bu yatar. Hele feodal nizam dur-
dukça, sermaye birikimi, sanayiin belli yönlere akması mümkün de&ildir. Toprak 
reformunu istiyenleri kötülemek hele hele büyük bir çeli$kidir.

Do&u kalkınması ilerden beri C.H.P.’nin de&i$mez $iarıdır. Ve çok uzun zaman-
dan beri Do&uda bir çe$it hususi program plân uygulanması arzumuz olmu$tur. Bu 
Hükümet programında bunu görmekle mübahiim, çok bahtiyarım, çok memnun 
oldum. Ne $artlar altında olursa olsun Do&u kalkınması için hususi bir plânlama 
tekni&i $arttır. !talya’da ve bâzı memleketlerde geri kalmı$ yerler için böyle plânlar 
yapılmı$ ve muvaffakiyetler kazanılmı$tır. Bu hususta Hükümete çok te$ekkür ede-
rim. Bu sene Do&udaki kıtlık yüzünden Hükümet hayvan yemi ve sair konularda 
yardımda bulunmu$ ise, bir milletvekili olarak, bütün milletin vekili olarak Hükü-
mete te$ekkürlerimi sunarım. Yok ama, kâfi de&ilse yine gelenler aracıların, tefeci-
lerin, kapkaççıların eline geçmi$ ise, biran evvel tedbir almalarını muhalefet olarak 
salık veririm. Do&u kalkınmasına çok iyi bir gözle bakmaya ba$lamı$ olmalarından 
dolayı da kendilerini tebrik ederim.

Millî Savunmada kendi gücümüzle harb sanayii kuraca&ımızın müjdesini bu 
programda gören bir Halk Partili sevincinden uçar. !$te ba&ımsızlı&ın bir ucu bu-
radan geçer. Nerede ise tamamen harb sanayii, harb silâhları yönünden dahi ba-
&ımlılı&a dü$mek üzere idik. "ükür bizim uyarmalarımız, Hükümetin do&ru yola 
gelmesi, $urada $u 35’nci sayfada; “...Harb silâh ve vasıtalarından memleketimizde 
yapılması mümkün ve lâzım olanlar ile ilgili sanayii geli$tirmek için özel bir prog-
ram uygulanacaktır.” deniyor. Özel olarak Hükümeti tebrik ederim.

Yalnız maliye politikasında Sayın Hükümeti açıklı&a davet ederim. Maliye poli-
tikasında iki çeli$ken unsur Hükümetin kar$ısındadır. Birisi $u, finansman kayna&ı 
bulmak. !kincisi ise, sosyal adalet ilkeleri içinde kalkınmak. Bunlar aslında çeli$ken 
$eylerdir. Bir anlamda kurt kanunlarını yayarak bir ekonomi... Ekonomi kaidele-
rine göre, aslında son zamanların tekni&i ve teknolojisi bunların ikisini bir arada 
yürütmeye yeter ve programda da finansman kayna&ı aranaca&ına; kalkınma için 
gerekli yatırımların yapılaca&ına i$aret buyuruluyor. Sosyal adaletin de yerine geti-
rilece&i söyleniyor, iyi ama, bugün Türkiye’nin elde etmekte oldu&u gelirlerin plân 
hedeflerine yetecek kadar yatırım yapmaya kâfi gelmedi&i belli. Yeni finansman 
kaynaklarına ihtiyacoldu&u a$ikâr. O takdirde soruyorum;

1. Arazi ve Bina Vergisi alacak mısınız? Burada yazmıyorsunuz. Sonra kimse 
duymasın için mi yazmıyorsunuz? Sonradan alırsanız kar$ınıza çıkaca&ım. Arazi ve 
Bina Vergisini yazmıyorsunuz. Yeni bir tahrir, yeni bir arazi vergisi.



2. Arsa spekülâsyonları, kazançları üzerinde bir vergi dü$ünmüyorsunuz, yaz-
mıyorsunuz. Ama yarın getirebilirsiniz.

3. Belediye gelirleri Kanunu hususunda programınızda i$aret yoktur. Sonra ge-
tirebilirsiniz.

Emlâk Vergisi tasarıları senelerdir bu kürsülere gelmiyor. "imdi, bütün bunları 
malî politikanızla uygulıyacak mısınız? Bu vergileri getirecek misin, getirmiyecek 
misiniz? Bunu cevaplamanızı istiyorum.

Program bütçe sistemine altı yıl evvel ba$lanılmı$ oldu&unu söylüyorsunuz. 
Hâlâ niye geçemedi&inizi anlıyamıyorum. !n$allah bu sene programı bütçeye ge-
çersiniz.

Ziraatte bir zorunlu tedbire ihtiyacımız vardır. Türkiye’de mecburi bir zirai si-
gortaya ihtiyaç vardır. Âfetler sigortasıdır. Bunun usulleri de vardır. Ba$ka memle-
ketlerde örnekleri vardır. Kredilerden bir miktarını tutmak suretiyle mecburi zirai 
sigorta uygularsanız, Türk köylüsü büyük âfetlerden kurtulur ve gittikçe borçlanan 
durumdan kurtarılır.

Orman köylüleri için size bir teklifte bulunmak istiyorum. Derhal !$ Kanununa 
bir madde ekleyin; “Orman köyleri içinde oturanlara i$ yerlerinde öncelikle i$ veri-
lir.” Deyiniz, iki büyük iktisadi sonuca varırsınız. Biri, orman tahribini önlersiniz, 
ikincisi ormanda nüfus artı$ını önlersiniz. !$te alınmada orman köylüleri öncelik 
kazanırsa, pratik bir çaredir ve çok faydalı bir neticeye ula$ırsınız. Bu fevkalâde iyi 
bir tedbirdir. Vaktiyle savunduk fakat, iltifat görmedi.

Sosyalizasyondan hiç bahsetmiyorsunuz. Türkiye’nin sa&lık politikasını sosya-
lizasyondan gayri hiçbir politikanın hiçbir $ekilde gerçekle$tiremiyece&ine inanan-
lardanız. Lütfen bu insanlara muhakkak surette ba&lılı&ınız varsa, bunu tahakkuk 
ettirmenin çaresine bakınız. Sosyalizasyon vazgeçilmez, zorunlu bir sa&lık politi-
kasıdır.

Toprak, tapusu olanlarındır diyorsunuz. Tamam, biz de topra&ı çok tapuya 
ba&lamak istiyoruz. Aramızda fark mı var? Bir topra&ı çok tapuya ba&lamak isti-
yoruz, siz de az tapuya ba&lamak istiyorsunuz. Aramızdaki fark zannederim bu, 
Yeni bir haber i$ittim, do&ru de&ildir in$allah, köylü $öyle yapıyor, böyle yapıyor-
mu$. Yapmasın. Ama zorunluklar insanlara tarih boyunca neler yaptırmı$tır, onu 
da unutmamak lâzım gelir.

De&erli arkada$larım, çok vaktinizi aldım, üzdüm sizi. Kendim de yoruldum.

Ben, Sayın Hükümetten halisane temennilerde bulundum ve oldu&u gibi yine 
kendi kaynaklarımdan elde etti&im bilgileri aktardım. Kendileri bilmiyorlar mıydı? 
Biliyorlardı belki. Fakat ben muhalefet olarak C.H.P.’nin bana yükledi&i görevi yeri-
ne getirdi&im kanısındayım.

"imdi muhterem Heyetinizden ve Sayın Hükümetten $unu istirham ediyorum: 
Bizi yapaca&ız, edece&iz, hiç ku$kulanmayın diyerek; ya da siz ne yaptınız, diyerek; 
ya da, siz de&il misiniz bunu böyle yapan, diyerek de&il, hakikaten bilgi ile, vukuf 



ile, samimiyetle, içtenlikle makûl tedbirler göstererek cevaplandırırız. Bizi, siyaset-
ten de&il, ekonomi politikanız yolu ile, icraatınızla ma&lûp ediniz.

Saygılarımı sunarım. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"lar)

BA$KAN — Güven Partisi Grupu adına !brahim Etem Karakapıcı, buyurunuz 
efendim.

GÜVEN PART"S" GRUPU ADINA "BRAH"M ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Muhterem Ba$kan, de&erli arkada$larım; topyekûn kalkınmamızın nüfusumu-
zun büyük bir ço&unlu&unu te$kil eden köylümüzün ve köyün kalkınmasına ba&lı 
olu$u artık münaka$a edilmeyen bir gerçektir. Hükümet programımda bunun için 
önemli bir yerin ayrılmı$ olman bu bakımdan tabiidir.

Köylümüzün topyekûn yola, suya, elektri&e, sıhhî meskenlere kavu$turulması 
gibi bir süreden beri iktidarların yürütme&e çalı$tıkları dâvaların yanı ba$ında hal-
ledilmesi gereken tarım meselemiz vardır. Köy ve köylüyü kalkındırmanın ba$ $artı 
kanaatimize göre tarımımızı geli$tirecek tedbirlerin alınmasıdır. Bu konuda ba$lıca 
çözüm yolunu tarımda verimi arttırmak ve elde olunan mahsulü de&erlendirmek 
oldu&u malûmdur. Hükümet programında bununla ilgili politika tedbirlerinin sıra-
lanmı$ olu$unu arkada$larımız görmü$lerdir. Ancak bunların ne ölçüde uygulanma 
$ansına sahip olacaklarını kestirmek güçtür. Geçen dönemde tarım alanında etkili 
çalı$malar oldu&u iddia olunamaz. Tarımımız hâlâ hava $artlarına tâbidir. Toprak 
- !nsan ili$kileri hâl yolunda de&ildir. Tapulama ve kadastro i$lerimiz çok a&ır yürü-
mektedir. Sulama yatırımlarımız ve bunlardan elde olunan neticeler hiçbir zaman 
yeterli olmamı$tır. Hayvancılı&ı geli$tirmek üzere alınan tedbirler büyük ölçüde fa-
ide sa&lamaktan henüz uzaktır.

Zirai Kredi, hem miktar ve hem de da&ıtım usullerinin yetersizli&i sebebiyle 
istihsâl kredisi olarak fazla etkili olmamaktadır. Bütün bunlar tarımımızın çözüm 
bekliyen önemli meseleleridir. Enerjik ve köklü tedbirler istiyen bu meseleleri bü-
yük azim ve sebatla ve amelî metodlarla halletmeden tarımda kalkınmanın ger-
çekle$emiyece&ini tecrübeler göstermi$tir. Da&ılım ve ahenksiz gayretler israftan 
ba$ka bir $eye yaramamaktadır.

Köylümüzün kalkınması ve geçim $artlarının düzelmesinde tarım mahsul-
lerimizin de&erlendirilmesinin önemi daha da büyüktür. Geçen dönemde tarım 
mahsûlleri için tatbik edilen fiyat politikası para de&erinin tedricen dü$mesi, ma-
liyetlerin yükselmesi kar$ısında köylümüz ve çiftçimiz aleyhine islemi$ ve bu züm-
renin sıkıntılarının artmasına sebep olmu$tur. Güven Partisi olarak iki yıldan beri 
iktidarın yürüttü&ü yanlı$ ve sakat fiyat politikasının zararları üzerinde durarak 
uyarmalar yapıyoruz.

Hububat, pancar, tütün, fındık, pamuk, üzüm, zeytin ve genellikle bütün zirai 
mahsullerde fiyatlar istikrarsızlık ve yetersizlik içindedir. Para de&erinin dü$me-
si ve yanlı$ iktisadi ve malî tedbirler yüzünden köylünün satın aldı&ı maddelerin 
hemen hepsinin fiyatlarında artı$ olmu$, mukabil zirai mahsullerin fiyatları aynı 
ölçüde yükselmemi$ olması dengeyi köylümüz ve çiftçimiz aleyhine bozmu$tur. Bu 



durum köylümüzün geçim sıkıntısını artırmakta ve bunları her gün biraz daha fazla 
yoksullu&a ve borca sürüklemektedir. Zirai mahsuller konusunda çok nazik bir nok-
taya gelmi$ bulunuyoruz. Bu çok haksız ve adaletsiz durumu süratle de&i$tirmek ve 
zirai mahsuller alım fiyatlarını mâkul bir seviyeye getirmek zaruridir. Bu mevzuda 
cesur tedbirlere ihtiyaç oldu&unu biliyoruz ve yeni Hükümetten bunu bekliyoruz.

Muhterem arkada$lar;

Bugün verilmekte olan zirai kredinin ihtiyaç, kar$ısında yetersiz oldu&u 
malûmdur. Ayrıca bu kredinin da&ıtım usulleri de adaletsiz bir surette islemektedir.

Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun önergesiyle bu konuda açılan Meclis 
ara$tırmasının meydana çıkardı&ı gerçekler vardır. Bu gerçeklerin ı$ı&ı altında zirai 
kredi adaletsizli&ine çare bulmak lâzımdır.

Küçük çiftçi için ihdası dü$ünülen dü$ük faizli kredi sistemlerinin biran önce 
gerçekle$tirilmesini istiyoruz. Ayrıca ödeme gücünden mahrum çiftçilerimizin bi-
rikmi$ borçlarının uzun vadeli taksitlere ba&lanması da yerinde bir tedbir olacaktır.

Sayın arkada$larım,

Çalı$arak hayatlarını kazanan çalı$ına ve te$ebbüs hürriyetinin, me$ru kazan-
cın ve demokratik rejimin inançlı savunucuları olarak esnaf ve sanatkârlarımızın el 
atılması ve süratle çözülmesi gereken meseleleri ve haklı dâvaları vardır. Bunların 
bir kısmına Hükümet programında yer verilmi$tir. Esnaf ve sanatkârlarımızın sos-
yal güvenlikten faydalanmaları, kredi imkânlarının geni$letilmesi, bunların basit 
usullerle vergilendirilmesi, çıraklık kanununun çıkarılması, i$ verimlerini artırmak 
üzere sanayi siteleri kurulması gibi esnafı yakından ilgilendiren dâvaların süratle 
ele alınması gerekmektedir.

Hükümet programında esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili dâvaların kâ&ıt üstün-
de kalmıyaca&ını ve bunun tatbik edilmesini canı gönülden istiyoruz.

Sayın arkada$lar, yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel bakımlardan nisbe-
ten geri kalmı$ bölgelerin kalkınmasını adaletin ve millî bütünlü&ün icabı sayan 
partimiz, kurulu$undan beri bunu bir dâva olarak ele almı$ ve bu konuda yapılması 
gereken teklifler getirmi$tir.

Hükümet programında konu daha dar bir çerçevede (Do&u kalkınması) $eklin-
de ele alınmı$tır. Do&u’nun kalkınması için özel tedbirlere ihtiyacoldu&unun, bu su-
retle A.P.’ce kabul edilmi$ olmasını, bu alanda ileri bir adım sayıyoruz. Programda, 
Do&u bölgemizin kalkınması için Birinci ve !kinci Kalkınma Plânlarında öngörül-
mü$ ve büyük bir kısmı kâ&ıt üzerinde kalmı$ olan tedbirler sayıldıktan sonra, Do&u 
Bölgesi için özel bir plân çalı$ması yapılaca&ı vadolunmaktadır. Programda sayılan 
tedbirlerin samimiyetle yürütülmesinin bölgenin kalkınmasında yararlı olaca&ına 
$üphe yoktur. Bir kısmı ile alt yapı tesislerini kapsıyan bu tedbirlerin süratle ger-
çekle$tirilmesi $arttır. Yıldan yıla bir miktar artı$ kaydetmi$ olmasına ra&men bu 
bölgeye ula$an Devlet yatırımlarının bugün dengeyi muhafaza edecek seviyeye bile 
henüz gelmemi$ bulunmaktadır. Plânlama Dairesince geçen yıl Bütçe Komisyonun-



da verilen bilgiye göre yurdumuzun geli$meye muhtaç bölgelerine 1963 yılında ya-
pılan Devlet yatırımları kamu yatırımlarının %15’inden ibarettir. Bu bölgelerdeki 
nüfus ise; Türkiye nüfusunun %24’ünü te$kil etmektedir. Bu seviyedeki bir yatırım 
ile bölgeler arası dengesizli&i ortadan kaldırmaya imkân olamayaca&ı a$ikârdır. Bu 
durum devam etti&i sürece bölgeler arası dengesizli&in ortadan kalkması $öyle dur-
sun, dengesizlik yıldan yıla daha da artacaktır. Yeteri kadar te$vik görmedi&i için bu 
bölgelere özel te$ebbüs de gitmemektedir. Tersine Do&u Bölgesinden yurdun Batı 
kesimlerine sermaye akımı vardır.

Güven Partisi geli$meye muhtaç bölgelerimizin daha fazla fakirle$mesini önle-
mek ve bölgeler arası dengeyi süratle kurmak amacı ile geli$meye muhtaç bölgeler 
için ayrı bir (Kalkınma ve Yatırım Bankası) kurulmasını teklif etmi$tir. Bu banka, 
bütün imkânlarını yalnız mahrumiyet bölgelerine yapılacak yatırımlar ve kurula-
cak tesisler için kullanacaktır. Banka aynı zamanda bu bölgelere yatırım yapacak 
müte$ebbislere her türlü teknik yardımı yapacak ve rehberlik edecektir.

Te$vik fonları, kredi veya vergi kolaylıklariyle bu bölgelerdeki yatırımları te$-
vik etmek $üphesiz yararlı olur. Ancak bu i$te görevli bir bankanın da&ınık te$vik 
tedbirlerinden daha etkili olaca&ına $üphe yoktur. Bunu tecrübe eden ve müspet 
netice alan memleketler vardır. Geli$meye muhtaç bölgelerin kaynaklarını ve ge-
li$me imkânlarını en iyi $ekilde de&erlendirmek üzere yapılmasını teklif etti&imiz 
(Bölge plânlaması)’nı fikir olarak Hükümetçe benimsenmi$ ve programa alınmı$ 
olmasını memnuniyetle kar$ılıyoruz.

Sevgili arkada$larım,

Hükümet programında izlenecek maliye politikası $u suretle tarif olunmu$tur: 

“Maliye politikamız; topyekûn kalkınmamızın sıhhatli ve süratli olarak gerçek-
le$mesini ve ekonomimizin enflâsyon, resesyon, deflasyon gibi arızalardan uzak 
kalarak istikrar içinde geli$mesini sa&lamak, artan millî gelirin vatanda$lar arasın-
da âdil ve dengeli olarak da&ılımına yardımcı olmak esasına dayanır.”

Esasen kalkınma plânlarımızda, dengeli ve istikrarlı bir kalkınmayı gerçekle$-
tirmek üzere malî alanda takibedilecek yol aynı suretle çerçevelenmi$ bulunmakta-
dırlar.

Maliye politikamızın ana istikametlerini ve hedefleri gösteren bu esaslarla ta-
mamen mutabıkız. Serbest piyasa ekonomisine dayanan hür düzen içinde dengeli 
ve istikrarlı kalkınmanın en emin ve kestirme yolu da gördü&ümüze göre böyle bir 
yoldur. Enflâsyoncu yoldan kalkınma olamıyaca&ını tecrübeler açıkça ortaya çıkar-
mı$tır. Bunun gibi dalgalanmalar içinde bulunan bir ekonominin sa&lam bir istik-
bal vadetmedi&ini de yine tecrübeler göstermi$tir.

Takibedilecek malî politikanın ana hedef istikametleri açık ve berrak olarak ta-
rif ve tesbit etmesine kar$ılık, program bizi bu hedeflere götürecek yollar için aynı 
açıklıkta bir $ey söylemek cesaretini gösterememi$tir. Ezcümle;

A) Yeni Hükümetin bütçe politikası ne olacaktır?



Hükümet denk bütçe esasına mı taraftardır, yoksa bugün oldu&u gibi açık büt-
çe siyasetini mi yürütecektir?

B) !zlenecek vergi politikasının esasları ne olacaktır?

Vergi sisteminin toptan de&i$tirilmesi yoluna mı gidilecek, yoksa mevzii ısla-
hatlarla mı yetinilecektir?

C) Kamu hizmetlerinin gerektirdi&i giderlerle yatırımları kar$ılıyacak kaynak-
lar ne olacaktır?

!ktidar bunların tamamını vergilerle mi kar$ılamak kararındadır? Borçlanma-
ya ne ölçüde ba$vurulacaktır?

Bu arada açık finansmana gidilecek midir?

D) Dı$ ödeme dengesizli&ini azaltmak üzere Hükümet yeni gayretler göstere-
cek midir? Dı$ ödeme açıkları için borçlanmaya devam edecek miyiz?

E) Artan kredi ihtiyacı ne suretle kar$ılanacaktır?

Kredi ihtiyacını kar$ılamak üzere açık finansman yoluna gidilecek midir? Gidi-
lecekse ölçüsü ne olacaktır?

F) Fiyat politikasının esasları ne olacaktır?

G) Ve nihayet Türk parası üzerinde bir operasyon yapılması dü$ünülmekte mi-
dir?

!ktidar için propaganda de&eri ta$ıyan konulara uzun sayfalar ayırmı$ olan bir 
programın, bütün vatanda$ların zihinlerinde dü&ümlenen ve gerek günlük hayatı-
mız ve gerekse ekonomimiz ve piyasamız için büyük önem arz eden bu hayati ko-
nularda açık olmaması ve sessiz kalması haklı olarak herkeste endi$eler yaratmaya 
ba$lamı$tır. Bu konular hakkında gidece&i yolu tesbit ve tâyin etmemi$ bir Hükü-
metin istikrarlı bir maliye politikası yürütmesine imkân olmıyaca&ı a$ikârdır. Bu 
itibarla program müzakeresinde bu soruların açık cevaplarının verilmesine kesin 
ihtiyaç görüyoruz.

Bütçeler: 
Kalkınma plânımıza göre denk olarak ba&lanması gereken bütçelerimiz geçen 

dönemde büyük açıklarla kapanmı$tır. Son yılların birikmi$ bütçe açıkları tutarı 4 
milyarı a$mı$tır, içinde bulundu&umuz 1969 yılı Bütçesinde Hükümetin milyarlar-
ca liralık (bir kısmı zaruri gider kar$ılı&ı olan) ödene&i bloke etmesine ra&men, bu 
bütçenin yine de büyük bir açıkla kapanaca&ı anla$ılmaktadır.

Bütçemizin istikraz hasılatiyle dahi kapatılamıyan açıklar vermesi Hazinemi-
zi de sıkıntılı duruma sokmu$ ve ödemeler artık intizamını kaybetmi$tir. Kabaran 
bütçe açıklarının yanısıra enflâsyon tehlikesi de büyümeye ba$lamı$tır. Merkez 
Bankasındaki avans limitlerinin hududuna gelen Hazinemiz, bu yıl zaruri ödemele-
ri kar$ılamak üzere Maliye, Merkez Bankası gibi, $ahıslara ait ithalât kar$ılıklarına 
yetkisiz olarak el atmak zorunda kalmı$ ve bunun bir kısmını fiilen kullanmı$tır.



Bütçelerimizde cari harcamaların artmasının önüne bir türlü geçilememi$tir. 
Kalkınma Plânımız kamu yatırım harcamalarının yılda %10,3 oranında artması, 
buna mukabil cari harcamaların daha yava$ bir tempo ile %8,5 oranını bulması-
nı emretti&i halde, geçen dönemde kabul edilen bütçeler bu nitelikte olmamı$tır. 
Adalet Partisi iktidarı 1965 seçim beyannamesindeki taahhüdüne aykırı bir masraf 
politikası takibederek cari masrafları alabildi&ine yükseltmi$tir.

Devlet idaresi büyük bir israf içine girmi$tir, ikinci Demirel Hükümetinin prog-
ramında ise bu hususta hiçbir taahhüt ve kayıt mevcut de&ildir. Bu yüzden Hükü-
metin ne türlü bir bütçe politikası takibedece&i hakkında sarih bir fikir edinilemez.

Bu durumda bütçe politikasının olayların akı$ına göre istikamet alaca&ı anla-
$ılmaktadır. 

Vergi: 
Programda izlenecek vergi politikasının esasları hakkında da her hangi bir i$a-

ret göremedik. Sadece bâzı Gelir Vergisi mükelleflerinin vergilendirilmesinde gö-
türü esaslara gidilece&i ve Veraset Vergisi ile $eker maddeleri ve $ekere ait istihlâk 
vergilerinin Gider Vergisine çevrilece&i ve !stihsal Vergisi yerine eklenen (De&er 
Vergisi)’nin ikame edilece&i beyan olunmu$tur.

Vergi sistemimizde $ikâyetler bundan ibaret de&ildir. Vergi sistemimizin bâzı 
gelirleri kavrıyamadı&ı, vergi yükünü âdil bir surette da&ılmasına imkân vermedi-
&i iddia olunmaktadır. Maliye te$kilâtımız kadro bakımından yetersizlik içindedir. 
Kontrol te$kilâtımız zayıftır. Vergi gelirlerimiz plân hedeflerine ula$mamakta ve 
bu yüzden $i$irme bütçeler yapılması yoluna gidilmektedir, istikrarlı bir maliye po-
litikasında giderlerin sıhhatli kaynaklardan kar$ılanması esas oldu&una göre, Hü-
kümetin bu konuda nasıl bir yol takibedece&inin bilinmesine ihtiyaç vardır.

Kamu hizmetlerinin gerektirdi&i giderlerin büyük bir kısmının istikrarlı bir 
kalkınmayı hedef alan bir ekonomik bünyede ve bilhassa enflâsyon tazyiklerinin 
arttı&ı bir dönemde vergilerle kapatılması esas olmak icabeder. Ekonomiyi tazyik 
etmemek $artiyle mâkul ölçüde iç borçlanmaya gidilmesi de mümkündür. Ayrıca 
Devlet i$letmelerinin yarataca&ı kaynaklar da bu hususta faydalı unsur sayılır. Eko-
nomide istikrarsızlık yaratan di&er finansman yollarına, bilhassa açık finansmana 
ba$vurulması esas olmalıdır. Hükümet programında maalesef bu kapı ardına kadar 
açık tutulmu$tur.

Dı! ödeme dengesizli#i: 
Dı$ ödeme dengesizli&ini ortadan kaldırmak ve memleket ekonomisini bu yo-

luyla dı$a ba&lı olmaktan kısa bir dönemde kurtarmak üzere ciddî ve köklü ted-
birler alınmasına ihtiyacoldu&u malûmdur. Memleketin bu çok önemli meselesine 
ileri vaitlerle i$ba$ına gelen bir Hükümetin programında yer verilmemi$ olmasını 
büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Döviz: 
Uzun zamandan beri ekonomimizin döviz darlı&ı içinde kıvrandı&ı bir gerçek-

tir. Transfer bekliyen ithalâtın tutan söylendi&ine göre halen 150 milyon dolar civa-



rındadır. Döviz darlı&ı, hammadde darlı&ına sebebolmu$ ve bâzı sanayi kollarında 
bu yüzden istihsal azalmı$tır. Dı$ kredilerde kısıntılar yapılmasına ba$lanmı$tır. 
Di&er yönden dı$ borçlarımızın yıllık ödeme yükü her yıl kabarmaktadır. Hızlı ve 
dengeli bir kalkınma yoluna girmi$ bir memlekette dı$ ödeme dengesinin gösterdi-
&i bu manzara güven verici bir manzara de&ildir.

Bu durumdan süratle kurtulmanın yollarını aramak ne kadar zahmetli olursa 
olsun bu yolda yürümek lâzımdır. Programda Hükümetin bunu göze aldı&ını göste-
ren bir ibaret görmemenin üzüntüsü içindeyiz.

Hükümet programının fazlaca önem vermedi&i konulardan, birisi de kredidir. 
Ekonomik hayatın mühim unsurlarından birisi sayılan kredi konusunda Hüküme-
tin ne türlü bir politika izliyece&ini programından ö&renmek mümkün olmamı$tır. 
Memleketimizde kredi hacminin yıldan yıla artmı$ olmasına ra&men, kredi ko-
nusunda $ikâyetler eksilmemi$tir. Krediler yetersiz, da&ılı$ı adaletsizdir ve kredi 
pahalıdır. Son be$ yıl içindeki artı$lara ra&men kredi, geni$lemekle olan ekonomi-
nin ihtiyacını kar$ılayacak bir seviyeye henüz ula$amamı$tır. Ekonomi ve i$ hac-
mindeki büyüme sermaye darlı&ı sebebiyle krediye olan ihtiyacı da büyük ölçüde 
artırmaktadır. Tarım, sanayi ve turizme ayrılan krediler yetersizdir. Yurdumuzun 
geli$meye muhtaç bölgelerinde krediler daha yetersiz haldedir. Buna süratle çözüm 
yolu bulmaya mecburuz. Bir taraftan kredi kaynaklarım harekete getirirken, di&er 
taraftan krediyi üreticiye ve hakikî ihtiyaçlara yöneltmek suretiyle bu yolda yararlı 
neticeler alınması mümkündür. Sermaye piyasasının kurulmasının kredi konusun-
da çok faydalı bir tedbir olaca&ına inanıyoruz. Krediyi açık finansman yoluyla artır-
manın kesin olarak kar$ısındayız.

Muhterem arkada$lar; Gerçek ve dengeli bir kalkınma için fiyat istikrarının 
$art oldu&unda $üphe yoktur. Bu sebeple Kalkınma Plânımız ekonomik istikrarı 
gerçek kalkınmanın unsurları olarak ele almı$tır. Fiyat dalgalanmaları ekonomi-
nin dengesini bozmamalıdır. Hükümet programı bundan evvel i$aret etti&imiz 
mevzularda oldu&u gibi bu konuda da müphem kalmayı tercih etmi$tir. Bununla 
Türkiye’de istikrarsızlık gibi bir mesele olmadı&ı intibaının verilmesine çalı$ıldı&ı 
anla$ılmaktadır. Tam tersine ekonomimizin mühim dertlerinden birisi de fiyat is-
tikrarsızlı&ıdır.

Plândan önceki dönemlerde fiyat istikrasızlı&ı memleketi zaman zaman tam 
bir enflâsyona götürmü$tür. Plânlı devrede ise sürekli fiyat artı$ları olmaktadır. 
Resmî rakamlara göre son be$ yılda fiyatlarda %33 oranında bir artı$ olmu$tur. Bu 
paramızın dört yıl içinde üçte bir nisbetinde de&er kaybetti&i anlamına gelir. Sürek-
li fiyat artı$larının do&urdu&u zararlı sonuçlar her alanda kendisini göstermi$tir. 
Bunun ba$ında, bugün zararlı sonuçlariyle hayat pahalılı&ı gelmektedir. Geçim sı-
kıntısı Türkiye’de bu yüzden âfet halini almı$tır. Fiyat artı$larının maliyetlere tesiri 
ihracatımız üzerinde olumsuz etkiler yapmı$tır. Bilhassa tarım mahsûlleri maliyet-
lerinin, bu maddelerin ihraç fiyatları seviyesine yükselmesi, köylümüzün eme&inin 
sıfıra inmesi sonucunu do&urmu$ ve bunları, peri$an etmi$tir.



Hükümetin bu gidi$in devam etmesini arzu etti&ini sanmıyoruz. Ekonomiyi, 
tam bir istikrasızlık içine sokmakta ve kalkınmamızda engeller yaratmakta olan 
bu gidisi, durdurmak lâzımdır. Hükümet için bunu memleket huzurunda söylemek 
ve yüklenmek ve gereklerini de cesaretle yerine getirmek ciddî bir vazife olacaktır.

Türk parasının durumu: 
Muhterem arkada$lar;

Biraz önce i$aret etti&imiz gibi süratli fiyat artı$ları yüzünden Türk parası on-
be$ yıl içinde de&erinin üçte birini kaybetmi$tir. 1958’den bu yana ise paramız de-
&erinin %70’inden fazlasını kaybetmi$ durumdadır. Paramızın içeride bu kıymet 
kaybına kar$ılık resmî kambiyo kurumuz 1958’den bu yana sabit kalmı$tır.

Ancak, bâzı sanayi mamullerimize ihraç gücü kazandırmak üzere bir kanunla, 
bunlar için, ihracatçılara vergi iadesi yapılmaktadır. Dı$ seyahat dövizlerine, i$çi 
dövizlerine, turist dövizlerine ayrı kurlar tatbik edilmektedir. !thalatı, pahalıla$tır-
mak üzere alınmı$ olan tedbirlerle ithalât dövizlerinin fiyatları da dolaylı bir yol-
la yükselmektedir. Buna kar$ılık ihracatımızın önemli bir kısmını te$kil eden zirai 
mahsûller ihracatına uygulanan kotada her hangi bir de&i$iklik olmamı$tır. Bu du-
rumda zirai mahsûller sacımızın yani çiftçi ve köylülerimizin sattı&ı malın kar$ılı-
&ında eline geçen para, 5 yıl evvelkine nazaran %33, on yıl evvelki, paraya göre ise 
%70 oranından daha az bir de&er ifade eden paradır.

Para de&erinin içeride dü$mesine mukabil kambiyo fiyatlarının sabit kalması-
nın zirai mahsûller aleyhine i$ledi&i gerçe&i artık açıkça görülmeye ba$lamı$tır. Bir 
devalüasyona gitmenin do&uraca&ı bâzı zararlar oldu&unu biliyoruz. Ancak köylü-
müzü gittikçe yoksullu&a sürükliyen bu durumun muhafazasının da imkânsız ol-
du&una inanıyoruz. Gittikçe daha bariz hale gelen bu hususu Hükümetin açık bir 
surette ortaya koymasını her bakımdan fayda görüyoruz.

De&erli arkada$larım;

Malî ve iktisadi politika konuları üzerindeki mâruzâtımızı tamamlarsak üzere 
dı$ ticaret ve petrolle ilgili konulara da temas etmeyi faydalı görüyoruz.

Gittikçe büyümekte olan ticaret ve dı$ ödeme açıklarımızın azaltılması, ihraca-
tımızın artırılması lüzumu üzerinde görü$ birli&i içindeyiz. Hükümet programın-
dan anladı&ımıza göre, Hükümet evvelki, dönemde oldu&u gibi bunu, istihsalin 
artırılması, ihraç mallarımızın çe$itlendirilmesine çalı$ılması, yeni pazarlar aran-
ması, vergi iadesi yolunda bâzı mallarımıza ihraç gücü kazandırılması, gibi klâsik 
tedbirlerle gerçekle$tirmek tasavvurundadır. !hracatın artmasında bu tedbirlerin 
etkili olaca&ı muhakkaktır. Ancak; bunların yalnız ba$ına bu hususta yeterli olma-
dıklarını da geçmi$ tecrübeler açıkça ortaya koymu$ bulunuyor. Her $eyden evvel 
ihracat konusunda çe$itli bakanlıklar ve merciler arasında ahenksiz bir $ekilde da-
&ılmı$ olan yetkilerin ahenkli bir hale getirilmesi lâzımdır. Bakanlar Kurulunda te-
mel dâva olan ihracatın bir yetkili sözcüsü bulunmalıdır. Tarım, sanayile$me, kredi, 
vergi politikasını ilgilendiren bütün kararların dı$ ticaretimize tesiri açısından ince-



liyen bir bakanın pek çok hatayı önliyece&i kanısındayız. Dı$ pazar arama, standar-
dizasyon, ihracat kredisi, vergi iadesi, maddi ve mânevi te$vikler konularında böyle 
bir bakanlı&ın yapması icabeden pek çok i$ler vardır. Bu sebeple Güven Partisi bir 
“Dı$ Ticaret Bakanlı&ının” kurulmasını geçen dönemde ısrarla teklif etmi$tir. Yeni 
Hükümetin kurulu$u sırasında bunu dü$ünmemi$ olması kanaatimizce eksiktir.

Güven Partisi, petrol dâvasını millî bir dâva olarak saymaktadır. Bu itibarla 
memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacını biran önce tamamiyle millî 
kaynaklarımızdan kar$ılanması ve mamul petrol ihtiyacı için yabancı memleketlere 
ödenmekte olan paraların tasarruf edilmesi Türkiye’nin ham ve mamul petrol ihra-
ceden bir ülke haline gelmesini hedef alan politika ile mutabıkız.

!kinci kalkınma plânının müzakeresinde Meclis ve Senato gruplarımız Mec-
lislerin tasvibine u&rıyan önergeler vermi$tir. Kabul edilen bu önergelere göre pet-
rol mevzuu hakkında millî menfaatlerimiz göz önünde tutularak süratle gözden 
geçirilmesi, kamu kurulu$larının ve çalı$maları engelliyen tatbikat ve mevzuatın, 
Petrol Kanununun kambiyo ve kâr transferleriyle Devlet payı konusundaki hüküm-
lerinin yurt menfaatlerine uygun bir $ekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Güven Partisi Grupu, ayrıca hampetrol fiyatlarının bir kararname ile yapılan tanzi-
min endirek Devlet Hazinesi için yol açtı&ı büyük kayıplara dikkati çekerek Millet 
kasasından yabancılara kazandırılan milyonların hesabını da istemi$ti.

Geçen dönemde iktidar, plânda yer alan petrol ile ilgili direktifleri yerine ge-
tirmemi$ oldu&u gibi Petrol Kanununun verdi&i yetkileri kullanarak yabancı $ir-
ketlerin a$ırı kârlarını frenliyecek bir te$ebbüste de bulunmamı$tır. Tersine yanlı$ 
kararlarla yabancı $irketlere milyonlarca lira kazandırmı$tır. Bu tatbikat bugün de 
devam etmektedir. Bu sebeple Hükümet programında bu hususa dair olan vaitleri 
ihtiyatla kar$ılama durumundayız.

Sevgili arkada$larım;

Sa&lık konusuna da de&inmek istiyoruz. Bu konuda Güven Partisinin progra-
mında da yer aldı&ı gibi, vatanda$ların hasta olmadan evvel sa&lık durumlarının 
ciddiyetle korunması, yani koruyucu hekimli&in geni$ çapta geli$tirilmesi ve ayrıca 
tedavi edici hekimli&in de vatanda$lar için masraflı, sıkıntılı ve yorucu olmaktan 
çıkarılmasını Hükümetten ciddiyetle istiyoruz. Sosyalizasyonun memleket çapında 
geli$tirilmesi, noksanlarının ikmal edilmesi ve bu yolda sa&lık sigortası kanunu ile 
di&er lüzumlu kanunların biran evvel Meclislere $evkini temenni ediyoruz. Halen 
Do&u vilâyetleri maalesef hekimsizdir.

Muhterem arkada$lar;

Konu$mamızın sonuna gelmi$ bulunuyoruz. Bugünkü mâruzâtımızla Güven 
Partisi Senato Grupunun Hükümet programında yer alan çe$itli meseleler ve mem-
leket dâvaları hakkındaki görü$lerimizi genel hatlariyle sunmu$ bulunuyoruz. Ten-
kidlerimizi daima yaptı&ımız gibi görev duygusu ve yapıcı muhalefet anlayı$ı içinde 
yapmı$ bulunuyoruz. Halen içinde bulundu&umuz $artları hafife almıyoruz. Demi-



rel Hükümetini çetin meseleler beklemektedir. Ba$arısı, bu meselelere çözüm yolu 
bulmasını ve engelleri a$abilmesini samimiyetle arzu ediyoruz.

Yüce Senatonun muhterem üyelerini Grupum adına saygılarımızla selâmlarız. 
(Alkı"lar)

BA$KAN — A.P. Grupu adına Sayın Fethi Teveto&lu.

A.P. GRUPU ADINA FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Muhterem Ba$kan, 
muhterem senatör arkada$larım; bugün aziz hâtırasını derin bir $ükranla andı&ı-
mız Büyük Atatürk’ün öncülü&ünde kurulmu$ Türkiye Cumhuriyetinin 29 Ekim 
1973’te 50’nci yılına eri$ece&i dört yıllık bir hizmet devresinin ba$ında bulunuyo-
ruz. Büyük bir târihî de&er ve hususiyet ta$ıyan bu mutlu devrenin sonunda Yüce 
Meclisler olarak, aziz vatanda$larımıza; Büyük Türk Milleti olarak da bütün dünya-
ya 50 yıl önce üzerinde 13 milyon Türkün ya$adı&ı, bir $ehitler mezarlı&ı halindeki 
ıssız, karanlık aziz vatanımızı Atatürk’ün yolunda ula$tı&ımız ba$arılarla milletçe 
ve 50 yılın Cumhuriyet Hükümetleri olarak ne derece ilerletti&imizi ve kalkındır-
dı&ımızı, özledi&imiz mâmur ve müreffeh Türkiye’ye, medeniyet nuru ile kısmen 
ı$ıyan 40 milyonluk bir yurt haline ne kadar yakla$tırabildi&imizi gösterece&iz. Bu 
itibarla bugün üzerinde ciddiyetle, hassasiyetle büyük bir vatanperverlikle görü$-
meye mecbur bulundu&umuz yeni Demirel Hükümetinin yeni programı, bir bakıma 
Cumhuriyeti kuranların yıllar boyu getirdikleri mukaddes me$aleyi, 1965’ten bu 
yana devralarak, $eref ve ba$arı ile ta$ıyan Cumhuriyetin yeti$tirdi&i genç ve di-
namik bir neslin, yurt kalkınmasında giri$ti&i hizmet yarı$ında 50’nci yıl çizgisine 
zaferle ula$mak için gösterdi&i son ba$arı hamlesidir. Yüksek müsaadelerinizle A.P. 
Grupu adına yeni Hükümetimizin bu yeni programı üzerindeki görü$ ve dü$ünce-
lerinizi kısaca arz edecek ve bizden önce konu$an Sayın muhalefet grupları sözcüle-
rinin bâzı tenkid ve mütalâalarına da yine kısaca cevap verece&iz.

Muhterem senatörler, gerçek Batı demokrasisini kendisine en uygun idare 
tarzı bulan ve seçen aziz Türk vatanda$ının yüksek sa&duyusu ile Yüce Milletinize 
yara$an bir olgunluk, dürüstlük, güven, hak ve hürriyetlere riayet vasatı içinde geç-
mi$ 12 Ekim 1969 genel seçimlerini bir ay gerimizde bırakmı$ bulunuyoruz. Bu se-
çimlerden milletimizin, Anayasa rejimimizin daha güçlü, kuvvetli yerle$mi$ olarak 
çıktı&ı; parlamenter ve demokratik rejim aleyhtarlarının ise millî irade kar$ısında 
hüsran ve hezimete u&radıkları birer gerçektir. Hiçbir gölge dü$ünülmeden, dü$ü-
rülmeden tecelli eden millî iradenin ikinci defa iktidar olmayı tevcih etti&i Adalet 
Partisi, Anayasamızın, kanunlarımızın, tüzüklerimizin alâkalı maddelerine ve âmir 
hükümlerime uyarak, yeni Demirel Hükümetini kurmu$, bu genç ve dinamik Hü-
kümet de yeni programını milletin ve memleketin ihtiyaçlarına uygun bir $ekilde 
hazırlıyarak Yüce Meclislerin müzakeresine sunmu$tur.

Bu yeni Hükümet programı, Adalet Partisinin yurt ve millet hizmetinde vak-
tiyle yüce milletimize sundu&u ve geçen dört yıl zarfında tamamına yakla$an üs-
tün bir nisbette gerçekle$tirdi&i 1965 seçim beyannamesi ve Hükümet programı 
ile Meclislerimizin çıkardı&ı !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânına ve bu defa da aziz 



milletimizin takdir, tercih ve tasvibine mazhar olan 1969 seçim beyannamemize 
uygun ve ek, bunları tamamlıyan Üçüncü Be$ Yıllık Kalkınma Plânımızın da temel 
çatısını te$kil edecek bulunan mühim bir dokümandır. Kısacası bu yeni Hükümet 
programını, Adalet Partisi hizmet zincirinin tamamlayıcı bir halkasıdır. Programın 
uzunca olu$u, milletçe takdir edilen son dört yıllık ba$arılı hizmetlerine ra&men, 
!kinci Demirel Hükümetine de yurt kalkınmasında dü$en vazifelerin, yıllardan 
beri hizmet bekliyen bırakılmı$ i$lerin ve iktidarımız tarafından öncelikle yerine 
getirilmesini zaruri saydı&ımız vecibelerin a&ırlık ve çoklu&u neticesidir. Program, 
köylüsü, i$çisi, esnafı, memuru, emeklisi, genciyle büyük ve âcil hizmetler bekleyen 
aziz Türk milletine ve yurduna huzur ve barı$ içinde hizmet götürmeye gönülden 
inanmı$ yürekten kararlı, üstün vazife $uur ve sorumlulu&u ta$ıyan, Anayasa ve de-
mokrasi rejimine ba&lı, imanlı ve idealist, dinamik ve cesur bir vatanseverler heye-
tince yurt gerçeklerini yerine getirme imkân ve sırasına uygun olarak hazırlanmı$ 
bir hizmet taahhütnamesi, bir hizmet senedi mahiyetindedir. Bu programdaki va-
idlerin hepsini zamanında yerine getirmek A.P. iktidarının $erefli bir borç ve vazi-
fesidir. A.P.’nin 1965 Hükümet programındaki vaidlerini do&ru ve dürüst icraatiyle 
yerine getiri$inden çok daha tecrübeli ve ba$arılı bir hizmetle bu yeni programında-
ki vaidleri de gerçekle$tirece&inden kimsenin $üphesi olmamalıdır. Bunun en bariz 
misali ve teminatı bir ay önce seçimlerde Türk isçisine, Türk üniversitelerinin ö&-
retim mensuplarına ve nihayet siyasi af bekliyenlere verdi&i sözü, etti&i va’di Yüce 
Meclislerin açıldı&ı ilk hafta içinde gerçekle$tirmekte A.P.’since harcanan çaba ile 
eri$ilen ba$arıdır.

Çok muhterem senatörler, !kinci Demirel Hükümeti programının bütün mem-
leket ihtiyaçlarını ve gerçeklerini dikkate alan ve kar$ılayan ve birtakım yeniliklerle 
memleketin hizmet bekliyen âcil dâvalarına öncelikle e&ilen bir yol tutuldu&unu 
memnunlukla görmekteyiz. Benden önce konu$an bâzı de&erli arkada$larımızın da 
takdirle kar$ıladı&ı ve i$aret ettikleri Do&u bölgemize hizmet hususunda progra-
mın ihtiva etti&i bölümler, cidden A.P. iktidarının Do&u bölgesi kalkınmasına yalnız 
mevcut imkânlarla de&il, gönülden, candan; plânla, programla ve teklif etti&i sa&-
lam yeni prensiplerle e&ildi&ini ortaya koymaktadır. Yine programın idarede ön-
gördü&ü ıslahat konusunun ve bilhassa memleketimizin kalkınmasında büyük yeri 
olan kültür seferberli&inin, kültür kalkınmamızın ön plâna alınmı$ bulunması ve 
bu hususta gerekli birçok tedbirlerin, birçok yeniliklerin programda yer almı$ bu-
lunması, A.P. Grupunun büyük bir memnunlukla kar$ıladı&ı hususlardır. Yine, bu 
meyanda tarih ve kültür hazinelerimizin de&erlendirilmesi, ya$ıyan nesillere tanı-
tılması bakımından sarf edilecek çabanın ve giri$ilecek te$ebbüslerin ve hele büyük 
bir millî ıstırap haline gelen Türk dilinin birlik ve istikrar içinde kendi kaidelerine 
uygun, ilmî ve tabiî yollarla geli$mesi ve zenginle$tirilmesi hususunu, dilimizin ge-
li$i güzel, uydurma birtakım kelimelerle bozulması ve özle$tirme bahanesiyle fakir-
le$tirilmesini önliyecek ve nesiller arasındaki ba&ları kuvvetlendirecek, devam et-
tirecek bir dil geli$mesi ve zenginle$tirilmesini sa&lıyacak, Atatürk’ün ölümünden 
kısa bir müddet önce gerçekle$mesini i$aret etti&i, arzu etti&i Türk Akademisinin 



esasını te$kil edecek bir Dil Akademisinin kurulaca&ı hususunun programda yer 
almı$ bulunması hakikaten sevinç vericidir.

Muhterem senatörler, benden evvel bu halisane dü$üncelerle hazırlanmı$ Hü-
kümet programı üzerinde konu$an muhalefet sözcüsü senatör arkada$ların konu$-
malarım, grupumuz adına iki sınıfta toplıyarak de&erlendirmek ve kısaca cevaplan-
dırmak istiyorum.

Aziz senatörler, Büyük Türk Milleti, bugünkü demokratik kaideler kar$ısında 
kendisine programlarını sunan çe$itli partilerin içinden, kendi hizmetlerini en mü-
kemmel $ekilde gerçekle$tirece&ine inandı&ı, kendi menfaatlerine uygun buldu&u 
partinin programını benimsiyerek, onun hizmet edece&ine güvenerek, ona oy verip 
onu i$ba$ına getirir. Burada bir netice ortaya çıkıyor. Büyük millete bir vaid olarak 
verilen, yerine getirilmesi zaruri bir vaid olarak sunulan seçim beyannamesi, ar-
tık yalnız iktidara getirilen o partinin programı olmaktan daha ileri giderek, millî 
iradenin i$ba$ına, iktidara getirdi&i Hükümetin programına ve icraatına bir esas 
te$kil ediyor. Bu programı gerçekle$tirmek, iktidarların vazifesi oldu&u kadar yine 
milletin muhalefete de verdi&i daha küçük nisbetteki oylarla bu programı kontrol-
la gerçekle$tirmek mecburiyetini onlara da yüklüyor, onlara da vazife olarak tev-
di ediyor demektir. Maalesef görülüyor ki, burada cidden memleket gerçeklerine 
uygun ve memleketin âcil ihtiyaçlarını kar$ılıyan bir yeni Hükümet programının 
üstünde görü$en arkada$larımızdan Güven Partisi sözcüsü Sayın Sedat Çumralı ile 
de&erli arkada$ımız !brahim Etem Karakapıcı gerçekten yapıcı, olgun bir muhalefe-
tin güzel örne&ini vermek ve bizi memnun etmek, hakikaten bize yardımcı olmak, 
ı$ık tutmak vazifesini yerine getirdiler kendilerine A.P. Grupu adına $ükranlarımızı 
sunmayı vazife addederiz.

Buna mukabil, öteden beri üsluplarına, öteden beri tenkidlerindeki mesnetsiz, 
yalnız yerici, yalnız yıpratıcı, bir sakîm yoldan bir türlü kendilerini kurtaramıyan 
arkada$larımızın; bilhassa müzakeresi yapılan Hükümet programını bir tarafa ite-
rek, onunla münasebet kurmak suretiyle, son 4 yıllık iktidar icraatı üzerinde ısrarla 
durmaya kalkı$ları, cidden izahı oldukça mü$kül bir tutumdur. Filvâki Sayın Yıldız, 
geçen yıl komisyonlarda, bilhassa Bütçe Komisyonunda ve di&er komisyonlarda ve 
Yüce Senatonun umumi heyet toplantılarında her vesileyle, defalarla aynı isnad ve 
tenkidleri burada tekrarlamı$ bulunmalarına ra&men, belki bir ay önce geçirdi&i-
miz seçim sırasında propagandalardan faydalanamamı$ olmanın üzüntüsü içinde, 
bugün tekrar buraya getirmekte bir derece mazur görülebilirler. Fakat Sayın C.H.P. 
sözcüsü arkada$ımızın seçim propagandalarından âdeta hızını alamamı$, hâlâ tat-
min olamamı$ bir davranı$la bu i$e burada da devam edi$ini görmek cidden üzücü-
dür. "üphesiz Sayın Ba$bakanımız, kendilerine gerekli cevapları, muhtelif nokta-
larda ileri sürdükleri yersiz ithamlara ve hele Samsun Çukurova çizgisi Do&usunda 
sanayi bölgesi olmadı&ına olmıyaca&ına mütedair garip görü$lerine, bunun nere-
den çıkarıldı&ına, gerekli cevapları vereceklerdir.

Sayın Yıldız’ın hassasiyetle, dikkatle üzerinde durdu&u hususlardan biri, Ana-
yasada lüzumlu görülen de&i$iklikler konusunda izhar etti&i telâ$ ve titizliktir. Bu 



konudaki hassasiyetlerini gayet iyi anladı&ımızı burada ifade ve tescil etmek iste-
rim. Yalnız bir kere daha buradan da açıklamaya mecburuz ki, Anayasalar de&i$ti-
rilemez, Allah kelâmı, tabular de&ildir. Pekâlâ milletin ve memleketin ihtiyaçlarına 
aykırı gelen, uymıyan tarafları lüzumu görülünce, zamanı gelince de&i$tirilebilir. 
Nitekim yakın zaman önce, hemen birkaç gün önce, gerek anamuhalefet partisi-
nin gerekse iktidar partisinin Anayasanın de&i$tirilmesi lüzumunu kabul ettikleri 
2 maddesi üzerinde yapılan ve kabul edilen de&i$iklik, bu muamelenin yapılabile-
ce&ini göstermi$tir. Bunun gibi bilhassa orman suçları üzerindeki maddenin de, 
dün ak$am Millet Meclisinde cereyan eden müzakerelerde de ifade edildi&i gibi, 
de&i$tirilmesi zarureti, yalnız iktidar partisince seçim beyannamesine ve Hükümet 
programına konulmu$ bulundu&u için de&il, yapılan konu$malarla bütün di&er par-
tilerce de benimsendi&i belirmektedir.

Sayın C.H.P. sözcüsünün, A.P. Grupu olarak gerçekten hiç yapıcı bulmadı&ımız 
konu$masına ba$lamadan evvel, milletimiz vatanımız için en hayati bir konuyu, 
Hükümet programını anamuhalefet partisi sözcüsü olarak bir tarafa atıp; yarım 
saatten fazla bir zamanımızı heder ederek, bir polemik açma gayretini kınamak is-
tiyorum. Bir Anayasa ve tüzük meselesinin demokratik, normal, ahlâki yollardan 
müzakere ve münaka$ası açık dururken, Yüce Senatonun Sayın Ba$kanı ve Ba$kan-
lık makamını hedef tutarak, Yüce Senatonun vakarına yakı$tıramadı&ımız basit, 
ucuz ve gayri ciddî yolları zorlamalarını üzüntüyle kar$ıladı&ımızı belirtmek isti-
yorum.

Millet ve memleketimizin kalkınmasiyle yakından alâkalı bu mühim program 
üzerinde, muhalefet partisi sözcülerini ve bilhassa anamuhalefet partisi sözcüsü-
nün bu programda noksan ne var lüzumsuz ne var yanlı$ ne var zararlı ne var bun-
ları göstermesini, i$aret etmesini beklerdik. Programda hangi noktaların tahsilini 
istemektedirler, ilâve edilmesi için neleri lüzumlu görmektedirler, tavsiyeleri neler-
dir. Bunları söylemelerini beklerdik. Bunun yerine Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
bu ulvi kürsüsünü âdeta bir polemik yeri gibi kullanmaya kalkı$ı$larını kınamamak 
mümkün de&ildir.

Halktan yana olduklarını daima a&ızlarından dü$ürmiyen arkada$ımız, zabıt-
lara geçen konu$malarında, Türk Halkını cahillik, fakirlik, yoksulluk içinde kıvra-
nan kitle diye tavsif edip, ondan sonra bunlar, sizin programınızı okumu$lar da 
anlamı$lar da onun için mi size oy vermi$ler; $eklinde ki, kendine has de&erlendir-
mesiyle Aziz Türk Halkının büyük Türk Milletinin, siyasi olgunlu&una, demokratik 
haklarına ve inanı$larına, âdeta taan eder birtakım ithamlarda bulunmu$lardır. Bu 
onların müzmin, öteden beri tedavi edilemiyen bir hasta taraflarıdır. Ya millî ira-
deye inanılır, halka saygı gösterilir yahut da millî iradenin kar$ısında bulundukları 
gerçe&i kabul edilir, açıklanmı$ olur. Aziz senatörler, ben daha fazla vaktinizi ala-
rak, benden önce konu$an arkada$larımın, hakikaten yapıcı bulmadı&ım ve burada 
yanlı$ ve sakat birtakım görü$lerin tekrarından ibaret saydı&ım mütalâalarına ce-
vap verecek de&ilim. Onların aka kara, karaya ak deme itiyatlarını $üphesiz bizim 
de&i$tirmemize, tedavimize imkân ve ihtimal yoktur. Ama $u gerçek de, bilinmesi 



ve kabul edilmesi zaruri olan bir husustur. Bin türlü mü$küllere, engellere, kös-
teklemelere, $a$ırtma çabalarına ra&men Cenabı Hakkın bah$etti&i yüce iz’an ve 
aklıselimle cahil diye taan ettikleri, ama kendilerinin yıllar boyu ihmal edip cahil 
bıraktıkları büyük milletimiz, bize ikinci defa büyük güven ve teveccüh göstermi$-
tir. Onlar milletimize bu yüzden taan etsinler, biz Adalet Partisi ve onun yeni Hü-
kümeti olarak yüce halkımıza sonsuz $ükran borçluyuz.

Parlâmento içi ve Parlâmento dı$ı bütün yurt sathında tam mânasiyle gerçek-
le$tirmeyi gönülden istedi&imiz birlik, beraberlik, huzur ve karde$lik atmosferi için-
de vaatlerimizi yerine getirerek, görece&imiz hizmetler ve ula$aca&ımız ba$arılarla 
aziz milletimizin teveccüh, güven ve sevgisine lâyık bulundu&umuzu ispat etmek 
için, daima yeni Hükümetimizin yanında bulunmak. Adalet Partisi Grupu olarak 
hem borcumuz hem de vazifemizdir. Gerçekleri gölgelemeye çalı$an ve onun için 
de ciddiyetten uzak bir uslun ile burada istihza edilmeye yeltenilen “bir Türkiye’ye, 
yeni bir Türkiye daha katmak” azmimizin vesikası ve taahhütnamesi olan yeni De-
mirel Hükümetinin bu programını genç, dinamik, idealist arkada$larımızın, cümle-
mizin, yardım ve i$birli&i ile gerçekle$tireceklerine tam bir inancımız vardır.

Cenabı Hak samimiyetle bu millete hizmet etmek istiyenleri daima muzaffer 
kılmı$tır. Bunun en tarihî ve $ahane örne&i Atatürk’tür. Türkiye’mizi ve milletimizi 
onun i$aret etti&i yüce hedefe yüceltmekte samimî olanların hizmet ve davalarında 
ba$arıya ula$acakları $üphesizdir. Kendisini yaratana ve kendisine güç ve kuvvet 
verene gönülden inanan insanlardan kurulu genç ve dinamik yeni Demirel Hükü-
meti, yurt hizmetlerinden bu tarihî devrede, gerçekle$tirebileceklerini sıraladı&ı bu 
gerçekçi programiyle hizmet yoluna çıkmı$tır. !nananlar ba$aracaktır.

Yüce Senatoyu Adalet Partisi Grupu adına saygı ile selâmlar, genç yeni Demirel 
Hükümetine grupumuz adına ba$arılar dilerim. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Yıldız grupunuz adına tekrar söz istediniz? Buyurun.

M"LLÎ B"RL"K GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba$-
kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; Sayın Ba$bakan beni bu konu$maya 
ça&ırmasa idi huzurunuza çıkmıyacaktım. Grupumuz adına görü$lerimizi bildirdik. 
Ki$isel görü$lerimizi de arkasından arkada$lar açıklıyacaklardır. Konu$maya beni 
ça&ırdıkları için bu konu$mayı yapmak üzere huzurunuza çıktım.

Sayın Ba$bakan hiçbir $ey yokmu$çasına, güven telkin eden ve çok açıkça söy-
lenenleri reddeden bir davranı$la, kürsüde konu$tular. Kendisini ve partisini güç 
duruma dü$ürürsem kusur bende de&il. Elbette gerekli kar$ılı&ı vermek zorunda-
yım. Verece&im örneklerle de kimi ki$iler yahut kurumlar rahatsız olursa, onun ku-
suru da bende de&ildir, örnekleri zaten pek fazla da yapmıyaca&ım, gerekirse daha 
ço&unu getirmek üzere, $imdi belirgin söylediklerimizi kanıt $eklinde do&rulıya-
cak, çok yaygın bilinenlerden bir kısmına dokunaca&ım.

Arkada$larım, biz sorumlulu&unu kavramı$, dedikodu için kürsüye çıkmak iti-
yadı olmıyan ve söylediklerimizin daima bir hesapla$ma sonunda; kim do&ru, kim 



yanlı$ söylüyor denkle$mesini ve de&erlendirmesini de istiyerek kürsüden inen ar-
kada$larınızız.

Biz burada, Sayın Ba$bakanla ben, grup adına, belki biraz sonra da konu$ula-
cak, birkaç kez oldu, bu birimizin ak dedi&ine birimiz kara diye konu$tuk. Bunda 
ikimiz de haklı olamayız. Bunu bir kez daha, çok defa yaptık ya, en belirgin bir kez 
daha, millî e&itim konusunda genel görü$me, sonra da ara$tırmaya çevirdi&imiz 
istemimiz üzerinde yapmı$tık. Diyoruz ki, ulus kar$ısında konu$tuk, bütün Türk 
ulusu bizi dinledi; arkada$larımız dinledi, kar$ılık bekliyor. Çok iddialı konu$ma-
lar oldu, suçlamalar oldu, müfteri lâfları kullanıldı, suçluları koruyorsun lâfı söy-
lendi, ben söyledim, o dar kar$ısını söyledi. Aynı $ey eskiden de yapıldı&ı zaman, 
Hükümet üyeleri, parti sözcüleri bütün söylediklerimizi reddettiler. Kimi iyi niyetli 
arkada$lar, koridorda gördün mü, dediklerinin hepsi yanlı$mı$, Sayın Millî E&itim 
Bakanı yahut da $u özellikle, onda çok uzun sürdü, böyle söyledi. Ben de dedim 
ki, be$ dakika konu$aca&ım onun gere&ini yapmanızı rica ediyorum. Biz yaptı&ı-
mız buradaki konu$mada, ileri sürdüklerimiz, aslında insafla dü$ünülürse, seçim 
propagandası yapıldı&ı zaman bizzat iktidar partisinin üyelerinin birbirlerine yap-
tıklarından hafif. Çok daha a&ır suçlamalar okuduk, birbirlerine ve o suçlamaları 
yapanların bir kısmı bugün parlâmentoda. Bir tarafı bunun yanlı$tır. Veya iki taraf 
da do&rudur; o zaman ikisi de suçlu. Bir taraf yanlı$sa o suçlu, öbürü haklı. Ama 
her halde bu suçlu. Birbirini o kadar a&ır suçlayanlar bugün Meclistedirler. Önce 
bunu tesbit etmek isterim. Bu kadar a&ır $ekilde, hiçbir zaman o lafları biz burada 
kullanmadık. Birbirini vuranlardan söz etmiyorum; a&ır $ekilde suçlayanlar Mecli-
se gelmi$lerdir. Onlardan ya ikisi de suçludur. Ya biri kusurludur. Ama her ikisi de 
bugün iktidar partisi içinde Parlâmentodadırlar.

Önce bizim Hükümete yardım yönünden, Sayın Ba$bakanın ça&rısına seneler-
den beri katıldı&ımızı, fakat bir kar$ılık görmedi&imizi söylemek isterim. Birçok kez 
sizi de a$ıyor, hattâ sizin içinizde bunları benimsemiyen insanlar da çok oldu&unu 
biliyoruz. "öyle i$ler vardır, bunları meydana çıkaralım dedik, ara$tırma önergeleri 
verdik, hiçbirisini kabul ettiremedik. Bugün Sayın Ba$bakana da sunuyorum. Sena-
to gündeminde pek de yüz a&artıcı olmıyan i$ler için 5 tane önerge vardır; ara$tır-
ma önergesi.

Birisi Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat tarafından Amerika Birle$ik Devletleri 
Hükümetiyle T.C. Hükümeti arasında Karadeniz Bakır kompleksine ili$kin, ara$tır-
ma istiyorlar.

Ulusal yararlarımıza aykırı olması niteli&inden ötürü bunu uzun uzadıya yaz-
dık. Yanlı$ do&ru ara$tırma istedik. Kabul edilseydi bu iddialardaki hak ve haksızlık 
meydana çıkar.

Sonra bugün üzerinde 9 ay geçmi$, kanlı Pazar olayları ve ona benzer asayi$-
sizlik yüzünden Senato ara$tırması istedik. !kinci madde olarak, hâlâ görü$emiyo-
ruz. Senatoya teklif ettik; bir gün daha fazla çalı$alım, yürütmeyi denetimi yapa-
lım, teklifi ben yaptım, kabul edildi fakat o gün de bu yaptırılmadı. Öbür konularla 



kapandı. "ubat 16’da bugüne 11 Kasıma kadar süren koca bir devre. Türkiye’de her 
tarafa yaygın etkiler yapan bir olayın denetimini, ara$tırmasını yapamadık, ilerde 
yine görü$ece&iz, söyliyece&im konularda a&ır $ekilde Hükümetin suçlu oldu&una 
dair örnekler verece&iz...

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Hani suiistimal yapanları söyleyecekti-
niz?

AHMET YILDIZ (Devamla) — Müsaade edin bu ara$tırma yapılmadı. !ve-
di etmeyiniz onları da söyliyece&im. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüne$’in, Partizanlı&ın örne&i kötü bir tutum yüzünden Diyanet !$leri Ba$kanlı-
&ının yardımcısı hakkında, uzun uzadıya üzerinde durdum, önerge verdi, ara$tırma 
var hâlâ duruyor.

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca’nın Kayseri’de vuku bu-
lan hâdiselere, aynı $eyleri söyledi kar$ılıklı cevap verildi. Yine Mehmet Özgüne$’in 
!ller Bankasındaki yolsuzluk yüzünden istedi&i ara$tırma yine 7’nci madde olarak 
duruyor. "u anda uzun süre görü$ülmeden yatan 5 tane belirtti&imiz kusurları kap-
sıyan ara$tırma önergesi, bu kâ&ıtta.

"imdi geliyoruz, bir ara$tırma önergesi kabul edildi. Kar$ılıklı tartı$malar oldu, 
özel yüksek okullar için örnekler verece&im, sayısız, suiistimallere kanıt olacak 
raporlar okuyaca&ım. Bunlar bir tanesi kabul edildi. Dedi&imizden daha kötü bir 
durum, raporda okundu. !mzalıyan ço&unluk A.P.’lidir. Biz imza etmedik raporu. 
Ço&unlu&u A.P.’sinden olanların birkaç tanesini okuyaca&ım, vaktinizi almıyaca-
&ım, onun altında ne yattı&ım hepiniz burada da de&erlendireceksiniz. Kanunsuz 
açılmalar, bakanın kanunsuz karı$maları, birbirlerine sevinç telgrafları, onları oku-
yaca&ım raporda hep imza edilmi$ A.P.’lilerle. Yolsuzluklara belge olacak bir sürü 
bilgiler koca raporda yatıyor.

Boraks ara$tırması istendi. Orada ulusal kaynaklarımızın kötüye kullanıldı&ı, 
ulusal yararlarımıza aykırılı&ı meydana çıkaran rapor, Yüce Senatoya geldi.

"imdi size demin de arz ettim belgeler kesin, tanıtlar kesin olmadıkça insan-
ları kürsüye tek tek getirmek de&il, olayları getirmek mümkün olur. Çünkü burası 
mahkeme de&il. Mahkeme ara$tırması de&il, ama olay var, kamuoyunun önünde.

Burada Sayın Fehmi Alpaslan uzun uzadıya konu$tu ve çok kesin konu$tu. Bu 
dediklerimin yapıldı&ını, rahatsız edici, kendisi de rahatsız olucu bir sıkıntı içinde 
burada söyledi. Sayın Ba$bakanla görü$tü. Ne oldu? Aynı $eyleri söyledi.

Sonra daha yakında Jokey Klubü Ba$kanı, Devlet büyüklerine ili$kin, kimse 
bilmiyorum isimlerini, büyük suçlamalar yaptı. Jokey Klubü Ba$kanı. Suiistimaller 
üzerine yararlar üzerine konu$tu. Açıklanmamı$ ki, hepsini bileyim. Ama kamuo-
yu, gazeteler yazdı.

Zeytinya&ı hikâyelerini bırakıyorum. Fakat Sayın Topalo&lu burada i$te tu-
tanaklardan çıkardı&ım özetini 726 bin dolara varan Romanya, Rusya, !talya’dan 



alınan petrollerde rayiç üstünden, kusur anlamına izah etti ve Sayın Bakandan kar-
$ılık istedi. 726 bin dolar. Tutanaklarda, bunların hepsini söyledi.

Sonra gazetelerde, sayfa sayfa, ton ton okuyoruz teneke ithali yolsuzlu&u. Bu 
ne ile olur? Haksız bir izin olmu$; yazıyor gazeteler, kimse de yalanlamıyor. Bel-
geler, isimler, tarihler, tonla yazılı. Sonra bunu aynı zamanda Ere&li Demir Çelik 
gibi resmî bir kurulu$ Hükümete de yazıyor. Öyle oldu diyor. Bu arada gazete yine 
yazıyor; bir bakan bu yüzden de&i$ti diyor. Do&ru, yanlı$. Ama ara$tırmaya de&er 
bir konu. Bir resmî kurulu$. Kanunsuz, usulsüz çıkar sa&lanmı$tır, ithal edilmemesi 
gereken tenekeleri ithal edilmi$tir, diyor ve yine gazeteler yazıyor; “kurulu$tan son-
ra bakan de&i$mi$” diyor. Yanlı$, do&ru ben de&i$tirmedim. Ama bunların hepsinin 
meydana çıkması için her halde bir noktaya varmak gerek. Yoksa ben var diyece-
&im, birisi çıkacak yok diyecek, ortada kalacak, bu i$ yayılıyor.

!lâç yolsuzlu&u artık sayfalar doldurdu. !ller Bankasını söyledim. Gazetede 
okudum. Memur statüsünde 80 ki$i, yüksek mimar ve mühendis, yolsuzluklar, 
$irketin yaptıkları, genel müdürün yaptıklarına ili$kin partizanlık ve yolsuzluklar 
hakkında rapor veriyoruz, diyor. Atanmı$lar, de&i$tirilmi$ler, atılmı$lar diye yine 
$ikâyetleri gazetede okuyoruz. Nasıl çıkar bu meydana? Ben evet, o hayır demekle 
çıkmaz. Benim elimde Trabzon’da E&itim Enstitüsü, çimento fabrikasındaki lâflar 
artık her tarafta söyleniyor, örnek veriyorum ben.

Diyanet !$leri Yardımcısı, söyledi&im gibi, kaç kez söyledik. Kanuna aykırıdır, 
yüksekö&renimi yok. !stanbul Müftülü&üne atanmı$, oraya gitmiyor, burada duru-
yor. Bulunmaz bir adam mı, Türkiye’de ba$ka yok mu? !llâ böyle yüksekö&renimi 
yapmıyan bir kimse Diyanet !$leri Ba$kanlı&ını mı yönetecek? Partizanlık de&il, 
yahut bunda ba$ka bir hile yoktur, nasıl diyebilirsiniz? Söyledik Sayın bakanlara, 
raporlar verdik, Diyanet !$leri Ba$kanlarının yazılarını götürdük, bakın Ba$kan 
$ikâyet ediyor, bunun için böyle diyor, niye bu adam duruyor, ba$ka bir adam bu-
lunmamı$ mı Türkiye’de, niye yapı$ılıyor bu adama? Bütün bunlar, olaylar, sonra 
birçok partizanlık örnekleri; sayısız. "imdi en son bile, üç dört tane en yüksek ka-
deme; genel müdür. Denizbank, !ller Bankası, bilmem ne genel müdürü, filân hepsi 
seçimi kaybedenler hemen oraya aktarılmı$, oturmu$, partizanlık de&il de nedir 
bunun adı? Hemen oradan oraya geçmi$, kaybetti eyvallah, yeri hazır. Bu söyle-
diklerimiz arkada$lar, birkaç örnektir, birkaç delildir, açıklanacak çok $eyler vardır. 
Nice insanlar bekliyor, ama e&er güveniyorsanız, ben size çok daha kolay yol teklif 
edece&im, ikimizin de bir $ey diyemiyece&i veya kamuoyunun da hiç reddedemiye-
ce&i bir usul; Senato ara$tırması yaparız, çok kolay. Ben hazırım, aramaya, çalı$ma-
ya ba$kası da Senatördür, bu lâfları i$itti&i zaman rahatsız olan kimseler de katılır, 
hiç Hükümet de rahatsız olmaz, çalı$mak istemiyen de çalı$maz, biz hepimiz bu 
ara$tırma komisyonuna üye olmaya hazırız. Var mı ba$ka bir $ey? Bu ara$tırma-
da herhalde hiçbir $ey icadetmiyece&iz; gidecek, belgelerle, raporlarla, kayıtlarla, 
emirlerle, bize verilen $eyler üzerinde çalı$aca&ız. Yardıma hazırız, alkı$lıyan A.P.’li 
arkada$lara arz ediyorum. Sayın Ba$kanın bu kadar açık reddedi$ini çak güzel ya-
ratıcı bir hava olarak alkı$ladınız, tarih beni ikinci kez oluyor, aynı iddia ile buraya 



çıkartmı$. Sayın eski Millî E&itim Bakanına dedim ki; e&er güveniyorsanız elimde 
dosyalar, getirdim, bunların içinde yazık TÖS’den, Ö&retmenler Federasyonundan, 
ö&retmenlerden aldım geldim, dosyalar. Hepsi yüzde yüz do&ru olmıyabilir, sizin 
söyledikleriniz de do&ru olmıyabilir. Ama e&er güveniyorsanız bir kurt yeni&i yok-
tur diyorsanız, bu söylediklerimde, isim isim, tarih tarih vererek ara$tırma yapa-
lım. Ara$tırma yaptı&ımız zaman i$i olanlar gitmez, bu i$i, bu vatanseverce hizmeti 
Devleti bu kirlerden temizlemek istiyen insanlar, hiç de burada oturmaz, gider, ça-
lı$ır. Ben hazırım. Belgelere dayanalım diyoruz; böyle, burada i$te öyle oldu, böyle 
oldu demiyelim, belgelere dayanalım.

Ara$tırmaları kabul etmeyiniz, i$imiz var, çıkan olaylardan bir iki tanesini oku-
yaca&ım, soraca&ım ne yaptılar? Hiçbir $ey yapmayın ama, yok böyle bir $ey...

Atanmalarda belirtti&imiz insanlar böyle gidecek, ona da bir $ey yok, sonra çı-
kacaksınız kürsüye yok diyeceksiniz, ya&ma yok öyle yok demekle i$ler yok olsaydı 
her $eye yok derdik olurdu...

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Var dedi&inizi ispat ediniz.

AHMET YILDIZ (Devamla) — !spat etme yolunu söylüyorum.

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Yok; bir $ey yoksa, size ne yapılacaktır? 
O kadar me$gul edeceksiniz.

AHMET YILDIZ (Devamla) — E&er güveniyorsanız, abdestinizden $üpheniz 
yok ise, (Yok sesleri) Hah yoksa, abdestinizden $üpheniz, o zaman güveniyorsanız, 
bu Ara$tırma Komisyonunu kurarız. Yok söylüyorsanız bu suçlamalardan, bize ya-
pılan suçlamaları, faizi ile iade ediyoruz. Ya o suçlamaları faizi ile geri alırsınız, kim 
alıyorsa, veya bu ara$tırmayı kabul ederseniz, ayıplar meydana çıkar, suçlular bu-
lunur. Yok...

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Bir $ey yoksa size ne yapılacaktır?

AHMET YILDIZ (Devamla) — En büyük fırsat elimizdedir, söz verin, 
Türkiye’de esaslı bir fırsat elimize geçmi$tir.

"imdi soruyorum, arkada$ım diyor ki, yoksa hiçbir $ey? Sayın A.P.’lilerin ço&u-
nun imza ettikleri raporu okuyorum; hiçbir $ey yok, birkaç tanesini okumıyaca&ım. 
Son rapor bu, bir tane, örne&in diyor; Bakanlık tarafından, Millî E&itim Bakanlı&ı 
tarafından, Ticari ve !ktisadi ilimler özel Yüksek Okulu ile Mühendislik ve Mimarlık 
Okulu gibi birbirinden mahiyet itibariyle tamamen farklı okulların, yasaktır, çünkü 
kanunda, aynı bina içinde açılıp i$letilmesine müsaade edilmi$ oldu&u gibi, bâzı ö&-
retim kurumlarının i$hanlarında kolacı, terzi, berber, temizleyici, avukat yazıhane-
si, mecmua idaresi gibi çe$itli i$yerlerinin arasında açılmasına izin verilmi$ oldu&u 
tesbit edilmi$tir, belgeler. Ancak okullara açılmak izni verilmek üzere kurulan bâzı 
uzman heyetlerinin bu konu üzerinde kurdukları ve aynı bina dâhilinde reklâm bü-
rosu, $oför sendikası, avukat yazıhanesi gibi büroların bulundu&u ve üst katında da 
mal sahibinin ikâmet etmekte oldu&u bir binada okul açmanın ö&retim ve e&itim 
ciddiyetiyle ba&da$amıyaca&ı hususunu raporlarında açıkça ifade ettikleri, uzman-



lar buna ra&men raporda böyle söylüyor, buna ra&men bu durumun düzeltilmesi 
için her hangi bir tedbir alınmadı&ını biliyor, yani rapor gelmi$ bir tedbir yok...

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Bunlar görü$üldü...

AHMET YILDIZ (Devamla) — Alınmadı&ı, gerek dosyalar üzerinde yaptı-
&ımız incelemeler, gerekse okulları ziyaret sırasında mü$ahedelerimizle sabit ol-
mu$tur. Kanımızca bakanlık tutumu ile sadece kanuna de&il e&itim anlayı$ının da 
dı$ına çıkmı$tır unutuyorsunuz.

Yine uzmanlar heyetlerinin...

OSMAN SAL"HO%LU (Sakarya) — Bunlar görü$üldü.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Rahatsız olmayınız, rahatsız olmayınız. Yine 
uzmanlar heyetinin okullara ö&retime ba$lama izni verirken kitaplık konusunda 
çok toleranslı hareket ettikleri, kanunun öngördü&ü beden e&itimi imkânları üze-
rinde ise hiç durmamı$ oldukları dosyalardaki raporların tetkiki sonucu meydana 
çıkmı$tır. Bütün bunlardan ayrı olarak bâzı raporlarda, ö&retime ba$lama izni isti-
yen okulun laboratuarları ile ders araç ve gereçlerinde eksikler alınmadan, ö&retime 
ba$lama izninin verilmesi mümkün olamıyaca&ı belirtilmesine ra&men, raporlarda, 
aradan bir ay gibi kısa bir zaman geçmeden, ikinci bir heyet kurulmak suretiyle ö&-
retime ba$lama izni verilmi$tir; belge 8. Belgeyi de okuyayım da, altındaki heyecana 
da bakın. Heyecan var altında. Diyor ki, belge; okulun dosyasındaki yazı$maların 
tetkikinden, okulun açılma izni almak için çok geç müracaat etti&i, bundan sonra 
ö&retime ba$lama izni vermek üzere 20 Kasım 1967 tarihinde okula giden uzman-
lar heyetinin, fizik, kimya, teknoloji ve malzeme lâboratuvarlarını yeterli bulmı-
yarak gerekli raporu vermedikleri, anla$ılmı$tır. Bunun üzerine okul kurucusu ile 
okul müdürünün Bakanlı&a müracaat ederek, uzmanlar istemiyor, bu karara itiraz 
ettikleri ve bakanlı&ın da yeniden bir uzmanlar heyeti, bir tane daha kurmak sure-
tiyle, ilk rapor tarihinin üzerinden bir ay dahi geçmeden okulu bir kere daha ince-
lettirdi&i ve bu ikinci heyet tarafından verilen rapor üzerine 19.12.1967 tarihinde 
ö&retime ba$lama izni verildi&i tesbit edilmi$tir. Olmaz, olmaz, herkes ba&ırıyor 
ikincisi de yine izin veriyor. Ancak bu arada bâzı kimselerin, bu raporu okuyorum, 
ancak burada bâzı kimselerin Ankara’ya giderek bu konu ile u&ra$tıkları ve meseleyi 
Bakanlıkta takibettikleri de okul dosyasında görülen...

BA$KAN — Sayın Yıldız, bu konu Cumhuriyet Senatosunda müzakere edildi 
neticelendirildi, $imdi bunun üzerinde tekrar müzakere yürütmenin lüzumu yok 
zannediyorum.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Ba$bakan bunu dinliyor. Dedi ki, belge 
verin, kanıt verin bir sürü sayıyorum, bunlar ne ile olur?

BA$KAN — Çok rica ederim, bunu burada kısın, bunu hulâsa yapacaktınız. 
E&er belge üzerinde birkaç satırlık bir $ey konu$mak lazımsa geliyorsa hulasaten 
sonuç verin...



AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkasından bakın, okulun yönetmeli&i imza-
ya girmi$tir, ö&retime ba$lama mucibinin de yazılmı$ oldu&unu müjdelerim. Resmî 
müsaadeyi vekil imzaladı, gözünüz aydın. Yıldırım. Bu kadar ivedi i$ler yapılır ise 
ve bütün bu haksızlıklar örtülür ise arkada$larım, rü$vet, suiistimal dediniz, bakkal 
alı$ veri$i de&il, bu kadar usulsüzlükler üzerinde inadedince ve bu usulsüzlükle-
ri de&i$tirmemekte ısrar edince, bunun altında bir kurt yeni&i olmasını söylemek 
dürüstçe bir harekettir. Hayır öyle de&ildir demek suçluyu korumaktır. Belirli ka-
nıtlar ortada iken, bu kadar inatla ısrar ederken, yıldırım telgrafları ile giderken, 
vermeyin açmayın, açamazsınız diyen uzman raporunun ikincisi gönderiliyor, o da 
istemiyor, A.P.’li arkada$larım da imza etmi$ bunu, ben söylemiyorum, ço&unlu&u 
A.P.’li olan arkada$lar; ne yapıldı bunun üzerine, peki $imdi onu soruyorum? Bize 
haber verin ne oldu. Yok. Bu i$in bütün kusurlusu olan Bakan yer de&i$tirdi. Tarım 
Bakanlı&ına gitti. Bu mudur denetim? Meydana çıkan suçların kar$ılı&ı bu mudur? 
Soruyorum size, elinizi vicdanınıza koyun. Bütün bunlar oldu, okundu, görü$ül-
dü, bitti i$. E... bu suçlar ne? Bu okullar, bu rezalet nereye gitti? Uyudu, gitti. Böy-
le diyeceksiniz, uyuyacak bunlar, sonra çıkacaksınız burada rahatça, böyle bir $ey 
yoktur, yapanlar müfteridir. Ya... Müfteri diye iade ediyor. Bunu yaparsanız mesele 
yok, çıkar meydana, kim suçlu, kim müfteri meydana çıkar.

ORHAN KOR ("zmir) — Suçluyu mahkemeye verin.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hükümet var, ortada. Hükümeti biz emrimi-
ze almıyoruz, Devletin; ihtar ediyoruz, Yasama Organıdır, burası. Burası mahkeme 
de&il. "imdi buraya bakın, kürsüden indi arkada$ım, “dayanaksız konu$uyorsunuz” 
dedi. Sayın Teveto&lu bu da sizin için dayanak i$te. Kitaplarınız 5-6 bin tane satıl-
mı$, yazıyor. Bir yere üç liraya verilmi$, bir yere de elli liraya verilmi$.

BEL"% BELER ("zmir) — Kaç defa söylediniz?

AHMET YILDIZ (Devamla) — !$te, belge istedi, “dayanaksız konu$uyorsu-
nuz.” dedi. Bende dayanak getirdim. Kendisinin i$ine yarar diye, dayanak getirdim.

FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Bu mu senin belgen?

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir Bakanlık bile sadece 3.490 tane almı$. Bü-
tün bunlar ortada.

FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Yalan, yalan, 3.490 tane oldu&u yalan. Bu-
rada belgeler okursunuz, sonra Cumhuriyet savcılı&ından istenirsiniz ve $ehir dı$ı 
kaçarsınız.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yazıyor burada, bunların hepsini. Bana da gel-
di o kitap...

BA$KAN — Sayın Yıldız, $ahsa müteveccih konu$mayın, çok rica ederim.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Dayanaksız dediler de, bir dayanak olsun diye 
söylüyorum; rahatsız olurlar diye bir dayanak olsun diye, söyledim.

"imdi arkada$lar, komisyonlarda aynı $eyleri söylemi$iz, demek düzelmiyor da 
söylüyoruz, aynı $eyleri.



Anayasada de&i$iklik istemiyoruz. Anayasada de&i$ikli&i programda açıklanan 
amaçlar yönünden tenkid ettik. Belirttik, ne istiyor, niçin istiyor? Yargıdan rahatsız 
oluyorum demek istiyor. Danı$tay müktesep haklar dı$ında hiçbir ithal yapmasın 
diyor. !stedi&imi istedi&iniz yere verelim diyor. Bu mudur? Yalnız kazandı&ı maa$la 
mı bir kimse Devlet memurlu&undan de&i$me dayana&ı olur? Ba$arılı çalı$ıyorsa, 
dürüst çalı$ıyorsa, mutlaka de&i$tirmek için bir gerekçe yok ise ki - bu gerek tarafsız 
organların verece&i rapordur. - Yok ise, efendim, ben senin maa$ını veriyorum da, 
oradan alırım seni, öbür tarafa veririm demek hakkına kazanmak için Anayasayı 
de&i$tirmek isterseniz, demin de belirtti&im gibi, bütün bu konuları istemiyoruz. 
Yoksa Anayasada haklı bir de&i$iklik olur, ona bir lafımız olmaz. Burada bir haksız 
de&i$iklik var. Efendim, bir kaç gün evvel de&i$iklik olmu$. Evet, söylüyoruz o de-
&i$iklik - tarih kaydedecek - Anayasayı dinamitlemi$tir. Yine söylüyoruz. Siz kabul 
ettiniz. Biz bu görü$teyiz, siz o görü$tesiniz. Tarih ikimizin de tutanaklardaki yeri-
ni tesbit etmi$tir.

"imdi arkada$larım, sonuç: Böyle havada yermeler, reddetmeler elbette ki inan-
dırıcı olmıyabilir. Ne bizim söyledi&imiz yüzde yüz inanılsın diye iddia ediyoruz. Ne 
de Hükümetin söylediklerine inanabiliriz. Olaylar, basına, kamu oyuna yansıdık-
tan, ki$iler isimleri ile, olaylar rakamları ile, tarihleri ile belli olduktan sonra yapıla-
cak i$ - Çünkü $üphe de&il, açıkça diyor - yapılacak i$ meydana çıkarılmasıdır. Bunu 
meydana çıkarma cesareti göstermiyenler hesap vermekten kaçınanlardır. Onlar 
ne kimseye müfteri diyebilirler, ne de alnım aktır diye ö&ünebilirler.

ORHAN KOR ("zmir) — Hepimizin alnı aktır, seninki kara.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hesap vermekten korkan... !$te alnınız ak ise, 
kabul ediyor iseniz, size karı$mıyorum, ki$ilerle ilgim yok, benim. Olayları söylü-
yorum. Sizinle, elbette tek tek kimse ile hesabım yok. Ben bir iktidar tutumu söy-
lüyorum, içinde olaylar söylüyorum. Bu olaylarda belki en suçlu sandı&ım kimsede, 
suç de&il de, ba$kası suçlu çıkar. Ama olay ortada diyorum. Yoksa ki$ileri suçlama 
hakkım yok ki, bir mahkeme kararı yok, elimde. Siz nerden çıkarıyorsunuz? Öyle 
ise, böyle bir durum kar$ısında olunca olayı da söylemeyi engel...

ORHAN KOR ("zmir) — Siz vatan hainisiniz.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ne diyorsunuz anlıyamadım?

ORHAN KOR ("zmir) — Vatan hainisiniz diyorum.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Siz ba$ka bir yere gidin. Buraya yakı$madınız.

ORHAN KOR ("zmir) — Siz yakı$mıyorsunuz. (A.P. sıralarından gürültüler)

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben vatan u&runa kelle koydum, sen de mide 
koydun. Aramızda fark bu. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler) Ya, ya&ma var?

BA$KAN — Sayın Yıldız, zatıâliniz...

AHMET YILDIZ (Devamla) — Vatan haini diyor bana.

BA$KAN — Çok rica ederim, $ey yapıyorlar.



SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Sayın Ba$kan, kabahat sizin, susturmadı-
nız. Üç defa vatan haini dedi.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Kaç defa söyledi, Sayın Ba$kan.

Z"HN" BET"L (Tokat) — Kürsü hürriyeti var, orada konu$an kimseye hain 
diyemez. Kürsü hürriyetini kimse ihlâl edemez. Vazifenizi yapın.

BA$KAN — Çok rica ederim Sayın Betil, ben yapıyorum efendim vazifemi; çok 
rica ederim, i$i havalandırmayın efendim.

Z"HN" BET"L (Tokat) — Kürsüden konu$ana kimse hain diyemez, dedirte-
mezsiniz.

BA$KAN — Arkada$ın üzerinde, idare âmiri arkada$lar ilgi gösterdiler. Ben 
de yaptım.

Z"HN" BET"L (Tokat) — Fakat, kürsüden konu$ana hain diyemez. (Adalet 
Partisi sıralarından bir ses, “onları kötü yola siz sevk ettiniz” “salak herif, sus be!”)

SELÂHATT"N ÖZGÜR (Tabiî Üye) — “Sus be” yakı$ır mı bu Senatoya? Ne 
demek bir senatöre kalkıyor “hain” diyor.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Biz de söylüyoruz...

SELÂHATT"N ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Biz de söylesek ne olacak?

BA$KAN — Çok rica ederim Sayın Özgür, siz sakin olun. !$te orada idare âmiri 
arkada$lar var, sustururlar. Çok rica ederim.

Sayın Yıldız siz de cevap vermeyin efendim. Siz devam buyurun. (Adalet Partisi 
sıralarından gürültüler)

AHMET YILDIZ (Devamla) — Biz burada namus temizlemeye varsanız, na-
mus temizliyelim diye tekrar ettik. Kaçtınız. !$te tekrar ediyorum; e&er istiyorsanız 
namus temizlemesi yapalım... (A.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın Yıldız kar$ılıklı konu$mıyalım.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ya&ma yok, Devleti soyacaksınız, soyduracak-
sınız, sonra da gelip tahrik ediyorsunuz, diyeceksiniz. Ya&ma yok. (Adalet Partisi 
sıralarından “soyguncu sizsiniz” sesleri, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) Bu 
sözleri söyliyenlere iade ediyorum; müfteri diyen müfteridir yahut namusu ile he-
sap verir. Ya&ma yok. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler, C.H.P. ve Millî Birlik Gru-
pundan alkı"lar)

Haddinizi bilin, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... (Adalet Partisi sıraların-
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BA$KAN — Efendim, çok rica ederim, bu kar$ılıklı konu$maları bırakalım.

Buyurun Sayın Ba$bakan.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta Milletvekili) Sayın Ba$kan, 
Yüce Senatonun de&erli üyeleri huzurunuzda biraz evvel görü$en Sayın üyenin or-
taya koydu&u hususları teker teker cevaplandıraca&ım.



Bunlar nelerdir? Evvelâ Senatoya ara$tırma önergeleri verilmi$ de, bu ara$tır-
ma önergeleri henüz sırası gelip, be$ altı tanesi gündemde; karara ba&lanmamı$ 
da, bunların içerisindeki iddiaların hepsi do&ru imi$ de... E… o zaman ara$tırma 
yapılmasına lüzum yok ki, Senatonun iradesine lüzum yok ki. Böyle farz etti&iniz 
takdirde, bunun adına “Öküzün altında buza&ı aramak.” derler.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Kim böyle söyledi ki, Sayın Ba$bakan?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem senatörler, 
benim maksadım havayı gerginle$tirmek ve Yüce Senatonun bu zamana kadar alı-
$ageldi&imiz seviyeli görü$me tarzını bozmak de&ildir. Benim maksadım, ortaya 
iddialar atılıyor, bunlar konu$ulacak. Sadece söyliyen söyleyip gitmiyecek. Söyliye-
nin yakasına yapı$aca&ız. Bu da bizim hakkımız. Bu kürsü hürse, bu kürsüde herkes 
hür. Yani, memleket vazifesini üstüne almı$ olanlar da hür, murakabe fonksiyonu-
nu yapanlar da hür, iktidar kanadına, muhalefet kanadına mensubolanlar da hür. 
Hepsi hür.

"imdi, ortaya atılan iddialar nelerdir? Bakır mevzuu, Karadeniz bakır komp-
leksi, memleketin millî menfaatleri haleldar olmu$. !ddialardan biri bu. Yani, bu da 
bir ara$tırma önergesine ba&lanmı$, Yüce Senatonun gündeminde. Görü$ürsünüz, 
karar verirsiniz, olmu$ mu olmamı$ mı? Olmu$sa bunun ne gibi bir neticesi olacak-
tır? Ona da karar verirsiniz.

Özel okullar ile ilgili ara$tırma. Görü$ülmü$, burada söylenen $eylerin hepsi 
cevaplandırılmı$, zabıtlara geçmi$.

E... $imdi, sadece siz kendi söyledi&inizin do&ru oldu&unu ifade eder, verilen 
cevapların yanlı$ oldu&unu ve hakem vaziyetinde bulunan buradaki Yüce Heyetin 
hakemli&ini kabul etmezseniz bu münaka$alar bitmez.

M. $ÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Kim hakem, Ba$bakan? (A.P. sıraların-
dan “Senato” sesleri)

BA$KAN — Çok rica ederim, Sayın Özkaya. Efendim, müsaade eder misiniz, 
bir $ey arz edeyim.

Sayın Ba$bakan, burada vâki her türlü konu$maları, $urada sükûnetle dinledi-
ler. Müsaade edin de Sayın Ba$bakan da konu$sunlar, hepimiz de sükûnetle dinli-
yelim, efendim. Rica ederim,

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Bravo Ba$kan.

BA$KAN — Buyurunuz, efendim.

REFET RENDEC" (Samsun) — Dinlemek istemiyorsanız dı$arıya çıkın.

SELÂHATT"N ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sen sus.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın Ba$bakan cevap verecek vazi-
yettedir. Arkada$ların onun namına cevap vermesine lüzum yok.

BA$KAN — O zaman müzakere cereyan etmiyor, demektir. Senatonun 
sükûnetini bozmıyalım efendim, çok rica ederim. Buyurunuz.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ne olmu$? Diyanet !$leri 
Reis Muavinli&ine tâyin edilmi$ bulunan bir devlet vazifelisi hakkında ara$tırma 
istenmi$. Henüz sırası gelmemi$, münaka$ası yapılmamı$. Bunun sırası gelir, mü-
naka$ası yapılır. Bu kürsüden müdafaa durumunda olan ki$iler müdafaa hakkını 
kullanır. Çıkacak neticeye göre de Yüce Senatonuz karar verir.

Ne olmu$? Seçimleri kaybedenler tâyin edilmi$ ki, bu konuya ayrıca dönece-
&im.

Trabzon’da Çimento Fabrikasında birçok sözler varmı$.

!ller Bankasından $ikâyet olmu$. 80 tane mühendis ve mimar bir araya gelmi$, 
yolsuzluklar hakkında rapor vermi$ler.

MUSTAFA DEL"VEL" (Hatay) — Hakem ücreti var.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !lâç yolsuzlu&u basında 
sayfalar halinde dolu imi$.

Teneke ithalâtı ile ilgili yolsuzluk olmu$.

Romanya’dan petrol alınmı$, 726 bin dolarlık bir fark varmı$.

Jokey Kulübü Ba$kanı devlet büyüklerine ili$kin açıklamalarda bulunmu$.

Yine bu Yüce Senatonun bir üyesi, Sayın Fehmi Alpaslan, buradan birtakım 
açıklamalarda bulunmu$.

Boraks ara$tırması istenmi$, ulusal yararlara aykırılık varmı$.

Karadeniz bakır kompleksinde de ulusal yararlara aykırılık dolayısiyle bir öner-
ge verilmi$. Henüz sırası gelip, görü$ülmemi$.

“Kanlı pazar olayları” namı altındaki, bu tâbire hiçbir $ekilde i$tirak etmiyo-
rum, “Kanlı pazar olayları” namı altında bir önerge verilmi$, a&ır $ekilde Hüküme-
tin suçlu oldu&u iddia olunmu$, ara$tırma istenmi$.

Bunların üzerinde teker teker duraca&ım.

Bir de, bir senatör arkada$ımızın çıkardı&ı komünizmle ilgili bir kitaptan 3.490 
tane satın alınmı$.

Evvelâ Karadeniz bakırdan ba$lıyaca&ım. Sırası geldi&i zaman yine görü$eyim. 
Benim beyanlarımın aksine bir durum görüyor iseniz ben, bunun mânevi ve maddî 
sorumlulu&unu kabulleniyorum, $imdiden. Bulursanız, ara$tırdı&ınız zaman, bu-
nun mânevi ve maddî sorumlulu&unu kabulleniyorum.

Neymi$ millî yararlara aykırı olan $ey? Karadeniz’de Samsun kenarında bir 
bakır fabrikası kuruyoruz. Küre’den, Espiye’den, Murgul’dan ve Karadeniz’in bu 
da&larının altında bulunan, halen gayrime$kûk, ke$fedilmemi$; fakat, mevcudiyeti 
hakkında esaslı emarelerinin elimizde bulundu&u bakır madenlerini çıkaraca&ız, bu 
bakır fabrikasında i$liyece&iz, senede 40 bin ton bakır çıkaraca&ız, senede 40 mil-
yon dolar Türkiye’nin dı$ ticaret muvazenesine fayda sa&lıyaca&ız.



Hani, ba&ımsızlık, diyoruz, dı$arıya ba&lı olmıyalım, diyoruz; ticaret muvaze-
nemiz düzelsin, diyoruz ya; 40 milyon dolar, senede Türkiye’nin ticaret muvazene-
sine fayda sa&lıyaca&ız, binlerce vatanda$ımız yeniden i$ imkânı bulacak. Bunun 
yanında demir cevheri de çıkacak, demir cevheri Ere&li fabrikasına nakledilecek ve 
Ere&li fabrikasında demir olup Türk vatanda$ının hizmetine girecek, ülkenin imar 
ve in$asına hizmet edecek.

Bunun için 30 milyon 500 bin dolar krediye ihtiyacımız olmu$. Makinalar için 
veya 30.500.000 dolar dı$ ödemeye ihtiyacımız olmu$. Bu parayı kendi kaynakları-
mızdan temin edememi$iz. Çünkü, kendi kaynaklarımızın müsaid olmadı&ını her 
vesile ile söylüyoruz. Kendi kaynaklarımızdan bunu temin etsek, ba$ka bir $ey için 
borca ihtiyacımız olacak. Amerika Birle$ik Devletlerinden 30,5 milyon dolarlık kre-
di almı$ız. Faiz, ilk 10 yıl yüzde 1; mütebaki 30 yıl yüzde 2,5. 40 yıl vâde. Hadi gelin 
bakalım, bu $artlar içerisinde bir kredi bulun? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Di&er $artlar, Sayın Ba$bakan?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Söyliyece&im, söyliyece-
&im, acele etmeyin; bizim saklı, gizli tuttu&umuz bir $ey yok, tutamayız zaten.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Zaten yayınlanmı$.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tutamayız, i$te anla$ma. 
Buraya bırakırım, tetkik edersiniz. Kopyasını size veririm.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Tetkik ettik bile, lüzum yok.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — 30,5 milyon dolar, yani 
300 milyon yüzde 1 vâde 10 sene; yüzde 2,5, vâde 30 sene. 40 sene vadeli. (A.P. 
sıralarından “Dinleyiniz bir kere” sesleri) Bunun için 300 milyon lira sermaye ile bir 
$irket kurulmu$, itiraz buna mı? Bunu da anlatalım.

Sermayenin 147 milyonu Etibank’ın, hissenin yüzde 51’i özel sektörde, itira-
zınız buna mı?

"imdi onu da tahlil edelim. 147 milyon, sermayenin 147 milyonu Etibank his-
sesi; 74 milyon 980 bini Türkiye !$ Bankası, 86 milyon Türkiye Sanayi Kalkınma 
Bankası, 22 milyonu Türkiye Vakıflar Bankası... Bu eder 260 milyon. Geriye kalan 
40 milyonun 10 milyonu Akbank, 10 milyonu Yapı Kredi Bankası ve mütebaki 20 
milyonu da e$has. Buna bir itiraz var mı? Herkese açık. Yani, bir adamdan menfaat 
temin edilmek suretiyle ortak yapılmamı$.

Muhterem senatörler, 300 milyon sermayenin 260 milyonu Devlet bankaları... 
!yi mi? 40 milyonu, e$has. E$has de&il, iki tanesi yine millî banka, 20 milyonu e$-
has. E&er bunun bir sorumlulu&u varsa biz bunu tekabül etmiye hazırız.

Millî menfaatlere neresi aykırı bunun? Devlet bütçesine uzun boylu yük olma-
dan 1 milyar liralık bir tesis meydana geliyor. Bunun içinde 2-3 bin Türk vatanda$ı 
çalı$acak, bundan nema çıkacak. 40 milyon dolarlık senede ihracat yapılacak, bir o 
kadar da demir çıkacak, asit sülfürik çıkacak; yanında gübre fabrikasını bunların 



atıkları ile i$letmek imkânları da olacak. Bunun sorumlulu&unu kabule hazırız. Bu 
bir suiistimal örne&i olarak gösteriliyor. Bunun suiistimal neresinde? Ölçüp biçip 
konu$mak lâzım, bu kürsüden, ölçüsüz konu$malar, Devlet itibarını zedeledi&i tak-
dirde, ölçüsüz konu$maların hep pe$inde olaca&ız. Her ölçüsüz konu$manın da ga-
yet tabiî pe$inde olamayız. Ama Devlet itibarını kollamaya mecburuz. Bu bir.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — !zin verirseniz söyliyelim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Beyefendi, biraz evvel 
çıktınız, söyleseydiniz. Biraz sonra çıkar yine söylersiniz. Kar$ılıklı münazara yap-
mıyoruz ki, sizin bir Tüzü&ünüz var, o tüzü&e göre bir müzakere yürütülüyor.

Boraks mevzuu; Eski$ehir ilinin Kırka bölgesinde Türk Boraks Madencilik "ir-
ketinin eline geçen sahalar $unlardır.

1. !lk ruhsat 27.5.1958 tarihinde alınmı$, 5.10.1962 tarihinde $irkete devredi-
len 24/185 sayılı saha, tarihlere dikkat ediniz 5.10.1962 tarihinde.

2. !lk ruhsat, 12.12.1959 tarihinde alınmı$, 3.1.1963 tarihinde $irkete devre-
dilen 24/184 sayılı saha.

3. !lk ruhsat, 19.8.1959 tarihinde alınmı$, 18.10.1960 tarihinde $irkete dev-
redilmi$ 24/168. Yani, o zaman buradan konu$an üye Devletin kaderine hâkim 
24.10.1960 tarihinde.

!lk ruhsat 5.2.1960 tarihinde alınmı$, 13.2.1962 tarihinde $irkete devredilen 
saha 24/189.

!lk ruhsat 4.11.1960 tarihinde alınmı$, yine kendileri memleketin kaderinde 
söz sahibi, aynı tarihte $irkete devredilmi$ 24/233 saha.

Altıncı ruhsat, 5.2.1960 tarihinde alınmı$, 4.8.1960 tarihinde $irkete devredil-
mi$, yine kendileri memleketin kaderinde söz sahibi, 24/188 sayılı saha.

"imdi buradan dönüp Adalet Partili senatörlere, memleketi soyduruyorsunuz, 
milleti $öyle yapıyorsunuz, suiistimaller aldı, gitti demek bunlara dayanarak müm-
kün mü? Mümkün mü? Kendinizin idarede bulundu&unuz zaman verilmi$ ruhsat-
lar var, bunun içinde. Adalet Partisinin idarede bulundu&u zaman verilmi$ ruhsat 
yok. Adalet Partisi iktidarı ne yapmı$? Bu sahaların durumlarını 1968-1969 yılla-
rında tetkik etmi$. Yukarıda söyledi&imiz, bir ve ikinci sırada 24/184, 24/185 sayılı 
sahalara ait ruhsatlar iptal edilmi$, Danı$tayca da tasdik olmu$. Biz bunu yapmı$ız. 
3 ve 4’ncü sırada kayıtlı 24/168, 24/189 sayılı sahalara ait ruhsatlar ise Bakanlıkça 
iptal edilmi$, Danı$tayda karar safhasında. Son iki safhaya ait ruhsatnameler halen 
tetkikte. Bu arada Ekim 1969 da, aynı bölgede Etibank Genel Müdürlü&üne iki adet 
i$letme ruhsatı da verilmi$. Bu boraksta bizim kusurumuz ne? Kusurumuz ne? Ba-
kırda kusurumuz ne? "imdi bu silsileyi takibedelim. Gelelim tenekeye.

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Onu en sona bırakalım.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yok, yok burada konu$a-
lım; teneke hepsi var bunların burada.



Budin "irketi namında bir $irket, satılamamı$ tütünler - ki herkese açık - satıla-
mamı$ tütünleri de&erlendirmek maksadiyle !zmir Fuar kotasına konmu$ bulunan 
10 milyon dolarlık tütün tahsisinden faydalanarak, herkese açık, 2193 ton teneke 
ithali için usulüne göre müsaade almı$, 2193 ton hepsi bu tenekenin. Bu tenekeler 
14.2.1968 tarihinde !zmir Gümrü&üne gelmi$. Yani iki seneye yakın zaman önce 
!zmir Gümrü&üne gelmi$. Nerede tenekeler? !zmir gümrü&ünde. Halen, $u anda 
!zmir gümrü&ünde, tenekeler. Ne imi$ bunda suiistimal? Mesele bitmedi. Ere&li 
$irketi tenekenin Türkiye’de yapıldı&ını iddia ederek bunların ithal edilmemesi 
lâzım geldi&ini ifade etmi$. Sanayi Bakanlı&ı bu görü$e katılmı$. Tenekelerin ithali-
ne cevaz verilmemi$. Bütün bunlara ra&men biz tepeden inme bir emirle tenekeleri 
ithal edin deriz de, bunu bize sorarsanız, neden böyle dediniz diye. Bitmedi, hani 
bu kürsüden Danı$tay kararlarını müdafaa ediyorsunuz, mahkeme kararlarını mü-
dafaa ediyorsunuz, yargı organının kararlarını tatbik etmemek Hukuk Devletine 
aykırıdır diyorsunuz, saatlerce bu konu$uldu, burada. Hani Türk vatanda$larının 
hepsine hak arama yolları açık olacaktı, açık rejimde, hani herkes kanun önünde 
e$it muamele görecekti? Bunları Anayasalara koyacaksınız, ondan sonrada istedi-
&iniz $ekilde tatbikat yapacaksınız. Onun adına keyfi idare derler. Adalet Partisi 
iktidarı keyfi idareyi bütün gücü ile bir daha geri dönmemek üzere gömmeye çalı$ı-
yor. (Adalet Parti sıralarından bravo sesleri)... Budin $irketine de herkese açık oldu&u 
gibi Danı$tay açık. Danı$tay’a gitmi$, 19.10.1968 tarihinde Danı$tay 12’nci dairesi, 
70 bin liralık teminat kar$ılı&ında, yürütmeyi durdurma kararı vermi$. Yani çeksin 
demi$, tenekeleri. Biz, yine idare olarak, olmaz demi$iz. Kesin karara kadar bek-
liyece&iz, demi$iz. Danı$tay 12’nci dairesi 4.9.1969 tarih ve 1297 sayılı kararı ile 
kesin karar vermi$. Kusurumuz ne bizim? Yani Danı$tayın aksi kararı olur da, ithal 
edin deriz veya hiç Danı$tay kararına lüzum görmeden ithal edin, deriz. Bu soru-
lur. Danı$tay 12’nci dairesinin kararının sonunu okuyorum. “Bu nedenle”, esbabı 
mucibe veriyor yukarıda, “Davalı, idareci davacı firmanın ithal etmek istedi&i lake 
tenekelerin Amerikan men$eli oldu&undan bahisle ithaline izin vermemesinde isa-
bet bulunmadı&ından, dâvanın kabulü ile, dâva konusu i$lemin iptaline 30 lira ilâm 
harcı pe$in alındı&ından yeniden harç alınmasına yer olmadı&ına ve 500 lira avu-
katlık ücreti ile a$a&ıda hükmü gösterilen yargılama giderlerinin davalıdan alınarak 
davacıya verilmesine”. Tarih, 4.9.1969 Danı$tay kesin kararı bu. Kusurumuz ne? 
Ne olmu$ teneke skandalı? !$te Milliyet Gazetesi burada. Milliyet Gazetesine yazı-
lan mektup da burada. Ne diyor Milliyet Gazetesi? Okuyayım mı, ba$tan a$a&ıya? 
Milliyet Gazetesi bütün bunları hikâye ediyor. E... sonra derler adama? Sonra ne 
olmu$? Yani, burada hakkının zedelendi&ini iddia eden Budin $irketi mahkemeye 
gitmi$, tazminat dâvası açıyor, Devlet aleyhinde. Sizin bize soraca&ınız sual; Devlet 
aleyhinde tazminat dâvasını hak ederse, neden hukuka uymıyan bir i$ yaptınız da 
Devleti tazminata mahkûm ettirdiniz $eklinde olmalıdır. Bu mu kusurumuz? Tene-
kede bu. (A.P. sıralarından gülü"meler)

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hükümet bırakmıyabilirdi. !zni kimden aldı? 
!thal iznini kimden aldı Sayın Ba$bakan?



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Efendim? Ticaret Bakan-
lı&ından. Herkes gibi, her Türk vatanda$ı gibi. Hür te$ebbüsün serbest oldu&u bir 
memlekette her Türk vatanda$ı gibi.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — !zin veren de, bırakmayan da Hükümet.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hükümet, her sene 800 
milyon dolarlık izin veriyor. Türkiye’de ticaret devletle$tirilmi$ de&il. Herkese izin 
veriyor, Hükümet. Her perminin altında bir $ey arıyorsanız, gelin söyleyin, ilk defa 
bugün de vermiyor, memleketin rejimi bu. Cumhuriyet kuruldu&undan beri ser-
best ticaret oldu&u için, Cumhuriyet kuruldu&undan beri permi veriyor. Herkese 
açık olarak ilân ediyor. Kim isterse veriyor. Yani, o $artları, tahkik eder, kim ister-
se permi verir. E&er permide bir usulsüzlük iddianız varsa onu getirin. Onun da 
münaka$asını yapalım. Ama, iddia permiden gelmiyor, iddianın da ne oldu&unu 
kimse bilmiyor. Çünkü skandal lafları atıldı mı orta yerde, çok skandal avcıları var 
Türkiye’de, hemen herkes bunun altında ne var, ne yok, ondan sonra onun üzerine 
ko$uyor.

!ller Bankasındaki yolsuzluklara gelince: Muhterem senatörler, ara$tırma öner-
gesinin hangi istikamette oldu&unu bilmiyorum. Ama bana verilen bilgiye göre, 
bu bilginin eksi&ini kusurunu, kısa zaman içinde böyle bir münaka$aya girmenin 
icabına ba&layınız; açılan, istenen ara$tırma önergesi 1960-1965 devresinde Simel 
$irketinin kati hesaplarım yapmamı$ olmasına ait. Yani 1965-1969 devresine ait 
bir ara$tırma önergesi mevcut de&il, benim bildi&ime göre. Mevcutsa getiriniz her 
$eyini münaka$a etmeye hazırız. Yine açıklıkla ifade ediyorum; 80 imzalı dilekçe 
veyahut talepname her ne ise, bana verilmi$tir. Bunun içerisinde bir suiistimal id-
diası yoktur. Bankanın ba$ındaki genel müdürle bankanın içerisinde bulunan bâzı 
mühendisler arasında bir geçimsizlik ba$göstermi$tir. Genel Müdürü ba$ımızdan 
alın diye 80 imzalı bir talepname bana verilmi$tir. Bendedir talepname. !çerisinde 
en ufak bir suiistimal iddiası yoktur. Açıklıkla ifade ediyorum; !ller Bankası Genel 
Müdürüne izafe edilecek her hangi bir bildi&iniz, duydu&unuz bir $ey varsa, geti-
riniz bunu da münaka$a edelim. Ve böyle bir ara$tırma önergesinin içinde de ne 
mevcutsa onun müzakeresine hazırız.

Diyanet i$leri Reis Muavininin tâyininde ne gibi bir suiistimal olabilir? Hizmet 
görenler hakkında çok $ey söylerler. Buraya gelirsiniz ne söyliyecekseniz söylersi-
niz. Hükümet adına kendisini savunma imkânı olmıyan ki$ilerin savunulacak ta-
rafı varsa Hükümet adına çıkarız, onlar öyle de&ildir, $öyledir deriz. Savunulacak 
tarafları yoksa, çok te$ekkür ederiz size, bizi bir hatadan kurtardınız deriz. Biz bu 
zihniyetin adamlarıyız. Ama, bunda, neresinde suiistimal var? 784 bin tane Dev-
letin memuru var. Her birisi hakkında önerge vermeye kalkılırsa zaten çalı$ılamaz 
hale gelinir. Önerge verdiniz diye bir $ey demiyorum. Sıra gelmemi$, geldi&i zaman 
konu$ursunuz.

"ubat 1969 tarihinde !stanbul’da meydana gelen hâdiseler üzücüdür. Bu 
hâdiseler 12 "ubat tarihinde, tahmin etti&ime göre, Beyazıt Kulesine kızıl bayrak 



çekilmesiyle ba$lar. Niçin onun üzerinde durmuyorsunuz? (A.P. sıralarından “onu 
söylemez” sesleri) Biz vatanda$ kütlelerinin çatı$masının de&il, bir arada ya$aması-
nın müdafiiyiz. Ama günlerce tahrik, tahrik, tahrik, tahrik... 8 tabur asker ve ikibin 
toplum polisinin sabahtan ak$ama kadar aç, susuz Devlet vazifesi görmek için bek-
ledi&i meydanda çatı$ma çok daha kanlı olabilirdi. Çok kısa süren çatı$manın bir 
vatanda$ımızın burnunun kanaması, de&il ölmesi, bizi üzer. Ama, çok daha kanlı 
bir hâdisenin önlenebilmi$ olmasını da, Millet Meclisi müzakere etti, münaka$a 
etti, gensoru açılması için bir sebep görmedi. Bu da konu$ulmu$ Parlâmentoda. 
Yani, murakabeden Hükümet kaçmı$ de&il ki. Millet Meclisinde konu$ulmu$ me-
sele. Gensoru açılsın mı, açılmasın mı diye saatlerce konu$ulmu$. Kim kaçmı$ mu-
rakabeden? Hükümet girmi$ murakabeye, bu Mecliste girmemi$ de öbür Mecliste 
girmi$. E... onu makbul addedeceksiniz. Ama, yine burada da sırası ve yeri geldi&i 
zaman konu$ulur.

Özel yüksekokullar; o günkü Millî E&itim Bakanı olan arkada$ım burada gel-
mi$, saatlerce meselelerin izahını yapmı$ teker teker, teker, teker.

!lk defa i$itiyorum, Jokey Kulübü Ba$kanının kim oldu&unu da bilmiyorum, ne 
söyledi&ini de bilmiyorum, ilk defa burada i$itiyorum.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben de tanımıyorum.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ki biz bütün gazeteleri 
gayet dikkatlice takibetmi$ olmamıza ra&men gözümüzden kaçmı$ olabilir. Ama, 
ne ise bu, bunun üzerinde duraca&ım. Kim ne demi$? Kimdir Jokey Kulübü Ba$-
kanı, bunu da bilmiyorum. Ne dedi&ini de bilmiyorum. Ke$ke ne dedi&ini söylese 
idi, belki cevaplandırmak imkânlarını bulurduk. Sayın Yıldız ne dedi&ini biliyorsa, 
gelsin bu kürsüden söylesin de, bit yeni&i kalmasın bu i$in içinde.

Romanya’dan petrol meselesini $imdi arkada$larımdan sordum, böyle bir mu-
amele yok.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tutanaklardan okudum.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bakınız kanunsuz, usul-
süz çıkar sa&lanmı$, iddia bu. !thal edilmemesi gereken tenekeler ithal edilmi$tir. 
Sayın Yıldız’ın iddiası, bu. !laç yolsuzlu&u sayfalar dolusu olmu$. Muhterem sena-
törler, karalamak çok kolaydır, ama namuslara söz uzatılırken, söz atılırken, herke-
si kendiniz kadar hassas bilmeye mecbursunuz; aksi halde hiç kimse kendi kendisi-
ni koruyamaz. Bu bir ahlâk kaidesidir; bir mesuliyet duygusudur, toplumda. Sadece 
namusu bir avuç insanın inhisarında addetmek, di&erleri hep kötü addetmek zaten 
cemiyetin çöktü&ünü gösterir. Böyle bir duruma razı olunamaz.

Trabzon’da Çimento Fabrikasında birtakım sözler varmı$, ayyuka çıkmı$. Sa-
yın Senatör, kendisi bunları bize intikal ettirebilir; bir mektupla, küçücük bir tez-
kere ile böyle, böyle diyorlar diyebilir. Yapmı$ mı bu vazifesini? Hayır. Ama, bir hü-
kümet programının tenkidinde, yolsuzluk alıp yürümü$tür. Delil ver… i$te deliller; 
i$te kar$ınızda söyledi&imiz $eyler. Bunlar kolay söylenecek $eyler de&il.



Seçimi kaybedenler tâyin edilmi$, 1965-1969 devresinde vazife görmü$ Adalet 
Partisi Milletvekillerinin içerisinden 132 arkada$ımız seçimi kaybetmi$tir. Bun-
lardan benim malûmatıma göre üç doktor hastanelerde vazifeye ba$lamı$. Yani 
doktorluk yapmaya talibolmu$, gömle&ini giymi$, hastanede vazifeye ba$lamı$. 
Kendisine siyasi himaye filân yapılmamı$. Bir ki$i de esasen kanunu var, kadrosu 
varsa aynı kadroya dönebilecektir, o kadroya dönmü$. Yani bizim yapaca&ımız bir 
$ey yok. Yine bana verilen bilgiye göre ki, ben hiçbir tâyin yapılmamasını istedim, 
iki ki$i de tâyin edilmi$. 132 ki$iden 2 ki$i tâyin edilmi$. Sadece Adalet Partili dok-
torlara de&il, bütün doktorlara, da, çalı$mak istiyen doktor milletvekillerine de, 
devletin kapıları açılmı$. Nitekim Adalet Partili olmıyan doktorlardan da tâyinler 
yapılmı$. Parlâmentoda vazifesi biten arkada$larımız bu memleketin vatanda$ı de-
&il mi? Parlamenter oldu diye aç mı kalacaklar? Siyasi himaye görmemi$, açık söy-
lüyorum, di&er iki tâyin, 132 ki$iden iki ki$i, benim muttali olmadı&ım tâyinlerdir; 
üzerinde gayet ciddiyetle duruyorum. Neden tâyin ettiniz diye de sual açtım. Kimse 
yanlı$ bir $ey anlamasın, bu arkada$larımıza hiçbir vazife verilmiyecektir gibi. Ama, 
hangi partiye mensubolursa olsun gördükleri hizmetlere göre devlette vazife almak 
isterlerse, bir kısmı kanuni mecburiyettir, kanuni mecburiyetler yerine getirilecek, 
onun dı$ında kalan arkada$lara münasip vazifeler varsa verilecektir. Hangi partiye 
mensubolursa olsun.

"imdi Sayın Alpaslan’ın bu kürsüden söylemi$ oldu&u sözlere gelince: Zannedi-
yorum, geçen sene "ubat ayı idi, yanılmıyorsam. Bütçe müzakereleri yapılmakta idi, 
her ne hal ise, yani hangi ay oldu&u hakkında belki biraz, hafızam beni aldatabilir. 
Ben Meclise geldim, sabahleyin; kapıdan girdim, yahut ö&leye do&ru, o günkü Adli-
ye Bakanı arkada$ım fevkalâde sıkıntılı bir vaziyette benim yanıma geldi, Sayın Ha-
san Dinçer. Dedi ki, Sayın Alpaslan bâzı parlamenterleri itham eden, Parlâmentoyu 
itham eden beyanlarda bulundular. Ve dediler ki, “Sayın Ba$bakan ça&ırırsa kendi-
sine bunları söylerim.” Ben yukarıdaki çalı$ma odama çıktım. Sayın Alpaslan bura-
da oturuyor, gene hafızam beni aldatmıyorsa, yanımda Dı$i$leri Bakanı arkada$ım 
Çaglayangil’le Sayın Dinçer de vardı. Sayın Alpaslan’ı davet ettim, geldiler. Dedim 
ki, bu $ekilde bir beyanda bulunmu$sunuz, bunun Parlâmentoyu zedeliyece&inden 
korkarım, “Ba$bakan ça&ırırsa, bana sorarsa söylerim demi$siniz;” “ben sizi davet 
ettim, bildiklerinizi lütfen söyleyiniz.” Aynı zamanda Ankara Savacısına da oradan 
telefon ettik, bu beyanı ihbar telâkki ediniz ve bu meseleye el koyunuz. Meselenin 
müteakip safahatı $u: Sayın Alpaslan o gün bana bir $ey söylemediler, yanımda bel-
ki di&er arkada$larım bulundu&undan dolayı söylemediler. Daha sonra da bana bir 
$ey söylemediler. O günden bu yana bana bir $ey söylemediler. 28.4.1969 tarihinde 
Senato Ba$kanlı&ından bir mektup aldık. Ba$bakanlı&a. Bu mektup 17 Nisan 1969 
tarihli Sayın Alpaslan’ın Senato Ba$kanına yazdı&ı bir mektubu; bu da aynı $eyi 
ihtiva ediyordu, yani ona ba&lanmı$tı; Sayın Alpaslan’ın iddiaları, beyanları tetkik 
edildi, kendisine 10.9.1969 tarihinde cevap verildi. Bu mektupları burada okumı-
yaca&ım. Münaka$ayı ba$ka bir istikamete kaydırmak istemiyorum. Neyin üstüne 
yatmı$ız. Bununla da kalmıyor.



Sayın !smet Kapısız Millet Meclisinde bir önerge veriyor; gene benzeri iddi-
alarda bulunuyor. Savcıya da söylüyoruz, davet ediniz kendisinin ifadesini alınız 
ve takibe geçiniz diyoruz. 10.9.1969 tarihinde, Sayın Kapısız’ın böyle bir iddiasına 
da, cevap veriyoruz. Muttali oldu&umuz hiçbir meselenin üstüne varmaktan imtina 
etmedik ve etmiyece&iz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

De&erli senatörler, hâdisenin teker teker izahı bundan ibarettir. Teneke me-
selesi i$te bu. Boraks meselesi i$te bu. Ara$tırma önergeleri i$te bu. Bütün iddialar 
tetkike tabi tutulmu$tur. Devletin ar$ivlerinde ne varsa bunları söyledik, huzuru-
nuzda. "imdi bir ba$ka konuya bunun devamlı olarak dokunaca&ım.

3.400 küsur aded kitap alınmı$, deniyor. Bilemem kaç aded kitap alınmı$tır, 
devlet bâzı kitapları bolca alır...

FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Yanlı$ efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Komünizmle mücadele 
kitabıdır, da&ıtır. Hayır, bilemiyorum kaç tane kitap alınmı$, ama kitabın yazarı-
nı himaye maksadı ile de&il, kitabın muhtevasının bütün nesillerce bilinmesi arzu 
edildi&i dü$ünülmü$tür. Komünizmle mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-
nin vazifesi, her Türk vatanda$ının vazifesi. Bu vazifeye hizmet edecek bir dokü-
mansa. 3.400 küsur tane kitap alınmı$sa. 20 liradan alınmı$sa, 60 bin lira eder. 
E&er bunun hesabı soruluyorsa, bunu da vermeye hazırız; $ayet alınmı$sa.

Muhterem senatörler, görüyorsunuz ki, da& fare do&urmu$tur ve çok kısa za-
manda da da&a fare do&urttuk. Yeniden bildikleri bir $ey varsa, gene gelsinler söy-
lesinler, gene cevap verece&im. "imdi bu meselenin üzerinde neden hassasiyetle 
duruyorum? Sayın Yıldız dediler ki, “Devleti kirlerden temizliyelim” varsa temizli-
yelim, yoksa kir atmıyalım üzerine.

"imdi suç isnadı meselesine geliyorum. Hiç kimse Türk Anayasasına göre mer-
ciinden ba$ka bir hâkimin önünde yargılanamaz. Suç ve cezayı hâkim tâyin eder. 
!$lendi&i zaman suç sayılmıyan fiillerden dolayı da kimse suçlu addedilemez. "imdi 
siz buraya geliyorsunuz ticaret erbabını hırsızlıkla itham ediyorsunuz.

Ticaret yapmak bir taraftan serbest diyorsunuz, di&er taraftan, ticaret erbabını 
hırsızlıkla itham ediyorsunuz. Bunlar nasıl ba&da$acak? Yani acaba bir müfetti$i 
fahri gibi Devletin bütün menfaatleri size tevdi edilmi$ de, siz bunları kâfi malûmat 
olmadan, birtakım $eyler oluyor diye, kendi kendinizi rahatsız ediyorsanız bundan 
kurtulunuz; bunların hepsinin mercileri var. Size dü$en vazife, her parlamenter 
gibi, her vatanda$ gibi, murakabeye i$tirak etmektir. Ama, Devletin tümü ve tüm 
menfaatleri bizden sorulur, bizden gayrisi belki birtakım i$lere karı$ır gibi heveste 
iseniz, bu yanlı$tır.

Muhterem senatörler, 1960’a tekaddüm eden günleri hatırlayınız. Muhterem 
senatörler ihbarlar furyası; ondan evvel yeraltı gazetesinin, fısıltısının gördü&ü i$-
ler, herkes birbirine hırsız gözü ile bakıyor. Memleket sövülmü$, o onu çalmı$ bu 
bunu çalmı$ ihtilâlden sonra Türk basınının man$etlerine bakın, 103 milyon liralık 
suiistimal olmu$, filânca hırsızlık yapmı$, bina yapmı$; falanca hırsızlık yapmı$ bu 



apartmanı yapmı$, falanca $unu çalmı$ bu hanı yapmı$. Milyarlarca liralık suiis-
timal olmu$: Devlet Hazinesi tamtakır olmu$. Bununla da kalmamı$ 25 bin Türk 
memuru hakkında yüzbine yakın ihbar dosyası açılmı$. Ve bunların içerisinde de 
mahkûmiyetle bitenleri hemen hiç yok gibi. Ne 103 milyon ispatlanabilmi$, ne $u 
ispatlanabilmi$, ne bu ispatlanabilmi$. Hiçbirisi ispatlanamamı$. Acaba aynı yere 
mi gidiyoruz? Günah olur. Yani birtakım vehimlerin eseri olarak suçlamalarla, if-
fet ve namus sahibi insanları kirletmek suretiyle, memleketin tüm atmosferine bir 
karamsarlık vermek günah olur. Ve bir gün bu taarruzlardan, bu taarruzları kendi-
lerine sanat haline getirenler de kurtulamaz. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

!&neyi kendinize, çuvaldızı ba$kasına... Onun içindir ki, söylemek istedi&im 
$ey, çok yanlı$ mânalara gelebilece&i için $öyle toparlıyayım. Biz sizin önünüzde, 
size olan saygımızın ve bu yüce müesseseye verdi&imiz de&erin ni$anesi olarak arz 
ediyoruz. Hür rejimde ki, hür rejimin en mühim üç vasfı var. Bunlardan birisi ikti-
dar kansız el de&i$tirecek. Yani tepede sandalya kavgası olmıyacak. Entrika ile topla 
tüfekle, tabanca ile bıçakla iktidar de&i$miyecek. 200 seneye yakın bu memleket bu-
nun sıkıntısını çekmi$. Nerede, iktidarın nasıl de&i$ece&i meselesi halledilmemi$se 
o memleket ne kalkınabilir, ne ileriye gidebilir. Her $ey ona ba&lı. Nerede bu mese-
le halledilmemi$se vatanda$ de&il, korkular içinde ya$ıyan ve her kö$eyi döndü&ü 
zaman tehlike ariyan bir haleti ruhiyenin içinde olur. !kinci mühim mesele budur. 
1703 senesinde !kinci Mustafa’nın tahttan indirilmesinden bu yana Osmanlı !m-
paratorlu&unu da&ıtan tepede iktidar kavgasıdır. Cumhuriyet bir $eyi hallettiyse, 
en mühim bir $ey olarak, bu da aziz Atatürk’ü burada yazılmı$ olan “Egemenlik 
kayıtsız $artsız Milletindir” ifadesinde iktidarın kime aidoldu&unu belirtmesidir. 
Esas devrim bu. Buna riayetkar olursanız hiç kimse rahatsız olmaz. Sonra bu söy-
ledi&iniz $eyleri tahlil edece&im. Söyledi&iniz birçok $eyler buna tam riayetkârlı&ın 
neticesi de&il. Birtakım rahatsızlıkların içinden birçok kimse. !$te formül, esas for-
mül bu. Her $eyin devası olan reçete bu reçeteye bir defa alı$tınız mı dertlerinizin 
%90’ı gider. (A.P. sıralarından bravo sesleri ve alkı"lar)

Bir memlekette hür nizamın en mühim meselelerinden birisi de sa&ladı&ı en 
büyük faydalardan birisi de “Corpurtin” Koropsiyonla mücadeledeki tesirlilikti. 
Yani irtikâp, irti$a; rü$vet dedi&imiz hâdise ile mücadeledeki tesirliliktir. Hür ni-
zamın, açık rejimin en mühim hususiyetlerinden, nimetlerinden, faziletlerinden 
birisi bu mücadelenin rahatça yapılabilmesidir. Bunun için i$te, hür basına ve hür 
Parlâmentoya ihtiyaç var. Hür basın ve hür Parlâmentosu olmıyan bir memlekette 
fazilet timsali insanları idarenin ba$ına getirseniz, çok kısa zamanda dejenere olur. 
Be$eri birtakım zarfların içerisine girer ve çok kısa zamanda memlekete faydalı ol-
maktan çıkar. Onun için de Batı demokrasisi u&ra$a u&ra$a, bir devri sisteme ba&la-
mı$ meseleyi. Yani, dört senede bir seçim yapılacak... Neyse, dört sene, üç sene, be$ 
sene. Bu seçimin neticesine göre iktidarlar taayyün edecek. Bir grup vatan çocu&u 
gelecek memleketi idare edecek, onlar gidecek ba$ka bir grup vatan çocu&u gele-
cek onlar memleketi idare edecek. “Corruption” Koropsiyonun açık basın ve hür 
Parlâmentodan ba$ka tesirli bir mücadele $ekli yoktur. Çünkü, açık basın, yani hür 
basın ve hür Parlâmento hakkiyle vazifesini yapıyorsa yeni bir alet ve vasıta aramak 



lüzumsuzdur. Hiçbir Hükümet “Corroption” koropsiyon himaye edemez. “Corrop-
tion” koropsiyon veba ve kolera hastalıklarından çok dara kötüdür. Devleti bitiren 
“Corroption” koropsiyondur.

Muhterem senatörler, irtikâp, irti$a ve rü$vet bütün dünyanın ba$ındadır. 
Bunun almı$ yürümü$ olması ba$kadır; her cemiyetin tahsil seviyesinin, ahlâk se-
viyesinin, o cemiyetin iktisadi seviyesinin icabı olan ve hiçbir zaman tabiî addet-
medi&imiz birtakım hâdiselerin cereyan etti&i, meselesi ba$kadır. Bir ba$ka daha 
var. O da hangi ölçüde olursa olsun irtikâp, irti$a ve rü$vetin siyasi himaye görüp 
görmedi&idir. Bizi sorumlu tutaca&ınız, irtikâp, irti$a ve rü$vetle mücadele ediyor 
musunuz ve bunun siyasi himayesi var mıdır, yok mudur, meselesidir. Görmedi&i-
miz, bilmedi&imiz, muttali olmadı&ımız meselelerin faturasını bize nasıl çıkarırsı-
nız? Ama muhterem senatörler, getirdi&imiz programın iktisadi ve sosyal kalkınma 
ile ilgili, e&itim kısmı ile ilgili, ıslahat içerisinde bâzı hedefleri var. Onları bana söz 
sırası geldi&i zaman, muhterem heyetinize arz edece&im. Bu hedeflerin içerisinde 
Devleti israftan kurtarma, Devleti kırtasiyecilikten kurtarma ve Devleti faziletsiz-
lik isnatlarından kurtarma mevcuttur.

"unu ifade edeyim, Türk administrationu temizdir, Türk idaresi temizdir. Ben 
bu kürsüden bunu ilk defa söylüyor de&ilim. Bir maiyetperverlik icabı da söylemi-
yorum; bir hak$inaslı&ın/bir kadir$inaslı&ın icabı olarak söylüyorum. Bugün dı$arı-
da be$ misli parayı alabilecek birçok de&erli vatan evlâdı, be$te bir para ile Devletin 
bütün yükünü çeken anahtar mevkiindeki, bütün Devletin yükünü kaldıran pek 
çok vatan evlâdı, fisebilûllah, sırf memleket sevgisi ile vazife görmektedir. Ben bun-
ların hakkını müdafaa etmeye mecburum. Niçin? Yine memleketin menfaati için. 
Bu vazifeleri kime gördüreceksiniz? Bakınız 25 bin ki$inin hakkında ihbar dosyası 
yapılması, 100 bin dosyanın açılması, Devleti felç hale getirdi. Devletin i$lemedi-
&inden $ikâyet ediyorsunuz. Ben de $ikâyet ediyorum. Ama bir karar verirken 100 
tane imzaya ihtiyaç oluyor. Dosyayı karı$tırdı&ınız zaman, ihbar etmi$isin diye, ha-
demenin imzasına kadar, kapıcının imzasına kadar, imza buluyoruz; tabiî, fikrimi 
anlatmak için meseleyi ilzam ediyorum, e&er kararlar zamanında verilemiyor ise 
bu sebepler dolayısiyledir. Onun içindir ki, muhterem senatörler, bu gibi iddiaları 
uluorta yapıp hem haksızlık, insafsızlık yapmak, hem müesseselerimizi yaralamak, 
hem kendimizi yaralamaktan kaçınmamız lâzım.

Huzurunuzda tekrar ediyorum. Haksızlı&ı, adaletsizli&i, e$itsizli&i, faziletsizli-
&i görür de bizi ikaz ötmez iseniz vazifenizi yapmamı$ olursunuz. Bununla bir nevi 
ihbar kampanyasına te$vik ediyor de&ilim. Normal ölçüler içerisinde vazife görül-
mesinden memnuniyet duyaca&ımızı ifade ediyorum ve diyorum ki; “bunları gö-
rürseniz bizim, yakamıza yapı$ınız” diyorum. Ama vaka, mahal, $ahıs zikretmeden 
ulu orta yapılacak isnatlardan memleketin çok zarar görece&ini ve kendi kendimizi 
yaralamak suretiyle karamsar bir havayı yarataca&ımızı; çok kere de bunların dipsiz 
kiler bo$ ambar oldu&u görüldü&ü zaman, vicdan azabı çekece&imizi ifade etmek 
isterim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Sayın senatörler, Hükümet programı üzerinde grup sözcüleri gö-
rü$lerini bitirmi$lerdir. "imdi $ahısları adına söz alan arkada$ların isimlerini tekrar 



okuyaca&ım, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Salim Hazerda&lı, Sayın Hüseyin Atmaca, 
Sayın Hikmet !$men, Sayın Hamdi Özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Halil Özmen.

"imdi, bir Sayın arkada$ımızın yazılı söz iste&i var. Sayın Haydar Tunçkanat da 
söz istiyor.

Sayın Alpaslan söz iste&i zatiâlinizin mi idi?

FEHM" ALPASLAN (Artvin) — Sayın Ba$kanım, efendim, ben programın 
tümü üzerinde söz istemiyorum. Yalnız bulunmadı&ım bir safhada Sayın Yıldız be-
nim ismimden geçmi$ bir hâdise dolayısiyle bahsetmi$, Sayın Ba$bakan da burada 
aynı konuya temas ettiler. Bu mevzu üzerinde bir polemik açılmamasına çok gayret 
sarf etmi$ bir insanım. Yalnız ismimden bahsedildi&i için, asıl meselenin üzerine, 
bu havayı kendi haline bırakıp, sonraki bir celsede, çünkü Parlâmento üyeleriyle 
alâkalı bir mevzu idi, sonraki bir celsede, görü$me hakkım mahfuz olmak üzere, 
müsaade buyurursanız ismimden bahsedildi&i için bir dakikalık bir konu$ma istir-
ham ediyorum.

BA$KAN — Buyurun Sayın Fehmi Alpaslan.

FEHM" ALPASLAN (Artvin) — Sayın Ba$kan, çok muhterem arkada$larım; 
geçen bütçe müzakereleri dolayısiyle Sayın Mehmet Hazer’in, Parlamenterlerin 
biraz daha titiz davranmaları lüzumundan bahsetti&i bir oturumda, aynı konuyu 
hassasiyetle dile getirmi$tim ve tüm Parlâmentoyu itham $öyle dursun, yüzde bir 
nisbetinde de olsa adı bâzı meselelere karı$an parlamenterler bulunmasının üzün-
tüsünü ifade etmek suretiyle, Parlâmentonun, hassaten mensubu olmakla $eref 
duydu&um Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyelerinin haysiyetini, bir kere de nâçiz 
bir arkada$ları olarak dile getirmenin gayretini göstermi$tim. Tüm Parlâmentoyu 
itham etmedi&im $undan belli idi ki, her siyasi partiye mensup veya tarafsız olan 
arkada$larımızın cümlesi benim konu$mamı hararetle alkı$lamı$lardı. Sayın Ba$-
bakan meseleyle ilgilendiler. Ben daha vakit geçirmeden geldim, burada fırsatını 
buldum, Sayın Ba$bakana bu kürsüden meseleyle ilgilenmelerinden ötürü te$ekkür 
ettim.

Ondan sonra bâzı safhalardan geçti. Basın meselenin üzerinde çok durdu. Ben 
meseleyi basına intikal ettirmek suretiyle, güya hâdiseler pe$inde ko$an bir insan-
mı$ım gibi bir havadan dikkatle sakındım. Yalnız $imdi Sayın Ba$bakan burada da 
ifade ettiler. Bir Parlâmento üyesinin bu kürsüde söyledi&i bir sözü derhal ihbar 
telâkki etmek suretiyle savcılı&ın yolu gösterilirse, o Parlâmento üyesinin bu gibi 
meselelerde gerek Parlâmentoya, gerek Hükümete muhatabolması dü$ünülmez. 
Ben hâkimlik yaptım, savcılık yaptım. Savcılı&ın hangi hallerde harekete geçebile-
ce&ini naçizane az çok bilirim.

Yine benim yapım, yaratılı$ım sureti katiyede muhbiri sadık olma haline beni 
götürmiyece&i içindir ki, Sayın Ba$bakana muhatabolmaktan kaçındım. Ama buna 
ra&men samimiyetle ifade ediyorum ki, bu meseleyi basına aksettirmemek için 
âzami derecede gayret gösterdim. Basın meseleyi, çok tahmin ediyorum ki, Sayın 
Senato Ba$kanına yazdı&ım bir mektubumu, Cumhuriyet Savcılı&ına intikal ettir-



mesi üzerine, oradan aldı ve meseleyi kendi zaviyesinden mütalâa etti. Elbette ba-
sının da en tabiî hakkı idi.

Muhterem arkada$larım, $imdi Hükümeti sorumlu tutan bir noktai nazara asla 
girmeksizin, bu Parlâmento bünyesinde bâzı hâdiselere ismi karı$an insanların var 
oldu&unu $u dakikada dahi iddia ediyorum ve bu iddiamı Sayın Ba$bakana hemen 
arz ediyorum, ki bir muhalefete mensup senatör olarak de&il, bizzat A.P.’nin bünye-
sinde namus ve fazilet mevzuunda en az benim kadar hassas oldu&una inandı&ım 
arkada$larımın da bilgisi içerisinde dile getirmem mümkündür. Ama $u dakikada 
Hükümetin takdim etmi$ oldu&u bir program üzerinde görü$üyoruz. Benim mese-
leme, seçimler dolayısiyle bulunmadı&ım bir zamanda, Devlet Bakanı ve faaliyetleri 
itibariyle Sayın Ba$bakana bir nevi yardımcı olarak görünen Sayın Öztürk tarafın-
dan bir mektup yazılmı$tı. Biraz evvel bu lâfların geçece&ini hiç bilmeden koridor-
da Sayın Öztürk’e, e&er aynı bakanlıkta bulunsaydınız size yazılı cevap verecektim 
ama bulunmadı&ınız için Çalı$ma Bakanlı&ına hem sizi tebrike gelece&im, hem bu 
mesele üzerinde görü$ece&iz dedim. Meseleyi bir lâf havası içine bürünmekten kur-
tarmak istiyorum.

Arkada$larım, $una emin olsunlar, her arkada$ımın haysiyetini en az kendi 
haysiyetim kadar dü$ünürüm. Hükümeti de bu mevzudan ötürü itham etmi$, bir 
söz de söylemi$ de&ilim. Meseleler arasında bâzı tiplerin oldu&u gibi ko$an adam 
da de&ilim ama parlâmentoda bulunan ve bu seçimde yine parlâmentoya gelmi$ 
olan bir zatın bir suiistimal hâdisesine karı$tı&ını, bir tanesini evvelâ söyliyece&im 
ondan sonra daha bildiklerim vardır onları da söylerim, karı$mı$ oldu&unu bana 
de&il...

MUSTAFA GÜLCÜG"L ("sparta) — Çirkef atma, ne varsa söyle...

FEHM" ALPASLAN (Devamla) — Çirkef atmam kimseye, kimseye atmam 
çirkef Beyefendi. Çirkef atmak falan benim tabiatımın icabı de&ildir Sayın Gülcügil. 
O belki belki zatıâlinizden sadır olur, bana söz söylerken dikkatli olmanızı bilhassa 
tavsiye ederim.

BA$KAN — Sayın Alpaslan rica ediyorum…

FEHM" ALPASLAN (Devamla) — Ben bir $ahıs hakkında konu$urken... "im-
di söylüyorum. Sayın Osman Gümü$o&lu, kendisinin de yakınen bildi&i hâdiseyi 
lütfetsin kendi grupunda kendi grup arkada$larına söylesin ve bana bir daha bu 
mevzuları açıklama imkânını vermesin. Benim kısmen duydu&um, ba$ka a&ızlar-
dan bildi&im meseleyi bizzat yakın arkada$lık duygusu içerisinde ve haysiyetli bir 
arkada$ımız olarak kendisi de bilir, söylesin ve bu mesele de bitsin. Bir tanesini 
söylüyorum bildiklerimden. Meseleyi böylece vaz’etmek lüzumunu hissettim, Say-
gılar sunarım.

BA$KAN — Sayın senatörler, iki önerge vardır, ikisi de aynı mealdedir. Ayrı 
ayrı okutarak oylarınıza arz edece&im.



Sayın Ba!kanlı#a
Hükümet programı üzerinde konu$an grup sözcüleri 6 saate yakın bir zaman-

dan beri program hakkındaki görü$lerini etraflıca izah etmi$lerdir. "ahsı adına söz 
alan Sayın üyelerin vaktin gecikmesi de nazara alınarak konu$malarının 10 dakika 
olarak teshilini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

(Mu#la) !lyas Karaöz

Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlı#ına
Hükümet programı üzerindeki $ahısları adına yapılacak konu$maların zaman 

nazarı itibara alınarak 10’ar dakika olarak kararla$tırılmasını arz ederim.

(Çanakkale) Nahit Altan

BA$KAN — !ki Sayın senatör, aynı mealde olmak üzere, söz alan Sayın sena-
törlerin 10’ar dakika konu$malarını teklif etmektedirler. Bu önergeler üzerinde her 
hangi bir mütalâa var mı efendim? Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Y"%"T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba$kan, konu$maların lehte, aleyhte ve 
üzerinde olarak sıraya konmasını teklif ediyorum.

BA$KAN — Efendim, zaten altı Sayın üye söz almı$ bulunuyor, sekiz Sayın 
üye söz aldı.

OSMAN ZEK" GÜMÜ$O%LU ("stanbul) — Efendim, bir dakikanızı rica ede-
ce&im. Benim ismim geçti, bu konuda açıklama yapaca&ım. (A.P. sıralarından “Vuzu-
ha kavu"sun”, sesleri)

BA$KAN — Buyurun.

OSMAN SEK" GÜMÜ$O%LU ("stanbul) — Sayın Ba$kan, muhterem arka-
da$larım; Sayın Alpaslan’ın bahis konusu etti&i mesele $udur: Kendisinin ve benim 
mü$terek tanıdı&ımız bir arkada$ tarafından Adalet Partisine mensup bir millet-
vekili tarafından menfaat mukabili bir i$ takibedildi&i $ikâyet edilmi$tir. Kendisi 
buna muttali olmu$tur, ben muttali olmu$umdur, bu bir iddiadır, söylenmi$tir, 
do&rudur ikimiz buna $ahidolmu$uz fakat ne ölçüde do&ru olup olmadı&ı hakkında 
kesin bir malûmata sahip de&iliz. Ne kendisi ve ne de ben. Mesele bu ölçü içinde 
kalmı$tır. Saygılarımı sunarım.

BA$KAN — Sayın senatörler, 8 Sayın üye söz almı$tır, Sayın Atmaca söz hak-
kını bırakmı$tır, 8 Sayın üye söz istiyorlar. Bunlardan üzerinde, aleyhinde ve lehin-
de konu$mak istiyenlere teker teker soraca&ım efendim.

MEHMET HAZER (Kars) — Hükümet programının müzakeresinde böyle bir 
kayıt yoktur.



BA$KAN — Buna bir kaide olmaması lâzım. Burada bir önerge var da ondan 
dolayı...

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Önergeyi muameleye koymazsınız.

BA$KAN — Sayın Hazer, buyurun.

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Ba$kan, de&erli arkada$larım; gecenin bu 
saatinde ve müzakerelerin alevlendi&i bir sırada bana sıra geldi. Müddet de kısal-
tılmı$ oldu&u için bir iki noktaya kısaca temas ederek huzurunuzdan ayrılaca&ım.

Evvelâ muhterem arkada$larım, siyasi denetlemenin ne ifade etti&inde birle$-
mek mecburiyetindeyiz. Sayın Ba$bakan ve Hükümet üyeleri e&er parlamenterlerin 
her iddia ve her tenkidlerini bir ihbar gibi mütalâa ederlerse o zaman Parlâmento 
i$lemez, denetim olmaz. Denetim, siyasi denetimin esası, hedefi Hükümeti hem 
harekete getirmek, hem ona yardımcı olmaktır. Hükümetin karı$tı&ı hâdiselerde 
Hükümete dokunan meselelerde ve Hükümet üyelerinin itham edildi&i konularda 
belki bir ba$ka yol takibedilebilir ama memleket sathında yerle$mi$, tevatür haline 
gelmi$ söylentileri murakabe görevinde olanlar, denetim vazifesini yapanlar oldu-
&u gibi Hükümete aktarmak ve Hükümeti uyarmak durumundadırlar ve bu yetkiyi 
haizdirler. Ba$ka türlü olursa burası bir mahkeme olur. Mahkemede kim hüküm 
verecek? Bir iddia eden olacak, bir de suçlanan. Suçlanan iddia edeni itham edecek, 
iddia eden kendisini haklı göstermeye çalı$acak. Bunun içinden çıkılmaz. Ama bu 
da elbette namuslara, haysiyetlere rastgele saldırma hakkını vermez. Onun da yolu 
var. Hür basın, hür demokrasi i$te bunun için kurulmu$. Haksız ithamlar, sebepsiz 
yersiz suçlamaları umumi efkâr, vatanda$, seçmen de&erlendirebilir. Hani olgun 
seçmen, hani yüksek Türk Milleti, Yüce Milletimiz, i$te o Yüce Milletimiz bunu de-
&erlendirecek ehliyettedir. Bu itibarla denetimin esasında birle$mek mecburiyetin-
deyiz. Denetimin bu esasını kabul etmeyince artık Parlâmentoda Hükümeti tenkid 
etmek, bâzı meseleleri buraya getirmek imkânı kalmaz.

Muhterem arkada$lar, bizim Hükümetle, iktidar partisiyle gerek tatbikatta ge-
rek Anayasa anlayı$ında ayrı dü$tü&ümüz noktalar vardır. Yani Anayasayı anlayı$ta 
Hükümetle mutabık de&iliz. Uygulamada da mutabık olmadı&ımız cihetler vardır. 
Fakat birle$ti&imiz, beraber oldu&umuz yani asgari mü$terekler denilen husus-
lar da vardır. Bu asgari mü$terekleri ne kadar ço&altabilirsek, ne kadar birbirine 
yakla$tırabilirsek o zaman Türkiye’nin meselelerine çözüm yolu bulabiliriz, o za-
man parlamenter rejimin faziletinden milletimizi yararlandırabiliriz. Bu Anayasal 
ihtilâflar geni$tir. Çok derindir ve bunları bu toplantıda halletmek de mümkün de-
&ildir. Ama bizim Anayasamızın bir kadersizli&i vardır, Anayasayı benimsiyenler, 
yapanlar, yürütme mevkiinde olanlar de&il, yürütme mevkiinde olanlar da birçok 
noktalarda Anayasa ile ihtilâf halindedir. Bu itibarla Anayasadan beklenen faydayı 
tam sa&lıyamıyoruz. Demek ki Anayasa bir sahip arıyor, bir tatbikatçı arıyor. Bu 
ne zaman beraber olacak? Tatbikatçıyla Anayasa beraber oldu&u zaman meseleler 
daha kolay halledilir.



Muhterem arkada$lar, $imdi ben Sayın Hükümetin programında isabetle te$-
his konulan bir iki noktayı tasvibetti&imi söylemek isterim: Anayasa bir insan ya-
pısıdır. Eksi&i olur, zaman içinde de&inmesi lâzım gelen hükümler de bulunabilir. 
Bu hükümlerin de&i$en $artlar içinde ele alınmasında da bir mahzur görmem. Tek 
mahzur, Anayasanın ana istikameti ve temel ilkelerine olan taarruzlardır. Bunlar 
yapılmadıkça Sayın Yıldız’ın “iktidarla muhalefet birle$ecek Anayasayı de&i$tire-
cek” sözündeki iddiayı kabul etmek mümkün de&ildir. Elbette iktidarla muhalefet 
birle$erek gerekti&i anda, gerekti&i zamanlarda Anayasayı da de&i$tirebilirler ve 
zaten Parlâmentonun hikmeti vücudu da budur. Ama arz etti&im gibi Anayasanın 
temel esprisi, ana istikametini de&i$tirmemek kaydiyle.

"imdi Anayasada i$tirak edilen de&i$iklikler: Hâkimlerin meclislerden seçil-
mesinin zararlı oldu&u. Bu fikirde beraberiz. Orman suçları meselesinde iki parti 
de bunu seçim beyannamesiyle ifade etmi$tir. Ben $ahsan bunun o kadar hararet-
li taraftarı de&ilim ama mademki parti programına girmi$tir bu da halledilmeli-
dir. Bundan ba$ka seçim usullerinde millî iradeyi if$adeden seçim uygulamaların-
dan Hükümet programı $ikâyetçidir. Bu haklıdır. Do&ru bir görü$tür. Hakikaten 
Türkiye’de demokrasinin me$ruiyeti tehlikededir. Bilhassa önseçim oyunları ve 
ihtilâfları vatanda$ları bu demokratik sistemden so&utmaktadır. Bunun yanında 
ba$ka bir nokta da sık sık seçimlerin tekrarlanması, bunu önleyici tedbirleri de ara-
mak ve bunda da birle$mekte fayda mütalâa ediyorum.

Hükümet programının bir noktasında iyi bir te$his konmu$, fakat maalesef bu 
hususta gerekli tedavi ve tedbirler açıkça ifade olunmamı$tır. O te$his $udur: Prog-
ramın 21’inci maddesinde galiba diyor ki; “Sosyal Devlet sadece vatanda$a, yahut 
Hukuk Devleti sadece vatanda$a hak e$itli&i tanıyan Devlet de&ildir, ona sosyal ted-
birler getiren...” Do&rudur. Bunları okuyup zamanınızı almak istemiyorum. Do&ru-
dur ama bugün görünen odur ki, Sosyal Devlet kavramı ve Sosyal Devlet anlayı$ı 
maalesef uygulamada aksamaktadır.

O derece aksamaktadır ki kalkınma, refah içinde kalkınma, müreffeh Türkiye’yi 
kurma iddialarının yanında açlık tehlikesi ve tehdidi altında kalan ve yarınından 
ümitsiz vatanda$ları olan bir ülkede refahın, saadetin nasıl ifade edilece&ini hep 
beraber dü$ünmeye mecburuz. Anayasanın Sosyal Devlet ilkesi asgari açıklıkla 
mücadeleyi ba$armak, açlı&ı, hem fizik açlı&ım, hem fikir açlı&ım ortadan kaldır-
makla mümkündür. Bugün Türkiye’mizde maalesef fizikman yani ya$ama $artı, 
yarına sa& çıkabilmek endi$esi içinde bulunan vatanda$ımız var. Maalesef bugün 
alfabe okuyamıyacak kadar cahil insanlarımız vardır. Böyle insanları bulunan bir 
ülkede ne refah olur, ne huzur olur, ne de onu yönetenler veya onu temsil edenler 
huzur duyabilirler. Ben $ahsan bu son yılda kendi seçim bölgemde gördü&üm bu 
ıstırap verici manzara kar$ısında, kendi kendimi yiyorum, kendi kendimden uta-
nıyorum ve nasıl olur ben onların temsilcisiyim de onlara bir çare bulamıyorum, 
diye kendi kendimi suçluyorum. Bu suçlamamın bir ucu istese de, istemese de Hü-
kümete râci. Hükümet bu tedbirleri bâzan almakta, bâzan eksik almakta, bâzan 
da te$kilâtsızlıktan, koordinasyon eksikli&inden uygulayamamaktadır. Misaller çok 



fakat sadece yem ve yemeklik konusunda burada alınan tedbirlerin orada nasıl ak-
sadı&ını Hükümet kısa bir tetkikle tesbit edebilir.

Türkiye’de bir sosyalizasyon uygulaması ba$ladı, ümitle bekledik, sevinildi. O 
unutulmu$ bölgelere, o hasta insanların yanına doktor gidecek, derdine deva bu-
lacaktı. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, Türk vatanda$ı o bölgelerde sosyalizasyon 
uygulanan yerlerdeki vatanda$lar eski günleri mumla arıyor. Ne Hükümet doktoru 
gönderiyor. Eskiden hiç olmazsa bir Hükümet doktoru vardı, bir özel doktor vardı. 
Ona gidiyordu pratisyendi, mütehassıstı ona gidiyordu, az çok bir $eyler yapıyor-
du. "imdi bunların hiçbiri yok. Sayın Bakan burada, Sayın Hükümet Ba$kam bu-
rada. Hiçbiri yok arkada$lar, !ran hududunda, Rus hududundaki köylerde bilhassa 
Kars’ta 70-80 tane ocak var, bu ocakların hemen hemen hepsinde yani sırayla mer-
kezden arada sırada $öyle bir pazarcılar vardır bâzı illerde, pazarcı gibi gelip dola$an 
doktorlar var. Ama aslında halkın yanında devamlı derdine derman olan doktor 
yok. Gelmiyor. Sebebi var arkada$lar. Sebebi: Bizde uygulanan sistemlerin birbiri-
ni cerh etmesi bir birinin aleyhine... Full-time tatbikatı, sosyalizasyonu öldürdü. 
Burada ne oluyor mütehassıs gönderiliyor, ayda aylık münavebe ile. Bir ay müna-
vebe ise müstemlekeye adam gönderir gibi. Bu olmaz beyefendiler, bu olmaz Sayın 
Hükümet Ba$kanı. Sayın Sa&lık Bakanı. Bir aylık müddet. Efendim gitmiyor dene-
cek. Efendim gitmez. Siz Numune Hastanesinde bir yata&a iki mütehassıs istihdam 
ederseniz ve ona pirim verirsiniz, ona tazminat verirsiniz ve son çıkan bir kanunla 
bir doktor ne alacak biliyor musunuz beyefendiler, biliyor musunuz arkada$lar? Bir 
doktor $unu alıyor. Hele o doktor ö&retim üyesi ise;

1. Birinci derecede bir doktor, 2.700 lira maa$, 2.500 lira tazminat, 20 bine, 10 
bine, 15 bine varan bir ilâve yani ek, artı bir de 2.000 liralık bir tazminat daha. Bunu 
nerede alıyor? Hangi ülkede? Sosyal adaleti ve sosyal devleti benimsemi$ bir ülke-
de. Ne zaman çıktı bu kanun? !ki gün evvel, üç gün evvel. Bu Mecliste, ne Hükümet 
ilgilendi, ne bakan ilgilendi, ne de feryadımız dinlendi. Öbür tarafta 500 lira alamı-
yan, çocu&unun nafakasını temin edemiyen memur suiistimal yapıyor. Türkiye’de 
Sayın Ba$bakan suiistimal var. Türkiye’de Sayın Ba$bakan müteahhit hileleri var, 
in$aat hataları var, ama bunun hepsi Hükümetin ortaklı&ı içlide devam etmi$tir de-
mek vicdansızlıktır, kabul etmiyorum ama var bunlar. Devlet eliyle yapılan in$aatın 
yüzde sekseni arızalıdır, hilelidir, murakabe eksikli&inden bunlar Devletin ba$ına 
belâ olmaktadır, ba$tan ciddî tutmak, ba$tan tedbirli olmak mecburiyetindeyiz.

BA$KAN — Zamanınız bitmi$tir efendim...

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Ba$kanım bitiriyorum, özetle arz et-
meye çalı$tım, bir iki noktayı, ama çok derin, çok acı ve insan haysiyeti ile kabili 
telif olmıyan haller.

Arkada$lar, Kars’ta açlıktan ölen hayvanı, mahallî deyimi ile, elinde elek dön-
miyen insanı gözümle gördüm. Atlar kurda, ku$a teslim edilmi$, ölürse ölecek, ka-
lırsa köylünün malı olacak. Devlet buna çare bulamaz mı? Bunun tedbiri vardır, 



arkada$lar. Devlet Üretme Çiftlikleri vardır, Devleti imkânları vardır, Devletin bu 
hususta kurulmu$ te$kilâtı vardır.

Bir $eyi daha müsaadenizle Sayın Ba$kan ifade edeyim; Türkiye’de gıda, besin 
dengesizli&i vardır. Vatanda$ın bir kısmı yeter kalori, yeter gıda alamamaktadır, 
Meselâ Kars’ta $imdi et fiyatları dü$mekte, burada artmakta, yükselmektedir. Bu 
dengesizli&i bir sezon içinde Kars gibi bir pazarda ya& sekiz liradan 18 liraya çıkmı$-
tır, bu anormal fırlayı$ları önlemek Devlet, Hükümet vazifesidir ve Anayasa buna 
müsaittir, ister liberal sistemi uygulayın, ister Devletçi olun, bunu tanzim etmeye 
mecbursunuz. Bu niçin tanzim edilemiyor? Birçok alt, temel sebepleri yanında bir 
sebebi de merkezi bir organizasyon eksikli&indendir. Yeni Hükümet, yeni Bakan-
lıklar kurarken, a&açları dü$ünüp, Orman Bakanlı&ı kurarken bir gıda bakanlı&ı, 
bir ia$e bakanlı&ı, bir besin ve beslenme bakanlı&ı kurmamasını ben $ahsan mesele 
üzerine iyice e&ilmemesine hamlediyorum ve Hükümete teklif ediyorum. Bir ia$e 
bakanlı&ına Türkiye’de bir Spor Bakanlı&ından, bir Orman Bakanlı&ından daha ev-
vel ihtiyaç vardır, gıda dengesini sa&lıyacak, huzuru sa&lıyacak, vatanda$ı açlıktan 
kurtaracak ve fiyat dalgalanmalarını, ihtisası, tahsisi, hileyi, zehirlenmeyi önliye-
cektir. Bu bir elden idare edilmezse mahallî idarelerle merkezî idareler arasındaki 
dengesizli&i yetki ve vazife tedahülü önlenmezse bu meselenin üstesinden gelmek 
imkânı yoktur.

Hükümete bir teklif olarak sunuyorum, bunu daha evvel Devlet Plânlama 
Te$kilâtına da bir muhtıra olarak Hükümetle birlikte sunmu$tum, tetkike de&er bir 
konu oldu&u inancındayım, tetkik olunursa Türkiye’nin kom$u devletleri ete muh-
taç, ya&a muhtaç hattâ yakında girece&iniz Ortak Pazar bile ete, ya&a muhtaçtır...

BA$KAN — Bir dakika Sayın Hazer, çok rica edeyim efendim...

MEHMET HAZER (Devamla) — Te$ekkür ederim. Hükümeti bu hususta 
yardımcı olmaya davet ediyorum, Yüksek Heyetinize de saygılar sunarım.

BA$KAN — Sayın Hazerda&lı.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Sayın Ba$kan; Sayın senatörler, beni ko-
nu$maya sevk eden ciddi bir sebeb olmasaydı arkada$ım Fikret Gündo&an’ın kıs-
men temas etmi$ oldu&u bir konunun daha çok aydınlanması için söz almak mec-
buriyetini duymazdım.

Muhterem arkada$larım, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri kurulu$u üzerinde ko-
nu$mak istiyorum. Bu kürsüden geçen yıl !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin hesap-
ları görü$ülürken devrin Sanayi Bakanı ile kar$ılıklı konu$mamız oldu. Hükümet 
programından bahsettim, “Ben fırsat bulursam bu !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin 
hepsini sataca&ım” diye, Sayın Mehmet Turgut dememi$ olsaydı ben konu$mak ih-
tiyacını duymazdım. Bugün Hükümet programını tetkik ettim, geçmi$ Hükümet 
programı ile mukayesesini yaptım ve bu mukayesede bâzı sonuçlar edinmek, mem-
nuniyetimi tesbit etmek için Sayın Ba$bakandan, Sayın Hükümetten bilgiler alıp 
memnuniyetimi tesbit etmek için söz aldım.



Muhterem arkada$larım, 1965 yılı programı ile 1969 yılı programı kar$ılıklı 
olarak mukayese edildi&i takdirde bir muhasebe yapmak mecburiyeti var. Bu muha-
sebe acaba Hükümet bir çeli$me içinde mi, yoksa bir tekâmül içinde mi milletimiz, 
devletimiz için bir tekâmül varsa bunu tesbit etmek lâzımgelir. Yahut Hükümet o 
zaman tecrübesizdi, yahut o zaman bu programı yazarken ezbere yazmı$tır. "imdi 
bir de&i$me mi var aynı fikir mi var, bu ciheti tesbit etmek lâzım geliyor.

!ktisadi Devlet Te$ekkülleri millî sanayimizin temeli, dire&idir. Esasen Hükü-
met programında buna üç satırlık bir yer ayrılması da bu i$ üzerinde fazla durul-
madı&ını göstermektedir. Asıl mühim olan 1965 yılı programı ki o program bugün-
kü A.P.’si iktidarının bir programıdır, o günün Ba$bakanı, bugünün Ba$bakanıdır, 
araya bir koalisyon girmemi$tir, araya ba$ka bir Hükümet girmemi$tir, araya bir 
Ba$bakan da girmemi$tir ki, programlar birbirinden ayrı olsun.

"imdi 1965 yılı Hükümet programının üçüncü sayfasını okudu&umuz zaman; 
!ktisadi Devlet Te$ekkülleri arasında Devlet kontrolü altında bulunmasına lüzum 
kalmayanlardan ba$lıyarak, bu ba$lıyarak derken, bu ba$lıyarak sözünün altına bir 
çizgi çizip, bir balmumu yapı$tırmak lâzımdır. Bunların tedricen imkân olursa bir 
holding halinde halkın kontrolünden ve mülkiyetinden geçmesini sa&lıyaca&ız. 
Ba$lıyarak hepsini ihtiva eden bir sözdür. Yalnız Devlettin kontrolü altında bulun-
masına lüzum olmıyanları Devletin elinden çıkaraca&ız sözü de&il. Onlardan ba$lı-
yarak hepsini ihtiva eden bir sözdür.

Bu yazılardan ba$ka türlü mâna çıkarmak mümkün de&ildir.

"imdi muhterem arkada$larım, memnuniyetle görüyorum yahut ba$ka türlü 
anlıyorum, $imdi izahat vermelerini istirham ediyorum. Arkada$ım Fikret Gündo-
&an konu$tular ama Hükümetin bu bakımdan bizi tatmin edecek sözler söylemesi-
ni açıkça istemediler, ben bunun ihtiyacını duydum. 1969 Hükümet programının 
36’nci sayfasında; “!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin elindeki imkânlardan daha çok 
faydalanmak ve yeni kaynaklar yaratmak suretiyle kalkınmaya olan katkısını artır-
mak için ıslahat tedbirlerinin alınmasına devam olunacaktır” denilmektedir.

"imdi 1965 programında ıslahat tedbirleri alınacaktır diye bir söz yok. Elden 
çıkaraca&ız sözü var. Nitekim Bakandan dahi aynı sözü aldım. "imdi yeni program-
da ıslahat tedbirleri alaca&ız, yani bunlar elden çıkarılmıyacak. Devletin kontrolü 
altında bulunsun veya bulunmasın denilemez ki, ıslahat tedbirlerinin alınmasına 
devam olunacaktır, sözünün içinde yine holdingler kurulacak veyahutta halkın 
eline geçecek sözünün söylenmesine imkân yoktur, bu $ekilde anla$ılmasına da 
imkân yoktur. Islahat tedbirlerinin alınması, $ayanı memnuniyet bir $ey. Fakat el-
den çıkarılması sözü ba$ka bir $eydir. Demek oluyor ki, A.P. iktidarı zamanında özel 
te$ebbüsçüyüm felsefesi !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin hepsinin elden çıkarılma-
sını öngörmü$ ve bunu programına almı$tır. Islahat tedbiri sözü $imdi, yok oldu&u-
na göre, bugünkü programda acaba Hükümet hakikaten evvelki fikrinden dönmü$ 
müdür, yoksa bir tekâmül mü vardır, bunları ö&renmek istiyorum? E&er Hüküme-
tin felsefesinde bir de&i$me varsa, bunu da açıkça söylemek lâzımgelir. Türk millî 



iktisadiyatının, Türk sanayiinin, Türk Devletinin ana meselesi olan !ktisadi Dev-
let Te$ekkülleri üzerinde Hükümetin, tatmin edilmemiz için açık, seçik fikirlerini, 
evvelki dü$ünceleri ile $imdiki dü$ünceleri arasında bir de&i$iklik olup olmadı&ını 
ö&renmek hakkımızdır. E&er, bizim anladı&ımız $ekilde !ktisadi Devlet Te$ekkülleri 
Devletin elinde kalacak ve ıslahat tedbirleri alınacak ise, memnuniyetimi ifade et-
mek isterim. Hükümet bu yolda malûmat verirse memnun olurum.

Te$ekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım.

BA$KAN — Te$ekkür ederim Sayın Hazerda&lı Buyurun, Sayın Hikmet !$men.

H"KMET "$MEN (Kocaeli) — Sayın Ba$kan, Sayın senatörler; Demirel Hü-
kümetinin ikinci programı hakkında görü$lerimi belirtebilmek için önce Türkiye 
gibi az geli$mi$ memleketlerin kalkınma meselelerine ve yollarına de&inmek isti-
yorum. Bu gibi memleketlerin ve dolayısiyle Türkiye’mizin geri kalmı$lı&ının temel 
nedenlerini, geri sosyal yapısının yurt içinde hamle yapmayı önliyen baskısı ve bir 
de ileri kapitalist memleketlerin yani emperyalizmin bu memleket halklarını ve 
kaynaklarını sömürmesi oldu&u bütün isim yapmı$ bilim adamlarınca kabul edil-
mi$tir. Bu te$hisin do&al sonucu olarak memleketimizin kalkınması için de her $ey-
den önce bu geri bıraktırıcı etkenlerin bertaraf edilmesi gerekti&i açıktadır. Di&er 
bir deyimle kalkınma programının temel ilkeleri içeride geri sınıfların emekçi halk 
üzerindeki sömürü ve baskılarını önlemek, dı$arıda da yurdumuzu yabancıların 
yani, emperyalizmin sömürü ve baskısından kurtarmaktır. Demek oluyor ki, içe-
ride köklü yapısal de&i$ikliklere, dı$arıya kar$ı da emperyalizme kar$ı mücadeleye 
yönelmemi$ hiçbir hükümet programı memleket yararına telâkki edilemez. "imdi 
bu görü$ümüzün çerçevesi içinde Hükümet programını gözden geçirelim.

Programda memleketimizin gerili&inin ba$ sebebi olan geri sosyal yapıyı de-
&i$tirmeye yönelmi$ hiçbir tedbir yok. Tersine bu yapıyı daha güçlendiren tedbirler 
öne sürülmektedir. Meselâ; küçük müstahsil köylüyü bir âfet gibi kasıp kavuran 
tefecilik konusunda bunu önleyici tek bir tedbir programda yoktur. Dolaylı $ekil-
de köylüye kredi verilece&inden bahsetmekle bu mesele ele alınmı$ demek olamaz. 
Hastalık, kötülük açıkça te$his edilip, tedbirleri de yine aynı açıklıkla getirilmelidir. 
Yine köylümüzün temel derdi olan ürününü de&er fiyatına satamaması, eme&inin 
büyük bir kısmını aracılara kaptırma meselesi programda açıkça yer almamı$tır. 
Gerçi burslardan yuvarlak olarak söz edilmi$tir ama, tefecilik için oldu&u gibi, ara-
cılık için de açıkça te$his yapılmamı$ ve bundan ötürü de tedbiri açıkça gösterilme-
mi$tir.

Köylünün ürününü de&er fiyatı ile satmasını sa&lamaktan bahsedilmektedir. 
O halde, köylünün ürününü de&er fiyatından dü$ük alanlar var demektir. Kimdir 
bunlar? Bunlar, aracılar, büyük ihracat tüccarlarıdır. O halde, bunlarla mücadele 
edilecektir. Mesele böyle kurulursa gerçekten ele alınmı$ olur. Bu konunun cidden 
ele alındı&ının ifadesi ancak bu olabilir. Yuvarlak sözler, gerçek tedbirler yerine ka-
bul edilemez.



Sayın senatörler, mesele böyle kurulunca, çözümün kendili&inden Toprak 
Mahsulleri Ofisi gibi tütün, fındık, incir, üzüm, ayçiçe&i, çeltik, zeytinya&ı ve bu 
gibi ürünler için Devlet alım ofisleri kurulması oldu&u meydana çıkar. Çünkü, an-
cak bu takdirde sömürücü, aracı sınıflar bertaraf edilmi$ olurlar.

Sözümü dı$ sömürüye getiriyorum. Bütün programda memleketimizin ba-
$ındaki bu temel dâvasından yani, yabancı sermaye sömürüsünden tek satırla bile 
bahsedilmemi$tir. Oysa yabancı sermaye petrolümüzden, içti&imiz gazoza kadar 
ba$lıca ve modern üretim alanlarına yabancı sermaye el atmı$ ve yarı$mı$tır. Bun-
ların her yıl resmen dı$arıya transfer ettikleri kârların hızla artmakta oldu&u bi-
linmektedir. Bu miktarlar 1963’de 1 milyon dolar iken, 1965’te 15, 1966’da 16, 
1967’de 25 ve 1968’de 32 milyon dolara çıkmı$tır. Bunlar resmî ve açık transfer-
lerdir. Yabancı sermayenin dı$arıdaki ana $irketten satın aldı&ı maddelere yüksek 
fiyatlar ödeyerek transfer etti&i ve çok yüksek oldu&undan $üphe etmedi&imiz 
görünmeyen kârları da bunun dı$ındadır. Bu hususta örnekler verebilirim. Fakat 
vakit müsaid olmadı&ı için sarfınazar ediyorum. Ancak meselâ bu konu Hükümet 
programında o kadar ele alınmamı$tır ki, petrolden bahseden bölümde aynen $öyle 
denmektedir: “Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının millî kaynak-
larımızdan kar$ılanması, ham ve mamul petrol ihtiyacı için yabancı memleketlere 
ödenmekte olan paraların tasarrufu, Türkiye’nin ham ve mamul petrol ihraceden 
bir ülke haline gelmesi, takibetti&imiz ve takibedece&imiz petrol politikamızın 
esaslarını te$kil eder.” demektedir. Oysa, yabancı $irketlerinin petrol üretiminin 
yarısından ço&unu yaptıkları Sayın üyelerin malûmudur. -Özellikle Shell ve Mobil 
yapıyor- ve de malûmdur ki, yabancı $irketlerin üretti&i petrol Türk malı telâkki 
edilemez. Bu $irketler hiç de&ilse kârlarını döviz olarak dı$arıya transfer etmekte-
dirler. Yani, bunların petrolün de&erinin önemli bir kısmını dövizle satın alıyoruz 
demektir. Hükümetin bu durum kar$ısında en azından bu ayırımı yapması Türk 
petrolünün üretimi ile yabancı $irketlerin üretimini birbirinden ayırması gerekir. 
Ve Türk $irketinin üretiminin daha hızla artırılaca&ını programa alması beklenir-
di. Oysa, Hükümetin yabancı sermaye diye bir meseleye parmak basmaya niyeti 
olmadı&ı için bu ayırımı yapmamı$tır. Bunu bir örnek diye veriyorum. Hükümet 
programda her alanda böyle yapmı$tır. 62 sayfalık programda yabancı sermaye gö-
zünü bile geçirmemi$tir. Memleketimizin kalkınmasını önliyen temel faktörlerden 
biri olan yabancı sömürüyü hiç hesaba katmayan bir hükümet programı ile ciddî bir 
kalkınma sa&lanmasını beklemeye elbetteki imkân yoktur.

Sayın senatörler, bu mesele ile ilgili olarak iki meseleye daha de&inmek istiyo-
rum. Bunlar Ortak Pazar ve dı$ politikamızdır.

BA$KAN — Sayın !$men iki dakikamız var efendim.

H"KMET "$MEN (Devamla) — Öyle mi? Hayret...

Programdan, Hükümetin Ortak Pazara her ne pahasına olursa olsun girmeye 
kararlı oldu&u anla$ılmaktadır. Oysa, Ortak Pazar Türkiye’yi yabancı sömürüsü-
ne $imdikinden daha da fazla açacaktır. Kalkınma olanaklarını bütün silip süpüre-



cektir. Ortak Pazar üyeli&i Türkiye’yi Batı Avrupa gibi kapitalist memleketlerin bir 
uydusu, en fakir, en sömürülen bir parçası haline getirecektir. Ortak Pazar üyeli&i 
yabancı sömürüsünü perçinleyecektir. Ben bu konuda birtakım notlar getirmi$-
tim. Fakat maalesef vaktim az. Daha bugünkü gazetede bile !zmir Ticaret Odası-
nın fındık, pamuk, incir ve üzüm üzerinden koydu&u Ortak Pazarda hiçbir yarar 
getirmedi&i hususundaki yazılarını dikkat nazarınıza sunarım. Programda NATO 
ittifakının dı$ politikamızın mihverini te$kil etti&i anla$ılmaktadır. NATO ittifakı-
nın yurdumuzun güvenli&i bakımından yararlı de&il, zararlı bir ittifak oldu&u bir-
çok defalar beyan edilmi$tir. Bunları tekrar edecek de&ilim. Ancak, bu konuda dı$ 
politikamızın en zararlı noktasını te$kil eden Amerikalılarla olan !kili Anla$malara 
programda hiç de&inilmemi$ olması dikkat çekicidir. Vakıa bu konuda Sayın Ba$-
bakan bir açıklama yapacaklarını belirttikleri için üzerinde fazla durmak istemi-
yorum. Yalnız, $unu belirtmek istiyorum ki, Amerika’ya kar$ı politikamızı sa&lam 
bir çizgiye, yani tam ba&ımsız bir çizgiye oturtmadıkça, di&er memleketlere kar$ı 
memleketimiz menfaatlerine uygun bir dı$ politika izleminin, bu memleketlerle ge-
re&i gibi dostane ili$kiler kurmanın mümkün olmadı&ını önemle belirtmek isterim.

Sayın senatörler, programda demokrasiyi, Anayasa düzenini korumak ve sa-
vunmak bahanesiyle yeni baskı tedbirlerinin alınaca&ı belirtilmektedir. Oysa mem-
leketimizde gerçekten gözle görünen bir huzursuzluk olmakla beraber, bunun ne-
denleri, Hükümetin, zannetti&i gibi ceza kanununda hüküm noksanlı&ı de&ildir. 
Asıl nedenler, memleketin sosyal yapısını i$leyi$inin, ça&ımızın $artlarına, kalkın-
manın icaplarına ve halkımızın haklı talep ve özlemlerine cevap vermemesindendir. 
Bu sa&lanmadıkça yeni baskı tedbirlerini de gerektirecek ve giderek gerçek bir rejim 
buhranı yaratılacaktır. Hükümetin bu yola gitmemesini $imdiden sa&lık veririm.

Sözlerimi bitirirken Sayın senatörler, programda kadın konusuna verilen yere 
de bir parça de&inmek istiyorum. Ancak, bu konu bana çok gülünç denilecek kadar 
yüzeyde ele alındı&ını göstermi$tir. Kadının temel sorununa hiçbir $ekilde de&i-
nilmemi$tir. Türkiye’de köylü kadınları vardır, kentli kadınlar vardır, sonra çalı$an 
kadınlar vardır, çalı$mıyan kadınlar vardır. Bunların sorunları birbirlerinden fark-
lıdır. Çocuk meselesi vardır. Bu, çalı$an kadının ba$ meselesidir. Kadınların e&itim 
meselesi vardır. Bunlara hiç de&inilmemi$tir. Acaba, hangi kadından, kimden bah-
sediliyor anla$ılmamaktadır. Böyle göstermelik sözler söylemek, Hükümet prog-
ramında böylesine sathi bir $ekilde yer alması ciddî bir görü$le ba&da$abilir mi? 
Dü$ünemiyorum.

Zannederim zamanım doldu, saygılarımla.

BA$KAN — Sayın Özer, buyurunuz.

HAMD" ÖZER (Malatya) — Sayın Ba$kan ve Yüce Senatonun de&erli üye-
leri, Hükümet programını inceledim, bunda, halkımızın arzulayıp, tahayyül et-
ti&i ve hattâ edemedi&i birçok hizmet ve nimetlerin dolu oldu&unu gördüm. Bu 
programın uygulanması yolunda muhalefetin de yardımcı olması, $erefli Türk 
Parlâmentosunun vatansever hasletinin ifadesi olacaktır. Size iktidar mensubu bir 



senatör olarak ne iktidarı övmek ve ne de muhalefeti yermek için mâruzâtta bulun-
mıyaca&ım. Burada hepimiz, partizan perdeleri kaldırarak toplumumuza ve onun 
gerçek yüzüne bakıp yaralarını görelim ve onlara deva bulalım.

Muhterem arkada$lar, toplum bir vücuttur. O, maddi ve mânevi varlıkları de-
recesinde de&er ta$ır. Sa&lam kafa, sa&lam vücutta bulunur, atasözü formülüne 
vurursak bir toplumda sa&lam vücut, maddi gücü; sa&lam kafa da mânevi gücü ifa-
de eder. Hasta ve mariz bir vücudun kabı, kalıbı dar, dayanıklılı&ı da azdır. Hiçbir 
zorlamayla mânevi gücünü bu ölçülerin üstünde uzun müddet tutmaya imkân bu-
lunamaz. Zayıf bir vücut, her çe$it mikropların üremesine ve her çe$it hastalıkları 
kapmaya istidatlıdır.

!$te, dünden gelen toplumumuz bugün bu durumdadır. Fakat, çetin bir tedavi 
ile ancak geçmi$ günden daha düzgün bir hale gelmi$se de yine toplumumuz has-
tadır. Gözlerimizi ve kulaklarımızı ne kadar kapatsak da bu, budur. Bir toplumun 
maddi vücudu geçim standardına ba&lıdır. Toplumumuz bu standardın yüzyıllar-
ca altında kalarak gelmi$tir. Hayat pahalılı&ı, hayatı de&ersiz ve çekilmez bir hale 
sokmu$tur. Birçok kimseler ya$amanın bunaltısından kurtulmak için duyan organ-
larını yok etmek çarelerine ba$vurmakta devam etmektedir. Bunu yapamıyanlar 
da türlü ahlâk buhranı içine dü$mü$, her çe$it idarei maslahatı geçim yolu olarak 
seçmi$tir.

Ancak bu çöküntüleri muayyen bir devrin eseri olarak kabul etmek en insaf-
sız bir itham olur. Hele, yolsuzlukların bir parti veya bir iktidar tarafından hima-
ye edildi&ini iddia etmek de ayıp, hem de çok ayıptır, arkada$lar. Her devirde yol-
suzlukların bulundu&unu kabul etmek de realite icabıdır. Bazan eserleri görmekle 
müessiri ve bazan da müessiri görmekle eserleri anlamak mümkündür. Dünyanın 
döndü&üne biraz da gece ve gündüzün mevcudiyetiyle inanmaktayız. Fakat, dün-
yanın döndü&ünü görmek veya göstermek mümkün olamadı&ı halde, dünya, yine 
de dönüyor. Bir depremin eseri olan tahribatı görüyoruz ve depremi do&uran olu-
$umu göremiyoruz. Fakat, tahribat göze çarpmakla depremin olu$umuna inanmak 
gerekmektedir.

Toplum da böyleydi. Toplumumuza yüzyıllardan beri arız olan hastalıklar bu-
gün de vardır. Bu, dünün, bugüne olan mirasıdır. Bu a&ır hastalı&a tedavi çaresini 
bulmak da hepimizin vazifemizdir.

Arkada$lar, toplumumuz hastadır, çünkü, hasta olarak do&mu$tur. Bu Hükü-
met programının en müessir bir $ifa reçetesi olaca&ına ve bundan verilecek ilâcın 
da bu toplumu tedavi edece&ine kaani bulunmaktayım.

Arkada$lar; buna inanıyorum. Çünkü, toplumumuzun bu durumdan kur-
tarılması vazifesi hepimizindir. !ktidar olarak gerekli tedbiri almak, muhalefetin 
samimî görü$lerine uymak, muhalefet olarak iktidara yardımcı olmak, onun yararlı 
faaliyetlerine köstekleyici fren de&il, yükseltici kanat olmak millet borcumuzdur. 
Toplumun yükselmesi, bu iki kanadın birlikte ve ahenkli olarak aynı samimî hava 
içinde çalı$masına ba&lıdır. Bu millet çalı$ma yolumuzu gösteren Anayasayı bize 



kılavuz olarak vermi$tir. Bu Anayasa, herkesin çıkarına göre yorumlanan bir anar-
$i yasası de&ildir. Bir yıllık Parlâmento çalı$malarında bunun böyle uygulanmakta 
oldu&unu mü$ahede ettim. Hemen herkes, her organ ve aynı organın kendi üye-
leri bu Anayasa minderinde güre$mekte, hakem ve hâkim organ tanımadan ken-
di çıkarlarına göre hüküm vermektedirler, En büyük hakemin millet oldu&unu da 
unutmaktadırlar. Boykotlar, i$galler, komandolar, birlik adı altında milletçe birli&i; 
cumhuriyet, diye demokratik cumhuriyeti; hürriyet, diye hürriyeti; ba&ımsız dev-
let, diye ba&ımsızlı&ı katletmek ve fukara halkı sömürmek istiyenler hareketlerinin 
me$rulu&unu hep bu Anayasaya ba&lamaktadırlar.

Tekrar ediyorum, bu Anayasa anar$i yasası de&ildir, arkada$lar. Peki, neden 
buna tüm parlamenterler olarak tek çıkar yolu bulmak istemiyorsunuz? Anayasa, 
milletin çıkarı içindir. Çıkarcıların aleti haline gelmesine neden göz yumuyoruz? 
Anayasamızın sözünde ve ruhunda anlamını ta$ıyan millî güvenlik içinde Devletçe 
var olu$umuzu sa&lıyacak kanunların çıkarılmasına neden yana$mıyoruz? Böyle bir 
tefsir içinde hangi iktidar tek ba$ına ba$arı sa&layabilir? Bir iktidarın tapusu hiçbir 
partiye temelli olarak verilmemi$tir. Bugün bu, yarın bir ba$ka parti.

O halde, bugün, bu tefsirini mubah gören muhalefet, yarın iktidara gelince 
bunu geriye tepen silâh olaca&ını bilmelidir. Fakat, bugün ile yarın arasında zedele-
nen milletin haline insaf etmek hepimizin vicdan borcumuzdur.

Sayın senatörler, tek egemen millettir. Millet, yetkili kıldı&ı yasama, yürütme 
ve yargı organları eliyle bu egemenli&i kullanmaktadır. Suç karakterli bir fiil i$le-
di&inden dolayı yürütme organı tarafından yargı organına teslim edilen bir ki$iye, 
yargı organınca verilen karardan memnun olmıyanlar, yürütme organını suçlamak-
tadırlar. Toplumun anar$isini buna ba&lamak suretiyle Hükümeti zayıf, güçsüz, gü-
vensiz sıfatlarla itham ederek millete ilân etmektedirler. !ktidarı yıpratmak ama-
ciyle milletimizi anar$i havası içine atarak Devletimizi yıpratıyorlar. Anayasamıza 
göre Hükümet, iktidar de&ildir. Hükümete iktidar dememiz bir alı$kanlık icabıdır, 
iktidar, milletin yetkisini ta$ıyan üç organın tümüdür. Anar$iden ve her çe$it yol-
suzluklardan sorumlu bu üç organdır. Bunlardan her birinin hatasından do&an hu-
zursuzlu&u Hükümete mal etmek itiyadından vazgeçelim. Arkada$lar, milletimiz 
hak ve adalet içinde ancak güven ve huzur bulur. Bu güven ve huzurdan yetkili 
kıldı&ı bütün organların birbirlerine etkili olmasını sa&layıcı kanunlar getirmek 
$arttır. Bünyece be$er olmak hasebiyle, hiçbir organ lâyü’sel kabul edilmemelidir. 
Bu e$yanın tabiatına da aykırıdır. Tatbikatı ile toplumu hercümerç içine attı&ını 
gördü&ümüz, hiçbir $eyin devamında ısrarcı olmıyalım.

Sayın senatörler, toplumumuzu üzüntü ve endi$eye sokan bir husus da, bizim 
a&zımızdan çıkan bâzı sözlerdir. Bunlardan bilhassa sandıktan çıkı$ı hor görmeyi 
halkımız kınamaktadır. Çünkü onun iradesi olan Anayasa da sandıktan çıktı. Bu 
Anayasaya uyarak biz de o sandıklardan buraya geldik. Onlar millet iradesinin geli$ 
yoludur.

BA$KAN — Sayın Özer iki dakikanız var efendim. Toparlayın rica ederim.



HAMD" ÖZER (Devamla) — Onu inkâr, kendi me$ruiyetimizi inkâr olur. De-
mokratik düzenlerde ba$ka yol yoktur. Ancak sandıktan çıkılır, namludan çıkılmaz. 
Bu demokrasi ça&ında böyle namlular ramazan topuna benzer. Millet en çok bir 
ay oruç tutar, yine bayrama kavu$ur. Sen, ben kavgasını bırakarak, korkunç dal-
galarla sürüklenmek istenen toplumumuzu kurtaralım. Onu kurtarmak bahane-
siyle onu bo&maya çalı$mıyalım. Sosyal dalgalanmalardan do&an üzücü olayların 
gerçek nedenlerini bulmak için, matematik ve mantık formüllerini kullanalım. Bu 
toplumda birçok kimseler, birçok $ey olduklarını iddia etmekte ve fakat kendi çı-
karlarını toplumun üstünde tutarak, kendilerini toplum için de&il, toplumu kendi-
leri için görmektedirler, i$te bütün çökü$ümüzün ba$ nedeni budur. Herkes kendi 
çıkarı istikametinde bu toplumu çekerse parçalar, ilerici gerici ellerle didiklenen bu 
toplum, tutucu ve yükseltici ellere muhtaçtır. Bu eller olalım arkada$lar. "ahsan 
milliyetçi ve milletin tabiatı olarak imanlıyım. Fakat bunun gerçeklili&ini sosyal 
adalette bulmaktayım. Bâzı vurguncular var ki bu toplumda halkımızı soymak için 
dinimizi kendi çıkarları yolunda bir morfin olarak kullanmaktadırlar. Komünizm 
tehlikesine kar$ı onu siper ve bekçi etmeye çalı$maktadırlar. Bunlar, dinimizi pe-
ri$an zümrelerin teselli kayna&ı olarak kabul eden, dünyayı kendilerine, ahreti de 
onlara vererek kazançlı bir trampa yaptıklarına inanan, imansız hak cambazlarıdır. 
Bunlara fırsat vermiyelim.

BA$KAN — Sayın Özer zamanınız bitti efendim.

HAMD" ÖZER (Devamla) — Sayın Ba$kanım, 15 dakika konu$anlar olmu$-
tur. Müsaadenizle bir sayfam kaldı onu da arz edeyim arkada$lara.

BA$KAN — Efendim kısa zamanda bitirmeye çalı$ın. Rica edece&im.

HAMD" ÖZER (Devamla) — Muhterem arkada$lar, görülmü$tür, geçmi$te, 
halde de görülmektedir. 2,5 lira ile görünüp, 2,5 milyon lira ile hörgüçlenenler bu 
memlekette vardır. Halkımızın arz ve taleplerini iki ele tutan bu parazitlere fırsat 
vermemek ve bunları arz ve talep arasından kovmak $arttır, üreticiden 50 kuru$a 
alıp tüketiciye 500 kuru$a satanlar hem üreticiyi, hem de tüketiciyi tüketmektedir-
ler. Bir kilo armut almak için manava giden vatanda$, kilosunu ilk günü 500 kuru$ 
görünce alamıyor, ikinci günü 200 kuru$a çürümü$ olarak görüyor alıyor veya ala-
mazsa dökülüyor. Bu dökülen de esnafın veya üreticinin hesabına yazılmaktadır. 
Bunun için bir tanzim satı$ bakanlı&ı kurulursa yurt içinde arz ve talebi sa&lar, üre-
ticiden ucuz almaz, tüketiciye de pahalı satmaz, üretici tarlasına, bahçesine ba&la-
nır, i$sizler azalır, mallar çe$itli kaliteli ve hilesiz $ekilde dı$ piyasalar talip bulur. 
Paramızın ve mallarımızın de&erinde istikrar sa&lanır. Bu, geni$ mikyasta ta$ıma 
araçlarına, organize bürolarına lüzum gösterir ama, sosyal Devlet anlamının teme-
lini te$kil eden bir kamu hizmeti sa&lamı$ oluruz.

De&erli senatörler, güvensiz bir piyasa dalgalanması paramızın de&erini ve 
hattâ haysiyetini dü$ürmektedir. Her günkü bir lira, bir gün önceki bir kuru$a rah-
met okutturmaktadır. Hiç kimse bugünkü parası ile gelece&inin sınırını çizemiyor. 
Dar gelirli vatanda$lar krizler geçirmektedir. Bu istikrarsızlı&a ba$ıbo$ vurguncu-



lardan ba$ka, iktidarın personel kanunu vaitleri, muhalefetin ve muhalif basının 
yarın bir fırtınanın kopaca&ı kehanetini savunmaları da sebebolmaktadır. Bu tu-
tum milletçe binilen gemiyi kaptanına kızıp da batırmaya çalı$mak gibidir. Bu gemi 
hepimizindir arkada$lar, bu gemi son gemidir. Batarsa kimse kendisini kurtaramaz 
ve bu, sonun sonu olur. Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Ucuzal.

ÖMER UCUZAL (Eski$ehir) — Muhterem Ba$kan, de&erli arkada$lar, Büyük 
Türk Milletinin dört yıllık mukadderatında büyük yeri olan Hükümet programı 
üzerinde on dakika gibi kısa bir zaman konu$maya benim gönlüm razı de&il. Yüce 
Heyetiniz böyle bir karar aldı, bendeniz de sekiz saatten beri devam eden müza-
kerelerin vermi$ oldu&u yorgunluk sebebi ile huzurunuzu on dakika olsun me$gul 
etmiyece&im. Bu programı hazırlayan, ba$ta Sayın Ba$bakanım Demirel’e ve arka-
da$larına $ükranlarımı arz eder, Cenabı Hak’tan kendilerine ba$arılar dilerim. Size 
de saygılar sunarım. (Alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Özmen.

HAL"L ÖZMEN (Kır!ehir) — Muhterem arkada$larım, gecenin bu saatinde 
sizlerin yüksek huzurunuzu fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yalnız bir iki nokta-
yı Yüce Heyetinize arz ettikten sonra sözlerime son verece&im.

Muhterem arkada$lar, bu seçimlerde önseçimlerin memleketimizin ahlâkı üze-
rine büyük bir darbe vurdu&una $ahit olmu$ bir arkada$ınız olarak, Hükümetin 
Seçim Kanunu üzerinde durdu&unu ve programına aldı&ına görmekle bahtiyarım, 
in$allah huzurunuza bu önseçimleri kaldıracak kanun çabuk bir zamanda gelir ve 
biz de hepimiz bu önseçimler Kanununun kaldırılması için reylerimizi güle güle 
veririz. Çünkü, önseçimler hepimizin kalbinde en büyük yara olarak kalmı$tır. De-
legelerimizi ve arkada$larımızı çok kötü durumlara dü$ürmü$tür. Bunlara $ahit ol-
dum.

Muhterem arkada$lar, bir husus daha var. Bunun da Hükümet programında 
olmasını ve derinli&ine incelenmesini çok arzu ederdim. Her halde i$ler çok oldu&u 
için bu noktaya fazla dokunulmamı$. Bugün bizim Türkiye olarak bir harbe gir-
memize lüzum yok arkada$lar. Biz her gün harb ediyoruz. Her gün harb ediyoruz, 
sabahleyin kalkıp gazeteyi okudu&um zaman !stanbul yolunda, iki otobüsün çar-
pı$tı&ını 15 tane ölünün oldu&unu, 20 tane yaralının oldu&unu görüyorum. Di&er 
bir gazeteye bakıyorum, Kayseri yolunda bir kamyonla bir traktör çarpı$mı$ 6 ta-
nesi ölmü$, 5 tanesi yaralanmı$. Di&er bir gazeteye bakıyorsunuz, Yozgat yolunda 
bir trafik hâdisesi olmu$, 6 ki$i ölmü$, kaç ki$i yaralanmı$. "unu Sayın Demirel’den 
ve onun Hükümetinden rica ediyorum; bu mesele çok çabuk halledilebilir. Bunun 
halledilmiyecek hiçbir tarafı yoktur arkada$lar. Halledilmiyecek hiçbir tarafı yoktur 
bunun.

Arkada$lar, bunların ço&u süratten ileri geliyor, ikincisi de otobüslerde çift $o-
för kullanmamaktan ileri geliyor, iki araba yanyana geldi&i zaman birbirlerini geç-
mek için mütemadiyen sürat yapıyorlar, son süratle gitmeye gayret ediyorlar ve 



biraz sonra da bir dereye uçuyorlar, iki tane $oför olmadı&ı için bir $oför !stanbul’a 
kadar gidiyor, oradan aynı saatte dönmek mecburiyetinde kalıyor. Binaenaleyh 
bunu halletmek mecburiyetindeyiz. Her gün harb ediyoruz, binlerce insanımız ge-
çip gidiyor. Bu meseleyi burada bırakıyorum.

De&erli arkada$larım, Yüce Huzurunuzda bir kanun çıkarıldı. !$çiler yüzde 
yetmi$ üzerinden emekliye sevk edilecekler, 50-55 ya$ları kabul edildi. Bu güzel 
bir mesele idi. Ben Hükümet tasarısında, Hükümet programında $u hususun da 
öncelikle ele alınmasını istiyorum, dengeyi temin bakımından. Tarım i$çileri, bu-
gün âdeta üvey evlât muamelesi görmektedir. Leyle&in yuvadan attı&ı yavru haline 
gelmi$tir. !$çilerin kanunları çıktı&ı halde bunların kanunları henüz çıkmamı$tır. 
Elimize alınmamı$tır. Mademki Cumhuriyet hükümetleri daima adalet, sosyal 
adalet, sosyal güvenlik üzerinde kurulmu$ bir Hükümettir, sosyal Devlettir, sos-
yal Cumhuriyettir, acele tarafından Hükümetin bu mevzuu” üzerine e&ilmesini ve 
tarım i$çilerinin de biran evvel di&er i$çi karde$lerimizin seviyesine ula$tırılmasını 
istirham ediyoruz.

Arkada$lar, bugün Hükümet programında bir hususu müspet olarak gördüm 
bahtiyarım. Çünkü günlerden beri bu kürsüde ve $u sırada üçyüzbine yakın Devlet 
memurunun ıstırabının $ahidiyiz, onun müdafiiyiz. Dar gelirli küçük memur, oda-
cı, müstahdem, $oför ve Devlet müesseselerinde, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinde 
çalı$an küçük memurlar, 240 lira, 300 lira, 350 lira, 400 lira. Bunların içerisinde 
biraz evvel Sayın Ba$bakanımızın söyledi&i gibi Diyanet i$lerinde çalı$an imam ve-
killeri, adliyede çalı$an küçük kâtipler, milyonluk dâvayı eline verdi&imiz kâtipler. 
Bunlar bugün sizden adalet bekliyor arkada$lar. Bunlar bütün gözlerini Cumhuri-
yet Senatosuna ve Yüce Büyük Millet Meclisine dikmi$lerdir. Hükümet programın-
da bunların yazıldı&ını gördüm, bahtiyarım, in$allah yakın bir zamanda buradan 
bu kanunları çıkarırız ve memleketin bu çocukları peri$an vaziyetten kurtulurlar.

E&er bu kanun çıkarsa arkada$lar, $imdiden bir hususu rica ediyorum, de&er-
li arkada$larıma, kıymetli arkada$larıma istirham ediyorum, bir adaletsizlik daha 
var. !çerisinde ya$adı&ım için söylüyorum, müba$irler. Müba$irler arkada$lar, 30 
lira asli maa$tan yukarıya terfi edemezler. 30 sene çalı$ır, 50 sene çalı$ır, ancak 30 
lira asli maa$ı vardır. Böyle adalet olmaz kıymetli arkada$larım. E&er müba$ir de 
baremde ise ki baremdedir, emeklili&e tabidir. Binaenaleyh onun da di&er memur-
lar gibi her üç senede muntazaman terfi ettirilmesi icabeder. E... 30 liraya geliyor-
sunuz, 5 senede, 6 senede 30 lira asli maa$a geliyor ondan sonra 30 lira asli maa$ta 
30 sene daha çalı$ıyor, be$ kuru$ alamıyor ve terfi edemiyor. Çoluk çocu&u mahrum 
oluyor, bu büyük adaletsizliktir. Adlî ihsan ile Hükümetimizin payidar olması ica-
beder. Cumhuriyet hükümetleri adlî ihsan ile payidar olmalı. Adaleti olmıyan bir 
Hükümet payidar olamaz arkada$lar.

BA$KAN — Sayın Özmen zamanınız bitmek üzeredir.



HAL"L ÖZMEN (Devamla) — Sayın Ba$kanım, ben de toparlıyorum, sizin 
yüksek adaletinize sı&ınırım. Arkada$larıma müsaade ettiniz, bana da iki dakika 
müsaade edin.

Muhterem arkada$lar, bir husus daha var; Hayat pahalılı&ı nereye gidiyor? 
Fiyatlar nereye gidiyor arkada$lar? Kuru so&anın kilosu bugün üç liraya çıktı. Fi-
yatlar yükselmekte, paramızın de&eri gün geçtikçe dü$mekte, !talya’ya giderseniz, 
!talya’da bir bardak su 50 Liret, bizim bir liramız 29 Liret. E., binaenaleyh dikkat 
ederseniz paramızın de&eri dü$üyor, fiyatlar alabildi&ine yükseliyor. Para de&eri 
dü$üyor. Buna muhterem arkada$larımızın mutlaka çare bulmaları lâzım. Hayat 
pahalılı&ı o kadar yükseldi ki, arkada$lar, küçük memur, dar gelirli memur, halk 
tabakası, fakir halk bugün ıstırabın içindedir. Arkada$larıma mütemadiyen mektup 
yazmak mecburiyetindeyim, görüyorlar kendileri. Her gün üç tane, 5 tane mektup 
yazıyoruz. Çalı$ma Bakanına, Ula$tırma Bakanına, Devlet Bakanına. Çünkü her 
gün en a$a&ı 20 arkada$ geliyor i$ istiyor, i$siz, okuyacak, gece lisesinde okuyacak, 
gündüz çalı$acak i$ istiyor, i$ yok. Parasız kalmı$ i$ istiyor, yok, amelelik yapacak 
yok. E... binaenaleyh arkada$lar, Hükümet olarak Cumhuriyet Hükümeti olarak, 
Demirel Hükümeti olarak evvelâ bu noktaya e&ilmesini ve Türkiye’de sosyal den-
genin, sosyal güvenli&in mutlaka halledilmesini rica ediyorum. Biri yer biri bakar 
kıyamet oradan kopar. Biz her $eyi kendi elimizle hazırlıyoruz. Arkada$lar siz açlı-
&ın ne oldu&unu çok iyi bilirsiniz. Aç kalan insanların neleri yıktı&ını, iyi bilirsiniz, 
Atalarımızdan kalma bir söz var. “Aç it fırın yıkar” derler arkada$lar. Bunun $akası 
yok arkada$lar. Bir insanın karnı aç oldu mu, kar$ısındaki isterse kim olursa olsun, 
onu yıkar ve ondan, onun elinden o ekme&i alır. Bunu kendiniz, çocuklar oynarken 
görürsünüz, birbirlerinin elinden nasıl kaparlar bir $eyi. Binaenaleyh Demirel’in 
enerjik Hükümetinden rica ediyorum, programına bu mevzuu alsın ve evvelâ $u 
memlekette i$sizli&e, açı&a, sefalete bir son versin. Ondan sonra biz de gelip burada 
kendilerini alkı$layalım arkada$lar.

BA$KAN — Sayın Özmen vaktiniz doldu, efendim.

HAL"L ÖZMEN (Devamla) — Bitirdim efendim. Muhterem arkada$lar gece-
nin bu saatinde beni dinledi&iniz için hepinize te$ekkür ederim, Hükümet progra-
mının ve Hükümetin milletimize, vatanımıza ve bütün Türkiye’ye hayırlı ve u&urlu 
olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim. (Alkı"lar)

BA$KAN — Sayın senatörler, Hükümet programı üzerinde $ahısları adına söz 
alan Sayın altı üye konu$mu$lardır. Kifayet takriri vardır okutaca&ım.

Sayın Ba!kanlı#a
Program üzerinde altı Sayın üye görü$lerini açıklamı$ bulunmaktadır. Vakit 

gecikmi$tir, müzakerelerin kifayetinin oylanmasını arz ederim.

(Antalya) Akif Tekin



BA$KAN — Önerge üzerinde söz istiyen Sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Bir takrir daha var, onu da okutuyorum efendim.

Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlı#ına
Bugünkü birle$im saat 15.00’ten beri aralıksız devam etmektedir. Sayın Hü-

kümet Ba$kanının konu$masından evvel 10 dakikalık ara verilmesini arz ve teklif 
ederim.

(Çanakkale ) Nahit Altan 

BA$KAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi$tir efendim.

10 dakika sonra toplanmak üzere birle$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.12



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — $brahim !evki Atasa#un
KÂT!PLER: Ömer Ucuzal (Eski"ehir)
Zerin Tüzün (Cumhurba"kanınca S.Ü)

Açılma Saati: 23.20

BA$KAN — Birle$ime devam ediyoruz,

Sayın Hükümet Ba$kanı konu$acaklar. Buyurun Sayın Ba$bakan.

(Ba"bakan alkı"lar arasında kürsüye geldi)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — Yüce Senato-
nun Sayın Ba$kanı ve Sayın üyelerini saygıyla selâmlıyorum.

8,5 saat süren devamlı müzakerelerden sonra, gecenin bu saatinde, huzurunu-
zu i$gal edece&im.

Hükümet programı bir memleketin her halde en ciddî i$lerinden birisidir. 
Bize dü$en görev, mesuliyetimizin idraki içerisinde olarak Yüce Senato’nun gerek 
grupları adına konu$an, gerek $ahısları adına konu$an de&erli üyelerin serd ettik-
leri fikir ve mütalâalarına cevap vermektir. Takdir buyurursunuz ki, her fikir ve 
mütalâayı kar$ılamak imkânı zamana sı&amıyacak kadar uzun bir i$tir. Bunu seve 
seve yapmaya talibiz. Bu itibarla konu$mama ba$larken de&inilmesine mutlak za-
ruret olan bâzı hususlar üzerinde durabilece&imi, di&er hususların yine önümüzde-
ki günlerde yapılacak bütçe müzakerelerinde ve di&er müzakerelerde dile getirilece-
&inden, bunları kar$ılamak imkânını her halükârda bulabilece&imizi takdirlerinize 
arz ediyorum, Bu itibarla $ayet de&inmedi&imiz bâzı hususlar olursa bunlara önem 
vermedi&imiz mânasına almamanızı, zamanın geç olu$una ve zamanın darlı&ına 
hamletmenizi rica ediyorum.

Sayın üyeler, bugün dile getirilen konuların büyük bir kısmı yeni konular de&il-
dir. Bu konuların hemen hemen hepsi bundan evvel geçen dört yıl zarfında çe$itli 
platformlarda münaka$a edilmi$tir. Karma, Bütçe Komisyonunda, Yüce Senato’da, 
Millet Meclisinde, basında, seçim meydanlarında bunlar münaka$a edilerek geli-
yor. Esasen yine bugün münaka$a edilen konuların hemen hepsi, bundan bir ay 
evvel, seçim meydanlarında, radyolarda, matbuatta münaka$a edilmi$tir. Yani, 12 
Ekim. 1969 seçimlerine tekaddüm eden günlerde bugün münaka$a edilen mevzu-
lar enine boyuna vatan sathında, vatanda$ın önünde ve serbestinin her türlüsünün 
mevcudoldu&u bir ortamda, münaka$a edilmi$tir. Bu itibarla da verece&im cevap-
lar, fikirlerimizin tekrarı mahiyetinde olacaktır. Çünkü, sorular tekrarlanınca, ba$-
ka cevaplar bulma gibi bir vesile mevcud olmadı&ına göre cevaplar da ister istemez 
tekrarlanacaktır.

Evvelâ $urasını arz edeyim; seçim beyannamesi ile Hükümet programı arasın-
da bâzı farklar mevcuttur. Bu farklar siyasi iktidar anlamında icranın yerinden ile-
ri gelmektedir. Seçim beyannamesi, bir partinin siyasi iktidar $ümulü içine giren 



bütün organlarını ba&lar. Halbuki Hükümet programı, siyasi iktidarın içerisinde 
sadece bir unsur olan Hükümeti ba&lar. Gayet tabiî ki, T.C. Hükümeti olmasına ra&-
men, partinin damgasını ta$ıyan bir Hükümet oldu&u için parti gruplarını da anga-
je eder. Ama, kuvvetler ayrılı&ı prensibinin icabettirdi&i bir durum vardır ki; bu, se-
çim beyannamesinde yer alabilir. Hükümet programında yer almaz. Bununla $unu 
demek istiyorum; bilhassa parlâmentonun iç çalı$malarına müteallik hususlar ile, 
Hükümet olarak; ba$arılması kendi elinde de&il de mutlak mânada parlâmentodan 
ba$ka gruplarla birlikte ba$arılması mümkün olan hususlar, Hükümet programın-
da yer almamı$tır.

Bununla, seçim beyannamesine koydu&umuz bâzı hususlardan vazgeçti&imiz 
mânası çıkarılmamalıdır. Bilhassa beyan etmek istiyorum ki, seçim beyanname-
mizde yer almı$ bulunan Anayasa ıslahatı geni$ çapta Hükümet Programımızda yer 
almamı$tır. Bundan, Anayasa ıslahatından vazgeçti&imiz mânası çıkarılmamalıdır. 
Seçim beyannamemize koydu&umuz $ekilde bir Anayasa ıslahatının lüzumuna ka-
ani oldu&umuz gerçe&i devam etmektedir, bundan vazgeçmi$ de&iliz. Ancak, bunu 
icra edecek, bunu meydana getirecek bir güce sahip de&iliz, bugün için sahip de&i-
liz. Sahibolsaydık da bu, Hükümet Programında yine yer almazdı; çünkü Hükümet 
tasarısı olarak getirilemiyecek bir husustur, teklif olarak verilmesi lâzım gelecek 
bir husustur. Binaenaleyh, teklifle tasarının icabettirdi&i ayrıntı Hükümet Progra-
mı ile seçim beyannamesinde ayrı ayrı mütalâa olunmu$tur. Bunun dı$ında seçim 
beyannamesinde bulunan bütün hususlar hemen hemen Hükümet Programına ak-
tarılmı$tır.

Gayet tabiî ki, seçim beyannamesinin üslûbu ile Hükümet Programının üslûbu 
arasında farklar olacaktır. "ayet bâzı kısımlar Hükümet Programına, seçim beyan-
namesinde mevcudoldu&u halde, aktarılmamı$ ise Hükümet olarak bunlara da an-
gaje oldu&umuzu, bunların da taahhütlerimizin içinde bulundu&unu ifade etmek 
isterim. Yani ana dokümanımız, Hükümet Programını çıkaran ana doküman, seçim 
beyannameyidir. Bununla siyasi ahlâk kaidelerine riayet etti&imizi ve bunun ge-
lenekle$mesi arzusunda bulundu&umuzu da ifade etmek istiyorum, Çünkü, seçim 
meydanlarına çıkıp, radyolara çıkıp bir $ey söylemek, iktidar olduktan sonra bunla-
rın bir kısmından vazgeçmeyi ahde vefa prensibine uygun bulmuyoruz. Ahde vefa 
prensibinin i$lemesi için mutlaka noterden tasdikli, kar$ılıklı mukavelelere lüzum 
yoktur. Siyasi hayatta resmen va’dedilenler geçerlidir, de&er ta$ır, bunların gerçek-
le$mesi için çalı$mak esastır.

Muhterem üyeler, bir hususa daha temas etmek istiyorum: Bizim Hükümet 
Programımızı, seçim beyannamemizi !kinci Be$ Yıllık Plân - ki, siyasi iktidarımız 
tarafından hazırlanmı$tır - bunların hepsini bir mecmua olarak, bir manzume ola-
rak mütalâa etmenizi rica ederim. Yani seçim beyannamemizde ve Hükümet Prog-
ramımızda enine boyuna izah edilmiyen hususlar !kinci Be$ Yıllık Plânımızda daha 
geni$li&ine izah edilmi$tir, !kinci Be$ Yıllık Plânının stratejisini ve bu stratejiye göre 
hazırlanmı$ hedeflerini yine A.P. siyasi iktidarı kendi teminatı altında tutmaktadır. 



Bunları niçin söylüyorum? A.P. siyasi iktidarı, bir seçimle Millet Meclisindeki ikti-
dar olma durumunu yenilemi$tir.

Esasen !ki Meclisli bir sistemde iktidar olabilmenin, bizim kanaatimizce, $art-
larından birisi her iki mecliste de ço&unlu&a sahibolmaktır. Millet Meclisindeki 
güvenoyu veya güvensizlik oyu sadece bir faktörden ibarettir. "ayet Cumhuriyet 
Senatosunda bir siyasi iktidarın ço&unlu&u olmazsa, yasama faaliyetleri ile ilgili va-
itlerini yerine getirmesi mümkün de&ildir.

Bugün Anayasamızın getirdi&i bir gerçe&e daha temas etmek istiyorum: Çünkü 
1961 Anayasasına göre siyasi iktidar meselesi gerek aydınlar arasında gerekse halk 
arasında henüz do&ru anla$ılabilmi$ de&ildir. Siyasi iktidardan, aydınlar “her $eyi 
yapamazsınız” $eklinde mânalar çıkarıyor, halk her $eyin yapılmasını bekliyor. Bu 
da aslında siyasi iktidarı halk nazarında yıpratan hususlardan birisi oluyor. 1961 
Anayasası ile 1924 Anayasasının farkları henüz hem aydınlarımız hem de halkımız 
tarafından tam anla$ılmı$ de&ildir; hattâ parlâmentomuzda bir fikir birli&i içinde 
oldu&umuza da kaani de&ilim. Binaenaleyh, gayet tabiî ki, bir tekâmülün içerisinde 
bu fikir birli&ine varılacaktır. Bunu, çok tehlikeli bir $ey addetmiyorum. Yalnız $unu 
ifade etmek istiyorum ki, bütün bunların sıkıntısı siyasi iktidarın te$kilindedir. Her 
$eyi yapamazsınız, her $eyi neden yapamıyorsunuz? Bugünkü siyasi iktidar iki id-
dianın arasına sıkı$ıktır.

Muhterem senatörler, aslında Millî hâkimiyete müstenit demokratik idare 
$ekli üzerinde de münaka$alar var. Bir jakoben görü$e dayanan sistem mi hâkim? 
Yoksa bir sınırlı iktidar mı hâkim? 1961 Anayasası neyi getirmi$tir? 1924 Anaya-
sasında ne hâkim idi? Bugün jakoben bir görü$e dayanan Millî Hâkimiyet anlayı$ı-
nın yerini, $ümullü iktidara dayanan bir Millî Hâkimiyet anlayı$ı almı$tır. Her iki 
ahvalde de mutlaka me$ru idarenin ve me$ru iktidarın kayna&ı millettir. Yalnız, 
$ümullü iktidar meselesinde, söylemek istedi&im $ey $udur: Azınlık, ço&unluk hak-
larının dengesi $ümullü iktidar ile tanzim edilmi$tir. Ço&unluk, azınlı&ın hakları-
nı çi&niyemez, aynı $ekilde azınlık da ço&unlu&a tahakküm edemez. Ço&unlu&un 
azınlı&ın haklarını çi&nememesi, azınlı&ın güven içinde bulunmasının teminatıdır. 
Bütün Batı demokrasileri bu merhaleye çoktan gelmi$tir ama azınlı&ın da kendile-
rini ço&unlu&un üssünde farz ederek, ço&unlu&un seçim beyannamelerinde vadet-
ti&i $eyleri yaktırmama tavrını takınması, siyasi iktidar fikriyle kabili telif de&ildir. 
Karar, ço&unlu&un kararı olacaktır. Reyle, karar oldu&u her yerde, rey e$itli&inin 
kabul edildi&i her yerde, parti gruplarının reylerinin de&i$ik a&ırlıklarda olmayıp, 
herkesin bir reyinin bulundu&unun kabul edildi&i e$itlik sisteminde ba$ka türlü 
karar alma imkânı yoktur. Bu takdirde de ne Parlâmento içinde, ne Parlâmento 
dı$ında birtakım gürültülerin koparılmasına lüzum yoktur. Herkes, ço&unlu&un 
kararına inkıyadedecektir. Aslında bu, azınlık haklarının da korunması mânasına 
gelir. Çünkü, bir gün azınlık ço&unlu&u oldu&u takdirde böylece i$ görebilir. Ba$ka 
türlü i$ görme imkânı yoktur. Ama azınlı&ın bâzı hakları var ki, bunları ço&unluk 
kararı ihlal etmek mümkün de&ildir. Bu, ço&unlu&un lehindedir. Çünkü, bir gün 
ço&unluk azınlık olursa kendisi teminat altında olacaktır. Bu denge kurulmu$tur, 



bu dengenin tam mânasiyle anla$ıldı&ı kanaatinde de&ilim. Birçok sürtünmelerin, 
birçok münaka$aların bundan çıktı&ı kanaatindeyim.

Muhterem senatörler, zannediyorum ki, 8,5 saat içerisinde her $ey söylenmi$-
tir. Geçen 4 senenin zabıtları tetkik edilirse esasen bu söylenen $eylerin birço&u-
nu zabıtların içinde bulmak mümkündür, yeni bir $ey söylenmemi$tir demek için 
bunu söylemiyorum, bir gerçe&i tesbit etmi$ olmak için söylüyorum.

Bir Hükümet programı, takdir buyuraca&ınız gibi, bir niyetler ve hedefler 
manzumesidir. Bu manzumenin içerisinde Hükümetin tutum ve davranı$ının nasıl 
olaca&ı hakkında bir intiba verilmesi vardır, ayrıca hangi hedeflere ni$an alınmı$-
tır, bunlar vardır. Bunların nasıl gerçekle$tirilece&i hususundaki tafsilâta gidildi&i 
takdirde bu, Hükümet programı olmaktan çıkar, plân olur. Esasen $urasını ifade 
edeyim ki, Adalet Partisi siyasi iktidarı sorumluluk deruhte etti&i müddetçe önü-
müzdeki yıllarda ikinci Be$ Yıllık Plânın tatbikatı ikmal edilecek, Üçüncü Be$ Yıllık 
Plânın tatbikatına geçilecektir. 1973 senesinin ba$ıyla beraber Üçüncü Be$ Yıllık 
Plânın tatbikatına geçinecektir. Bunun içindir ki, “bu Hükümet programı içinde-
ki hususları nasıl gerçekle$tireceksiniz, ne kadarını gerçekle$tireceksiniz?” Diye 
soruldu&u takdirde memleketin imkânlarının elverdi&i nisbette bunlar gerçekle-
$ecektir. Bu imkânlar belirlidir. Memleketin bugün hesabı kitabı vardır, Devletin 
hesabı kitabı orta yerdedir. 1968 senesinden 1973 senesine kadar Milletçe sarf 
edebilece&imiz paranın yekûnu 119 milyardır. 119 milyarla neyi yapabilirsek onlar 
gerçekle$tirilmi$ olacaktır. Bunlar da her yılın yıllık programlarında yer alacaktır, 
bu detaylar yıllık programlarda ortaya çıkacaktır. Bütün bu izahatı vermemin mak-
sadı bugün Türkiye Cumhuriyeti, modern bir Devlet olarak kendisini metotlu bir 
çalı$maya, bir plân disiplinine ba&lamı$tır.

Plânın muhtevası münaka$a edilebilir, plânın muhtevası içinde piriyoriteler 
münaka$a edilebilir. “"u sahaya yatırım yapmayın da buna yapın veya $u sahayı 
ele almayın da bunu alın, $u sahayı bu kadar ele almayın da $u kadar ele alın” bun-
ların hepsi münaka$a edilebilir ama kalkınmamı$ bir memlekette, modern Devle-
tin elinde, bugün ba$ka bir vasıta mevcut de&ildir. Bu itibarla huzurunuzda bizi de 
ba&layan birtakım hukukî dokümanların geçerlili&ini ifade ederek bundan sonraki 
konu$mama devam etmek istiyorum. Bu niyetle geldim.

Muhterem senatörler, program üzerindeki görü$meleri gayet dikkatle taki-
bettik. Her cümlesi, her kelimesi üzerinde durduk. Bu görü$meler, gayet tabiî ki, 
çe$itli grupların kendi inançlarına, felsefelerine göre $ekil aldı. Gerçek $udur ki, bir 
metodoloji birli&i de mevcut de&ildir. Mevcudolması da aslında beklenilemez. Yani 
bir Hükümet programının incelenmesi, tenkid edilmesi üzerinde çe$itli gruplar bir 
metodoloji birli&ine sahip de&ildirler. Bu sebeple de, çok arzu etti&im halde, zama-
nın darlı&ı ve dinledikten sonra huzurunuza çıkmak gibi bir durum, pek tasnifli 
bir görü$meyi mümkün kılmamaktadır. Bâzı tekrarlar olursa bunları iyi niyetimize 
veriniz, serdedilen mütalâalara de&er verdi&imiz, bunları kar$ılamak istedi&imiz 
mânasında alınız.



Metodolojide bir hususa temas etmek istiyorum: Çok kere Türk siyasi hayatın-
da pe$in hükümler yer alır. Pe$in hükümler aldı&ı içindir ki, netice farz edilir, o neti-
ceye gelmek için bir takım sebepler aranır. Bu, bir ele$tirme olmaktan ziyade kendi 
kendisini haklı çıkarmak davranı$ıdır. Gerek bütçe tenkidlerinde, gerek Hükümet 
programı tenkidlerinde sık sık buna $ahid olmu$uzdur. Ama $unu ifade etmek is-
terim ki, Parlâmentomuzun lisanı de&i$mi$tir. Lisandan kasdim, meselelere bakı$ 
açısı ve bu bakı$ açısının icabettirdi&i mantalite ve bunun gerektirdi&i lisandır.

Bugün modern Devlete, klâsik Devlete ilâveten, bâzı vazifeler yüklenmi$tir. Bu 
vazifeler Devleti, bir taraftan klâsik Devletin bütün vazifelerini aksatmadan yap-
mak, di&er taraftan da ça&ın devletinin, modern devletin sosyal, iktisadi ve kültürel 
alandaki faaliyetlerinden, kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü 
tutuyor. !$te münaka$aların zorlu&u, münaka$aların çok dallanıp budaklanması 
biraz da buradan ileri geliyor. Daha bir süre bu çe$it münaka$alara, birbirimizi an-
lamadan, devam edece&iz. Esasen bugün birçok meselelerde bir mü$terek anlayı$ 
zemini bulamamanın sıkıntıları içerisinde bir mefhumlar birli&i içinde olmayı$ı-
mızın da büyük rolü vardır. O kadar büyük rolü vardır ki, millî hâkimiyet prensibi-
ni anlayı$ta, hukuk devletini anlayı$ta, Türk Anayasasının 2’nci maddesinde tarif 
edilmi$ Türkiye Cumhuriyetini anlayı$ta bir fikir birli&i içinde de&iliz. Bunlar, vu-
zuhsuzluktan yani ana dokümandaki vuzuhsuzluktan ileri gelmiyor daha çok ana 
dokümanı bir kenara atmak, ana dokümanlar içerisinde mevcud olmıyan birtakım 
de&er hükümlerin, kanun, Anayasa hükmü imi$ gibi serdetme heveslerinden geli-
yor. Bu, sadece Parlâmentomuzda, görülen bir husus de&ildir; hasmımızda, Türk si-
yasi hayâtının çe$itli plâtformlarında görülen bir husustur. Belki de biraz bize has-
tır. Gayet tabiî ki; zihinleri, dar çerçevelerin içine almak gibi bir dü$üncenin içinde 
de&iliz ama hiç birle$ti&imiz bir nokta yoksa o zaman, gayet tabiî ki, kısır çeki$me-
lerden kendimizi kurtaramayız. Bugün bu kürsüden ifade edilen bir tâbirle, “kısır 
döngünün içerisine” ne mânaya geliyorsa o, onun içine sokarız kendi kendimizi.

Sayın üyeler; yine metodoloji bakımından bir hususa daha temas etmek isti-
yorum: Çok kere tenkidler, do&ru olmadı&ını ifade eder, do&rusunun ne oldu&unu 
esirger. Kendi görü$üne göre do&runun ne oldu&unu söylese o zaman fikir olu$u-
mu dedi&imiz, fikir yapma hâdisesi daha randımanlı bir $ekilde i$ler. Ama, bu da 
alı$kanlıklarımızın içindedir. Kendimizin ne oldu&unu anlatmaktan daha çok kar-
$ımızdakini kötüleme ve böylece kendimizi anlatmak gibi bir hevesi siyasi hayatı-
mıza hâkim kılmı$ızdır. Bu da, siyasi hayatımızda, bir tekâmül içinde de&i$mesi 
gerekli hususlardan birisidir.

Serd edilen mütalâalar içerisinde pek çok mantık açıkları ve tenakuzları bul-
mak mümkün. Bu, bana, vakit müsaid olsa, hakikaten hiçbirinizi sıkmadan çok 
güzel bir polemik yapma fırsatını verir. Ama, takdir buyurursunuz ki, gecenin bu 
saatinde buna tevessül etmiyece&im, mümkün mertebe etmiyece&im, yer yer eder-
sem bu da fikrimi tesbit bakımındandır.

Bâzı fikir ve mütalâalar, daha do&rusu bâzı tenkidler, fikir ve mütalâa olmak-
tan uzaktır. Sabit fikirler ve pe$in kararlardır, bir kısmı da bir ithamlar hazinesidir. 



!ktidar olmanın bünyesi içerisinde ithama mâruz kalmak vardır. Bunu da yadır-
gamıyoruz. Ama, ithama mâruz kalanın da kendisini müdafaa etme hakkı mev-
cudoldu&una göre bunların kar$ısında söyleneceklerin de ho$görü ile kar$ılanması 
lâzımdır.

"unu tesbit edeyim; biz bir yeni Hükümetiz. Aynı siyasi partinin, 1969 seçim-
leriyle Senato seçimleri yapılmadı&ı için, dönemi gelmedi&i ve daha evvel yapıldı&ı 
için Senatoda devam eden iktidarının Hükümetiyiz. Yeni Hükümetiz. Bundan yan-
lı$ mânalar çıkarıldı&ını gördüm. Bununla demek istedi&imiz; geçen 4 sene zarfın-
daki icraatımız artık bizi ilgilendirmez, veya o icraatımızı karı$tırmayın, o mevzua 
girmeyin demek de&ildir. Sadece geçen 4 sene zarfındaki icraatımızın millet hu-
zurunda bir hesabının görüldü&üne ve hattâ bu hesabın birkaç defa görüldü&üne 
kaniiz. En sonunda 12 Ekim 1969 seçimleri ile yeniden görülüp aziz milletimiz ta-
rafından ibra edildi&imize ve yeniden memleketin hizmetine memur edildi&imize 
kaniiz. Yeni Hükümet eskisine benzemiyecek demedik, yeni bir Hükümetiz dedik. 
!kisi birbirinden farklı. Çünkü, birincisinde eski Hükümeti biz de be&enmiyormu-
$uz gibi bir mâna çıkıyor. Böyle bir mâna, kendi kendimizi inkâr olur. Binaenaleyh 
bizim sözlerimizin tahrif edildi&i zaman ne $ekil mânalara, ne çe$it mânalara gele-
bilece&ini ifade etmek bakımından bunu söylüyorum. Huzurunuza yeni bir Hükü-
met olarak çıkarken aynı partinin yenilenen siyasi iktidarının yenilenen Hükümeti 
olarak iyi niyetlerle huzurunuzda bulunuyoruz.

Dün Millet Meclisinde ifade etti&im gibi 1969 Türkiye’si 1965 Türkiye’sinden 
çok farklıdır. Hattâ 1968 Türkiye’sinden farklıdır. 1969 Türkiye’sinin gerçeklerini 
bilerek ortaya çıktı&ımızı söylemek istiyoruz. Bununla da kalmıyoruz, Anayasamı-
za göre 4 senelik bir devre için seçim yapıldı&ına göre, 1973 senesinin gerçeklerini 
de hayal gücümüzün ve rüyet imkânlarımızın yetti&i kadariyle tahmin ederek hu-
zurunuza geliyoruz. Huzurunuza getirilen program 1969 senesinin gerçeklerini, 
dertlerini problemlerini içine alan bir program de&ildir. Önümüzdeki 4 senenin 
hattâ ondan sonraki devrenin birtakım meselelerini içine alır, ondan sonraki devre-
nin meselelerini içine alır: "imdiden 1973’teki iktidar da sizin cebinizde mi gibi bir 
mâna çıkmasın. Bunu, yapaca&ımız birçok hususun 3’üncü Be$ Yıllık Plâna inikas 
edece&ini ifade etmek bakımından söylüyorum. Devlette devamlılık vardır.

Sayın senatörler; bu programın içerisindeki birçok hususlar icra edilecek, ih-
mal edilecektir. Birçok hususlar, kar$ılı&ı milyarlara mal olan hizmetler Devlet ar$i-
vine verilecektir, Devlet mekanizmasının içine verilecektir, üzerinde çalı$ılacaktır. 
Proje yapılacaktır, etüt, tetkikat yapılacaktır, münaka$a yapılacaktır, müzakere ya-
pılacaktır. "ayet her iktidar geldi&i zaman elinde bir $ey bulmazsa yeniden hazırlık 
yapıncaya kadar zaman geçer bu zaman içerisinde Devlet administrasyonu; idare, 
bo$ vakit geçiremez. Onun içindir ki, bir hedefler manzumesi olan programın her 
meselesine e&ilece&imizi bunlardan bir kısmını ikmal edece&imizi bir kısmını ge-
li$tirece&imizi ifade etmek, Devletin, Devlet bünyesinin tabiî icabıdır. Programı-
mızın, Allah kısmet eder de hesabını vermek nasibolursa, “her $eyi neden yapma-



dınız?” $eklinde bir suale bizi mâruz bırakmakta insaf olmadı&ını ifade için bunları 
söylüyorum.

Muhterem senatörler; bu müzakerelerde, Millet Meclisinde de Yüce Senato-
da da gördü&ümüz husus $udur: Aslında bir Hükümet programı müzakeresi; büt-
çe müzakeresi ve 12 Ekim 1969 tarihinde ibra edilmi$ bulunan bir siyasi iktidar 
Hükümetinin dört senelik icraatının yeniden gözden geçirilmesi $ekline döküldü, 
bunu da yadırgamıyoruz. Ama, a&ırlık, Hükümet programına verilmekten çok, dört 
senelik icraata verildi. Bu icraatın hesabını yaptık. Biz, Hükümet beyannamemizin 
ba$ında geçen dört yılın muhasebesi yapılmı$tır, derken bunu bir daha yapmıyalım 
mânasına da söylemedik, bir gerçe&i tesbit ettik. Hakikaten bu muhasebe radyolar-
da, meydanlarda yapılmı$tır, hem öyle $iddetli, öyle geni$ çapta yapılmı$tır ki, yedi 
siyasi parti, müstakiller, siyasi olma gibi bir durumun içinde olmıyan çe$itli mih-
raklar hep bizi ele$tirdiler, bugünün tâbiri ile. Biz, bundan $ikâyetçi de&iliz. Günün 
bu saatinde bunun geni$ bir tahlilini yapmak istemiyorum. Neden $ikâyetçi de&i-
liz? Çünkü, bütün bunlara ra&men biz yine iktidar olduk. A.P. Hükümeti, A.P. siya-
si iktidarı ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. “Dört yıllık daha bir olanak elde 
etmi$tir” $eklindeki ifadeyi, “aziz milletimiz A.P. ye tekrar vazife tevcih etmi$tir” 
mânasında anlamak lâzımdır. Çünkü, “olanak elde etmi$tir, imkân elde etmi$tir” 
ba$ka meseledir, “bu imkân verilmi$tir” ba$ka meseledir. Bu, yine Millî Hâkimiyet 
anlayı$ımızın bir icabıdır.

Geçen dört yıllık icraatın de&erlendirilmesi ve bunun projekte edilmesi, tek-
nik tâbiri ile, yani “geçen dört yılda $unları yaptınız, bunları yapmadınız, öyle ise 
önümüzdeki dört yılda da $unları yaparsınız, bunları yapmazsınız” $eklindeki bir 
muhakeme tarzı yanlı$tır. Önümüzdeki dört yılda ne yapaca&ımızı ve neyi yap-
mıyaca&ımızı geçen dört yılda ne yaptı&ımızı veya ne yapmadı&ımıza kıyas etmek 
mümkün olsa bile, do&ru kıyaslama yapılmadı&ı takdirde, yanlı$ neticeler çıkarır. 
"ayet yanlı$ netice çıkarılmak isteniyorsa bu kıyaslamadan faydalanabilir, ama bu, 
objektif olmaz. Bugün serd edilen mütalâalar içerisinde bunlara rastladık.

Muhterem senatörler, bir husus ifade olundu, bir de&erli sözcü tarafından 
“%50’den a$a&ı rey aldınız” denildi. Bununla, iktidar olmanın $artı %50’ den yukarı 
rey almaya ba&lanmak isteniyor ise bu dü$ünceye i$tirak etmek imkânı yoktur. Ka-
nunların koymadı&ı $artı, $ahıslar koyma hakkına sahip de&ildir.

"ayet Türkiye’de iktidar olmak için %50’den yukarı rey alınması esası kabul 
olunsaydı, kanunlara yazılırdı. “%50’den yukarı rey alınmadı&ı takdirde bir hafta 
sonra seçim yenilenir.” Böyle bir kaide olmadı&ına göre bu kaideyi vaz’edenlerin 
kanun mahiyetinde kaide vaz’etmek yetkisini nereden aldıkları vacübülsualdir.

Ço&unluk nedir, bunun münaka$asını yapmakta fayda görüyorum, iki parti 
seçime girmi$se, birisi %50’den a$a&ı almı$sa otomatikman di&eri %50’den yukarı 
alır. Bir seçim sisteminin, %50’den a$a&ı alanını iktidara getirmesi, yukarı alanı-
nı muhalefete götürmesi de dü$ünülemez. Üç parti seçime girmi$se iktidar olacak 
partinin, di&er ikisinin yekûnundan fazla rey almasını talebetmek mümkün de&il-



dir. Dört parti seçime girmi$se bunlardan birinin, di&er üçünün mecmuundan fazla 
rey almasını talebetmek mümkün de&ildir. Sekiz parti girmi$se, Türkiye’de oldu&u 
gibi, bunlardan birisinin di&er yedisinden daha fazla rey almasını talebetmek akla 
sı&maz. Aldı&ı ahval de olur, alamadı&ı ahval de olur. Aslında di&er yedi partinin 
almı$ bulundu&u reyler kabili cem de&ildir. Ayrı ayrı görü$lerin etrafında ayrı ayrı 
kümelenmeler olmu$tur, öyle ise ekseriyet, sekiz partinin etrafındaki kümelerden 
en büyü&ü, %46,5’tir, %48’dir, %51’dir, %52’dir. Ama, Millet Meclisinde iktidar ola-
bilmenin, daha do&rusu, güvensizlik oyuna dayanabilmenin $artı, 226 aded sandal-
ye demektir.

Seçim sisteminin bizi iktidar yaptı&ı iddia olunursa; bizim iktidarımızı küçüm-
seme mânasında alınırsa bu külliyen yanlı$tır. Bilhassa Millî Bakiye Kanununa kı-
yasla veya millî bakiye sistemine kıyasla böyle bir dü$ünceye gidilirse buna i$tirak 
imkânı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde Millî Bakiye Kanunu mevcut de&ildir. O za-
man, bunun kar$ısına ba$ka mülâhazalar da koymak mümkündür. "öyle ki; ekseri-
yet sistemi olsa o zaman 256 tane sandalye yeri de&il A.P. 415 sandalyası olur. Bina-
enaleyh mülâhaza serd edenlerin, i$ine gelen tarafı almaları, mademki mülâhazalar 
hayalidir, mademki mülâhazalar mevcut kurallara uymamaktadır, o zaman siz der-
siniz ki, millî bakiye sistemi olsaydı $u olurdu, ben derim ki, ekseriyet sistemi olsa 
bu olurdu. Bu münaka$anın içinden çıkamayız, esasen böyle bir münaka$anın da 
lüzumu yoktur, çünkü mevcut kurallar A.P. açık kurallar de&ildi, genel kurallardı, 
her siyasi partiye açık kurallardı. "ayet A.P. de&ilse ba$ka bir parti bu kadar rey 
alsaydı, iktidar o olurdu, ona mâni bir $ey olmazdı. Bu itibarla bu mülâhazalar man-
tıkan dünya tatbikatında yersizdir. "urasını ifade edeyim; !ngiltere’de !$çi Partisi 
bugün %47 reyle, %57 sandalyeye sahiptir. Birle$ik Amerika Cumhurba$kanı tek 
dereceli olarak seçilmektedir. Ba$kan Nixon %43,3 rey almı$tır. Kendisinden sonra 
gelen %42,2 almı$tır, üçüncü aday da %15 almı$tır, mecmuu kesiratı ile birlikte, 
100 tutmaktadır. Yani $unu demek istiyorum ki, ikiden fazla müsabıkın bulundu-
&u bir yerde yüzün taksimi, birinin ellinin üzerinde alması, di&erlerinin ikisinin 
mecmuundan fazla alınması gerekir $eklinde mütalâa olunamaz. Almanya’da bu-
gün, sosyal demokratlarla, hür demokratların reylerinin mecmuu %48, sandalye 
sayıları %52’dir. Fransa’da Degaulle %40 reyle uzun seneler iktidarda bulunmu$tur, 
!talya’da, Norveç’te ve di&er bütün memleketlerde bugün idarede bulunan iktidar-
ların reylerinin hepsi %50’den a$a&ıdır. Yalnız !sveç’te %50,1’dir. Yani, bütün dün-
yada ekalliyetler mi idare ediyor, her memleketi? Bu itibarla, dünya tatbikatı, Batı 
demokrasi tatbikatı nasıl ise, bizim de o anlayı$ın içinde olmamız gerekmektedir. 
Ba$ka türlüsü dü$ünülemez.

Muhterem senatörler, zaman zaman bir mülâhaza daha yürütülüyor. Seçime 
i$tirak nisbeti ile iktidar partisini almı$ oldu&u yüzde çarpılıyor, deniliyor ki, “siz 
%27’yi temsil ediyorsunuz, binaenaleyh, dı$arıda daha büyük ço&unluk var. Onu 
da biz temsil edelim.” !$te, “Parlâmento dı$ı muhalefet” diye basınımızda yer alan, 
daha çok bizim bulu$umuz de&il, Avrupa’da da buna benzer fikirler var. Parlâmento 
dı$ı muhalefetin legalitesi söz konusu olamaz. Zaten Parlâmento dı$ında bir muha-



lefet olur; herkes kalemi eline alır, yazarçizer. Herkes, iktidarın lehinde aleyhinde 
konu$ur. Ve bu, her gün de&i$en bir bünyedir. Ama, bunun sahipli&ini birtakım 
kimselerin üstüne alması halinde, kimden vekillik aldınız? diye sorulmak gerekir.

Muhterem senatörler, $ayet böyle bir mülâhaza do&ru olsa, bunların adına hep 
“matematik oyunları” denir. Bu oyunları yapmak gerekti&i takdirde bunları çe$itli 
$ekilde yapmak mümkündür. Yaptım zannedenlerin kendilerini akıllı farz etmesini 
de yadırgamak lâzımdır. 1950’de Türkiye’de en yüksek seçim nisbeti olmu$tur, %89; 
o günkü iktidar partisinin, almı$ oldu&u nisbetle bunu çarparsanız, yine %50’nin 
a$a&ısındadır. 1954’te aynı $eydir, 1957’de aynı $eydir. 1961’de, bir kısa süre devam 
eden, A.P. - C.H.P. koalisyonunun mü$terek nisbeti ile i$tirak çarpılırsa %50’nin 
üstündedir. Ama, ondan sonraki koalisyonlarda ve C.H.P.’nin kendi ba$ına iktidar 
yapma halinde nisbetleri, seçime i$tirak nisbetleri ile çarpılırsa, yine %50’nin al-
tındadır. 1965’te %71,5 $eklinde cereyan eden i$tirak, daha do&rusu te$ekkül eden 
i$tiraki, Adalet Partisinin aldı&ı %53 oyla çarparsanız, bu yine iner %36’ya. Bundan 
$u mâna çıkar; Türkiye’de serbest seçim ba$lıyalı hiç ekseriyet Hükümeti olmamı$ 
çıkar. Bu da e$yanın tabiatına aykırıdır. Bu mülâhazaları, %50’nin altında oy aldı-
nız ya $eklindeki bir ifadenin altında bunlar varsa, buna benzer $eyler varsa onları 
kapsasın diye söyledim.

Muhterem senatörler, aslında biz Devletin $eklini anlayı$ta da birtakım fikir 
farklarına sahibiz. Bu kürsüden konu$an bir Sayın sözcü “ulusal egemenli&in bölü-
$üldü&ünü ve demokrasinin kurumlar rejimi oldu&unu” iddia etti. Ulusal egemen-
lik bölü$ülemez. Demokraside kayna&ını milletten almıyan, kayna&ını dolayısiyle 
Anayasadan almıyan bir kuvvet mevzuubahis de&ildir. "ayet birtakım kurumlara, 
birtakım yetki ve görevler verilmi$ ise, bu yetki görevleri milletin referandumuna 
sunulmu$ bir Anayasa tanzim eder, Binaenaleyh, milletin huzuruna çıkıp da bir 
hesap verme gibi fonksiyonları olmıyan kurumların milletin egemenli&ine ortak 
oldu&u iddia olunamaz. Bu takdirde, demokrasi olmaz. Bu, olsa olsa, oligar$i olur, 
hâkimlerden ve bürokratlardan müte$ekkil bir oligar$i olur. Hâkimler veya bürok-
ratlar oligar$isi olur. Elit zümre oligar$isi olur. !$te, 923 ten beri, belki bunu biraz 
daha ilerisini söyliyeyim, 1946’dan beri de yine üzerinde bir türlü mutabık kalama-
dı&ımız husus budur. Bunlar, temeldeki kavram, konsept, mefhum farklarıdır.

Bu mefhum farklarında biz bir anla$maya varmadıkça çeki$melere devam ede-
ce&iz. Binaenaleyh, “Her $eyde meselenin köküne inelim.” deniyor; meselenin kökü 
burada.

Muhterem senatörler, bugünkü Devletin çoklu idareyi gerektirdi&e bir gerçek. 
Yalnız, çoklu idarede sorumluluk kimin üstünde? "ayet sadece yetkiler verilmi$, so-
rumlulu&un hesabını verme yolları açık de&ilse, bunun adına demokrasi denemez. 
Madem ki, “Egemenlik, kayıtsız $artsız milletindir.”, bunun mânası, milletin vazife 
tevdi etti&i ki$i ve organların kendisine hesap vermesi $arttır. Ba$ka türlü nasıl ola-
caktır; “Egemenlik kayıtsız $artsız milletin.” Hattâ, egemenlik milletindir, kayıtsız 
$artsızını da bir kenara çıkartın; mânâsını kaybeder. Egemenli&in kayıtsız $artsız 



milletin olabilmesi, ancak millete idare edenlerin hesap verebilmesi ile mümkün-
dür, i$te burada, siyasi iktidarın vazifesine ve mesuliyetine dönmek istiyorum.

Anayasa temel doküman. Türk Anayasasını bir Kurucu Meclis yapmı$, bir 
ihtilâl idaresi tasdik etmi$ ve referanduma sunulmu$. %62 “evet” rey almı$, %38 
“hayır” rey almı$. Bunların münaka$asına girmeyece&im. Ben sadece kâ&ıt üzerin-
deki gerçekleri tesbit ediyorum. Anayasanın nasıl de&i$tirilece&i de yine Anayasa-
nın içinde derpi$ edilmi$. Meclislerin üçte iki ço&unlu&u ile Anayasa de&i$tirilebilir. 
Hangi maddelerinin de&i$tirilemiyece&i de yine Anayasada derpi$ edilmi$. Bu ha-
liyle milletten yetki alan, milletin iradesinden gelen Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu, o ço&unlu&u bulursa, Anayasayı de&i$tirir. Yani, Anayasa de&i$ikli&ini bir 
yoldan milletin iradesine ba&lamı$ız.

Ba$ka $ekiller de dü$ünülebilirdi. Her Anayasa, de&i$ikli&i, referanduma da 
gitsin, denebilirdi. Bu, denmemi$. Ama, netice itibariyle, Anayasanın de&i$ebilece-
&i, de&i$emiyecek maddesinin de bulundu&u ve de&i$tirme yetkisini haiz organın 
mutlaka millet iradesine dayanan organ oldu&u Anayasanın bünyesinde mevcuttur.

"imdi, bir memlekette özerk kurulu$lar, kurumlar $ayet milletin arzusu isti-
kametinde, onun hizmetlerini görmüyorsa; hattâ, bir memlekette kendisine yetki 
verilen organlar fonksiyon ifâ etmekte çe$itli sıkıntıların içine giriyor ise; bunu, 
millet kime $ikâyet edecektir? Yani, faraza yargı organından milletin $ikâyeti var ise 
ve muhakemeler 5 senede görülemiyor ise; vatanda$ hakkını almakta, hak tevziin-
de birtakım haklı $ikâyetlere sahip ise bunu söylemek yargı organını kötülemek mi?

Ana hedefi kaçırmıyalım. Ana hedef, millete hizmettir. Bütün organlar, her $ey 
vasıtadır, Parlâmento da vasıtadır, yargı organı da vasıtadır, Hükümet de vasıtadır. 
Hepsi hizmetlerin devamlılık ve güvenlik içerisinde görülebilmesi; ama, mutlaka 
müessir görülebilmesi için vasıtadır. Müesseriyet mevcut de&ilse, millet bundan 
ıstırap duyuyor ise, $ikâyetler bir elem ve ıstırap seviyesine gelmeden, çe$itli buna-
lımlara gidilmeden mutlaka tashih imkânları olabilmelidir.

!$te demokrasi, kendi kendini yenileme gücüne böylece sahibolur. Yoksa, tabu-
lar vardır. Anayasa Mahkemesinin kararı hakkında konu$amazsınız. Bu, tabu. Üni-
versite hakkında konu$amazsınız. Bu da, tabu. Devlet Radyosu ve Televizyonu hak-
kında konu$amazsınız. Bu da, tabu. Nasıl çıkaca&ız bunun içerisinden? "imdi size 
gayet taze bir örnek verece&im. Dün ak$am yapılmı$ bulunan bir televizyon yayını 
dolayısiyle Millet Meclisine önergeler verilmi$tir. Hükümet Ba$kanından soruyor, 
“Bu ne biçim televizyon yayını?” diye. Ve büyük bir infial, dı$arda, çe$itli yerlerden. 
“Nereye gidiyoruz, Devletin televizyonu ne yapıyor?” diye sualler soruluyor. Kime 
sorulacak bu sualler? Kime Kime sorulacak?

ERDO%AN ADALI ("stanbul) — Ba$bakana sorulsun.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — E&er sorulacak bir ma-
kam yoksa Devlet yok demektir. Sorulacak bir yer olacak. Soruldu&u zaman ben ne 
diyece&im? Türkiye Cumhuriyeti Ba$bakanı olarak, özerk müessesedir, hiçbir $eyi-



ne karı$amam, i$te, bu zaman ba$lar demokrasiden ümit kesme. Bu zaman ba$lar 
bezginlik. !$te bu zaman ba$lar. “Bundan kötüsü de olmaz ya” gibi sözler.

Böyle de&ildir, sistem. Sistem böyle de&ildir. Böyle kurulmu$sa yanlı$ kurul-
mu$tur “Böyledir” deniyorsa bu noksandır, yanlı$tır, kusurludur. Düzeltmek... Kim 
gelip düzeltiverecek? Aziz milletimize her halde, “gel bunu düzelt” diyemeyiz; aziz 
milletimiz de. “Ben sizi seçtim, siz düzeltin” diyecektir. Ve bunda haklıdır. Onun 
içindir ki, bir siyasi iktidarın Türkiye’de her $eyden sorumlu olması lâzımdır. Yanlı$ 
anlamayınız, bu sorumlulu&u bütün kuvvetleri kendi üstünde toplaması gerekti&i 
mânasında almayınız. Do&ru olmıyan $eyleri do&rultmak vazifesi olması lâzımdır, 
siyasi iktidarın. Do&ru olmıyan $eyleri do&rultmak vazifesi siyasi iktidara ait de-
&ilse, kime aittir? Onun içindir ki, evvelâ siyasi iktidar mefhumunda anla$mamız 
lâzım. Demokrasiyi dejenere ederiz, $ayet siyasi iktidar sorumlulu&unda bir vuzuh 
yok ise. Biz diyoruz ki, Devlet Radyosu mu? Tarafsız i$lemesi ve ideolojik sapıklık-
lara âlet olmaması lâzımdır. Bunu kim kontrol edecek? Böyle olmuyorsa, bunu bu 
hale getirmek, siyasi iktidarın vazifesidir. Bunun için ne lâzım? Kanun çıkarmak mı 
lâzım? Kanun çıkarır, siyasi iktidar. Bunun için ne lâzım? Anayasayı de&i$tirmek mi 
lâzım?

!$te bu noktada bir yere geliyorum. Siyasi iktidarın tek ba$ına Anayasayı de&i$-
tirecek gücü yok ise, o zaman bu $ikâyetinizi halletmem, bana Anayasayı de&i$ti-
recek gücü vermenize ba&lıdır; bugünkü Anayasa çerçevesi içerisinde, deyip vatan-
da$tan rey istemek hakkıdır. Yahut, di&er siyasi partilere; geliniz, bu memleketin 
mühim bir meselesi orta yerdedir, bunun etrafında birle$iniz, hepimiz bu memle-
ketin çocuklarıyız, bu de&i$ikli&i yapalım, demesi lâzımdır. "ayet bir memleketin 
Parlâmentosu rejimin uçuruma gitmesine göz yumarsa büyük vebal altında kalır; 
iktidarı ile, muhalefeti ile bu vebalden hiç kimse kurtulamaz. Siyasi iktidarın, her 
$eyi ben bilirim her $eyi ben yaparım, iddiası içinde bulunmasına modern Devlette 
ne lüzum var, ne ihtiyaç var. Ama, memleketin umumi selâmetinden, kamu düze-
ninden sorumlu tutmuyor musunuz, siyasi iktidarı? Tutuyorsunuz. Bunun kar$ı-
sında yetki vermiyecek misiniz, siyasi iktidara? Yetki vermiyecekseniz bu sorumlu-
lu&u nasıl ta$ıyacak?

Muhterem senatörler, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü idare $ekli bir 
hâkimler oligar$isi veya bir bürokratlar oligar$isi de&ildir. Yetki Kanununu Anayasa 
Mahkemesi iptal etmi$. Bunu i$te, “Anayasaya aykırı kanunlar çıkarın da, alın bo-
yunuzun ölçüsünü” gibi mütalâa etmek mümkün de&ildir. Üçlü bir sisteme girmi$, 
Türkiye. Millet Meclisi var, Senatosu var. Yani, iki tane Meclisi var, çift Meclisi, bir 
de çift Meclisin çıkardı&ı kanunların Anayasaya uygun olup olmadı&ını tetkik eden 
bir kısmı bu Meclisler tarafından ayrı ayrı seçilmi$. Bir kısmı çe$itli kurumlar tara-
fından seçilmi$, bir kısmı Cumhurba$kanı tarafından seçilmi$ bir hâkimler heyeti 
var. Bu hâkimler heyetinin hiç mi mesuliyeti yok? Hiçbir mesuliyeti yok mu? E&er 
böyle, hiçbir mesuliyeti olmadı&ını söylerseniz; i$te hâkimler Devleti olur, Türkiye. 
O zaman Meclislere lüzum kalmaz. Veya Meclislerin üstünde ba$ka bir irade olur. 
Hâkimler heyeti $ayet kendi yetkilerini ta$arsa, bunun kar$ısına evvelâ hakkı ihlâl 



edilen Parlâmentonun çıkması gerekir. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. 
Bundan $u mâna çıkar: Uyulması gereklidir, uyulması zaruridir. Buna, bir $ey diyen 
yok. Ama bu karar, münaka$a edilemez, münaka$a edildi&i takdirde memleketin 
müesseselerine dil uzamı$ olursunuz. !$te bu, taassuptur. Bu, serbest fikri tıkayan 
ve Türk demokrasisinin i$lemesini güçle$tiren bir dü$ünce $eklidir. Yetki Kanunu-
nun bâzı maddelerinin iptal edilmi$ olmasını bir sevinç vesilesi addedenler olmu$-
tur. Ama, $unu ifade edeyim ki, Yetki Kanunu burada ifade edildi&i gibi veya dı$arda 
birtakım basın tarafından, çe$itli ideolojilere sahip birtakım yazarlar tarafından, 
daha do&rusu belli ideolojilere sahip birtakım yazarlar tarafından ifade olundu&u 
gibi, bir yuvarlak lâfın içinde, zengini zengin yapmak için çıkarılmı$ bir kanun de-
&ildir. Biraz sonra, bir memleketin kalkınmasının lâfla olmıyaca&ını, do&ru bir dü-
$ünce tarzına, akılcı bir yola sahibolmamız gerekti&ini ifade edece&im.

Yetki Kanununu, plânı, daha çabuk tatbik etmek için çıkarmı$tık. Daha iyi 
tatbik için çıkarmı$tık. Dört hedefi vardı: Sanayile$meyi hızlandırmak, ihracatı ar-
tırmak, $ehirle$meyi tanzim etmek ve turizmi geli$tirmek. Bu hedeflerin hangisi 
Türkiye’ye zararlı? !$sizlikten $ikâyet ediyoruz. Sanayile$me hızlanmazsa i$sizlik 
$ikâyetimiz ilânihaye devam eder. Hiç birisi Türkiye’ye zararlı de&il bu hedeflerin.

Muhterem senatörler, Yetki Kanununun iptalinin gerekçesi yok elimizde. "unu 
huzurunuzda üzülerek ifade edeyim, hiç müddet tanımadan Yetki Kanununun ip-
talinin, duyuldu&u günden itibaren meriyete girmi$ olması Devlet i$lerinde büyük 
aksaklıklara sebebolmu$tur. Halbuki birçok ahvalde, Devlet i$lerini bıçakla keser 
gibi kesemezsiniz. Bir alı$tırma devresi, yine aynı mahkemenin kararları arasında 
veriliyor. Yani memleketin menfaati nerede, zararı nerede, bunu her zihnin ölçme-
sine kar$ı çıkmamak lâzım. Yetki Kanununun iptali, memleketin menfaatine de&il-
dir, bizim görü$ümüz içerisinde. Bununla, Anayasa Mahkemesinin kararına kar$ı 
çıkmıyorum. Anayasa Mahkemesi kararına uyuyorum, hür fikrin, Türkiye Cumhu-
riyeti Ba$bakanına verdi&i imkândan faydalanarak huzurunuzda memleketin men-
faatine mi, zararına mı, onu söylüyorum. Esasen Türkiye’nin menfaatine oldu&una 
inanmasak, böyle bir kanunu getirmezdik. Ama, meseleyi bu yönden mütalâa et-
mekle, meseleyi Anayasaya uygunluk bakımından mütalâa etmek ayrı ayrı $eyler-
dir. Bugün burada “Yetki Kanunu Türkiye’nin menfaatlerine uygun de&ildi de onun 
için iptal edildi” gibi birtakım mütalâalar serdedildi. Bunlar yanlı$ mütalâalardır. 
Hiç kimse kendisini Anayasa Mahkemesinin yerine koyup onun fonksiyonunu üs-
tüne almasın, onun namına birtakım mütalâalar serd etmesin. Bu takdirde koru-
maya çalı$tı&ınız kurumları zedelersiniz.

Muhterem senatörler, Yetki Kanununun gerekçesi çıktı&ı zaman bu gerekçeyi 
enine, boyuna münaka$a edece&iz. Edece&iz ki, görev verdi&imiz bir müessesemiz 
lâyüsel olmadı&ını, kendisine verilen yetkiyi kullanmakta titiz olması lâzım geldi&i-
ni ve her müessese gibi kamuoyunun nezareti altında bulundu&unu görsün. Etme-
memiz, Anayasa Mahkemesine, yani kurumlarımıza yardımcı olmak de&il, bilâkis 
onları mesuliyetsizli&e itmek olur. Anayasa Mahkemesine güç veren, kuvvet veren 
parlâmentodur. Yani, $ayet parlâmentonun 2/3’si bir araya gelirse Anayasa Mahke-



mesini kaldırır. Demagojiye kaçılmasın, Demirel’in kafasının arkasında birtakım fi-
kirler dolu, Anayasa Mahkemesini de galiba kaldıracak gibi birtakım fikirlere kaçıl-
masın. Biz modern müesseselerin hiçbirisini yadırgamayız. Ama, bu üçlü sistemin 
e$lemesi lâzım. Yani, bu gayri $ahsi bir mesele muhterem senatörler. Millet Meclisi, 
Senato, Anayasa Mahkemesi var. Yalnız Türkiye’de mi var bu i$? Çe$itli memleket-
lerde var, çe$itli memleketlerde bu üçlü sistemde sürtünmeler olmu$tur. Bu sür-
tünmelerin hepsini memleketin zararına addetmeyin. Bu sürtünmeler, do&ru yolda 
halledilebildi&i takdirde, bundan halkın $ikâyetlerinin ortadan kalktı&ı neticeleri 
çıkmı$tır. Do&ru yolda halledemeyiz derseniz o zaman statükocu olursunuz. Hem 
devrimci olmak, hem statükocu olmak, ikisi ba&da$maz. Yani, devrimcilik iddiası 
içinde bulunanlar için söylüyorum. Hem devrimci olacaksınız, hem “bu statükonun 
bir virgülüne dokunamazsınız” diyeceksiniz. Bu, terakki fikrine, ilerleme fikrine 
aykırıdır ve asıl tutuculuk budur. Bir de tutuculuk tâbiri var yeni parlâmento niza-
mında. Asıl tutuculuk budur.

Muhterem senatörler; herkes kendisini Türk Anayasasının müdafii, Türk Dev-
letinin çe$itli kurumlarının hâmisi, müdafii, ba$kasının da bunların kar$ısında bir 
vaziyet almı$ gibi göstermesin. Bunların adına i$güzarlık derler. Bunlara lüzum yok. 
Millet tarafından seçilmi$, bu yüce müesseseye gelmi$ insanların yüksek sorumlu-
luk duygusu ve vatanperverlik $uuru vardır. Ve bir demokrasi moral de&erler üze-
rinde durur, sorumluluk duygusu ve yüksek vatanperverlik $uuru, demokrasinin 
i$lemesinin, var olmasının güçlenmesinin birinci $artıdır. Hiç kimsenin birbirinden 
$üphelenmesine lüzum yok. Birbirini hor görmesine de lüzum yok. Ve hiç kimse-
nin Türkiye’nin millî menfaatlerini sadece kendisinin dü$ünüp, yanında oturan 
arkada$ının dü$ünmiyece&i gibi bir kanaate gelmesine de lüzum yok. Bunları gece-
nin bu saatinde bir izahat içerisine getirmenin sebebi, burada serd edilmi$ birçok 
mütalâalar var ki, bunları serd etmeden bu mütalâaları kar$ılamak mümkün de&il.

Bir hususu ifade edeyim; bugün çoklu idare Batı demokrasisinin mümeyyiz 
vasfıdır. Hakikaten idare edenler ço&almı$tır. Ama, idare edenlerin ço&alması bir 
anar$i manzarasının meydana çıkması mânasına gelmez. Ço&almı$ idare edenle-
rin yine birbirine kar$ılıklı birtakım vecibeleri vardır. Bu vecibeler tek taraflı da 
de&ildir. Yine bir umumi koordinasyon mevzuubahistir, yine bir mesuliyet vahdeti 
mevzuubahistir.

Muhterem senatörler, siyasi iktidar mesuliyet vahdetini omuzlarında ta$ır, 
ta$ımaya mecburdur, aksi halde bir devletten de&il, bir devletin içinde birçok dev-
letten bahsedilmek lâzım gelir. Binaenaleyh bu çe$it görüntüleri, bu çe$it $ekilleri 
vermek istiyenler olabilir. Bunları hiçbirisinin i$liyen bir devletin modern kurulu$u 
içinde, mantıken mevcut olmaması gerekir.

Yine bugünkü görü$meler esnasında ifade edildi, bu parlâmentonun üyesi 
olup ta bu parlâmentoyu ve rejimi tehdidetmek akla sı&maz. Bu, yine demokrasiye, 
parlâmentonun yüceli&ine, milletin son söz sahibi oldu&una inançsızlık olur. “"un-
ları, $unları, $unları yapmazsanız veya $unları, $unları, $unları yaparsanız sonunuz 
iyi olmaz” gibi, o mânaya gelebilen birtakım tehditler... Aslında bu, parlâmentonun 



içinde de&il, bu parlâmentonun üzerinde imi$ gibi, dı$ında imi$ gibi veya bu 
parlâmentonun mü$terek mesuliyetinin içinde de&ilmi$ gibi bir havayı yaratır. Bu 
hususları yadırgıyoruz, yadırgamakta haklıyız. !çinden geldi&imiz hâdiselerin ica-
bı bu gibi mütalâalar serd edilegeldi. "ayanı memnuniyet olan tarafı $udur ki, her 
vesile ile serd edilen bu mütalâalar biraz daha seyrekle$ti. 1965-1969 döneminde 
Millet Meclisi zabıtlarına, Yüce Senatonun zabıtlarına bakılırsa bu gibi ifadelere 
çok rastlarız. Gönül ister ki, artık bu gibi yollara ba$vurulmasın, daha do&rusu 
mütalâa serd ediyoruz diye tehdit serd edilmesin. Çünkü tehdit ne tenkide sı&ar ne 
mütalâaya sı&ar, o ayrı bir bahistir.

Ne olur? “Anayasa de&i$irse $öyle olur, $öyle olur, $öyle olur” diyenlerin Ana-
yasanın içinde tarif edilen yoldan yürüyerek me$ru, hukukî yollarla Anayasayı de-
&i$tirmek için yapılan bir gayreti kötülemeleri caiz de&ildir. Aksi halde bu yollara 
hiç müracaat etmeden Anayasa de&i$tirmek olur bu. Öyle olur, çünkü neden? Biraz 
karı$ıktır mesele. Yani, Anayasada her üyenin bir rey hakkı var, her grupun tüzük-
lerde, kanunlarda yazılı oldu&u $ekilde yetkileri, mesuliyetleri, hakları var. Karar 
meselesine geldi&iniz vakit kararın nasıl verilece&i de belli, ama siz, Meclisler ola-
rak, üçte iki ço&unlu&u bulsanız da, bu Anayasanın kendi içinde de&i$mez dedi&i 
maddelerden dı$ında da birtakım maddelerinin de&i$miyece&ini söylüyor iseniz, 
Anayasanın o maddesini tanımıyorsunuz demektir. (A.P. sıralarından “Anayasanın 
dı"ına çıkıyor demektir” sesleri) Yani, hiç prosedüre lüzum görmeden de&i$ikli&i ken-
di kafanızdan yapıyorsunuz demektir. Her gün bu Anayasa de&i$ikliklerinin yapıl-
dı&ını görüyoruz. Yani, legal, kanuni yollara, Anayasanın kendi içinde tarif edilmi$ 
yollara hiç ba$vurmadan serd edilen mütalâalar içinde her gün bol bol Anayasa de-
&i$ikli&i Türkiye’de yapılıyor. Ne oluyor yapılıyor da? Hep kâ&ıt üzerinde kalıyor, ya-
hut hepsi bir zihni spekülâsyon olmaktan ileri gitmiyor, ba$ka türlüsü de dü$ünüle-
mez; ama, zihinlerin bu istikamette çalı$tı&ını tesbit etmekte de fayda görüyorum.

Muhterem senatörler, yine serd edilen mütalâalar içinde, “dı$ baskılar, belli 
çevreler” gibi ifadeler var. Solun, sloganları olan bu gibi ifadelerin, siyasi hüviyeti 
sol olanlar tarafından kullanılması yadırganacak bir $ey de&il, ama siyasi hüviye-
ti olmıyanlar için bu sloganları kullanmak kendilerine sol hüviyetini yakı$tırmak 
olur. Bir Parlâmento, belirli çevrelerden, dı$ baskılardan ve saireden istikamet al-
maz. Bu takdirde bu Parlâmentonun millî hâkimiyeti temsil etmedi&i mânası çıkar 
ki bunun yanlı$ oldu&unu dahi söylemeye lüzum yoktur. Böyle bir $ey farz edilirse 
“seçime niçin gidiyorsunuz?” diye sorulur. Seçim $ayet kâfi derecede millet iradesi-
ni aksettirmiyor ise, “burada ne i$imiz var?” diye sorulur. Bu ku$kuları zihinlerden 
çıkarmak lâzım, bu vehimleri zihinlerden çıkarmak lâzım ve bu vehimlerdir ki, bâzı 
sözcüleri dinledi&imiz zaman kendilerinin bir halaskar pozisyonu içinde oldukları, 
bir süpermen, pozisyonunda oldukları ve böylece de kendi kendilerini çıkmaza sok-
tukları intibaını bize vermektedir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Hiç kimsenin ha-
laskar pozisyonu içinde olmasına lüzum yok. Lüzum yok, çünkü bu sistem $ahıslar 
üzerinde durmuyor. Esasen sistemin gücü de oradadır. Parlâmentonun memleket 
idare edenlerin yenilenebilme hassaları vardır, bu yenilenebilme yolları açıktır. Ve 



bugün demokratik sistemi kabul ettikten sonra, yani milletin yönetimini milletin 
eline teslim ettikten sonra süpermen pozisyonuna, halaskar pozisyonuna girmenin 
mânası yok. Tabiî bu, bir psikozdur. Yani, insan halaskar pozisyonuna girince halas-
kar olur mu? Taklid edilmemesi lâzımgelen birisi varsa Büyük Atatürk’tür.

Herkesin Atatürk pozisyonuna girip bir vatan kurtarma hevesine kapılması 
hem kendisine zarar verir, hem memlekete zarar verir. (A.P. sıralarından alkı"lar ve 
“bravo” sesleri) Anayasanın dibacesinin son paragrafında, Anayasanın bekçili&ini va-
tanda$a havale edeceksiniz, “vatanda$ sensin” diyeceksiniz ki do&rudur, hâkimiyeti 
milliye prensibine uygundur, ondan sonra da Anayasa ve Cumhuriyet bekçili&in-
den vazgeçmiyeceksiniz, bu olmaz, do&ru de&ildir. Bu, aslında kendilerine nöbet 
vazifesi verilmemi$ kimsenin nöbet tutmasına benzer. Kaç saat tutacak? Bıkıncaya 
kadar tutacaktır, kaç saat tutaca&ı böyle belli olur, anar$i ile de&il, nizama inanmı$ 
olmak lâzım. Anar$iye inanırsanız o zaman bir türlü nizamı hazmedemezsiniz. !$te 
bundan da bir fikir karga$ası do&ar. Bir yabancıla$ma, kendisini yabancı hissetme, 
sistemin içine kendini alı$tıramama gibi durumlar do&ar. Serd edilmi$ mütalâaların 
bir kısmı böyle bir haleti ruhiyenin eseridir.

Muhterem senatörler, Atatürk’ü do&ru anlamak lâzım. Atatürk’e yapaca&ımız 
en büyük hizmet, onu do&ru anlamaktır. Fikirlerini do&ru anlamaktır. Atatürk’ün 
en büyük eseri Meclistir ve “!kinci Cumhuriyet” tâbirini kabul etmek mümkün de-
&ildir, ikinci Cumhuriyet iddiaları orta yerde varit ise, “birinci Cumhuriyette ne 
oldu, ne yaptınız birinci Cumhuriyeti?” diye sorarlar. Onu, katlettik diyemezsiniz, 
o zaman Atatürkçü olmak mümkün olmaz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
Atatürk’ün koltu&unun altına sı&ınıp, hiç Atatürk’le ili$kisi olmıyan birtakım ha-
reketlerin içerisinde olmayı müsamaha ile kar$ılamak mümkün de&ildir. Atatürk, 
demokrasi hususunda bakınız ne diyor: “Demokrasi prensibi, hâkimiyeti istimal 
eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak milletin hâkimiyete sahibolmasını ve sa-
hip kalmasını icabettirir.” Bunu Türkiye’deki birtakım halaskarlara ithaf ediyorum. 
Demokrasi, esas itibariyle, siyasi mahiyettedir, demokrasi bir içtimai muavenet ve 
bir iktisadi te$kilât sistemi de&ildir. Demokrasi, maddi refah meselesi de de&ildir. 
Böyle bir nazariye, vatanda$ların siyasi hürriyet ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder. 
Bizim bildi&imiz demokrasi siyasidir, onun hedefi, milleti idare edenler üzerindeki 
murakabesi sayesinde, siyasi hürriyet temin etmek demektir. Binaenaleyh, sosyal 
devletle hürriyetçi devleti karı$tıranlara bunu ithaf ediyorum. Yani $unu anlarım, 
“biz Atatürk’ün fikirlerine kar$ıyız diyebilirsiniz” ama, hem Atatürkçüyüz, hem 
Atatürk’ün fikirlerine kar$ı hareketlerin içindeyiz. Bunu telif etmek mümkün de-
&ildir. Demokrasinin birinci hassası ile mü$terek, esas itibariyle, ikinci bir hassa-
sı daha vardır, o da $udur: Demokrasi, fikridir, bir kafa meselesidir, her halde bir 
mide meselesi de&ildir. Hükümet prensibi de bir adalet muhabbetini ve ahlâk fik-
rini icabettirir. Demokrasi, esasında ferdidir. Toplumculara ithaf ederim. Bu vasıf, 
vatanda$ın hâkimiyete, insan sıfatı ile i$tirak etmesidir. Bunu, ferdî toplumun yük 
beygiri addedenlere bir hâtıra olarak sunmak isterim. En nihayet, demokrasi mu-
savatperverdir, bu vasıf; demokrasinin ferdî olması vasfının zaruri bir neticesidir. 



"üphesiz bütün fertler aynı siyasi hakları haiz olmalıdırlar. Yani bir kısmı birinci 
derece vatanda$, di&er kısmı ikinci derece vatanda$ olmamak. Demokrasinin bu 
ferdî ve musavatperver vasıflarından umumi ve müsavi rey prensibi çıkar. Cum-
huriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile Devlet $ekli demektir. Yani halk Cum-
huriyeti ve saire deyip de birtakım yanlı$ yaftaları, yanlı$ kapılara asmamak lâzım. 
Türkiye Cumhuriyetini idare edenlerin demokrasi esasından ayrılmamakla beraber 
devletçilik prensibine uygun yürümeleri, - bu kısmını iyi dinlemenizi rica ediyo-
rum - bugün içinde bulundu&umuz hallere, $artlara ve mecburiyetlere uygun olur. 
Atatürkçülük akılcılıktır. Bugün, söylendi&i gibi, Atatürkçülük ezbercilik de&ildir, 
kalıpçılık da de&ildir. (A.P. sıralarından alkı"lar) Bakınız nasıl geliyor dü$üncenin 
sonu; bizim takibini muvafık gördü&ümüz devletçilik prensibi, bütün istihsal ve 
tevzi vasıtalarını fertlerden alarak milleti büsbütün ba$ka esaslar dâhilinde tanzim 
etmek gayesini takibeden sosyalizm prensibine müstenit kolektivizm yahut komü-
nizm gibi, hususiyle ferdî, iktisadi te$ebbüs ve faaliyete meydan bırakmıyan, bir 
sistem de de&ildir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

"imdi, muhterem senatörler, do&ru oturup do&ru konu$mamız lâzım. Hem 
do&ru oturmamız, hem do&ru konu$mamız $art. Bu itibarla Atatürk’ü do&ru anla-
dı&ımız takdirde her halde Türkiye’de bugün Atatürk’ü sosyalizmin hâmisi haline 
getirenlerle hep beraber mücadele etmemiz gerekir. Atatürk’ün fikirleri içerisin-
de sosyalizm yok, bol$eviklik de yok. Yani Atatürk’ün fikirleri içerisinde solculuk 
da yok, sadece akılcılık var. “Memleketin gerçekleri neyi icabettiriyorsa onu yapın. 
Ama, bir $eyden $a$mayın, “Hâkimiyeti Milliye, bundan $a$mayın” diyor.

Muhterem senatörler, Cumhuriyetin kurulu$unun üzerinden 50 seneye yakın 
bir zaman geçmek üzeredir. 50 sene önce, yani ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kuruldu&u zaman Türkiye’nin iktisadi seviyesi, içtimai seviyesi her halde bugünkü 
gibi de&ildi. Bugün her halde, 50 sene önceye nazaran, çok daha ilerdeyiz. O günkü 
Meclise, Büyük Atatürk ilham veren bir kaynak olarak bakmı$tır. "ayet Türk !stiklâl 
Sava$ı millete dayanmasa idi, ba$arılı olmazdı. Ba$arı Atatürk’ü çıkaran milletin 
gücündedir. Atatürk de milletin eseridir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Onun 
içindir ki, bugün Cumhuriyetin kurulu$undan 50 seneye yakın bir zaman sonra 
ki, 1973’te, Allah kısmet ederse, büyük törenlerle ve parlak bir bilanço ile Cumhu-
riyetin 50’nci yılını kutlamak nasibolacaktır. Bunun hazırlıkları yapılmaktadır, 50 
sene sonra milleti bir kara cahiller cürufu addeden bir zihniyet varsa bu zihniyet; 
bu memlekete dost, bu millete dost bir zihniyet de&ildir. (A.P. sıralarından “bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Bir yeni görü$ daha var. Yeni görü$ler çok. Aslında bunlar birbirleriyle irtibatlı 
da de&il. Yani, aynı sözcünün ifade etti&i yeni görü$ler birbirleri ile irtibatlı da de&il. 
Yani tahlil etseniz tenakuzlarla dolu. Ben, gecenin bu saatinde, bir polemik yap-
maktan ziyade bir tahlil yapmayı tercih etti&im, kimseyi de incitmek istemedi&im 
için Yüce Senatoda bunları kısa kısa arz ediyorum.

“Seçmen arzusuna bakılmamak imi$, ulusal sözle$me olan Anayasaya bakılma-
lı” imi$. Böyle bir mütalâa serd edildi, e&er yanlı$ anlamadımsa. Bunun adına siyasi 



ikiyüzlülük derler. Yani git meydanlara, salonlara, radyolara seçmene $unları $unla-
rı $unları memleketin menfaatine gördü&ünü söyle, sonra dön gel, “benim seninle 
i$im bitti, yeniden seninle i$im olaca&ı zaman ba$ka bir muamelenin içine girerim” 
demek Millî Hâkimiyet prensibine de uymaz, siyasi ahlâk kaidelerine de uymaz. Bu, 
inançsızlıktır.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — !limdir bu ilim... (Gülü"meler) !lim adamla-
rının sözüdür. Duverger’nin kitabında, lütfen okuyunuz. (A.P. sıralarından “Allah, 
Allah” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem senatörler, 
müsaade buyurunuz, Duverger’in kitabı ile Türkiye’yi idare etmek mümkün de&il-
dir. (A.P. sıralarından gülü"meler) Türkiye’yi kendi kafamızla idare edece&iz, ilimle 
bâzı yazarların görü$lerini birbirine karı$tırmayınız. Aslında politika, yarı ilim, yarı 
sanattır. Bugün “ilim” diyebilece&imiz $eyler, hakiki mânada ilim, mutlaka sebep-
netice illetleri, sebep-netice rabıtaları çok iyi tesbit edilebilen sahalara münhasırdır 
ki, bugün tıp bir ilim de&ildir. Bugün mühendislik bir ilim de&ildir. Bugün, sadece, 
matematik bir ilimdir. Ve matemati&in etrafındaki bâzı ilim dalları var. Bugün tıp 
da bir sanattır, politika da bir sanattır. Mühendislik de bir sanattır. Hukuk, he-
nüz bir ilim de&ildir. Hele siyasal bilinç denilen - yeni tâbiri ile siyasal bilinç - ve 
yahut da siyaset bilginleri dedi&imiz gruptaki âlimler kendi mülâhazalarını, kendi 
mütalâalarını arz ederler, bunlar okunur, bunlardan faydalanılır. Ama, mutlaka $u 
sıraları dolduran de&erli vatan çocukları kendi kafalarını kullanır, kendi vicdanla-
rını kullanır, i$te iki tane mühim unsurdur bu. Ve ona göre de meseleler hal yoluna 
girer. Douverger’in dı$ında pek çok siyaset bilimcisi var -tâbir öyle- siyaset bilimcisi 
var. "ayet her birinin ne dedi&ine bakarsanız i$ karmakarı$ık olur (A.P. sıralarından 
gülü"meler) ve i$in içinden çıkma imkânı yoktur. Siz Duverger’e rücu edersiniz, ba$-
ka birisi Vedel’e rücu eder, ba$ka birisi ba$ka bir devlet felsefesi ile u&ra$an kimseye 
rücu eder. Tabiî ki, Marks ve Lenin’e de rücu edenler olabilir. (Gülü"meler ve A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Muhterem senatörler, halkın kar$ısında mesuliyet ta$ıyan ki$ilere “neden böy-
le yaptınız?” dendi&i zaman “Duverger böyle söylemi$ ondan yaptık” derseniz (A.P. 
sıralarından gülü"meler ve alkı"lar) “bu Duverger de kim? Biz Duverger’e rey verme-
dik” derler. (A.P. sıralarında gülü"meler)

Aslında, seçmen arzusunun bulunmadı&ı yerde ulusal sözle$me nasıl olur Bu 
sözle$me ulusallık vasfını nasıl alır? Ulusal olması, ulusa dayanması ile olur. Ulusa 
dayandırmadı&ınız takdirde ulusallık vasfını siz verirseniz bu geçerli olur mu?

Parlâmento dı$ı güçlerden bahsetmek Parlâmentoya saygısızlı&ın ta kendisi-
dir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar) i$te o zaman ba&ımlı olursunuz. Kime 
ba&ımlı?

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — A&aya.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Kime ba&ımlı? Parlamen-
to güçlere ba&ımlı. Bir memleketin sadece dı$ ba&ımsızlı&ını münaka$a etmeyin 



bir de iç ba&ımsızlı&ını münaka$a edin. Bir memleketin Parlâmentosu dı$ güçle-
re boyun e&er vaziyette ise ve e&er onların korkusu, tehdidi altında ise, böyle bir 
Parlâmentonun hürlü&ünden bahsedilemez. Bu kürsülerin hürlü&ünden bahsedi-
lemez. Çünkü, acaba bir $ey söylersek $öyle mi olur, böyle mi olur gibi birtakım 
sıkıntılara girilir.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Mayıs ayında oldu&u gibi…

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mayıs ayında hiçbir 
$ey olmadı. “Mayısta oldu&u gibi” $eklinde bir mütalâa serdediyorsunuz. Bunu 
fevkalâde lüzumsuz bir mütalâa addederim. Mayısta oldu da Kasımda niye olmadı? 
Yoksa, daha vakit erken olur mu diyorsunuz?

SAM" KÜÇÜK (Tabiî Üye) — O zaman da aynı adam konu$tu, $imdi de aynı. 
Cevabını da siz verebilirsiniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bu Parlâmentoyu bir-
takım gölgelerin altına koymayınız. Hem bu sıraların altında oturup hem bu 
Parlâmentonun $erefini müdafaa etmezseniz bu sıralarda oturmanın hakkını ver-
mezsiniz, (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem senatörler, bir memlekette huzur, bir memlekette demokrasi-
nin gücü, Parlâmentonun gücüne ba&lıdır. Parlâmento kendi müessesesini mü-
dafaa etmeye ne kadar hazır ise, yani $u sıralarda oturan de&erli arkada$larımız 
oturdu&u sırayı müdafaa etmeye ne kadar hazır ise Parlâmento o kadar güçlüdür. 
Onun için Parlâmento dı$ı güçler, Parlâmento dı$ı muhalefet... Bu ifadeler aslında 
Parlâmentonun içini be&enmemek demektir, içini be&enmiyenin de tabiî burada 
durması için çok zorluluk yok.

Muhterem senatörler, yapılmı$ tenkidlerin içerisinde bir hususa daha rastlı-
yoruz. O da $u: Siyasi partiler bir siyasi görü$e sahiptir. Parlâmentonuzun tarzı te-
$ekkülü, tarzı terekkübü icabı siyasi parti hüviyetinde olmıyan Parlâmento üyeleri 
de var. Tabiî bu üyelerin bir parti istikametinde, siyasi görü$leri mevcut de&ildir. 
Mühim olan mesele, bu da yeni bir sistemdir ve dünyada pek de e$i olan bir sistem 
de&ildir kaydı hayat $artiyle Parlâmento üyesi olunan yer yok.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kanada; 74 ya$ına bastı.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yok öyle bir $ey $imdi…

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kim dedi kaydı hayat $artı diye?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bakınız, mesele bu-
rada münaka$a edilmesinde fayda görmedi&im bir mevzua intikal etti. Bugün 
Parlâmento içerisinde Millî Birlik Grupu diye adlandırılan bir grup mevcut. Bir de 
Kontenjan Grupu mevcut. Aslında ne Kontenjanın, ne Millî Birlik Grupu ismi ve-
rilen grupun, grup hüviyetini ta$ıması Anayasaya uygun de&ildir. Ama, tüzük ya-
pılmı$, böyle olmu$, tüzü&e o zaman itiraz edilmemi$. Anayasanın grup olma hük-
müne uygun de&ildir. Çünkü, Kontenjan senatörleri dedi&imiz senatörler; tarafsız, 



çe$itli mesleklere mensup... Neyin etrafında gruplar? Millî Birlik Grupu dedi&imiz 
heyetin ise...

(“Muhtar grup etrafında toplanmı"” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hangi siyasi felsefenin? 
Siyasi partilerin grupu olur Parlâmentoda. Anayasaya göre 10 üyesi bulunan siyasi 
partilerin grupu olur.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ba&ımsızların olmaz mı?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Olmaz.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Neden olmaz? Dünyada var.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yaptı&ınız Anayasaya mı 
uyaca&ız?

Yoksa Anayasanın dı$ına çıkıp dünyadan bir madde mi ithal edece&iz?

“Siyasi parti grupları en az 10 üyeden meydana gelir” Madde 85. Buradan çıkan 
mâna; 10 üyesi bulunmıyan ve siyasi parti olmıyan kimseler bir araya gelip grup 
kuramaz.

"imdi, bunu bir kenara atalım, bunun münaka$ası ayrı. Ben sadece Anayasaya 
aykırı bir durumu ortaya koymak istiyorum.

Muhterem senatörler, “hiçbir kar$ılık beklemeksizin Millete kendimizi adadık” 
diye ortaya çıkıp, sonradan kaydı hayat $artı ile senatör olmayı ba&da$tırmak müm-
kün de&ildir.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Millet verdi. Size nasıl verdiyse bize de verdi.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Atatürk bile kaydı hayat 
$artı ile kendisini mebus yapmamı$tır. Anayasanın hazırlanmasında, !stanbul Üni-
versitesinin hazırladı&ı tasarıda, böyle bir $ey yoktur. Bir defaya mahsus, evet olur, 
ama kaydı hayat $artiyle... Bu, demokrasiye aykırı. Çünkü, insan hakları beyanna-
mesi seçimi esas görmektedir. (imtiyaz olur sesleri) Tabiî ki, imtiyaz olmaktadır. 
Onun içindir ki, birtakım, mülâhazaların aslında bu kürsüden serd edilen ve bir 
bakıma sorumsuz addedilecek, birtakım mülâhazaların sorumsuzlu&unun sebebi; 
kaydı hayat $artiyle, hiç kimseye mesul olmıyan, bir heyetin mevcudiyetinden ileri 
geliyor.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — O, sizin dü$ünceniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Gayet tabiî... Ben öyle dü-
$ünece&im.

Muhterem senatörler, bu umumi mülâhazalarımdan sonra serd edilen 
mütalâalara teker teker dokunmak istiyorum. Muhterem senatörler; meselenin 
a&ırlı&ını biraz ba$ka tarafa kaydırayım.

C.H.P.’nin Sayın Sözcüsü burada bâzı mütalâalar serd etti. Do&rusunu isterse-
niz bu mütalâalarla, dün ak$am Millet Meclisinde serd edilen mütalâalar arasın-



da, bir uyu$mazlık vardır. Bir partinin Senatodaki görü$leri ile Millet Meclisindeki 
görü$leri arasında bu kadar derin bir farkın olması bizim için oldukça ilginç bir 
meseledir. 

RIZA I$ITAN (Samsun) — Tıpkı sizin, geçen programla bu program arasın-
daki çeli$meler gibi.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biz ayrı iki Hükümetiz 
beraber olacak de&il ki, siz aynı partisiniz.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — De&i$ti mi? Yeni Hükümet de A.P. Hükü-
meti, Süleyman Demirel Ba$vekil. Sayın Ba$vekilim, de&i$en bir $ey yoktur.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Müsaade buyurursanız, 
mütalâamı serde devam edece&im; ben gayet objektif konu$uyorum. Alınmayınız, 
bunları yanyana koydu&unuz zaman siz de görürsünüz, hak$inas insanlarsınız, ben 
sizlere yardımcı olmaya çalı$ıyorum.

"imdi, Sayın Gündo&an, bizi ele$tirir, fakat kendilerinin ele$tirilmesine razı ol-
maz; sözlerini $öyle bitirdi: “Bunları söyledik, ama siz de $unu yaptınız, siz de bunu 
yaptınız $eklinde bize cevaplar vermeyin.” Ama, biz de, kendisine geçen dört sene-
nin hesabını biz millete verdik. Geçen dört seneyi de&il, önümüzdeki dört seneyi 
konu$uyoruz. “Geçen dört seneyi niye ele$tiriyorsunuz?” diye sormuyoruz. Yeri, sa-
manı, sırası gelince Sayın Gündo&an’ın en son olarak ortaya koydu&u bu kaideden 
biraz ayrılaca&ız. Yani yeri gelince sizi biraz ele$tirece&iz.

"imdi, bizim Hükümet beyannamemizi “bir hayalname” olarak tavzif ettiler. 
Hakikaten orta yerde bir hayalname var. Ama, bu bizim Hükümet beyannamesi de-
&il; bu, C.H.P.’nin bildirgesi. Bizimki beyanname, sizinki bildirge. Yaftayı yanlı$ yere 
koydular. Bizim beyannamenin içersinde hapishanelerin bo$altılaca&ı yok. Bizim 
beyannamemiz içinde “Bankalardan aldı&ın paranın üstüne yat vatanda$” gibi tel-
kinler yok. Bizim beyannamemiz içerisinde muhtarlara maa$ yok. Köy kalkınması 
deyince bakınız C.H.P.’si...

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — !$i bu kadar hafife alırsanız çok mânalar 
çıkar, Sayın Ba$vekil... C.H.P.’yi bu kadar hafife alamazsınız, istihfaf etmeyiniz...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Sabredin, sabredin, söyli-
yece&im $eyler var. C.H.P. köy kalkınması deyince, köyü o kadar iyi biliyor ki, “Muh-
tara maa$ ba&ladın mı köy kalkınır” diyor.

RIZA I$ITAN (Samsun) — !mamın maa$ının artmasiyle muhtarın maa$ının 
artması arasında ne fark var? (A.P. sıralarından gülü"meler ve alkı"lar)

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Bu kadar hafife alırsanız çok cevap alırsı-
nız, size yakı$mıyor Sayın Ba$bakan. Bu kadar hafife alamazsınız. C.H.P.’yi bu kadar 
hafife alamazsınız, bunlar çok kıymetli sözlerdir.

RIZA I$ITAN (Samsun) — !mama aylık ba&lanır da muhtara ba&lanmaz mı?



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Sayın Hazerda&lı, müsa-
ade buyurun. Sayın Betil, daha evvel bu sıralardan vâki bir müdahale üzerine gayet 
do&ru bir $ey söyledi. “Kürsüyü tazyik altında tutma” dedi.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — !stihfaf etmemek $artiyle, gülüyorsunuz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bunun cevabı var, bura-
dan verilir bu. Tazyik altında tutmayın kürsüyü.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — !stihfafa müsaade etmiyoruz.

RIZA I$ITAN (Samsun) — !mama maa$ ödenmesiyle muhtara maa$ öden-
mesi arasında ne fark vardır?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Dur, dur, oraya da gelece-
&im, imam maa$ına da gelece&iz, acele etmeyin. Peki, 200 haneli bir köyde muhtara 
maa$ ba&ladınız, kaç para ba&layacaksınız, bilmiyorum, parayı da nereden bulacak-
sınız onu da bilmiyorum. Kaç para? (A.P. sıralarından “500 lira” sesleri) 500 lira 600 
milyon lira eder. 1950’ye kadar Türk köyüne tek kuru$, kör kuru$ ayırmamı$ olan 
C.H.P.’nin 1969’da 600 milyon lira muhtar maa$ını gözden çıkarması $ayanı dikkat-
tir. (A.P. sıralarından “oy almak için” sesleri) Ve 1964’e kadar 200 milyon lira, 1961-
1965 arasında, en son iktidar yılı olan 1964’te 200 milyon liradır köy hizmetlerine 
koydukları para. Muhtara para ödemekle köyün elektri&i, suyu, yolu yapılmaz. 600 
milyon lirayı gözden çıkarabilmeyi köy kalkınmasiyle de&il ba$ka $eylerle izah et-
mek lâzım.

Peki, muhtara ba&ladınız 500 lira maa$ veya 300 lira maa$, her ne ise. 200 
haneli bir köy alınız, hanelerden biri kurtuldu, 199’u ne olacak? Bizim beyanname, 
hayalname de&il. Bize bunları söylemeye müsaade etmeyin, bu azınlı&ın ço&unlu&a 
tahakkümüdür.

Sonra, bir de do&al kanunu çıktı orta yere. “Toprak kullananındır.” Hiçbir de-
mokratik memleketin yasasında, Batı demokrasisiyle idare edilen, halk cumhuri-
yeti de&il, hiçbir demokratik memleketin yasasında “toprak kullananındır” kaidesi 
yoktur. Toprak, kim sahipse onundur. Efendim, daha evvel ya&ma etmi$ler de...

RIZA I$ITAN (Samsun) — Kullananı sahibi yapaca&ız.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Daha evvel ya&ma et-
mi$ler de, nerden biliyorsunuz ya&ma ettiklerini? Nerden biliyorsunuz herkesin 
sahiboldu&u topra&ı ya&ma etti&ini? Bu, mülkiyet hakkına itirazdan ba$ka bir $ey 
de&ildir. “Toprak kullananındır, topra&ı olmıyan olanınkini i$gal etsin” dediniz mi 
Türkiye’de nizamın sonudur, anar$inin ba$ı da de&ildir, anar$inin ortasıdır. (A.P. sı-
ralarından “apartmanı olanlar yandı” sesi) Oraya gelir zaten o, o da oraya gelir. Onun 
içindir ki, Sayın C.H.P. Sözcüsünün hayalname tâbirini bizim beyanname için de&il, 
kendi bildirgeleri için dü$ündü&ünü fakat böyle bir $ey kullanmanın bir tenkidden 
daha ötede bir süslü söz olabilece&i dolayısiyle bu etiketi buraya yapı$tırdı&ını ka-
bul etmek gerek.



Sayın Gündo&an’ın ifade etti&i hususları ve bu hususlar sonunda vardı&ı neti-
ceyi kendi mantı&ı içerisinde ben de bir neticeye ba&lıyaca&ım. Hiç onun mantı&ın-
dan $a$mayaca&ım. Yani ayni mantı&ı kullanaca&ım ama farklı netice çıkaraca&ım. 
Çünkü bir yanlı$lar zinciri alırsanız o yanlı$lar zincirinin her halkası yanlı$ olur. 
Neticede zincir, yanlı$ bir zincir olur. Do&rular zincirine bunu getirelim bakalım ne 
oluyor?

Sayın Gündo&an, bölüm bölüm bizim beyannameyi inceledi, ikinci bölümde 
geçen 4 yıl içinde Türkiye ne kazanmı$, ne olmu$, bunları 15 madde halinde söyle-
di. “Bu, bir ba$arısızlıktır” dedi, “öyleyse önümüzdeki 4 yıl da ba$arısız olur” dedi. 
Mantık bu. Geçen 4 yılın içerisinde Türkiye’ye bir Türkiye ilâve ettik $eklindeki sö-
zümüzü istihfafla kar$ıladı. C.H.P.’nin Meclisteki bir sözcüsü de, sözcüsü demiyelim 
bir milletvekili de, aynı istihfafı göstermi$ti dün ak$am, burda yine aynı istihfafla 
kar$ıla$tık. 1965 Türkiye’sine 1969 da bir Türkiye ekledi&imiz gerçektir. Bu iddia-
mızı rakamlara döktük, bu rakamları be&enmiyorsanız söyleyin dedik veyahut da 
bu rakamlar yanlı$sa söyleyin dedik, bu rakamlardan bu mâna çıkıyor mu, çıkmıyor 
mu? Onu da söyleyin dedik, kimse seçim öncesinde bir $ey demedi.

"imdi, söyleyip gitmek do&ru de&il. ‹Yani ben Sayın Gündo&an için bahset-
miyorum, biliyorum rahatsızlı&ım, o mânada söylemiyorum, daha ileri mânada 
söylüyorum. Yani sadece ben söyliyeyim de ne olursa olsun. Artık, bugün Türk 
Parlâmentosunda bu i$ bitti. Söylediniz mi yakanıza yapı$ırlar. Ne söylediniz? Bu 
iyi bir $ey. Türk Parlâmentosunun ileri Batı demokrasileri seviyesindeki hayatiyeti-
ni gösterir ve gerçek de budur. Biz, bâzan kendi kendimizi çok be&eniriz, bâzan hiç 
be&enmeyiz. Ortasında dursak birçok meseleleri halledece&iz. Türk Parlâmentosu 
çok de&erli bir Parlâmentodur. Bu güzel yurdun mümtaz evlâtları bu sıralara ras-
gele gelmi$ de&ildir, herkes aklını ba$ına toplasın, öyle dü$ünen varsa. Alavereyle, 
dalavereyle, parayla da gelmi$ de&ildir, iktidarı, muhalefeti milletin sevdi&i çocuk-
larıdır ve o $ekilde gelmi$lerdir, itibar etti&i çocuklarıdır.

"imdi Sayın Gündo&an’ın iddiaları içerisinde birtakım hususlar var, bunları te-
ker teker aldı&ımız zaman netice tablo olarak çıkacak.

!ddialar $unlar: Yabancı sermayenin kâr transferleri misliyle artmı$; zirai mal-
ların fiyatlarında %1 artı$ olmu$, girdilerinde %35 artı$ olmu$. Türkiye’nin mev-
duat hacmi artmamı$; Türkiye’de fiyat artı$ları almı$ ba$ını gidiyor; Türkiye’nin 
ihracat hacmi artmamı$; Türkiye’nin bütçeleri hep açıkla kapanmı$, hep acıkmı$; 
açıklar 4 milyar lira gibi rakamlara bali& olmu$; Türkiye kalkınmasında elde edilen 
netice mühim sektörlerde de&il de yan sektörlerde imi$; Türkiye’nin millî gelirinde 
istenilen artı$ olmamı$.

"imdi, bu iddiaların aksini sorsam, velhasılı kelâm, Adalet Partisi geçen 4 yıl-
lık iktidarı zarfında ba$arısız olmu$tur mânası mı, yoksa ba$arılı olmu$tur mânası 
mı çıkar? Yani $u iddialar do&ru ise A.P. iktidarı ba$arısızdır. Bu iddialar yanlı$sa 
A.P. iktidarı ba$arılıdır, kendi mantı&ı içerisinde $imdi, ben bunu yapaca&ım. Biraz 
rakam üzerinde duraca&ız, çünkü sözlere boyut veren rakamdır. Rakam meraklı-



sı oldu&umuzdan dolayı de&il, bu sözleri bir boyuta raptetmemiz, bir dimansyona 
raptetmemiz lâzımdır.

Yabancı sermaye, 1950 den önce de olmak $artiyle, Türkiye’ye kabul edilen 
yabancı sermayenin yekûnu, 1968 senesi sonu itibariyle, 196 “milyon dolar. Yani 
kıyamet kopuyor yabancı sermaye üzerinde. Türkiye’ye kabul edilen yabancı serma-
yenin yekûnu 196 milyon dolar, iddia, transferlerin sermaye kadar para götürdü&ü. 
1968 senesinde kâr transferlerinin yekûnu 6 milyon 108 bin 980 dolar. Yani 192 
milyon dolarlık sermayeye 6 milyon 108 bin 980 dolar transfer yapılmı$. !ddia, “ne 
kadar sermaye geldiyse o kadar para gidiyor”. Bunun ne lüzumu var? "imdi birincisi 
çürüdü mü? !kincisine geçelim.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Bir senede mi bu kadar ödenmi$?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Evet, 1968 senesinde 
transfer edilen miktar bu...

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — "imdiye kadar ne ödenmi$?

RIZA I$ITAN (Samsun) —"imdiye kadar ödenen asıl mühim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Onları da söyliyeyim, on-
ları da söyliyeyim. Bir bankadan gidip 25 bin liralık para alırsanız, 10 sene vâdeyle 
bunu alırsanız, %5 faizle para alırsanız, ona yakın bir para ödersiniz.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Bizim söyledi&imiz de o zaten.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Sizin söyledi&iniz bir $eyi 
ifade etmiyor. Bakınız, sizin söyledi&iniz gibi de de&il mesele. Onu da söyliyelim 
1956 senesinden itibaren ba$lıyor, ondan evvel de transferler var ama, onlar mil-
yondan a$a&ıya. 1956 da 1 milyon 398 bin dolar transfer, 1957 de 2 milyon 596 
bin, 1958’de 1 milyon 162 bin, 1959’da 2 milyon 930 bin, 1960’ta 2 milyon 117 
bin, 1961’de bir milyon 808 bin, 1962’de 1 milyon 990 bin, 1963’te 2 milyon 773 
bin, 1964’te 4 milyon 536 bin, 1965’te 4 milyon 731 bin, 1966’da 5 milyon 718 bin, 
1967’de 2 milyon 796 bin, 1968’de 6 milyon 108 bin dolar. Yekûnu 35 milyon 387 
bin 749 dolar. 19 senede gelen 192 milyon sermayeye 35 milyon dolar kâr transferi 
ödemi$siniz. Kâr etmiyecek de adam, kâr transferi yapmıyacak da Türkiye’ye niçin 
gelsin? iddianız “Ne geldiyse o kadar gitti.”

Sermayeyi böyle de&erlendirmemek lâzım. Ne istihdam hacmi yarattı? 
Türkiye’yi dı$arıya ne kadar döviz vermekten kurtardı? Türkiye millî gelirine ne 
ekledi? Böyle kıymetlendireceksiniz, kaldı ki, sizin dedi&iniz gibi kıymetlendirseniz 
de netice bu. “Gelen kadar gitti ile”, gelenin 1/5, 1/6 sı arasında büyük fark var.

"imdi, ikinci faktöre geliyorum. “A.P. montajcılı&ı ihya etmi$.” A.P.’nin mese-
lesi imalât sanayiini kurmak de&ilmi$, montajcılıkmı$. Ben C.H.P.’nin Sayın Sözcü-
sünün sözlerini do&ru mu, de&il mi, resmî vesikalara bakarak tahlil ediyorum, so-
nunda kendim bir $ey ekliyorum, ekledi&im $ey de siyasi bir hüviyeti haiz de&ildir, 
herkes aynı eklemeyi yapabilir.



"imdi, montaj sanayiinin kurulu$u daha çok 1961-1965 devresindedir. Nede-
nini söyliyelim; 3 lâstik fabrikası, 7 aded ilâç ambalaj fabrikası, 8 aded montaj sana-
yii fabrikası, 5 aded maden aramayla istihraç müsaadesi, üç aded me$rubat fabrika-
sı, Pepsikola, Kokakola gibi üç aded me$rubat fabrikasının yabancı sermaye olarak 
izinleri 1961-1965 devresinde verilmi$tir.

"imdi montaj sanayii... A.P. neye izin vermi$? Bir aded suni gübre kompleksi-
ne, iki aded otomobil sanayiine, montaj de&il imalât, iki aded traktör fabrikasına, 
montaj de&il imalât, !M aded dizel motor imalât fabrikasına, bir aded di$li kutu ve 
transmisyon aksamı fabrikasına, bir aded anakimya tesisine, bir aded kâ&ıt komp-
leksine, bir aded büyük pompalar imaline, iki aded büyük turizm projesine... Bunlar 
hepsi a&ır sanayii. Bunların içerisinde bir zamanlar istihza mevzuu olan “Amerikan 
gazozu” fabrikası yok. Kaldı ki, biz onu vermiyoruz. Ama, bu kürsüye gelip eski 
defterleri karı$tırmayın “Ben bir $eyler söyliyece&im ama” demenin $imdi telâ$ını 
anlamak mümkündür. "ayet bu kürsüye bunlar bilinmeden geliniyor ise o zaman 
meselenin ciddiyeti üzerinde durmak lâzım, bilinerek geliniyorsa o zaman haki-
katen teessür duymamak mümkün de&il. Biz size montaj fabrikalarına niçin izin 
verdiniz demiyoruz. Ama, siz bize diyorsunuz ki, “Sizin i$iniz gücünüz montaj”. Siz 
getirmi$siniz fabrikaları. Bu fabrikaları bizden evvelki iktidar getirdi&i için yurt dı$ı 
etmek Devlet itibarına aykırı. Kaldı ki, memleket için zararlı $eyler oldu&u kanaa-
tinde de&iliz. Endüstri kolay bir i$ de&il, ba$laması kolay bir i$ de&il. Sizi, size kar$ı 
biz müdafaa etmek mecburiyetinde kalıyoruz.

Biz ne yapmı$ız montaj $eklindeki sanayide? 1965 senesinde mamullerin bün-
yesindeki yerli malzeme %26. 1969 senesinde mamullerin bünyesindeki yerli mal-
zeme %59. Yani montajcı A.P. Bir tâbiri daha var. Montajcı ve ambalâjcı A.P.. A.P. 
hiçbir montaj fabrikasına izin vermemi$, bunları bizi bu $ekilde itham edenler ver-
mi$. Biz bütün kamburları üstümüze yüklenmi$iz, di$lerimizi sıkmı$ız ve %26 dan 
%59 a çıkarmı$ız.

"imdi muhterem senatörler, motor endüstrisini kurmadıkça bu nisbetleri daha 
yukarıya götürmek mümkün de&il. Transmisyon endüstrisini kurmadıkça bu nis-
betleri daha yukarıya götürmek mümkün de&il. Yüksek kaliteli halita çeli&i endüst-
risini kurmadıkça bu nisbetleri daha yukarı götürmek mümkün de&il. Bu nisbetleri 
%100 e götürmek mümkün de&il. Çünkü, bugün için de&il, birtakım hassas cihazlar, 
âletler var ki, zaten büyük endüstri memleketleri de bunu birisini di&erinden alıyor. 
Yani bir beynelmilel i$birli&inin, iktisadi kaynakları tasarruf bakımından, birbirine 
çok yardımı var. Onun içindir ki, millî menfaatler hesap meselesidir diyoruz. Biz 
motor fabrikasını kuruyoruz, trenlerimiz için dizel motoru fabrikası kuruyoruz. 
Tersane kuruyoruz, tersanenin yanına marin dizel fabrikasını kuruyoruz, otomobil 
fabrikalarını kuruyoruz. Anayasada derpi$ edilmi$tir, bu haliyle. Motor fabrikala-
rını, otomobil fabrikalarını beraber kuruyoruz, bunun dı$ında da benzin ve di&er 
motorları fabrikasını ayrıca kuruyoruz. Motor yapamıyan milletin endüstrile$tim 
demeye hakkı yoktur. Ben bunu bu kürsülerden daha evvel de ifade ettim. "imdi 
o seviyeye geldik, o noktaya geldik, huzurunuzda bir $ey ifade edeyim; muhterem 



senatörler, tenkid etmek kolay, tenkid etmenizi de, emin olunuz, en ufak $ekilde 
yadırgamıyorum. Ama, meseleleri bilerek tenkid etmekte büyük faydalar var. Yan-
lı$ birtakım zehapları vatanda$ın zihnine verdi&imiz takdirde vatanda$ı, yarınına 
ümidini söndürüyoruz, hakkımız yok.

1964 senesinde Türkiye’nin çelik istihsali 430 bin ton idi. Bugün Türkiye’nin 
çelik istihsali bir milyon yüzbin ton. Türkiye’nin, dar bo&azıdır, dı$ tediye mesele-
sinden önce gelir Türkiye’de çelik. Endüstrile$me hamlesi, düzen bozuklu&u, dü-
zen de&i$tirilmesi... Evvelâ bir çelik yapın. Çelik, bir milyon yüzbin ton... Bugün $u 
anda Türkiye’nin 4 milyon çeli&e ihtiyacı var. “Efendim dört senedir yapsaydınız” 
Bunu söylemek kolay, bir çelik fabrikasının projesini yapmak üç sene sürüyor. Ye-
rini tâyin etmek bir sene sürüyor. Milyonlarca ton kömürdü, kalkerdi, çe$itli mal-
zemeler gelecek, milyonlarca ton gidecek yanlı$ koydu&unuz bir yer, ki Karabük 
bu sebeple çok kere tenkid edilmi$tir, ekonomimizde israf olur, $imdi hepinizin bu 
memlekette yapılan i$ten sevinmesi lâzım. Size $unu arz ve ifade edeyim; Ere&li 
Demir Çelik Fabrikası 400 bin tondan $imdi 800 bin tona çıkarılıyor, hah in$adadır, 
1972 senesinde de 1 milyon 600 bin ton çelik verecek $ekilde tevsi edilecek, 106 
milyon dolar sarf edilecek...

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Do&an çocuk büyüyecek gayet tabiî...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çocu&u da siz do&urma-
dınız. Yani, e&er öyle bir iddianızın içinde iseniz...

SAL"M HAZERDA%LI (Devamla) — Birçok çocuk do&urduk, bütün 
Türkiye’nin temelini kurduk, bütün müesseseleri kurduk...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — “Çocu&u biz do&urduk” 
diyorsanız yanlı$...

RIZA I$ITAN (Samsun) — Devlet Hazinesinden ödendi, milletin $erefini 
kurtarmak için...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "unu hazin olarak ifa-
de edeyim; 99 milyon dolar olan Ere&li Demir Çelik Fabrikasının finansmanı için 
o finansmanı sa&lıyanlara “Yüzde oncu” denildi, bunlar gerçek, hazindir hazin... 
Memlekete hizmet edenlere bu $ekildeki yaftaları vurmakla hizmet edecek adam 
bulamaz hale geldik.

Muhterem senatörler, ondan sonra da buna sahip çıkmayınız çünkü yüzde 
oncu iddiası ile de ipe götürüldü, bunlar gerçeklerdir, gecenin bu saatinde bu dert-
leri tazelemiyelim.

"imdi dönelim mevzua;

RIZA I$ITAN (Samsun) — Devlet Hazinesinden ödendi, milletin $erefini 
kurtarmak için...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Devlet Hazinesinden 
ödediniz, ödemeye de mecburdunuz zaten.



Muhterem senatörler, !skenderun’da 2,5 milyon ton çelik üretecek ve 263 mil-
yon dolara çıkacak olan, bitti&i zaman 15 bin vatanda$ımızı çalı$tıracak, in$aat es-
nasında da 30 - 40 bin vatanda$ımızı çalı$tıracak bir fabrikanın yeri satın alınmı$tır 
ve kredi anla$ması imzalanmı$tır.

"imdi, Türkiye’nin çimento istihsali 1964 senesinde 2 milyon 900 bin ton idi, 
1969’da 8 milyon olmu$tur, 1972’de de 14 milyon ton olacaktır.

Türkiye’nin gübre istihsali; 400 bin tondan 1972 de 4 milyon tona çıkıyor,

Türkiye’nin elektrik istihsali; 1964’te 4 milyar kilovatsaat civarında iken 
1969’da 8 milyar kilovatsaate çıkmı$, 1973’te de 17 milyar kilovatsaate çıkacaktır.

Türkiye’de Cumhuriyet ne kadar ortaokul açtı ise A.P. iktidarı o kadar ortaokul 
açmı$tır, 1985 senesine kadar, Türkiye’de Cumhuriyet ne kadar lise açtı ise A.P. 
iktidarı o kadar lise açmı$tır.

Türkiye’nin petrol istihsali 900 bin tondan 1969’da 4 milyon tona gelmi$tir, 
bu rakamları saymaya devam edeyim. Türkiye Ve bir Türkiye ekledik dedi&imiz za-
man bundan sevine duyunuz, çünkü Türkiye’ye ne kadar kısa zamanda bir Türkiye 
daha ekliyebilirsek bu hepimizin menfaatinedir, yapılandan niye üzülelim Ba$arıyı 
kimse sırtına alıp gitmez hiç merak etmeyiniz. Politikanın kaderi, daima sonu inki-
sardır, millet kadir$inastır ama, bu zamana kadar, yapanın inkisara u&ramadı&ı gö-
rülmemi$tir. Bunu bile bile hizmet etmek lâzımdır. Lâflar yarın sabah gazetelerde 
çıkar, öbür gün gazetelerin sayfasında kalır veya koridorlarda, salonlarda dedikodu 
olarak dola$ır, kaybolur gider, kalan hizmetlerdir. (Sa#dan, “Bravo” sesleri)

"imdi, bir Türkiye’ye bir Türkiye ilâve ettik derken Türkiye’nin enfrastrüktürü-
nü büyük Türkiye’ye yakı$acak $ekilde, geni$lettik diyoruz. "unu ifade edeyim; bu 
Türkiye’nin nihai hedefi de&ildir, 1975 seneni geldi&i zaman Türkiye’de yine elekt-
rik sıkıntısı, demir sıkıntısı, çimento sıkıntısı, gübre sıkıntısı, cam sıkıntısı hepsi 
olur, $ayet ileriyi görüp de yaptı&ımızdan korkmadan birtakım ilâveler daha yapa-
bilirsek Türkiye sıkıntılara girmez.

1960 senesinde iki milyon ton çimentonun 1969’a kadar yetece&i ifade olun-
mu$tur. 1969 senesinde 8 milyon ton çimentoya geldik buna ra&men yarım mil-
yon ton çimento ithal ettik. Binaenaleyh, muhterem senatörler; Türkiye’nin gücü 
vardır, hayatiyeti vardır, buna bir inanalım, inançsız hiçbir $ey olmaz. !nançla da 
hiçbir $ey olmaz, her $eyin ba$langıcı inanç, inanca bilgi, gayret, teknoloji, sevki 
idare, bunlar ilâve edilecek. O saman büyük Türkiye’yi yaparsınız. Büyük Türkiye’yi 
yapaca&ımıza inanmıyorsak o saman karamsa olmakta ba$ka çıkar yol yoktur, ka-
ramsarlık da fakir bir milleti zengin yapmaz.

Burada, hangi senelerde, hangi firmalara ne kadar yabancı sermaye müsaade-
si verilmi$, bunları okumak istemiyorum. Hepsi elimde mevcuttur, alâkadar olan 
de&erli senatörlere bütün bu bilgiler açıktır. Huzurunuzda bir $ey ifade edeyim; 
muhalefet vazifesini yapmak kolay de&ildir, bugün çok daha zorla$mı$tır, iktida-
rın zorla$tı&ı gibi. "ayet bilgi kifayetsizli&i içinde ise muhalefetimiz biz bu bilgileri 



devlet ar$ivlerinden vermeye hasırız. Geliniz, size bu bilgileri verelim, ondan son-
ra gidiniz, bunları bildi&iniz gibi de&erlendiriniz, Kimseden bir $eyi kıskandı&ımız 
yoktur. Tabiî ki, ertesi gün Devletin evrak dairesine girmek gibi bir $ey kasdetmi-
yorum, kasdetti&im $ey; Devletin mesul makaralarına bakanlarına, müste$arlarına 
müracaat etti&iniz saman o seviyeye talimat veriyorum, muhalefet milletvekilleri-
ne, senatörlerine sordukları bilgiler verilecektir, bizim görmemi$e de lüzum yok-
tur, biz bu kadar açı&ız. Bu bilgiler verilecektir, istiyoruz ki, yapıcı bir muhalefeti 
meydana getirebilelim.

Muhterem senatörler, Türk demokrasisinin kaderi, milletin alternatif gözü 
ile görebilece&i yamçı kir muhalefetin, milletin gözünde ve gönlünde yerle$mesine 
ba&lıdır. Biz iktidar olarak sadece kendimizi de&il, hakikaten bir gün bizim alter-
natifinim olacak, muhalefeti de dü$ünmeye mecburuz. Biz ilânihaye iktidara talip 
de&iliz. Mitimiz bize yetki verdi&i, teveccüh gösterdi&i sürece, gayet tabiî ki, ikti-
dardan imtina etmeyiz, müsta&ni de&iliz. Ama, bizim devlet felsefesi anlayı$ımız; 
iktidar, muhalefet anlayı$ımız her ne pahasına olursa olsun ilânihaye iktidarda kal-
mak gibi bir iddianın içinde de&iliz. A.P. bu dü$üncenin etrafında topludur.

"imdi ba$ka $eylere bakalım: Yatırımlar; 1964 senesinde 10 milyar 991 milyon, 
1969 senesinde 22 milyar 500 milyon. !yi mi? 10 milyardan yatırımlar 22 milyara 
çıkmı$. Yani ba$arısız devrenin rakamlarını, Devlet ar$ivlerinden veriyorum.

Bankalar mevduatı; 1964’te 12 milyar, 1968 sonu itibariyle, 26 milyar. Cumhu-
riyetin kuruldu&undan 1964 senesinin sonuna kadar bankalar mevduatı 12 milyar, 
Adalet Parti iktidarı devresinde, 14 milyar ilâvesi ile, 26 milyar. Bitmedi, bakıyoruz, 
geli$me hızlarına; geli$me hızları birtakım yan sahaflarda olmu$ da esas sahalarda 
olmamı$. Endüstrideki geli$me hızları; 1963 te 8, 1964’te 8,6, 1965’te 8,5 - 1966 da 
10,6 - Adalet Partisi iktidarı ba$lıyor, 1967 de 12,3 - 1968 de 10 - 1969 da 12,1. Bu 
ortalama plân hedefi olan %12 ye yakın. Yani, esas itici sektörlerde geli$me olma-
mı$ da, birtakım yan sektörlerde olmu$. Binaenaleyh, kalkınma Türkiye’de olmu$ 
ama, ehemmiyetsiz yerlerde olmu$.

Ula$tırma, ortalaması 7,8 plân hedefi 7,2,

Tarım ortalaması 4, plân hedefi 4,1.

Konut ortalaması 8,9, plân hedefi 5,9.

"imdi, muhterem senatörler, bu ne biçim iddiadır. Yani, Adalet Partisi iktida-
rında geçen dört sene zarfındaki iktidarına ba$arısızlık isnadederken, ben Sayın 
sözcünün aldı&ı aynı ölçüleri alıyorum. "imdi devam edelim buna.

Zirai krediler, 1964 Aralık ayının sonu itibariyle, 2 milyar 991 milyon. 1969 
Eylül sonu itibariyle 7 milyar 319 milyon ki, 8,5 milyara eri$ecek, 1969 plânı odur. 
2 milyar 991 milyondan, 8,5 milyara çıkmı$ zirai krediler.

Esnaf kredileri, 1964 te 212 milyon, 1969 da 1 milyar 275 milyon. Her $ey 
durmu$ Türkiye’de ve ekonomi i$lemez hale gelmi$?



Bütçeler, 1963 te 13 milyar; bu konsolide bütçedir 1989 da 26 milyar. Yüzde 
yüz. En son bütçesi, C.H.P. iktidarının 14 milyar 781 milyon. Bizim 1969 bütçemiz 
26 milyar 670 milyon. Geli$miyen ekonomide banka mevduatları iki misli olmu$, 
yatırımlar iki misli olmu$, kalkınma hızı plân hedeflerine göre geli$mi$, millî gelir 
1940 dan 1950 ye kadar azalmı$. Milletin niye yama üstüne yama vurdu&unun de-
lilidir o. Çarı&ın altını delik giydi&inin de delilidir. Türk Milleti hayalı bir millettir. 
Aya&ında ayakkabısı yok demesinler diye çarı&ın altını delik giymi$tir. 1950’den 
1960’a kadar 25 milyar. Söylediklerim sabit fiyatlarladır, yani 1965 fiyatları iledir. 
Hiç kimse bunları bir deflasyon faktörü ile de&i$tirmeye kalkmasın. 10 senede 25 
milyar, 1960 dan 1965 e kadar millî gelir artı$ı 14 milyar. 1965’ten 1969’a kadar, 
1969 da dâhil, 25 milyar. Cumhuriyet Hükümetlerinin 1965 e kadar 73 milyara 
getirdi&i millî geliri; Adalet Partisi iktidarı %40 a yakın bir ilâve ile, 25 milyar ilâvesi 
ile 98 milyara çıkarmı$.

!stikrar: 1965-1968 seneleri içindeki genel fiyat endeksindeki artı$ %4,3’tür; 
vasati olarak. 1963’ten 1965’e kadar da %4,1’dir. Hani fiyatlar almı$ ba$ını gidiyor, 
1964 ten evvelki devirde fiyatlar gayet iyi imi$, biz gelince fiyatlar almı$ ba$ını git-
mi$?. Bunlar ne biçim iddialar. !$te Devletin resmî rakamları.

Ba$ka bir iddia daha var. Tarım ürünlerinin fiyatları aynı kalmı$, çiftçinin aldı-
&ı mallar %35 artmı$; yani girdiler, tarım ürününün, maliyetine dâhil olan faktörler 
%35 artmı$. "imdi bakalım tarım ürünlerinin fiyatları ne imi$, ne olmu$? Çiftçinin 
aldı&ı malların de&eri ne imi$, ne olmu$? Gayet tabiî olarak belli ba$lı tarım ürün-
lerini ele alaca&ım.

Fındık; 1964 senesinde 450 kuru$mu$, 1969 senesinde 580 kuru$. 1 lira 30 
kuru$ zam. Yani %30 civarında.

Kuru üzüm; 1965 senesinde de 227 kuru$, 1968 senesinde de 227 kuru$.

Kuru’incir: - Bunlar Devletin taban fiyatları - Taban fiyatı olarak, 1966 sene-
sinde 157,5 kuru$ vermi$iz ve o seneden itibaren’inciri taban fiyatından almı$ız. 
Ondan evvelki fiyatı 130 kuru$un üstünde de&il. 1969 senesinde 165 kuru$ taban 
fiyatı vermi$iz.

Zeytinya&ı; 1966 senesinde 488 kuru$ taban fiyatı vermi$iz, 1969’da 545 ku-
ru$ taban fiyatına çıkarmı$ız.

Ayçiçe&i: 1966’dan evvel ay çiçe&i. 89 kuru$a satılırken, biz taban fiyatı koyduk-
tan sonra, ayçiçe&i 150 kuru$tan a$a&ı satılmamı$tır, 180 kuru$a kadar satılmı$tır.

Arpa: 1964’te 53 kuru$, 1969 da 72 kuru$, beyaz arpa.

Bu&day: 1964 te 77 kuru$, 1969 da 88 kuru$.

Mısır: 1964 te 59 kuru$, 1969’da 78 kuru$. Bunlar, Devletin taban fiyatları. 
Fiyatların bu seviyenin üstünde te$ekkül etmesi $ayanı arzudur.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Tütün nasıl acaba?



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Efendim Tütünü de söyli-
yeyim. Ege piyasası, 1965 senesinin vasati fiyatlarına nazaran 1,5 lira yukarıdadır. 
Kayme, ortalama fiyat; 1968 senesine nazaran da bir lira yukarıdadır.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Karadeniz bölgesi?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — 0 rakamları da vereyim 
size, onları da vereyim.

Türkiye tütününün yüzde 90’ını Ege üretir.

Pirinç: 1964’te 242 kuru$, 1969’da 325 kuru$.

Pamuk: 1964’te Ege, 501 kuru$; 1969’da 560 kuru$. Çukurova 480 kuru$, 510 
kuru$.

"imdi fiyatların bu durumu kar$ısında girdilere bakalım: Yalnız $unu ifade 
edeyim, Türkiye 1964 senesinde kullandı&ı gübrenin, ki 600 bin tondur, 6 misli-
ne yakın bir gübreyi 1969’da kullanıyor. Yani, fiyatları girdilerle mukayese ederken 
sulama ve gübre bakımından Türk köylüsüne randıman artırıcı olarak getirilen un-
surları dü$ünmek lâzımdır. Yani, bir dönümden 50 kilo almak var, bir dönümden 
150 kilo almak var. Esas mesele, fiyatları, dünya fiyatlarının çok üstüne çıkarıp da, 
aradaki farkı yatırımlara kaydırabilece&iniz meblâ&lardan ödemek de&il; esas mese-
le, randımanı artırmak suretiyle Türk köylüsünün eline daha çok paranın geçmesi-
ni sa&lamaktır ki, bu hususta tohum, gübre, fide, sulama, kredi meselelerinde çok 
büyük adımlar atılmı$tır. Da&ıtılan tohum miktarı 10 misline çıkarılmı$tır. Yani, 5 
sene zarfında 10 misline çıkarılmı$tır.

Girdilerde mühim faktörlerden birisi, gübre. Bugün gübre, Türkiye’nin petrol-
den mühim bir meselesi haline gelmi$tir. 100 milyon dolar gübreye para ödemek-
teyiz. Amonyum sülfat: 1965’te 63 kuru$, 1969’da 58 kuru$. Bu, yüzde 20-21’dir, 
kâ&ıt torbada. Amonyum sülfat, polietilen veya jüt torbada, aynı $ekilde %20-21 
dü$ük fiyatla satılmaktadır. Fiyat; 1965’te 68 kuru$tu, 1969’da 58 kuru$tur. Amon-
yum nitrat: 60 kuru$, 56 kuru$ 1966’da, 54 kuru$ 1967, 54 kuru$ 1968 de, 58 kuru$ 
1969’ da. Yani, amonyum nitrat %26’lı; 75 kuru$ 1965’te; 65 kuru$ 1969’da. Secime 
gidiyoruz diye bunları ucuzlatmadık.

Yani, her senesini söyleyebilirim. Granüle süper fosfat: 41 kuru$ 1965’te, 37 
kuru$ 1969’da. Toz süper fosfat: 44 kuru$ 1965’te, 37 kuru$ 1969’da. 25 kuru$a in-
direce&iz, bunu. Hedef bu. Tüpü süper fosfat: 110 kuru$ 1965’te, 85 kuru$ 1969’da. 
Kompoze serbest: 101 kuru$ 1965’te, 65 kuru$ 1969’da. Potaslı serbest: 88 kuru$ 
1965’te, 78 kuru$ 1969’da.

"imdi traktör fiyatlarına gelece&im: Traktör fiyatları, de&i$ik cinsler... Beygir 
güçleri de&i$ik, markaları de&i$ik. Meselâ, Massey Ferguson 135 traktörü, 1964’te 
36.000 lira, 1968 de 41.000 lira. Massley Ferguson’un de&i$ik traktörleri var. MF 
165 ki, beygir gücü daha fazla 1964’te 45.000 lira, 1968’de 50.000 lira.

"imdi muhterem senatörler, Türk köylüsünün bugün henüz 1/4 ü traktör kul-
lanıyor ve traktör fiyatlarındaki bu artı$ vergiden ileri geliyor. Büyük çiftçi traktör 



kullanıyor. Vergi almazsanız bu fiyatlar yine o seviyeye dü$er. Bu, bir yandan bü-
yük çiftçiyi vergilendirme yoludur. Daha do&rusu, bir miktar varlıklı çiftçi traktör 
kullanıyor. Yani, traktör fiyatlarındaki artı$ aslında bir nevi vergilendirme yoludur. 
Bir taraftan, tarımdan vergi almıyorsunuz, diyorsunuz; öbür taraftan, traktör niçin 
pahalı, diyorsunuz? Bu, olmaz.

"imdi, di&er bir $eye geliyorum: Bütçeye.

1961 senesinde bütçenin 448 milyon açı&ı var. 1962’de 100 milyon, 1963’te 
84 milyon fazlası var. 1964’te 581 milyon açı&ı var, 1965’te 860 milyon açı&ı var. 
1966’da 515 milyon açı&ı var, 1967’de 179 milyon fazlası var, 1968’de de 700 mil-
yon civarında açı&ı var.

"imdi, bizim devremizde meydana gelen açıkların yekûnu bir milyar civarın-
dadır. 4 milyar bütçe açık yapmı$. Bizden evvelki devrede de buna yakın, yine bir 
milyar civarında, açık var. 4 misli, 4 milyar dönüyor. Hiç bütçe açı&ı yokmu$, bütçe 
böyle gayet iyi gitmekteymi$; biz gelmi$iz, bütçeleri a$mı$ız. 20 küsur milyar büt-
çenin içindedir, bu operasyonlar.

"imdi, dı$ ödemeler meselesi: 

Muhterem senatörler, 1903 yılında 537 milyon dolarlık mal ithal etmi$, Türki-
ye. Buna kar$ı da; yani, aslında bu 688 milyon dolar plânlanmı$, 537 milyon dolar 
gerçekle$mi$, 1969 yılında ise 800 milyon dolarlık mal ithal ediyor, Türkiye. Geni$-
liyen Türk ekonomisini aynı miktar ithalâtla götüremezsiniz. Ve 1964 yılında dı$ 
ödemeler açı&ı 128 milyon, cari i$lemler açı&ı ise 106 milyon. 1968 senesinde dı$ 
ödemeler açı&ı 268 milyon, cari i$lemler açı&ı 224 milyon. Yani, 300 milyon daha 
ilâve bir ithalat hacmine mukabil açıklar bu.

"imdi geliyoruz döviz durumuna; 1964 senesinde Türkiye’nin ihracatı 411 
milyon dolar, 1969 senesinde Türkiye’nin ihracatı 550 milyon dolar olacak. 410 
dan 550’ye çıkıyorsunuz ve bu rakam 1950’den 1964’e kadar 300-350 milyon dolar 
arasında seyretmi$ 1964’te 411 milyon doları bulmu$, dün Millet Meclisinde söyle-
dim, o günün Hükümet ba$kanı ses duvarını a$tı&ımızı radyolarda söylemi$. "imdi 
550 milyon dolara gelmi$siniz. "ayet yetki kanunu iptal edilmese idi ve bundan 
dolayı birtakım tedirginlikler do&masa idi bu miktarı 600 milyon dolar civarında 
tesbit etmemiz mümkündü. Borç almamak için ihracatı artırmaya mecbursunuz, 
ihracatı artırmak içinde her tedbire ba$vurmaya mecbursunuz, i$te meselenin an-
la$ılamıyan cihetleri budur.

"imdi dönüyorum, bütün bu izahatım muvacehesinde C.H.P.’nin Sayın söz-
cüsünün, kendi mantı&ı içerisinde, çıkardı&ı neticenin aksini çıkarmamak için bir 
sebep var mı? Yani, Adalet Partisinin dört yıllık iktidarı Türkiye’nin bütçesini iki 
misline, yatırımlarını iki misline, ihracat hacmini %50 fazlasına, millî gelirini %40 
fazlasına, istikrarını %4,3 gibi bir seviyede genel fiyat endeksinde tutmaya, istih-
sal mallarını saydı&ım ölçüler içerisinde yükseltmeye, bütçelerini, açıklarını 5 ilâ 
600 milyon civarında tutmaya vasati olarak say etmi$ ve memleketi bu noktaya 
getirmi$. Bu ba$arısızlık mı? Sayın Gündo&an’ın ölçüleri içerisinde bu ba$arı. Çün-



kü bunların aksini iddia ediyor, öyle oldu&undan dolayı ba$arısızlık diyor. E&er o 
varit de&ilse o zaman ba$arı çıkar. "imdi bunları tetkik etmeden buraya gelip netice 
olarak elde etti&iniz $eyler, benim konu$maman ba$ında ifade etti&im gibi, pe$in 
hükümlerle ve pe$in kararlarla malûl olmaktan ba$ka bir $ey de&ildir. Yalnız, güne$ 
balçıkla sıvanmaz. Kaybedemezsiniz. Bakır kompleksi hakkında söyledim, Broks 
hakkında söyledim, teneke meselesini söyledim.

Muhterem senatörler, konu$mamın burasında biraz yine meselenin a&ırlık 
noktasını de&i$tirece&im. Bir Sayın üye Samsundan Çukurova’ya bir hat çekin, do-
&usunda sanayi bölgesi olmıyacak, sanayi sitesi kurulmıyacak, dedi. “Bu, Demirel 
Hükümetinin, Adalet Partisi iktidarının gizli politikası imi$, açıklıyoruz size”, ifa-
desi de aynen böyle. Size, dedi, $imdi bir $ey açıklıyorum. Tabiî fiskosla i$ görürse-
niz böyle açıklamalar yaparsınız. Yalnız bu açıklamanın sahibini mahcup vaziyete 
dü$ürece&im. Samsundan Çukurova’ya neresine isterseniz çekelim hattı, yani ister-
seniz iskenderun’a çekelim ve Do&usunda kalan kısma bir bakalım.

Muhterem senatörler, Do&u Bölgesi ile ilgili tekliflerimizin içinde, bu bölgede 
sanayi kurulaca&ı ve sanayi siteleri kurulaca&ı vardır. Yani Hükümet olarak parti 
olarak biz, Yüce Meclislerin kar$ısına ve milletin kar$ısına çıkıp beyannamemizi 
okuyaca&ız bu makbul addedilmiyecek, bir yerden duyulacak bu kürsüye getiri-
lecek; cidden hayret edilecek bir husus. 12’nci madde, bölgede yeni i$ imkânları 
yaratacak çe$itli tesislerin kurulmasına devam olacaktır, bölgenin tabiî kaynakları 
geli$tirilerek yeni i$ imkânları yaratılacaktır, bölgede gıda ve istihlâk maddeleri sa-
nayii geli$tirilecektir. Ayrı bir madde; sanayi siteleri ve çar$ıları kurulmasına devam 
edilecektir. Ayrı bir madde; $ehir ve kasabalardan ba$lamak üzere bölgedeki bütün 
merkezlere enterkonekte $ebeke ula$tırmak suretiyle elektrik götürülecektir. Ke-
ban Barajı Dicle ve Fırat ile di&er sular üzerinde kurulacak santrallerden bütün böl-
ge faydalanacaktır, sanayile$menin zaruri ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bölgeyle 
yayılması, bölgenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olacaktır.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Be$ sanayi sitesinin do&usunda yok dedi bize 
plânlama.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi plânlama Hükü-
mete ba&lı, Hükümet plânlamaya ba&lı de&il. Hükümetin dedi&ine itibar etmiyor-
sunuz da, plânlamanın dedi&ine niye itibar ediyorsunuz? Huzurunuza gelip bu 
programı okurken, bir okuyalım da sonra buna riayet etmeyiz diye okumuyoruz ki. 
Sanayi kurulacak beyler, yazıyor.

SAL"M HAZERDA%LI (Elâzı#) — Efendim siteden maksat nedir?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — 10’uncu madde, 12’nci 
madde, 13’üncü madde, sanayi siteleri kurulaca&ı 22’nci maddede. "imdi bir çekip 
bakalım hattı Samsundan !skenderun’a. Ben sayaca&ım size. Samsun’da bir aded 
bakır kompleksi, bir aded gübre kompleksi kurulmakta. Ünye’de bir çimento fabri-
kası kurulmakta, Giresun’da 500 milyon liraya çıkan bir kâ&ıt fabrikası kurulmak-
ta, Trabzon’da bir çimento fabrikası kurulmu$, bitirilmi$tir. Rize’de 15 tane yeni-



den çay fabrikası kurulmakta, Hopa’da bir termik santral kurulmakta, Artvin’de 
bir yonga fabrikası kurulmakta. Bitmedi. Samsun’dan Hopa’ya kadar yüksek enerji 
ta$ıyan bir hava hattı çekilmekte, Samsundan Hopa’ya kadar bir asfalt sahil yolu 
yapılmakta, ki, bu iki sene içinde bitecektir. Bugün Türkiye’nin en az elektrik alan 
yeri sahildir. Yani Samsun’dan Hopa’ya kadar olan kısımdır. Do&u bölgesinden de 
daha azdır. Kuzey Batı Anadolu’da 335 Kw saat elektrik adam ba$ına, Samsun’dan 
Hopa’ya kadar olan sahada 45 Kw saat adam ba$ına. Di&er bölgelerimiz bunun hep-
sinden iyidir. "imdi saymaya devam edece&im.

Samsun’a elektrik yeni götürülmü$tür, Har$itte, yeni Har$it Çayı üzerinde 60 
bin kilovatlık bir elektrik santrali kurulmakta, - harcanan milyonlarını saymıyorum 
- Ye$ilırmak ürerinde Ayvacıklı Balova ismiyle yarım milyon kilovatlık büyük bir 
tesis 1970 senesinde, yolu falan yapılıyor, ba$lıyacak. Elektrik olmayınca endüstri 
yapmak mümkün de&il. Endüstride, en çok, iki $ey mühim; bir elektrik, bir nakli-
ye. Bir taraftan Hopa limanı yapılmakta, bir taraftan Rize limanı yapılmakta, bir 
taraftan da barınaklar yapılmaktadır sahilde. Yeniden Samsun’da bakır kompleksi 
gübre fabrikası için de bir liman daha yapılmakta. "imdi Hakkâri’de bir elektrik 
santrali yapılmakta. Van’da ve Erci$’te birer elektrik santrali yapılmı$ ve hizmete 
açılmı$tır. Van’da bir çimento fabrikası yapılmı$tır. Kars’ta bir çimento fabrikası 
yapılmaktadır, ayrıca 25 milyon liraya süt fabrikası yapılmı$tır. 150 milyon lira-
ya Çıldır’da bir elektrik santrali yapılmakta, Erzurum’da bir çimento fabrikası ya-
pılmakta ve önümüzdeki Martta e&er elektrik ba&lıyabilirsek isletmeye açılacak. 
Erzurum’da Tortum elektrik tesisleri büyütülmekte, Erzurum’da üç ilâ be$ bin va-
tanda$ımıza i$ imkânı verecek yeni bir tesis 1970 yılında yine nazarı dikkate alı-
nacaktır. Trabzon’da yine aynı $ekilde 100 bini a$an büyük merkezlerdeki i$sizlik 
için üç ilâ 5 bin ki$iye i$ verecek endüstri kurulacaktır; hafif endüstri de&il, büyük 
endüstridir. Elâzı&’da Keban barajı yapılmakta, Elâzı&’da bir gübre fabrikası yapıl-
makta, çimento fabrikası iki misline çıkarılmı$tır. Elâzı&’da Ergani’de bakır tesisleri 
geni$letilmi$tir.

Bunlar hep bu hattın do&usu. Bitmedi, Adıyaman’da bir tekstil fabrikası yapıl-
mı$tır, 50 milyon liraya çıkmı$tır. Hiç kimse biz yaptık diyemez, çünkü biz yaptık. 
Diyarbakır’da 300 milyon liraya bir üniversite kurulmakta ve bunun yanında da 
üç ilâ be$ bin vatanda$ımıza i$ imkânı verecek büyük bir tesis plânlanmı$tır. Bir 
et kombinası yapılmakta. Urfa’da bir et kombinası tamamlanmı$, Elâzı&’da bir et 
kombinası tamamlanmı$, A&rı’da bir et kombinası yapılmakta, Kars’ta bir et kom-
binası yapılmakta, Tatvan’da bir et kombinası yapılmakta, Gaziantep’te çimento 
fabrikası !ki misline tevsi edilmi$, elektrik santraline yeni ba$lanmı$. Mardin’de 27 
bin kilovatlık Nusaybin santrali yeni aitmi$ ve bütün etrafa elektrik verir hale gel-
mi$ ve bir çimento fabrikası yapılmakta.

Muhterem senatörler, endüstri aklınıza geldi&i yerde kurulmaz. Endüstrinin 
sosyal birtakım yükleri kaldırması gereklidir. Ama sosyal yükleri hiç kurulmaması 
lâzım gelen yerde endüstri kurarak mı kaldırmak, yoksa ondan daha az masrafla 
ba$ka yollarla mı kaldırmak gibi bir hesabı yapmak gerekir. Ama biz Do&u böke-



mizin her kösesine elektrik götürmek suretiyle madenlerini, ormanlarını, sularını, 
ovalarını, tabiî kaynaklarını en iyi $ekilde, ülkeye faydalı olacak $ekilde geli$tirme-
sini dü$ünmü$üz ve çe$itli endüstri tesislerini bir taraftan kurarken yeni endüstri 
tesisleri kurmayı plânımıza almı$ız. Bu durumda insafsızlık olmaz mı bunun sasın-
da, do&usunda, Samsun Çukurova hattının do&usunda tesis kurulmıyacak demek? 
Kurulmakta, kurulmaya devam edilecek. Aman buna bölücülük demeyin, diyorsu-
nuz. Bu bölücülüktür, bu bölücülük olur, bölücülü&ün tâ kendisi.

Muhterem senatörler; Do&u, Adalet Partisi için bir sevdadır. A.P. 1963’te top-
lam yatırımların %10 unun sarf edildi&i Do&u’ya, 1969’da

%24 sarf etmektedir. 57 tane yatılı ilkokulun 50 tanesi Do&u illerindedir. Bun-
lar yarın ortaokul veya yerine göre sanat okulu haline getirilecektir. 23 tane sosya-
lizasyona tabi ilimizin hemen hemen hepsi Do&u illerimizdedir ve Do&u’nun asil ve 
bu milletin kahraman evlâtları olan halkı bu hizmetlerin kadir$inaslı&ı ve takdiri 
içerisindedir.

Bir ba$ka konuya temas etmek istiyorum, kanun kuvvetinde kararname. 
Muhterem senatörler; kanun kuvvetinde kararname bizim yetki hevesimizden 
do&muyor. Devlet müessir i$letilmek mecburiyetindedir. Müessir i$lemiyen bir 
sistemi müdafaa ötmek mümkün de&ildir. "ayet demokrasi dü$manlarının elinde-
ki silâhlar alınmak isteniyor ise, bir numaralı silâh alınabilmek Devletli müessir 
i$letmek suretiyle olacaktır. Devlet topyekûn müessir i$lemek mecburiyetindedir. 
Parlâmentosu, icrası, yargı organı. Memleketin ihtiyacı olan yasaları çıkarmıyan bir 
Parlâmenltoyu, çıkaramıyan, bürokrasiye bo&ulmu$ bir Parlâmentoyu veya iyi ni-
yetlerle konmu$, murakabe vasıtalarını suiistimal vasıtası yaparak Parlâmentoyu 
engelliyen, kendi kendini engelliyen bir Parlâmentoyu müdafaa eteneniz zordur. 
Bundan daha kötüsü olmaz ya dedirtmeyiniz millete. 81 aded gensoru, bir o kadar 
genel görü$me, bir o kadar ara$tırma önergesi! Bakınız Parlâmentonun çalı$ma du-
rumuna; yüzde altmı$ murakabe, yüzde kırk; bütçe dâhil, !ktisadi Devlet Te$ekkül-
leri dâhil; yasa. Yasama, yüzde 25’e inmektedir. "u kanunu çıkarmamı$sınız, bu ka-
nunu çıkarmamı$sınız, Petrol Kanunu da, Maden Kanunu da, Servet Beyannamesi 
Kanunu da hepsi Millet Meclisinin gündeminde. Ama, 479 sayfa önerge okundu, 5 
gününü aldı Meclisin, her bir oturumu 581 bin lira idi.

Muhterem senatörler, sorumluluk duygusu içerisinde hep beraber olmaya 
mecburuz. Muhalefetin vazifesi Meclisin bir kapısından girip toplantı salonuna git-
meden, ba$ka kapısından çıkıp gütmek de&ildir. !ktidarsınız yürütün Meclisi! Ol-
maz. Olmaz, gensoru önergesi verilmi$tir Millet Meclisinde, muhalefetten be$ ki$i 
aya&a kalkmı$ ekseriyet yok demi$tir. Gensoru Hükümeti dü$ürmeye matuf. Yani, 
kontrol vazifesini de yaparken biz bulunaca&ız. Gensoru önergesi verilmi$tir, ana 
muhalefetten 11 ki$i ile 17 ki$inin kendi verdikleri önergeleri takibette&ini gördük.

Muhterem senatörler, tepeden tırna&a ıslâhata ihtiyacımız var. Parlâmento 
buna dâhil kendi kendimizi kâ&ıda, bürokrasiye bo&mu$uz. !çtüzükleri, Meclisin ve 
Senatonun !çtüzüklerini yeniden gözden geçirmeye ve Meclisleri daha randımanlı 



kılmaya mecburuz. Bütçe müzakeresi yapılıyor, kaç ki$i dinliyor bütçe müzakerele-
rini? Hükümet müzakeresi yapıyoruz. Hükümet bu. Türkiye’nin de&il her memle-
ketin en mühim meselesi, muhalefet sıralarında, yani anamuhalefet sıralarında be$ 
senatörümüz oturuyor, kontenjan sıralarında kimse yok. Millî Birlik sıralarında iki 
senatörümüz oturuyor...

RIZA I$ITAN (Samsun) — !ktidar sıralarında kaç ki$i oturuyor?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !ktidar sıralarında %50 
den fazla oturuyor.

MEHMET HAZER (Kars) — Nisbeti nedir?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Nisbet itibariyle siz %20
’siniz, 34 ki$ide 5 ki$i oturuyor. (C.H.P. sıralarından saat 2.30 oldu sesleri) saat 2.30 
gayet tabiî 2.30 burada Senatonun Ba$kanı oturuyor, burada Hükümetin Ba$kanı 
konu$uyor. Bu i$leri ciddîye alma&a mecbursunuz. Mecbursunuz bu i$leri ciddîye 
alma&a. Ben $u anda bir mesele yapmak istemiyorum, benim söyledi&imi siz de tak-
dir edeceksiniz, teslim edeceksiniz gönlünüzden. Parlâmento dü$manlarına fırsat 
vermek istemiyor isek, bu Parlâmentoyu itibarlı yapmaya mecburuz. Parlâmentoyu 
da itibarlı yapmaya, Parlâmentoyu da itibarlı tutma&a mecburuz. Bu ancak ortaya 
bir $ey koymakla mümkündür. Ortaya bir $ey koyacaksınız. Yani, zaman israfını 
bir defa ortadan kaldırmaya mecburuz. Benim maksadım kimseyi’incitmek de&il, 
ben gerçe&i ifade ediyorum. Parlâmentonun da ıslâhata ihtiyacı vardır, icranın da 
ıslâhata ihtiyacı vardır, yargı organının da ıslâhata ihtiyacı vardır, bu ıslâhat yapıl-
madı&ı takdirde bunalımlara, ho$nutsuzluklara, büyük ho$nutsuzluklara gitmek ve 
seçim nisbetlerini çok daha a$a&ı, yani seçime i$tirak nisbetlerini çok daha a$a&ı-
ya dü$ürmek mümkündür. Onun içindir ki, muhterem senatörler, hiç kimse kendi 
kendini aldatmasın. Herkes vazifesini yapma&a mecbur, iktidar iktidarda olacak, 
muhalefet muhalefet de olacak ve herkes vazifesini yapacak.

Rafineri Samsun’a kaydırılmı$tır örne&in, dediler Sayın konu$macı. Rafineri-
nin yerine henüz karar verilmemi$tir. Raporlar vardır, nerede yapılsın? Binaena-
leyh, e&er rey hesabı ile bir $ey yapıldı&ı iddiası var ise, iyi bilesiniz ki bunun altında 
böyle bir $ey yok. Kaldı ki, Trabzon’da, Samsun’da bize iyi rey veren !M ilimizdir. 
Karadeniz sahilindeki bütün illerde biz iyi rey alırız. Ve bugün Türkiye’nin 25 ilinde 
biz %50 den fazla rey aldık. Geçen defa 35 ilinde %50 den fazla rey almı$tık, bu 
defa 25 ilinde %50 den fazla rey aldık. Yani rey hesabına göre hizmet götürmek 
icabederse Türkiye’nin her tarafına biz hizmet götürmeye mecburuz. Rey hesabı 
böyle gösteriyor. Kaldı ki, bu yurt her kö$esi, her buca&ı, her tepesi ile bizim. Biz 
böyle hesapların içinde de&iliz. Gayet tabiî ki, seçim esnasında hizmet yapaca&ınızı 
söyliyeceksiniz. Ne diyece&iz vatanda$a Sen bana rey ver de, ben sana hiçbir $ey 
yapmıyaca&ım mı? Bu olmaz... Vatanda$ benim hangi dertlerine e&ileceksin diyor, 
onu söylüyor. Seçim öncesinde bizim iktidar, bugünkü muhalefet partilerinin mu-
halefet olaca&ı belli mi idi? Ne münasebet... C.H.P. son güne kadar sandıktan biz 
çıkaca&ız dedi...



RIZA I$ITAN (Samsun) — En küçü&ünden en büyü&üne kadar.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !ktidarız dedi, hattâ göl-
ge kabinenin kuruldu&unu ilk 48 saat zarfında hangi kararnamenin yürürlü&e gi-
rece&i dahi söylendi. Gazetelerde bunlar yer aldı. !ki gün sonra da tekzibedildi. Ben 
hak$inas adamım. Hepsini takibettik. Yani, iyice hızlıydı bu defa C.H.P. kim çıkacak 
tabiî mutlaka biz çıkaca&ız, en son gün verilen beyanatlar da burada. Bunu gayet 
normal kar$ılıyorum. Ama, o anda siz kabul etmi$miydiniz bizim iktidar olaca&ımı-
zı, sizin olmıyaca&ınızı? Etmediniz. Öyle ise zaten siyasi partinin maksadı iktidar 
olmaktır, küçümsenecek bir yeri yok bunun. Fakat siz hizmet vadettiniz, bununla 
tehdidettiniz. Bizim iktidara gelece&imiz kadar kar$ımızdaki partilerinde iktidara 
gelme $ansı herkese açıktı.

Onun içindir ki, bu gibi mülâhazaların uzun boylu bir yeri olması mümkün 
de&il.

Muhterem senatörler, kanun kuvvvetindeki kararnameden bahsetmek istiyo-
rum. Yetkiyi alsak biz ne yapaca&ız. Memleketin i$lerini görece&iz. Sakıncası nedir? 
Aman, yanlı$ görürsünüz ha.. Sebep bu ise e&er, Hükümet olmanın mânası ne. Yani 
vazifesini yanlı$ görece&ini farzetti&iniz bir Hükümeti yetkisiz kılmak suretiyle va-
zife edemez bir hale getirmek, ba$langıçta icrayı felç etmektir. Bu bir korkudur, bu 
korku i$ yapılırsa yanlı$ yapılır, aman yapılmasın böylece yanlı$lıktan kurtulalım 
$eklini alır. Türk idaresine bu senelerce hâkim olmu$tur, i$ yapan yanlı$ta yapacak, 
yeter ki, iyi niyetle yapsın. Tecrübeyi inkâr edebilir misiniz? Asgari yapsın yanlı$ı. 
Yanlı$sız i$ yapmak mümkün de&il. O günkü mevcut $artlar daha sonra çok de&i-
$ir, iyi diye yaptı&ınız bir $eyin yanlı$ oldu&u çıkar meydana. Tereddütle yaptı&ınız 
bir $eyin de do&ru oldu&u çıkar meydana. Bunlar Türkiye gibi namütenahi geni$ 
bir potansiyele sahip bir memleketin idaresinde kar$ıla$abilece&imiz mü$küllerdir. 
Kanun kuvvetindeki kararnamede konusunda buna ferman falan dediler. Ferman; 
tefsiri de, uyma mecburiyetinin takdiri de bizzat kendisine kalmı$tır padi$ahın. 
Padi$aha ait bir i$tir, içimizde böyle ne padi$aha, ne fermana hevesi olan kimse 
yoktur. Ama, ça&da$ Anayasa hukukunda yetki meselesi ya yetki kanunu vasıta-
sı ile, ya çerçeve kanunlar vasıtasiyle zaruret halini almı$tır. Nitekim, !ngiltere’de 
bu sisteme 1531 den beri raslanmaktadır. 1710 dan beri de geli$tirilmi$tir. Batı - 
Almanya Anayasasının 80’nci maddesi buna cevaz vermekte, !talya Anayasasının 
76 ve 77’nci maddeleri uygulanmaktadır. Ve nihayet 1958 Anayasası ile $u $ekli 
almı$tır: 1958 Anayasasının 34’ncü maddesinde Meclislerin neyi yapaca&ı icranın 
neyi yapaca&ı tasrih edilmi$tir. Umumiyet itibariyle haklar dengesi, haklar tevzii, 
af v.s. gibi hususlar mutlak mânada Meclislere bırakılmı$tır. Bunun dı$ında icranın 
süratle i$ görebilmesini gerektiren hususlar Hükümete bırakılmı$tır. Bir Anayasa 
Mahkemesi yoktur. Bir mahkeme vardır, Meclislerle Hükümetin arasındaki yetki 
tecavüzlerini tanzim eder. Fasıla bu. Buraya niçin gelmi$? i$lemiyen bir sistemi i$-
letmek için gelmi$. Bundan büyük fayda görmü$. Biz T.B.M. Meclisini Türk demok-
rasisinin kilit noktası addededen zihniyetin sahibi olarak Meclisin yetkilerine bir 
tasallut zihniyeti içerisinde de&iliz.



Muhterem senatörler, kanun çıkarıyorsunuz, 11 bin tane kanun var. Biz sevk 
ediyoruz bu kanunların ço&unu, teklifler de oluyor. Bu kanunlar, tüzük mahiyetin-
dedir. 150 maddelik kanun, 200 maddelik kanun. Bunların büyük bir kısmı teknik 
$eylerdir. Zaman içerisinde bunlar de&i$iyor. Bunları yenilemek, bunları takibet-
mek imkânı olmuyor. Tüzük mahiyetinde, kanun çıkaraca&ınıza çerçeve kanun 
çıkarınız. Bunların tüzüklerini Hükümet yapsın. Ve memleket bundan bunalıyor. 
Memleketin büyümesinden korkmıyalım. E&er Hükümete güven oyu vermek mev-
suubahis ise, bu güven oyunun hakkını vermek lâzım. Yani ne yapmak için güven 
oyu veriyorsunuz? Sadece Hükümet olmak için güven oyu vermiyorsunuz. Birtakım 
yetkilerle memlekete hizmet etmesi için güven oyu veriyorsunuz. Yetkin olmasın, 
mesul ol. Bu ne hukukun, ne sevkü idarenin kabul edebilece&i bir durum de&ildir.

Onun içindir ki, çok tenkide u&ramı$ olan bu durumun tenkid edilecek o kadar 
büyük bir tarafı olmadı&ını ifade etmek istedim.

Seçim sisteminde ıslahat $arttır. Seçim nisbetlerinin dü$ük olmasında bizati-
hi seçim sisteminin kusuru vardır. Seçim sisteminin nispî seçimden ba$ka $ekilde 
dü$ünülmesi mümkün de&ildir. Lüzum da yoktur. Ama, bugünkü haliyle seçim sis-
temi siyasi hayatın, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan siyasi partileri içinden 
çürütmeye yönelmi$tir. Demokrasiyi dejenere etmek istidadındadır, bugünkü se-
çim sistemi. Binaenaleyh., demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak bu seçim sistemine 
çare bulmaya mecburuz. Her sene seçim yapılmasını da fevkalâde zararlı buluyo-
ruz, !sviçre’de her üç ayda, her iki ayda yapılan seçimler i$tiraki %10 a indirilmi$-
tir. %10’un dedi&i ile Hükümet idare ediliyor. Halkımızın tâbiri ile; bir gecede be$ 
defa nöbete kalkılmaz, diyor halk. Her sene seçim. Muhterem senatörler, bu seçim 
aslında 1961 Kanunu ile iyi tanzim edilmi$tir. 19612de her iki Meclis birden se-
çilecek, 1963’te Senato seçilecek, Senato ve mahallî seçimler, 1965’te Milletvekili 
seçilecek, 1967 de Senato seçilecek, 1969’da Milletvekili seçilecek, 1971’de Senato 
seçilecek, bu $ekilde gidecekti bu. 1963 Senato seçimlerinin 1964’e alınması bu ni-
zamı bozmu$tur. Senatörlük altı yıldan a$a&ı olmaz. Milletvekilli&i dört seneden 
fazla olmaz. "imdi ne yapacaksınız diye Sayın üyeler soruyor. Bu bir siyasi mesele 
de&ildir. Bir tanzim meselesidir. Yapılacak i$ bu müddetlerden birisini - yanlı$ anla-
mayın yani ben bunu. bir riyazi mecburiyet olarak söylüyorum - bu müddetlerden 
birisini ya indireceksiniz, ya çıkaracaksınız. Yine iki senede bir seçimi denk geti-
receksiniz. Ba$ka bir tedbir yok. Yani bir bilmece çözülüyor de&il. Basit bir tanzim 
i$idir, cetvel i$idir. Ümidediyorum ki, bütün siyasi partiler ve gruplar bu meselede 
birlik olsunlar. Her sene seçim, iki ay idareyi felcediyor. Hükümet iki ay eli kolu ba&-
lı, otomobile binersem bir $ey mi söylerler, filân yere gidip de Devletin hizmetini 
takibedersem propaganda mı yaptı derler? "unu yaparsam böyle mi derler? Ondan 
sonra 15 gün Devlet radyolarını tıkıyor. Sabahleyin be$te ba$lıyoruz yaylım ate$i-
ne, ak$am be$te ba$lıyoruz yaylım ate$ine. Aklımıza gelen her sözü söylüyoruz. Lâf 
bitmez diye bir kaide yok. Lâf biter. Her sene aynı $eyleri söyleye söyleye bıkar mil-
let. Yani bunları tanzim etmek milletin yapabilece&i i$ de&il. Bunları tanzim etmek 
Parlâmentonun i$i.



Tabiî ki seçim meselesinde hem temsil adaleti, hem istikrar dü$ünece&iz. Yani, 
temsil adaletini tüm dü$ünen, istikrarı dü$ünmiyen bir sistem yürümez. Her ikisi 
de beraber dü$ünülecektir. Bir dengenin içinde dü$ünülecektir. Biz 1961 sistemini 
getirmi$tik, 1961 sisteminde barajlı dont sistemi ile ilgili bir fıkrayı, baraj mese-
lesini Anayasa Mahkemesi kaldırmak suretiyle ba$ka bir seçim sistemini empoze 
etmi$tir. Halbuki Anayasa Mahkemesinin daha evvel kararı vardı. Bu kararda seçim 
sistemlerini tâyin etmek Meclislere aittir, $eklinde idi. Fakat Anayasa Mahkeme-
sinin kendisi Türkiye’ye bir seçim sistemi empoze etmi$tir. Bunları tenkid etme-
niz lâzım. Bunları tenkid etmek, sadece aman esmayı üstümüze sıçratmıyalım diye 
iktidar partisine ait de&il, bütün iktidar partisi, muhalefet partisi olmadan evvel 
Parlâmentodur. Kasıtlı haberler yayılmı$tır seçim esnasında. Muhterem senatörler, 
bu bir seviye meselesidir. Seçim esnasındaki propagandanın gerek önseçimde par-
tiler için ve gerek önseçimin dı$ında partileri arasında çok lüzumsuz yanlı$ $ekil-
lere götürüldü&ü bir gerçek. Gazetelerde “Gör de !nanma”, “Foto - "aka” falan diye 
basılan birtakım resimlerin Türkiye’nin çe$itli bölgelerinde da&ıtıldı&ını, bunların 
bir kısmının da bana aid oldu&unu huzurunuzda ifade edeyim. Foto - "aka, Gör 
de - inanma $eklinde birtakım gazeteler resim basıyor. Ba$ınızı alıyor, vücudunuzu 
ba$ka türlü yapıyor, yanınıza ba$kalarını koyuyor. Bunu da&ıtıyor. Ba$ına Gör de - 
inanma diyor. Bunu alıyor birtakım kimseler, kartpostal haline geliyor, memleketin 
her tarafına da&ılıyor. Daha dün bir tanesini getirdiler masamda duruyor.

!dare âmirlerinin gayretlerinden Güven Partisi burada ve Millet Meclisinde 
$ikâyet etti. Bunu anlamadım. Bu $ikâyeti bana daha vazıh bir $ekilde getirirlerse 
memnuniyetle üzerinde dururum. Muhterem senatörler, seçim esnasında idarenin 
seçimlerle hiçbir ilgisi olmamı$tır ve biz idareyi hiçbir $ekilde seçimlere karı$tırma-
maya âzami itinayı göstermi$izdir. O kadar ki, ben 16 vilâyete gittim, 16 vilâyetin 
belki 2 tanesinin valisini, o da, miting ve saire bittikten sonra sadece yol üstünde 
görüp elini sıkmamı$ımdır. Hiçbir tanesinin valisini dahi görmemi$imdir ki Ba$ba-
kan hüviyeti üzerimde idi ve herkese bitaraf olmalarını, hiçbir $eye karı$mamaları-
nı söyledik. Böyle idareden falan medet umarak seçim kazanma akıl kârı de&ildir. 
Bunlar zaten ters tesir de yapar, yer yer ters yapar, çe$itli sebeplerden dolayı akıl 
kârı de&ildir. Geliniz 23 senelik Türk demokrasisini ileriye götürmeye gayret ede-
lim, modası geçmi$ birtakım $eylere saplanmıyalım. Biz buna samimiyetle uyduk. 
"ayet hakikaten bildi&iniz bir $ey varsa bunu bana getirir, verirseniz memnun olu-
rum. Çünkü bizim tasvibetti&imiz bir $ey de&ildir. Kendili&inden yapılmı$ birtakım 
$eyler varsa, lâzım gelen tariz ve takdirde bulunuruz.

Orman suçlarının affı meselesi. Muhterem senatörler, iki sebepten dolayı or-
man suçlarının affı zaruridir. Bir tanesi esasen oraya lüzumsuz $ekilde girmi$tir. 
Yani genel af çıkarıyorsunuz, af çıkarıyorsunuz. Suç i$lendikten sonra suçun, $u 
suç veya bu suç olması affın genelli&i ile tezat te$kil eder. Yani hukukun umumi 
prensibi olarak, affın genelli&ine, suç hangi sebepten dolayı i$lenmi$se artık cezası 
tâyin edildikten sonra suçun nev’i ortadan kalkar. "ayet af suçu artıran bir mües-
sese olsaydı,, o zaman af müessesesi olamazdı. Af bir ibretin müessiresi olan ceza 



fonksiyonunum! gördükten sonra cemiyetin bir arada ya$aması için bir atıfet, bir 
müsamaha olarak bütün dünya hukukunda yer almı$tır. Hakikaten adam öldüren 
kimseyi affediniz, bir a&aç dalını keseni affetmeyiniz. Bunun adaletle ili$kisi yok-
tur; bu sebepten dolayı bir. ikincisi, orman köylüsü için birtakım zecrî tedbirler 
almadıkça akıllı, i$liyen tedbirler almadıkça, orman köylüsünü, günlük hayatın 
zoru a&aç kesmeye zorlıyacaktır. Yani ya a&acı kesecek o gün karınım doyuracak, 
yakalanırsa hapishaneye gidecek, yakalanmazsa tok kalacak; yahut kesmiyecek, aç 
kalacak. Bu mümkün de&il.

A.P. iktidarı olarak orman ve da& köylüsü için bir formül getiriyoruz. Orman 
içindeki her köyde, her aileden bir ki$iye i$ verece&iz (A.P. sıralarından alkı"lar) Hiç 
olmazsa her aileye 15 lira girsin. Yapılan hesaplara göre orman içinde 500 bin aile 
var. Bu 500 bin ki$i eder. Zaten 100-150 bin ki$i çalı$ıyor. Bugün ormandan 800 
milyon lira hasılat alıyoruz. Bunu 4 milyar liraya çıkarınız. Türkiye ormanlarının 
büyük kısmı bugün çürüyüp gitmekte yanıp gitmektedir ve biz, a&aç kesmesini bil-
miyoruz. Türkiye Avrupa’da en iyi orman varlı&ı olan ülkelerden birisi, 4 milyar 
liralık a&aç keseceksiniz. Bir ka&ıt fabrikasına 3 tane yenisi ekleniyor. Çaycuma 
fabrikası hizmete girmeye hazırdır. Dalaman, Aksu fabrikaları 1970 senesinde hiz-
mete girecek. Antalya’da, Afyon’da ve Balıkesir’de 3 yeni fabrikaya daha ba$lana-
cak, orman bölgelerinde buna 3 yenisini daha ilâve etmek lâzım. Böylece meydana 
getirece&iniz 10 fabrikadan ibaret bir kâ&ıt zinciri, suni tahta fabrikaları ve çe$itli 
orman mahsullerini üreten fabrikalardan bir zincir meydana getiriniz, orman yol-
larını yapınız, fidanlıklar kurunuz, orman dikme i$lerine daha çok önem veriniz, 
orman koruma i$lerine önem veriniz.

500 bin vatanda$a i$ sahası çıkaracaksınız. Aslında bir gün gelecek, Türkiye 
orman içinde çalı$tıracak kimseyi bulamıyacaktır. Öyle olmu$tur. 1937 senesinde. 
Avusturya’da orman köylüsü bugün Türkiye’deki orman köylüsünden farklı de&ildi, 
farksızdı. Bugün Avusturya’da orman köylüsü bulamazsınız ve orman içinde çalı$a-
cak köylü bulamazsınız.

1935 senesinde Amerika’nın Tennessee eyaletinde orman ve da& köylüsünün 
durumu Türkiye’deki orman ve da& köylüsünün durumundan daha iyi de&ildi ve 
Tennessee eyaletine Holanda’dan dini liderlerin gidip fukara halka telkinde bulun-
du&u, yine Tennessee geli$mesinin içinde mevcuttur.

Binaenaleyh, orman meselesi Türkiye’nin en mühim meselelerinden biridir. 
Orman Bakanlı&ının kurulmasının sebebi 800 milyon liralık istihsali 4 milyar lira-
ya çıkarmak, yeni ormanlar tesis etmek, ormanı daha iyi kesmek, ormana daha iyi 
bakmak, daha iyi orman yeti$tirmek ve Türkiye’nin millî gelirine orman servetini 
eklemektir. Böylece 500 bin vatanda$ımıza orman içinde i$ verirsek Türkiye’nin 
bütün ormanları bir fabrika haline gelecek, orman içerisindeki köyler bu fabrikanın 
lojmanı olacak ve orman, vatanda$ı besliyecektir. O zaman ormanı niçin kessin? 
Orman; köylüsünün yatacak yata&ı, yenecek ekme&i, içecek çayı olacaktır. Orman 
ve da& köylüsü Türkiye’de en mustarip köylüdür. Bâzı yerde, yüksek da&ların te-
pesinde bir karı$ ekecek toprak yok, köylü var. ikisini beraber almaya mecburuz. 



Bunun hemen yanında da bilhassa sahillerimizde denizden ba$ka geçim vasıtası 
olmıyan balıkçı köyleri, yine bir ıstırap kayna&ıdır. Bütün bunlara uzanabilecek el 
vardır, do&ru tedbirleri vardır, bu tedbirler Hükümet Programında yer almı$tır, bi-
zim seçim beyannamemizde yer almı$tır, plânda yer almı$tır. "imdi mühim olan 
mesele bunu yürütmektir. Bu i$e geçilmi$tir.

"imdi, orman i$çisi, yani orman içinde çalı$an vatanda$ mevzuu: Bugün or-
manların devletin elinden çıkarılması dü$ünülemez. Ormanlara devir edip geriye 
gidilemez. Yani ormanları $ahıslara bırakmak gibi bir durum mümkün de&ildir ve 
do&ru de&ildir. Madem ki öyledir; i$te o devlet ormanda iyi bir i$letmeci olmak gü-
cünü göstermek mecburiyetindedir. Gerçek $udur ki, bu zamana kadar göstereme-
mi$tir, arzu edilen seviyede gösterememi$tir. Gergi kesim miktarı, geçen 8-10 sene 
zarfında 4 misline falan çıkmı$tır, ama bu kâfi de&il.

Muhterem senatörler; bir Finlandiya 100 milyon dolarlık orman mahsulü sa-
tıyor. Türkiye kendi ihtiyaçlarını gördükten sonra dı$arıya orman mahsulü satabi-
lir, Türkiye’nin nadir a&açları vardır. Ba$ka memleketlerde nesli tükenmi$ a&açları 
vardır; ama bir metre mikâp kereste 600 liradan satılmaz. Bunu hiçbir yere sata-
mazsınız, i$te bu, iç piyasada kirayı 800 lira yapmaya yarar. Onun içindir ki, orman 
suçlarının affını kıyamet kopuyormu$, vatan elden gidiyormu$ gibi bir muameleye 
tabi tutmak yanlı$tır. A&acı dü$ünüp de içindeki insanı dü$ünmiyen bir Devlet ola-
maz. Biz bunu senelerdir söylüyoruz, ama 1961 Anayasasına bu hüküm girmi$tir 
ve aslında affın genelli&i, hukukun umumili&i prensiplerine aykırı oldu&u kadar, bu 
hükmün bir faydası da yoktur. Ormanın kesilmesine de mâni bir hüküm de&ildir. 
Ormanı kimse feda edemez, ama bugün yürütülmekte olan tatbikat içler acısıdır. 
Peki, bunu öyle tatbik etmeyin? Kanunlar öyle. Bugün içinde 4 tane çam fidanı ve 
150 senedir ekilmekte olan Veya içinde 3 tane ba$ka çe$it a&aç fidanı olup 150 se-
nedir bir avuç mısır, çavdar, arpa ekti&i, vatanda$ın 150 senedir i$ledi&i arazisine 
tel çeçirip ormandır burası deniyor, vatanda$ açlı&a mahkûm ediliyor. Türkiye’nin 
orman bölgelerini gezdi&imiz zaman orman köylüsü bizim kar$ımıza çıkmı$, o ken-
disine has, yüksek terbiyesiyle: “Bey bu araziyi elimizden alınız, ama bize yapacak 
bir i$ gösteriniz.” demi$tir. “Neden elimizden alıyorsunuz 150 senelik babamızdan 
kalan araziyi?” dememi$tir. Alın ama, bize ekmek kapısı gösteriniz, demi$tir. Bu ıs-
tıraplara gelin son verelim. Taassup sadece muayyen sahalarda mevzuubahs olmaz, 
taassup çe$itli sahalarda mevzuubahs olur. Bu da orman taassubudur. Aslında or-
man bir süs de&ildir. Orman bir iktisadi kaynaktır. Ye$il sevgisi, karın doyurmadı&ı 
müddetçe, aslında kendi kendisini koruyamaz. Ye$ili koruyamazsınız, onun içinde 
ya$ıyan vatanda$ın karnını doyurmadı&ınız müddetçe. Ye$ili korumak istiyorsanız 
dengeyi sa&layınız.

Adalet Partisi Grupları Anayasada yapılacak Orman Kanununun tadili için 
hazırlı&a girmi$lerdir. Di&er parti gruplariyle de temas edeceklerdir. Çünkü bizim 
gücümüz bu de&i$ikli&i yapmaya kâfi de&ildir. Esasen siyasi partilerimizin bir ço&u 
buna deklaredir. Anamuhalefet partisi deklaredir, zannediyorum Güven Partisi bu-
rada Sayın Çumralı’nın ifade etti&ine göre deklaredir. Binaenaleyh, böyle bir husu-



sun, bir yanlı$ ifadede bulunmamak için söyledim, böyle bir hususun herkesçe yar-
dımcı olunmak suretiyle en kısa zamanda gerçekle$tirilmesi 90 küsur bin muztarip 
aileyi bu ıstıraptan kurtaracaktır.

Bir Sayın konu$macı iktidar sözcüsü gazeteden bahsetti. Bu bir vesika olarak 
gösterilmektedir. !ktidarın bir organı mevcut de&ildir, iktidar partisinin gazetesi 
yoktur. Gayet tabiî ki, iktidar partisine sempatizan, onun fikirlerini benimsemi$, 
müdafaa eden gazeteler vardır ama C.H.P.’nin Ulus Gazetesi gibi, ki hemen hemen 
tek parti gazetesidir, bizim bir parti gazetemiz yoktur. Onun içlidir ki, hangi gazete 
olursa olsun yazdı&ı $eyler sadece gazeteyi ilzam eder. Bizim sözcümüz diye bahset-
ti&i gazetenin hangisi oldu&unu bilmiyorum, ama zaman zaman bizi desteklemi$ 
bulunan gazetelerde de bize çatan haberler ve yazılar çok kere vardır. Bizin demok-
rasi anlayı$ımız da bu.

Bir mütalâa serd edildi, halk bu programı be&endi de öyle mi rey verdi size $ek-
linde. Bu do&rudan do&ruya, yani bütün bu i$lerin $akadan ibaret oldu&u gibi bir 
mânaya götürür bizi Acaba program yazıp radyolarda, vatanın çe$itli kö$elerinde 
halka ne yapaca&ımızı neden anlatıyoruz? Seçim tombala çeker gibi bir keseden 
çekilmiyor ki. Böyle bir $ey aslında seçimdeki $uura inançsızlıktır. Ve seçime hâkim 
olan $uurun arkasında ba$ka $eyler aramaktır. Buradan bir seçim, milletin, mem-
leketin istikbalini tâyin etme aklı selimi yerine, bu aklı selimi haiz bir millet yerine 
bir kuru kalabalık farzına götürür ki, böyle bir $ey de fevkalâde büyük bir tehlike 
görüyorum, ümidediyorum bu mânada söylenmemi$tir. Gayet tabiî ki, seçim be-
yannamemizi aziz milletimizin önüne koyduk. Ne zannediliyor, millet her $eyi din-
liyor. Sizin ne söyledi&inizi 3 sene sonra gidin söylesin size.

Devlet personeli mevzuunda bâzı mütalâalar serd edildi Zannediyorum ki, bu 
hususta beyannamemiz sarihtir, programımız da sarihtir. 784 bin Devlet memu-
runun 300 bini bugün 400 lira veya daha a$a&ı maa$ veya ücret almaktadır. Hal-
buki asgari i$çi ücreti 18 lira civarına çıkarılmı$tır. Bugün memurun yarısı i$çiden 
daha dûn bir duruma gelmi$tir. Bu bir moral kırıklı&ı, ahenksizlik ve geçim sıkıntısı 
yaratmaktadır. Yapılacak i$ basittir. Asgari geçim seviyesine asgari geçim seviyesi 
hesabı yapıp asgari geçim seviyesinin altında bulunan bütün memuru asgari ge-
çim seviyesine çıkarmak ve bu seviyeyi ödiyecek kadar paramız oldu&u müddetçe 
yeniden memur almak, paramız olmadı&ı müddetçe memuru hem aç bırakıp hem 
memur yapmak gibi bir politikadan ayrılmak lâzımdır. Yanlı$ bir $ey anla$ılmasın. 
Bir tasfiye mümkün de&ildir, onun büyük ıstırapları vardır, yeni yan problemler 
çıkarır. Ama bugünkü kadroyu, bugünkü haliyle dondurmak, yeniden kadro geni$-
lemelerine gitmemek, hiç olmazsa bir süre için ve asgari geçim seviyesine Ankara 
gibi, !stanbul gibi büyük $ehirlerde kaç para ile geçinilirse memuru oraya çıkarmak 
ve onun üstündeki seviyelere de devletin imkânları nisbetinde bâzı terfih imkânları 
getirmektir. Gayet tabiî ki, bu bir reform de&ildir. Reform aslında Personel Kanu-
nunun 3’üncü maddesinde yazılan husustur. Yalnız reform demek, ıslahatçılık de-
mektir. Bunları söylemek kolaydır. Unsurları bilinmedi&i takdirde bunlar sadece 
sözde kalır. Türkiye’deki reform hareketlerinin, ıslahatçılık hareketlerinin reform 



için reform, ıslahat için ıslahat olmaktan ileri gidemeyi$lerinin sebebi reformun ve 
ıslahatın unsurlarının iyi bilinmeyi$inden, neyi yaparsanız reform olur, hakikaten 
onu yaptı&ınız zaman reform olur munun? iyi bilinmeyi$inden ileri gelmektedir. 
Nazari kaideler vazetmek kolay. Tatbik kabiliyeti olmıyan kaideleri vaz’etti&iniz 
takdirde hedeflere ula$ılamaz, reform için reformculuk yapmı$ olursunuz ve ha-
vanda su dövmekten ibarettir. Islahat hareketi devamlı bir harekettir ve daima ari-
yan, daha iyisini yapabilme imkânlarını, yaratan, kendi gücünü kendi içinde ta$ıyan 
bir harekettir.

Binaenaleyh, Personel Kanununun 3’üncü maddesinde her memurun gördü-
&ü i$e göre para alması, i$te budur teadül, budur moral yüksekli&i sa&lıyacak olan 
$ey. 784 bin memuru, devletin memurunu geliniz gördü&ü i$e göre tasnif ediniz ve 
herkese bir para veriniz gördü&ü i$e göre i$te zorluk budur. Bunu yapamadık, bunu 
yap amaldik diye bizi kusurlu bulmayınız. Çok zor bir i$tir. Fransa bu meseleyi 10 
senede halletmi$tir. Binaenaleyh, huzurunuza hem memuru ıstıraptan kurtaracak, 
hem memleket kaynaklariyle mütenasip, hem modern dü$üncelerle ba&lı bir teklif-
le gelece&iz. 1970 ten itibaren de bu küçük memur meselesi hallolacaktır.

Bir hususu daha ifade edeyim. 500 lira alan bir memurun karısı, çocu&u hasta 
oluyor. Bugün sabahleyin evimden çıktı&ım zaman bir vatanda$ bana yana$tı, bir 
zarf verdi. Kendisi yok iken ailesinin Hacettepe Hastanesine yatırıldı&ını, çöpçü ol-
du&unu ve simidi 800 lira para istendi&ini bana ifade etti. Binaenaleyh, biz memur 
ailesinin, çocu&unun da tedavisini devletin üstüne almasının $art oldu&una kaani-
iz, (Alkı"lar) ki, huzur içimde çalı$abilsin. 500 lira maa$ alan bir memurun, 500 lira 
hastane parası Vermesi karısı, çocu&u için mümkün de&il.

MEBRURE AKSOLEY ("stanbul) — Çabuk yapın bunları Sayın Ba$bakan.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hanımefendi güven oyu 

alalım diye u&ra$ıyoruz. (Gülü$meler)
MEBRURE AKSOLEY ("stanbul) — Yarın alırsınız.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Demokrasi zor, fakat gü-

zel. Bütün bunları konu$mazsak, kar$ılıklı fikir teatisi içinde bulunmazsak bu nok-
talara gelemeyiz. Bunlar, ıstırapların tekasüf etmi$ $eklidir.

Muhterem senatörler; C.H.P.’nin Sayın sözcüsü “Halkın bize niye rey verdi&ini” 
kendi kendisine izah edemiyor. Tabiî ben bunu izah ediversem, o zaman bizim sa-
natımız elden gider. (Gülü$meler) Onun için müsaade edin de gecenin bu saatinde 
halkın bize niye rey verdisini söylemiyelim. Ba$ka bir gün, sırf lâtife olsun diye söy-
lüyorum, ba$ka bir gün izah ederiz, halk niye bize rey verir. "u kadarını söyliyeyim, 
biz halkı kendimizden sayarız, o da bizi kendinden sayar; birinci unsur budur. Daha 
ba$ka unsurlar da var.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Halkı kandırıyorsunuz.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Halkı kandırmak müm-

kün olsa siz bizden çok iyi kandırırsınız. (Gülü"meler) 500 lira banka borcu, muhtar 
maa$ı, hapishanelerin bo$alması bile kâfi gelmedi. Bonolar 500 liralık bonolar...



"imdi Güven Partisinin sözcüsü Sayın Çumralı Millet Meclisinde de Güven 
Partisi sözcülerinin ifade etti&i hususlara dokundu, Kanunları tatbik etmek, müey-
yideleri tatbik etmek, müsamahalı olmak olmamak meseleleri.

Muhterem senatörler; bugün yine hakikaten modern hukukun icabı, Türk 
Anayasası suçu ve cezayı tâyin edecek mercileri sarahatla vaz’etmi$tir. Birçok kere-
ler söyledim, vatanda$ bir suç i$lendi&i zaman hemen anında neden ceza verilmedi-
&ine $a$ıyor ve bunu da Hükümetten bekliyor. Yani niye buna mâni olmuyorsunuz? 
Evvelâ neden suçun i$lendi&ine tahaccübediyor, sonra da suç i$lendi&i takdirde de 
neden bunun hemen cezalandırılmadı&ına tahaccübediyor.

Muhterem senatörler, önleyici tevkif müesseseleri bizim hukukumuzda yok. 
Yani suç i$lenmesin diye birtakım adamlardan, birtakım vatanda$lardan $üphele-
nip haklarını ihlâl etmek gibi bir duruma giremeyiz. Suçun i$lenmesini önleyici bir-
takım genel veya özel yine vatanda$ın haklarının özüne girmemek $artiyle tedbirler 
varsa, bunlar alınmıyorsa bunları neden almadınız diye sorabilirsiniz. Bugün bütün 
dünya asayi$sizlikten $ikâyetçidir. Avrupa’nın büyük $ehirlerinde, geceleri hattâ 
ana caddelerde gezmek dahi problem haline gelmi$tir. Amerika’nın büyük $ehirle-
rinde New York’ta, Wa$hington’da ve bilhassa Wa$hington’da geceleri ana caddede 
dahi gezmek problem haline gelmi$tir. Binaenaleyh refahın yan problemleri var. 
Refah mutlaka suç i$leme durumunu artırıyor. Memleket iktisadiyatı geli$tikçe, 
nüfusu ço&aldıkça, yeni yeni ihtiyaçlar meydana geldikçe de âdi suçlardan tutun da 
toplum suçlarına kadar çe$itli suçlar ço&alıyor.

"imdi bir toplum suçlan çıktı. Türkiye bu toplum suçlarına hazır de&ildi, alı-
$ık da de&ildi. Bunlar daha çok 1961 Anayasasının getirdi&i geni$ hürriyet havası-
nın verdi&i hareketlerdir. Eskiden i$çi hareketi, eskiden talebe hareketi bunlar ayrı 
âlemde olurdu, sonradan her gün olmaya ba$ladı. Tabiî ki, bu plâtformları be&enmi-
yen politikacılarımız yeni plâtformlar aradılar. Hele

1965-1969 devresinde A.P.’si iktidarını mü$kül vaziyete sokmak, evvelâ ya-
$atmamak, sonra mü$kül vaziyete sokmak için talebe dernekleri kullanıldı. Sonra 
bunlar zaptedilemedi. Sonra da ideolojik istikametlere kaydı. Burada bir Sayın üye, 
“gençlere niye böyle bakıyorsunuz” diyor. Gençlere $öyle bakıyoruz. Hiçbir memle-
ket, gençli&inden kendisini azade tutamaz. Gençlik bir memleketin, beyanname-
mizde yazdı&ımız gibi, millî ümitlerinin mihrakıdır. "ayet gençli&inden bir memle-
ket ümit kesmi$se, istikbalinden ümit kesmi$tir. Ku$aktan ku$a&a bir memleketi, 
bir milleti devam ettirecek olan bir memleketin gençli&idir. Biz çe$itli hâdiseleri 
meydana getiren gençlerimize bakıp da bütün Türk gençli&i için bir karamsar tab-
loya razı de&iliz. Gençler bizim çocuklarımızdır, bu milletin çocuklarıdır. Vatanper-
ver duyguları, hasletleri, faziletleri her $eyleri bu milletin özünde babadan o&ula 
intikal eden de&i$mez bir hassa olarak yürüyüp gitmektedir. Ama bunun yanında 
Lenin’in resmini kö$e yapan, Nazım Hikmet’i vatan $airi yapan, Çe Guavera’yı kah-
raman yapan, Ho$imin gecesi yapan kimselere de nasıl bakmamız lâzım geldi&ini 
Sayın sözcünün ifade etmesini rica ederim. Bunlara nasıl bakaca&ız?



MEHMET HAZER (Kars) — Dü$man gibi bakaca&ız.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hayır dü$man gibi bak-
mak meseleyi halletmez. Her halde bunlara da çocuklardır, kusurlarına bakılmaz 
$eklinde bakamazsınız. Bir problemdir.

Muhterem senatörler, gençlik meselesi sadece birtakım sosyal ve iktisadi sıkın-
tılar meselesi de&ildir. Meselenin o kısmını halletmek mümkündür, nitekim 250 
lira olan bursu 350 liraya çıkarmı$ızdır. Burs adedini fazlala$tırmı$ızdır. 8 binden 
ibaret bulunan yatak sayısını 25 bine çıkarmakla me$gulüz. Çok geni$ bir $ekilde 
bunları te$vik etmekteyiz. Gençli&in ihtiyaçlarına e&ilmiyen bir Hükümet tasavvur 
olunamaz.

"imdi üniversiteleri müdafaa edeceksiniz. Üniversitelere müdahale edeceksi-
niz. Bir hükümet dü$ününüz ki, memleketin istikbali olan gençli&iyle ilgili hiçbir 
sorumlulu&u olmasın. Bu mümkün mü? Bir Hükümet dü$ününüz ki, bir Parlâmento 
dü$ününüz ki, tek vazifesi üniversitelere para vermekten ibaret olsun. Bu mümkün 
mü? Yani o zaman gençlik hareketleri meydana geliyor diye kıyameti koparmanın 
mânası yok. Biz özerk müesseseye müdahale edelim demiyoruz. Özerklik aslında 
müesseseye verilmi$tir. Özerklik perdesi altında Devletin temeline dinamit koyma-
yı, Devlete, rejime ters dü$en, Cumhuriyete sadakat ifade etmiyen propagandaların 
yapılmasına nasıl göz yummaya devam edece&iz? Bunları söylemek lâzım. Muhale-
fetin bizi bu noktada sıkı$tırması lâzım. Ama anar$iye alkı$ tutarsanız anar$i bü-
yür, bizim i$imiz zorla$ır. Bizim i$imiz zorla$tı&ından dolayı “iyi bunların ba$larına 
dert açıldı” dersiniz.

Keza Devlet radyoları; Devlet radyoları tarafsız olmaya ve ideoloji sapıklı&ına 
girmemeye mecburdur. Radyo kadar müessir bir vasıta yoktur. Radyoda, Kastro 
methiyesi yapılamaz. Radyoda komünizm methiyesi yapılamaz. Televizyonda da 
yapılamaz. Millî de&erlerimiz tahribedilemez. Ederse, o zaman Devlet radyosu ol-
maktan çıkar. Ba$ka radyo da yok, bir tek radyo var. Yani radyonun özerkli&i bir 
kefeye bu özerkli&in memleketi dinamitlemesi, onun, üstüne kar$ısına da radyoya 
karı$ma karı$mama meselelerimi koymak gerektir. Hangisine razısınız? Hem rad-
yoya karı$mayın, hem de memleketin kamu düzeninde millî menfaatlerinden so-
rumlu olun. Nasıl olacak bu?

Muhterem senatörler, bizim Devlet radyosunu iktidarın borazanı haline getir-
meye ihtiyacımız yoktur. Neden yok? Çünkü biz Devlet radyosunu kullanmak sure-
tiyle propaganda yapma ihtiyacı içinde de&iliz. Biz büyük bir partiyiz, Türkiye’nin 
her kö$esinde te$kilâtımız var, bugün 358 milletvekili ve senatörümüz var, icabet-
ti&i zaman yurdun her kö$esine yayılırız” salon salon, kö$e kö$e derdimizi anlatırız, 
milletin derdini de alırız. Böyle yapageldik. Onun içindir ki bizi böyle basit mesele-
lerin arkasında görmeyiniz. Ama açık olarak söylüyorum, bugün millet mustariptir 
ve radyonun tarafsız olması Anayasa gere&idir, biz tarafsızlık sa&lanmasını istiyo-
ruz. Zannediyorum ki, bunu isterken de icra olarak ve siyasi iktidar olarak sorum-



lulu&umuzun içindeyiz. Nasıl dü$ünebiliriz Tarafsız olmıyan bir radyoyu niye ıslah 
etmiyorsunuz demek muhalefete dü$er aslında.

Muhterem senatörler, kanunları yanlı$ tatbik ediyorsak niye tatbik ediyorsu-
nuz, niye yanlı$ tatbik ediyorsunuz demek sizin vazifeniz. Kanunları tatbik etmi-
yorsak bu da aynı kusurdur, neden tatbik etmiyorsunuz demek yine sizin vazife-
niz. Müsamaha, müeyyidelerin tatbik edilmeyi$i gibi iddialar bu kürsüden yapıldı. 
Çok rica ediyorum, neyi tatbik etmedi isek, kimin yakasına yapı$madı isek bunlar 
söylenmelidir. Fevkalâde nazik bir konudur bu. Burada kuvvetler ayrılı&ı prensibi 
içinde Hükümetin yetkisi bile yok, görevi var, Hükümetin durumunu her vatanda-
sın takdir etmesini beklemek mümkün de&ildir. Monar$i idaresinden gelen, yani 
padi$ahlıktan gelen bir memlekette 50 sene içerisinde vatanda$ın tek idareden, tek 
iradeden kurtulup da her $eyi yapabilecek bir kudreti tâyin etmekten kurtulup da 
çoklu sisteme alı$abildi&im iddia edebilmek de çok güçtür. Toplu sisteme biz bugün 
bile alı$abilmi$ de&iliz, yani (biz, bizatihi entellektüeller alı$abilmi$ de&il. Halktan 
Devlet otoritesini beklemeyi, halkın Devlet otoritesini beklemesini çok görme-
yiz. Bununla bir terör devri yapalım demiyoruz. Biz 1965-1969 devresinde çe$it-
li hâdiseler oldu, ola&anüstü idareye gitmedik. Gitmemizi icabettiren çok haller 
çıkmı$tır meydana. Bizden evvelki devirlerde çok daha az hâdiselerde ola&anüstü 
idareye gidilmi$tir, biz gitmedik. Biz demokrasinin bir müsamaha rejimi oldu&una 
inanıyoruz.

Bu müsamaha rejimi olmak, kanunları tatbik etmemek mânasına de&ildir. !h-
mal etmek mânasına da delildir, bunu hâdiseleri büyütecek $ekilde de&il. hâdiseleri 
darla$tıracak $ekilde kanun takipçili&i yapmak lâzımdır. Kaldı ki. Türkiye’deki top-
lum hâdiseleri bilhassa talebe ve i$çi hareketleri yeni hadiselerdir. Her memlekette 
talebeye bir sakiye yenilen muamele yapılmıyor, her memlekette talebeye özel mu-
amele yapılıyor. Ne yapalım ki bunda üzülecek taraf yoktur. Gençli&imiz üzerinde 
milletimiz çok hassastır, kusurlarının zaman zaman ba&ıtlanmasını ister, $iddetli 
bir hareket gösterdi&iniz takdirde körpe yavrularımız eziliyor $eklindeki bir propa-
gandanın hâdiseleri küçülmeye de&il, büyütmeye yarıyaca&ı ortaya çıkar. Ama bu-
gün artık meydana getirilen hâdiselerin gençlik hâdiseleri olmadı&ı meydana çık-
mı$tır. Bunların arkasında birtakım ideolojik kavgaların bulundu&u bir gerçektir.

Ayrıca gençlik liderli&ini ve anar$iyi sanat haline getirmi$, anar$i liderleri çık-
mı$tır ki bunların bir kısmı bugün hapishanelerdedir ve biliyoruz ki hür bir dü-
zende ideoloji kavgalarını yasaklarla önlemek mümkün de&ildir her zaman, gayet 
tabiî ki polis vazife görecektir, zabıta vazife görecektir. Ama ideoloji kavgalarını 
ekonomi ve sosyal meselelerle ilerleme kaydetmekte daha tesirli bir $ekilde orta-
dan kaldırmak ancak mümkündür. Ayrıca demokratik rejim kendi kendisini ayakta 
tutacak güce sahiboldu&unu göstermek mecburiyetindedir. Bir vehme kapılmaya 
lüzum yoktur. Bir korkusuna kapılmaya lüzum yoktur, o zaman Devlete inançsız-
lık, Devlet kuvvetlerine inançsızlık ba$lar. Ayrıca, milis te$kilâtı organize etmeye 
lüzum yoktur. 500 bin ki$ilik ordusu, 50 bin ki$ilik jandarması, 30 bin ki$ilik polisi 
ile Devletin göremedi&i bir i$i 400 ki$ilik komandosu ile bir siyasi parti mi göre-



cektir? Kaldı ki bu Partiler Kanununa aykırıdır. Bunlara girmeye lüzum yok, ama 
FKF namı ile, ba$ka namlarla, $u namlarla, bu namlarla da birtakım çetelerin va-
tan sathında, vatan sathında de&il zaten Türkiye’nin iki büyük $ehrinde, Ankara ve 
!stanbul’da garga$alıklar çıkartıp, milletin asabını bozmanın da mânası yoktur, Çok 
kere Atatürk’ün arkasına sosyalist ve ba&ımsız Türkiye diye sı&ınmanın da mânası 
yoktur.

Bir argümanı burada tekrarlıyaca&ım; “Sosyalist Türkiye isteriz”, “Ba&ımsız 
Türkiye isteriz” diyenler aslında ba&ımsız Türkiye istemiyor. Çünkü Rusya ilân 
etmi$tir ki, (Common-Wealth) Komonvelt gibi; sosyalist olan memleketlerin i$i-
ne ben karı$ırım diyor. Yani ba$ka memleketlerin içi$lerine karı$mıyacaktı hani? 
Fakat, sosyalistse karı$ırım iç i$ine diyor, Çekoslovakya hâdiselerinden sonra. Sos-
yalist Türkiye istiyen aslında Sovyetlerin bizim içi$lerimize karı$aca&ı bir Türkiye 
istiyor demektir. Bunun ba&ımsız Türkiye ile ne alâkası var?

Muhterem senatörler, daha çok söyliyecek $ey var. Hakikaten, hemen hemen 
bugün memleketimizde mevcudolan bütün meselelere Yüce Senatonun de&erli söz-
cüleri temas etmi$lerdir. Sözlerimi; uzun saatler dinledi&iniz için, gayet tabiî ki, 
minnet ve $ûran duygularımla bitirmek isterim. Sadece müsaade ederseniz üç be$ 
dakika içerisinde bâzı $eyleri daha söylemek istiyorum.

1970... Yine bir on sene ba$lıyor. Bu yeni 10 senenin de&eri Türkiye için 
fevkalâda büyüktür. Atatürk’ün i$aret etti&i nokta muassır medeniyet seviyesine 
ula$maktır. Yabancı sermaye $öyle, özel te$ebbüs böyle, devletçilik $öyle, bunların 
hepsi bo$. Bir tek $eyde mâna var: Türkiye’yi biran evvel muassır medeniyet seviye-
sine ula$tırmak. Hedef bu, di&erlerinin hepsi vasıta. Mühim olan mesele, Devletin 
gücünü, özel te$ebbüsün gücünü, dı$ kaynakları memleketin menfaatine en uygun 
$ekilde kullanmak, biran evvel fukaralıktan kurtulup muassır medeniyet seviyesi-
ne ula$maktır. !$leri meydana getirirseniz bunu Devlet mi yaptı, özel te$ebbüs mü 
yaptı diye kimse sormaz size. 25 lira yevmiye verirseniz, Türk vatanda$ına 12 ay 
devamlı $ekilde bunu verirseniz yevmiyesi ikibuçuk liraya gelmiyen Türk köylüsü-
nün yevmiyesini 10 misli artırırsınız. Ev sahibi de olur, yer sahibi de olur, sigortası 
da olur, 55 ya$ına gelince tekaüt de olur, hayatının devamından korkusu olmaz, 
çocu&unu okutur.

"imdi bu iddiaların aksini ortaya korsanı ben, velhasılı kelâm A.P.’si geçen dört 
yıllık iktidarı zamanında ba$arısız olmu$tur mânası çıkar mı? Yoksa ba$arılı olmu$-
tur mânası mı çıkar. Yani $u iddialar do&ru ise A.P. si iktidarı ba$arısızdır, hayatının 
devamından korkusu olmaz. Çocu&unu okutmak için fonlar da olur. Hastaneleri de 
olur, her $eyi olur. Mühim olan mesele daha çok sayıda Türk vatanda$ına i$ bulabil-
mektir. Bunu yapmak için yani bir devreye giriyoruz, dedim. En büyük hedefimiz 
budur. Bu hedefin içinde her $ey vardır. Topyekûn bir ıslâhat hareketi kaçınılmaz 
hala gelmi$tir. Bunun hedefi Devleti bürokrasiden, israftan kurtarmak ve vatanda-
$ın i$ini daha çok görür hale getirmektir. Bu hedefe hiç kimse itiraz edemez. Bir-
takım doktrinlerle, dogmatik $eylerle u&ra$mayla lüzum yok. Türk Anayasası Türk 
rejiminin yapısını çizmi$tir. Büyüyen, geli$en, geni$liyen bir Türkiye’de bu Anayasa 



zaman zaman kifayet etmiyecektir. Hiçbir memleketin Anayasası kifayet etmemi$-
tir. Onun için, her memleketin anayasasında zamanlar içerisinde tadiller olmu$tur, 
Bunu Anayasaya kar$ı bir hareket gibi göstermeye de lüzum yoktur. Memleketin 
ihtiyaçları Anayasanın $u veya bu $ekilde de&i$tirilmesini gerektiriyorsa, bundan 
niçin kaçınılsın? Bir topyekûn ıslâhat hareketinden meclislerimizi, yargı organları-
mızı, icramızı, !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin tümünü daha iyi çalı$tıracak, daha az 
masrafla i$ görecek, daha az para ile daha çok i$ görecek, kaynakları daha iyi istika-
metlere çevirecek hale getirmeye mecburuz. Bunların e$i&inde bir topyekûn mobi-
lizasyona, yani bütün kaynaklarımızın, iç ve dı$ kaynaklarımızın, her türlü kayna-
&ın memleketimiz menfaatlerine en iyi kullanılacak $ekilde harekete getirilmesine 
ihtiyaç vardır. Bunun yanında istikrarlı, devamlı, dengeli ve rasyonel bir kalkınma 
hamlesinin devamına ihtiyaç var. Yeni bir ifade getiriyoruz. Bu zamana kadar hızlı, 
dengeli bir kalkınmadan bahsettik, istikrar içinde. "imdi, hızlı, dengeli kalkınmaya 
istikrar unsuruna ilâveten bir de rasyonalizasyon unsurunu getiriyoruz. Dı$ yar-
dımlar meselesinde sıkıntıya girece&iz. Bunu kar$ılamak durumuna girmesek bile, 
mütemadiyen borç almaktan memnun mu oluyoruz? Memleket, kalkınması için 
borçlanmaya mecburiyetimiz olmasa niye borç alalım? Var da paramız, onu bir ke-
nara koyup, gidip borç mu alıyoruz, ba$kasının parası tatlı mı geliyor bize? Böyle bir 
durum Memleketi bir an evvel bu noktadan, ileri noktaya götürmek mecburiyettir. 
Bunları, dı$arıya ba&lılık gibi $u, bu $eylerle izah etmek mümkün de&il. Türkiye’yi 
bir an evvel fukaralıktan ve i$sizlikten kurtarınız. Her $ey bu vartan toprakları üs-
tünde. Türkiye bir hukuk Devletidir. Gayet tabiî ki, gelen sermayenin yapılan fab-
rikanın gasbı gibi bir $ey dü$ünülemez. Türk Devleti itibarlı bir devlettir. Osmanlı 
!mparatorlu&unun bütün borçlarını ödemi$ geliyoruz. Ama hiç endi$e etmiyelim 
ki, teknoloji, sevk ve idare, her memleket ithal etmeye mecbur; yabancı sermayeyi 
sadece bir sömürü aracı olarak görmek do&ru de&ildir. Yabancı sermayeye sömürt-
meyin kendinizi, iyi kullanın, iyi alın, $artlarını iyi tesbit edin. !$inize gelene mü-
saade verin. Herkes gelip, hudut kapılarında vagon, vagon para ile bekliyor de&il. 
Sermaye hassas bir konudur. Parayı kimse sokakta bulmamı$tır. Hiç kimse getirip, 
itimat görmedi&i, kâr görmedi&i bir yere para yatırmaz. Kar$ılıklı menfaatin olma-
dı&ı yerde, i$ adamı yoktur. Esasen kar$ılıklı menfaatin olmadı&ı yerde mevcudolan 
i$ adamı i$ adamı de&ildir. Sizin i$inize yaramaz o. Onun içindir ki, büyük hedefle 
küçük hedefi birbirine karı$tırmıyalım. Büyük hedef, Türkiye’nin bir an evvel fuka-
ralıktan ve cehaletten kurtulmasıdır, bürokrasiden kurtulmasıdır, israftan kurtarıl-
masıdır, bir an evvel refahı ço&altmak meselesidir. "imdi, bu hedeflerimizin yani, 
1970 yılına nasıl giriyoruz devamlı olarak nüfusumuzun büyük bir kısmı tarım sek-
töründedir. Muhterem senatörler, dünyanın birkaç memleketli müstesna, tarımı 
bir endüstri haline getirebilmi$ memleket pek azdır. Bugün Sovyetler Birli&i tarımı 
bir endüstri haline getirememi$tir. Ama Hollanda, Birle$ik Amerika, !srail tarımı 
bir endüstri haline getirmi$tir, !talya, Fransa, Almanya getirmi$tir, derece derece 
farklı olmak üzere. Bulgun Sovyetler Birli&i de hâlâ dı$arıdan yiyecek maddesi al-
makla me$gul. Türkiye niye yiyecek maddesi alıyor? Türkiye 1966 senesine kadar 
ikiyüz milyon liralık ya& alıyordu. Bugün bunu almıyor. Trakya köylüsüne medyunu 



$ükranız. Ay çiçe&i 150 kuru$ dendi&i zaman Trakya köylüsü bize bol bol yetecek 
ayçiçe&i ya&ını istihsal etti. Türkiye geçen sene bu&day aldı, geçen sene 400 bin ton 
civarında elan ithalâtımız bu sene 850 bin ton civarındadır. Efendim, bir meseleyi 
halledemediniz. Türkiye’de tarım hava $artlarına ba&lı, Geni$ çapta hava $artlarına 
ba&lı. Fevkalâde geli$en bir yıl bir sam yeri ile maalesef tanesiz ba$aklarla memle-
ketimizi kar$ı kar$ıya bıraktı. Türk köylüsünün kendi tabiri ile, “boynu buruk ve eli 
belinde” kaldı, istedi&imiz neticeyi alamadık. Saman aldık, tane alamadık, ümide-
diyoruz ki, bir milyon ton ihraç edecek kadar bu sene bu&dayımız olur. Ama sam 
yelinden de bizi mesul tutarsanız, bu i$in içinden çıkamayız. Tarım geli$memi$-
tir, i$te ben neticeleri veriyorum. Henüz Türk tarımı üzerinde daha çok u&ra$maya 
mecburuz. Türk tanımının en mühim meselelerinden birisi ve ba$lıcası randıman 
meselesidir, kalite, pazarlama meselesidir. Bunlar pe$ pe$e gider. Ama 100 milyon 
dolarlık gübre kullanıp da bir netice alamazsak o zaman sıkıntıya dü$eriz. Tarım-
dan endüstriye vatanda$ı kaydırmaya mecburuz.

Toprak meselesi. Hesapları birçok kereler yapmı$tım, yine yapayım hesapları 
size. Türkiye’de, 500 dönümün üstündeki arazilerin yekûnu 17,5 milyon dönüm-
dür. Bunun 500 dönümünü ailelere terk ederseniz, geriye kalır 10 milyon dönüme 
yakın arazi, 100 er dönüm verirseniz 10 milyon dönümle 100 bin aileyi ancak ge-
çindirebilirsiniz. O kadar toprak verebilirsiniz. Bu topra&ı verece&iniz yerlerde 400 
dönümden, 300 dönümden a$a&ı toprakla bir aileyi geçindirmek mümkün de&il-
dir. Güney - Do&u Anadolu’da birkaç dönümle aile geçindirmek mümkün de&ildir. 
Mardin’le Gaziantep arasındaki ıssız ovalarda üç senede bir defa mahsul olur. Oraya 
gidecek vatanda$, ki denenmi$tir bunlar, bir mevsimde kaçar. Evvelâ oranın kendi 
ıstırabını ortadan kaldırmak lâzımdır. Yalnız içme suyu için Dicle ve Fırat arasında-
ki köylere, Adalet Parti iktidarı, 150 milyon lira para sarf etmi$tir. Bu para 1950-
1960 arasında sarf edilmi$ bulunan, ki bana nasiboldu o i$in bir kısmını yürütmek; 
bütün Türkiye için sarf edilmi$ 129 milyon liradan cem’an yekûn, 21 milyon lira 
daha fazlası yalnız Dicle ile Fırat arasındaki köylere sarf edilmi$tir. Yakınmanın bir 
mânası yok. Devletimizin, Milletimizin gücüne inanmaya mecburuz. Bunlar hayal 
de&ildir. 10 milyarlık bütçeden 26 milyarlık bütçeye gelmi$, iki milyar kesmi$iz, 24 
milyar lira, yine büyük para. 60 milyarlık yatırım hacminden be$ senede, ikinci be$ 
senede 119 milyara gelmi$iz, üçüncü be$ senede 200 milyara gelece&iz. Bunlar hep 
istikrarın, sulhun, iç barı$ın neticeleridir. Hiç kimsenin birtakım fantazi yollar ara-
masına lüzum yek. Demokrasi geli$meye mâni de&il. Birtakım, her derde derman, 
Lokman Hekim reçeteleri aramaya lüzum yok. Bunlar denenmi$ yollar. Batı bu yolla 
kalkınmı$, geliyor.

Toprak reformu olmadıkça bir $ey olmaz, diyenlere söylüyorum; Batı memle-
ketlerinin hiçbirisi toprak reformu yaparak kalkınmı$ de&ildir.

Kadastro olmadan toprak reformu olmaz, deniyor. Bu, do&ru de&ildir. Kadast-
ro olmadan toprak reformu yapan memleketler vardır. Bunlar kimdir, nedir, bilmi-
yorum; ama, belki Kastro yapmı$tır. Ama, zaten onun için tapu falan mevzuubahis 
de&il, O ayrı bir i$. Mülkiyet rejimine saygılı olmıya mecbursunuz. Türk Anayasa-



sının verdi&i haklardan birisidir. Hür te$ebbüse de saygılı olmıya mecbursunuz. 
Çünkü, o da Türk Anayasasının verdi&i hak. Mirasa da saygılı olmıya mecbursunuz, 
Türk Anayasasının verdi&i hak. Türk Anayasası, toplumcu bir Anayasa de&il, ferdi-
yetçi bir Anayasadır. Ama, sosyal devleti de ilkeleri içerisine almı$. Sosyal devlet ile, 
toplumculu&u birbirine karı$tırmıyalım; ayrı, ayrı $eyler. Pekâlâ bir plân dengesi 
içerisinde sosyal ihtiyaçlara inilebilir. Aslında iktisadi kalkınmanın hedefi, sosyal 
dertleri ortadan kaldırmaktır. Hükümet programımızda yeni sigorta sistemleri 
getiriyoruz. Sa&lık sigortası sistemi getiriyoruz, kademeli olarak. !$sizlik sigortası 
sistemi getiriyoruz. Âfetlere karsı birtakım sistemler getiriyoruz. Orman içinde, 
tarımda çalı$an i$çiye sigorta getiriyoruz. Sosyal Devlet, sigortayı her vatanda$ına 
te$mil edebilmi$ devlettir. Yükünü kısmen Devlet, kısmen vatanda$ beraberce kal-
dırır. Esnafa sigorta sistemi getiriyoruz. Her kasabaya ortaokul götürmek sosyal 
devletin icabıdır. Efendim, ö&retmeni yok. Olur. O da olur. Mühim olan mesele, 50 
tane çocu&u $ehirlere alıp okutmak yerine, 5.000 tane çocu&a okul imkânı vermek. 
Bunun içinden 500 tane mutlaka parlak zekâlı çocuk çıkacaktır. Gaye bunların yo-
lunu açmaktır. Onlar da olur. Bugün bütün bu islerin içerisinde $unları ifade etmek 
istiyorum: 

Sanayile$me hamlemizi ileriye götürmeye mecburuz. Tarımdan kurtulmı-
ya mecburuz. Ben topra&ın içinden geliyorum, bunun acısını bilirim. Benim gibi 
bilenleriniz bu sıralarda vardır. %70’i topra&a ba&lı bir memleketin zengin olma-
sı mümkün de&il. %70’i topra&a ba&lı kalkınmı$ bir memleket gösteremezsiniz. 
Topra&a ba&lı, kalkınmı$ memleketlerde topra&a ba&lılık, Birle$ik Amerika’da %10, 
Hollanda’da %10, !srail’de %7, Fransa’da %30, !talya’da %30-35. O seviyeye inecek-
siniz. Bu, kolay de&il. Bu bir transformasyondur. Tarımsal bünyeden endüstriyel 
bünyeye geçi$. Bunun $artları var. Ama, Türk toplumu endüstriyel bünyeye geçe-
bilecek güce sahiboldu&unu göstermi$tir. Dı$ ülkelere gönderdi&imiz 200 bin Türk 
vatanda$ı bugün Avrupa’nın en modern fabrikalarını çalı$tırmaktadır ve Avrupa 
bize büyük bir itibarla bakmaktadır. Yani, Avrupa’ya giden i$çimiz bizim endüstri-
yel topluma uyabilme kabiliyetimizin bulundu&unun yeni bir teyididir; kendi mem-
leketimizde kurup, i$letti&imiz fabrikaları ba$arı ile i$letmemizin verdi&i güven 
duygusuna ilâveten.

Muhterem senatörler, bir ihracat seferberli&i yapmıya mecburuz, ihracatımızı 
artırmak için yollar var. Bu seferberli&i yaptık. Yalnız bunlar devamlı i$lerdir. Ya$ 
meyva, sebze, orman ürünleri, hayvan mahsulleri, yarı mamul, mamul maddeler, 
gıda endüstrisi, mamul tarım ürünleri bugün için bizim a&ır sanayi mamullerimize 
varıncaya kadar ihracat mallarımız arasında görünüyor. "urasını, memnun olma-
nız için ifade edeyim, 5 kalem klâsik ihracat maddesi; tütün, pamuk, fındık, kuru 
üzüm; kuru yemi$lere ve maden cevherlerine ilâveten bugün 120 kaleme yakın 
endüstri mamulü ihracedilir hale gelmi$tir. Pamu&u, pamuk olarak satmak gayet 
yanlı$tır. Pamuk olarak satarsanız 1, ip olarak satarsanız 1.80, ham bez olarak sa-
tarsanız 2.40 alıyorsunuz. Binaenaleyh, yeni tekstil fabrikaları kuraca&ız; hem i$ 
sahası yaratma bakımından, hem de i$te pamu&u $urada bekletme, bu depoda bek-



let, $uradan ihracetme, buradan edememe gibi $eylerden kurtarmak bakımından. 
Nedir ki Türkiye henüz daha bir milyon ton pamu&a varmamı$. Bunu e&er Türkiye 
satamazsa o zaman Türkiye’nin birçok sıkıntıları var demektir. Yani, geli$me ümi-
dini kaybeder, Türkiye.

Muhterem senatörler, Türk tüccarının bugünkü durumu, daha ileri bir ticaret 
seviyesini kaldırma bakımından te$vike muhtaçtır. Nedenini söyliyeyim. Bugün 
Türk tüccarı, geni$ çapta ihracat yapan Türk tüccarı, ba$ka dı$ memleketlerdeki di-
&er firmaların aracılı&ını yapmaktadır. Bu de&ildir ticaret. Ticaret, gidip piyasalara 
yerle$mek ve o piyasalarda Türkiye’nin mamullerini satmaktır. 50 milyon dolarlık 
eti rahatça satabilirsiniz. Ama, bir tane frigorifik kamyonunuz yok. Bugün 140 tane 
var. Frinta$ "irketine $u kadar para verilmi$, 11 milyon. Frinta$ "irketi Devletin 
kurdu&u bir $irkettir. Bu frigofirik kamyonları i$leten bir $irkettir, endi$e edilme-
sin. Ankara’nın sokaklarında dahi Bulgaristan’dan, Macaristan’dan gelen kamyon-
lar görüyoruz. Ya$ üzüm, ya$ meyva, narenciye, deniz mahsulleri Türkiye’nin yeni-
den yatırım yapmadan ihracedebilece&i mallar arasındadır.

Ekonomimizi geni$ ölçüde uluslararası rekabet gücünden faydalandırmaya 
mecburuz. Gümrük duvarlarının arasında bir endüstri, müstehlikin sırtında yük-
tür. Hani halktan yana idik? Biz halktan yanayız diyorsunuz. Bize de diyorsunuz ki, 
özel te$ebbüsçüsünüz. Biz hal için özel te$ebbüsçüyüz, ba$ka kimse için de&il. Türk 
endüstrisi rekabet gücü kazanmak mecburiyetindedir, bu önümüzdeki 10 sene zar-
fında. Gerek kalite bakımından, gerek fiyat bakımından müstehlikin üstünde yük 
olan bir endüstriyi yürütmek mümkün de&ildir, daha do&rusu iktisadi kaynakla-
rımızı israftır. O, millî endüstri olacak, ama ekonomik kurallar içerisinde i$liyen 
bir millî endüstri. Bölgelerarası geli$mi$lik farklarını kaldırmıya mecburuz; asga-
riye indirmiye, hedef olarak kaldırmıya mecburuz. Tarımda daha çok istihsal elde 
etmiye mecburuz. Tabiî kaynaklarımızdan daha çok istihsale gitmiye mecburuz. 
"ehirle$me, önümüzdeki yıllarda bir problem haline gelecek. "ehirlerde ya$ıyan 9 
milyon vatanda$larımız 4-5 sene zarfında 14 milyona çıkacak. Rastgele $ehirle$me 
yerine plânlı $ehirle$me zaruretleri vardır.

Refahın tabana yayılması ve hizmetlerin köylüye, i$çiye, esnafa indirilmesi, ka-
sabaya indirilmesi de belli ba$lı hedeflerimiz arasındadır. E&itim ve sa&lık hizmet-
lerimizin indirilmesi, iktisadi ve sosyal kalkınmanın bir cüz’ü olan kültürel kalkın-
maya yeni bir istikamet ve $ekil verilmesi altyapı tesislerimizi büyüyen Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına göre ihtiyaç do&madan geni$letme zaruretleri, iktisadi Devlet Te$ek-
küllerimizi daha çok kaynak yaratır, daha çok ıslahat görmü$ hale getirme hedefle-
rimiz arasındadır. Bu hedefleri daha çok uzatmak mümkün, daha çok saatlerce ko-
nu$mak mümkün. Ortaya koydu&unuz hususları enine boyuna daha çok münaka$a 
etmek mümkün. Sabrınızı daha çok suiistimal etmiyece&im. Konu$mamı, hepinize 
mütalâa beyan etti&iniz için Hükümet programını emek sarf ederek tetkik etti&iniz 
ve görü$lerinizi, fikirlerinizi hangi istikamette olursa olsun esirgemedi&iniz için, 
bu kadar uzun bir müzakereyi dinlemek zahmetine katlandı&ınız için Sayın Ba$ka-
na ve Yüce Senatonun Sayın üyelerine $ükran ve minnet duygularımı ifade ile biti-



riyorum. Takdir Yüce Heyetlerindir. Bizim bütün arzumuz iyi niyetle, acık gönülle 
ve bütün gücümüzü kullanarak bu güzel yurdu biran evvel bir sınır ta$ından bir 
sınır ta$ma kadar imar ve in$a etmek ve mesut, bahtiyar insanlar diyarı yapmaktır.

Hepinize tekrar tekrar saygılarımı sunuyorum. (Alkı"lar)

BA$KAN — Te$ekkür ederiz Sayın Ba$bakan.

Muhterem senatörler, Hükümet programı üzerindeki görü$meler Sayın Ba$ba-
kanın konu$ması ile sona ermi$tir.

13 Kasım 1969 Per$embe günü saat 15,00’te toplanmak üzere birle$imi kapa-
tıyorum.

Kapanma Saati: 03,55



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Devre 3 Cilt 1 Birle!im 6 

Sayfa 169
12.11.1969 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM 
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂT!PLER: Memduh Ek"i (Ordu)
Kemal Ataman (Ankara)

Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA$KAN — Muhterem arkada$larım; $imdi Anayasanın 103’üncü maddesi 
gere&ince güven oylamasına geçiyoruz.

Gerek Anayasamız, gerek !çtüzü&ümüz güven oylaması için i$ari oy esasını 
vaz’etmi$tir. Fakat öteden beri vuzuhu sa&lamak ve bu yolda te$ekkül eden bir ana-
ne gere&ince daima güven oylaması açık oy suretiyle yapılmaktadır. Bu arada, bâzı 
arkada$larımız Riyasete müracaat ederek açık oylamanın isim okunmak suretiyle 
yapılmasını istemektedirler. Bu $ekilde yapılacaktır, ismi okunan sayın milletvekili 
lütfeder aya&a kalkarsa, tespit bakımından kolaylık olur. Aya&a kalkarak, “kabul”, 
“ret” veya “çekinser” diye iradesini beyan edecektir.

Güven oylamasına Mu&la’dan ba$lıyoruz.

(Mu#la milletvekillerinden ba"lanarak oylar tespit olundu)

BA$KAN — Oylama sonuçlarım arz ediyorum: Oylamaya 428 arkada$ımız 
i$tirak etmi$, 263 kabul ve 165 ret oyu çıkmı$tır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
"iddetli alkı"lar).

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Söz istiyorum efendim.

BA$KAN — Bir dakika Sayın Ba$bakan, ben sizi davet edece&im efendim.

Muhterem arkada$larım, dinleyici localarından tasvip veya ademi tasvibi ifade 
eden herhangi bir hareket yapmak mümkün de&ildir. Vazifeliler lütfen vazife yap-
sınlar, bu türlü kimseleri derhal salondan dı$arıya çıkarsınlar. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım, bu suretle Ba$bakan Sayın Süleyman Demirel tara-
fından kurulmu$ olan Bakanlar Kurulu güvenoyu almı$tır. Sayın Ba$bakan ve bü-
tün bakanları tebrik eder, çalı$malarında Hükümete ba$arılar dilerim. (A.P. sırala-
rından "iddetli alkı"lar)

$imdi Sayın Ba!bakan te!ekkür için söz istemi!tir. Buyurun Sayın Ba!-
bakan. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mec-
lisin sayın üyeleri, Hükümetiniz Yüce Meclisin güvenine mazhar olmaktan $eref 
duymaktadır. Bunun mânasının ve yükledi&i sorumlulu&un tam $uuru içindeyiz. 
!timat ve teveccühünüze lâyık olmaya bütün gücümüzle çalı$aca&ız. Destek ve mu-
rakabenizi esirgemeyece&inizden eminiz. Cenabı Allah’ın milletimize, memleketi-
mize ve onun hizmetinde olan Hükümetimize ba$arı yolunda yardımcı olmasını 
niyaz eder, Yüce Heyetinizi $ahsım ve arkada$larım adına $ükran duygularıyla ve 
saygı ile selâmlarım. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar)



Ba!bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak-
kında Anayasanın 103’üncü maddesi gere#ince güven oylamasının sonucu

(Güvenoyu verilmi!tir)

Program:  07.11.1969
Güvenoylaması:  12.11.1969
Üye sayısı:  450
Oy verenler:  428
Kabul edenler:  263
Reddedenler:  165
Çekinserler:  0
Oya katılmıyanlar:  22
Açık üyelikler:  0

(Kabul edenler)
ADANA 
Cevdet Akça lı, M. Salâhattin Kılıç, Ali Cavit Oral, Ahmet Topalo&lu, 
Hüsamettin Uslu, "evket Yılmaz

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adıyaman, Ali Avni Turanlı

AFYON KARAH"SAR 
Mehmet Rıza Çerçel, Hasan Dinçer Ali !hsan Ulubah$i, Kâzım Uysal

A%RI 
Nevzat Güngör

AMASYA 
Yavuz Acar, Salih Aygün

ANKARA 
Orhan Alp, O&uz Aygün, Sinan Bosna, Musa Kâzım Co$kun, Orhan Eren, 
Mustafa Maden, H. Turgut Toker, Aydın Yalçın, Ferhat Nuri Yıldırım, 
"erafettin Yıldırım, Mustafa Kemal Yılmaz

ANTALYA 
Hasan Akçalıo&lu, !hsan Ataöv, Süleyman Çilo&lu, Ömer Eken, Rafet Eker

ARTV"N 
Sabit Osman Avcı, Mustafa Rona

AYDIN 
Yüksel Menderes, Nahit Mente$e, Kemal Ziya Öztürk, !smet Sezgin, Fikret 
Turhangil



BALIKES"R 
!brahim Aytaç, Cihat Bilgehan, Mithat "ükrü Çavdaro&lu, Kemal Erdem, 
Ahmet !hsan Kırımlı, Osman Tarı, Mevlüt Yılmaz

B"LEC"K 
"adi Binay

B"NGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar, Mehmet Bilgin

B"TL"S 
Zeynel Abidin !nan

BOLU 
Nihat Bayramo&lu, Halil !brahim Cop, Ahmet Çakmak, Mehmet "ükrü 
Kıykıo&lu

BURDUR 
Ahmet Mukadder Çilo&lu, Mehmet Özbey

BURSA 
Ahmet Dallı, Cemal Külâhlı, Barlas Küntay, Ertu&rul Mat, Kasım Önadım, 
Mustafa Tayyar, Mehmet Turgut, Ahmet Türkel

ÇANAKKALE 
Kemal Ba&cıo&lu, Zekiye Gülsen, Mesut Hulki Önür, Refet Sezgin

ÇANKIRI 
Hazım Da&lı, Nurettin Ok, Arif Tosyalıo&lu

ÇORUM 
Yakup Ça&layan, Kemal Demirer, Abdurrahman Güler, !hsan Tombu$, Arslan 
Topçuba$ı

DEN"ZL" 
Sami Arslan, Fuat Avcı, Mehmet Emin Durul, Hasan Korkmazcan, Ali Uslu

D"YARBAKIR 
Behzat E&illi, Abdüllâtif Ensario&lu, Necmettin Gönenç, Sabahattin Savcı

ED"RNE 
!lhami Ertem, Veli Gülkan, Mustafa Harmancıo&lu

ELÂZI% 
Samet Güldo&an, Ömer Faruk Sanaç, Ali Rıza Septio&lu

ERZ"NCAN 
Hüsamettin Atabeyli, Sadık Perinçek

ERZURUM 
Sabahattin Aras, Turhan Bilgin, Rasim Cinisli, Rıfkı Danı$man, Naci 
Gacıro&lu, Cevat Önder, Fethullah Ta$kesenlio&lu



ESK"$EH"R 
Mehmet !smet Angı, Orhan O&uz, Seyfi Öztürk, Mehmet "emsettin Sönmez

GAZ"ANTEP 
Mehmet Kılıç, Erdem Ocak, Mehmet Lütfi Söylemez

G"RESUN 
Nizamettin Erkmen, Hidayet !pek, Abdullah !zmen, Mehmet Emin Turgutalp

GÜMÜ$ANE 
Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi

HATAY 
Halil Akgöl, Abdullah Cilli, Talât Köseo&lu, Ali Yılmaz

"SPARTA 
Hüsamettin Akmumcu, Ali !hsan Balım, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal,

"ÇEL 
Mazhar Arıkan, Kadir Çetin, Cavit Okyayuz, Turhan Özgüner,

Hilmi Türkmen

"STANBUL 
!brahim Abak, Sadettin Bilgiç, !lhan (Egemen) Darendelio&ra, Tekin Erer, 
Nuri Ero&an, Orhan Cemal Fersoy, Hasan Güngör, Mustafa Fevzi Güngör, 
Abdurrahman "eref Lâç, Osman Özer, Akgün Silivrili, !smail Hakkı Tekinel, 
Naime !kbal Tokgöz, Turgut Topalo&lu, Hasan Türkay, Mehmet Yardımcı

"ZM"R 
Mustafa Akan, "ükrü Akkan, Muzaffer Fazlı Arınç, Münir Daldal, Ali Naili 
Erdem, !hsan Gürsan, Nihad Kür$ad, "inasi Osma, Akın Özdemir, Orhan 
Demir Sorguç, Ali Naki Üner

KARS 
Lâtif Aküzüm, !smail Hakkı Alaca, Musa Do&an, Kemal Kaya, Veyis Koçulu

KASTAMONU 
Muzaffer Akdo&anlı, Orhan Deniz, Sabri Keskin, Mustafa Topçular

KAYSER" 
M. "evket Do&an, Hayrettin Nakibo&lu, Vedat Âli Özkan, Enver Turgut

KIRKLAREL" 
Mehmet Atagün, Feyzullah Çarıkçı, Hasan Korkut

KIR$EH"R 
Mustafa Kemal Güne$

KOCAEL" 
Cevat Âdemo&lu, Vehbi Engiz, Sabri Yah$i

KONYA 
Bahri Da&da$, Sezai Ergun, Mustafa Kubilay !mer, Necati Kalaycıo&lu, 



!brahim Etem Kılıço&lu, Baha Müderriso&lu, Özer Ölçmen, Tahsin Yılmaz 
Öztuna, Faruk Sükan

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmio&lu, Mesut Erez, !lhan Ersoy, Mehmet Ersoy,

Kemal Kaçar

MALATYA 
Ahmet Karaaslan, !smail Hakkı "engüler

MAN"SA 
Ertu&rul Akça, Süleyman Ça&lar, Mustafa Orhan Daut, C. Selçuk Gümü$pala, 
Hilmi Okçu, Vehbi Sınmaz, Kâmil "ahino&lu, Önol "akar

MARA$ 
Atillâ !mamo&lu, Veysi Kadıo&lu, Mehmet Zekeriya Kür$ad

MARD"N 
Esat Kemal Aybar, Abdülkadir Kermoo&lu, Abdülkadir Özmen, Abdurrahim 
Türk

MU%LA 
Adnan Akarca, Ahmet Buldanlı, !zzet Oktay

NEV$EH"R 
Hüsamettin Ba$er, Esat Kıratlıo&lu

N"%DE 
Muzaffer Naci Çerezci, Hüseyin Avni Kavurmacıo&lu, Haydar Özalp

ORDU 
Ata Bodur, Cengiz Ekinci, Hamdi Ma&den, Kemal "ensoy 

R"ZE  
Erol Yılmaz Akçal, Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Köseo&lu

SAKARYA 
Nuri Bayar, Ya$ar Bir, Güngör Hun, Mustafa Vedat Önsal

SAMSUN 
Talât Asal, Do&an Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Hüseyin Özalp, Bahattin 
Uzuno&lu, !smet Yalçıner

S""RT 
Zeki Çeliker

S"NOP 
Hilmi Biçer, Mustafa Kaptan

S"VAS 
Enver Akova, Kadri Ero&an, Tevfik Koraltan, Yusuf Ziya Önder



TEK"RDA% 
Nedim Karahalil, Mustafa Sabri Sözeri

TOKAT 
Hüseyin Abbas, !smet Hilmi Balcı, Osman Hacıbalo&lu, Mehmet Kazova

TRABZON 
Ahmet !hsan Birincio&lu, Necati Çakıro&lu, Ekrem Dikmen, Selâhattin Güven, 
Mehmet Ali Oksal

TUNCEL" 
Kenan Aral

URFA 
Mehmet Aksoy, Necmettin Cevheri, Mehmet Ali Göklü, Bahri Karakeçili

U$AK 
Orhan Dengiz, M. Fahri U&rasızo&lu

VAN 
Kinyas Kartal, Fuat Türko&lu

YOZGAT 
!smail Hakkı Akdo&an, Turgut Nizamo&lu, Ne$et Tanrıda&,

ZONGULDAK 
Fuat Ak, Ahmet Nihat Akın, Fevzi Fırat, Cahit Karaka$, Sadık Tekin 
Müftüo&lu, Kevni Nedimo&lu

(Reddedenler)
ADANA 
Fazıl Güleç, Ali Rıza Güllü, Melih Kemal Küçüktepepınar, Emir H. Postacı, 
Kemal Satır, Turgut Topalo&lu, Alpaslan Türke$

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıko&lu, Yusuf Ziya Yılmaz

AFYON KARAH"SAR 
Hamdi Hamamcıo&lu, Süleyman Mutlu

A%RI 
Abdülkerim Bayazıt

AMASYA 
Vehbi Me$hur, Kâzım Ulusoy

ANKARA 
Kemal Ataman, Hüseyin Balan, Orhan Birgit, Osman Bölükba$ı, !brahim 
Cüceo&lu, !. Sıtkı Hatipo&lu, Ahmet Sakıp Hiçerimez, "inasi Özdeno&lu, 
Emin Paksüt, Osman So&ukpınar, Suna Tural, Yusuf Ziya Ya&cı, Cengizhan 
Yorulmaz



ANTALYA 
Ömer Buyrukçu, Hasan Ali Gülcan

ARTV"N 
Abdullah Naci Budak

AYDIN 
Mehmet Çelik, M. Kemal Yılmaz

BALIKES"R 
Salih Zeki Altınba$, Mehmet Niyazi Gürer, Mehmet Nurettin Sandıkçıo&lu

B"LEC"K 
Mehmet Ergül

B"TL"S 
Kenan Mümtaz Akı$ık

BOLU 
Kemal Demir

BURDUR 
Nadir Yavuzkan

BURSA 
Nail Atlı, Sadrettin Çanga, !brahim Öktem

ERZ"NCAN 
Hasan Çetinkaya, Naci Yıldırım

ERZURUM 
Selçuk Erverdi, Gıyasettin Karaca

ESK"$EH"R 
"evket Asbuzo&lu, Bekir Sıtkı Karaca$ehir

GAZ"ANTEP 
"inasi Çolako&lu, Ali !hsan Gö&ü$ Muhittin Sayın

G"RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, !brahim Kayhan Naibo&lu

GÜMÜ$ANE 
Necati Alp, Nurettin Özdemir

HAKKÂR" 
Ahmet Zeydan

HATAY 
Mehmet Aslan, Hüsnü Özkan, M. Sait Re$a

"ÇEL 
Celâl Kargılı, Çetin Yılmaz



"STANBUL 
!smail Arar, Mehmet Ali Aybar, E$ref Derinçay, Hüseyin Dolun, Bahir Ersoy, 
Orhan Kabibay, Sezai Orkunt, Haydar Özdemir, M. Kâzım Özeke, !lhami 
Sancar, Necdet U&ur, Re$it Ülker, Lebit Yurdo&lu

"ZM"R 
Burhanettin Asutay, "eref Bak$ık, M. Hulusi Çakır, Co$kun Karagözo&lu, 
Talât Orhon, Kemal Önder

KARS 
Kemal Güven, Kemal Okyay, Osman Yeltekin

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyo&lu, Hasan Tosyalı

KAYSER" 
Tufan Do&an Av$argil, Turhan Feyzio&lu, Mehmet Türkmeno&lu, Mehmet 
Yüceler

KIRKLAREL" 
Beyti Arda

KIR$EH"R 
Mustafa Aksoy, Cevat Ero&lu

KOCAEL" 
Nihat Erim

KONYA 
!rfan Baran, Necmettin Erbakan, !hsan Kabadayı, Sadi Koça$, Orhan Okay, 
Vefa Tanır, Mustafa Üstünda&

KÜTAHYA 
Ali Erbek

MALATYA 
Hakkı Gökçe, Sami !lhan, Mustafa Kaftan

MAN"SA 
Veli Bakırlı

MARA$ 
Mehmet Özdal, !brahim Öztürk

MARD"N 
"evki Altında&

MU%LA 
Muallâ Akarca, Ali Dö&erli

MU$ 
Nimet A&ao&lu, Nermin Neftçi



NEV$EH"R 
Salâhattin Hakkı Esato&lu

N"%DE 
M. Nuri Kodamano&lu, Mevlüt Ocakçıo&lu

ORDU 
Memduh Ek$i, Ferda Güley, Ata Topalo&lu, Orhan Vural

R"ZE 
Sami Kumbasar

SAKARYA 
Barbados Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal

SAMSUN 
Ya$ar Akal, Mustafa Boyar, Kâmran Evliyao&lu, Nihat Kale, !lyas Kılıç

S""RT 
Mehmet Nebil Oktay, Âdil Ya$a

S"NOP 
Hilmi !$güzar, Tevfik Fikret Övet

S"VAS 
Vahit Bozatlı, Ekrem Kangal, Mustafa Kemal Palao&lu, Mustafa Timisi

TEK"RDA% 
Yılmaz Alpaslan

TOKAT 
!smail Hakkı Birler, Re$it Önder, Yusuf Ulusoy

TRABZON 
Mehmet Arslantürk, Cevat Küçük, Ahmet "ener, Ali Rıza Uzuner

TUNCEL" 
Hüseyin Yenipınar

URFA 
Necati Aksoy, Vehbi Melik

U$AK 
Adil Turan

VAN 
Mehmet Emin Erdinç, Mehmet Salih Yıldız

YOZGAT 
Abdullah Ba$türk, !smet Kapısız, Ahmet Celâl Sungur

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk, Bülent Ecevit



(Oya katılmıyanlar)
AFYON KARAH"SAR 
"evki Güler

A%RI 
Kasım Küfrevi

D"YARBAKIR 
Hasan De&er

GAZ"ANTEP 
!. Hüseyin !ncio&lu

"ÇEL 
Turhan Özgüner

"STANBUL 
Ferruh Bozbeyli (Ba$kan), !brahim Elmalı, Orhan Kabibay, Rıza Kuas

"ZM"R 
"evket Adalan

KARS 
Turgut Artaç

MALATYA 
!smet !nönü

MAN"SA 
Muammer Erten, Mustafa Ok

MARA$ 
M. Nejat Çuhadar

MARD"N 
Seyfi Güne$tan

MU$ 
Kasım Emre

S""RT 
Selâhattin Oran

S"VAS 
Hüseyin Çınar, Ahmet Durako&lu

TEK"RDA% 
Orhan Öztrak

ZONGULDAK 
Ahmet Güner



III. Demirel Hükümeti 
06.03.1970-26.03.1971



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Süleyman DEM!REL (Isparta) 06.03.1970-26.03.1971

Devlet Bakanı 
Refet SEZG!N (Çanakkale)  06.03.1970-16.07.1970 
Hasan D!NÇER (Afyonkarahisar)  29.07.1970-26.03.1971

Devlet Bakanı 
Hüsamettin ATABEYL! (Erzincan) 06.03.1970-26.03.1971

Devlet Bakanı 
Mehmet Turhan B!LG!N (Erzurum) 06.03.1970-26.03.1971

Adalet%Bakanı 
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 06.03.1970-26.03.1971

Milli Savunma Bakanı 
Ahmet TOPALO#LU (Adana) 06.03.1970-26.03.1971

"çi!leri%Bakanı 
Haldun MENTE"EO#LU (C.S. Mu&la Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971

Dı!i!leri%Bakanı 
!hsan Sabri ÇA#LAYANG!L (C.S. Bursa Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971

Maliye%Bakanı 
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 06.03.1970-26.03.1971

Milli E#itim Bakanı 
Orhan O#UZ (Eski$ehir) 06.03.1970-26.03.1971

Bayındırlık%Bakanı 
Turgut Ya$ar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971

Ticaret%Bakanı 
Gürhan T!TREK (C.S. Çankırı Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971

Sa#lık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet !hsan B!R!NC!O#LU (Trabzon) 06.03.1970-26.03.1971

Tarım Bakanı 
Mehmet !lhami ERTEM (Edirne) 06.03.1970-26.03.1971

Ula!tırma Bakanı 
Nahit MENTE"E (Aydın)  06.03.1970-14.12.1970 
Mehmet Orhan TU#RUL (C.S. Bilecik Üyesi) 04.01.1971-26.03.1971

Çalı!ma%Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski$ehir) 06.03.1970-26.03.1971



Sanayi%Bakanı 
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 06.03.1970-26.03.1971

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sabit Osman AVCI (Artvin)  06.03.1970-14.12.1970 
Nahit MENTE"E (Aydın)  14.12.1970-26.03.1971

Turizm%ve%Tanıtma%Bakanı 
Necmettin CEVHER! (Urfa) 06.03.1970-26.03.1971

"mar ve "skân Bakanı 
Mehmet Hayrettin NAK!BO#LU (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971

Köyi!leri%Bakanı 
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971

Orman Bakanı 
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 06.03.1970-26.03.1971

Gençlik ve Spor Bakanı 
!smet SEZG!N (Aydın) 06.03.1970-26.03.1971
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KÂT!PLER: !evket Do#an (Kayseri)
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Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Hükümet programını okumak üzere Sayın Ba$bakanı kürsüye da-
vet ediyorum.

Buyurun Sayın Ba$bakan. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta)- Sayın Ba$kan, Yüce Meclisin 
de&erli üyeleri.

1970 Bütçe Kanunu tasarısının Millet Meclisine sunulmasını mütaakıp, tasarı-
nın tümü üzerinde Millet Meclisinde cereyan eden müzakerelerin hitamında yapı-
lan oylama ile hasıl olan durum, Hükümet hakkında hukuki manada bir güvensizlik 
mahiyetini arz etmemekle beraber, Bakanlar Kurulu çekilmi$tir. Sayın Cumhurba$-
kanımız tarafından yeni Hükümetin kurulması görevinin Adalet Partisi Genel Ba$-
kanı olarak tekrar bana tevcih buyurulması üzerine, gerekli temas ve isti$arelerden 
sonra seçilen bakanların atanması, Anayasanın 102’nci maddesi gere&ince yüksek 
tasvibe iktiran etmi$tir. Seçimleri mütaakip te$ekkül eden Hükümetin, Adalet Par-
tisi seçim beyannamesine uygun programında ifade edilen hususlar, seçimlerle 
tecelli eden millet iradesinin izharında ve Yüksek Meclisin tasvibinde mündemiç 
direktifleri aksettirmesi itibariyle bugün de de&erini muhafaza etmekte ve hükü-
metimiz, bu programın tümü ile gerçekle$tirilmesi hususunda kendisini görevli 
saymaktadır. Bu itibarla $imdi huzurunuzda sunmakta oldu&um yeni program, 11 
Kasım 1969 tarihinde Yüksek Meclisin güvenoyu ile tasvip buyurulan program ile 
seçim beyannamemiz ve !kinci Be$ Yıllık Planla beraberce mütalâa olunmalıdır.

Sayın milletvekilleri,

Hükümetimizin faaliyet ve icraatına yön veren temel ilkelerden ba$lıcası, Ana-
yasamızın insan haklarına dayanan millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk Devleti 
nizamını bütün icaplariyle gerçekle$tirmek noktasında toplanmaktadır. Bu maksat-
la her türlü gayret ve itinayı göstermeye, gerekli tedbirleri almaya devam edece&iz. 
Memlekette huzur ve sükûnun devamlı bir $ekilde korunmasını, iktisadi hayatın 
istikrarlı geli$me ve kalkınmasını, Anayasanın sa&ladı&ı hak ve hürriyetleri teminat 



içinde i$ler halde bulunduracak bir güven ve istikrar ortamının bütün müessese ve 
$artlarıyle teessüsüne ba&lı görmekteyiz. Böyle bir ortamın devamında, Hüküme-
tin vazife ve sorumluluklarını takdir etmekteyiz. Bunun yanısıra, hiç $üphe yok-
tur ki, demokratik rejimin manevi ortakları ve ayrılmaz unsurları bulunan bütün 
müesseselerimize, siyasî partilere, hür basına da önemli vazifeler dü$mektedir. Biz 
demokrasinin gücüne ve faziletine inanıyoruz ve onun geli$mesinde iyi geleneklere 
kavu$masında iktidar gibi, muhalefetin ve bütün hürriyet müesseselerinin de haya-
ti menfaatleri oldu&unu müdrik bulunduklarını ümidediyoruz.

Demokrasimizin güçlendirilmesi; her $eyden evvel, yasama ve yargı organ-
larının, icranın özerk kurulu$ların, hulasa Devlet yapısının dokusunu te$kil eden 
müesseselerimizin mü$terek bir Anayasa ve temel nizam anlayı$ında mutabık hale 
gelmelerini gerektirmektedir.

Anayasamızın ilgili hükümleri, gerekçesi apaçık ortada iken; men$eini Anaya-
sadan alan hak ve hürriyetleri en sivri uçlara kadar sınırsız bir $ekilde açık sayan bir 
anlayı$ ve yine bu haklarla temel nizamın yıkılması gayretlerini mümkün ve hukuki 
gören bir tatbikat; Türk demokrasisinin güçlenmesine yardımcı olmıyacaktır.

Sayın milletvekilleri,

Biz; milliyetine, dinine, din ve vicdan hürriyetine ba&lı olmanın, Türk Milleti-
nin varlı&ında mevcut ve ayrılmaz bir unsur oldu&una inanıyoruz. Bu hakkı yasa-
larımızla beraber geleneklerimiz de korumakta ve ya$atmaktadır. Bu haklara mü-
dahale te$ebbüslerini, kanunlarımızla oldu&u kadar felsefemizle de reddeden bir 
zihniyetin temsilcileriyiz. Anayasamızın teminatı altında bulunan bu hakları en 
geni$ $ekliyle ve korkusuz kullanmakta olan milletimizin dini veya millî hisleri, bir 
tehlike sebebi olarak gösterilmez.

Biz Anayasamızın kendi kurdu&u temel nizam dı$ında herhangi bir doktrine 
ba&lı olmadı&ı inancını muhafazada devam etmekteyiz.

Güçlü bir rejime sahibolmanın ikinci $artını, demokratik nizamı güvensiz ve 
kararsız bir hale itme istidadını hazırlayan sebepleri önlemekte görüyoruz. Bunla-
rın ba$ında seçim mevzuatının ıslahı ve seçim takviminin yeniden tanzimi gelmek-
tedir.

Seçim takviminin yeniden düzenlenmesi, her yıl yeni bir seçime girmek su-
retiyle memleket sathına yayılan gerginli&in önlenmesi ve seçmenin seçimle olan 
ilgisinin canlı tutulması bakımından bir zaruret olmu$tur.

Siyasi istikrarı her yönü ile korumaya kararlı oldu&umuzu, içte ve dı$ta müna-
ka$a edilmez hale getirebildi&imiz nispette, milletimizin ve Yüce Parlamentomu-
zun ba$arılarını etkiliyecek hiçbir güç tasavvur etmiyoruz.

Beklenmedik ve istenmedik olayların a&ır baskısına ra&men, 1960-1970 devir-
leri arasında ula$tı&ımız merhaleyi, Parlâmento içinde tesisine muvaffak oldu&u-
muz ölçülü ve seviyeli ortamı korumanın, partiler arası iyi ili$kileri ve mücameleyi 
ayakta tutmanın, meselelerimizi memleket menfaatine en uygun $ekilde halletme 



yolunu aramanın, aramızdaki görü$ farkları ne kadar önemli olursa olsun, hepimiz 
için millî bir görev oldu&u inancını kesin olarak muhafaza etmekteyiz.

Muhalefetle iktidarın aynı bünyenin tamamlayıcı unsurları oldu&u görü$üne, 
her zaman oldu&u gibi ba&lıyız. Muhalefetin haklarına saygı gösterme yoluna ikti-
dar olarak nasıl ba&lı isek, muhalefetin de aynı $ekilde bir davranı$tan ayrılmıyaca-
&ı ümidini kaybetmemek istiyoruz.

!ktidar muhalefet münasabetlerinde münaka$a konularını, murakabe, hizmet 
ve istikrar sınırları içinde tutmanın, kısır çeki$melerden kaçınmanın; demokrasi-
mize, milletimize ve memleketimize faydalı tek çıkar yol oldu&una kaaniiz.

Yeni Anayasamızla do&mu$ ve millet rızasiyle gerçekle$mi$ geni$ hürriyetlerin, 
de&i$ik çevreler tarafından zaman ve kasıtlı kasıtsız a$ırılıklara yöneltilme istida-
dının sorumsuzluklarla dolu tezahürleri kar$ısında, bu görü$ ayrılıklarımızı, Par-
lamento içinde ve siyasî mücadelenin seviyeli ölçüleri çerçevesinde telife çalı$mak 
suretiyledir ki, bizlere dü$en görevin en iyi $ekilde yerine getirilebilece&i kanaatin-
deyiz.

Hükümetimiz, bu anlayı$ içinde, demokrasiyi güçlendirmek için alınması ge-
rekli tedbirleri partiler üstü bir mesele olarak görmektedir. Bunları gerçekle$tirmek 
için bütün partilerimizin kar$ılıklı iyi niyetlerle bir görü$ birli&ine varma imkânını 
ara$tırmalarını; bu önemli konuyu ba$arıya ula$tıracak en uygun yol telakki etmek-
teyiz.

Sayın milletvekilleri, Devleti topyekün müessir bir hale getirme ve bu müessi-
riyeti muhafaza ve idame etmenin, birçok $artlara ba&lı oldu&u bir gerçektir. Bun-
ların ba$ında, Devletin kendi emniyetinin ve kamu düzeninin sa&lam bir $ekilde 
korunması gelir. Bir memlekette emniyet ve asayi$ meseleleri sa&lam ve vatanda$a 
tam güven verecek $ekilde düzenlenmedikçe huzurdan söz etmeye imkân yoktur. 
Bunun hemen yanında adalet tevziinde isabet ve süratin sa&lanması, a$ırı cereyan-
larla hukukun içinde kalınarak yeterli bir $ekilde mücadele olunması, iyi i$liyen bir 
idare cihazının kurulmu$ bulunması gibi konularla kar$ıla$maktayız. Hükümetimiz 
bu anlayı$ içinde Devlet ve vatanda$ emniyetini korumak, asayi$ i$lerini düzenle-
mek, birçok eksikliklere ra&men feragatle çalı$an adli te$kilatımızı takviye ve teçhiz 
etmek, a$ırı cereyanları, hürriyetleri zedelemeden zararsız hale getirmek suretiyle 
Devletin tüm organlarında i$lerin daha çabuk, az masraflı ve verimli bir $ekilde yü-
rütülmesine kararlıyız. Bunun içindir ki, icranın müessir bir $ekilde i$leyebilmesini, 
bir taraftan idari bünyemizi temelden düzenlemekte, di&er taraftan kamu persone-
linin geçim $artlarını acil bir $ekilde ıslah eylemekte görüyoruz.

Bu maksatla giri$ilmi$ bulunan çalı$malarımızı süratle gerçekle$tirmenin ka-
rarı içindeyiz. !lk ele alaca&ımız i$, hazırlıkları hemen hemen tamamlanmı$ bulu-
nan Personel Kanunu tasarısının en kısa zamanda Meclislere getirilip kanunla$tı-
rılmasıdır.

Seçim beyannamemizde de önemle belirtmi$ oldu&umuz gibi, hürriyet ve re-
fahı bir arada gerçekle$tirecek sosyal adalete dayalı hür bir demokrasi nizamının 



samimi savunucusu ve uygulayıcısı olmak davasını benimsemi$ bulunuyoruz. Bu 
bakımdan bir taraftan demokratik bir düzen içzinde planlı kalkınmayı gerçekle$-
tirirken, di&er taraftan artan millî gelirden bütün vatanda$ların adil $artlar içinde 
faydalanmalarını, insan haysiyetine yara$ır daha yüksek bir hayat seviyesine kavu$-
malarını ve gelece&e güvenle bakmalarını sa&lıyacak sosyal tedbirlere millî kaynak-
larımızın müsaadesi ölçüsünde yer vermek azim ve kararındayız.

!ktisadi kalkınmanın yüksek bir geli$me hızı ile ve istikrar içinde yürütülmesi, 
bu hedeflere ula$mayı mümkün kılacak $ekilde Kalkınma Planının basiret ve has-
sasiyetle uygulanmasına ba&lıdır. Bu itibarla kaynak ve hizmet dengesini sa&lamak 
üzere millî gelirin istikrar içinde artırılmasına elveri$li istikamette iktisadi ve mali 
tedbirler alınmasına önem verece&iz. Bir taraftan tarım istihsalini ve tarımda ve-
rimlili&i artıracak tedbirler alınırken, di&er taraftan sanayile$meyi hızlandıracak, 
te$vik edecek ve yeni i$ sahaları açılması suretiyle istihdam seviyesini yükseltecek 
imkânlar sa&lanacaktır. Memleketimizin tabii ve maddi kaynakları yanında, insan 
gücü kaynaklarının geli$tirilmesini, hem kalkınmanın ba$arılı bir $ekilde gerçekle$-
tirilmesinin temel $artı hem de sosyal hayatta millî ahenk ve huzurun birbirini ta-
mamlıyan zaruri unsurları saymaktayız. Bu görü$le iktisadi yatırımlarla birlikte in-
san gücüne de&er verme&e yönelmi$ millî hedeflere ve ihtiyaçlara uygun bir e&itim 
sisteminin uygulanmasından geni$ faydalar elde edilece&ine kaani bulunuyoruz. 
E&itimin büyük vatanda$ kütleleri için fırsat e$itli&i içinde herkese açık ve yaygın 
bir hizmet haline getirilmesi suretiyle her Türk gencine e&itim imkânı sa&lanırken, 
bu hizmetin millî insan gücü potansiyelimizi kalkınma hedeflerine yöneltici bir va-
sıf ve seviyeye yükseltilmesi de, önemle ele alaca&ımız konulardandır. E&itim faali-
yetlerinin, istihdam ihtiyaçlarımıza uygun isnsan gücünün yeti$tirilmesi yanında, 
millî ümitlerimizin mihrakı olan Türk gençli&inin, bu ümitlere layık olacak $ekilde 
ve millî $uurumuzu yüksek seviyede tutarak e&itilmesi, Cumhuriyet hükümetleri-
nin önemle takip edecekleri millî bir dava te$kil etmektedir. Hükümetimizin, bir 
taraftan Milli E&itim hizmetleri çerçevesinde okul içi ve okul dı$ı e&itim program-
lariyle, di&er taraftan gençlik ve spor hizmetleri çerçevesinde zaman de&erlendirici 
spor ve kültür faaliyetleriyle, Türk gençli&inin bu istikamette maddi ve manevi ge-
li$me ihtiyaçlarına cevap vermek kararındadır.

E&itim sistemimizde hedef ve metotların, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına 
göre geli$tirilmesi ve gençli&in yeti$tirilmesi ile birlikte, millî kültürümüzün ve 
tarihi de&erlerimizin korunması ve ya$ıyan nesillere tanıtılması, kültür ve sanat 
alanında yaratıcı faaliyetlerin te$viki; Hükümetimizin üzerinde önemle duraca&ı 
konulardır. Milletimizin maddi ve teknik gücünü yükseltici çalı$maları tamamlıyan 
manevi ve kültürel gayretler desteklenecek, medeniyet ailesi içindeki geleneksel 
mevkiimizin muhafazası kadar millî istidadımızın yarataca&ı eserlerle de Türk mil-
letinin insanlık alemine yeni katkılarda bulunması te$vik edilecektir. Bu maksatla, 
bugün Milli E&itim Bakanlı&ının geni$ sorumluluk sahası içinde yer alan kültür i$-
leri için ayrı ve bir bakanlık kurulması öngörülmektedir. Maddi ve iktisadi bir muh-
tevadan ibaret olmıyan, ancak sosyal ve kültürel kalkınma ile birlikte gerçek mana-



sını kazanan millî kalkınmada, manevi ve sosyal hedeflerin ve tedbirlerin büyük 
önemine inanıyoruz. Vatanda$ı iktisadi bir faaliyetin sadece bir aleti ve hammad-
desi sayan materyalist görü$lerin kar$ısında olarak, maddi ve iktisadi kaynakları 
geli$tirici gayretlerin, manevi ve sosyal hedeflere ula$tırdı&ı ölçüde de&er ta$ıdı&ı 
kanaatindeyiz.

Bu mülâhaza iledir ki, milletimizin millî ve sosyal meselelerine büyük önem 
vermekte devam edece&iz. !ktisadi faaliyetlerin ancak gerçekle$me vasıtasını te$kil 
etti&i sosyal gayeleri elde etmek üzere, fakirli&i ortadan kaldırmak ve refahın taba-
na yayılmasını sa&lamak için mümkün olan bütün tedbirleri alaca&ız. Sosyal adale-
tin müessir metotları olarak emekle sermaye arasında ahenkli bir gelir da&ılımını 
düzenliyen toplu sözle$me rejimi ile vergi adaleti esaslarını, geni$letilmi$ sosyal 
hizmetlerden faydalandırmak suretiyle dar gelirli büyük vatanda$ kütlelerinin ya-
$ama seviyesinin yükseltilmesi tedbirlerini bir arada ve Kalkınma Planı çerçevesin-
de tatbik mevkiine koyaca&ız. !ktisadi gerçeklere ve millî ihtiyaç önceliklerine uy-
gun ve bütün zümre ve sınıfların haklarını âdil ölçüler içinde beraberce koruyan bir 
denge nizamının devamına önem vermekteyiz. Herkesin medeni imkân ve vasıta-
lara sahip, yarın korkusu ve gelecek kaygusundan uzak olarak ya$amasını, bölgeler 
ve sosyal zümreler arasındaki ahenkli dengenin ve millî huzurun $artı saymaktayız. 
Sa&lık ve e&itimle ilgili kamu hizmetlerinin, medeni nimet ve vasıtaların, yurdun 
her kö$esine ve çe$itli vatanda$ zümrelerinin aya&ına götürülmesi ve bunlardan ko-
layca ve e$it olarak faydalanılmasının sa&lanması, sosyal adalete uygun oldu&u ka-
dar, iktisadi gücümüzün ve millî refahı artırma gayesine de hizmet etmi$ olacaktır.

Devletimizin Anayasa ve Kalkınma Planı çerçevesindeki her türlü hizmetle-
rinde ba$arı elde edilmesi; iktisadî, sosyal kültürel hedeflerin tesbiti ve bu yolda 
gayretlere giri$ilmesi kadar, devlet faaliyetlerini müessir ve verimli kılacak surette 
te$kilat ve metotların geli$tirilmesine ve tesirli hale getirilmesine de ba&lıdır. Bu 
gerçek, millete hizmet yolundaki çalı$maları verimli kılabilmek için idarede geni$ 
bir ıslahat hareketini zaruri kılar. Mevcut ve sınırlı mali imkânlarla, milletimize 
daha çok ve daha iyi hizmet edebilecek $ekilde, devlet idaresinde ve di&er kamu 
müesseselerinde gerekli ıslahatı yapmak kararındayız. Aslında, memleketimizin 
bütün müesseseleri kar$ısında ıslahatçı bir görü$ ve felsefeyi benimsiyen Adalet 
Partisi iktidarı olarak, idari ıslahat tedbirlerini, bütün di&er ıslahat hareketlerinin 
hazırlayıcı ve gerçekle$tirici bir vasıtası ve çıkı$ noktası saymaktayız. Personel re-
formunu da içine alan idari reforma paralel olarak, e&itim metotlarının ıslahı, ada-
let cihazının daha ucuz ve süratli i$liyecek $ekilde düzenlenmesi, vergi sisteminin 
ve tatbik usullerinin gelir ziyanını önliyecek, verimi artıracak ve iktisadi kalkınmayı 
hızlandıracak âdil ölçülere kavu$turulması, kredi sisteminin, istihsali artırmaya ve 
sosyal adaleti daha geni$ ölçüde sa&lamaya matuf olarak ıslahı, tediye bilançomu-
zun düzeltilmesi için ihracatın geli$tirilmesi, topraksız veya yeter topra&ı bulun-
mıyan köylünün, imkânlar dahilinde topra&a kavu$turulması ve toprak veriminin 
artırılması yolundaki tarım reformu, ele aldı&ımız ba$lıca ıslahat konularıdır.



Sayın Milletvekilleri,

!ktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma, hükümetimizin anahedefidir. Bu hedefe 
ula$mak için millî menfaatlerimize uygun her kaynaktan faydalanaca&ız. Kalkın-
manın süratli, devamlı, âdil ve dengeli yapılmasına çalı$aca&ız.

Sanayile$memize bir hamle gücü verece&iz.

Tarımı, turizmi, madenlerimizi, ormanlarımızı ve di&er tabii kaynaklarımızı, 
kalkınmaya çok daha katkılı hale getirece&iz.

Büyük Türkiye enfrastrüktürünü te$kil edecek olan altyapı yatırımlarına de-
vam edece&iz.

Yurdumuzun eldeki imkânlara göre en hızlı $ekilde kalkınmasında; sanayile$-
me konusunda gösterece&imiz gayretlerin ve bu alanda elde edece&imiz ba$arının 
büyük ve önemli rolü olaca&ına inanmaktayız.

Bu amaçla, !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Planında öngörülen prensiplere göre, 
yurdumuzun hızla sanayile$mesini mümkün kılacak tarzda çalı$malara devam 
olunacaktır. Bu arada, yatırım malları imalatını geli$tirecek a&ır sanayi projelerine 
öncelik verilecek, ihracata yönelmi$ veya ithal ikamesi sa&lanan sanayi dalları des-
teklenecek ve güçlendirilecektir.

Sanayile$me alanındaki geli$meleri hızlandırmak bakımından faydalı olaca&ı-
na inandı&ımız kredi ve hammadde tedariki konularında, güven ve istikrar sa&laya-
cak yeni tedbirler getirilecektir.

Sanayi politikamızın uygulanmasında kamu sektörü ile özel sektör aynı ölçü-
lere tabi tutulacak özel te$ebbüsün Plan hedeflerine uygun olarak kuraca&ı sanayi 
tesislerinin te$vik olunmasına devam edilecektir.

A&ır sanayie yardımcı yan sanayi dallarının kurulması, montaj sanayiinde git-
tikçe daha çok yerli malzeme kullanılmasının gerçekle$tirilmesi, yeni kurulacak sı-
nai te$ebbüslerin dünya piyasalarında rekabet edebilecek ölçü ve kıstaslara uygun 
bulunması, sinai tesislerimizde dı$ pazarlara elveri$lili&i nispetinde yerli hammad-
denin kullanılmasına ve bunların yarı mamul veya mamul hale getirilerek ihracedil-
mesine, sınai kurulu$ların memleket sathına dengeli bir $ekilde da&ılmasına önem 
verilecektir.

Madenlerimizin ve petrol yataklarımızın aranması, rasyonel bir $ekilde i$letil-
mesi ve bu kaynakları de&erlendirici endüstrilerin kurulup geli$tirilmesi, ekonomi 
politikamızın uygulanmasında dikkat ve önemle üzerinde duraca&ımız hususlar 
arasında yer almaktadır.

Sayın milletvekilleri;

Açıklık, güvenlik ve e$itlik prensiplerine dayanan, tam rekabet $artlarının ger-
çekle$mesini hedef alan ticaret politikamızın uygulanmasına devam olunacaktır.

Bu politikanın icabı olarak temel mal ve hizmetlerde veya zaruri ihtiyaç mad-
delerinde fiyat istikrarını sa&lıyacak tedbirler titizlikle uygulanacak, taban fiyat po-



litikası ile tarım ürünlerinin de&erlendirilmesine itina edilecek ve büyük müstahsil 
kütlelerinin korunmasına matuf destekleme alımlarına devam olunacaktır.

Üretici ve tüketicilerin te$kilatlandırılması çalı$malarına devam edilecek ve bu 
amaçla kooperatiflerin ço&alması, yayılması, güçlendirilmesi temin edilecektir.

Sigorta sistemimizin, tarım sigortaları alanında daha geni$ ölçüde bir uygula-
maya imkân verecek, yurt kalkınmasına yararlı yeni yatırım kaynakları yaratacak 
$ekilde geli$tirilmesine çalı$ılacaktır.

Dı$ ticaret politikasının, ekonomik kalkınmamızın devamı bakımından büyük 
bir önem ta$ıdı&ına inanmaktayız. Bu amaçla ihracatı geli$tirici tedbirlere, dı$ tica-
ret politikamızda büyük a&ırlık verilecek, özellikle sanayi ürünleri ihracatının artı-
rılmasında büyük faydalar sa&lıyacak orta vadeli kredi vermekle görevli bir “!hracat 
ve Kalkınma Bankası” kurulacaktır.

!hraç mallarımıza, milletlerarası standartlara uygun ve dı$ pazarlarda aranılan 
vasıflar kazandırılması istikametindeki tedbirlere ve çalı$malara devam edilecektir. 
!hraç mallarımızın dı$ ülkelerde sürümünü artıracak her türlü pazarlama çalı$ma-
ları geli$tirilecek, bu konuda yeni tedbirler alınacaktır.

Ekonomimizin hızla geli$tirilmesi amaciyle, ithalat politikamızda, yatırım 
malları ve sanayiimizin muhtaçoldu&u hammaddelerin tedariki hususlarına büyük 
önem verilecek ve bunların ithaline öncelik tanınacaktır.

Sayın Milletvekilleri

Bu hedefleri gerçekle$tirmek için, !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Planında prensip-
leri tesbit edilmi$ olan, vergi, bütçe ve para politikasına göre; ekonomimizin enflas-
yon, resesyon, deflasyon gibi arızalardan uzak kalarak istikrar içinde geli$mesini, 
yurdumuzun hızlı ve sıhhatli kalkınmasını, artan millî gelirin vatanda$lar arasında 
âdil ve dengeli bir $ekilde da&ılımını mümkün kılacak bir mali politikanın takibine 
devam olunacaktır.

Bir süre önce yürürlü&e girmi$ bulunan yeni “Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanunu” hükümlerinden de faydalanılarak, bankalar ve kredi sistemi ye-
niden düzenlenecek, sermaye piyasasının kurulması, gönüllü tasarrufların te$viki 
gibi konularda tedbirler alınacaktır.

!ktisadi Devlet Te$eküllerinin kalkınmaya katkısını artırmak için bunların, el-
lerindeki imkânlardan daha çok faydalanılmasını ve yeni kaynaklar yaratmalarını 
temin edecek ıslahat tedbirlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, hayatını sermayesinden çok eme&i ile ka-
zanan i$çi, köylü ve çiftçi esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik ve sosyal $artlarını 
iyile$tirmek hususundaki çalı$malara titizlikle devam edecek; bu konuda yeni bir-
çok tedbirler getirecektir.

Sosyal adaletin; her $eyden önce herkesin kabiliyetine göre bir i$ bulabilmesi 
ve geçim seviyesine uygun bir gelir sa&lıyabilmesi imkânının teminat altına alın-



ması suretiyle gerçekle$tirilece&i inancındayız. Bu amaçla, plan hedeflerine uygun 
$ekilde istihdam imkânları artırılacak, sermaye ve emek ili$kilerinin yurdumuzun 
kalkınmasına ve vatanda$larımızın menfaatlerine uygun $ekilde yürütülmesindeki 
dikkatli çalı$malara devam olunacak, çalı$anların sosyal güvenlik $artlarını bugün-
künden daha iyi bir hale getirmek hususunda gereken her türlü tedbirler alınacak-
tır.

Yurt dı$ında çalı$an i$çilerimizin durumları ile yakından ilgilenmeye devam 
edece&iz.

Aynı $ekilde, köyün ve nüfusumuzun %70’ini te$kil eden köylü ve çiftçilerimi-
zin kalkındırılmasını, mümkün olan en kısa süre içinde refaha kavu$turulmasını, 
sosyal devlet anlayı$ımızın en tabii bir icabı saymaktayız.

Hükümetimiz, köylerimize medeni hizmetleri götürmeyi, köylüyü bu hizmet-
lerden yararlanacak iktisadi güce ula$tırmayı ba$ta gelen ödevlerinden biri sayan 
bir anlayı$ içinde bunları gerçekle$tirmek hususundaki çalı$malara aynı titizlikle 
devam edecektir.

Bu hedefe eri$ebilmek için köyle ilgili yol, su elektrik, e&itim, sa&lık, kredi, fiyat 
destekleme alımları ve çe$itli tarım hizmetlerinde yardımcı olmak gibi hususlarda, 
bundan böyle de Devletin imkânlarını ekonomimize en yararlı $ekilde kullanmaya 
itina gösterece&iz.

Tarım üretimin artırılması, ürünlerin sürüm ve satı$ı, uygun fiyatla de&erlen-
dirilmesi bakımından gerekli tedbirler alınacaktır. Köye hizmet götüren kurulu$lar, 
yılların tecrübelerinden faydalanılarak daha müessir yetki ve usullerle güçlendirile-
cek ve bu gayeye yönelmi$ çe$itli müesseseler arasında i$birli&i sa&lanacaktır.

Kötü hava $artları yüzünden ödeme gücünden yoksun kalan küçük çiftçileri-
mizin, yıllardır birikmi$ banka borçları faizsiz ve uzun vade ile taksite ba&lanacak-
tır. Böylece küçük çiftçilerimizin yeni kredi imkânına kavu$turulmu$ olacaktır.

Köylü ve çiftçilerimizi yakından ilgilendiren ve yurdumuz için büyük ve hayati 
bir önem ta$ıyan, tabii ve devamlı bir servet kayna&ı olan ormanlarımızın, millî 
ekonomimize en yararlı $ekilde korunması, geli$tirilmesi, i$letilmesi ve de&erlendi-
rilmesi ana hedefine yönelmi$ orman politikasına devam edece&iz.

Bu suretle, orman içinde ve kenarında ya$ıyan vatanda$larımıza daha iyi ge-
çim imkânlarının sa&lanması hedefinin $artları da aynı zamanda gerçekle$tirilmi$ 
olacaktır.

Sahillerimizde yer yer balıkçı limanları ile çekek yerleri gibi kıyı yapılarının bü-
yük sayıda in$asına devam olunarak sahil köylerimizde ya$ıyan vatanda$larımızın 
hayat $artlarının iyile$tirilmesine çalı$ılacaktır.

Sayın üyeler;

Yurt kalkınmasına emek ve alınteri ile büyük katkıda bulunan ve sosyal bütün-
lü&ümüzün korunmasında önemli görevleri olan esnaf ve sanatkârlarımızın iktisa-



di güçlerinin arttırılması, bunların daha iyi sosyal ya$ama $artlarına kavu$turulma-
sı ba$lıca hedeflerimizden biridir.

Çalı$ma düzenimizin bu hedefe ula$masını engelliyen tıkanıklıklar gide-
rilecek; kredi, hammadde, alet ve edevat, e&itim, pazarlama ve sosyal güvenlik 
imkânlarından yararlandırma gibi konularda, günümüzün de&i$en ve geli$en ihti-
yaçlarına uygun tedbirleri içine alan bir politikanın uygulanmasına devam edilecek 
ve yeni her türlü tedbirler alınacaktır.

Sayın milletvekilleri; Türkiye; hızlı bir $ehirle$me meselesi ile kar$ı kar$ıyadır. 
Düzensiz bir $ehirle$menin kontrol altına alınamaması halinde, çözümünde cid-
di zorluklar çekece&imiz durumlarla kar$ıla$ılması mukadderdir. Bunun içindir ki, 
imar ve iskân politikamızın hedefi, $ehirle$meyi düzenli bir $ekilde sa&lamak ve 
yerle$me merkezlerini medeni imkân ve vasıtalara kavu$turmak istikametine yö-
nelmi$tir. Bu maksatla, bölge ve il ölçüsünde kademeli bir yerle$meler a&ı kurma 
çalı$malarına hız verilecektir. Muhtelif $ehirler için yapılmakta olan metropoliten 
planlama çalı$maları tamamlanacak, buralarda sanayi bölgeleri kurulacaktır.

Hükümetimizin mesken politikasının temel hedefi; henüz ba$ını sokacak bir 
yuvaya kavu$mamı$ aileleri, me$ru ve hukuki yollardan ev sahibi yapmaktır. Devlet 
ve fert güçlerinin yanyana gelmesiyle vatanda$ın mesken ihtiyacının mümkün olan 
en kısa zamanda giderilebilece&ine inanmaktayız. Bu maksatla, mesken kredileri 
faizlerinin kısmen veya tamamen Devlet bütçesinden kar$ılanmasını mümkün kı-
lacak bir sistemi uygulamak kararındayız.

Bu arada, gecekondu yapımını nizam ve kontrol altına alan çalı$malarımıza da 
devam edece&iz.

Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, geli$tirilmi$ yapı sistemleri çalı$malarımızla ve 
bunların yanında aldı&ımız di&er sosyal ve ekonomik tedbirlerle gecekonduların ya-
pımı ve yayımı önlenirken, mevcut gecekonduların yol, su, kanalizasyon ve elektrik 
gibi kamu hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak amacını güden faaliyetlere 
hız verece&iz.

Di&er taraftan, tabii âfetler kar$ısında daha süratli ve güçlü olarak, âfetzade va-
tanda$ın yanında ve hizmetinde bulunmak kararındayız. Vatanda$ın güvenlik için-
de ya$aması ve felaket anında Devletin bütün imkânlariyle âfetzedelerin yardımına 
ko$aca&ından, kimseyi aç ve açıkta bırakmayaca&ından emin bulunması; bu konu 
ile ilgili çalı$malarımızın anahedefini te$kil etmektedir. Afet vukuunda; emniyet, 
sa&lık, ia$e ve geçici barınak gibi tedbirler manzumesi, yurdun en ücra kö$elerine 
kadar ula$acak tarzda yeniden düzenlenecek, ilgili kurulu$lar arasında koordinas-
yon sa&lanacak ve yardım tedbirleri süratle uygulanacaktır.

Afetler dolayısiyle ekonomik gücünü kaybetmi$ vatanda$ların, yeni yerle$me 
yerlerine modern, fenni ve sıhhi konutlara kavu$malarına ve ekonomik güç kazan-
malarına yardım edece&iz. Bu yardımların, büyük ölçüde kar$ılıksız olmasına çalı-
$aca&ız.



Sayın üyeler;

Bütün vatanda$larımızı sa&lık hizmetlerinden en geni$ $ekilde faydalandır-
mak, hizmeti vatanda$ın aya&ına götürmek, halkın sa&lık bilgisini artırmak, ko-
ruyucu hekimli&e öncelik vermek, tedavi hekimli&ini tamamlayıcı bir unsur olarak 
kabul etmek ve yürütmek, maddi imkândan yoksun olanlarla bakıma muhtaç, kim-
sesizleri, sakatları, küçükleri, ihtiyarları ve dar gelirli vatanda$ları parasız tedavi 
imkânlarına kavu$turmak, anahedefimizdir.

Kademeli olarak tatbik edilecek bir sa&lık sigortası sistemi geli$tirilecektir.

Sosyal ve ekonomik yönden çe$itli bölgelerde farklı geli$me $artları gösteren 
yurdumuzda, en kısa zamanda bu farklılı&ın ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin 
bütün bölgelerinin tüm olarak ça&da$ medeniyet seviyesine çıkarılması hedefimiz-
dir. Bu hususta özel bir önemle üzerinde durdu&umuz bir konu da, Do&u bölgesinin 
kalkınması meselesidir.

Bu sebeple, memleketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ait plan uygula-
nırken, geri kalmı$lı&ın yaygın ve tesirli oldu&u bölgeler arasında özel bir durumu 
olan bu bölgede e&itim, tarım, ula$tırma, sa&lık hizmetleri, elektrik enerjisi üretimi 
ve da&ıtılması, kredi politikasının uygulanması ve çe$itli yatırım ve kalkındırma 
projelerinin ve sulama programlarının gerçekle$tirilmesi gibi konularda özel ted-
birler alınmasını lüzumlu görmekteyiz.

Bu mülahaza ile kararla$tırılan tedbirler a$a&ıda sıralanmı$tır.

1. E&itim tesislerinin ço&altılmasına devam olunacaktır. Bu arada, bölgede ku-
rulmakta olan Atatürk Üniversitesi kurulu$unun tamamlanmasına gayret edilecek 
ve kurulmasına ba$lanılan Diyarbakır Üniversitesinin biran önce tamamlanması 
için gereken gayretler gösterilecektir.

2. Bölgede kurulmasına ba$lanmı$ olan yatılı bölge okullarının sayısı ço&altıla-
cak, bu okullara, ilkokuldan sonra yerine göre ortaokul veya sanat okulu kısımları 
ilave olunacaktır.

3. Bölgede kurulmasına ba$lanılan tarım, hayvancılık ve orman okulları ikmal 
olunacak ve sayıları artırılacaktır.

4. Bölgede yeniden teknik okullar ve yüksek teknik okullar açılacaktır.

5. Bölgenin ula$ım imkânları süratle geli$tirilecek, anayol $ebekesi tamamla-
nacak ve her mevsimde geçit verir hale getirilecektir.

6. Bölgede mevcut hava meydanlarına yenileri eklenmek suretiyle hava ula$ı-
mının $ümulü geni$letilecek ve senenin daha uzun bir süresince hava ula$ımı için 
gerekli tedbirler alınacaktır.

7. Bölgenin transit ula$ım imkânları artırılacaktır. Yeni transit ula$ım hizmet 
merkezleri ve hudut kapıları açılacaktır.

8 Anaula$ım $ebekesi dı$ında daha küçük merkezlere ve köylere ula$ım 
imkânları artırılacaktır.



9. Sa&lık hizmetlerinin sosyalizasyonunda görülen aksaklıklar giderilecektir.

10. "ehir ve kasabalardan ba$lamak üzere bölgedeki bütün merkezlere enter-
konekte $ebeke ula$tırmak suretiyle elektrik götürülecektir.

Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile di&er sular üzerinde kurulacak santrallerden 
bütün bölge fayalanacaktır. Sanayile$menin zaruri gere&i olan elektrik enerjisinin 
bölgeye yayılması, bölgenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olacaktır.

11. Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir kredi politikası kabul olunmu$tur. 
Bu politikanın tatbikine devam olunacaktır.

12 Bölgede yeni i$ imkânları yaratacak çe$itli tesislerin kurulmasına devam 
olunacaktır.

13. Bölgenin tabii kaynakları geli$tirmek suretiyle i$ imkânları yaratılacaktır. 
Bu arada maden, toprak ve su kaynaklarının ve ormanlarının geli$tirilmesine özel 
önem verilecektir.

14. Bölge için hazırlanmı$ bulunan özel hayvancılık projesinin tatbikatına de-
vam olunacaktır. Bu projenin tatbikatında hayvan besicili&inden ba$lıyan ve satı$a 
kadar devam eden her safhada ele alınacaktır. Bu cümleden olarak et kombinaları, 
süt tesisleri, yem fabrikaları, deri i$leme tesislerinin kurulmasına devam olunacak-
tır.

Hayvan yeti$tiricili&i ve hayvan ürünlerini kullanan i$letmeler, özel kredi $art-
lariyle te$vik edilecektir.

Kom$u ülkelere canlı hayvan ve et ihracına devam olunacaktır. Hayvancılıkla 
i$tigal eden köylü ve müstahsılın eline alın terinin kar$ılı&ının geçmesini sa&lıyan 
her türlü tedbire müracaat olunacaktır.

15 Bölgede, gıda ve istihlak maddeleri sanayii geli$tirilecektir. Esasen satınal-
ma gücü çok sınırlı olan bölge halkının istihlak etti&i bazı mamullerin uzak me-
safelerden ta$ınması önlenecek, böylelikle, hem yeni i$ imkânları açılmı$, hem de 
istihlak malları makul fiyatlarla bölgeden sa&lanmı$ olacaktır.

16. Bölgede, veteriner hizmetleri geli$tirilecek, bu hizmetler köylere kadar gö-
türülecek ve hayvan sa&lı&ı ile ilgili yeni merkezler açılacaktır.

17. Bölgede, ucuz yakacak tesisleri geli$tirilecektir.

18. Bölgenin hububat yeti$tirilmesine müsaidolmıyan kısımlarında her mev-
sim kâfi miktarda hububat bulundurulacak $ekilde, toprak mahsulleri hizmetleri 
geni$letilecektir.

19. Köylüye açılan zirai kredilerin daha verimli olması sa&lanacak, besi kredisi 
daha yaygın hale getirilecektir.

20. Büyük sulama programının tatbikatı hızlandırılacaktır.

21. Köy hizmetleri (yol, su, okul, elektrik) gittikçe geni$liyen bir program da-
hilinde yürütülecektir.



!çme sularından mahrum bölgeler, özel projelerle, çok kısa zamanda içme su-
yuna kavu$turulmaya devam olunacaktır.

22. Sanayi siteleri ve çar$ılar kurulmasına devam edilecektir.

23. Turizm geli$mesine hizmet edecek tesisler ço&altılacaktır.

24. Demiryolu ula$ımı, bölgenin merkezlerinde daha iyi hizmet edecek $ekilde 
ıslah olunacak, bu arada tren seferleri dizel lokomotiflerle yapılacaktır.

25. Topraksız köylünün topra&a kavu$turulmasına ve eline geçen topra&ı mu-
hafaza edecek $ekilde cihazlandırılmasına gayret sarf edilecektir.

26. Milli plan mefhumundan uzakla$mamak $artı ile ve bölgenin imkânlarını, 
ihtiyaçlarını daha ileri ölçüler içerisinde tesbit etmek maksadiyle ve elde edilen ne-
ticeleri millî plan $ümulü içinde kıymetlendirerek, Do&u Bölgesi için özel bir plan 
yapılacaktır.

27. Do&u kalkınmasında devamlılık ve sürati sa&lamak amaciyle, daha çok sa-
yıda teknisyenin, bölgede çalı$ması için gerekli tedbirler alınacaktır. Az geli$mi$ 
bütün bölgelerde hizmet gören her çe$it görevlinin, huzur içinde çalı$abilmesi 
imkânları hazırlanacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli Alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurdumuza yönelebilecek her türlü tehdidi kar$ılı-
yabilecek ve millî menfaatlerimizi koruyacak $ekilde ve aralıksız olarak cihazlanma-
sı için alınan tedbire devam olunacaktır.

Silahlı Kuvvetlerimizin, kendi kumanda zinciri içerisinde ö&retim, e&itim ve 
moral seviyesini daimi olarak yüksek tutmak için alınan tedbirlere devam edilecek-
tir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal hizmetleri, sürekli ve güvenilir bir $ekilde yü-
rütülecektir.

Silahlı Kuvvetlerimizin hazırda iskân edildi&i, sahalardaki tesislerin modern-
le$tirilmesine ve yeni kı$lalar, hastaneler ve e&itim tesisleri yapılmasına devam olu-
nacaktır.

"ehirlerden uzak birliklerin kuruldu&u yerlerden ve hudut karakollarından 
ba$lamak üzere giri$ilen subay ve astsubay lojmanları ile sosyal tesislerin yapımına 
devam olunacaktır.

Harb silah vasıtlarından memleketimizde yapılması mümkün ve lazım olanlar 
ile ilgili sanayiin geli$tirilmesi için özel bir program uygulanacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin te$kilat, personel ve e&itimini geli$tirecek tasarıla-
rın kanunla$masına çalı$ılacaktır.

Sayın üyeler;

Dı$ politika alanında faaliyetimizin istinadedece&i esaslar ve takibedece&imiz 
hedefler üzerinde de önemle durmak isteriz.



Dört yılı a$kın bir süredir izlenmi$ olan dı$ politikanın, millî menfaatlerimi-
zin kar$ılanmasında ve Türkiye’mizin milletler camiası içinde muteber ve nafiz bir 
mevki kazanmasında kaydetti&i ba$arıyı göz önünde tutan hükümetimiz, aynı is-
tikamette yapıcı faaliyet gösterecek ve icraatında çok yönlü ve barı$çı bir politika 
anlayı$ını hâkim tutacaktır. Açıklık ve devamlılık, Türk dı$ politikasının temel va-
sıfları olmakta devam edecektir.

Bu esaslara dayanan dı$ politikamızın her zamanki gibi en önemli hedefi, 
memleketimizin güvenli&ini en müsait $artlar içinde bulundurmak olacaktır.

Gerek bulundu&umuz bölgede, gerek dünyanın di&er taraflarında barı$ ve is-
tikrar sa&layıcı $artların do&masını ve muhafazasını kendi güvenli&imizle de ya-
kından ilgili oldu&unu müdrik olarak, bu vadide sarf edilecek çabalara destek ve 
yardımcı olaca&ız.

Devletler arasında barı$çı münasebetlerin geli$mesine ve i$birli&i zihniyetinin 
yerle$mesine katkıda bulunmaya devam edece&iz. Milletlerarası ili$kilerimizin ge-
ni$li&i ve derinli&ine geli$tirilmesine gayret edece&iz.

Batı ve Do&u âlemleri arasında gerginliklerin azalması ve ihtilaflı konuların 
zaman içinde halli maksadiyle sarf edilecek gayretlere, Türkiye de samimiyetle ka-
tılacaktır. Avrupa’da güvenli&in ve itimadın artmasının dünya barı$ı bakımından 
birinci derecede önem ta$ıyaca&ına inanıyoruz.

Nükleer silahları da kapsıyacak $ekilde $imdiye kadar gerçekle$tirilenlerden 
daha ileri ve tesirli silahsızlanma tedbirlerinin süratle alınmasının genel barı$ ve 
güvenlik davasına en gerçek katkıyı yapaca&ına inanmı$ olarak, bu alanda giri$ile-
cek her türlü yapıcı çabayı destekliyece&iz.

Birle$mi$ Milletler Te$kilatının, insanlı&ın daha iyi bir dünya nizamına kavu$-
ma arzusunun tahakkukunu sa&lıyacak müessiriyete kavu$turulması maksadiyle 
gayret sarfından Türkiye hiçbir zaman geri kalmıyacaktır.

Milletlerarası münasebetlerimiz içinde özel bir yeri olan ve insan haysiyetine 
önem veren bir demokratik felsefe ortaklı&ından ve siyasî ve askeri tesanüd ba&la-
rından kuvvet alan Batı memleketleriyle ili$kilerimizin yakın dostluk ve sıkı i$bir-
li&i havası içinde geli$meye devam etmesi; üzerinde dikkatle duraca&ımız bir husus 
olacaktır.

Bu meyanda Amerika Birle$ik Devletleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, !ngil-
tere, Fransa ve !talya ile ili$kilerimizin ayrı bir önem ta$ıdı&ını belirtmek isteriz.

Avrupa’da güvenli&in gerçek manada teessüsüne de&in, mensubu bulundu&u-
muz Batı aleminin güvenli&ini ve kıt’ada dengeyi ve istikrarı sa&lamak bakımından, 
NATO ittifakının müessir ve yapıcı bir rol oynamaya devam edece&ine inanıyoruz.

Milletlerarası münasebetlerimizin çerçevesini geni$letmeyi öngören çok yönlü 
bir politika anlayı$ı içinde Do&u âlemi dedi&imiz grupa dahil memleketlerde, Arap 
memleketleriyle, Asya-Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ikili ili$kilerimizi geli$-
tirmeye devam edece&iz.



Egemenli&e, ba&ımsızlı&a ve toprak bütünlü&üne saygı, hak e$itli&i ve içi$le-
rine karı$mama prensipleri dairesinde kom$u ülkelerle ili$kilerimizin gösterdi&i 
geli$menin devamına itina edece&iz. Bu meyanda Sovyetler Birli&i ve Balkan mem-
leketleriyle sıhhatli bir zemin üzerinde inki$af halinde bulunan münasebetlerin, 
dünyanın bu bölgesinde itimat ve anlayı$ havasının takviyesine önemli bir katkı 
sa&lıyaca&ına inanıyoruz.

Bütün Ortado&u memleketleriyle geli$en münasebetlerimiz çerçevesinde, !ran 
ve Pakistan ile RCD ve CENTO gibi te$ekküllerin sa&ladı&ı çok taraflı i$birli&i ze-
mininden de kuvvet alarak geli$me gösteren sıkı dostluk ve karde$lik münasebetle-
rimizin her sahada, bundan böyle de yapıcı ve semereli bir muhtevada sıkıla$maya 
devam edece&inden eminiz.

Çe$itli ba&larla ba&lı bulundu&umuz Arap memleketleriyle münasebetlerimi-
zin, son yıllarda kar$ılıklı arzu ve gayretle tesis edilen dostluk ve anlayı$ havası 
içinde ticari, iktisadi ve kültürel alanlarda geli$tirilmesi için gayret sarf edece&iz.

Arap-!srail ihtilâfında bugüne kadar takibedilen esaslara uygun bir politika 
izlemeye devam edece&iz. Ortado&u’da her ülkenin yararına sürekli bir barı$ın ku-
rulabilmesi için silah kuvvetiyle toprak kazancı sa&lanması ve çözümlerin emriva-
kilerde aranması gibi metotlara iltifat edilmemesi gerekti&i görü$ündeyiz.

Birle$mi$ Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmi$ 
bulunan kararların bölgede istikrarı ve âdil bir barı$ı tesise imkân verecek esasları 
ihtiva etti&ine inanıyoruz. Adil bir çözümün Arap memleketlerinin me$ru hak ve 
menfaatlerini gözetmesi gerekece&i kanaatindeyiz.

Günümüzdeki tehlikeli ihtilafın siyasî bir hal $ekline kavu$ması maksadiyle gi-
ri$ilecek her türlü te$ebbüsü desteklemek ve bize terettübeden gayreti göstermek 
kararındayız.

Milli dâvamız Kıbrıs meselesinin, Türk Cemaatinin ve Türkiye’nin hak ve men-
faatlerine uygun bir $ekilde halledilmesi hedefimizdir.

Kıbrıs konusunda meydana gelen yeni geli$meleri büyük bir dikkatle izlemek-
teyiz. Acı tecrübelerden geçildikten sonra ula$ılabilmi$ olan barı$çı müzakere or-
tamının korunabilmesi ve bu yoldan bütün ilgili tarafların yararına olacak nihai ve 
adil bir çözüme gidilebilmesi için Hükümetimiz kendine dü$en gayretleri gösterme-
ye devam edecektir. Ancak böyle bir sonuca varabilmek için bütün di&er tarafların 
da samimi ve yapıcı gayretlerini esirgememeleri gerekece&i muhakkaktır.

Kıbrıs meselesinde çe$itli yollar denenmi$tir. Sonuç ve ba$arı sa&lamıyan baskı 
metotlarına avdet suretiyle netice almak niyetlerinin çıkar yol olmadı&ının açıklık-
la anla$ılmı$ olması gerekir. Ba&ımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulu$ esasları ve 
mevcut denge çerçevesinde bir çözüme ula$ılması mümkündür. Hükümetimiz bu 
husustaki tutumunu sonuna kadar muhafaza edecektir.

Kıbrıs meselesinin kendi gerçeklerine uygun niyet ve vasıtalarla ve tarafların 
mevcut ve me$ru haklarına riayet suretiyle bir çözüme ba&lanması Kıbrıs’taki iki 



cemaat kadar Türkiye ile Yunanistan arasında da gerçek bir i$birli&ine ve iyi müna-
sebetlerin takviyesine imkân verebilecektir.

Hükümetimizin, $imdiye kadar oldu&u gibi bundan sonra da Cemaatimizin 
haklarının ve millî menfaatlerimizin gerektirdi&i azim ve irade ile ve milletimizin 
dileklerine ve temennilerine cevap verecek bir tutum ve $uur içinde hareket edece-
&inden asla $üphe edilmemelidir.

Sayın milletvekilleri,

Ticari ve iktisadi münasebetlerimizin Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına ve 
kalkınma davamızın gereklerine uygun bir düzeyde yürütülmesi amacımızdır. Di-
&er ülkelerle gerek ikili gerek çok taraflı olarak yürütülmekte olan ticari ve ekono-
mik münasebetlerimizin, bu hedeflere uygun $ekilde geli$tirilmesi için hiçbir gay-
ret sarfından geri kalmıyaca&ız.

!ktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel unsurlarından birini te$kil eden bilim-
sel ve teknik geli$me için gerekli kaynaklardan bir kısmının, iki ve çok taraflı teknik 
ve bilimsel dayanı$ma yoliyle sa&lanmasına büyük önem atfetmeye devam edece-
&iz.

Avrupa Ekonomik Toplulu&u ile ortaklı&ımız yeni bir dönemin e$i&ine varmı$ 
bulunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve politik önemi gün geçtikçe kıymet kazanan 
bu ortaklı&ın, menfaatlerimize en uygun $ekilde geli$tirilmesinin gayreti içindeyiz.

Bu anlayı$la yürümekte oldu&umuz Geçi$ Dönemine giri$ müzakerelerini müs-
pet sonuçlara ba&lamayı ümidediyoruz ve ula$aca&ımız bu ileri merhalenin olumlu 
$artları içinde ekonomimizin kazanaca&ı yeni dinamizmin kalkınma gayretlerimize 
önemli katkılarda bulunaca&ına inanıyoruz.

Ülkemizin gelece&ini büyük ölçüde ilgilendiren ortaklı&ımızı tam bir ba$arıya 
ula$tırmak üzere iktidar olarak gösterebildi&imiz her türlü gayrete devamla, kal-
kınma planımız çerçevesinde, sanayiimizin ve tarımımızın geçi$ döneminin $artla-
rına süratle ve kolaylıkla intibakını sa&lamak için, ekonomik, mali ve idari alanlar-
da gerekli olan tedbirleri almaya kararlıyız.

Sayın Milletvekilleri,

Huzurunuzda arz ve izah etmekte oldu&um siyasî icraat programımız, bizi 
millet iradesinin tercihlerinden iktidar vazifesine kadar getiren dürüst bir inanç 
disiplininin azimle devam ve teyidini ifade etmektedir. Kabul ve müdaafa etti&i-
miz prensipler ve siyaset felsefesi, Türk Milletinin yüz yıllar boyu birikmi$ hakiki 
ihtiyaç ve arzularından ilhamını almı$ köklü inançlara dayanmaktadır. Günün po-
litik $artlarının kolayca yön de&i$tirebilen heves ve e&ilimlere de&il, memleketimi-
zin gerçeklerine ve tarihi geli$imine uygun olarak, vatanda$ların sa&duyusundan 
ve vicdanından partimizin Programına ve Seçim Beyannamemize intikal etmi$ bir 
fikir ve dava manzumesidir.



Adalet Partisi iktidarı olarak memlekette emniyet, asayi$, huzur ve güven sa&-
layıcı bir hukuk Devleti ortamı içinde istikrarın daima savunucusu olduk. !nsan hak 
ve hürriyetlerine karı$ı saygılı dürüst bir idarenin memlekette iyi örneklerini ver-
dik. Demokratik rejimin tam bir açıklık içinde yürütülmesine büyük önem verdik. 
Haksızlı&ın, adaletsizli&in, e$itsizli&in, faziletsizli&in hiçbir zaman koruyucusu ve 
savunucusu olmadık ve olmayıca&ız. Vatanda$la idare ili$kilerinde, e$itlik, tarafsız 
ve âdil muamele esaslarını, her türlü iltimas, kayırma ve baskının önlenmesi için 
en kesin tedbirlerin, $imdiye kadar oldu&u gibi alınmasına ve hassasiyetle takibine 
devam olunacaktır. Bu tutumumuzun aksine davranı$lara hiçbir suretle müsamaha 
edilmiyece&ini bir kere daha açıkça ifade etmeyi vazife biliyoruz. "una inanıyoruz 
ki, ba$ta hür basın ve vatanda$ların hak arama hürriyeti olmak üzere, Anayasadan 
kuvvet alan müesseseler, bu memlekette hem dürüst idarenin, hem de vatanda$ 
haysiyetinin kar$ılıklı yeter teminatını te$kil etmektedir.

Öngördü&ümüz ıslahat tedbirleriyle Devlet çarkının daha iyi ve süratli i$le-
mesini sa&lıyaca&ız. Kırtasiyecili&i ortadan kaldırmak, Devlet dairelerini israftan 
korumak, Devlet !ktisadi Te$eküllerini daha verimli hale getirmek, birçok kamu 
hizmetlerinin yerinde ve süratle görülebilmesi için mahalli idareleri müessir yetki-
lerle teçhiz etmek hususlarında gerekli tedbirler alınacaktır.

Yüce Senatonun Sayın üyeleri;

Büyük Türkiye yolunda milletimizin dehasından, yurdumuzun imkânlarından 
ve rejimin faziletlerinden ümitsizli&e dü$mek için hiçbir sebep yoktur. Köklü ve 
tarihte hiçbir zaman silinmemi$ bir millete mensubuz. Çok çe$itli kaynak ve 
imkânları olan bir yurda sahibiz. Aziz vatanımızı koruma ve kalkındırma azmiyle 
yanan bir milletimiz var. Elinden tutuldu&u ve kendisine yol gösterildi&i zaman 
bu milletin yenemiyece&i hiçbir güçlük tasavvur edilemez. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

!nancımız odur ki, aziz milletimizle beraber hepimizin ruhunu saran büyük, 
mamur ve müreffeh Türkiye ideali etrafında ve bu ideale do&ru birlik ve beraberli&i-
miz, bütün aksine gayretlere ra&men, bugün her zamankinden daha kuvvetlidir. Ve 
gittikçe daha kuvvetlenecektir. Çünkü barı$ içinde daha mutlu ve müreffeh bir dün-
yaya do&ru ilerlemekte ve de&i$mekte olan insanlık ailesinin $erefli bir uzvu olarak 
Türk Milleti, ilhamını Büyük Atatürk’ten aldı&ı birlik ve beraberlik $uuru içinde 
medeniyet ve terakki sava$ının asil heyecanını duymaktadır. Mamur ve müreffeh 
büyük Türkiye idealinin gerçekle$mekte oldu&unu gösteren delilleri millet gör-
mekte, bu ideale hizmet edenlere güvenini esirgememektedir. Aslında kendi tarihi 
emellerinin ve yaratıcı gücünün eseri olan bütün bu hizmet ve gayretlerin sahipsiz 
kalmaması için aziz milletimiz bu hizmetlere layık evlatlarını seçmesini ve i$ ba$ına 
getirmesini bilmi$tir. !ktidarımızın da bu teveccühe liyakatini ispat ederek, büyük 
tarihi eserin daha da yücelmesi için $evkle hizmete devam imkânlarını yarataca&ına 
inanmaktayız. Hükümetimiz, Yüksek Meclisin güvenine mazhar oldu&u müddetçe 
milletimizi mutlu kılma, mamur, müreffeh ve güçlü Türkiye’yi in$a etme yolundaki 
programını gerçekle$tirmek için ba$arının teminatına kavu$ması olacaktır.



Sayın milletvekilleri,

Hükümetimizin, demokratik rejimin bütün icaplarına saygılı olarak ve tam bir 
açıklık içinde gerçekle$tirmeye çalı$aca&ı konuları Yüce huzurunuzda arz etmi$ bu-
lunuyorum.

Siyasi, iktisadi istikrar içinde ba$arıya ula$mamızı engelliyecek bir durum ta-
savvur olunamaz. Milletimizin gücünü ve azmini imkân ve kaynaklarımızla birle$-
tirerek büyük ve mutlu Türkiye hedefine ula$ma gayretlerinden uzak kalmamanın; 
bu çatı altına millet iradesiyle gelmi$ ve milletin kaderine birlikte el koymu$ bulu-
nan hepimiz için bir vatan borcu oldu&una samimiyetle inanıyoruz.

!$birli&i ve beraberlik ruhu içinde, istikrar, hizmet ve kalkınma devrini devam 
ettirmek kararındayız.

Hizmetlerimizin Türk milletine mutlu ve hayırlı olmasını ve bu kutsal amaçta 
Cenabı Hakkın cümlemize yardımda bulunmasını niyaz ediyorum.

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar)

BA$KAN — Hükümet programının okunması bitmi$tir.

Muhterem arkada$larım, $u andan itibaren Hükümet programının müzakere-
cine i$tirak etmek istiyen arkada$larımız, Ba$kanlı&a müracaat ederek veya bilâhara 
söz almak istiyenler de Kanunlar Müdürlü&üne müracaat ederek söz kaydettirebi-
lirler.

Muhterem arkada$larım Anayasamızın 103’üncü maddesi; programın okun-
masından iki tam gün geçtikten sonra program müzakerelerinin yapılaca&ını em-
retmektedir, iki tam gün, Salı ve Çar$amba günlerinin geçmesi suretiyle en erken 
Per$embe günüdür. Yüce Heyetiniz Per$embe günü ayrı bir birle$im yapmak üzere 
bir karar vermek suretiyle bugünü tesbit edeceksiniz.



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 9 Cilt 57 Birle!im 49

Sayfa 266-277
09.03.1970 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: "brahim $evki Atasagun
KÂT!PLER: Hüseyin Atmaca (Denizli)

Âdil Ünlü (Cumhurba!kanınca S.Ü.)
Açılma Saati: 17.30

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Sayın Ba$bakan Süleyman Demirel’i Hükümet programını oku-
mak üzere kürsüye davet ediyorum, Buyurun, Sayın Ba$bakan. (A.P. sıralarından 
sürekli alkı"lar) 

III. Demirel Hükümetinin Programı Millet Meclisinin 09.03.1970 tarihli 
53’üncü birle$iminde aynen okundu#undan metin tekrar alınmamı$tır.

Kapanma Saati: 18.00



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 3 Cilt 3 Birle!im 54 

Sayfa 430-541
12.03.1970 Per!embe

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

KÂT!PLER: Memduh Ek"i (Ordu)
Zeki Çeliker (Siirt)

Açılma Saati: 10.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Bugün, Pazartesi günü Yüce Heyetinize sunulmu$ olan Hükümet 
programının görü$melerini yapaca&ız. Bu görü$melerde grupları ve $ahısları adına 
söz alan arkada$larımın isimlerini sırasiyle okuyorum:

Turhan Feyzio&lu, Güven Partisi Grupu adına.

!smet !nönü, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına,

Cavit Okyayuz, Adalet Partisi Grupu adına.

"ahısları adına söz alan arkada$larımın da sırası $öyle:

Mustafa Timisi, Salâhattin Hakkı Esato&lu, Kenan Mümtaz Akı$ık, Ali Rıza 
Güllü, ibrahim Öztürk, !hsan Ataöv, Orhan Birpit, Ali Rıza Uzuner, Ahmet Buldan-
lı, Hüseyin Dolun, Alparslan Türke$, Hüseyin Balan, Mevlût Ocakçıo&lu, Hüseyin 
Yenipınar.

"imdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan Feyzio&lu’nundur.

Buyurunuz Sayın Feyzio&lu.

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sayın Ba$kan, sa-
yın milletvekilleri yeni Hükümet ve programı üzerinde Güven Partisi Grupunun 
görü$lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Bilindi&i gibi, seçimlerden sonra kurulan Demirel Hükümetine Güven Parti-
si Grupu güvenoyu vermemi$ti. Güvenoyu vermeyi$imizin sebeplerini, 10 Kasım 
1969 günü bu kürsüde, etraflıca açıklamı$tım. Hükümet programında yurt gerçek-
lerine aykırı eksik ve hatalı buldu&umuz hususlar vardı. Yıllardan beri yapılıp da 
tutulmıyan bâzı vaitlerin, hemen hemen aynı kelimelerle, tekrar edilmesini yeterli 
bulmamı$tık. Geçmi$ icraat ve tutumlariyle güvenoyuna lâik görmedi&imiz bâzı 
kimselerin Hükümet kadrosunda yer almalarını yadırgadı&ımızı da söylemi$tik. 
Aradan geçen kısa zaman Güven Partisi Grupunun tenkid ve endi$elerinin isabe-
tini teyidetmi$tir.



De&erli arkada$larım, Demirel Hükümetinin bütçe oylamasında azınlıkta ka-
larak çekilmeye mecbur olmasından, yeni Hükümetin aynı kadro ile ve esasında 
aynı program ile Meclis huzuruna gelmesine kadar geçen olaylar üzerinde ayrıca 
duraca&ız. Demirel Hükümeti ile iktisadi ve sosyal konularda iç ve dı$ politikada 
ayrıldı&ımız noktaları açıklıyaca&ız.

Bu tahlillere geçmeden önce Güven Partisinin bütün davranı$larına ve karar-
larına hâkim olan bâzı temel görü$leri, bir defa daha Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden, aziz milletimize arz etmek isterim.

Biz, bugünkü Hükümete muhalifiz, fakat demokratik rejime, hür anayasa ni-
zamına muhalif de&iliz. Her siyasi dü&ümün, her iktisadi ve içtimai derdin, hür de-
mokratik rejim kuralları içinde, çözülece&ine inanıyoruz. Büyük milletimizin irade-
sine ve Yüce Meclisin kararlarına saygılıyız.

Bugünkü iktidarın kar$ısında muhalefet ve murakabe vazifemizi tam bir dü-
rüstlükle yapaca&ız. Hiçbir iftiraya ba$vurmadan, fakat hiçbir gerçe&in gizli kal-
masına da imkân bırakmadan, seviyeli bir muhalefet partisine yakı$an tutum ve 
davranı$tan ayrılmıyaca&ız. (G.P. sıralarından Alkı"lar) Her zaman oldu&u gibi için-
den geçti&imiz buhranlı günlerde de Güven Partisi; “Aka ak, karaya kara” parolasına 
sadık kalacaktır. Her hangi bir buhranın, her hangi bir iktisadi sıkıntının çözüm 
yolunun demokrasi dı$ı maceralarda aranması, milletin ba$ına yeni dertler açılması 
demektir. Her türlü dikta macerasının Türkiye’ye gözya$ı, felâket, yokluk ve esaret 
getirece&ini bildi&imiz için, meselelere mutlaka demokratik usullerle çare bulun-
masından yanayız.

Türkiye’de her tartı$mayı, her $ikâyeti, her çözüm bekliyen meseleyi, hür dü-
zeni yıkma bahanesi saymaya kalkı$an demokrasi dü$manları vardır. Bunların bir 
kısmı kendilerini bilinçli ve aydın, milleti tamamiyle bilinçsiz sayarlar. Bunlar, mil-
yonlarca Türk vatanda$ının sa&duyusunu hiçe sayarak, kendilerine ezberletilen 
birtakım hayat ve çürük Marksist tekerlemeleri, ço&u zaman manasını bile kavra-
madan tekrarlayıp dururlar. Bunlar, kendileri için hürriyet talebederken, millet ço-
&unlu&unu hürriyetlerinden mahrum etmek isterler. Aslında, Türkiye’ye getirmek 
istedikleri düzen, kendilerini de hürriyetten mahrum edecektir, çünkü savundukla-
rı düzen, hakim oldu&u her ülkeyi bir büyük hapisaneye çevirmi$tir.

Demokratik rejim, elbette kusursuz bir rejim de&ildir. !nsan yapısı olan ve in-
sana dayanan her $ey gibi, demokratik rejimin i$leyi$inde de kusurlar görülecektir. 
Bu rejimde de haksızlıklar, adaletsizlikler, yolsuzluklar, nüfuz suiistimalleri, vazife 
ihmalleri olabilir, fakat hür ve açık bir rejimde hastalıkları, bünyeyi kemirip bitir-
meden, te$his ve tedavi etmek mümkündür.

Kapalı dikta rejimlerinde, her türlü yolsuzluk ayrık otu gibi yayılır, üstelik 
meydana da çıkarılamaz, hastalıklar, bünyeyi içten içe kemirir... Baskı ve tahak-
küm idarelerinde hataların zamanında görülüp frenlenemeyi$i, milletlere iç ve dı$ 
politikada çok pahalıya malolur. Baskı ve tahakküm idarelerinde halk sefalet çeker-
ken, mucizevi kalkınma edebiyatiyle gerçekler gizlenebilir, hatalar örtülür, $ahıslar 



putla$tırılır; insan aklı, hür münaka$anın fazileti, koca bir milletin sa&duyusu hiçe 
sayılarak, bir $ahsın kerametine bel ba&lanır. Diktatör, her zaman büyük adam de-
&ildir. Ço&u zaman diktatörün mevkii büyük, kendisi küçüktür, $öhreti kâziptir, al-
datıcıdır. Her diktatörlük idaresinde, dürüst, açık sözlü, $ahsiyetli insanlar zamanla 
bir kenara itilir, en iyi niyetli diktatör bile etrafının yava$ yava$ dalkavuklarla, $ah-
siyetsiz insanlarla sarılmasını önliyemez.

Diktatörün gölgesinde adam yeti$mesi güçtür. Öyle ki, tarihin belli ba$lı dik-
tatörleri sahneden çekildikleri zaman geride, eskiden dilimizde, “kaht-ı rical” adı 
verilen bir adam kıtlı&ı bırakırlar. Bir memleket için kıtlıkların en fenası, en tehli-
kelisi budur.

!nsan haysiyetine uygun tek idare tarzı, hür demokratik rejimdir. Uzun vâdede 
millî menfaatlere en uygun, en sa&lam, en verimli rejim hür demokratik rejimdir. 
Güven Partisi büyük vatanda$ kütlelerine ilgi gösteren, refah götüren, sosyal adale-
ti gerçekle$tiren rejimin de hür demokratik rejim oldu&una inanır.

Köylünün, i$çinin, küçük esnaf ve sanatkârın, emeklinin, dar gelirlinin, ge-
cekonduda oturan vatanda$ın reyine dayanan bir idare bu vatanda$ların derdiy-
le ilgilenmeye mecburdur. Türkiye’de köye hizmet götürülmesi, köyün rey hakkı-
na sahib olmasından sonra hızlanmı$tır. Türkiye’de i$çiye hak tanınması, onun 
te$kilâtlanmasına izin verilmesi, i$çinin sosyal güvenli&e kavu$turulması, iktidar 
ve muhalefetlerin i$çi dâvasiyle ilgilenmesi, hep i$çinin rey hakkına sahib olmasiyle 
ilgilidir.

Esnaf ve sanatkâra güven içinde çalı$ma ve hak arama imkânını verebilecek 
tek rejim, hür demokratik rejimdir. Bir memlekette hür te$ebbüsün huzur ve güven 
içinde geli$ebilmesi de, $ahısların ve keyfili&in yerine hukukun, hâkim olmasına 
ba&lıdır.

De&erli arkada$larım, dikta idareleri gösteri$lidir. Dı$tan bakıldı&ı zaman dikta 
idareleri cilâlıdır, yaldızlıdır, parıltılıdır. Ama bu idarelerin içyüzü yürekler acısıdır. 
Demokratik rejimde hür tenkid, $ahısların putla$tırılmasını önler, basın hürdür, 
gerçekleri yazar. "üphesiz, gerek söz hürriyetinin, gerek toplanma hürriyetinin, ge-
rek yazı hürriyetinin ve bütün hürriyetlerin kötüye kullanılması da, her demokra-
tik rejimde mümkündür.

Demokratik rejimde dürüst insanların da dedikodu ve iftiralara u&raması ka-
bildir. Ama, hür murakabenin i$ledi&i rejimlerde halka, “fazilet âbidesi” olarak gös-
terilen faziletsizlerin memleket kaderine hükmetmesi önlenmi$ olur. Demokratik 
rejimde iftira da, gerçek de er geç aydınlı&a kavu$ur.

Bu neticeye ula$ılabilmesi, bütün demokratik denetim yollarının açık tutulma-
sına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından i$letilmesine ba&lıdır. Gülün dikeni 
gibi, demokratik rejimin de, güçlükleri, sıkıntıları, bunalımları vardır. Demokratik 
rejimin hayat i$areti olan bu buhranları, çalkantıları ve gürültüleri diktatörlükle-
rin kahredici sessizli&ine tercih etmek lâzımdır. Bu sebeple, $imdiki Hükümetin 
demokratik yoldan de&i$mesi lüzumuna kesinlikle inanan Güven Partisi, tepeden 



inme usullerle, demokratik olmıyan yollarla hür düzenin yıkılmasını istiyenlerin de 
kar$ısındadır.

Fa$izmi ve Komünizmi yalnız hürriyetlerimiz için de&il, aziz milletimizin varlı-
&ı için de büyük tehlike sayıyoruz. Her vesile ile söyledi&im gibi, bir $ahsın veya bir 
avuç imtiyazlı idarecinin emrinde herkesin köle olaca&ı bir esaret rejimi istemiyo-
ruz. Bir karı$ topra&a, bir lokma ekme&e, bir satır yazıya, bir çift söze kafadaki dü-
$ünceye, yürekteki Allah sevgisine, huduttaki duaya kadar her $eye, bir avuç siyaset 
zorbasının hükmedece&i bir zulmün idaresi istemiyoruz.

Güven Partisi olarak, Türkiye’yi, ihti$am ve debdebe ile yoklu&un ve sefale-
tin yanyana hüküm sürdü&ü bir içtimai adaletsizlikler diyarı olarak da görmek is-
temiyoruz. Türkiye’nin hür ve tok insanların diyarı olmasını istiyoruz. Dâvamız, 
Türkiye’nin hürriyet içinde hem iktisadi refaha, hem de sosyal adalete kavu$ması-
dır. Bunun en iyi ve en emin $ekilde demokratik rejimle sa&lanaca&ına inanıyoruz.

De&erli arkada$larım, bugünkü Hükümetin icraatını, güvenoyu istiyen Demi-
rel Hükümetinin güven verici bir davranı$ içinde bulunup bulunmıyaca&ını de&er-
lendirirken, en ba$ta içtimai adalete en çok muhtacolan köylü vatanda$larımızın 
durumu üzerine Yüce Meclisin dikkatini çekmek isterim.

!çtimai adalet denince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetlerin her-
kesten önce Türk köyünü ve köylüsünü dü$ünmesi lüzumuna inanıyoruz. Çünkü, 
Türkiye’de en büyük sıkıntılara katlananlar, kabul etmek lâzımdır ki, sanayi i$çile-
rinden çok daha güç $artlar içinde bulunanlar, köylü yurtda$larımızdır.

Köylünün mahsulünü ve alınterini de&erlendirmek, tarımdan geçinemiyen nü-
fusa ba$ka sahalarda i$ alanları bulmak, orman köyleri ve mahrumiyet bölgeleri 
de dâhil olmak üzere, bütün köylere medeni hizmetleri ula$tırmak, tarım i$çilerini 
memleket $artlarının ve tarım sektörünün özelliklerini hesaba katarak hukukî gü-
venli&e kavu$turmak, yapılacak i$lerin ba$ında gelir.

Öte yandan sosyal adalet deyince, küçük esnaf ve sanatkârlarımızın yıllardan 
beri kendilerine vadedilen sosyal güvenli&e kavu$turulmaları ba$ta gelen bir ihti-
yaçtır. Tarımda çalı$anların da, küçük esnaf ve sanatkârların da sanayii i$çileri gibi, 
biran önce hastalık, kaza, ihtiyarlık gibi hallerde sigorta güvenli&inden yararlanma-
ları, be$ yıldan beri bir plân ve program hükmü haline gelmi$, fakat icraat sahasına 
intikal etmemi$ hususlardandır.

De&erli arkada$larım, refaha giden yol, sınıf kavgasından, kı$kırtmacılıktan, 
ya&ma te$vikçili&inden, mülkiyet ve kazanç dü$manlı&ından geçmez, iktisadi refa-
ha ve sosyal adalete, milliyetçi ve ıslahatçı bir tutumla eri$ilebilece&i inancındayız.

Türkiye’nin, son Hükümet buhranından önce de, çözülmeye muhtaç çok önem-
li iktisadi ve sosyal meseleleri vardır. Buhran, güvenoyu ile çözülse de bu meseleler 
var olacaktır. Hükümet güvenoyu almasa ve yeni bir Hükümet kurulsa da, kurula-
cak her hangi bir Hükümet $üphe edilmesin ki, bu önemli iktisadi ve içtimai dert-
lerle kar$ı kar$ıya kalacaktır. Nedir bu meseleler ve bugün Yüce Meclisten güvenoyu 
istiyen Hükümetin, bunları gerekli ciddiyetle ele alıp çözece&ine güvenebilir miyiz?



"imdi, mümkün mertebe daha evvelki müzakerelerde söylenen hususları tek-
rardan kaçınmaya veya bunları özetlemeye çalı$arak fakat, hiçbir önemli memle-
ket dâvasını da bu kürsüde zikredilmeden, unutulmu$ bir $ekilde bırakmıyarak, bu 
dâvaları bir bir dikkatlerinize arz etmek istiyorum.

De&erli arkada$larım, Demirel Hükümetlerinin bilançosu, her yıl artarak gi-
den bir tempo ile bütçe açıkları ve devamlı olarak yükselen Hazine açıkları $eklinde 
kar$ımıza çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de ba$lıca $ikâyet konusu olan hayat pahalı-
lı&ının temelinde de, ihracat tıkanıklı&ının temelinde de, maliyet yüksekli&inin, dı$ 
ödeme dengesizli&inin temelinde de, ba$lıca sebeplerden biri olan sıhhatsiz bütçe 
politikası, açık bütçe politikası yatar.

Güven Partisi Grupu, 1968 de getirilen bütçenin 1,5 milyar lira açık verece&ini 
söylemi$ti. Hükümet, açık yok, diyordu. Bir yıl sonra resmî rakamlar, Güven Partisi 
Grupunun iddia etti&i gibi, 1,5 milyar lira açık oldu&unu meydana çıkardı. 1969’da 
Güven Partisi Grupu, getirilen bütçenin 2,5 milyar açıkla kapanaca&ını bu kürsüde 
ifade etmi$ti; Hükümet açık yok diyordu. Bir yıl sonra bizzat Hükümetin imzası 
ile yayınlanan resmî belgeler, 1969 bütçesinin de, evvelce iddia etti&imiz gibi, 2,5 
milyar açıkla kapandı&ını ortaya koydu.

1970 yılı Bütçesi de, samimiyeti bakımından, bize inandırıcı görünmemi$ti. 
Bunun gerekçelerini Yüce Meclis huzurunda 11 "ubat günü arz etme imkânını bul-
duk. 1970 yılı Bütçesinin, iki milyar lira civarında olaca&ı resmî a&ızlarca da kabul 
edilen ek finansman ihtiyacının, yani açı&ının, âdil olmıyan bâzı tedbirlerle kapa-
tılmasından ve vergi yükünün, vasıtalı vergiler yoluyla, hayatı pahalıla$tırıcı istika-
mette yine vatanda$ kütlelerine, müterakki olmıyan bir $ekilde da&ıtılaca&ından 
endi$e etti&imizi belirttik.

Sürüp giden bütçe açıkları, Hazine açıklarını da artırmı$tır. Hazine açı&ı 
1963’te bir milyar lira iken, 1969 yılının sonlarına do&ru bu miktar bir milyar li-
radan 5,5 milyar liraya yükselmi$tir. Bu Hazine açı&ı yüzündendir ki Devlet bugün 
yaptırdı&ı i$in bedelini diyemez, satınaldı&ı bir malın bedelini ödiyemez durum-
dadır. Bu yüzdendir ki, Devletten alaca&ı olan ve alacakları, Bakanların imzası ile 
yetkili imzalarla ödeme emrine ba&lanmı$ olan vatanda$lar vardır ki, Devletten bu 
kanuni alacaklarını tahsis edebilmek için nüfuzlu mutavassıtlar aramaya, daireler-
de haftalarca, aylarca u&ra$maya mecburdurlar. Bu durum hazindir ve Devletin iti-
barı bakımından elem vericidir.

Bugünkü iktidarın, i$ba$ında kalmaya devam etti&i takdirde, yıllardan beri or-
taya kondu&u halde kulak vermedi&i bu gerçeklere bundan sonra kulak verece&i ve 
bütçe açıklarını âdil ve sıhhatli yollardan kapatma çarelerini getirece&i hususunda 
yeteri kadar itimat sahibi olamıyoruz.

Türkiye’de plânın ilân etti&i vergi politikasının temeli, vasıtalı vergilerin vasıta-
sız vergilerle mukayese edildi&inde oranlarının durmadan yükselmesini önlemek-
tir. Müterakki esaslar dairesinde uygulanması güç olan ve bâzı hallerde âdil olsa 
bile birçok hallerde pek adaletsiz sonuçlar do&uran vasıtalı vergilerin miktarının 



durmadan yükselmesi, aslında Adalet Partisinin ilân etti&i programa da aykırıdır, 
Meclise getirdi&i plâna da aykırıdır, her yıl tekrarladı&ı yıllık program hükümlerine 
de aykırıdır, Hükümet programlariyle millet önünde giri$ti&i taahhütlere de aykı-
rıdır. Ama, yıllardan beri yapılan $ey, hep Vasıtalı Vergilerin artırılması olmu$tur. 
1970 bütçesi, reddedilen 1970 bütçesi de açı&ın tamamını, i$te “oranlan yükselmi-
yecektir” diye söylenen bu Vasıtalı Vergilere yüklemeyi öngörüyordu. Bu itibarla, 
esasen adaletsiz olan vergi politikasını biraz daha adaletsiz hale getiriyordu.

Türkiye’nin bugün kar$ı kar$ıya bulundu&u ve kuvvetli bir Hükümetin elin-
de çözüme kavu$abilece&ine inandı&ımız temel dâvalarından biri de dı$ ekonomik 
ili$kilerinin içinde bulundu&u güçlüklerdir. Türkiye’nin kalkınma çabalarında en 
önemli dar bo&az, dı$ ödeme dengesizli&idir. !hracatımız son yıllarda tehlikeli bir 
duraklama içindedir ve plân hedeflerinin gerisinde kalmakta, ithalâtımız hızla yük-
selmektedir. Dı$ ticaret açı&ımız, görünmiyen kalemlerde açık vermek suretiyle, 
büsbütün büyümektedir. Turizmde açık vermek suretiyle, görünmiyen kalemlerin 
ümit verici bir kayna&ı olması lâzımgelen turizmde açık vermek suretiyle dı$ ticaret 
açı&ımız küçülmemekte, bilâkis büyümektedir.

!thalâtın her yıl ortalama %7,4 artması, ihracatın her yıl ortalama %7,2 ora-
nında artması plânın emri oldu&u halde, son yıllarda plânın bu hedeflerinden 
uzakla$ılmaktadır. Bütçe müzakerelerinde çok etraflı olarak izah etti&imiz bu konu 
üzerinde Yüce Meclisin fazla vaktini almak istemiyorum. Ancak, 1968 yılında ih-
racatımızın ilk defa olarak, plân hedefinin gerisinde kaldı&ını hatırlatmak isterim. 
1963’ten bu yana, plânlı dönemde daima plân hedefine ula$mı$ ve plân hedefinin 
üstüne çıkmı$ olan ihracatımızın, 1968 yılında tehlikeli $ekilde plân hedefinin al-
tında kaldı&ı malumdur. 1969 senesinde dü$ük bir temelden hareket etmek sure-
tiyle bir miktar ihracat artı$ı sa&lanmı$ ise de, yine 1969 yılı için plânda öngörülen 
ihracat hedefine ula$ılamadı&ı bir gerçektir.

Bu $artlar altında Türkiye’de bugün hazin bir $ekilde 1968’in ve hemen ona 
takaddüm eden yılların dertlerini hatırlatan transfer gecikmeleri ba$göstermi$-
tir. Yüz milyonlarca dolarlık dı$ ödemeler Merkez Bankasında sıra bekler haldedir. 
Transfer güçlükleri yüzünden Türkiye’de ithalât tıkanıklıkları, hammadde darlıkla-
rı vardır. Türkiye’de ö&rencilerin, ö&retmenlerin yürümesinden sonra sanayicilerin 
“hammadde bulamıyoruz” diye yürüyü$ yapması gibi bir garabet ba$göstermi$tir. 
Hammadde darlıkları yüzünden i$yerlerinde çalı$ma temposunu yava$latan, vardi-
yaları azaltan, bir kısım i$çilerin i$ine son veren, üretim temposunu gev$eten sana-
yiciler vardır.

Bütün bu gerçeklere vaktiyle dikkat çekilmedi mi? Çekildi arkada$larım. Size 
daha önce de bu kürsüde arz etmek fırsatını bulduk. Daha 1968 yılında Güven Par-
tisi adına, gidi$in nereye do&ru uzandı&ını, bir bildiri ile vatansever duyguları ifade 
eden bir bildiri ile Hükümetin ve umumi efkârın dikkatine arz etmi$tik. Türkiye’nin 
ihracat dâvasına daha dinamik $ekilde el koymadı&ı takdirde, dı$ ödeme açı&ını ka-
patmak için daha cesur, daha bilgili, daha azimli tedbirler almadı&ı takdirde, kısa 
zamanda önemli transfer tıkanmaları ile kar$ıla$aca&ı, ithalâtta güçlüklere u&rıya-



ca&ı ve hammadde darlıklarının ba$gösterece&i, sınai üretimde güçlüklere u&rıyaca-
&ı bu bildirimizde ifade edilmi$ti.

Sayın Ba$bakan, o tarihte bütün bu ikazları hafife aldılar, “bu yıl böyle bir $ey 
yoktur” dediler. O tarihte ba$lamı$tı güçlükler. Ama, “yoktur” dediler, “Birkaç ay 
sonra ihracat mevsimi geliyor, bütün bu ufak tefek sıkıntılar geride kalacaktır.” de-
diler. Gelecek sene birtakım güçlüklere u&rıyaca&ımızdan bahisle “$imdiden telâ$a 
kapılmanın mânası ve faydası yoktur” diye bir de sükunet dersi vermek lûtfunda 
bulundular. Fakat, hâdiseler kendilerini de&il, bizi teyidetti. Bugün bizzat Hükü-
metin resmî a&ızları ve bizzat Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan 1970 programı gibi 
resmî belgeler, Türkiye’de dı$ ödeme dâvasının ciddî bir noktaya gelmi$ oldu&unu 
ortaya koymaktadır.

Arkada$lar, bugüne kadar ki meseleyi yeteri kadar ciddiye almıyan tutumu ile 
Demirel Hükümetinin, bundan sonra da Türk ekonomisinin bu bir numaralı dar 
bo&azını geni$letece&ine güvenemiyoruz.

Turizm dâvası gibi hayati bir dâva maalesef, yeterli olmıyan ellerde bir gösteri$ 
ve bol övünme edebiyatı dı$ında faydalı bir sonuç vermemi$tir.

Turizmle ilgili acı bir gerçe&i, yine bu kürsüde, arz etme fırsatını bulmu$tum. 
Aziz arkada$larım, bugün turizm, dünya dı$ ticaretinde, ekonomik hareketlerinde 
bir numaralı kalemi te$kil eden hale gelmi$tir. Buna ra&men turizmden Türkiye 
hissesini alamamaktadır.

Akdeniz sahillerinde geli$mi$lik derecesi, kültür dünyası ve hattâ kıtası birbi-
rinden farklı olan pek çok ülkeler vardır. Fransa, !talya gibi Batı Avrupa ülkeleri, 
!spanya gibi yarı geli$mi$ bir ülke, Yunanistan gibi bir ülke, Fas, Tunus, Cezayir, 
Mısır ve Ürdün gibi Müslüman ülkeleri, !srail gibi yeni bir ülke hülâsa, Akdeniz’i 
çepe çevre saran bütün ülkelerde turizm gelirleri turizm giderlerinden fazladır. Bü-
tün Akdeniz ülkeleri içinde yalnız Türkiye’dir ki, yıllardan beri ilân edilen hedefle-
re ra&men turizmden aldı&ı turizm masraflarından daha dü$ük tutmaktadır. Yani, 
Türkiye’ye yabancı turistlerin getirdi&i döviz miktarı, Türkiye’den dı$arıya gönder-
di&imiz vatanda$larımızın turizm masraflarını dahi kar$ılıyamaz bir haldedir.

Tekrar ediyorum; Lüksemburg’dan dahi bazan birkaç yüz bin dolar, bir mil-
yon doların altında bir miktarı borçlanarak faizle almaya mecbur olan Türkiye, 
Hollânda’dan, Belçika’dan yılda 2 milyon dolar, 3 milyon dolar borç almak için 
Konsorsiyumda u&ra$maya mecbur olan Türkiye, kendi vatanda$larının e&lence 
turizmi için 10 milyonlarca dolar sarf edebilecek bir durumda de&ildir. Bu duruma 
birçok defa dikkati çektik.

Türkiye, 65 milyon doları bir plân döneminde turizm açı&ı olarak sarf edecek 
bir durumda de&ildir. Ama, buna ra&men bu önemli mesele üzerine yeteri kadar 
ciddiyetle e&ilmek yoluna gidilmemi$tir.

Turizm politikamızda, Anadolu topra&ının kendi öz medeniyetlerine yeteri ka-
dar önem verilmedi&inden de bir vesile ile $ikâyet etmi$tim.



De&erli arkada$larım, Yunan ve Roma medeniyetinin kalıntılarını turistler 
!talya’da da, Yunanistan’da da, Yunan adalarında da görebilmektedirler. Bizim, tu-
ristlere gösterebilece&imiz kendimize has bir Selçuk medeniyetimiz vardır, bir Os-
manlı medeniyetimiz vardır, Anadolu topra&ına has olan bir Hitit medeniyeti var-
dır. Bunları yeteri kadar de&erlendirme yoluna gidilmek gerekece&i inancındayız.

Türkiye’de turizm dâvasının nihayet, bir gösteri$, bir bol edebiyat sözü olmak-
tan çıkarılıp, ciddî tedbirler manzumesi konusu haline getirilmesi lüzumuna i$aret 
etmek isteriz.

Tablolar okumak suretiyle sizleri yormak istemiyorum, Turizm konusunda Bi-
rinci Plân döneminin de, !kinci Plân döneminin de bugüne kadar geçen yıllarının 
tam bir ba$arısızlıkla kapanmı$ oldu&unu bütçe konu$malarımda arz etmi$tim. 
Bunları tekrar ederek vaktinizi almıyaca&ım.

Demirel Hükümetlerinin kuruldukları günden beri geni$ ölçüde ve biraz hayal-
perest bir $ekilde bel ba&ladıklarına $ahidoldu&umuz yabancı sermaye konusunda 
da durum farklı de&ildir.

Güven Partisi Grupu olarak tekrar edeyim ki, programımızda, bütçe konu$ma-
larımızda, Hükümet programları tenkidlerinde sık sık tekrarlamaya imkân buldu-
&umuz gibi, biz yabancı sermaye konusuna hissi açıdan de&il, aklî açıdan bakarız.

Yabancı sermayenin bir dostluk ve bir dü$manlık konusu de&il, bir akıl ve he-
sap i$i oldu&una inanırız. Yabancı sermayenin; iyi kullanıldı&ı zaman, bir mem-
leketin kalkınmasında belli $artlar içinde, belli bir süre için faydalı olabilece&ini 
birçok memleketlerin tecrübesi göstermi$tir. Yabancı sermayenin, bir memleketin 
ekonomisini çökertebilece&ini, o memleketi sömürebilece&ini, o memleketin tabiî 
kaynaklarını, iktisadi geli$me imkânlarını istismar edebilece&ini de yine dünyanın 
birçok ülkelerinin tecrübesi ortaya koymu$tur.

O halde yabancı sermaye konusu, çok sevdi&im misali tekrar edeyim, ate$e 
bakar gibi bakılacak bir konudur. Ate$e dü$man olunmaz, ate$e ilânı a$k edilmez. 
Ate$ kullanılır, iyi kullanılırsa ısıtır, enerji yaratır; kötü ve ihtiyatsız kullanılırsa 
yakar, kavurur. Yabancı sermaye de böyledir.

De&erli arkada$larım, yabancı sermaye konusunda, Türkiye’ye bugün bir yılda 
giren sermaye miktarı ile Türkiye’den çıkan yabancı sermaye kâr transferleri yan 
yana kondu&u zaman, yabancı sermayenin her yıl Türkiye’ye getirdi&inden fazla 
götürür bir duruma ula$mı$ oldu&unu rakamlar ispat etmektedir.

Türkiye’ye girece&i tahmin edilen yabancı sermaye miktarlarında da plân he-
defleri gerçekle$memi$tir. 1968’de 40 milyon dolar yabancı sermaye gelece&i bekle-
nirken, sadece 13 milyon dolar gelmi$tir. 1969’da 43 milyon dolar yabancı sermaye 
gelece&i beklenirken, sadece 20 milyon dolar yabancı sermaye girmi$tir, buna kar-
$ılık kâr transferlerinde önemli artı$lar vardır. 1968’de kâr transferinin 23 milyon 
doları a$mıyaca&ı hesabedilmi$ken, yani giren yabancı sermayeden çok daha az 
olaca&ı plânda ve programlarda yazılı iken, gerçekten dı$arıya yabancı sermaye-



nin döviz olarak aktardı&ı kâr 1968’de 32 milyon doları bulmu$, yani giren yabancı 
sermaye miktarının kat kat üstünde olmu$tur. 1969’da ancak 27 milyon dolar kâr 
transferi yapılaca&ı hesaplanmı$ken, yabancı sermayenin fiilen yurt dı$ına dolar 
olarak, döviz olarak çıkardı&ı kâr miktarı 30 milyon dolardır.

ÇALI$MA BAKANI SEYF" ÖZTÜRK (Eski!ehir) — Öyle de&il.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — De&erli arkada$larım, Hükümet sıra-
larından bir ses yükseliyor. Benim okudu&um bu rakamlar, itiraz etmenize imkân 
vermiyecek $ekilde, sizin imzanızı ta$ıyan resmi belgelerden çıkarılmı$ rakamlar-
dır. Bizzat Demirel Hükümetinin ve bizzat itiraz eden Bakan arkada$ımın imzasını 
ta$ıyan resmi belgelerde, 1968 senesinde 40 milyon dolar girece&i ve 23 milyon do-
lar çıkaca&ı yazılı mıdır, de&il midir? Yazılıdır. Hatırlamıyorlarsa incelesinler. Buna 
kar$ılık...

ÇALI$MA BAKANI SEYF" ÖZTÜRK (Eski!ehir) — Bahsetti&iniz çıkan kâr, 
kaç senelik giren sermayenin kârıdır?

BA$KAN — Sayın Öztürk, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin, efendim.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Buna kar$ılık gerçekle$en miktarlar; 
Sayın Öztürk, yine sizin imzanızı ve Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan belgelerde 
açıkça ortaya konmu$tur. Fiilen gelen 40 de&il, 13’tür, fiilen giden 23 de&il, 32’dir. 
O halde bir yılda 13 milyon dolar gelmi$, aynı yıl kâr olarak 32 milyon dolar gitmi$. 
Sizin tahmininiz, 23 gidecek, 40 gelecekti. Yani, misli olarak hesabedersek, imza-
nızı ta$ıyan plân ve programlara göre Türkiye’ye bir yılda giren yabancı sermaye, 
1968’de çıkacak kârın iki misline yakın olacaktı. Hakikatte kârlar, giden kârlar gi-
ren sermayenin 3 misline yakın oldu. Nesine itiraz ediyorsunuz, Sayın Öztürk?

Burada çözülmesi lâzımgelen bir mesele vardır, burada üzerinde durulması 
lâzımgelen bir mesele vardır. Bu kârlar, yalnız o yıl giren sermayenin kârları ol-
madı&ı a$ikâr. Güven Partisi Grupu, asla gerçeklerin dı$ında iddia ileri sürmiyen 
bir gruptur. Güven Partisi Grupu, giden 32 milyon doların, o yıl zarfında girmi$ 
olan 13 milyon dolarlık sermayenin kârı oldu&unu iddia etmiyor. Bu, demegojik ve 
haksız bir iddia olur. Ama, Güven Partisi Grupu, Hükümetin tahminlerinin, giren 
yabancı sermaye bakımından yarıya dü$tü&ünü, çıkan kâr bakımından da tahmin 
etti&inizin 3 misline yakın kârın bir yıl zarfında yurt dı$ına çıktı&ını, resmi vesika-
lardan ve sizin imzanızı ta$ıyan vesikalardan istifade etmek suretiyle, Meclis kür-
süsünden tevsik ediyor, ortaya koyuyor. Bu mesele üzerine e&ilmek gerekmez mi?

BAHR" KARAKEÇ"L" (Urfa) — Ba$ında söyliyecektiniz.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — De&erli arkada$ım, bu i$leri bilenler, 
zaten söyledi&imi anlarlar. Ama, hiç me$gul olmamı$larsa biraz güçlük çekerler, o 
da bizim kusurumuz de&ildir.

BAHR" KARAKEÇ"L" (Urfa) — Siz, bize ö&rettiniz.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — !ktisadi Devlet Te$ekkülleri konusun-
da da Demirel Hükümetinin bilançosu parlak de&ildir. 1965 yılında bizzat Sayın 



Demirel’in ve arkada$larının imzasiyle hazırlanmı$ olan yıllık programda, o yıl için-
de yapılaca&ı vadedilen bâzı i$ler vardı. 100 milyon liralık bir iktisadi varlı&a sahibo-
lan !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin daha kârlı, daha verimli çalı$ması için bâzı ted-
birler dü$ünülmü$tü. 440 sayılı, Yüksek Meclisin kabul etti&i kanun, bu kanunda 
Hükümetlere vazifeler vermi$ti. Süreli olarak yapılması lâzımgelen i$ler vardı. Bu 
süreler zarfında gerekli i$ler yapılmadı.

1965 programında, 1966 yılı içinde yapılaca&ı vadedilen, o yıl zarfında gerçek-
le$tirilece&i taahhüdedilen birçok i$ler 1967’de de, 1968’de de, 1969’da da gerçek-
le$mi$ de&ildir. 1970 yılında da aynı vaitlerle kar$ımıza çıkan bir Hükümetin, dün 
tutmadı&ı sözlerini bugün gerçekle$tirece&ine inanmak bizim için kolay olmamak-
tadır.

Bütçe müzakeresinde, bu konuda muhtelif yıllara ait resmi belgelerden Sayın 
Demirel imzasiyle pek çok belgeler okudu&um için Yüce Meclisi yormadan ba$ka 
bahse geçiyorum ve bunları tekrar edecek de&ilim.

Mahallî idareler konusunda da durum aynıdır. Mahallî idarelerimizin peri$an-
lı&ını bilmiyen yok. Milletvekilleri olarak zaman zaman uyanık Belediye Ba$kanla-
rımızdan telgraflar, mektuplar alıyoruz. Belediyelerimizin, mahallî idarelerimizin 
maa$ ödiyemez durumda olmaları hazindir. Türkiye’nin kalkınması, yalnız merkezi 
Hükümeti gayretleriyle olmaz, özel idarelerin, belediyelerin, hattâ köy idareleri-
nin sa&lam bir malî bünyeye kavu$turulmak suretiyle millî kalkınmaya yapacakları 
önemli katkılar ve hizmetler vardır.

Daha 1965’te hazırlanan programda, Sayın Demirel ve arkada$ları yıl içinde, 
yani 1966 yılı içinde hazır bulunan tasarıların kanunla$tırılaca&ını vadetmi$ idiler. 
Mahallî idareler maliyesini ıslah edecek bu kanunlar 1966 yılında da, 1967 yılın-
da da, 1968 yılında da ve 1969 yılında da kanunla$tırılmadı. Hükümet tarafından 
zamanında sevk edilmedi, komisyonlardan takibedilip çıkarılmadı, iktidar bu mev-
zuda ba$arılı bir imtihan vermedi. 1970 yılı ba$larında mahallî idarelerin durumu 
1965 ba$ındakinden çok daha hazindir, çok daha a&ırdır ve Türkiye’de topyekûn 
kamu sektöründe görülen finansman açı&ının, bu topyekûn kamu sektöründeki fi-
nansman açı&ından do&an iktisadi dengesizliklerin temelinde i$te bu gibi ihmaller, 
bu gibi gecikmeler yatmaktadır.

Geli$me hızı bakımından, Türkiye’de global geli$me hızı plân hedefine yakın 
veya o seviyede göründü&ü yıllarda bile hayati sektör olan tarım ve sanayi sektörle-
rinde plân hedeflerine ula$ılmadı&ını, genellikle görmekteyiz.

Sanayi alanında; birçok yıllarda kalkınma hızının gerisinde kalınmı$, plânda 
öngörülen kalkınma hızına varıldı&ı yıllar veya yakla$ıldı&ı yıllar ender olmu$, ta-
rım sektöründe ise plânın tesbit etti&i %4,1’lik kalkınma hızının çok çok gerisinde 
kalınmı$tır,

!kinci Kalkınma Plânının uygulanma yılları olan 1968 ve 1969 yıllarında, tarım 
sektöründe kalkınma hızı sırasiyle %1,9 ve %0,8’den ibarettir. Bunları, Bütçe Kar-
ma Komisyonumuzun 1970 bütçesine ait raporundan naklederek arz ediyorum.



Bu temel sektörde ba$arıya ula$ılamamasının ciddî sebepleri vardır. Daima 
hava $artlarına kusur yükliyerek bunun içinden çıkmak mümkün de&ildir. Gerçek 
$udur ki, Türkiye’de tarım sektöründe insan-toprak ili$kilerinden, tarımda verimi 
artıracak çe$itli usullerin ciddî $ekilde uygulanmasına varıncaya kadar, her alanda 
alınması gerekli ve geç kalmı$ tedbirler vardır.

Bu konuda, Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan resmi belgelerde, 1965 yılından 
bu yana, bütçe müzakerelerinde arz etti&im çeli$ik ifadeler, birbirine zıt dü$ünce-
ler ve beyanlar mevcuttur. Bunların üzerinde bugün Yüce Heyetinizi fazla yormak 
istemiyorum.

Yalnız Türkiye’de toplam millî gelir rakamlarının artı$ından bahsederek, “va-
tanda$a refah getirdik” demenin kabil olmadı&ını, tarımdan geçinen büyük vatan-
da$ kütlesinin ıstırabının yıldan yıla artmakta oldu&unu, Yüce Meclise arz etmeyi 
vazife sayıyoruz.

Türkiye’de tarım nüfusu %1’in üstünde artarken, %1-1,5 civarında kalan kal-
kınma hızları, tarım sektöründe fert ba$ına dü$en gelirin artmadı&ını ortaya koyan 
resmi rakamlardır.

Zirai mahsullerin fiyatlariyle, köylü ve çiftçilerimizin satınalmaya mecbur 
oldukları çe$itli sınai mamullerin, ziraat alet ve makinalarının fiyatları yanyana 
kondu&u zaman, zirai mahsullerin de&erinin dü$tü&ü görülür. Zirai mahsullerin 
de&erindeki bu nispî dü$me, köylümüzün yıldan yıla borca batmasına ve geçim 
$artlarının a&ırla$masına yol açmı$tır. Büyük vatanda$ kütlesinin refahında artı$ 
sa&lamıyan bir politikanın, “refahı tabana indirece&iz” sloganlariyle netice alması-
na imkân yoktur ve Türkiye’de plân hedeflerinden biri olan sosyal adaleti gerçekle$-
tirmenin bu yolla mümkün olmıyaca&ı a$ikârdır.

Zirai mahsulleri de&erlendirme yolunda, son yıllarda yapılmı$ olan bâzı çalı$-
maların ve alınmı$ tedbirlerin yetersizli&ini, çe$itli vesilelerle bu kürsüde ifade et-
tik.

Taban fiyat sistemi aslında do&ru bir sistemdir, ama Türkiye’de taban fiyat 
sistemi tatbik edildi&i bölgelerde, vatanda$lar arasında bulunan, onların dertleri-
ni bizzat dinlemi$ olan herkes bilir ki, pamuk bölgesinde de, fındık bölgesinde de, 
üzüm bölgesinde de, tütün bölgesinde de, bilhassa ihraç malı yeti$tiren bölgelerde 
müstahsil vatanda$ aradı&ını bulamamı$tır. Bu&day istihsal eden, hububat istihsal 
eden bölgede, her $eyin fiyatının hızla artmasına kar$ılık, hububat fiyatlarının he-
men hemen yerinde sayması ve ancak köylünün elinden mahsul çıktıktan sonra, kı$ 
aylarına do&ru hububat fiyatlarının yükselmesi, hububat bölgesindeki köylü vatan-
da$ı da ıstırapta bırakmı$tır.

Pancar müstahsılına gelince; bundan yıllarca önce, bir kilo pancar kar$ılı&ında 
aldı&ı bedeli, artan hayat pahalılı&ına ra&men bugün alamamaktadır. Mahsulünün 
fiyatı dü$ürülmü$, satınaldı&ı her $eyin fiyatı artmı$tır. Türk köylüsü; sattı&ı ucuz, 
aldı&ı pahalı bir durumdadır. Bu gerçek inkâr edilebilir bir gerçek de&ildir ve De-



mirel hükümetlerinin bilançosu bu oldu&una göre, gelecekte bu Hükümetin Türk 
köylüsüne bekledi&i refahı götürece&ine inanmak kolay de&ildir.

Destekleme alımı yapılan yerlerde, te$kilâtın yetersizli&i, ayrılan fonların ye-
tersizli&i, zamanında alım yapılamayı$ı, vatanda$ların alım yerlerinin kapılarında 
günlerce, bâzan ya&mur altında beklemiye mecbur olmaları, verdikleri malın bede-
lini hemen alamayı$ları ve meselâ hayvancılık bölgesi olan Do&udan misal vereyim; 
Et ve Balık Kurumuna mal satıp, bedelini ne zaman alacaklarını bilemeyi$leri yü-
zünden, her sahada destekleme alımları gerekli neticeyi vermemektedir.

Et ve Balık Kurumunun, müstahsil hayvancı köylüye tanıdı&ı fiyatlar nazari 
kalmaktadır. Kapıda günlerce beklemeye mecbur olan, malını nasıl besliyece&ini 
$a$ıran, malını kuruma teslim ettikten sonra kendisine bildirilen tartı üzerinden 
bedelini ileriki bir günde alaca&ı söylenen, fakat bu bedeli ne gün alaca&ını bilemi-
yen vatanda$, eli bö&ründe kalmakta ve kurumla u&ra$maktansa, çok daha ucuza 
Et ve Balık Kurumunun kapısındaki bir ba$kasına, bir $ahsa malını çok daha ucuz 
fiyatla, fakat pe$in parayla satmayı tercih etmektedir.

Bütün bu ıstırapları, memleketi karı$ karı$ dola$ıp yerinde görerek bu kürsü-
de dile getirdi&imiz zaman, kar$ımıza birtakım kararnamelerle, nazari tedbirler-
le çakılması tatminkâr de&ildir, yeterli de&ildir. Çünkü, hakikatte, bu taban fiyat 
sistemi veya destekleme alımı sistemi, Ege bölgesinden Do&u-Anadolu’ya kadar, 
Karadeniz’den Akdeniz kıyılarına kadar çe$itli bölgelerde ve çe$itli ürünler için bek-
lendi&i $ekilde i$lemememi$tir.

De&erli arkada$larım, bugün güvenoyu istiyen Sayın Demirel Hükümeti, prog-
ramında, bölgelerarası denge meselesine geni$ yer ayırmı$ görünüyor. G.P. nin ku-
ruldu&u günden beri, Türkiye’de kalkınmanın bölgeler arasında dengeli bir $ekilde 
gerçekle$mesi lüzumunda nasıl ısrar etti&i malûmunuzdur.

Türkiye’de bir ümrenin de&il, bütün milletin kalkınmasını, bir bölgenin de&il, 
bütün vatanın kalkınması fikrini savunmaya devam edece&iz.

Sosyal adalet kadar, bölgelerarası adaletin de önemini ne kadar ısrarla belirt-
sek azdır. Türkiye, vatan olarak daha büyük bir bütünlü&e, mahrumiyet bölgeleri, 
geli$meye muhtaç bölgeleri kalkındırıldı&ı zaman eri$mi$ olacaktır.

Yalnız Do&u-Anadolu ve yalnız Güney do&u Anadolu de&il, Karedeniz’in bâzı 
topraksız bölgeleri, Orta-Anadolu’nun ihmal edilmi$, kurak, verimsiz topraklı bâzı 
çileke$ bölgeleri, hattâ yer yer bu bölgenin dı$ında bir da& ilçesi, bir mahrumiyet 
bölgesi... Türkiye’de bunlar vardır. Bunlarla ilgili tedbirler, bugüne kadar yeteri öl-
çüde tesirli olmamı$tır.

Bölgelerarası yatırım miktarlarının da&ılı$ında, Cumhuriyet Senatosunda, de-
&erli arkada$ım Sayın Ferid Melen’in belirtti&i, bu kürsüde defalarca bizim belirtti-
&imiz gibi, bir dengesizlik mevcuttur.

Kredi da&ılımında dengesizlik mevcuttur. Buna ait rakamları, daha önce ba$ka 
vesileyle, resmi belgelerden, Hükümetin imzasını ta$ıyan belgelerden almak sure-



tiyle arz etmi$tim. Bütün bu rakamları tekrar ederek vaktinizi bir defa daha alacak 
de&ilim.

Hükümet programında ve 1970 yıllık programında, bölgelerarası dengenin 
sa&lanması için ortaya sürülmü$ olan vaitlerin bir kısmı güzeldir. Ancak bu vaitle-
rin, bundan öncekiler gibi, kâ&ıt üstünde kalmasından endi$e ederiz ve G.P. Gru-
pu olarak bunların kâ&ıt üstünde kalmaması için murakabe vazifemizi, vatansever 
muhalefet vazifimizi dikkatle yapmaya, her halükârda, hangi Hükümet i$ba$ında 
olursa olsun, devam edece&iz.

G.P.’nin bu konudaki bir kanun teklifini de hatırlatmadan geçemiyece&im. 
G.P. Türkiye’de, geli$meye muhtaç bölgelere yatırım yapmakla görevli ve bütün 
imkânlarını yalnız geli$meye muhtaç bölgelerde sarf edecek, bir kuru$unu dahi ge-
li$mi$ bölgelerde sarf edemiyecek olan, özel ve ayrı bir bankanın kurulmasını teklif 
etmektedir. Geli$meye muhtaç bölgeler, yatırım ve Kalkınma Bankası adiyle, yalnız 
geli$ecek illerde, geri kalmı$ illerde yatırım yapmak üzere, bir ayrı finansman ve 
yatırım kurumu te$kil edildi&i takdirdedir ki, bu bölgenin ıstırabına çare bulmak 
mümkün olabilir. Bu fikri Hükümetin benimsedi&ine $ahidolmadık.

Demirel hükümetlerinin i$ba$ında bulundu&u süre zarfında, toptan e$ya fiyat-
larını gösteren resmi istitastiklere göre, Türk parasının satınalma gücündeki dü$-
me %30 civarındadır. Hakikatte toptan e$ya fiyatları indeksi hayat pahalılı&ındaki 
artı$ı tam olarak aksettirmez. Hele bâzı $ehirlerimizde hayat pahalılı&ındaki artı$, 
bu oranın çok üstünde seyretmi$tir. Buna kar$ılık, birçok dar gelirli vatanda$ züm-
relerinin gelirlerinde bu ölçüde artı$lar olmadı&ı için, hayat pahalılı&ının yükü, bir 
ate$ten gömlek gibi, bu fakir ve dar gelirli vatanda$ların sırtına geçmi$ bulunmak-
tadır.

Fiyat istikrarının sa&lanması, sıhhatli bir kalkınma için zaruridir. Rakamlar 
gösteriyor ki, Demirel hükümetlerinin i$ba$ına geçti&i ilk yıllardan, son yıllara do&-
ru, hayat pahalılı&ındaki artı$ temposunda bir hızlanma vardır. 1969 yılında, hayat 
pahalılı&ındaki artı$ temposu daha hızlıdır. Fiyatlar 1969 yılında, daha önceki yılla-
ra nazaran biraz daha hızlı artmı$tır ve 1970 yılın daha a&ır enflâsyoncu baskılarla 
girdi&imiz, her iktisatçının kabul etti&i bir gerçektir.

O halde, dı$ ödeme dengesi bakımından, memleketi a&ır bir noktaya getirdik-
leri gibi, hayat pahalılı&ı bakımından da, Demirel hükümetleri memleketi oldukça 
a&ır bir noktaya getirmi$lerdir. Bundan sonra da aynı politikanın devamı, temel ko-
nularda aynı ihmalin devamı için rey kullanınız... G.P. Grupu bunu yapmaya imkân 
görmemektedir. Bir Hükümet de&i$ikli&i ve bu konuların üzerine daha ciddî, daha 
bilgili, daha azimli olarak e&ilecek bir ba$ka ekibin i$ba$ına geçmesi, demokratik 
yoldan, bu hayati dâvaların çözülmesini kolayla$tıraca&ı inancındayız.

Yıllardan beri bekliyen bir idari ıslahat konusu vardır. Türkiye’de idarenin ıs-
lahı konusunda yapılmı$ ilmî ara$tırmalar vardır. Siyasi hayata atılmadan evvel, 
Plânlama Te$kilâtının da katılmasiyla yapılmı$ olan bu çalı$malara, bir ölçüde, sa-
yısız uzmanlar arasında Sayın Süleyman Demirel’in de, bir zamanlar katılmı$ oldu-



&unu hatırlıyoruz. Ortaya çıkmı$ olan bu raporlardaki teklifler gerçekle$memi$tir. 
Daha 1965 yılında, bizzat Sayın Demirel’in imzasiyle yürürlü&e konmu$ olan prog-
ramdan $u satırları okuyoruz:

“Bakanlar Kurulunca yerine getirilmesi gereken bâzı i$lemlerin, idarenin alt 
kademelerinde sonuçlandırılmasını öngören ve idareyi, yeniden düzenleme komis-
yonunca teklif edilip, Ba$bakanlıkça da uygun görülen tasarı, en kısa sürede Türki-
ye Büyük Millet Meclisine sunulacak ve 1966 yılının ilk yarısında kanunla$ması için 
çaba gösterilecektir.” !mza, Sayın Demirel ve arkada$ları.

1966’nın ilk yarısı geçti, 1967 geçti, 1968 geçti, 1969 geçti, bütün bu idari ıs-
lahat tedbirleri unutuldu. Ben bir tek misalini verdim. !dari ıslahatla ilgili daha pek 
çok tedbirler Hükümet programlarında ve yıllık programlarda yer almı$tır, fakat 
gerekli ilgiyi görmemi$tir. !lgiyi sa&lamak için, Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan 
bir yıllık programda, o yıl idari ıslahat konusunun, bir bakana özel vazife olarak 
verilece&i tasrih edilmi$tir. Bir bakanın, mahsus surette, bu idari ıslahat konusuyla 
u&ra$aca&ına dair yıllık programa hüküm konmu$tur. Bu da yapılmamı$tır, o yıl 
da gerçekle$memi$tir. Hulâsa temel dâvalarda dikkati çeken bir gecikme, dikkati 
çeken bir ihmal vardır.

1966’da hazırlanan ve 1967 yılında yayınlanan, yine Sayın Demirel ve arkada$-
larının imzasını ta$ıyan programdaki $u cümleler, burada okunmaya de&er;

“Mehtap projesi, yani Merkezi Hükümet Te$kilâtı Ara$tırma Projesi uygulana-
caktır.

!dareyi yeniden düzenleme i$i, bir Hükümet üyesinin siyasi sorumlulu&una ve-
rilecek ve en geç 1967 yılı sonuna kadar çalı$malar tamamlanacaktır.”

Arkada$lar, buna benzer vaitleri 1970 de, $imdi okunan programında tekrar-
lıyan bir Hükümetin kar$ısında, “siz dört sene evvel de aynı vaitleri yapmı$tınız” 
diye bu vesikaları hatırlatarak çıktı&ımız zaman bunun yadırganmaması gerekir. 
T.B.M.M. murakabe vazifesini yaparken, tutulan vaitlerle tutulmıyan vaitlerin bi-
lançosunu göz önünde tutmaya mecburdur.

Personel Kanunu konusunda yapılan resmi vaitlerin nasıl ihmal edildi&ini ha-
tırlamıyan yoktur. Türkiye’de Devlet hizmetinde çalı$an herkes bunun acısını çek-
mi$, ıstırabını duymu$tur. Bugünlerde Hükümete güvenoyu tartı$ması yapılırken, 
“Devlet personelinin yıllardan beri bekledi&i ıslahat hemen oluverecekti, i$te büt-
çeye bir kırmızı oy verildi, bu mesele suya dü$tü” tarzında bir propaganda yürütül-
mek istenmektedir. Devlet personeli içinde tek insanın bu propagandaya inanmı$ 
olaca&ını sanmıyorum. 1965, 1966 yılından beri her yıl “1 Mart 1966’da, 1 Mart 
1967 de bu malî hükümler uygulanacaktır” diye resmi vaitler yapılmı$, yerine gel-
memi$, 1970 yılında; “Ah $u kırmızı oy olmasaydı hemen birkaç hafta içinde bu i$i 
hallediverecektik.” deniyor. Halbuki, beyanlardan anlıyoruz ki, tasarıya son $eklini 
vermek için daha çalı$malar devam etmektedir. Hükümet kırmızı oy almakla tasarı 
üzerindeki çalı$malarını inkıtaa u&ratmaya mecbur de&ildi. Zaman kaybedildi&i-
ni sanmıyorum. Bu konuda ciddî olarak mesele üzerine e&ilecek, sözünü tutacak, 



bu kürsüde va’detti&ini mutlaka yapacak bir Cumhuriyet Hükümetinin, personeli 
dâvasını 1970 yılının ilk aylarında halledebilece&ine inanıyorum ve çıkarılacak olan 
kanunun 1 Mart 1970’den ba$lıyarak, yani bütçe kabul edilseydi hangi gün yürür-
lü&e girecek idiyse o günden ba$latılmak suretiyle, Devlet personelinin ma&duriye-
tine imkân verilmiyece&ine inanıyorum.

De&erli arkada$larım, bu dâva çözülecektir. Ama, bu dâva, Sayın Demirel Hü-
kümetinin elinde çözülür mü? Bunda $üphemiz vardır, yıllardan beri edindi&imiz 
tecrübeye, yıllardan beri geçirilen tecrübelere göre.

Devlet personelinin ıstırabına son vermek lâzımdır. Bu millettin hizmetinde 
çalı$an insanların, aile geçindirmek zorunda olan insanların Devletten aldıkları 
para ile haysiyetli bir $ekilde, namuslu ve $erefli bir $ekilde ailelerini geçindirmeleri 
imkânını behemehal sa&lamak lâzımdır. Bu yapılacaktır, fakat bu dâvayı, ihmalci tu-
tumun elinden kurtarmak da lâzımdır. G.P.’nin davranı$ına i$te bu dü$ünce hâkim 
olmu$tur, bu dü$ünce hâkim olacaktır. Yıllardan beri ihmal edilmi$ dâvaların; “E&er 
kırmızı oy verilmeseydi onbe$ gün içinde biz bunu halledecektik.” diye bir propa-
ganda konusu haline getirilmesi do&ru de&ildir. Bu dâva halledilecektir, ama ehil 
ellerde ve sözünde duran bir Hükümetin elinde halledilecektir.

Türkiye’nin e&itim meseleleri, Türkiye’nin sa&lık dâvası, Türkiye’de çe$itli 
zümreleri ilgilendiren birtakım ıslahat tedbirleri de, maalesef Demirel hükümetle-
rinin elinde gereken ilgiyi görmemi$tir.

Birtakım istatistik rakamlarda büyümeler vardır. Her memlekette istatistik ra-
kamları yıldan yıla yükselir ama de&erli arkada$larım, e&itim sahasında da, sa&lık 
i$lerinde de plân hedeflerinden esaslı sapmalar vardır.

Millî sa&lık hizmetimiz, sosyalizasyon bölgesinde gerekti&i $ekilde i$lemiyor. 
Daha evvel bu kürsüye birçok defalar bu gerçekleri getirdik: Binalar yapılmı$tır, 
hekimsizdir, sa&lık memurundan mahrumdur. Hekim ve sa&lık memuru mahru-
miyet bölgelerine gitmi$tir, çıkarılan yanlı$ bir kararla, tatbik edilen yeni bir ücret 
politikasiyle büyük $ehirlere tekrar akın yaptırılmı$tır. Mahrumiyet bölgesinde ça-
lı$anlara daha yüksek ücretler vermek suretiyle Mu$’a, A&rı’ya, Van’a, Hakkâri’ye 
hekim gitmesi sa&lanmı$ iken, yanlı$ bir adım yüzünden bu hekimlerin en önemli 
bir kısmının gerisin geriye büyük merkezlere akın etmesi gibi ters bir sonuç do&u-
rulmu$tur. Bu dâvanın ciddiyetle ele alınması ve bu fakir millete yüz milyonlara 
mal olmu$ olan tesislerin bo$ kalmak suretiyle, kapı ve çerçeveleri sökülmek su-
retiyle bir harebeye dönmesinin süratle önlenmesi $arttır. Sa&lık ocaklarının birer 
israf âbidesi olarak bombo$ kalmaması için, bunların hizmet görmesi için, sa&lık 
alanından personel yeti$tirme ve personeli iyi bir ücret politikasiyle, iyi bir te$vik 
politikasiyle yerinde kullanmak zaruridir.

E&itim konusunda da plân hedeflerinden sapılmı$tır. Türkiye’de e&itim dâvası, 
son yılların en çok tartı$ılan konularından biridir. E&itimde fırsat e$itli&i temel ih-
tiyaçlardan biridir. !kinci Kalkınma Plânı müzakere edilirken G.P.’nin bu konuda 
yapmı$ oldu&u teklifi Yüce Meclisin geçen dönemdeki üyeleri hatırlarlar.



Kabiliyet ve zekâ Allah vergisidir, para ile alınmaz, tavsiye mektubu ile elde 
edilmez, kabiliyet ve zekâ kimdedir bilinmez. Mebusun çocu&u kabiliyetsiz olur, 
Mecliste çalı$an odacının çocu&u en büyük zekâ ve kabiliyete sahip bulunabilir. En 
fakir ve en ufak köydeki bir kulübede bir i$çinin, bir seyyar satıcının evinde be$ikte 
sallanan çocuk, belki de yarın Türkiye’yi kurtaracak olan kumandandır, fukaralı-
&a çare bulacak büyük iktisatçıdır, kansere çare bulacak büyük ilim adamıdır. Bu 
dâvayı çözebilmek için kabiliyetli olan insanın okuması lâzımıdır. Okumanın, para-
sı olanın imtiyazı de&il, zekâsı olanın hakkı, çalı$anın hakkı oldu&unu kabul eden 
fırsat e$itli&ini gerçekle$tirmek için bu kürsüye G.P. birçok teklifler getirdi, Yüce 
Meclise birçok kanun teklifleri verdi.

Arkada$lar, bir Kredi ve Yurtlar Kurumu vardır. Yüksek Ö&renim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna Demirel hükümetleri, kanunen ödenmesi lâzımgelen miktarları 
bâzı yıllarda ödememi$lerdir. Kredi, burs alması lâzımgelen evlâtlarımızın birço&u 
burs ve kredi alamıyorsa, bunda bilhassa yüksek ö&retimdeki son huzursuzluklar-
dan sonra dâvanın Hükümetçe yeteri kadar ciddiye alınmaması faktörlerden biri-
dir. Yüksek Ö&renim ve Kredi Kurumunun sermayesinin bir milyar liraya yükseltil-
mesini istiyoruz. Kredi vermede bugün mevcudolan ve köy çocuklarının bir türlü 
halledemedikleri kefil bulma, yüksek gelirli veya tüccar kefil bulma mecburiyetine 
bir çare bulunmasını istiyoruz.

Pırıl pırıl bir kabiliyetle, en yüksek puanlarla burs ve kredi almaya hak kazanan 
çocuklar vardır ki, kefil bulamamak yüzünden elde ettikleri bu hak yanıp gitmekte 
ve onlara nazaran daha az kabiliyeti olan insanlara intikal etmektedir.

Köy çocukları için ortaokul ve liselerin yanında çok sayıda pansiyonlar, yatak-
haneler, yurt binaları açmak lâzımdır. Meslekî e&itimde ve orta e&itimde, lisede 
bunu gerçekle$tirmek $arttır. Orta ö&retimde parasız yatılı ö&renci nisbetini sü-
ratle artırmak gerekir, !kinci Kalkınma Plânına bu yolda güzel hükümler konmu$-
tur. Bu hükümü daha da geni$leten bir önergemiz Yüce Meclis tarafından kabul 
edilmi$tir. Ama, getirilen bütçelerin ve yapılan tatbikatın bu konuda plâna girmi$ 
olan hükümleri tam olarak aksettirildi&ine kaani de&iliz. Be$ Yıllık Plân döneminin 
sonunda, bu gidi$le plânda tesbit etti&imiz parasız yatılı ö&renci hedefine ula$ıla-
bilece&ini sanmıyorum.

E&itimin tek dâvası “imkân ve fırsat e$itli&i” dâvası de&ildir. Bunun yanısıra 
Türkiye’nin kalkınması için gerekli insan gücünü plâna uygun $ekilde yeti$tir-
me dâvası vardır. Hâlbuki Türkiye’de e&itim politikası, daha çok bunun dı$ında 
mülâhazalarla idare ediliyor intibaını alıyoruz. Türkiye’nin $iddetle muhtacoldu-
&u birtakım meslekî ve teknik e&itim kollarında gerekli hamle yapılmamaktadır. 
Yüksek ö&retimde gecikmi$ olan ıslahat ele alınmamı$tır. Yüksek ö&retimde ö&ren-
cileri soka&a ta$maya sürükliyen kı$kırtmaların hepsini reddeden, bu kı$kırtma-
larla mücadele eden, resmi bina i$gallerini bu kürsüde daima takbih eden ve kanun 
hâkimiyetini savunan bir siyasi parti olarak, yüksek ö&retimdeki huzursuzlu&un 
bir sebebi, a$ırı akımların kı$kırtmalariyle, di&er sebebi de; hiç $üphesiz, bu alan-



da alınması gerekli birçok tedbirlerin zamanında alınmayı$ıdır, demek hakikatin tâ 
kendisi olacaktır.

Sevgili arkada$larım, Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar için son hükümet prog-
ramında, bugün Meclisten güvenoyu istiyen Hükümetin Programında birtakım va-
itler vardır. Bunlar, G.P. olarak bizim kuruldu&umuz gün programımıza koydu&u-
muz, yıllardan beri inançla savundu&umuz fikirlerdir. Elbetteki bunların kar$ısında 
de&iliz. Ancak, 1964-1965 yıllarından beri Türkiye’de esnaf ve sanatkârlara sosyal 
güvenlik, sigorta güvenli&i vadedilir. Vâdedilir ama, gerçekle$mi$ de&ildir kazaya, 
hastalı&a, ihtiyarlı&a kar$ı.

Esnaf ve sanatkârın defter tutma külfetinden kurtarılması, götürü bir usul ile 
vergi ödemesi hem devlet gelirlerini artıracak, hem de esnaf ve sanatkârın külfetini 
azaltacaktır. Bu mevzuda iktidarın icraatını beklemeden kanun teklifi hazırlayıp 
vermi$izdir. Ama, hükümetler bu mevzua yeteri kadar e&ilmemi$tir. Son yıllarda 
meydana çıkmı$ olan esnaf te$ekküllerinin ısrarla ve haklı olarak istedikleri bir hu-
sustur.

Halk Bankasının sermayesinin geni$letilmesi, bâzı kredi imkânlarının artırıl-
ması yoliyle geçen yıllarda Türk esnafına, takdirle kar$ıladı&ımız, bâzı hizmetler 
de yapılmı$tır. Bunları biz inkâr etmeyiz. Bu hizmetler Türk esnafı için faydalı da 
olmu$tur. Ancak, yeterli de&ildir.

Gerek kredi sahasında, gerek vergi sahasında, gerek sosyal güvenlik sahasında 
yıllardan beri gecikmi$ olan ıslahatın yapılması lâzımdır. Bunu, yeni bir hükümetin 
daha dinamik bir $ekilde ele alaca&ı ve gerçekle$tirece&i kanaatini beslemekteyiz.

Muhterem arkada$larım, Türkiye’nin önemli bir dâvası; huzur, güven ve asa-
yi$ ihtiyacıdır. Türkiye’nin bugün hangi bölgesine gitseniz vatanda$tan bu $ikâyeti 
dinlersiniz. Vatanda$, evinde rahat oturmak, tarlasında rahat, çalı$mak, i$ yerinde 
huzur içinde meslekini icra etmek, yurdunda rahat dola$mak, canından, malından, 
emin olmak istiyor.

Türkiye’de bugün huzur ve asayi$ yeteri kadar gerçekle$mi$ de&ildir. Yalnız 
ekin yakmaları, hayvan hırsızlı&ı, yaralamalar, adam öldürmeler, yol kesmeler, soy-
gunlar de&il, bunun dı$ında üzerinde önemle durulması gereken konular vardır. 
Resmi bina i$galleri, sürüp giden boykotlar, açıktan açı&a ve pervasızca kanunları 
çi&neyen birtakım Anayasa dı$ı faaliyetler, kimsenin gözünden kaçmıyacak kadar, 
önem kazanmı$tır.

Türkiye’de Anayasanın ve kanunların yasakladı&ı birtakım faaliyetler vardır. 
Ama kimi Moskova’dan, kimi Pekin’den, kimi Suudi Arabistan’dan beslenen bir-
takım faaliyetlerin Türkiye’de sürüp gitti&ini, meseleleri yakından takibeden kim 
inkâr edebilir?

Türkiye’de bir kızıl ihtilâli gerçekle$tirmek için günden güne artan bir azgınlık-
la her türlü kı$kırtmalar pervasızca, cüretkâr bir $ekilde yapılmaktadır. Türkiye’de 
teokratik devlet kurma hevesinde olanlar faaliyet halindedir ve Türkiye’de uçlar 



sokaklarda çatı$makta, kanlı kavgalar olmaktadır. A$ırı akımlar çatı$masından bir 
netice çıkmıyaca&ı, kanlı sokak kavgalarından Türkiye’nin bir $ey kazanmıyaca&ı 
meydanda iken, bunlar kar$ısında yeterli bir tutum ve davranı$ görülmemektedir.

Hükümetin bu konuda yeteri kadar kararlı, yeteri kadar azimli ve kanun 
hâkimiyetini tesiste yeteri kadar kudretli olmadı&ını birçok misalleriyle bu kürsüde 
ifade etmek fırsatını bulmu$uzdur. Bunlar üzerinde uzun uzun durarak Yüksek He-
yetinizi yormak istemiyorum. Gidi$in, mutlaka durdurulması lâzımgelen tehlikeli 
bir gidi$ oldu&unu, memleketini seven her vatanda$ın, her gerçek milliyetçinin du-
yup tesbit etti&ine biz inanıyoruz.

Türkiye’de kızıl ihtilâl heveslilerine de, teokratik devlet heveslilerine de “dur” 
diyecek, Cumhuriyetin temellerini yıkmaya çalı$anların bu zararlı ve yıkıcı faaliyet-
lerini önliyecek tedbirlere ihtiyaç vardır.

Sayın Demirel Hükümeti i$ba$ında bulundu&u süre zarfında Türkiye Cumhu-
riyetinin temellerini yıkmaya çalı$anların faaliyetleri azalarak mı gitmi$tir, artarak 
mı gitmi$tir? Herkes açıkça görüyor; bu faaliyetler artmaktadır. Yurt dı$ında yeti$-
tirilen birtakım kızıl ihtilâlciler ve tedhi$çiler, Türkiye sınırlarından içeri sabotaj ve 
tedhi$ hareketlerinde bulunmak üzere sokulabilmektedir.

Hâdiselerin bu akı$ı kar$ısında, defalarca bu kürsüde dile getirdi&imiz bu gi-
di$ kar$ısında, Hükümetin ortaya koymu$ oldu&u mazeretler, makbul mazeretler, 
yeterli mazeretler de&ildir. Biz inanıyoruz ki, bu tehlikelerle mücadele fikir ve dü-
$ünce üstünlü&üne ihtiyaç vardır, çok kararlı, azimli ve yürekli bir tutumla kanun 
hâkimiyetini kurmaya ihtiyaç vardır, iktisadi ve sosyal tedbirlerle Türkiye’de fakir-
li&i, yoksullu&u yenmeye ihtiyaç vardır. Demirel hükümetlerinin bu konulardaki 
icraatı, bu üç noktanın üçünde de gerekli seviyede olmamdır, yeni Hükümetin de 
bu konuda gerekli ba$arıyı gösterece&ine itimat edemiyoruz ve Güven Partisi Gru-
punun Hükümete verece&i reyde, hiç $üphesiz bu konudaki kanaatimizin de tesiri 
olacaktır.

Sevgili arkada$larım, dı$ politika ile ilgili bâzı konularda son zamanlarda Hü-
kümetle aramızda görü$ ayrılıkları belirmi$tir. Seçimlerden sonra kurulan De-
mirel Hükümetinin programı görü$ülürken Güven Partisi Grupu adına yaptı&ım 
konu$mada; ikili anla$malara temas etmi$ ve “ikili anla$malar mutlaka bu Mec-
liste görü$ülmelidir” demi$tim. Bu Mecliste görü$ülmelidir, derken; yapılan yeni 
temel anla$manın Meclisin onayına arz edilmesi gerekti&ini de açıkça belirtmi$tim. 
Hukukî bakımdan bâzı hükümlerin, Anayasaya göre, bu Meclisten geçmesi gerekti-
&ini, 244 sayılı Kanun, bâzı noktalarda Hükümete onaylama yetkisi verir görünse 
bile siyasi bakımdan bu anla$mayı Meclisten geçirmenin çok daha isabetli olaca&ını 
ısrarla ifade etmi$tim. O gün Sayın Demirel, bu anla$manın Meclise getirilece&ini 
söylemi$ti. Ancak, bunun bilgi vermek için getirilece&ini, anla$manın esasen onay-
lanmı$ oldu&unu da ifade etmi$lerdi. Bu, kanaatimizce önemli bir hata olmu$tur 
arkada$larım. Bu konuda ortaya atılan haklı ve haksız iddiaların sürüp gitmesine 
zemin hazırlamı$tır.



Yapılan yeni anla$manın muhtevasında da, Yüce Meclise daha evvel arz etmek 
fırsatını buldu&umuz bâzı görü$ ayrılıklarımız vardır. Gizli celsede konu$ulan hu-
susların hiçbirini açıklamaksızın, basın toplantılariyle ve açık tartı$malarda ortaya 
çıkmı$ olan birkaç önemli konuya, sadece en önemli birkaç konuya temas etmek 
istiyorum.

Anla$maların fesih ile ilgili veya uygulama anla$malarının temel anla$maya uy-
durulmasiyle ilgili hükümlerde tanınmı$ olan müddetler uzundur, fahi$tir ve yersiz 
olarak Türkiye’yi birtakım mükellefiyetler altına sokacak mahiyettedir. Türkiye’de 
kurulmu$ olan ortak savunma tesislerinin komutasının Türk komutanlarının elin-
de olması görü$ünü Güven Partisi Grupu olarak ısrarla savunmaya devam edece&iz.

Yapılmı$ olan yeni anla$mada, eski tatbikata nazaran, $üphesiz faydalı bâzı 
yenilikler vardır. Bunları tam bir dürüstlükle Güven Partisi resmi beyanlarında 
ve Meclis konu$malarında açıklamı$tır. Katıldı&ımız noktalar vardır, Türkiye’nin 
millî menfaatleri bakımından mahzurlu gördü&ümüz noktalar vardır. Güven Par-
tisi, Türkiye’nin NATO !ttifakı içinde haysiyetli bir politikayı takibedebilmesi ve 
millî güvenli&i için alınmı$ tedbirlerin Türkiye’ye yararlı olabilmesi için yapılması 
lâzımgelen de&i$iklikler hakkında görü$lerini ortaya koymu$tur. Bu konularda Hü-
kümetin, bâzı noktalarda görü$lerimize ayrı bir tutum içinde bulundu&unu bir defa 
daha tesbit ve tescil etmek istiyorum.

Türkiye, millî savunma dâvalarında çok dikkatli olmak zorundadır. Türkiye 
öyle bir co&rafi bölgede ya$amaktadır ki, çepeçevre her yanından tehlike gelebilir; 
Kuzeyden gelebilir, NATO içinde müttefikimiz görünen Yunanistan’dan gelebilir, 
Balkanlardan gelebilir, istikrarsız hükümetlerin bulundu&u ve devamlı ihtilâlci 
kayna$malar içinde çalkanan Do&u ve Güney Do&usundan gelebilir, Akdeniz’den ve 
Egeden tehlikeler gelebilir.

Türkiye, NATO stratejisinin tesbitinde ve nükleer stratejinin tesbitinde çok 
dikkatle söz sahibi olmak mevkiindedir. Bu kürsüde saatlerce süren maruzatımla 
bu konudaki görü$lerimizi açıklamı$ oldu&um için bunların üzerinde fazla durmu-
yorum, fakat genel olarak varmı$ oldu&umuz bir kanaati ifade etmek isterim; Sayın 
Demirel Hükümetinin bu konularda milletlerarası alandaki geli$meleri yeteri kadar 
dikkatle takibetti&i ve de&erlendirdi&i inancında de&iliz.

Ortak Pazar konusunda uyarmalarımız Hükümete tesir etmemi$ görünüyor. 
Biz bu uyarmaları tekrarlamayı memleket vazifesi sayıyoruz.

De&erli arkada$larım, geli$mi$ ekonomilerin bulundu&u bir toplulukla, geli$-
meye muhtaç bir ekonominin i$birli&inde dikkatli olmak zarureti vardır. Ankara 
Anla$ması, Türkiye’nin hiçbir tâviz vermeden, sadece yardım görerek ve gümrük 
kolaylıklarından yararlanarak geçebilece&i bir hazırlık dönemini, bunun için kabul 
etmi$tir. Hazırlık dönemi içinde Türkiye gerekli hazırlıkları yapıp yeti$tiremezse, 
bu hazırlık döneminin uzatılması esası bunun için bu anla$maya konmu$tu. Hazır-
lık döneminden, ikinci dönem olan geçi$ dönemine otomatik bir $ekilde atlanma-
ması, fakat yine Türkiye’nin ve Avrupa Ekonomik Toplulu&u üyelerinin ortak kararı 



ile ittifakla alınacak bir kararla geçi$ dönemine atlanabilmesi, geçi$ döneminden de 
tam üyelik statüsüne, yine ayrı bir kararla ve yeni bir kararla geçilmesi, bunun için 
kabul edilmi$ti. Belli müddetlerin sonunda otomatik olarak hazırlık döneminden 
geçi$ dönemine, geçi$ döneminden tam üyeli&e atlanması söz konusu olmamı$tır.

De&erli arkada$larım, hazırlık dönemini Türkiye yeteri kadar de&erlendirmi$ 
midir? Kanaatimizce bunu iddia etmeye imkân yoktur. Ne devlet sektörü, ne de 
özel sektörümüz hazırlık döneminde Ortak Pazara hazırlık olarak kendisine dü$en 
vazifeleri tam olarak yapmamı$, daha do&rusu Hükümet bu alanda özel sektörü 
yeteri kadar hazırlamak için tedbir almamı$ ve devlet sektöründe alınması gerekli 
birtakım tedbirleri de ihmal etmi$tir.

Bakanlar Kurulunun, Resmi Gazetede yayınlanmıyan, bir kararnamesi vardır; 
Ankara Anla$masının, Ortak Pazar Anla$masının imzalanmasından az sonra yü-
rürlü&e konmu$tur. Bu kararnamede Hükümete, meslekî kurulu$lara verilmi$ olan 
birtakım vazifeler vardır, belli süreler içinde alınması gerekli hazırlık tedbirleri var-
dır. Bu tedbirlerin birço&u alınmadı&ı içindir ki, bugün Türkiye geçi$ döneminin 
e$i&inde birtakım tereddütler içinde, haklı tereddütler içinde bulunmaktadır.

Aslında Ortak Pazarla, Avrupa’nın hür ülkeleriyle, ekonomimizle ekonomileri 
arasında tamamlayıcılık bulunan bu dinamik geli$en bölge ile Türkiye’nin iktisadi 
ili$kiler kurmasını samimî olarak istiyenlerimiz bile “geçi$ dönemine acele ve ihti-
yatsız bir kararla atlanmasın” derken, hiç $üphesiz i$te hazırlık döneminde gerekli 
tedbirlerin alınmayı$ından dolayı bu endi$eleri öne sürüyoruz. Hazırlık döneminin 
uzatılması imkânı varken, bunun uzatılması tedbirleri dü$ünülmelidir ve Türkiye 
yarın kendi ekonomisine zararlı olacak birtakım adımları atmamalıdır.

Bu mevzuda daha evvel söylediklerimizi, bütün teferruatiyle tekrar etmek iste-
medi&im için, anahatlariyle bu temel görü$lerimizi ifade ettikten sonra, izin verir-
seniz, birkaç kelime ile de Kıbrıs konusuna temas etmek istiyorum.

Güven Partisi Kıbrıs konusunda da görü$lerini birçok defa açıklamı$tır. Kıbrıs 
dâvası, yalnız Adada ya$ıyan 120.000 Türk’ün dâvası de&ildir, Kıbrıs dâvası, aynı 
zamanda Anavatanın güvenli&i ile ilgilidir. Mersin ve !skenderun limanlarımızın 
hemen a&zında, Güney sahillerimize pek yakın bir noktada bulunan Kıbrıs Adası-
nın Türkiye’nin güvenli&i bakımından büyük stratejik önemi vardır. Akdenizdeki ve 
Orta Do&u’daki geli$meler bu önemi daha da artırmı$tır.

Biraz evvel arz etti&im gibi, çepeçevre istikrarsız veya geni$leme emeli besliyen 
devletlerle çevrili olan Türkiye’nin bir de Akdeniz kıyılarında kendisine yönelmi$ 
bir tehditle kar$ıla$ması kabul edilemez. Ege Denizi geni$ ölçüde kapalı bir deniz-
dir. Yunan adalariyle dolu bir denizdir. Oniki adalar hemen hemen sahillerimizin 
içine kadar sokulmu$tur. Serbest ve rahat limanımız olan Mersin ve !skenderun li-
manlarının da a&zında bir kupa gibi duran Kıbrıs Adasının, Türkiye’ye hasım olabi-
lecek bir devletin eline geçmesi kabul edilemez veya birtakım subversiv hareketler-
le Kıbrıs’ın bir gün Küba gibi, Akdeniz’in ortasında bir kızıl tehdit haline gelmesi, 
Türkiye’nin güvenli&i bakımından rahatlıkla kar$ılanabilecek bir durum de&ildir.



Kıbrıs konusunda ba$tan beri hatalı birtakım davranı$lar içinde bulunuldu&u 
inancındayız. Masa ba$ı müzakereleri, diplomatik temaslar, kar$ılıklı kuvvet duru-
muna göre yön alır. Hakka dayanmıyan kuvvet, yirminci yüzyılda geçerli de&ildir. 
Fakat, kuvvete dayanmıyan hak da, milletlerarası hukukun bugünkü durumunda 
asla yeterli olmamaktadır.

Son Kıbrıs buhranının çe$itli safhalarında i$lenen hataları, kaçırılan fırsatla-
rı ve bugün içinde bulundu&umuz durumu ayrı bir müzakerede, mümkünse yakın 
zamanda yapılacak bir genel görü$mede T.B.M.M.’de bir defa daha etraflıca ele al-
malıyız. Yunanistan’da ve Kıbrıs’da durmadan geli$en ve yeni unsurların eklendi&i 
durumlar vardır. Bunları biz bu kürsüde tahlil etmeliyiz. Bir defa daha Yüce Meclis, 
bütün grupları ile Kıbrıs dâvası üzerine e&ilmeli, bütün partileriyle Kıbrıs dâvası 
üzerine e&ilmeli ve bu millî dâvada milletçe hassasiyetimizi dosta ve dü$mana gös-
termeliyiz.

Kıbrıs dâvasında “kuvvet” durumu mühimdir. Ne Denkta$ - Klerides müzakere-
lerinin, ne Yunanistan ile yürütülen diplomatik müzakerelerin, son tahlilde Kıbrıs 
dâvasında kar$ılıklı “kuvvet” durumu kadar etkili olabilece&ini asla dü$ünmüyoruz. 
“Kuvvet” durumu deyince, ba$ta Türkiye’nin askerî gücü gelir. Hazırlık derecesi ge-
lir. Bunun devamlı olarak ayakta tutulması ve geli$tirilmesi $arttır. Adadaki Türk 
cemaatinin ve mücâhit te$kilâtının, gerekirse her hangi bir saldırıya, her hangi bir 
olupbittiye kar$ı silâhlı mukavemete hazır ve muktedir tutulması lâzımdır. Niha-
yet, Kıbrıs’taki Türk cemaatimizin iktisadi gücünü ve moral durumunu ayakta tut-
maya mecburuz.

Bu vesileyle ve $u Hükümet buhranı günlerinde Yüce Meclis kürsüsünden bir 
gerçe&i dana ifade etmek i$itiyorum: Türk Milleti, büyük millettir. Türk milletinin, 
dı$ tehlike veya Kıbrıs gibi bir millî dâva söz konusu oldu&u anda, tek bir yum-
ruk gibi birle$erek bu tehlikenin kar$ısına dikilece&ini dost, dü$man herkes bilme-
lidir ve bugünkü iç politika münaka$alarından hiçbir gafil ümide kapılmamalıdır. 
Türkiye’nin daha iyi, daha güvenilir bir hükümete lâyık oldu&u dü$üncesiyle bu-
günkü hükümete muhalif olanların her hangi bir dı$ tehlike, her hangi bir dü$man 
kar$ısında, iktidar - muhalefet ayrılı&ını bile geriye itip elele vermeyi vazife saya-
caklarından herkes emin olmalıdır, Türk milleti bunun en güzel örneklerini ver-
mi$tir. Kıpırdamak istidadı gösteren her Yunanlı veya EOKA’cı bilmelidir ki, Türk 
milleti bunun yeni örneklerini vermeye muktedirdir ve her tehlike kar$ısında yum-
ruk gibi birle$ecek ve millî menfaatlerimize yönelen tehlikeyi, bu yumru&un altında 
ezecektir. (G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, Alkı"lar)

De&erli arkada$larım, son zamanlarda yolsuzluk veya nüfuzu kötüye kullan-
ma konusunda tartı$malar yapılmı$tır. Gerek bir grup A.P.’li milletvekili, gerekse 
bâzı basın organları tarafından ortaya atılan iddialar ve yapılan yayınlar herkesçe 
bilinmektedir. Bu konularda yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadı&ımızı be-
lirtmeye mecburuz. Sayın Demirel’in, bu konuda ortaya atılan iddialar kar$ısında, 
“ispat hakkı tanıyarak dâva açtım” demesi, $üphesiz bir mâna ta$ır, fakat yeterli 
de&ildir. Çünkü Anayasanın 34’ncü maddesine göre kamu görev ve hizmetinde bu-



lunanların bu görev ve hizmetleri yerine getirmeleriyle ilgili olarak ortaya atılan id-
dialardan dolayı dâva açıldı&ı zaman ispat hakkı daima ve kendili&inden vardır. Bu 
gibi hallerde davacının ispat hakkı tanıması veya tanımaması, söz konusu de&ildir. 
Çünkü, bu hakkı Anayasa esasen tanımı$tır. 15 "ubat günü yapılan, “talihsiz” diye 
vasıflandıraca&ım basın toplantısında söz konusu olan hususlar da hesaba katılın-
ca, Sayın Demirel’in, iktidarda bulundu&u döneme ait iddiaları daha açık ve daha 
kesif $ekilde cevaplandırması zaruri idi. Memleket hesabına çok derin bir üzüntü 
ile ifade edelim ki, olayların akı$ı, memleketin kar$ı kar$ıya bulundu&u ve bir kıs-
mını özetlemeye çalı$tı&ım çetin dâvaları gö&üslemek bakımından, esasen yetersiz 
buldu&umuz Hükümeti daha da zayıflatmı$ bulunmaktadır.

Sevgili arkada$larım, bu Hükümet güvenoyu alırsa “buhran biter, Türkiye’ye 
huzur gelir” denebilir mi? Biz bunun vicdan muhasebesini çok dikkatle yaptık. Bu 
hükümetin güvenoyu almasiyle Hükümet buhranı, Anayasaya göre bitmi$ olur, fa-
kat, hakikatte Türkiye’de huzursuzluk bitmez. Türkiye’de Hükümet etrafında cere-
yan eden tartı$maların bitece&ine ihtimal veremiyoruz. Hâdiselerin durulaca&ına, 
gerginliklerim azalaca&ına ve Türkiye’nin muhtacoldu&u huzurun, bu Hükümetin 
güvenoyu almasiyle, gelece&ine ihtimal veremiyoruz. Hükümete güvenoyu veril-
mezse demokratik rejimden ümit kalmaz, huzursuzluk daha da artar ve bir rejim 
buhranı do&ar gibi, endi$e ta$ıyanlar da vardır. Bunların içinde $üphesiz samimî 
olarak, vatanseverlik endi$esiyle böyle dü$ünenler mevcuttur. Biz bu mevzuda, tam 
bir vicdan süzgecinden geçirmek suretiyle bir hükme varmı$ bulunuyoruz: Bizim 
kanaatimize göre gerçek, bunun tam zıddıdır.

Arkada$lar, Türkiye’de rejimi ve Türk demokrasisini daha sıhhatli bir mecraya 
götürecek olan bu hükümet de&ildir, yeni bir hükümetin kurulmasıdır. Türkiye’de, 
T.B.M. Meclisinin murakabesinin tesirli $ekilde i$lemesiyle nöbet de&i$tirme vuku-
bulursa, demokratik yoldan hükümetler de&i$irse, demokratik yoldan bir hükümet 
yerine ba$ka bir hükümet geçerse neden rejim buhranı olsun? Ama, memlekette 
iktisadi sebeplerle, sosyal sebeplerle, huzur ve asayi$e ve güvene taallûk eden çe$itli 
sebeplerle bir hükümet de&i$ikli&i ihtiyaç haline geldi&i halde bu hükümet de&i$ik-
li&i yapılmazsa, i$te asıl, o zaman bir endi$eye kapılmak icabedebilir.

Bunun içindir ki biz, bu çe$it endi$eler ileri sürerek “mutlaka bu hükümete 
güvenoyu verilmelidir” tarzındaki görü$lere katılmıyoruz. Hükümetler gelip geçer, 
ama Türk demokrasisi ya$ayacaktır. Hükümetler gelip geçecek, ama konu$mamın 
ba$ında yürek dolusu faziletini övdü&üm demokratik rejiim mutlaka payidar ola-
caktır. Biz buna inanıyoruz ve bu inançla bu Hükümetin de&i$mesi yolunda reyimi-
zi kullanaca&ız.

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım, (G.P. sıralarından "iddetli alkı"lar)

BA$KAN — "imdi söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın !nönü’nündür. Buyurun 
Sayın !nönü. (C.H.P. sıralarından $iddetli Alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA "SMET "NÖNÜ (Malatya) — Çok saygı de&er millet-
vekilleri;



Hükümet buhranı üzerine kurulmu$ olan yeni Hükümetin ve programının 
kar$ısında bulunuyoruz. Yeni hükümet, ba$ındakiler ve hükümet âzaları ve genel 
olarak programı ile eskisinin aynıdır. Hükümet buhranı, aslında çokluk partisinin 
içinde çıkan ayrılıktan meydana geldi. Bu bir özelliktir. Hükümet buhranında ikinci 
özellik, Hükümet dü$tükten sonra, A.P. Hükümeti dü$tükten sonra yeni hüküme-
tin kurulmasının yine A.P. tarafından yapılacak olması bir mecburiyettir. Çünkü, 
muhalefette bulunanların sayısı yalnız ba$larına, hepsi bir araya gelseler, yalnız 
ba$larına bir hükümeti emniyetle yürütecek çoklukta de&ildirler. Çokluk partisi, 
bugünkü Hükümet güvenoyu almasa da yeni hükümeti kurmak mecburiyetindedir.

Dü$ürülmü$ olan Ba$bakanda ısrar edilmesi güçlükleri azaltmadı ve niçin bu 
ısrara derhal bu kadar sarılarak yürütüldü, bunu anlıyamıyoruz. Tecrübeler yapılır, 
ba$ka tecrübeler yapılır, icabederse yine istifa etmi$ olan Ba$bakana ba$vurulabi-
lirdi. Olan oldu. Bugünkü Hükümetin, eski Hükümetin aynısı oldu&una göre, geçen 
zamanlarda, geçen büyük ıstıraplarda temel hissesi vardır. O ıstırapları vücuda ge-
tirmi$ olan bakanlar bugün bulunmasalar bile o bakanlarla beraber sorumlu olan 
ve hâdiselerin gösterdi&i gibi, bakanlarla beraber sorumsuz yapılmı$ bir i$te büyük 
pay daima Ba$bakana dü$mü$ olan bir organizmadır. Yeni Hükümeti eski vakalarla 
kar$ıla$tırmak zaruridir.

Bugünkü Hükümet Ba$bakanının ilk seçimde i$ledi&i ba$lıca iki slogan $udur: 
“Korkmadan müslümanım diyebilelim”, ikincisi “Demokratların siyasi hakları geri 
yerilsin” “Korkmadan müslümanım diyebilelim” sözünün, ondan evvel “müslüma-
nım” demek bu memlekette korkulu bir söz söylemek idi, onu kaldırmak için gel-
mi$tir telkinini yapıyordu.

Sayın Ba$bakanın seçimde temel konu olarak izledi&i ikinci dâva da ne kadar 
ciddî oldu&u hâdiselerle anla$ılmı$tır: “Üçte iki ekseriyet verirseniz ma&durların 
hakkını kurtaraca&ız, üçte iki ekseriyet istiyoruz, siyasi hakları iade edece&iz” diye 
diye memleketi idare ederken, günün birinde, “Yarın siyasi hakları iade edelim, 
yarımdan tezi yok” dedi&imiz zaman avaz avaz feryat koptu. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Karakteristik olan Sayın Ba$bakanın siyasi âdetinde kapalı yerlerde konu$ma 
ba$kadır, açık yerlerde konu$ma ba$kadır. (C.H.P. sıralarından “bravo sesleri”, alkı"-
lar) Açık yerlerde “korkmadan müslümanım” diye memlekete telkin yapar, kapa-
lı yerlerde “a$ırı sa&cıları tasfiye etmek için u&ra$ıyorum” der. (C.H.P. sıralarından 
“bravo sesleri” "iddetli alkı"lar)

Siyasi haklar meselesindeki açık konu$ma ve kapalı konu$ma, kapalı telâ$ kâfi 
$ekilde meydana çıkmı$tır sanıyorum.

Memlekette bir irtica devri ya$amı$ızdır. !rtica, büyük $ehirlerde ayaklanma-
lara, tahriplere kadar vardı. Yargıtay Ba$kanının Devlet töreni ile kılınacak nama-
zı ba$ında patladı. Yargıtayın resmen mercii olan Adalet Bakanı ve Devlet Bakanı 
orada idiler ve onların gözü önünde irtica patladı, olaylar bitti, hâdiseyi, “Bunlar 
mahkeme meseleleridir, mahkemeye havale ettik, bunları kınıyoruz” dendi, pat-
lıyan irtica hâdiselerinin hiçbirisine Ba$bakan, “Bu bir irtica hareketidir” demedi.



Biz, geçen zamanda Hükümetçe polis ve jandarmanın kullanılı$ tarzı ile daima, 
çeki$me halinde bulunduk. Biz, polis ve jandarmanın memleket asayi$inde esaslı 
bir yeri oldu&una yürekten inanmı$ızdır. Polis, Devlet tarafından vatanda$ hak-
larının koruyucusu timsalindedir. Jandarma, Devlet tarafından hukuk nizamının 
korunması için kullanılacak esas kuvvet mahiyetindedir. Bu ikisinin de - polisin ve 
jandarmanın - vatanda$tan itibar görmesi, saygı görmesi lâzımdır ve polise veya 
jandarmaya vazife dü$tü&ü zaman vatanda$ın, onlara yardım etmeyi borçları bil-
mesi icabeder. Bunun $artı, polisin ve jandarmanın vatanda$ ihtilâflarında kulla-
nılı$ında haksızlık yapılmaması, partizanlık yapılmaması ve Devlet kuvveti olarak 
kullanıldı&ının vatanda$ yüre&inde $üpheye dü$ürülmemesidir.

Geçen zamanlarda, gerek !stanbul’un kanlı pazarında, gerek Kayserimde ö&-
retmen localarının korunmasında, gerek Konya’da büyük tahribatta, polis daima 
vatanda$tan yana de&il, ayaklananları, saldıranları korur gibi, onlara kar$ı seyirci 
kalmasında olmu$tur.

Diyeceksiniz ki, bu hareketlerin ba$ında daima sorumlu olan bir bakan vardır. 
Do&ru, Tecrübeler göstermi$tir ki, olan hâdiselerde kuvvet veren unsur, i$ba$ında 
bulunan bakandan en az dörtte üç fazla Ba$bakan olmu$tur, o hadiselerin de ba$lı-
ca sorumlusu o zamanın Ba$bakanı idi.

Yeni programda da, Ba$bakanın, vicdan hürriyetini ba$lıca Hükümet dâvası 
olarak ileri sürdü&ü ve izleyece&i anla$ılıyor. Ba$bakanın Vicdan hürriyeti anlayı$ı, 
bilimin anlayı$iyle, dünyanın her ülkesinde lâik cumhuriyetin anlayı$iyle ve bizdeki 
bütün tecrübelerle taban tabana zıttır.

Ba$bakan “vicdan hürriyeti” dâvasını güder ve maksadı, vicdan hürriyetini 
tahribetmektir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Son defa Senatoda Diyanet !$lerinin fevkalâde memuru, sunî olarak idareye 
memur edilmi$ olan bir uzvu söz konusu edilmi$tir. Diyanet i$leri mensubunun 
icraatı, bütün Senato âzalarının, çoklukla A.P. senatörlerinin oylariyle soru$turma 
konusu olmu$tur. Bu insan, hemen ertesi günü denecek kadar yakın bir zamanda, 
Diyanet !$leri Bütçesini takip etmek için Senatoya gelebilmi$tir. Belki, hâlâ i$inin 
ba$ında Devletin “vicdan hürriyeti” politikasını takibetmektedir.

Vicdan hürriyetini, herkesin anlıyaca&ı teferruatı ile Anayasamız tarif etmi$-
tir: Kimse kimseyi vicdanî kanaatinden veya amelinden dolayı kınayamaz, takibe-
demez ve baskı altında tutamaz.

Tasavvur eder misiniz, Senatoda sözü edilen zatın, Diyanet !$leri fevkalâde 
memurunun tanzim etti&i “cami vaizlerinde” her seçim zamanı, her lüzumlu za-
manda vatanda$ın yarısı “kâfir” olarak ilân olunur.

Devletin büyük memuru olan müftüler, kisveleriyle vilâyetleri dola$ırlar ve 
orada “ortanın solu mu” diyorlar, “sosyal adaletten mi” bahsediyorlar, onların hep-
sini “kâfirler” diye damgalarlar. Sorarsınız, $ikâyet ederseniz, mahkemeye gitmek 
lâzımdır.



Vicdan hürriyetinin cari oldu&u memlekette taassup cahilane taassup, âlimâne 
taassup denilen kuvvet, taarruzdan menedilir. Taassup, bir memlekette bütün ic-
raatini, taarruzla hazırlıyabilir ve meydana çıkarabilir. Onun içindir ki, taarruzdan 
menedilir. Taarruz, vaizler suretiyle mânevi olur, içeride oturan cemaat dinler, üzü-
lür, hocaya ne söyliyece&ini $a$ırır, nadiren itiraz eder. Zabıt tutmaya kalksa yanın-
daki adam acaba “kâfir hükmünü yer miyim” diye onunla, kendisinin yazdı&ı gerçe-
&e imza koyamaz. Öyle bir mânevi hayat, vicdan hürriyetinin dü$manıdır. Bunun 
ba$lıca âmili Sayın Ba$bakandır ve ondan sonra kanunlar gelir. (C.H.P. Sıralarından 
bravo sesleri, sürekli alkı"lar)

Ba$bakan, a$ırı sa&cıları tasfiye etmek hareketindeymi$. Bunu açıktan hiçbir 
zaman söylemedi. Kapalı yerlerde söylüyormu$. (A.P. sıralarından “mi", mu" ile ol-
maz” sesleri) Ba$bakanın bu suretle çalı$tı&ı ve vicdan hürriyetini, Senatoda mey-
dana çıkan Diyanet !$leri memurunu kullandı&ı bir ülkede kendisinden daha sa&cı, 
yani dinle münasebeti olmıyan irtica temsilcisi, irtica koruyucusu bir kimse bulu-
nabilir mi? (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri sürekli alkı"lar)

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

A$ırı sa& ve a$ırı sol, Hükümet programının deyimi ile “sivri uçlar” bugün bir-
le$mi$lerdir. Sayın Ba$bakanı desteklemekte ve demokratik rejimi, ne olursa olsun, 
her güçlük içinde kurtarmak ve savunmakta olanlara kar$ı sivri uçlar Ba$bakanın 
etrafındadırlar. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

!ç yönetimde $imdiye kadar dokunulmamı$ olan hürriyet, basın hürriyetidir. 
Ba$bakanın çok yakın fikirda$ı olan zamanın Adalet Bakanı, “Anayasa nizamını 
koruma” $ekli altında yeni kanunlar te$ebbüsünde bulundu. Kanunlarda bo$luklar 
var, bunları doldurmak için tertipler getireceklerdi. Milletin talihi varmı$, getirme-
di, bunlar $imdiye kadar gelmedi.

Ne gelecekti? Olan i$lere bakalım: Ortaokulda ö&retmenin verdi&i vazifeyi ya-
pan 15 ya$ında ö&renci “komünisttir” diye itham edildi, hapishaneye atıldı. Hapis-
hanede yankesiciler çocu&un parmaklarını muayene ettiler ve onun iyi bir yankesici 
olaca&ını kendisine müjdelediler.

Sayın Ba$bakanın, Adalet Bakanının getirecekleri kanundan, bu istikâmetlerde 
yeni misaller ve yeni te$vikler getirmesinden ciddî olarak korkulur.

Sayın arkada$larım, bunalımı gene A.P. çözecektir, esas ödev onundur. Bunu 
söyledi&imiz zaman bize açıkça “vaktiyle çeli$ti&imiz, çeki$ti&imiz bakanları ilti-
zam ediyoruz” tarzında imâlar yapmak isterler.

Biz, A.P. içinde hiçbir arkada$ı teklif etmek, dü$ünmek yetkisini kendimizde 
görmeyiz. Ama, $una inanırız ki, A.P. içinde Sayın Ba$bakanın yüksek ehliyetiyle 
ve tecrübesiyle yarı$ edebilecek ehliyet sahipleri ve prensip sahipleri vardır. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)



Bu Hükümet güvenoyu alırsa, ödev gene “A.P. Hükümeti” adında Sayın Demi-
rel Hükümetine dü$ecektir. Vazifelerinde nasıl bir sorumlulukla hareket edecekle-
rini bilemeyiz. Dile&imiz; ehliyetli ve devamlı bir Hükümettir.

Mali ve iktisadi duruma geçiyorum.

Hükümetle esaslı ihtilâfımız sosyal ve ekonomik düzende reform yapılması 
konusudur. “Toprak reformu ve yeraltı kaynaklarının yabancı sömürüsünden kur-
tarılması konularında Sayın Demirel’den yakınlık bekliyemeyiz, ama kendisi sosyal 
adaletten ve refahı tabana indirme sloganlarından bahsetmeye mecbur olmu$tur. 
Memleketin ihtiyaçları, olayları “komünistlik” diye ilk günlerinden beri bar bar ba-
&ırarak itham ettikleri prensipleri, ihtiyaç olarak kendilerine kabul ettirmi$tir.

Temel endüstriye girmedikçe endüstrile$me olmaz. Montaj sanayiyi endüstri-
si, bir tarifi mü$kül ya&ma halini almı$tır. Yalnız i$ hayatımızı insafsızca sömürmü-
yor, hiçbir kayıt tanımıyor. Esaslı endüstriye, normal kârla çalı$an esaslı endüstri-
ye, yani bizi dı$ pazarlara çıkarabilecek endüstriye çıkmamıza da engel olacak güç 
kazanmaktadır.

Biz, Ortak Pazara samimî kanaatle girdik. Bir Avrupa toplulu&u, ilk önce ik-
tisadi alanda toplanıyor. “Türkiye, bir Avrupa devleti olarak, buna i$tirak etmeye 
imkân gösteriliyor. Bu imkândan memnun olarak faydalanmalıyız.

1963 sonunda, tarihte yanılıyorsam affedin, Ortak Pazara girmemiz konu-
sunda, Ortak Pazara girmemizi kabul etti&imiz zaman malî ve iktisadi ortam, 
Türkiye’de be$ senelik bir hazırlık devrinde, daha yukarı Ortak Pazar devresine 
geçebilmemize kuvvetli umut veriyordu. Talihsizlik oradadır ki, bu be$ sene; yeni 
Hükümetin, hiçbir kayıt tanımıyan israf, borç politikasına kapıldı. Bugün Ortak Pa-
zarın ikinci devresine girmek için ilk aklımıza gelen, “hazırlı&ımız yoktur, daha üç 
sene vardır, bu üç seneyi uzatın” demek mecburiyetinde kalıyoruz. Sayın Demirel 
bugün güvenoyu alırsa bu üç senenin de hiçbir faydası olmıyacaktır.

Bizim Ortak Pazarla derdimiz montaj sanayii de&ildir. Bizim büyük fedakârlıkla, 
Hazineden fedakârlıkla, borç fedakârlı&ı ile vücuda getirdi&imiz birkaç temel en-
düstrimizin ne olaca&ı endi$esidir.

Ere&li Demir - Çelik bugün Ortak Pazarın, dünyanın satabildi&i demir ve çelik 
mahsûlünün üç misli fiyatla mal çıkarıyor. Ortak Pazarda bunu nasıl hazmettirece-
&iz ve nasıl bir kolaylık bulaca&ız?

Bunun gibi Petro-Kimyaya sarf etti&imiz büyük emekler ve vücuda getirdi&i-
miz eserlerin de Ortak Pazarda hırpanlanmasından sakınırız.

Azot sanayii öyledir, kurulmakta olan Alüminyum sanayii de bu $artlar içinde 
olacaktır.

Onun için, Ortak Pazarda kalaca&ız, ama bu büyük endüstri tesislerimizin 
mahvolmaması için ne kolaylıklar, ne imkânlar bulaca&ımızı, ciddî olarak Ortak Pa-
zar arkada$larımızdan istemeliyiz, aramalıyız.



Malî intizam ve bütçe denkli&i fikri Sayın Hükümete girmi$tir, israflar, borç-
larla, ne iç borçlar, ne transferler; ne vakit ödenecek belli olmıyacak derecede in-
tizam bozulduktan sonra, $imdi malî nizamın ve intizamın öneminden nutuklar 
dinliyerek istifade ediyoruz. Yıllardan beri malî çıkmazdayız. Açıklar tehlikelidir. 
Feryat ediyoruz, kulaklarını tıkıyorlar. Tam çıkılmaz hale, son dereceye geldikten 
sonra malî intizamın önemini bize anlatmak için, memlekete anlatmak için gayret 
gösteriyorlar. Beyhude zahmet etmesinler, kendileri evvelâ bunu yüreklerinden an-
lamı$ olsunlar. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Malî intizam içinde olan Maliye Vekillerinin hiçbiri Sayın Demirel’in Hüküme-
tinde tutunamadı.

Korkumuz odur ki, 1958 malî yılına do&ru yürümekteyiz.

Mali aczimizi ve noksanımızı daima “istedi&imiz yerden buluruz” kanaati yan-
lı$tır. Hiç kimse, hiçbir devlet, di&er devletlerin israfını ödiyecek kudrette de&ildir. 
Bu hayaller daima bo$ çıkmı$tır ve bo$ çıkacaktır.

Yeni Hükümetin, malî reformu, vasıtasız vergilerle kapamak hevesinde oldu&u 
a$ikârdır. Toptan vergi dı$ı bırakılan büyük kazançlara el sürmekten korkuyorlar. 
Malî sıkıntı, pahalılık vatanda$ı kasıp kavururken, onu tahammülde en geç duru-
ma dü$üren birtakım büyük kazançların vergi dı$ı bırakılmasını bilmesidir. Mem-
leketin bir çıkmazdan kurtulması için her fedakârlı&a razıyız, yapıyoruz, yapaca&ız. 
Ama, birtakım insanlar, hesapsız kazançlarını vergi dı$ı tutabiliyorlar. Hükümet 
böyle bir politika takibediyor. Bu, her idareye temel bir zayıflık verir.

Sevgili arkada$larım, dı$ politikadan bahsedece&im, ilk günden iktidarla mu-
halefet arasında bir dı$ politika ayrılı&ı olmaması ve böyle bir ayrılık görünmemesi 
için dikkat sarf ettik. Biz iktidarımızda dı$ politikada zayıfladı&ımız yahut daha 
do&ru tâbirle, bir çatı$maya, mücadeleye girdi&imiz zaman ilk güçlü&ü ortakları-
mızdan veya kar$ımızda bulunan muhalefetten görürdük. Onlar, dı$ politikadaki 
sıkıntımızı dile getirirler, kendileri; ya anla$acaklarını veya hal $ekli bulacaklarını 
imâ ederlerdi. Söz aramızda, mahrem söylüyorum. (Gülü"meler) Hükümet te$ekkül 
edemedi 1963 sonunda, biz Hükümet mesuliyetini üzerimize aldık ve Kıbrıs pat-
ladı.

!lk sene, hiçbir müdafaası ve bir günlük dayanma kudreti olmadı&ını zanne-
den soyda$larımız üç sene kahramanca u&ra$tılar. Türk soyda$larının haklarını, 
yine Kıbrıs dâvası yürürken ve biz ona çare ararken, mü$terek olarak, dü$ürüldük. 
"ikâyetçi de&iliz, vazifemizi yaptık, Parlâmento bizim vazifemize nihayet verdi, 
“ba$üstüne” dedik. Ama bıraktı&ımız zaman birtakım esaslı eserler bıraktık.

Demirel Hükümetleriyle dı$ politikada temaslarımız oluyordu. Lütfettikleri 
kadar anlatıyorlardı, fikrimizi söylüyorduk, i$ Kıbrıs meselesine geldi&i zaman “fe-
deratif sistem” üzerinde dikkatlerini mutlaka çekiyorduk. Reddetmeksizin, onlar 
vaziyeti idare ediyorlardı ve vaziyeti çıkmasa götürmiyecekleri ümidini veriyorlar-
dı.



Bir seneden fazla zamandır ki, temaslarımız kesilmi$tir, dı$ politikada ne yap-
tıklarını bilmiyoruz. Ne yaptıklarını; açıklamalarından, Meclisteki konu$maların-
dan ve yabancı bro$ürlerden ve bâzı kitaplardan ö&reniyoruz.

NATO meselesini, muhalefet olarak, dı$ akımların çok belirgin oldu&u bir de-
virde cesaretle ortaya attık: NATO’da kalaca&ız, Amerika’ya ve Sovyet Rusya’ya 
dü$manlık yapmıyaca&ız. Tabiî a$ırı uçları biz memnun edemedik. Hattâ a$ırı 
sol, bizim, 1945’te yalnız ba$ımıza, !kinci Cihan Harbinden sonra yalnız ba$ımı-
za Stalin’in Türkiye’yi parçalamak istekleriyle kar$ı kar$ıya bulundu&umuz zaman, 
yalnız ba$ımıza savunma kararını verdik, askerî tedbirler aldık ve nereden silâh bu-
lursak almaya ba$ladık.

Amerika’dan silâh aldık, “bunu ba$ka yerde kullanmıyacaksınız” dediler. “Kul-
lanmıyaca&ız” dedik, “Ba$ka yer bahis konusu de&il, ak$ama sabaha memleketin 
bütün varlı&ını savunma mecburiyetindeyiz” dedik. Bu silâhları aldık.

"imdi insaf var mıdır, o zaman ne NATO var, ne NATO Anla$ması var, ne pren-
sipleri var. Hiç bir $ey yok, hattâ Birle$mi$ Milletler yok.

"imdi ikili anla$maları, “Amerika ile anla$arak biz meydana getirdik ve sakın-
caların yolunu biz açtık” diye a$ırı sol bizi ittiham eder. Tabiî, ülkenin savunması 
ile münasebetini kesmi$ olan insanlar böyle dü$üneceklerdir. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar ve “Bravo” sesleri)

!kili Anla$malarda, yani NATO içindeki ikili anla$malarda tartı$ma içindeyiz. 
Biz, Sovyet Rusya’yı tahrik edecek durumda bulunmak istemiyoruz, dikkat göste-
rilmesini istiyoruz, ikili anla$malar mahsus gizli, Millet Meclisine bırakıldı. Neler 
söylendi ise millet tafsilâtiyle almadı. Esas fikrimiz bellidir, ama kar$ılıklı neler söy-
lendi, bunları bilmiyor. Neler söylendi&ini, Sayın Ba$bakanın yaptı&ı basın toplan-
tısından ve Millî Savunma Bakanının yaptı&ı basın toplantısından anlıyoruz. "imdi 
onlara cevap verece&im:

!kili anla$malar, gizli oturuma sokuldu, Meclisten geçirilmeksizin neticeye 
ba&landı, ikili anla$malarda, Meclise getirilen anla$ma 1954’te yapılan, “Askerî ko-
laylıklar Anla$ması” diye bir vesikanın düzeltilmesi ile övünür. Ba$lıca teması odur. 
Onu düzeltmi$lerdir. 1954’te temel ittihaz edilen belge ise, Meclisten geçmemi$tir, 
bir $erhinde Bakanlar Kuruluna okunmu$tur. Ondan sonra rast gelen onu istedi&i 
gibi kullanmı$tır.

"imdi onu, “"urasını $öyle düzelttik, burasını böyle düzelttik.” diye gizli otu-
rumda Meclise anlattılar. Biz, !kili anla$malarda esnek kar$ılık politikasından bah-
settik. Orada konu$malara Sayın Savunma Bakanı, basın toplantısında cevap verdi; 
“Esnek anla$ma, do&ru bir $eydir.” dedi.

Gerçi, “Orta-Avrupa’ya, merkeze do&ru yapılacak bir taarruz, nihayet nükleer 
kuvvetin müdahalesini intacedecektir.” diye bir kayıt vardır; “Bizim için de yoktur” 
denilirse böyle de&ildir. Çünkü, bize kar$ı vukubulacak saldırı, !ran içinden Basra 
Körfezine varır. Böyle bir hedef tutar ise; “NATO, Orta-Avrupa’ya yapılan tecavüz-



de nükleer silâhların i$lemesini nasıl harekete getiriyorsa, bu suretle Türkiye için 
de öyle harekete getirecektir.” der. Yatı$tırmak, ümit vermek için yapılan bu konu$-
ma kaygıyı artırmı$ ve Türkiye’yi daha çok, daha nazik durumda göstermi$tir.

"imdi arkada$lar, bir memleketin müdafaasında, bir büyük memleketin müda-
afasında stratejik plân yapılırken, büyük kuvvetlerle, esas çaba ile savunulacak veya 
yürünülecek istikametler tâyin olundu&u gibi, ihmal edilecek, bir müddet için zarar 
görmesi, hattâ dü$man eline geçmesi tahammül edilir sanılacak bölgeler de vardır. 
Bir büyük devlet, tek bir devlet elinde böyle bir aksi mütalâa do&rudur ve böyle 
olmak lâzımdır. Memleketin her ta$ını bütün kuvvetlerle savunmak imkânı yoktur. 
Can alacak yerine darbe vurulursa hepsi kurtulur, askerî kaide budur. "imdi bugün 
ittifak toplulu&unda tatbik olundu&u zaman vaziyet de&i$ir. NATO büyük toplulu-
&unu kurtarmak için, bütün kuvvetleriyle bir yerde bulunacak, nükleer silâha kadar 
kullanacak ve kanadında bulunan memleket, e&er Hint Denizi’ine kadar varmayı 
dü$ünen bir taarruz kar$ısında bulundu&u anla$ılırsa, o zaman o da aynı $iddette 
yardıma lâyık olacak. Bir toplulukta bir kenarda bulunan, bir tâli mıntaka zannolu-
nan yer, bir memleketin cüzi de&ildir. Bu bahsolunanlar bir devlettir. Ben bir devlet 
olarak ihmal olunaca&ım, saldırgan, Hint Denizi’ne varaca&ım ilân ederse veya va-
rırsa o zaman harekete gelece&im. Saldırgan, nereye varaca&ım ilk günü hiçbir za-
man ilân etmez. Saldırgan, ilk günü hudutta vukubulmu$ bir arızaya cevap vermek 
için, ba$ka çare olmadı&ı bahanesiyle saldırıya ba$lar. Saldırganın Hint Denizi’ne 
varması veya vardı&ının anla$ılmasına kadar, Türkiye’nin yalnız ba$ına görece&i 
belânın hududu tasavvur olunamaz. Bunu söylüyoruz biz, bunu söylüyoruz...

NATO’nun topunu kurtarmak için evvelâ, kâmilen dü$manlık önüne, ilk ön 
safa biz atılalım... Bu gayretin sebebi ne? (C.H.P. sıralarından Bravo sesleri) NATO’da 
böyle bir hüküm var mı? NATO’nun ba$ka bir Devleti böyle bir $eyi yapıyor mu? Ve 
NATO Devletleri bizden bunu istiyor mu? Dâva bu... (C.H.P. sıralarından Bravo ses-
leri) Bereket versin, açık oturumda, kendi akıllarının erdi&i, bir ba$ka memleketin 
bir kö$esinden bahseder gibi bahsettikleri Türkiye’nin kaderini apaçık ortaya koy-
dular. Onun için, size burada açıklamak fırsatını buluyorum. (C.H.P. sıralarından 
Bravo sesleri, alkı"lar)

“!kili Anla$malar” da söyledi&imiz; NATO da anla$aca&ız, NATO da kalaca&ız.. 
Amerika ile Birle$ik Devletlere kar$ı dü$manlık yapmıyaca&ız. Ondan sonra, tahrik 
edici, ilk günde bütün $iddetli taarruzları üzerimize çekici fırsatları, vaziyetleri ver-
miyece&iz. Bu, masumane bir savunma de&il midir? Bunu anlatamıyoruz... (C.H.P. 
sıralarından Bravo sesleri) Dı$i$lerimize ve onun ba$lıca, Dı$i$leri Bakanından daha 
büyük, sorumlusu olan Ba$bakanımıza anlatamıyoruz... (C.H.P. sıralarından Bravo 
sesleri, alkı"lar)

Dı$ politikada ikinci ihtilâfımız, Orta-Do&udadır. Biz her gün, bir çetin seferin 
haberlerini alıyoruz, safhalarını gözümüzün önünde gibi takibediyoruz. Bu böyle 
ne kadar devam eder? Nasıl biter? Bunun tahmini ilk günden beri; bu, Sovyet Rus-
ya ile Birle$ik Amerika arasında hallonulacak meseledir, denir. O zamandan beri 



Sovyet Rusya, Arap memleketlerine, Akdeniz’e esaslı olarak yerle$ti ve himayesini, 
Arap politikasını daha kuvvetli yürütecek mevkie geldi.

Tekrar bir sava$ çıkmaması, çatı$ma olmaması için ümit verici bir olay, 
Helsinki’de Amerikalılarla, Sovyetler arasında müzakere açılmasıdır. Bu müzakere 
Nisan ayında Viyana’da devam edecektir. Dünya olayları bakımından, her iki ta-
raf da bir anla$maya varmayı arzuluyorlar, arzulayabilirler. E&er, herkes kendisinin 
“dokunulmaz” dedi&i yerlere, kar$ı taraf dokunmamayı taahhüdederse, e&er her 
iki taraftan birisi “aradadır, dokunulabilir, henüz payla$ılacak mevkidedir” bunda, 
payla$mada anla$abilirlerse... E&er bu anla$maya varırlarsa, yani sulh içinde anla$-
maya varırlarsa ve bundan müzakereye katılmayan memleketler yeni bir felâkete 
u&ramazlarsa insanlık için büyük talih olur. Ama, bu arada birbirine bâzı $eyler ba-
&ı$lamı$larsa, o ba&ı$layanların ba$ına gelece&ini kimse tahmin edemez.

"imdi, bu Orta-Do&u meselesinde “karı$mıyalım, tarafsız olalım” diyoruz. “Ta-
rafsız olalım” diye, ilk günden beri ısrar ederim, Mecliste söylerim, dı$arıda söyle-
rim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatanda$larımın büyük kısmına tercüman ol-
du&umuzu zannederek, “Orta-Do&u olaylarında tarafsız kalalım” dâvasını tutana. 
Bize $imdiye kadar, “hayır; tarafsız de&il, taraflı olaca&ız” dememi$lerdir. Ancak, 
bu son zamanda, bu seneki gizi görü$mede, Senatoda ve açıkta Dı$i$leri Bakanı, 
“Hayır; biz tarafsız de&iliz. Biz taraflıyız. Bir taraf olaca&ız, tutaca&ız” der ve Orta-
Do&udaki “çok yönlü” diye vasıflandırdıkları politikayı, bir taraflılık haline getir-
mek yolundadırlar. Bu, tehlikelidir. Bundan büyük harb çıkmaz... Senet almı$lardır.

Ben, Birinci Cihan Harbinin nasıl çıktı&ını, !kinci Cihan Harbinin nasıl çıktı-
&ını, o memleketlerin nazırlarından dinlemi$ adamım. Gün olmu$tur ki, Fransız 
nazırları cihan harbi tehlikesi bertaraf oldu, artık olmıyacaktır, demi$lerdir. Birin-
cisinde de, ikincisinde de böyle demi$lerdir. Sonra, ansızın harb patlamı$tır. Bir 
taraftan harb cereyan eder, bir taraftan sinirler bu kadar gergin ve vehimler, vesve-
seler bu kadar ta$kın bir halde iki Devlet kar$ı kar$ıya gelir, hâdiseleri idare etmeye 
çalı$ırlar, dörtler idare etmeye çalı$ırlar. Bir taraftan da olay devam eder. Bunun 
sonuna kadar intizam içinde, el altında tutulabilece&ini kimse kendisinde aramaz. 
Kaza ile de olsa, e&er öyle patlarsa, bir büyük belânın patlaması ihtimali vardır. Biz 
bu Orta-Do&u’ya niçin karı$ıyoruz, ne menfaatimiz var? !srail’in yüzünden... “!srail 
olmasın” diye Arap devletleri iddia ederler. !srail’i biz çıkarmadık. Osmanlı !mpara-
torlu&u aleyhine Araplar ittifak ettikleri zaman Home Rule adında !srail’e bir yurt 
tanıdılar.

Bana $ikâyet ettikleri zaman böyle söylerim, bilmezler, canım bunu çıkaran 
sizsiniz. Ne istiyorsunuz $imdi bizden? Sizin yaptı&ınız eserlerden bir kısmının 
hangisini siz bu hatta tutuyorsunuz? Ve hangisini tutmuyorsunuz? Soraca&ız. Tut-
tuklarınıza ve tutmadıklarınıza göre vaziyet alaca&ız. E gelecek hafta de&i$tiriyor-
sunuz. Tekrar sizden soraca&ız... Böyle $ey olur mu? Böyle konu$urum diye diye 
konu$mayı benimle uzatamazlar. Kesiyorum orada…



"imdi vaziyet bu. Orta-Do&u’da gergin bir hava vardır. !srail, kalacak mı gide-
cek mi? O dâvanın pe$indedir. Araplar, Arap memleketleri ellerinden gitmi$tir, o 
dâvanın pe$indedirler. Amerika ile Sovyet Rusya ve büyükler, söyliyerek söylemi-
yerek, bir tarafı tutarlar ve harb her gün devam eder. Ee bu, birgün bir kaza çıkarır. 
Buna kar$ı tek çare “Biz Orta do&u olayında kararsızız” demek, cesaretle bunu söy-
lemek lâzım. Bunu söyletemedim... Söyletemedi&im böyle dursun, gizli oturumlar-
da “biz taraflıyız, taraflı olaca&ız, gerisi $öyledir, böyledir” diye de e&lenerek cevap 
verirler.

Üçüncü büyük meselemiz; dı$ politikada Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesini 
bir sene evvelinden daha fazla zamana kadar bize söylüyorlardı. Görü$meleri bildi-
rirlerdi hep. Bir köyün nüfusu çoklukla Rum olursa, o köyde Rum muhtar yapılır, 
bir köyün nüfusu çoklukla Türk olursa, o köyde Türk muhtar yapılır, hududu içinde 
bilgi verirlerdi. Canım bunlar bilgi mi?

Bir Devlet kuruldu, ba&ımsız... Bu Devlet $artla kuruldu; ENOS!S olmıyacak, 
taksim olmıyacak. Kabul ettik... Bu Devlet içinde iki cemaat var. Hakları var. Ba-
$ında bulunan adam; bu Anayasa tatbik kabiliyetinde de&ildir. Böyle içice, birbirine 
karı$mı$ iki Hükümet olmaz. Bir Hükümet olur, ço&unluk olur, azınlık olur. “Ço-
&unluk olur, azınlık olur” $eklinde bir düzen, tabiî düzendir. Özel $artlarla te$ekkül 
etmi$ bir memleketin düzeni de&ildir. Bu, özel $artlarla te$ekkül etmi$ Devlettir. 
Üniter Devlet derler. Ço&unluk... Federatif Devlet derler. Federatif $eklinde olan-
lar…

Amerika Hukuk Mü$aviri eser yazdı: Bu içiçenin dı$ında devletler vardır, özel 
$artları vardır, dedi ve bu devletler arasında Kıbrıs’ı da gösterdi; ba&ımsızdır, ama 
suis generis önüne mahsus $artlarla bir Devlettir.

"imdi Makarios ile ilk günden beri ihtilâfımız bu. Günün birinde, $u oluyor, bu 
oluyor derken, “Üniter Devlet Kıbrıs’a tatbik olunacaktır” sözünü, Sayın Dı$i$leri 
Bakanı Senatonun resmi heyeti önünde söyledi. Kıyametler koptu bundan. Nasıl 
$ey bu, nereden çıktı, federasyon sözünü nerede söylemi$siniz, kime söylemi$siniz, 
nereden çıktı bu?

Bir defa federasyon sözünü ilk günden burada söyledik, size söyledik. Size, her 
defasında “federasyon i$i ne oluyor?” diye sordum. Yapıyoruz, ediyoruz, bakıyo-
ruz... Bahis yok federasyon sözüne.

Kıbrıs’ın bir özelli&i vardır. Kıbrıs olayı patladı, sonra bidayette Amerika da, 
Sovyet Rusya da karı$mazlık ve ilgisizlik ilân ettiler. “Bir suretle ilgili de&iliz” dedi-
ler. Sonra i$ler silâhlı müsademelere girip parlayınca, her ikisi de sahneye çıktılar. 
Amerika, müttefikler arasında çatı$maya mahal vermemek gayretinde, Sovyet Rus-
ya, ba&ımsız Kıbrıs’ın korunması gayretinde.

Ar$övek Makarios, bu çatı$ma esnasında Türkiye aleyhine ba$lıca Rusya’yı kul-
lanaca&ını umdu. Kendisini Yunanistan’da destekliyen o zamanki Yunan Hüküme-
ti, Sovyet Rusya ile meselelerini halletti kanaatinde ve Sovyet Rusya’yı tamamiyle 
Kıbrıs dâvasında kendi yanına alaca&ını söyledi.



Amerika Cumhurba$kanı da bana yazdı&ı mektupda; “"ayet Sovyetler’den bir 
saldırı olursa Kıbrıs yüzünden, NATO bu i$e karı$ır mı, karı$maz mı? diye tereddüt 
konusudur” demedi mi? Demek ki, serbest kalıyordu.

Biz sabırla, haklı oldu&umuzu ve vakaların mahiyetini Sovyet Rusya’ya anla-
tabildik. Münasebetler kurduk, anlattık: “!stedi&imiz bundan ibarettir... Ba&ımsız-
lık istiyoruz, federatif sistem istiyoruz.” Federatif sistem için Sovyet Rusya; “Ola-
bilir, federatif sistem de dü$ünülebilir” dedi. Ee, be adam bizim dâvamız olmaz! 
Gayritabiî ve gayrisamimî bir tez ortaya atmamı$tır. Bunun i$areti? Bunun için 
bildirilerde söz vardır ve matbuatın da yorumları çıkmı$tır. Türkiye Hariciye Vekili 
Sovyet Rusya Hariciye Vekili ile bu meseleyi konu$mu$tur. Türkiye Hariciye Vekili 
Amerika Hariciye Vekili ile federasyon meselesini konu$mu$tur. Ar$ivlerde vardır 
bunlar. Çıkıyor bizim Hariciye Vekili - kanaati federatif - büyük bir $etaretle alay 
mevzuu yaparak; “Kim söylemi$, ne olmu$, nereden çıkmı$?” diye tecahül ediyor.

"imdi taksim olmıyacak, ENOS!S olmıyacak. !çice cemaatin ya$aması yeni 
Anayasa ile düzene konmu$. Bu yüzden oluklarla kan akmı$, dereler gibi gözya$ı 
dökülmü$. Ya$ıyamaz bunlar bir arada...

Ne kalıyor, ne kalıyor federatif sistem olunca? Tabiî bir $ey söylüyoruz. Tabiî 
bir $ey söylüyoruz. Tabiî federatif oldu mu “taksime varır sonra” diye Kıbrıslılar, 
yani Ar$övek korkarmı$ ve Yunan’lılar korkarmı$. Nesinden korkuyor?

Bugün Kıbrıs’a çıkarma yapmak için kuvvetimiz az mı geldi? Bırakmadılar. 
Man$ Denizi a$ılabiliyor mu? A$ılamıyor. Büyük deniz kuvvetleri kar$ısında, bü-
yük deniz devletleri kar$ısında deniz a$ırı bir sefer yapmak kolay bir $ey midir? 
“Federatif sistem” dedik, yarı yarıya hallettik alaya aldılar, kötülediler, reddettiler. 
Bu Hükümet, Sayın Demirel ve onun Hariciye Vekili Kıbrıs dâvasını hiç bir suretle 
halledemez. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bir defa a&zından, bugünkü $artlara göre, 
kabil olan tek hâl çaresini gülünç olarak tezyif ile reddettikten, böyle göründükten 
sonra tevil etmiye çalı$ıyorlar. Ne kadar tevil etseler, ne yapsalar geçmi$tir dâva.

Size bir hikâye anlatayım; orada, ben Lozan’da !stanbul Patri&inin !stanbul’dan 
kalkması için büyük mücadele açtım. Çok çetin u&ra$ıyorum. Sonra ö&ren-
dim ki, Yunan’lılar son âna kadar sabrettikten sonra !stanbul Patri&ini dı$arıya, 
Momtotozak’a Aynaroz Tepesine almayı dü$ünüyorlarını$. Sulh olmak için... Sonra 
ö&rendik.

"imdi bu mücadele esnasında iken bir gün, benim yakın mesai arkada$larım-
dan birisi yanıma geldi, Lozan’da Bu sabah Lord Cürzon’un Kalemi Mahsus Mü-
dürü geldi bana, konu$tuk, çok $ikâyet etti: “Sulh yapmak istiyoruz, bu kadar iyi 
niyet gösteriyoruz, daima fena mukabele ediyorsunuz, ne olacak bu halin sonu?” 
Bu $ekilde $ikâyetler arasında, !stanbul Patri&ini dile getirmi$: !stanbul Patri&i ile 
u&ra$ıyorsunuz, nesi var bunun, bunca sene durmu$, son Patrik hakikaten Millî 
Mücadele esnasında fena not bırakmı$tı, ne de&i$ir o, ne olur, nedir istedi&imiz?” 
En nihayet “Hıristiyan âleminin bir önemli temsilcisidir. Bunun üzerinde her gün 
Hıristiyan devletleri olarak, bizi hırpalamanızda ne fayda var? !ngiliz hayvanı bir 



aslandır, uykuya dalmı$tır, ne kadar dürtsen uyanmaz, ama bunu i&neliye, i&neliye 
mutlaka uyandıracaksınız. Nedir bu Patrikle u&ra$ırsınız”, demi$. Bizimki de “Bu 
!smet Pa$a’nın meselesidir, onun razı olması lâzımdır, ba$ka türlü olmaz” demi$, 
çıkmı$. Onun üzerine o da, “Peki” demi$ gitmi$. Geldi bana bunu anlattı. “Olur mu 
bu? Kıbrıs dâvasını gömmü$ün” dedim. “Demek ki, !stanbul Patri&inin !stanbul’dan 
gitmesini Heyeti Murahhasa olarak siz istemiyorsunuz, Hükümetimin de böyle bir 
programı, emri yok, bu benim bir kaprisim, böyle kabul ediyorsunuz, te$hir edi-
yorsun, e bu dâvanın, bu mücadelenin ciddiyeti olur mu, çok fena etmi$sin” dedim, 
bıraktım. Hemen Lord Gürzon’u istedim görü$mek için, “Patri&i çıkaracak mısın?” 
diye. Hemen randevu aldım gittim, görü$üyorum... Bir "etaret Lord Cürzon’un oda-
sında, sevinç içinde. “Hayrola”, dedim. “Bugün benim ya$ günüm,” dedi. “Aa tebrik 
ederim, çok güzel, onun ne$esi üzerinizdeydi” dedim. “Hayır, hayır senin verdi&in 
arma&andan dolayı” dedi. “Ne arma&anı?” Dedim. “Bu Patrik meselesi senin oyun-
ca&ınmı$, anla$ıldı bu, bu i$ için u&ra$tırma bizi yahu”, dedi. Öyle de&il, öyle de&il, 
yanlı$ anlatmı$ falan diyerek sıca&ı sıca&ına yarın saat içinde dil dökme&e ba$ladım. 
“Kula&ıma girmez, kula&ıma girmez, yerinden ö&rendik bunu” dedi.

"imdi buraya geliyorum, bizim Hariciye Vekilimiz “Ba$bakan “Üniter Dev-
let” der, “Federatif nerede görülmü$, nerede istenmi$tir?” der. Bunlar Kıbrıs 
dâvasında federatif sistemden söz edebilirler mi? Bitti... Ne olur? !$te söyledi&i gibi, 
Makarios’un ilik günü söyledi&i yere gelir. Yani Anayasa vardır, çokluk vardır azınlık 
vardır, ona göre anayasa yapılacaktır, azınlı&ın teminatı vardır.

Kıbrıs dâvasını bu hale getirmek vebalinden Sayın Demirel ve Dı$i$leri Bakanı 
hiç bir zaman kurtulamıyacaktır. (C.H.P. sıralarından Bravo Sesleri, alkı"lar)

Sayın Cumhurba$kanı Soyvet Rusya’ya son zamanda büyük bir gezi yaptı. Çok 
güzel gösteriler ve çok iyi temaslar oldu. Gelir gelmez kendisi ile görü$tü&üm za-
man; “!ki memleket arasında güvenlik duygularını besleyici, artırıcı bir seyahat 
yaptı&ınızdan dolayı sizi tebrik ederim”, dedim. Bunları söyledikten sonra; “Yan-
lız $urayı anlamadım, Kıbrıs’tan bahsediyorsunuz, ne federatiften bahsediyorsu-
nuz, ne onu imla edecek haklardan bahsediyorsunuz, böyle bir $eyi Yunanlılar ve 
Kıbrıslılar $etaretle kar$ılıyacaklardır. !kincisi, Orta-Do&u’da tarafsızlık politikası 
takibetmemizi Rus’lara kabul ettirmek lâzımdı, bunun üzerinde konu$ma yapma-
lıydınız, bunu da mahzurlu gördüm” dedim.

Hep aynı noktadayız.

Oylamada Sayın Demirel Hükümeti güvenoyu sayısını bulur mu, bulmaz mı 
bilmiyoruz. Bunalım, bunalım. Bu neticeye varırlar. Bunalım, biterse zayıf, içinden 
dertli bir Hükümet i$liyecektir. Ba$bakan ölçüsüz kudret kullanmaya alı$mı$ ola-
rak, kudretini a$an icraatte bulunmaya çalı$acaktır. Size iki misâl vereyim.

Sayın Ba$bakan ilk vazifeye ba$lar ba$lamaz, birçok valileri merkeze aldı. Bun-
lar içinde, hakikaten iyi yeti$mi$, muhitine hizmet etmi$ ve memlekete daha çok 
hizmet edebilecek valiler vardı. O günden beri bu insanlar paslanmakta ve çürü-
mektedirler. !yi yeti$mi$ vali, büyük memur nasıl kolay feda olunur? Feda ettiler.



Sayın Ba$bakan bugünkü Hükümetini kurdu, daha güvenoyu almadı. O da belli 
de&il, ilk i$ olarak Devlet Denetleme Heyetini temelinden tasfiye etti ve yerleri-
ne, büyük devlet memurları olarak insanları seçti, getirdi. Hangi hukuk anlayı$iyle, 
hangi hukuk anlayı$iyle? (C.H.P. sıralarından Bravo Sesleri alkı"lar) Büyük devlet 
memurunu oynatmak, de&i$tirmek, yerine ba$kasını getirmek bir büyük siyaset 
i$idir. Bu kadar geni$ siyasi icraate girmeyi nereden alıyorsunuz? Hukuk anlayı$ı... 
Anayasa var. Bir haksızlık oldu&u zaman kanunlar, Anayasamız “Danı$taya müraca-
at edilebilir” diyorlar. Daha evvel Danı$tay’a müracaat edenlerin de&i$tirilir de&i$ti-
rilmez, yerlerine ba$kalarının getirilmesi ve sonra i$ olup bitmi$tir, iade olunsalar, 
haksız görünseler bile bir kö$ede çaresine bakılacaktır hukuku devam etmektedir... 
!nsaf yok mu? Sabret... Büyük devlet memurları yeti$tiririz rüyasına mı girdiler? 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar) - Bir yerde bir $ey mi söylediler nedir, o anla$ılmıyor.

Az oyla da iktidara gelse Sayın Ba$bakan, bir taraftan i$ dertleriyle u&ra$ır-
ken, di&er taraftan rejimi kurtaracak, koruyacak ve kendi politikasına kar$ı, do&ru 
istikametleri yürütecek, büyük küçük insanları kıyımla tasfiye etmeye çalı$acak. 
Bunun vebali Adalet Partisi üzerinde kalacaktır. Adalet Partisi, bu kadar haksız 
muameleye lâyık de&ildir. (A.P. sıralarından gülü"meler) Dinleyin... Büyük bir parti 
olarak kurulmu$tur. Adalet Partisi, benim evvelce söyledi&im ve “geçti onlar” diye 
latifeye alınan bir sözümü gerçekle$tiriyor. 10’ncu senesini geçiriyor, daha geçme-
di... (C.H.P. sıralarından Bravo Sesleri, sürekli alkı"lar) 10’uncu sene, 10’uncu sene... 
Bizim demokratik hayatımızda, siyasi hayatımızda kolay geçmiyor, çok dikkatli 
davranarak geçirmek lâzımdır.

Sayın arkada$lar, cümlenize saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından Bravo Sesle-
ri, sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, saat 14.30’da tekrar toplanılmak üzere 
birle$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.13



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

KÂT!PLER: !evket Do#an (Kayseri)
Memduh Ek"i (Ordu)
Açılma Saati: 14.30

BA$KAN — !kinci oturumu açıyorum.

Hükümet programı ve güvenoyu görü$melerine devam ediyoruz.

Sayın Ba$bakan söz istemi$lerdir. Kendisine söz veriyorum, buyurun Sayın 
Ba$bakan. (A.P. sıralarından $iddetli ve sürekli alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mecli-
sin sayın üyeleri;

Hükümet programı dolayısiyle benden evvel görü$lerini ifade eden muhalefet 
partileri sözcülerinin ortaya koydukları hususlara cevap vermek üzere huzurunuza 
gelmi$ bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Geçen 10 sene zarfında Millet Meclisimiz 7’nci defa Hükümet programı müza-
kere ediyor. 1960 ile 1965 arasında 4 defa koalisyon hükümetlerinin programlarını 
müzakere etmi$, 1965 te, bakiye sistemine ra&men, i$ba$ına tek parti olarak getiril-
mi$ bulunan A.P. iktidarının Hükümetinin programını müzakere etmi$, daha sonra 
1969 12 Ekim seçimlerini takiben de, yine tek ba$ına Hükümet kuracak kadar ço-
&unlu&u bizden esirgemiyen aziz milletimizin kararı üzerine, A.P. siyasi iktidarının 
Hükümetinin programını bundan 4 ay kadar önce müzakere etmi$ bulunmaktası-
nız. Bugün 7’nci defa Hükümet programı müzakeresi yapılmaktadır.

Hükümet programı müzakeresi nasıl olmalıdır, hususunda burada bir akademik 
münaka$aya girecek de&ilim. Sadece aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olan bu 
büyük müessesenin çatısı altında, $ayet Hükümet programı gibi bir meselenin mü-
zakeresinde bâzı tutarlı, geçerli ve hepimizin birden anlıyabilece&imiz, bizim dı$ı-
mızda, kamuoyunun anlamakta güçlük çekmiyece&i, bizim dı$ımızda kamuoyunun 
tasvibedece&i ölçüleri bulursak, Türk demokrasisine güç kazandırmı$ oluruz. (A.P. 
sıralarından Bravo Sesleri, alkı"lar) Bu itibarla ben, huzurunuzda yapılmı$ bulunan 
tenkidleri cevaplandırırken Hükümet programının de&erlendirilmesinde objektif 
kıstaslar olarak alınabilecek hususları - zikredilmi$lerini, zikredilmemi$lerini - bir 
tahlile tenkide, daha do&rusu cevaplandırmaya tabi tutaca&ım.

Muhterem milletvekilleri; Millet Meclisimizin bir siyasi heyet oldu&unu bi-
liyorum. Bir siyasi heyetin, kendi taraftarlarını memnun etmek için bâzı çarelere 
ba$vurabilece&ini de biliyorum. Siyasi heyetlerin, bu kürsüden konu$urken sadece 
Millet Meclisine hitabetmediklerini, Türk kamuoyuna hitabettiklerini, taraftarla-
rına birtakım argümanlar vermelerini de yadırgamıyorum. Bunların hepsini kabul 
ediyorum. Yalnız, 1970 Türkiye’sinde $ayet Türkiye’nin meselelerini çözecek bir 
azmin ve niyetin içindeysek - ki, bundan kimsenin $üphesi olmaz, zannediyorum 



- Hükümet programı gibi bir konunun müzakeresine bâzı yeni de&erler getirmeye 
mecburuz.

Muhterem milletvekilleri; evvelâ bir $eyi unutmamak gerekiyor zannediyo-
rum: Bizim yeni getirdi&imiz Hükümet programımız bundan 4 ay evvel tenkide tâbi 
tutulmu$ ve Yüce Meclis tarafından güvenoyuna mazhar olmu$tu. Aslında bu prog-
ramımız, 12 Ekim 1969 tarihinde, yani hemen hemen 5 aya yakın bir zaman önce 
yüce milletin huzurunda, radyolarda, meydanlarda, salonlarda “memleketin prob-
lemleri $udur, çareleri olarak bunu dü$ünüyoruz” diyerek milletimizin tasvibine arz 
etti&imiz bir beyannameden men$eini, gücünü, kuvvetini ve ilhamını almakta idi. 
Henüz üzerinden 5 ay geçmi$ bir seçimden sonra okudu&umuz 2’nci programımız 
ve daha sonra bugün müzakeresini yapmakta oldu&umuz bu programımız da gayet 
tabiî ki, 5 ay önceki seçimlerde, meydanlarda, radyolarda, kürsülerde, salonlarda ne 
söylediysek aziz milletimize, onlara sadakatimizin bir özel itina ile ifadesidir.

Bu itibarla, bugün bizi tenkid ederken, bundan, evvelki programımızın tenkidi 
sırasında serd edilmi$ bâzı mütalâaların yeniden serd edilmi$ olmasını da yadırga-
mıyoruz. Yalnız, yadırgadı&ımız bir $ey var; nasıl biz meydanlara çıkıp da “"ayet 
bize iktidarı tevcih ederseniz, memleketin $u $u, $u meselelerini, $u ölçüler içerisin-
de halledece&iz, halletmeye çalı$aca&ız” dediysek, Yüce Parlâmentoyu, Yüce Mecli-
si te$kil eden muhalefet partileri de, aynı $ekilde, $ayet kendilerine iktidar tevcih 
edilirse memleketin meselelerini nasıl halledeceklerini yüce millete söylemi$lerdir.

"imdi, tenkidleri, kritikleri $ayet muhalefet partileri kendi programlan üze-
rinden yaparlar ve bizi, kendi programlarında yazılmı$ bulunan hususları yerine 
getirmedi&imizden dolayı muaheze ederlerse bu takdirde seçim kav$a&ının, seçime 
gitmenin, milletin iradesine müracaat etmenin, oradan ibra edilmenin, oradan ye-
niden emanet devralmanın uzun boylu bir mânası kalmaz. (A.P. sıralarından bravo 
sesleri, alkı"lar)

Bu itibarladır ki, Parlâmentomuzun grupu bulunan iki siyasi partisinin sayın 
Genel ba$kanlarının ifadelerinde mü$terek bir noktaya raslıyoruz, bu mü$terek 
nokta $udur: Sanki biz 4 senelik icraatımızın hesabını vermemi$iz, sanki 4 senelik 
icraatımız milletin meçhulü imi$, sanki kendileri radyolarda, meydanlarda bizim 
4 senelik icraatımızı didik didik etmemi$ler. - Etmemi$lerse vazifelerini yapma-
mı$lardır - sanki, etmemi$ler gibi bir haleti ruhiyenin içerisinde bizi, bugün ortaya 
koydu&umuz programla de&il de, geçen 4 seneki icraatımızla tenkid etmelerini ya-
dırgıyorum.

Denebilir ki, ortaya koydu&umuz programın hiçbir noktası tenkide u&rama-
mı$tır. Sadece, $unu yapmadınız, $unu yapmadınız, $unu yapmadınız... Her halde 
bunlar, henüz 3-4 ay evvel güvenoyu almı$ bir Hükümete, henüz bütçesini getirmi$ 
bir Hükümete ve bütçesi Mecliste arızaya u&ramı$ bir Hükümete yöneltilebilecek 
tenkidler de&ildir. Binaenaleyh, her vesile ile oldu&u gibi, A.P. iktidarının 1965-
1969 icraatı de&erli hatipler tarafından kritik konusu olmu$tur, tenkid konusu ol-



mu$tur. Bu münaka$aları yaptı&ımızı zannediyorum. Çünkü, bunların hepsi yazılı 
dokümanlara geçmi$tir, biraz sonra arz edece&im.

Bugün burada söylenilen $eyler 5 ay evvel söylenmi$tir. "imdi bunların tek-
rarında, bir Hükümet programı tenkidi vesilesiyle, umulan fayda nedir? Umulan 
faydayı anlataca&ım.

Muhterem milletvekilleri, ben meseleleri sadece objektif ölçüler içerisinde, sa-
dece de&eri olan kriterler içerisinde mütalâa etmeye çalı$aca&ım.

Biz A.P. siyasi iktidarı olarak 1965 seçim beyannamemizin ba$ına, “Vatan için 
elele verelim” ba$lı&ını koyduk. 1965’ten 1969’a kadar da, çe$itli problemlere ra&-
men, fevkalâde idare usullerine ba$vurmaksızın, 1961 Anayasası hürriyetlerinin 
istimalindeki alı$ılmamı$ tezahürlere, hattâ bunların çe$itli yönlerde sınırları a$ı-
larak kullanılmı$ olmasına ra&men, memleketi, siyasi ve iktisadi istikrar içerisinde 
1969 seçimine getirdik.

Bugün, 20 günü a$an bir zamandan beri devam eden Hükümet buhranı, bun-
dan evvelki, 1961-1965 devresi içerisindeki Hükümet buhranı gibi münaka$a 
edilmiyor. Bunun da bir merhale oldu&unu, bu merhalede A.P. siyasi iktidarının 
memleketi bütünle$tirme, birle$tirme ve siyasi istikrarsızlı&ın meydana getirdi&i 
yaraları beraberlik ve karde$lik istikametinde kapatma yolundaki gayretlerinin his-
sesi oldu&unu hak$inas ve kadir$inas olan vicdanlar kabul edecektir. (A.P. sıraların-
dan “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, geçen 4 sene zarfındaki icraatımızı tenkid ederek, 
bizi geçen 4 senelik icraatımızdan dolayı be&enmiyor iseniz, burada hemen bir çe-
li$meye dü$tü&ünüze i$aret etmek istiyorum.

Bu çeli$me $udur: Gayet tabiî ki muhalefet partilerinin bize, “iyi yaptınız, afe-
rin, bravo” demesini beklemeyiz.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — !yi icraat yaparsanız, deriz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Beyefendiler, sükûnetle 
dinlerseniz, ifadei meram etmekte, zannediyorum ki, size faydalı olmaya çalı$aca-
&ım. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, çeli$me $udur: Bugün derseniz ki, dört senelik icraa-
tınız bir $eye yaramaz... (C.H.P. sıralarından “do#ru, do#ru” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz “do&ru” diyorsanız, 
millet sizin dedi&inize “e&ri” diyor. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

A.P. SIRALARINDAN B"R M"LLETVEK"L" — Millete inanmıyorlar ki...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — O zaman milletin hakem-
li&ine gitmi$ olmayı inkâr etmek gerekir.

70 dakika, 7 tane muhalefet partisi, 10 dakika A.P. her gün radyolardan mille-
te hitabetti. Yani, “Elimizde imkânlar yoktu, sizin icraatınızı millete anlatamadık,” 
diyecek durumunuz yok.



Meydanlar, müsavi $artlar içerisinde herkese açıktı... Kahveler, salonlar müsait 
$artlar içerisinde herkese açıktı...

Geliniz evvelâ, “Demokrasiye inanıyoruz” demekle kalmıyalım, demokrasiye 
inancın ana-prensibi olan, “Milletin hakemli&ini” kabul edelim ve yalnız hakemli&i 
kabul etmekle kalmıyalım, hakemli&in neticelerini de kabul edelim. (A.P. Sıraların-
dan Bravo sesleri, alkı"lar)

O zaman, hakemli&ine riayet etmiyece&iniz; yani “Karar $öyle çıkarsa riayet 
edece&iz, karar istemedi&imiz $ekilde çıkarsa riayet etmiyece&iz.” gibi, bir dü$ünce 
içinde iseniz Parlamanter demokrasiyi yürütmek mümkün de&ildir.

Parlamanter demokrasi mutlak mânada, milletin hakemli&ine dayanır.

Esasen seçim buhranları çözmüyor, yeni yeni buhranlar getiriyor ise, o zaman 
birtakım ba$ka $eylere bakmak lâzımlgelir.

"imdi, bu hususu neden kaydediyorum? Bu hususu, biraz sonra verece&im 
izaJhı fuzuli bulmamanız için söylüyorum.

Muhalefet olarak, bizi neden be&enmiyorsunuz? “Be&enin” demiyoruz, ama 
neden be&enmedi&inizi izah ederken, kendi mantı&ınızı alaca&ım; sizin mantı&ı-
nızla hareket edilirse, aslında bizi be&enmeniz gerekti&i hükmü meydana çıkıyor. 
Sizin mantı&ınızdan bunu çıkaraca&ım. (C.H.P. sıralarından gülü"meler ve alkı"lar, 
A.P. Sıralarından Bravo sesleri ve sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Müdahale etmeyin yerinizden efendim, müdahale etmeyin. Din-
leyin lütfen

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Müdahale etmiyoruz efendim, alkı$lıyoruz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem milletvekil-
leri, Türkiye’nin neye ihtiyacı oldu&unu sayıp dökmek kâfi de&ildir; Bakınız, de-
mokrasi anlayı$ımızdaki temel farklılı&ın yanında, her zaman ifade etti&im gibi, bir 
konsept yani bir mefhum anla$mazlı&ının bizi, aynı lisanı konu$tu&umuz halde, 
birbirimizi anlamaz hale getirmesinin ne kadar mümkün oldu&unu gösterece&im.

Bugün $ikâyet etti&iniz hususlar bugünün dertleri mi? Bugün $ikâyet etti&iniz 
hususlar asırların dertleri... Niçin 4 senelik A.P. iktidarı bunları çözememi$tir? Bu-
nun münaka$asını meydanlarda yaptık.

Noksan olan $ey $udur: Plâna, plân disiplinine, plân fikrine plân müessesesi-
ne, plân mefhumuna inanmı$ olmamıza ra&men; Parlâmentomuzdan plân geçirmi$ 
olmamıza ra&men; ikinci Be$ Yıllık Plânın üçüncü yılında olmamıza ra&men, siyasi 
konu$malarımızla plân mefhumu arasında bir intibaksızlık mevcuttur.

Bize diyorsunuz ki, “"unları, $unları, $unları neden halletmediniz?” Bunu de-
menizi taibiî kar$ılıyoruz. Türkiye öyle bir memleket, öyle çok derdi var ki; kaynak-
ları öylesine mahdut bir memleket ki... Kaynakları kifayet etti de biz bu dertleri 
halletmedik mi? Gelin, onu söyleyin.

C.H.P. SIRALARINDAN B"R M"LLETVEK"L" — Kaynakları satıyorsunuz.



BA$KAN — Arkada$lar, konu$maları lütfen takibedelim.

A.P. SIRALARINDAN B"R M"LLETVEK"L" — Biz Pa$ayı dinledik onlar din-
lemeyi bilmez ki...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Daha çok kaynak yarat-
mak imkânı vardı da bunları yaratmadık mı? Gelin onu Söyleyin. Bu kaynaklarla 
bundan ba$ka bir $ey yapılabilir miydi? Gelin onu söyleyin.

Bir büyük dengenin icabını yaptı A.P. Yani, memlekette, 1970 Türkiye’sinde çe-
$itli iktisadi ve sosyal zümrelerin arasında bir zıtla$ma yaratma yerine, memleketin 
kaynaklarım, hem iktisadi inki$afı öldürmiyecek, hem de bir zıtla$ma meydana ge-
tirip sınıflar arası kavgaya meydan vermiyecek bir dengenin icaplarını yerine getir-
di. (A.P. Sıralarından Bravo sesleri) Ve 1970’ler, aslında Türkiye’de yeni bir devirdir, 
yeni ufuklar açılmaktadır. "ayet bu dengeye - Türk Anayasasının Türk vatanda$ına 
tanıdı&ı hakları mutlak mânada korumak $artiyle - riayet edilmezse, o zaman Tür-
kiye çetrefil meselelerle kar$ı kar$ıya kalır.

Onun içindir ki, aslında denecek $ey: “Sizin imkânlarınız bu idi; bu imkânları 
iyi kullanmadınız; $u istikamette kullanmanız gerekirdi.”

Muhterem milletvekilleri, bunu demek de pek kolay de&il... Neden? Artık bu-
gün iktidarlar, sabahleyin kalkınca akıllarına gelen i$i yapacak gibi bir yetkiyi kay-
betmi$lerdir... iki sene u&ra$ırsınız, 5 senelik plân yaparsınız; her sene plân dilim-
lerine göre memlekette ne kadar kaynak yaratacaksınız, onları ortaya çıkarırsınız; 
bunlarla ne i$ler yapacaksınız, onları ortaya çıkarırsınız.

Türkiye’nin 1963 - 1967 devresinde 60 milyar lirası vardı. Bu 60 milyar lirayı 
Türkiye nasıl kullandı? 12 milyar lirası sanayi sektörüne, 8 milyar lirası enerji sek-
törüne, 8 milyar lirası ula$tırma sektörüne, $u kadar milyar lirası tarjim sektörü-
ne... Mecmuu 60 milyar...

Niye kullanmadınız 100 milyar lira? Yok da ondan.

Türkiye’nin !kinci Plân devresinde 119 milyar lirası var. Türk vatanda$ına, 
“yarın seni zengin yapaca&ım” “diyerek bugünkü hayatını ıslah edecek hiçbir pay 
bırakmadan, elinizdeki imkânlardan biraz daha fazla kaynak çıkarabilirsiniz, ama 
meydana gelecek ho$nutsuzluklar ümidi ortadan kaldırır. Ümit faktörünü, bir 
memleketin kalkınması için paradan ve her $eyden evvel gelen ümit f aktörünü 
ortadan kaldırır.

Elinizde 119 milyar liranız var: Buyurun, bu 119 milyar lirayla 5 sene içinde ne 
yaparsınız?

Bu münaka$alar burada yapılmı$: 119 milyarın 25 milyarı sanayie ayrılacak, 18 
milyarı ula$tırmaya ayrılacak, 16 milyarı tarıma ayrılacak, 8 milyarı enerjiye ayrıla-
cak. Sektör sektör ayrılmı$. Yani, millî öncelikler günlük siyasetin dı$ına çıkarılmı$, 
gayet tabiî olarak iktidarın siyasi felsefesine ve millî menfaatlere uygun istikamette 
memleketin kaynakları taksim edilmi$ ve buna göre de huzurunuza gelinmi$, bütçe 
getirilmi$, program getirilmi$tir.



Bugün de Hükümet programı, huzurunuza bu esaslar üzerinden getirilmi$tir.

Bize derseniz ki, neden bunları yapmıyorsunuz? Benim burada üzerinde dur-
mak istendi&im nokta; “Neden bunları yapmıyorsunuz”un cevabını bir denge içeri-
sinde beraberce bulmaktır.

Herkese selâm vermek kolaydır, herkesi memnun ediliyor gibi göstermekte 
kolaydır. Buradan gelip, köylü için $unu yaptınız, bunu yapmadınız; i$çi için bunu 
yaptınız, bunu yapmadınız; memur için bunu yaptınız, bunu yapmadınız... Yaptık-
larımızı silip, yapamadıklarımızı, daha uzun seneler yapılamıyacak olan $eyleri ge-
lip, buradan bize fatura etmek kolaydır. (A.P. den “Bravo” sesleri) Yalnız, söyledi&iniz 
$eyler zabıtlara geçmektedir. "ayet, bir gün iktidar olma ümidiniz varsa, bunlar size 
sorulur. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri; masrafa evet, kayna&a hayır...

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Kim demi$, onu?

BA$KAN — Sayın Feyzio&lu, yerinizden müdahale etmeyin efendim.

A.P. SIRALARINDAN B"R M"LLETVEK"L" — Eski âdeti.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Vergi kanunları getirirsi-
niz, bir zam furyası çıktı diye herkes gelir, aleyhinde konu$ur. Peki, bir memleketi 
sadece masraf yaparak idare etmek mümkün mü?

Onun içindir ki, Hükümet programı veya bütçe programı tenkidlerinde göz-
den kaçan hususlardan birisi de, bu kürsü siyasi bir forumun; gayet tabii ki en hür, 
en yüce kürsüsü addederek, konu$ma dengesinde birtakım zedelenmelere meydan 
vermemek gerekir dü$ün-cesi ile bunu söylüyorum.

Bir hususu daha arz edeyim. Muhalefet partileri kanun teklif etmek durumun-
dadır. Gayet tabiîdir ki, ama iktidar, muhalefet partilerinin teklif etti&i kanunları 
çıkarma durumunda de&ildir. Yani biz $u kanun teklifini getirdik de çıkarmadınız... 
Böyle bir $ey yok orta yerde... iktidar kendi taahhütleriyle ba&lıdır; muhalefetin 
taahhütleriyle niçin ba&lı olsun? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) (C.H.P. sı-
ralarından anla"ılmıyan müdahaleler, gürültüler)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım; kürsüde konu$an hatibin sözünü Ba$-
kan yalnız usuli meselelerle keser. Bu kaideye itina ile dikkatinizi rica ederim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Gönül isterdi ki, yapılan 
tenkidlerde sadece daha uzun seneler yapılmasında sıkıntılar bulunacak, memleke-
tin imkânları icabı birtakım hususlar sayılıp, dökülmesin.

Gönül isterdi ki, be&enilmiyen nedir, neden be&enilmemektedir ve siz olsanız 
ne yaparsınız? Bunlar söylensin. Siz olsanız ne yaparsınız? Hayır, bizimki muhale-
fet, biz sadece tenkid ederiz, demekle zannetmiyorum ki, Türkiye’nin meselelerini 
halletmenin yolunu tutabilelim. Ben, gayet hulûsu kalb ile açık kalb ile konu$uyo-
rum.



Muhalefet, Türk Anayasasına göre siyasi partiler, demokrasinin ayrılmaz par-
çasıdır. Bunun verdi&i yetkilerin yanında yüklendi&i sorumluluklar vardır. 1970 
Türkiye’sinde artık muhalefet olmanın sadece be&enmemek de&il, be&enmedi&i 
hakkında ne dü$ündü&ünü söylemek gibi bir noktaya geldi&imizi de ifade etmek 
isterim.

!$te elimizdeki imkânlar... Bunlarla neyin yapılmasını istiyorsunuz; neyin ya-
pılmamasını istiyorsunuz? Onu da yap, onu da yap, onu da yap... Bu mümkün de&il. 
E&er bu mümkün olsaydı bu kadar senelik iktidarlar her halde bize bu kadar büyük 
problemleri devretmezdi. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri; bir hususa daha temas etmek istiyorum. Seçim mey-
danlarına çıktınız. A.P. iktidarını kötülediniz. Kötülediniz tâbirinden memnun de-
&ilseniz, tenkid ettiniz diyelim; ama tenkidlerin dozu o hâle geldi ki, siyasi bir mü-
nazara de&il, âdeta siyasi bir kavga yapılmaktadır. Bunların hiçbirisine biz, bir fikrî 
tartı$manın ötesinde, bir siyasi âdabın ötesinde cevap vermedik. Biz Türkiye için 
$unu dü$ünüyoruz, imkânlarımız bundan ibarettir. Muhalif ve muarızlarımız ne 
dü$ünüyorlarsa söylesinler, onların olabilece&ini olamıyaca&ını da biz ele$tirelim. 
Nitekim, ele$tirdik. Nitekim C.H.P., hapishaneleri bo$altaca&ını, muhtarlara maa$ 
ba&lıyaca&ını, topra&ı olmıyan herkese toprak verece&ini ve Ziraat Bankasının kre-
dilerini affedece&ini söyledi. Biz, bunların olmıyaca&ını söyledik. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Tahrif ediyorsunuz.

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Borçların taksitlendirilmesini söyledik.

BA$KAN — Müdahale etmeyiniz yerinizden, Sayın Çanga.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Affını diyorum, borçların 
affını. Sayın Çanga, be$ ay evvel söyledi&inizi unutur duruma girmeyin.

Niçin dediniz bunları? A.P. iktidar olmasın diye. Gayet tabiî, yani muhalefet 
olarak A.P.’nin methüsenasını yapıp da, onu iktidar yapmaya çalı$acak de&ildiniz 
ya... Bunda yerden gö&e kadar haklısınız. A.P. iktidar oldu; $imdi diyorsunuz ki, 
A.P.’nin Hükümeti bu olmasın, ba$ka bir hükümet olsun. E&er müsaade buyurur-
sanız, bu husus A.P. Grupuna aittir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) A.P. 
grupunun sevk ve idaresi A.P. te$kilâtının büyük kongresinin, kademelerinin ve bi-
zatihi A.P. gruplarının kendi iç meselesidir. Binaenaleyh, bu iç meselelere inmeye 
kalkmakla kimsenin eline bir $ey geçmez. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Muhterem milletvekilleri; A.P. Grupu isterse hükümetleri bu olur, istemezse 
hükümetleri bu olmaz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri alkı"lar) Ama A.P. Grupunun 
bu yetkisi üzerine bir nüfuz koyma gibi siyaseten hakikaten tasvibi mümkün olmı-
yan veya siyasi nezaketin içine sı&mıyan bir durumun içine girilmi$ olmasını esefle 
kar$ıladı&ımı ifade edeyim. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Söylemek istedi&im $ey $u: Benden evvel fikirlerini ifade eden de&erli muhale-
fet sözcülerine $unu soruyorum; A.P.’nin Genel Ba$kanı olarak Demirel Ba$bakan 



olmasın. Farz ediniz ki, öyle oldu; ba$ka bir hükümeti A.P. kurdu. Güvenoyu vere-
cek misiniz? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) !$te, bundan dolayı bu mese-
leye karı$maya hiçbir hakkınız yok. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Muhterem milletvekilleri, $ahıslar üzerinde program tenkidi yapılmaz. Beni 
ayakkabımdan, olmıyan saçıma kadar tenkid etseniz milletin eline ne geçer? (A.P. 
sıralarından alkı"lar) gelin, tenkidlerinizi memleket meseleleri üzerinden yapın, 
neyi be&enmiyorsanız onu söyleyin. Söyledik dediniz, $imdi söylediklerinize de ge-
lece&im zaten. Ne söylediyseniz, hepsine gelece&im. Yalnız, tekraren söyliyeyim; 
söyledi&iniz $eyler sanki 1969’un 12 Ekim’inde seçim olmamı$ gibi, sanki burası, 
dört ay, be$ ay evvel seçilmi$, gelmi$ bir heyet de&il de, bir seçim mücadelesinde 
siyasi hatipleri dinliyen bir heyet muamelesi gördü. Razı olmadı&ım budur.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım; sıralar arasında oturan sayın senatör 
arkada$larımdan rica ediyorum; Heyeti Umumiye salonunun arka sıralarında otur-
sunlar ve oturdukları yerden tezahürata lütfen i$tirak etmesinler.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bizim dört senelik icraa-
tımızı neden be&enmiyorsunuz? Ortaya koydu&unuz sebepler üzerinden bunun bir 
tahlilini yapmakta fayda görüyorum. "ayet, öyle demeseniz de, geçen üç aylık, dört 
aylık icraatınızı be&enmiyoruz deseydiniz, onun münaka$ası farklı olurdu, ama bi-
zim dört senelik icraatımızı be&enmiyorsunuz. Burada sizin hükmünüz ile bizi ikti-
dara getiren milletin hükmü çeli$miyor mu? Bugünkü Hükümet sizden, yaptıkları 
için de&il, yapacakları için güvenoyu istiyor. Binaenaleyh, yaptıklarına bakarak gü-
venoyu istemek gibi bir durum olsa, o zaman seçime lüzum kalmaz. Yaptıklarının 
dört senelik ibrasını Hükümet, siyasi iktidar, siyasi parti, A.P. vermi$, geliyor, ama 
bütün bunlara ra&men muhalefetin görü$leri iktidarınkine, iktidarınkiler muha-
lefetinkine uymuyor diye tedirgin olmaya lüzum yok. Çünkü aslında, iktidarın da 
muhalefetin de var olu$ sebebi, görü$ farklılıklarıdır. Binaenaleyh, dı$ politikada 
sizin görü$leriniz bizimkine uymuyor. Gayet tabiî uymıyacak. !ç politikada sizin 
görü$leriniz bizim görü$lerimize uymuyor... Gayet tabiî uymıyacak. Kalkınma fel-
sefesinde sizin görü$leriniz bizimkine uymuyor. Gayet tabiî uymıyacak. Ahengi, ar-
moniyi kim temin edecek? Milletin hakemli&i... Bu meseleyi halledemedi&imiz tak-
dirde daha senelerce bu kürsüde münaka$a ederiz, aynı dili konu$uruz, birbirimizi 
anlamayız. Milleti de üzüntüye ve tereddütlere dü$ürürüz. Esasen, $u sıralarda otu-
ran bütün arkada$larımızın hepsi aynı $ekilde dü$ünse, demokrasi olmaz. Onun 
için, bizim tutumumuzu, bizim politikamızı yadırgamanızı gayet normal kar$ılıyo-
rum. Üslûbu, çerçevesi, ölçüsü içersinde bu tenkidler yapıldı&ı müddetçe hakikaten 
bunlardan istifade edilecekleri de olabilir, hiçbir $ekilde kabullenmiyeceklerimiz de 
olmıyabilir. Bundan dolayı da siz; muhalefet oldu&umuz halde iktidarı niçin idare 
edemiyoruz gibi bir üzüntüye kapılmaya gitmeyin. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bir hususu daha kaydetmek istiyorum. Bizim politikamızda çok partili hayata 
girdi&imiz günden beri hükümler vaz etme âdedolmu$tur. Eski tabiriyle, birtakım 
fetvalar verilir. Zannediyorum ki, Türk siyasi hayatı, bu hükümler vaz’etme, pe$in-
cilikten kurtulma, istikbâl tahminlerini yapma, elde bir $ey olmadan istikbâl tah-



minlerini yapma gibi, birtakım kartezien dü$ünceye uymıyan, sa&lam Batı dü$ün-
cesine uymıyan ve modern kafaların icabı olmıyan dü$ünceye uymıyan, arazdan da 
kurtulmaya mecburdur. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri alkı"lar)

Yine bugünkü müzakereler dolayısiyle $unu arz etmek isterim; $unu dü$ün-
mek lâzım, Türkiye’nin menfaatine olan bir $eyi siz yapacaksınız da, Türkiye’nin 
zararına olan bir $eyi niçin bir ba$ka siyasi heyet yapacak? Bütün siyasi heyetlerin, 
Türkiye’nin menfaatine olan $eyleri yapaca&ını, zararına olan $eylerden kaçınaca-
&ını farz etmezsek, birbirimize inançsızlık içinde demokrasiyi bir yere götüremeyiz. 
Ama, $öyle hareket etmenin faydalarını siz $öyle kıymetlendirirsiniz, mahzurlarını 
$öyle kıymetlendirirsiniz, bunlar kabul; kar$ılıklı diyalo&un içinde bunlar yerini bu-
lur, fakat hiçbir $eye bakmadan, bir fayda mahzur de&erlendirmesi yapmadan pe-
$in hükümlerle, “siz yanlı$ i$ yapıyorsunuz, memleketin zararına i$ yapıyorsunuz” 
demenin, bir gün aynı $eyi siz yapma durumuna girdi&iniz zaman size de zararı 
olacaktır.

Onun için gelin, Türk siyasi hayatını kısır çeki$melerin sebebi olan bu gibi dü-
$üncelerden kurtaralım. Benimki sadece iyi gönülle yapılmı$ bir ça&rıdır. Uyup uy-
mamak - gayet tabiî ki- Yüce Meclisin de&erli üyelerine dü$er.

Muhterem milletvekilleri, biz geçen dört sene içinde neyi yaptık, neyi yapma-
dık, bunları aziz milletimize anlattık. Her $eyi yapamadı&ımızı da söyledik, her $eyi 
yapamıyaca&mıızı da söyledik. "imdi bugün görülüyor ki, tenkidlerin bir kısmı bun-
dan üç dört ay önce 11 Kasım günü Hükümet programı üzerinde Meclis ve Senato-
da yapılmı$ bulunan tenkidlerin aynıdır, tıpa tıp aynıdır.

Dı$ sermaye mi, montaj sanayii mi, memleketin ekonomik durumu mu? Hepsi 
aynıdır. "imdi gelin bunları bir daha gözden geçirelim.

Deniliyor ki, biz memleketi iktisaden çok sıkıntılı bir duruma götürmü$üz, id-
dialardan birisi bu. Bakalım, sıkıntılı bir duruma mı götürmü$üz, yoksa memleketi 
iktisaden geli$tirmi$ miyiz? "ayet kullanaca&ımız endikatörleri kabul ederseniz, bir 
devletin, bir hükümetin icraatının iktisadi ve sosyal veçhesinin kıymetlendirilmesi-
nin endikatörlerinde, mü$’irlerinde mutabık isek ve bu mü$’irler $ayet ba$arısızlık 
de&il de bir ba$arı gösteriyorsa, kendi mantı&ınız içinde kendi kendinizi nak$etmi$ 
olursunuz ki $art koyuyor: "artlardan birisi; kullanaca&ımız mü$’irlerdir. Ben bu 
mü$’irleri, beynelmilel ölçüde icraat de&erlendirmesi mü$’irleri olarak ba$kaları ne 
kullanıyorsa o $ekilde ele alaca&ım. Verece&im rakamlar da ilk defa verece&im ra-
kamlar de&ildir. Bu rakamlar resmi dokümanların içinde mevcuttur.

1969 seçimleri dolayısiyle radyoda yapmı$ bulundu&um 8 konu$ma ile de bun-
lar aziz milletimize oldu&u gibi verilmi$tir; $u kadar yapabildik.

"imdi bakalım ne olmu$? Memleket, plân ölçülerine göre geli$memi$ veya 
memleket geli$memi$, âdeta memleket geriye gitmi$. Çünkü memleket bir iktisa-
di çıkmazın içine girdi&ine göre, memleketin geriye gitmi$ oldu&unu kabul etmek 
lâzım.



Muhterem milletvekilleri, $u endikatörleri alaca&ım. Evvelâ yatırımlara bir ba-
kalım.

1964 senesinde Türkiye’nin toplam yatırım hacmi 10 milyar lira. 1970 büt-
çesiyle getirilen yatırım 26 milyar lira. Yani, 1964 yılında 10 milyar olan yatırım 
hacmini Adalet Partisi !ktidarı 26 milyar liraya çıkarmı$. (A.P. sıralarından alkı"lar) 
Bunda israf ve saire yok, lüks yok, saray yok, $u yok, bu yok. Bunun içinde fabrika 
var, liman var, hava meydanı var, köy yolu var, köy suyu var. (A.P. sıralarından “bra-
vo” sesleri, "iddetli alkı"lar) Birinci endikatör bu.

!kinci endikatör; bu yatırımları saymam kâfi de&il. Bunlar nasıl gerçekle$mi$? 
1964, 1965 öncesinde yatırımların gerçekle$me hızı bilhassa Türkiye’nin enfrast-
rüktürünü te$kil eden endüstri kısımlarında %30 ve %50 iken bu yatırımlar Adalet 
Partisinin iktidarda oldu&u geçen be$ sene zarfında %95 ile %110 arasında de&i$-
mi$. (A.P. sıralarından alkı"lar)

1965 senesine kadar, 1965 sabit fiyatlariyle Türkiye’nin millî geliri Cumhu-
riyetin kurulu$unun daha öncesinden bu yana 1965 senesinde 73 milyar lira iken 
1965 sabit fiyatlariyle - bu de&i$iyor 1961 sabit fiyatlarına göre netice de&i$iktir 
- 73 milyar lira iken, Adalet Partisi iktidarı buna 1965 sabit fiyatlariyle 25 milyar 
lira eklemi$ ve Türk seçmeninin kar$ısına Cumhuriyeti kurulu$undan 1965 yılına 
kadar olan millî gelirine %38, %40 gibi bir ilâve ile çıkmı$ ve 1965 fiyatlariyle 1960 
yılında fert ba$ına gelir 2.141 lira iken 1969 yılında fert ba$ına gelir 2.814 lira ol-
mu$, 1965 fiyatlariyle.

Geli$me hızlarına bakıyoruz: Birinci ve !kinci Plânda %7 kalkınma hızı esas 
alınmı$tır. 1964 yılında %4,9 olan geli$me hızı, ondan sonraki senelerde $öyle: 
1965 yılında %4,6; 1966 yılında %10,3; 1967 yılında %6,1; 1968 yılında %6,7; 1969 
yılında da %7. Vasati olarak, dört sene iktidarda bulundu&u devre içinde Adalet 
Partisi %7 nin’üzerinde bir geli$me hızını sa&lamı$. Bu rakamların e&er hatalı oldu-
&unu iddia ediyorsanız bunları ortaya koyun.

Muhterem milletvekilleri, bu rakamları biz yapmayız. Devletin resmi dai-
releri yapar. Hiç kimse bu rakamları küçültmeye falan kalkmasın. Yani, birtakım 
deflâtörler kullanıp - usulleri odur - efendim, bu %7 gibi görünüyor, ama buna bi-
zim canımız sıkıldı, $unu birtakım sebepler bulup %3,5’a indirelim... Bu, yol de&il. 
Bu rakamları Devletin resmi organları yapar, hazırlar. Uzun hesapların neticesidir. 
Eline bir hesap makinası alan, Türkiye’nin millî gelirinin %7 de&il %3,5 oldu&unu 
iddia etmeye kalkarsa o zaman Devlete inançsızlı&ın ta kendisi olur. Aslında hiç 
kimse bu rakamları de&i$tiremez. Evvelâ size $unu da söyliyeyim; mahkeme kadı-
ya mülk de&il. Hükümetler olarak oturdu&unuz yerde oturmak gibi bir kaide yok. 
Yarın birisi gelir bütün bunların yanlı$ oldu&unu meydana çıkarır. Bunlara tenez-
zül dahi edilmez. Size verdi&im rakamlar Devletin resmi ar$ivlerinin rakamlarıdır. 
Bunu indirmeye çalı$sanız Türkiye ne kazanır? Sadece, bizi ba$arısızlıkla itham için 
yanlı$ hesaplar yapıp bunları indirme hevesine falan kimse kapılmasın. Rakamlar, 
do&ru rakamdır.



"imdi, iddia; efendim, bu geli$meler memleketin esas ekonomisinin mühim 
oldu&u sektörlerde olmamı$ da birtakım yan sektörlerde olmu$.

Memleketin en mühim sektörleri ne? Tarım ve endüstri. Bakalım: Sanayide 
1963 yılında kalkınma hızı %8’dir. 1964 yılında %8,6’dır. 1965 yılında %8,9’dur. 
Bundan sonra Adalet Partisi !ktidarı ba$lıyor. 1966 yılında %10,6’dır. 1967 yılında 
%12,3’tür. 1968 yılında %10 ve 1969 yılında da %12’dir. Vasati %11,5 civarında. 
!kinci Be$ Yıllık Plân %11’i, Birinci Be$ Yıllık Plân %12’yi hedef olarak koymu$tur. 
Adalet Partisi !ktidarı bu hedefi geçmi$tir. Yani, sanayi sektöründe olmamı$ da hiz-
metler sektöründe olmu$... Yok böyle bir $ey. !$te Devletin resmi rakamları.

Tarıma bakalım: 1963 yılında %7,6; 1964 yılında 0. Bir evvelki yıla nazaran 
artı$ 1965 yılında nâkıs %3,3. Yani 1964 yılının da gerisindesiniz. 1966 yılında 
%11,4; 1967 yılında %0,9; 1968 yılında %1,9; 1969 yılında %1.

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

Muhterem milletvekilleri, 1969 senesinde fevkalâde güzel bir tarım yılı oldu. 
Ne zamana kadar? Haziranın ortasına kadar. Fevkalâde güzel ümitler vardı. Toprak 
Mahsulleri Ofisimizin 1.100.000 ton Bu&day mubayaa edece&i, geçen seneye na-
zaran 1,5 ilâ 2 milyon ton fazla bu&dayımızın olaca&ı tahmin edilmi$ti. Bildi&iniz 
gibi Türkiye’nin bu&day ambarı, Eski$ehir, Afyon Karahisar, Kayseri, Yozgat, Kon-
ya, Ankara üçgeni içinde kalan plato ile Güney-Do&u Anadolu’dur, maalesef 1969 
Haziranında tam ekim ba$a&a yattı&ı zaman meydana gelen bir samyeli, bizim iki 
milyon tona yakın bu&dayımızı alıp götürdü. Memleket ekmeksiz kalmasın diye 
850 bin ton bu&day ithal ettik.

Adalet Partisi !ktidarı seçimlere 850 bin ton bu&day ithal ederek girmi$tir.

Muhterem milletvekilleri, tarım meselesini bu celsede konu$makta bir fayda 
görmüyorum. Ama birçok iddialar var: “Efendim, toprak reformunu yaparsanız 
istihsal artar.” !stihsalin %7,6; %11,4 oldu&u yıllarda toprak reformu yapılmadı&ı 
gibi, sıfır oldu&u yıllarda da toprak reformu yapılmamı$tır. Yani, Türkiye’de bugün 
gerçek $udur ki - topra&ın içinden gelen bir kimse olarak söylüyorum - tarım, daha 
uzun yıllar tabiat $artlarından kurtarılma mücadelesine muhtaçtır. Havanın iyi 
oldu&u zaman tarım mahsulleri %11’e çıktı; ba$arı kazandık. Don oldu&u zaman; 
bu sene Do&u-Anadolumuzun bilhassa Kars, Erzurum, A&rı vilâyetleri ve Artvin’in 
bâzı kazalarını kapsıyan kısımlara, Orta - Anadolu’dan 25.000 vagon saman götür-
mek mecburiyetinde kalınmı$tır.

Tarımı endüstri haline getirmek kolay de&ildir muhterem milletvekilleri. Ama 
gayretler esirgenmemelidir ve bu gayretler üzerinde olmak lâzımdır. Adalet Partisi 
!ktidarı bu gayretlerin üzerinde olmu$tur. Bunları sayıp dökeyim: 60.000 ton gübre 
kullanılırken on sene zarfında bu miktar 3.000.000 ton gübreye çıkmı$tır. Cumhu-
riyetin kurulu$undan 1965 yılına kadar Türkiye’ye ne kadar gübre ithal edilmi$se, 



ondan sonraki iki - üç yıl zarfında o kadar gübre ithal edilmi$tir. 1965 senesinde 
Türkiye’nin ne kadar traktörü varsa, 1969 senesinde mevcut 54 bine bir 60.000 
ilâve edilmi$tir.

Adalet Partisi !ktidarı altmı$ tane lise muadili mektep açmı$tır; ziraat mekte-
bi, tarım okulu, hayvancılık okulu, ormancılık okulu, Altı taneden altmı$ taneye... 
%70’i çiftçi olan bu memlekette nerede tarım e&itimi? Sadece fakültelerde. Fakül-
teden mezun olan mühendis ile köylünün arası... bo$. Adalet Partisi iktidarı tarım 
hizmetlerinin ilçede bitti&ini bilerek, fakat tarımın ilçeden a$a&ıda ba$ladı&ını bile-
rek hareket etmi$tir.

"imdi geliyoruz ihracat konusuna; efendim ihracatı artıramamı$ız. !hracat ra-
kamlarına bakalım muhterem arkada$lar. !thalât artmı$, ihracat artmamı$. Yalnız, 
kadir$inaslık için $unu söyliyeyim, plân hedeflerine göre artmamı$, diyor Sayın 
Feyzio&lu.

Muhterem milletvekilleri, ihracat Türkiye’nin en mühim meselelerinden biri-
sidir. Türkiye ne satar? Pamuk satar, tütün satar, fındık satar, üzüm satar, incir 
satar, biraz maden cevheri, biraz da canlı hayvan satar. !$te bu, Türkiye’nin seneler 
boyu iptidai bir ekonominin içinde kalmı$ olmasının neticesidir. Primitif bir ekono-
mi, sadece hammadde satar. Kar$ılı&ında ne alır? !&neden ipli&e kadar mamul her 
$eyi alırdı. Bugün ne alıyor? Bugün Türkiye makina almaya çalı$ıyor. Yani mamul 
maddeler yapmaya yarıyan makinaları almaya çalı$ıyor.

Türkiye’nin ihracatı; 1963’te 368 milyon dolar. 1964’te 411 milyon dolar. Cum-
huriyet Halk Partisinin Sayın Ba$kanı o zaman Ba$bakan idi, “Ses duvarını a$tık” 
diye radyoda beyanat vermi$ti. (A.P. sıralarından alkı"lar) 1969’da ise 540 milyon 
dolara çıkmı$tır. Bu rakam, plân hedefi olan 575 milyon dolardan a$a&ıdadır. Bu 
do&rudur. Ben size $imdi bu rakamın ba$ka önemli veçhelerini anlataca&ım.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 1969’da pamu&unu, tütününü satmak-
ta güçlük çekmi$tir. Binaenaleyh bu iki kalemin normal olarak getirmesi gereken 
rantreler bunun içinde olsa idi bu rakam 600 milyon doları bulacaktı. Ama biz 
Türkiye’de oturuyoruz diye bütün dünya ticareti bizim elimizde de&il ki. Dünya 
konjonktüründe meydana gelen hâdiseler bizi de kapsamına alıyor ve bize bazan 
fayda, bazan zarar veriyor.

1969 ihracatının içerisinde pamuk, tütün, fındık, üzüm, 318 milyon dolar, di-
&er kademler 222 milyon dolar.

Muhterem milletvekilleri, onbe$ seneye yalan zaman, Türkiye’nin ihracat hac-
mi 300 milyonun etrafında dalgalanmı$tır. Biz almı$ bulundu&umuz 410 milyonluk 
ihracat hacmine 130 milyon dolar ekliyerek 540 milyon dolara çıkmı$ız. Bunun bü-
yük bir kısmı da sanayi mamullerinden geliyor.

Türkiye’de ihracatın bünyesi de&i$iyor. Onun için diyorum; 1968 senesindeki 
pamuk, tütün, üzüm ve fındı&ın yekûnu 328 milyon dolar iken, 1969’da 318 milyon 
dolar, 1968 yılı ihracatında bu dört kalemin dı$ında kalanlar 168 milyon dolarken 



1969’da 222 milyon dolardır. Türkiye, Adalet Partisinin iktidarının verdi&i hızla, 
sadece hammadde satan, primitif, iptidai bir ekonomiye dayanan memleket olmak-
tan çıkıyor, yava$ yava$ mamul madde satan bir memleket olma yolunu tutmu$ 
bulunuyor.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye bu sene 30 milyon dolarlık tekstil mamulü 
ihracetmi$tir. !hracat meselesinde çok mühim tedbirler alınmı$tır. Bu tedbirlerin 
tesirleri de görülmü$tür. Yalnız, iptal edilen 933 sayılı Kanun - ki, hakikaten bu 
kanun iptal edilmese idi bu miktarı plân seviyesinde tutmak mümkün olabilir-
di -Türkiye’nin ihracatına zararı olmu$tur. "imdi yeni tedbirler ve yeni yetkilerle 
teçhiz edildi&i takdirde Türkiye’nin ihracatını daha da ileriye götürmek mümkün 
olacaktır. Çok güzel projeler elde mevcuttur. Bu projeleri burada sayıp dökmek is-
temiyorum. Türkiye, kendi varlı&ından, kendi kaynaklarından çıkaraca&ı mallarla 
ihracatında mühim hamleler yapabilecektir.

Ekonomiyi de&erlendirirken, ba$ka bir hususa bakalım. Çe$itli sanayi mamul-
lerinin ki, bir endikatördür - istihsalleri ne olmu$? Adalet Partisi iktidarı Türkiye’yi 
çıkmaza sokmu$ diyorsunuz ya, ba$ka bir endikatörüne bakalım.

1964 senesinde çimento istihsali 2,9 milyon ton. 1969 senesindeki istihsal ka-
pasitesi 8 milyon ton. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Bitmedi; bugün in$a halin-
de bulunan fabrikalarla; Erzurum fabrikası tamamlanmı$tır, elektrik gelir gelmez 
açılacaktır, Kars fabrikası in$a halindedir, Van fabrikası tamamlanmı$, açılmı$tır, 
Mardin fabrikası in$a halindedir, Antep fabrikası iki misline çıkarılmaktadır, Elâzı& 
fabrikası, Sivas fabrikası iki misline çıkarılmı$tır. Trabzon fabrikası bitirilmi$, hiz-
mete girmi$tir, Ünye fabrikası in$a halindedir. !n$a halinde daha dört - be$ fabrika 
var, bunlarla beraber 1973’te Türkiye’nin çimento istihsali 15 milyon ton. (A.P. sı-
ralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Kerpiçten kurtulacaksınız, Hakkâri’yi kalkındıra-
caksınız, çimentonun torbası 25 lira... Ama bugün Hakkâri’de çimentonun torbası 
12,5 lira.

Çelik istihsaline bakalım: 1964’te 406 bin ton. 1969’da 1.200.000 ton. 1975’ler-
de 5 milyon ton.

Muhterem milletvekilleri, piyasada $u bulunuyor, bu bulunmuyor. Türkiye 
nereye gelmi$tir? 1973 senesinde Türkiye’nin istihlâk edece&ini tahmin etti&imiz 
demir ve çelik miktarı 1970 senesinde kar$ımıza taleb olarak çıkmı$tır. Bu sene 
Türkiye 600.000 ton demir ve çelik ithal etmeye mecbur. Yani Türkiye be$ senelik 
bir istikrarın sayesinde, Adalet Partisi siyasi iktidarının getirdi&i istikrarın sayesin-
de plânın tahminlerinin çok önünde, birtakım geli$melere $ahit olmu$tur. Bugün 
Türkiye’de demir ve çelikten ba$ka sıkıntısı duyulan bir mamul yoktur. 70 dolar olan 
Avrupa piyasasındaki çelik bugün 140 dolara çıkmı$tır, iki mislidir. Demir ve çelik 
krizi sadece Türkiye’nin de&il, bütün dünyanın meselesi olmu$tur. Bütün dünyanın 
meselesi olan $eylerden de bizi mesul tutmayınız. Biz bugün Ere&li fabrikasının, 
istihsalini rakamlarda ufak hatalar olabilir, ama mertebeleri do&rudur, yanılmıyor-
sam, 430 bin tondan 615 bin tona çıkarmı$ız. Hiçbir zaman 415 bin tonu geçmiyen 
bu fabrika; yeni fırınlar eklemeden, ilâveler yapmadan 620 bin ton istihsal yaptı.



!ktisadi Devlet Te$ekküllerinde ba$arısızlık... Oraya da gelece&im. 1969 bilan-
çosu 646 milyon kâr gösteriyor mecmu !ktisadi Devlet Te$ekküllerinde. Bunun içer-
sinde Devlet Demiryolları gibi birtakım müesseseler var ki, bunlara iktisadi Devlet 
Te$ekkülü demek do&ru de&il; senede 500 milyon lira zarar ediyor. Bunlar dâhil ol-
mak üzere, Türkiye Kömür !$letmeleri ki yüz küsur milyon lira zarar ediyor senede, 
zarar ve kâr eden bu 24 müesseseyi toplayın, 646 milyon lira kârla kar$ınızdadır, 
Adalet Partisi iktidarının !ktisadi Devlet Te$ekkülleri idaresi. Denizcilik Bankası 
132 milyon lira zarar ediyor, ki bunlar âmme hizmeti gördükleri için zarar ediyor, 
gemileri eskimi$, yolları eskimi$, trenleri eskimi$, 70 bin personeli var, DDY. nın 
çe$itli sıkıntıları var, ama 646 milyon lira kârla kar$ınızdayız.

"imdi bakalım: Türkiye’de hampetrol 1964’te 921.000 ton istihsal edilmi$ti. O 
zamanki istihlâki de takriben 4 milyon ton civarında idi. Bugün Türkiye, 1969’da, 
921.000 tona kar$ılık 3 700.000 ton ham petrolü kendi kaynaklarından istihsal 
ediyor ve 6 milyona ula$mak hedefindedir.

Elektrik enerjisi: 1964’te 4.450.000.000 kilovat-saat elektrik enerjisi is-
tihsal edilirken Türkiye’de, (1950’de 790.000.000 kilovat-saat idi bu miktar) 
4.450.000.000 Kilowat/Saat, 1969 istihsali 7.700.000.000 Kilowat/Saat, 1973 is-
tihsali 17 milyar kilowatsaat.

Bakalım, Türkiye’yi ba$ka nasıl batırmı$ız? Türkiye’nin 1964 teki gübre istih-
sali, azotlu, fosfatlı, her türlüsü 311 bin ton. Bu istihsalin 140 bin tonunu Kütahya 
fabrikası te$kil eder. 1970’teki istihsali ise 2 milyon ton. 311 bin tondan 2 milyon 
tona. 1971 deki istihsali 3,5 milyon ton, 1973’teki istihsali 4 milyon ton. Bu sene 
100 milyon dolar gübreye para vermeye mecburuz. 311 bin tondan 4 milyon tona 
ve bunun 2 milyon tonu da 1970’te gerçekle$mi$.

Samsun fabrikası açılmaya hazır, Elâzı& fabrikası Haziranın ortasında açılma-
ya hazır, Mersin fabrikası yılın sonuna do&ru açılmaya hazır. Ondan sonra Gemlik 
fabrikası büyük bir kompleks olarak yapılmaya hazır.

Kâ&ıda bakalım, ne olmu$? 1964’te 115 bin ton kâ&ıta ürettirmi$iz. 1970’te 
istihsal 230 bin tona, 1971’de 400 bin tona çıkıyor. Çünkü Giresun Aksu Fabrika-
sı, elektrik tedarikinde zorlukla kar$ıla$ılmazsa Haziranda, Temmuzda i$letmeye 
hazır. Çaycuma Fabrikası i$letme tecrübelerini yapıyor. Dalaman Fabrikası 1970’in 
sonuna do&ru, 1971’in ba$ında i$letmeye hazır. Dalaman Febrikasına 750 milyon 
lira para sarf ediliyor. Saydı&ım projelerin hiçbirisi 500 milyon liradan a$a&ı de&il-
dir.

"imdi tabiî bu rakamları vermeye devam etmekte fayda yok. Zannediyorum ki 
enfrastrüktürünü gösteriyor, büyük Türkiye yapalım diye. Büyük Türkiye’yi yapa-
lım, Türkiye’yi büyük yapalım, bunda gelin hep ittifak edelim. Türkiye büyük olur-
sa acaba bunun nimetlerinden muhalefet istifade etmiyecek mi, muhalif partilere 
mensup vatanda$lar istifade etmiyecek mi? Filân yerde yapılan elektrik santralinin 
elektri&i Adalet Partililere verilecek de Cumhuriyet Halk Partililere verilmiyecek 
mi?



Bugün Karadeniz’de, Samsun’dan Hopa’ya, Do&u - Karadeniz’de kullanılan 
elektrik miktarı insan ba$ına 35-40 kilowat/saati geçmez. 35-40 kilowat/saat 
elektrikle ne endüstrisi kuracaksınız? Vatanda$ fındı&ın dalına bakıyor; bir sene 
olacak, iki sene olmıyacak. Onun içindir ki, Samsun’da bakır kompleksi, Ünye’de 
Gübre Fabrikası, Giresun’da Çimento Fabrikası, Trabzonda kâ&ıt ve Çimento Fab-
rikası, Hopa’da Elektrik Santrali, Artvin’de Suni Tahta Fabrikasının hepsi Adalet 
Partisi tarafından yapılmı$tır. (Adalet Partisi sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, Do&u illerinde Adalet Partisi; sadece Devlet olmanın 
verdi&i hizmet $evkiyle de&il, - Devletsiniz, memleketin her tarafına hizmet edecek-
siniz, bu $evkle de&il - bir be$eriyet dâvası olarak, bir medeniyet dâvası olarak, bir 
insanlık dâvası olarak e&ilmi$tir. (Adalet Partisi sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

1963’te 608 milyon lira olan kamu yatırımları; bu kamu yatırımlarının %19,6 
olan kamu yatırımları nisbeti, 1969’da 1.998.000.000’na ve %25’e çıkarılmı$tır. 
Binaenaleyh, burada ne yaptı&ımızı $imdi sayıp dökmiyece&im. Çok isterim, neler 
yapıldı&ını sayıp dökmeyi.

Ama bir $ey söylemeden geçersem, Adalet Partisi dâvasına gönül vermi$ olan-
ların, zannediyorum ki, hakkını yemi$ olurum. Dicle ile Fırat arasında, Karacada& 
etekleriyle Suriye sınırı arasında kaç tane köy vardır? 3.700 köy var. Adalet Parti-
si iktidarı, 3.700 köye 150 milyon lira sarfiyle su getirme gayreti içinde olaca&ını, 
1965’te Urfa meydanında benim a&zımdan beyan etti. Bugün 200 milyon lira sarf 
edilmi$tir. (Adalet Partisi sıralarından alkı"lar)

Ve gidin, görün, vatanda$ın sevincini. Devletine olan inancını, insan gibi ya$a-
manın verdi&i haysiyeti. Yüzünü yıkıyacak sudan senelerce mahrum olmu$. (Adalet 
Partisi sıralarından alkı"lar)

Cumhuriyet Hükümetinin gücünü görmü$, Adalet Partisi iktidarında Cumhu-
riyet Hükümetinin gücünü görmü$. Derin Hanok tünelinden Suriye hududundaki 
40 hanelik köye, 75 kilometreye Cumhuriyet Hükümeti su götürmü$. (Adalet Parti-
si sıralarından “bravo” sesleri)

Muhterem milletvekilleri, söylemeye devam edece&im. Yani lâf açıldı, çünkü.

Montaj sanayii, montaj sanayii... Bunu birçok kereler burada ifade ettik; mon-
taj sanayiinde biz ne yaptık, siz ne yaptınız? “Ee, siz Hükümetsiniz, eskiyi karı$tır-
mayın.” Efendim, eskiyi karı$tırmıyalım ama bir mukayese için, söyledi&iniz söz-
lerdeki isabetin derecesi için bir (de facto) durumu ortaya koymakta fayda var, bir 
koyalım.

1964’te montaj sanayiinin bâzı dallarında %15’i, bâzı dalarında %40’ı 
Türkiye’de yapılmakta idi. "imdi burada onları okuyaca&ım.

1970’de %15 rakamı, yani %15’i Türkiye’de yapılıyor, %85’i dı$arıdan geliyor. 
“Ambalaj sanayii, paket sanayii falan” dedikleri, 1964’te %15, bâzılarında %40 aza-
misi %40, asgarisi %15, yani Türkiye’de yapılan miktar.



1970’te %15 rakamı çıkmı$ %50 ye. %40 rakamı çıkmı$ %70’e. Motor sanayiini 
kuramadıkça da bu %70’i daha yukarıya çıkarmak mümkün de&il. Motor sanayiini, 
di$li sanayiini ve di&er bâzı a&ır sanayii. Bunların fabrikalarının temelini Adalet 
Partisi iktidarı atmı$. (Adalet Partisi sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Ee, $imdi biz gayet tabiî ki, muhalefetten insaf falan da istemiyoruz, gayet 
açıklıkla söylüyorum; ama geliniz bir bazda birle$elim. Yani sizin çok dedi&inize 
bizim az, bizim az dedi&imize sizin çok demenizle bir $ey çıkmaz. !$te, rakamlar 
orta yerde.

Gelin deyin ki, “Türkiye’nin elektri&ini 4 milyar kilovat saatten 8 milyar kilovat 
saate çıkardınız, 17 milyara çıkarıyorsunuz, bu yanlı$” bunun münaka$asını yapa-
lım. Gelin deyin ki, “bu, fazla” bunun münaka$asını yapalım. Gelin deyin ki, “bu 
az” bunun münaka$asını yapalım. Ama nasıl yapalım bu münaka$ayı? Biraz sonra 
gelece&im minder üzerinde. Tabiî bu minderde münaka$a yapmanız kolay de&ildir. 
Bu, gayet zor bir minderdir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Vergi; efendim, Adalet Partisi iktidarı vergileri artmı$tır. Vasıtasız vergileri 
azaltmı$, halkın üstüne daha çok sıkıntı getirmi$, vergi politikası öyle çok yanlı$mı$ 
ki, Adalet Partisi iktidarının, halkı ezmi$.

Bakınız, kendi kullandıkları kıstaslarla, $ayet vasıtalı vergileri artırmak bir ku-
sur ise, kendi kullandıkları kıstaslarla biz bu kusurun içinde olmadı&ımızı göstere-
ce&im.

Muhterem milletvekilleri, kaldı ki, artık bugün vergi mütehassısları vasıtalı 
vergi, vasıtasız vergi münaka$asında eskiden oldu&u kadar katı de&iller, mesele, 
verginin adaleti meselesidir, vasıtalı vasıtasız olması de&il. Hangi bölümlere, han-
gi çe$it mallara, hangi çe$it istihlâk maddelerine veya ba$ka mallara vergi koydu-
&umuz meselesidir. Yani vergi adaleti meselesi. Bugün vergi eksperlerince, bütün 
dünya vergi eksperlerince; “vasıtalı korsanız yanlı$tır, vasıtasız korsanız do&rudur” 
gibi bir münaka$anın dı$ına da çıkarılmı$tır. Hâlâ bunun aksini dü$ünenler buluna-
bilir, ama modern teori bugün bu noktaya gelmi$tir.

"imdi bakıyoruz, elimdeki rakamlar öyle, 1967’de vasıtasız vergiler %30,2, va-
sıtalı vergiler %69,8’dir. Plânda gerçekle$en vasıtasız vergiler %34,1 ve vasıtalı ver-
giler %64,9 dur. Yani plâna nazaran %4 civarında vasıtalı vergilerde bir azalma var.

1970 dilimine bakıyoruz; plânda, yani getirmi$ bulundu&umuz ve tasvibinize 
mazhar olmıyan, daha do&rusu “müzakeresini ilerletemedi&imiz” diyelim - çünkü 
onun münaka$ası ayrı bir konu - %29,1 vasıtasız olacak, %70,9 vasıtalı olacak. Ne-
ticede bu program rakamı, %37,5 vasıtasız olmu$, %62,5 vasıtalı olmu$. Yani biz, 
e&er vasıtalı vergiler nisbetinin dü$mesi sosyal adalet bakımından mühim bir un-
sur ise, vasıtalı vergileri dü$ürerek gitmi$iz, artırarak de&il.

Yani siz diyorsunuz ki, vasıtalı vergileri artırmak kusurdur, bundan dolayı sizi 
be&enmiyoruz. Biz, o kusuru i$lememi$iz, öyle diyorsanız.



Muhterem milletvekilleri; Türkiye bir müterakki vergi sistemine sahip. Bu sis-
tem, 20 seneye yakın zamandır bir tatbikat görmü$. Bu tatbikatın içinde de ba$arılı 
neticeler alınmı$. Buhran Vergisi, Muamele Vergisi, Kazanç Vergisi gibi, Yol Vergisi 
gibi, yollardan az kazanan az vergi verecek, çok kazanan çok vergi verecek gibi, tâ 
Gülhane Hattı Hümayununda yer almı$ bulunan, Batının vergi adaletine dayanan 
bir vergi tatbikatı olmu$.

Biz, Gelir Vergisi dilimini de&i$tirmekle %68 olan azami gelir nisbetini %72’ye 
çıkarmı$ız, Adalet Partisi iktidarı olarak. %72 de küçümsenecek bir rakam de&ildir. 
Bu kadar yüksek rakam birçok memleketlerde mevcut de&il. Bundan daha yukarıya 
çıkarsanız kazanç saikini, kazanç te$vikçili&ini ortadan kaldırırsınız. Bu defa vergi 
alamazsınız. Yani 100 lira kazanırsa 72 lirasını alacaksınız.

Ee... Peki, Türkiye’de vergi ziyanı yok mu? Yok diyen kim? “Hükümet Progra-
mımızda; vergi ziyamı önleyici tedbirler getirece&iz” diyen biziz, Sistemin kusurla-
rını, i$liyen yıllardır i$liyen bir sistemin kusurlarım, nazarî olarak, kâ&ıt üzerinde 
do&ru bile olsa, tatbikattaki kusurlarına düzeltece&imizi can ve gönülden ifade et-
mi$ olmamıza ra&men, bunun bizim kusurumuz gibi ortaya konmasının mânâsını 
anlamak mümkün de&ildir.

Toplu sözle$melerle 1964’de 19 lira civarında bir vasati yevmiyeden 1968’de 28 
lira gibi bir vasati yevmiyeye çıkarmı$ Adalet Partisi iktidarı.

!$ imkânları; 1964’de sigortalı i$çi 700 bin, 1968’de - ki, 1969 rakamlarını ver-
miyorum her hangi bir iltibasa meydan vermemek için - 1968 deki sigortalı i$çi 
miktarı 1 milyon 100 bin. Adalet Partisi iktidarı devrinde 700 bin i$çiye 400 bin 
tane daha sigortalı i$çi eklenmi$. Neyle eklenir bu? !$ imkânları açarsınız; yeni yeni 
fabrikalar açılır, yeni yeni in$aat sahaları açılır... !$te mesele geliyor, 10 milyar li-
radan 22,5 milyar liraya, 25 milyar liraya çıkarılan yatırım hacminin tesirlerine. 
Bu tesirleri 1970’de, 1971’de, 1972’de 1973’de daha çok göreceksiniz ve 1973’de 
2,5 milyon Türk vatanda$ı yeniden i$ imkânı bulacak. Bunun 1,5 milyonu endüstri 
sahasında, 1 milyonu tarımda ve hizmetlerde olacak. Plânın hedefi bu. Yani bir ta-
raftan memleketin kaynaklarını açalım, fukaralıktan kurtaralım, endüstrisini kura-
lım diye u&ra$ıyoruz, di&er taraftan i$siz vatanda$lara i$ imkânları açalım... Bunları 
sadece söyleyip geçiyor muyuz? Hayır, i$te rakamlar. Bu rakamlar Devletin resmi 
rakamlarıdır.

1965’te konsolide bütçenin harcamalar tutarı 14 milyar, 1969’da konsolide 
bütçenin harcamalar tutarı 22 milyon, yuvarlak olarak. Bütçemiz 1965’den 1969’a 
8 milyar lira artmı$, Kaça sekiz? Yani 30 milyar olurda, 38... Hayır. 14 milyara 8 
milyon lira ilâve etmi$iz.

Gelirle; 1965’te bütçe tahmini 14 milyar. Fiilî tahsilat 12 milyar 898 bin. 
1969’da bütçe tahmini 24.497.000.000. Fiilî tahsilat 22 milyar 804 bin. Yani A.P. 
iktidarı zamanında 12 milyardan 22 milyara çıkmı$ bütçe gelirlerimiz. Memleket 
nasıl batmı$?



Muhterem milletvekilleri, bütün bunların içinde bir $ey daha söyliyece&im: Hiç 
bir kimse bu kürsüden, bizim memleketi enflâsyona götürdü&ümüzü söylemedi. 
E&er böyle bir durum olsaydı; olmıyanlar söylenildi&i gibi, olan her halde dile geti-
rilirdi burada, ama enflâsyon baskılarının arttı&ını, Sayın Feyzio&lu zannediyorum 
söyledi; “Enflâsyon baskısı...”

Arkada$lar, kalkınan bir ekonomi enflâsyon baskılarına daima maruzdur. Mü-
him olan mesele, %4,5-5 civarında fiyat artı$larını tutabilip, memleketi enflâsyona 
götürmemektir. A.P. !ktidarı, bütün bu kalkınma hamlesi içerisinde istikrarı muha-
faza etmi$tir. Bunun aksini kimse söyleyemez; iktisadi ve malî istikrarı muhafaza 
etmi$tir.

"imdi devam edelim; Turizm:

Muhterem milletvekileri, 1965 senesinde yurdumuza gelen turist sayısı sayısı 
361 bin. 1969’da 594 bin. Yani 200 bin fazla turist gelmi$ memleketimize.

Yurt dı$ına çıkan vatanda$lar; 1965’te 186 bin. 1969’da 218 bin. Bunlardan 29 
bin vatanda$ımız, elimizdeki kayıtlara göre, Hac farizesi için görünüyor. Ve 1969 
senesinde, hakikaten, Hac farizesiyle ilgili olarak, bayramların birbirine yakın ol-
masının rakamı bir miktar daha artırdı&ını biliyoruz.

"imdi, turizmden gelen gelirleri de söyliyece&im.

Turizmden gelen gelirler bu sene, rakamlar buradadır; 42 milyon dolar. Bu 
miktar, A.P. iktidara geldi&i zaman 8 milyon dolardı, 1965’de 8 milyon dolardan 42 
milyon dolara çıkmı$sınız. Geçen seneye nazaran turizm gelirlerinden artı$ %40 
Gelen ve giden arasındaki fark pozitif, yani gelenin getirdi&inin fazlalı&ı takriben 
4 milyon dolar. !lk defa olarak Türkiye 1969 senesinden 4 milyon dolarlık bir farka 
geçiyor.

Bunları neden sayıp döküyorum? Bunların hepsi; turizm geli$medi, ithalât ge-
li$ti, ihracat geli$medi, memleket iktisaden büyük sıkıntının içine girdi... Bu endi-
katörler, söylenenlerin hiçbirisinin do&ru olmadı&ını gösteriyor.

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

Bankalardaki mevduata bakalım: A.P.’nin getirdi&i istikrar memlekete ne ka-
zandırmı$? 1963’te bankalardaki mevduat 10 milyar 516 milyon. Türkiye Cumhu-
riyeti kuruldu&undan beri bakanlardaki mevduatının yekûnu 1963’te 10.516 mil-
yon... 1969 A&ustosunda 26 milyar 463 milyon. Bu bir itimat havasının eseriydi. 
Yani buraya gelip, tepesinden sıcak sular döktü&ünüz Hükümetin icraatıydı bunlar. 
(A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Zirai krediler; 1964’te 2 milyar 991 milyon. 1970 de 10 milyar lira.

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

Biz Türkiye’yi geli$tirdik. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez.



Muhterem milletvekilleri, buraya geliniyor; köylünün sattı&ı ucuz, aldı&ı pahalı 
münaka$ası yapılıyor.

Di&er taraftan geliniyor; büyük $ehirlerdeki pahalılıktan $ikâyet ediliyor. Bura-
da esaslı bir tenakuz vardır, bu tenakuza dokunmak istiyorum.

Bu tenakuz, bilindi&i halde dahi istismar edilebilir, ama kimseye fayda sa&la-
maz. Mavi boncuk politikasının Türkiye’de ne iç politikada, ne dı$ politikada yürü-
mesi mümkün de&ildir. Köylünün sattı&ı nereye intikal edecek? !ki yere; ya istihlâk 
merkezlerine, ya dı$ pazarlara dı$ pazarlarda bizim maliyet fiyatlarımız dünya fi-
yatlarının üstünde, rakipsiz bulundu&umuz mahsullerin dı$ında. Rakipsiz bulun-
du&umuz tek mahsul fındıktır.

A.P. !ktidarı, 380 kuru$a inmi$ olan fındı&ı 5 liradan a$a&ı sattırmamı$tır. 1969 
senesinde de 580 kuru$ taban fiyat vermi$tir.

ORHAN VURAL (Ordu) — Müstahsilin elinden çıkınca 7.20 kuru$a satılmı$-
tır.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hepsi kooperatifin elin-
de. 92 milyon...

ORHAN VURAL (Ordu) — Yalan söylüyorsun...

BA$KAN — Yerinizden... (A.P. sıralarından $iddetli gürültüler)

"HSAN ATAÖV (Antalya) — Yalanı senin baban söyler... (A.P. sıralarından gü-
rültüler, kar"ılıklı sata"malar)

BA$KAN — Bir dakika arkada$lar... (A.P. sıralarından gürültüler) Bir dakika 
(Gürültüler)

Sayın Vural, biraz evvel söyledi&iniz sözü tavzih etmedi&iniz, geri almadı&ınız 
takdirde, Heyeti Umumiyeye, sizin için bir takbih cezası teklif edece&im. (A.P. sıra-
larından “bravo” sesleri, alkı"lar)

ORHAN VURAL (Ordu) — Geri almıyorum. Çünkü Ba$bakan gerçekleri tah-
rif ederek, milletin kürsüsünden bize yalan söylüyor. (A.P. sıralarından "iddetli gü-
rültüler, “Yuh” sesleri)

‘BA$KAN — Geri almıyorsunuz? (!iddetli gürültüler)

Muhterem arkada$larım... (Gürültüler)

Muhterem arkada$larım, lütfen sükûnetinizi muhafaza edin... (Gürültüler, A.P. 
ve C.H.P. sıralarından kar"ılıklı sata"malar)

Muhterem arkada$larım lütfen sükûnetinizi muhafaza edin... (Gürültüler)

"u halde devam edin beyefendi müdahalenize. Ba$kanın vazifesini yapabilmesi 
için evvelâ sükûnet lâzımdır...

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Siz müdahalenizi yapmazsanız... (A.P. sıralarından gürültüler, “Vazifeni 



yapmıyorsun” sesleri) Müdahalenizi siz yapmazsanız, biz müdahale yapmaya mec-
bur kalaca&ız elbette...

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, evvelâ bir açıklama yapayım; ben Sayın 
Vural’a ilk ihtarımı yaptım, yani $ayet sözünü geri almaz ve tavzih etmezse ken-
disine takbih cezası vermek için Heyeti Umumiyeye teklif yapaca&ımı söyledim. 
Kendisi de bu hususu kabul etmedi; “Ben sözümü geri almıyorum” dedi, fakat Tü-
zü&ümüzdeki usul gere&ince, bir kimseye takbih cezası verebilmek için kendisinin 
müdafaasının alınması lâzımdır. Tüzük hükmü budur. Müdafaasını almadan ben 
kendisine takbih cezasını, Heyeti Umumiyeye teklif etmek suretiyle veremem. Bu 
müdafaanın alınabilmesi için de, Sayın Ba$bakanın konu$masını bitirmesi lâzımdır. 
Aynı zamanda iki insanı ben kürsüye davet edemem, i$in özü budur.

Bu meseleyi ben açıklama fırsatını bulamadan, oturdu&u yerden, benim za-
mirimi ke$fetmi$ gibi hareket eden Dı$i$leri Bakanına bir ihtar veriyorum. (C.H.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar, A.P. sıralarından "iddetli gürültüler, “Yuh” 
sesleri, müdahaleler)

Arkada$lar, ben Sayın Vural’ın... (Gürültüler) Evvelâ sizin susmanız lâzım, 
sükûneti temin edebilmem için. Aynı zamanda konu$amayız... (Gürültüler)

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakanın konu$masının devamını, çok rica ede-
rim müdahalelerinizle kesmeyiniz, konu$ma devam edecektir. Konu$ma bittikten 
sonra Sayın Vural’ı kürsüye davet edece&im, müdafaasını aldıktan sonra, Heyeti 
Umumiyeye takbih cezasını teklif edece&im. Usulümü söyledim efendim.

Sayın Ba$bakan, lütfen konu$manıza devam buyurun efendim.

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sizin Ba$kanlı&ınızda çalı$mıyaca&ım ben, ta-
rafgir adam... Dı$arı çıkıyorum, tenezzül etmiyorum sizin Ba$kanlı&ınıza... (Gürül-
tüler)

BA$KAN — Arkada$lar, bana söyliyeceklerinizi yine söyleyin fakat Sayın Ba$-
bakanın konu$masının devamına mâni olmayın efendim. (Gürültüler)

Buyurun Sayın Ba$bakan, lütfen konu$manıza devam edin efendim. (Gürültü-
ler)

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Ben Millet Meclisi üyesi olmadı&ıma göre, bana ne sıfatla ihtar verdi&ini-
zi sorabilir miyim? (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, $iddetli alkı"lar)

TALÂT KÖSEO%LU (Hatay) — Senato azasına nasıl ihtar verebilirsiniz? (Gü-
rültüler)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, lütfen konu$manıza devam edin efendim.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%lAYANG"L (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Sayın Ba$kan, tavzih ediniz...

BA$KAN — Tavzih edece&im efendim.



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem milletvekille-
ri, ben sizlere, Devletin ar$ivlerine dayanarak, bize yapılmı$ bulunan hücumları, bu 
hür kürsünün herkese verdi&i imkânları kullanarak kar$ılamaya ve memleket me-
selelerini anlatmaya çalı$ıyorum. "u âna kadar keçen ve bu kürsüden konu$tu&um 
be$ sene zarfında hiçbir kimseyi incitmek aklımdan geçmemi$tir. Hepinizden rica 
ediyorum; $ayet Türkiye Büyük Millet Meclisinde sükûneti muhafaza edemezsek, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri sizin yaptı&ınız kanunları tatbikte güçlük çeker-
ler.

E$REF DER"NÇAY ("stanbul) — Onu Bakanınıza ö&retin...

BA$KAN — Efendim müdahale etmeyiniz yerlerinizden. (A.P. sıralarından gü-
rültüler, “Yuh” sesleri)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben size rakamlar söy-
lüyorum rakamlar; 580 kuru$ de&il, 20 kuru$ dersiniz. Yanına birtakım sıfatları 
eklemek gayet tabu ki daima mümkün. Yalnız, tezyif müzeyyifin kadriyle mütena-
siptir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu söyledikten sonra... (C.H.P. sı-
ralarından gürültüler) Ben bu konu$mayı yarım bırakmam muhterem arkada$larım, 
bu konu$mayı yapaca&ım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

“Köylünün aldı&ı pahalı, sattı&ı ucuz” meselesine gelince; bunun $ehirlerdeki 
pahalılık iddialariyle bir çatı$ma oldu&unu ifade ettim. Esasen bugün Devlet te-
mel mal ve hizmetlerinin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. Temel mal ve 
hizmetlerde Devlet bir artırma yapmadıkça $ehirlerdeki fiyatların artması - kıtlık 
halleri müstesna - mümkün de&ildir. Esasen Devlet, köylü malları için bugün büyük 
bir destekleme mubayaası politikası takibediyor.

"imdi bakınız muhterem arkada$lar nereye gelmi$iz? Bu&day diyorsunuz. Dı-
$ardan bu&day aldı&ınız zaman Türk limanlarına teslimi 52 kuru$. Türkiye’de Türk 
köylüsüne bu&day için 88 kuru$la 90 kuru$ arasında para veriyoruz. Bunun daha 
yüksek olmasını kim istemez? Bu demek oluyor. Ekme&in bir tanesine 3 kuru$ zam 
yapıldı&ı zaman kıyamet kopuyor. Bu&dayı bir liraya alıyorsunuz, ekme&i, bugünkü 
gibi satmanız mümkün mü? Aradaki farkı kim kar$ılıyacak? Devlet kar$ılıyacak. 
Devlet nereden kar$ılasın? !$te bugün siyasi münaka$alarımızda kaçırdı&ımız nok-
ta bu. Devlet, Karun’un Hazineleri gibi Hazinelere sahip de her eksi&ini gedi&ini 
oradan kar$ılasın, bu mümkün de&il. Bunun yerine bir dönemde 100 kilo, 120 kilo 
bu&day almaktansa bir dönümden 300 kilo, 400 kilo bu&day almanın yolunu ara-
dık ve bunda bir ölçüde ba$arılı olduk. Bugün Türkiye’nin birçok yerlerinde sulama 
$ebekeleri geli$tiriliyor, geni$ mikyasta tohum tecrübeleri yapılıyor. Bu tecrübeler 
istihsale intikal ettirilmi$tir. Birinci sene çok iyi netice aldık Meksika tipi bu&day-
dan ikinci sene ümidetti&imizi alamadık, ama 0 -120 kilo arasında de&i$en verimin 
250 kiloya kadar çıkabildi&ini yine gördük. Ya&mur ku$a&ı için, Orta-Anadolu için 
ayrı bir bu&day tipi getirmeye mecbursunuz.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’nin tarımsal istihsalinde kuru hububat 
müstesna, di&erlerinin hepsinde artma vardır. Pamuk, geçen be$ sene zarfında 



400.000 tondan 600.000 tona çıkmı$tır. Ama kuru mahsuller dedi&imiz, yani hu-
bubat mahsulünde hava $artlarının da ortaya koydu&u imkânsızlıklar dolayısiyle 
çok ba$arılı oldu&umuzu iddia edemeyiz.

"imdi, köylünün aldı&ı gübreye bakalım. 1965’te 63 kuru$ olan amonyum sül-
fat gübresi 1969’da 58 kuru$a satılmı$. %20 lik Amonyum nitrat gübresi 75’ten 
65’e, nisbetleri de&i$ik bunların, Granüle süper fosfat 41 kuru$tan 37 kuru$a, tiripli 
süper fosfat 110 kuru$tan 80 kuru$a, yani ilk okuduklarım 1965 fiyatları, ikinci 
okuduklarım 1969 fiyatları; komposs serbest fiyat 101 kuru$tan 65 kuru$a, potaslı 
serbest 88 kuru$tan 78 kuru$a indirilmi$tir.

Çay mahsulü; Karadeniz köylüsü, 150 milyon lira çay parası alırken bugün 500 
milyon lira çay parası almaktadır. 1964’te 150 milyon lirada, bugün 500 milyon lira. 
Üzüm, incir, pamuk; $ayet Hükümet bunları desteklemezse 200 kuru$un üstünde 
satılan pamu&u 160-170 kuru$a satmak gibi bir durum hâsıl olacaktır? Bunları ge-
çen defa hep münaka$a ettik, üzüm öyledir, incir öyledir, di&er mahsullerin hepsi 
öyledir. Ayçiçe&i öyledir. 80 kuru$a, 90 kuru$a satılan ayçiçe&ini, 155 kuru$ taban 
fiyat koymak suretiyle 180 kuru$tan a$a&ı sattırmadık. Ve bunun sayesindedir ki 
her sene Türkiye 200 milyon liralık nebati ya& alırken son üç sene zarfında nebati 
ya& almadı...

Arkada$lar, e&itimde fırsat e$itli&i meselesine gelince yurtlar ve krediler için 
koydu&u parayı Hükümet vermemi$. Paralar $öyle;

1962’de 20.000.000, 1963’te 30.000.000, 1964’te 17.000.000, 1965’te 
25.000.000 1966’da 26.000.000, 1967’de 36.500.000, 1969’da, 40.000.000, 
1970’de 40.000.000. Verilen paralar bu. Turizm gelirleri ve giderleri için rakamı 
tasrih edece&im; 1969 rakamı 46.175.000 dolar, 1968 rakamı 29.000.011 dolar. 
Giderleri; 1968’de 33.648.000 dolar, 1969’da 42.395.000 dolar. !lk defa olarak 
1969’da 3.780.000 dolar pozitife geçiyoruz, yani mühimce bir rakam olarak. Arz 
etti&im gibi bu rakam 6.000.000’dan geliyor. !$çi dövizleri 140.000.000 dolar. Bu 
rakam da çok küçük, 8-10 milyon dolar gibi rakamlardan geliyor. !ktidara geldi&i-
miz zamanki rakam, 8-10 milyon dolar, bugün 140 milyon doları buluyor.

Devletin yurt imkânlarından faydalanan, daha do&rusu burs imkânlarından 
faydalanan çe$itli kademelerdeki talebe yekûnu 1960’da 30.000 ki$i iken bugün 
112.000 ki$i ve 5.000 bursu da 50.000’e çıkarmayı plân derpi$ etmi$tir, bunun da 
gayreti içindeyiz.

Üniversitelere ne yapmı$ız? 300 milyon lira olan 1964 üniversiteleri toplam 
bütçesi, 1969’da 1 milyar seviyesini bulmu$tur. (A.P. sıralarından alkı"lar) A.P. !kti-
darı 300 milyon lira olan üniversiteler bütçesine 700 milyon lira ilâve etme imkânını 
bulmu$tur. Bu sayede Ege Üniversitesinin yapılması %70 tamamlanmı$tır. Ege 
Üniversitesi 1965’te büyük bir arazinin ortasında bir binadan ibaretti, bugün gidin 
görünüz kaç tane binası var. Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1965’te yukarda iki 
binası vardı, bugün kaç tane binası vardır, gidiniz görünüz. Atatürk Üniversitesine 
100 milyon liraya yakın yeniden para sarf edilmi$tir. Orta-Do&u Teknik Üniversite-



si için yine takriben 150 milyon liraya yakın para sarf edilmi$tir. !stanbul Üniver-
sitesinin, Ankara Üniversitesinin yarım kalan bütün i$leri tamamlanmı$tır. Otuz 
senelik Morfoloji Enstitüsü tarafımızdan tamamlanmı$tır.

Muhterem milletvekilleri, Adana’da bir üniversite, Diyarbakır’da bir üniversite 
açmak, Hacettepe’yi üniversite haline getirmek; sadece Hacettepe’nin kampusuna 
konulan para 1970 yılında 36 milyon liradır, kampusuna, Beytepe’de yaptı&ı kam-
pusa. Sadece Hacettepe Üniversitesine bu sene 100 milyon lira para verilmektedir. 
A.P. !ktidarı geçen dört sene zarfında üç yeni üniversitenin kurulu$una geçmi$. 
Bunlardan bir tanesi geni$ çapta ilerlemi$; Adana Ziraat Fakültesi, Diyarbakır Tıp 
Fakültesi mesafe almı$, bunlar için ayrı ayrı tesbit edilmi$ master plânları hazırlan-
makta. Bunun yanında da üç üniversitenin yepyeni bir $ekilde in$asını geni$ çapta 
tamamlamı$ ve daha eski üniversitelerimizin de ihtiyaçlarına ilâveler yapmı$tır. 
Yani niçin e&itim e$itli&i fırsatı olmasın? !ki tane yüksek teknik okulu açmı$tır; 
Elâzı&’da ve !zmir’de. Ee, on tane daha lâzım.

Arkada$lar, Hazinenin durumu üzerinde de bilgi arz edece&im. 1960 malî yı-
lında Hazinenin Merkez Bankasına olan kısa vadeli avans borcu 28 "ubat 1961 
tarihi itibariyle tahkim edilmi$tir. Tahkim edilen miktar 1 92.000.000 liradır. 
Daha sonraki yıllarda Hazinenin açıkları $öyledir: 1961’de 381.000.000, 1962’de 
456.000.000, 1963’te 334.000.000, 1964’te 556.000.000, 1965’te 861.000.000, 
1966’da 562.000.000, 1968 de 705.000.000, 1969’da takriben 1 milyar lira.

Ama 10 milyar lira bütçeden geliyorsunuz. 10 milyar lira bütçeden 26 milyar 
lira bütçeye geliyorsunuz.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’deki iktisadi istikrarın tümünü bütçe açı&ı-
na, Hazine açı&ına ba&lamak mümkün de&ildir. Evet, bütçe açı&ı, Hazine açı&ı bir 
faktördür. Ama bu faktör zayıf ekonomilerde mühimdir, kudretli ekonomilerde o 
kadar mühim de&ildir. A.P. iktidarı bir açık finansmanını yol olarak denememi$tir. 
Bu açıklar, en iyi tahminlerle yapılmı$ bütçelerin açıklarıdır, eksperler tarafından 
yapılmı$ olan hesaba göre meydana çıkan açıklardır. Bunları izah etmeye kalkmıya-
ca&ım, bunların çe$itli sebepleri var.

“Yabancı sermaye, getirdi&inden fazlasını götürüyor.” Arkada$lar, bu münaka-
$ayı böyle yapmak do&ru de&ildir. Türkiye’den bu sene kaç milyon dolar yabancı 
sermaye kârı transferi olmu$ ve Türkiye’ye bu sene kaç milyon dolar yabancı ser-
maye gelmi$? Bunun hiçbir mânidarlı&ı yok. Yani deseniz ki, Türkiye bu sene 6 
milyon dolar yabancı sermaye almı$, 6 milyon dolar kâr transferi etmi$. Bu, zihin 
karı$tırmaktan ba$ka hiçbir $eye yaramaz. Bu 6 milyon dolar transfer edilen kâr, 
gelen 6 milyon dolar sermayenin kar$ılı&ı mı? Bakınız durum nedir? Durum; Cum-
huriyet Senatosu tutanak dergisi 11.11.1969 Salı, yani iki üç ay evvel durum $u: 
192.000.000 dolarlık yabancı sermaye gelmi$ Türkiye’ye. Bu yabancı sermayenin 
192.000.000’un dı$arıya transfer etti&i 6.108.000 dolar. Yani buradan getirdi&in-
den fazlasını götürüyor demek zannetmiyorum hak$inaslık olsun. 192.000.000 
dolar sermaye gelmi$, Türkiye’de kurulmu$, teessüs etmi$; bu seneki kâr transferi 



6 milyon dolar. Arkada$lar, yabancı sermayeye hiç kâr transferi vermiyecekseniz 
sermaye Türkiye’ye niçin gelsin? Niçin gelsin? !ddia edilebilir ki, bu sermaye iyi 
sahalara gelmemi$tir. Onun münaka$asını yapmak mümkün, onun münaka$asını 
yine bu zabıtta yapmamız mümkün. Zabıttan okuyayım size: Montaj sanayiinin 
kurulu$u, 1961-1965 devresine rastlar daha çok. 3 lâstik fabrikası, 7 aded ilâç am-
balaj fabrikası, 8 aded montaj sanayii fabrikası, 5 aded maden arama ve istihraç 
müessesesi, 3 aded me$rubat fabrikası, Pepsi Cola, Coca Cola gibi 3 aded fabrika 
kurulmu$ müsaadesi 1961-1965 devresinde verilmi$tir. Bizim Adalet Partisi olarak 
verdi&imiz müsaadeler ise 1 aded suni gübre fabrikası, 2 aded otomobil sanayii - 
montaj de&il, imalât - 2 aded traktör fabrikası - montaj de&il, imalât - 2 aded dizel 
motor fabrikası, 1 aded di$li kutu fabrikası, transmisyon aksamı fabrikası, 1 aded 
anakimya tesisi, 1 aded kâ&ıt kompleksi. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) 
Bu $ekilde gidiyor. Yani meseleleri do&ru münaka$a etmekte, daha do&rusu, yanıl-
tıcı istikametlere kaydırmadan münaka$a etmekte fayda mütalâa ediyorum.

"imdi muhterem milletvekilleri, iki saate yakla$an bu izahatım zannediyorum 
ki, konu$mamın ba$ında söyledi&imi isbat eder. Yani buraya gelinip de “Turizm ge-
li$memi$tir” demek do&ru de&ildir. “6 milyondan 46 milyona çıkmı$ da, 1,5 milyara 
çıkmamı$...”, “!spanya 1,5 milyara çıkmı$...” !spanya’nın aldı&ı tedbirlerin hiçbirisi-
ni Türkiye’de alamazsınız, hiçbir tanesini alamazsınız.

LEB"T YURDO%LU ("stanbul) — Yunanistan’ın, Tunus’un, Cezayir’in, 
Fas’ın?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Cezayir’in, Fas’ın, 
Yunanistan’ın aldı&ı tedbirleri de alamazsınız Türkiye’de. Gayet açıklıkla söylüyo-
rum.

"imdi, çalı$mı$ız, çabalamı$ız bu seviyeye getirmi$iz Türkiye 100 milyon dolar 
turizm seviyesine ula$ır, 46 ya gelmi$siniz zaten. Çok hayalperest olmaya lüzum 
yok; !spanya, !talya 1 milyar, 1,5 milyar... Yunanistan 180 milyon, Yugoslavya 180 
milyon, Bulgaristan takriben 100 milyona yakın. Ama mülkiyet hakkını kendi va-
tanda$ına tanımıyan Bulgaristan, dı$ardan gelip otel yapacak kimselere mülkiyet 
hakkı tanıyor, kendi vatanda$ına tanımayan.

"imdi kalkınma felsefemiz; vatanda$a ne söyledik, Türkiye’nin kalkınmasını 
hangi istikamette görüyoruz? Bunları saatlerce anlataca&ım. Ama $u anda bunların 
anlatılmasına lüzum görmüyorum. Çünkü netice orta yerdedir, bütün bunları biz 
millete anlatmı$ız, sizin ileri sürdü&ünüz her iddianın cevabını ortaya koymu$uz, 
$imdi bir daha koyduk. "imdi, acaba biz kötüyüz de millet bizi niçin seçti? Oraya 
geliyorum; niçin seçti ve niçin sizi seçmedi? Bunların hepsi seçimden evvel söylen-
mi$ti, seçim den evvel bu cevaplar verilmi$ti, bu deliller, bu iddialar yine bugün bizi 
tenkid etmek için ortaya konmu$tur. Aynı deliller konmu$tur, aynı cevapları veri-
yorum. Seçim meydanlarında verdik diyorum, millet sizi dinledi, sizin söyledi&iniz 
gibi, bizi de dinledi bizim söyled&imiz gibi, bizi seçti. Buna herkes uyacak. (C.H.P. 
sıralarından anla"ılmıyan müdahaleler)



BA$KAN — Efendim yerinizden müdahale etmeyiniz beyefendiler.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem milletvekille-
ri, $imdi C.H.P. Sayın Genel Ba$kanının bâzı mütalâalarına geliyorum. Ekonomik 
kısmı ile ilgili olarak cevaplarımı verdim. Memleketin batması gibi bir vehme dü$-
menin mânası yoktur. Türkiye’de siyasi istikrar ve iktisadi istikrar devam etti&i 
müddetçe Türkiye, kalkınma potansiyeli en yüksek olan bir memlekettir, ama siyasi 
istikrar, iktisadi istikrar bozulursa gayet tabiî ki, Türkiye’deki kalkınmanın kendili-
&inden olması mümkün de&ildir.

"imdi, C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanının konu$malarına çe$itli yönlerden yak-
la$mak mümkün. Evvelâ $urasını ifade edeyim; gayet tabiî ki, C.H.P. Genel Ba$kanı, 
anamuhalefet partisinin ba$ı olarak; “Seçilen hükümet iyidir, Ba$bakan da iyidir” 
diyecek de&ildi. Bunu, icraatımızı tenkid etmek suretiyle; biz bu hükümeti de be-
&enmiyoruz, Adalet Partisinin içinden ba$ka hükümet çıkar onu da be&enmeyiz, 
ama çıkar, beyanları odur, onu da be&enmeyiz. Ama, Adalet Partisi ço&unluktur, 
Adalet Partisinden ba$ka kimsenin de hükümet kurması mümkün de&ildir, $eklin-
deki mütalâalarla ele$tirme yerine, $ayet programımızı ele$tirselerdi bundan mem-
nun olurduk. Anayasa, program ele$tirmesini âmirdir, $ahıs ele$tirmesini de&il. 
"ahıs ele$tirmeye kalkarsak burada çok i$ler çıkar. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar), (C.H.P. sıralarından gürültüler)

Söylemek istedi&im $ey $udur; Türkiye’de hiç kimsenin, Anayasa üstü birtakım 
kuvvetleri kendisinde tasavvur etmemesi lâzımdır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar) C.H.P. nin Sayın Genel Ba$kanı, anamuhalefet partisinin de&il, Mecliste 
$urada oturan bütün partililerin hepsinin üstünde, hepsinin lideri imi$ gibi konu$-
mu$tur. Bununla da kalmamı$tır, dinliyeceksiniz, dinliyeceksiniz, dinliyeceksiniz, 
bununla da kalmamı$tır, hattâ Anayasanın kendisine vermedi&i hakları kullana-
rak Ba$bakanın kim olmaması lâzımgeldi&i üzerinde de mütalâada bulunmu$tur. 
(A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar, C.H.P. sıralarından gürültüler) Aslında Türk 
demokrasisinde zaman zaman tıkanıklıklar meydana gelme istidadır hâsıl oluyor 
ise, bir türlü tek parti devrinin âdetlerinden kurtulamadı&ımızdan dolayıdır. (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Bugünkü iktidarın büyük ıstıraplarda hissesi var. !ktidar ne yapmı$? Size iki 
saattir anlatıyorum iktidarın ne yaptı&ını. 1950 de, yani $u kadar sene Ba$bakan, 
$u kadar sene... Senelerini de söyliyeyim, 13 sene Ba$bakan, 12 sene Cumhurba$ka-
nı bulundu&unuz Türkiye’de 40.000 köyün 13’ünde elektrik vardı. (A.P. sıralarından 
gülü"meler, C.H.P. sıralarından “Sıfırdan ba"lamı"tık” sesleri) Sıfırdan ba$ladınız, 27 
sene sonra yine sıfıra geldiniz. (A.P. Sıralarından Bravo sesleri, alkı"lar)

A.P. iktidarı 1965 senesinde 356 köy almı$tır elektrikli. A.P. iktidarı 2.500 
köyü eklemi$tir. Bugün 2.500 köyde pırıl pırıl elektrik yanmaktadır, 8.000 köyün 
de elektri&ini yapmaya u&ra$maktadır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Ne ıstırabı çektirmi$iz biz Türkiye’ye? Türkiye’nin hangi devrinde, basın hürri-
yeti dâhil bütün hürriyetler alabildi&ine bu kadar geni$ oldu? Ne ıstırabı çektirmi-



$iz? Varto zelzelesi oldu, Hınıs zelzelesi oldu, 20.000 vatanda$ımız evsiz kaldı. Sarf 
etti&imiz para... (C.H.P. sıralarından “Keresteyi söyle, keresteyi” sesleri) Sarf etti&imiz 
para 250 milyon liradır. Beni tahrik etmeniz mümkün de&il, buraya çok kararlı gel-
dim, hiç mümkün de&il... (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) 250 milyon lira 
sarf edilmi$tir. Adapazarı’nda zelzele oldu, Tunceli’de zelzele oldu, Kı&ı’da zelze-
le oldu, Ala$ehir, Sarıgöl, Salihli, Sava$tepe kazalarımızda zelzele oldu. Adana’da 
seylâp oldu, Adapazarı’nda seylâp oldu, Van’da yer sarsıntısı oldu. Bütün bunların 
hepsinde A.P. iktidarı Türk vatanda$ının, ertesi günü veya aynı gün, mesafesine, 
saatine göre yanında olmu$tur. Do&u zelzelesi için sarf etti&imiz para 250 milyon 
liradır ve $unu söyliyeyim; yıkılan Erzincan’ın 1.000 evini yapmak da bize nasibol-
du. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, C.H.P. Sayın Genel Ba$kanı zaman zaman, 4-5 senedir yaptı&ımız bir 
tartı$maya beni yine çektiler. 1966 seçimlerinde beni, merhum Saidi Nursi’nin ha-
lifesi ilân etmi$lerdi. (Gülü"meler) Daha sonra Konya Müftüsü Tahir Hoca bir baca&ı 
Seçim Kanununun ba$ka bir baca&ıdır Demirel’in, bu kürsüden (C.H.P. sıralarından 
“do#ru” sesleri, gülü"meler) "imdi de; “A$ırı sa&ın mahir temsilcisi Demirel’dir.” di-
yorlar.

Sayın !nönü’nün bâzı fikirleri de&i$iyor, bâzı fikirleri de&i$miyor, bâzı fikirleri 
de bazan dalgalanıyor. "imdi buna bir misal verece&im. 17 Aralık 1969 tarihinde, 
yani bundan üç ay evvel falan, Sayın !nönü bu kürsüden gelip bâzı beyanlarda bu-
lundular. Buyurdular ki; “A$ırı sa&ın ba$lıca kuvveti $udur: A$ırı sa&ı Hükümet hi-
maye ediyor zannolunuyor.” Devam ediliyor: “Bir a$ırı sa& irticai Hükümet istiyor... 
Bunu kimse diyemez.” "imdi; “Bir a$ırı sa& irticai Hükümet istiyor, bunu kimse di-
yemez...” Demek 17 Aralıkta $ayet bir mâna ta$ıyorsa o zaman, a$ırı sa&ın mahir 
temsilcisi Demirel’dir, demek iki gün evvel ve $imdi bir mâna ta$ımaz, (A.P. sırala-
rından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın !nönü devam ediyor, bakınız ne diyorlar: “Taksim meydanında öldürülü-
yor, camiden çıkıp öldürülüyor, nerede bu suçlu Suçlu yok.” Suçluların hepsinin bu-
lundu&unu da o gün burada ifade ettim. Zabıtlara geçti; “Bir ki$i müstesna” dedim. 
“Nasıl zabıtadır bu? Ona kim güvenecektir, ona kumanda eden Hükümete? Suçlu-
lar böylece daha rahat, daha geni$ ça^ta, daha tertipli bir kanlı .hareket çıkartmak 
için te$vik edilmi$ oluyor. Bu politikayı de&i$tirmek lâzımdır.” Devam ediyor; “Bu 
politikadan fayda ummak için Ba$bakanın ne mizacı, ne yaradılı$ı, ne kültürü, ne 
tabiatı hiçbir $eyi müsait de&ildir” diyor. (Gürültüler)

BA$KAN — Arkada$lar, yerinizden devamlı müdahale ediyorsunuz. Çok rica 
ederim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben kendim bir $ey ilâve 
etmiyorum. C.H.P. Sayın Genel Ba$kanını üç ay sonra ve üç ay evvel konu$turuyo-
rum. (A.P. sıralarından gülü"meler) Hangisine inanmak lazımsa onu milletin takdi-
rine bırakıyorum. (A.P. Sıralarından bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)



C.H.P. Sayın Genel Ba$kanının size 11 Ekim 1969 tarihli bir beyanatını daha 
okuyaca&ım. 11 Ekim 1969, bildi&iniz gibi 12 Ekim seçimlerinden bir gün evveldir. 
Yani propagandanın son günüdür. Bir gazetemizde beyanatları çıkıyor. Benim de 
beyanatım çıktı aynı gazetede. Ba$lık $u: “!nönü gazetemize verdi&i demeçte tah-
minini açıkladı, sandıktan C.H.P. çıkacaktır.” (C.H.P. Sıralarından “Ne olmu"?” sesleri) 
"imdi söyliyece&iz ne oldu&unu. Merak etmeyin $imdi söyliyece&iz ne oldu&unu.

“Sual 8. Sandıktan kim çıkacak? Bu seçimlerin C.H.P.’yi iktidara getirece&ini 
umuyor musunuz?

Cevap: Elbette. Sözümün ba$larında da söyledi&im gibi bu sefer sandıktan biz 
çıkaca&ız.”

Ne oldu diyenlere söylüyorum; çıkamadınız. Gayet basit.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Ama %46’ya dü$tünüz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Onun da cevabı var, bakı-
nız ne deniyor: “Oylarınız azalırsa bunun sebebi nedir” diye kendisine soruyorlar; 
soru 4. “Oylarımızın azalmıyaca&ı matematik bir kesinlikle ortada gözükmektedir. 
“Oylarınız %27,6. %28,9’dan %27,6’ya dü$mü$sünüz. Biz iktidarız, biz dü$eriz, siz 
niye dü$üyorsunuz? (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Siz muhalefet olarak, niye dü$ü-
yorsunuz onun izahını arayın.

Aynı gazeteden ba$ka bir pasaj daha okuyaca&ım: “A.P. iktidarının tek müspet 
tarafı, beceriksiz ve ba$arısız, devlet yönetiminin ne oldu&unu, nasıl oldu&unu her-
kese göstermi$ olmasıdır.” (C.H.P. sıralarından “do#ru, do#ru” sesleri) Ee, milletin 
verdi&i karar öyle o zaman, sizin dedi&iniz do&ru ise.

Gelin $u demokrasiye inanıyorsanız birinci kaidesine sadık kalalım. Hakem 
millettir. Milletin verdi&i karara aksi birtakım neticeler çıkarmaya kalkarsanız ken-
di kendinize tezat te$kil edersiniz. Ya demokrasiye inanmıyoruz deyiniz. O zaman 
millete de inanmamanıza kimse bir $ey demez. Demokrasiye inanıyoruz diyorsu-
nuz, millete inanmak mecburiyetindesiniz. (A.P. Sıralarından bravo sesleri, "iddetli 
alkı"lar)

Bunları neden okudum biliyor musunuz? Ee, bunların hepsini millete söyledi-
niz. !zah da ettiniz. Her fırsatı, her imkânı kullandınız, biz de $u söylediklerimizi 
söyledik, millet de hakem oldu. "imdi bunları buradan tekrar etti&iniz zaman aca-
ba milletin umumi temayülü ile iradesiyle çeli$ir bir duruma dü$üp dü$memenizi 
üçüncü defadır söylüyorum, merak ediyorum.

"imdi devam ediyorum. Sayın !nönü bu beyanatının bir yerinde de, zannediyo-
rum 6’nci sualinde siyasi haklardan bahsediyor. Bugün de bahis buyurdular. Siyasi 
hakların iadesinin - ki aslında halkın lisanına öyle geçmi$tir - o, Anayasanın 68’nci 
maddesinin tadili ve 11’nci muvakkat maddenin kaldırılmasıdır. Kendileri de bu 
kürsüden izah buyurdular ki, 1960’ta - biraz sonra oraya da gelece&im – 1960’ta bu 
arkada$ların ba$ına bir kaza geldi, bu kaza kaçınılmazdı, bu kaza tarihî bir seyirdir, 
diye izah ettiler. Oralara $imdi girmiyece&im. "imdilik girmiyece&im. “A.P. böyle 



dola$ıp duruyordu siyasi haklar çıksın diye, halktan (2/3) rey istedi,” (2/3) reyi bu-
lamadı ama biz varız dedik, o zaman da A.P. yan çizmenin yolunu aradı.” (C.H.P. 
Sıralarından “Do#ru, do#ru” sesleri)

"imdi bu do&ru mu, e&ri mi, bir bakalım. Bugün siyasi haklar Kanunu çıkmı$-
tır. Binaenaleyh…

LEB"T YURDO%LU ("stanbul) — Seçimden sonra çıkmı$tır.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Do&ru, seçimden sonra 
çıkmı$tır.

Binaenaleyh bugün bunun münaka$asını daha rahat yaparız. Çok daha rahat 
yapabiliriz. Bunu herkes istismar eder, ama C.H.P. edemez. Bu, $u mânaya gelir; 
adamın kolunu, kanadını kırarsınız, sonra alırsınız doktora götürürsünüz, e, dok-
tora götürdüm seni, daha ne istiyorsunuz, i$te doktor tamir etsin, demeye benzer 
bu. (A.P. Sıralarından Bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

Açılmasa idi konu$mıyacaktım. Siyasi haklar kanun teklifi bu Meclisten 309 
reyle geçmi$tir. 309 reyin 232’si Adalet Partisine aittir. (C.H.P. Sıralarından “Seçim-
den sonra” sesleri)

Seçimden evvel. Bu Meclisten diyoruz, bu Meclisten. A.P.’li 258 milletvekilinin 
232’si rey kullanmı$tır. Bu reylerin 45’i, 88 milletvekili bulunan C.H.P.’ne aittir. Sa-
dece 45’i onlarındır. 88’in 43’ü neredeydi?

ORHAN B"RG"T (Ankara) — Ankara sokaklarındaki tanklar neredeydi?

BA$KAN — Sayın Orhan Birgit, size bir ihtar veriyorum, söz kestiniz.

ORHAN B"RG"T (Ankara) — Kendimi savunma hakkı istiyorum.

BA$KAN — Bu konuda savunma hakkı yok Sayın Birgit. Savunulacak haliniz 
de yok, oturunuz yerinize. Tüzü&ü açın da iki satır bakın.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Gelelim Cumhuriyet Se-
natosuna. Cumhuriyet Senatosu seçimden sonra bu meseleyi aldı, yürüttü. Tasarı 
126 oyla Cumhuriyet Senatosundan geçmi$tir. Ba$kanı çıkarırsanız 98 rey kullana-
bilme durumunda olan A.P.’li senatörün 94’nün reyi vardır. (C.H.P. Sıralarından “Se-
çimden evvel mi, sonra mı?” sesleri) Seçimden sonra. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

309 oyun 232 tanesi, 258 milletvekili olan Adalet Partisine aittir. Ee, âdetiniz 
bu. 45 reyle i$tirak edeceksiniz, bu i$in $erefi var diye hepsini alıp götüreceksiniz. 
(A.P. sıralarından gülü"meler) Bu bir nevi â$arcılı&a benziyor.

CENG"ZHAN YORULMAZ (Ankara) — Neden seçimden sonra? Onu da izah 
eder misiniz?

BA$KAN — Beyefendi sizi B. M. M. nde oturmanın ciddiyetine davet ederim. 
Deminden beri on defa seçimden evvel, seçimden sonra diyorsunuz. Biraz ciddî 
olunuz lütfen. B.M.M. çatısı altında oturuyoruz.



TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Sayın Ba$kanım ben de oturdu&um yerden ha-
tırlatmak için soruyorum; seçimden evvel midir, sonra mıdır?

BA$KAN — Söz almadan konu$amazsınız.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Devlet iradesinin çe$itli 
yolları vardır ve çe$itli usulleri vardır. Onun için hikmeti idare denilen bir $ey var-
dır. Neden “böyle yaptınız”, neden “öyle yapmadınız”ın cevabı gayet kolay. Hikmeti 
idare sebebiyle böyle yaptık. Netice itibariyle bugün, on sene evvel memleketi kar-
ma karı$ık eden bir zehirli gaz propagandası ile meydana getirmi$ bulundu&unuz 
çalkantının yarattı&ı ifrat, yarattı&ı bölücülü&ün hesabını bize mi soruyorsunuz? 
(A.P. sıralarından “bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar) (C.H.P. Sıralarından “hadi canım sen-
de” sesleri)

Hadi canım sende mi? Buyurun Menderes’in Hazineye borcu, 13.462.249 lira.

AHMET SAKIP H"ÇER"MEZ (Ankara) — Sen kendi hesabını ver.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben de verece&im merak 
etmeyin. Ulus gazetesinin 25 Nisan 1960 tarihli nüshası. (C.H.P. sıralarından gürül-
tüler)

BA$KAN — Oturun yerinize efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — “75 milyon liralık suiisti-
malin iç yüzü” 3 Nisan 1960 tarihli nüsha; “Vakıflar idaresi sabık devirdeki yolsuz-
luklar 40 milyon lirayı buluyor”. “Menderes’in !sviçre’de villâsı var.” “Polatkan’ın 
Vinyleksten geliri 12,5 milyon lira”, “sabıkların müsadere edilecek servetleri var”. 
“Dü$ükler ve yakınları geni$ emlâke sahip.” “Bayar, Zorlu ve Göktürk’e ait arsalar 
da açıklandı.” Ulus gazetesinin ne$riyatına devam edelim mi? (C.H.P. sıralarından 
gürültüler)

Ondan sonra merhum Avni Do&an’ın Kudret gazetesinde 1961’de söyledi&i; 
“!htilâli C.H.P. nin hazırladı&ı do&rudur.” (C.H.P. sıralarından gürültüler) Ondan 
sonra geleceksiniz, bütün bunları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki; “Bir geçit geçiri-
yordu, bir $ey patlıyacaktı, bunların ba$ına patladı.” (C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan bir dakika rica ederim efendim.

Muhterem arkada$larım, Meclisimize Anayasa ile verilmi$ olan vazifeyi ifada 
ba$arı gösteremedi&i intibaını verebilecek olan hareketlerden, münferit de olsa, sa-
yın üyelerin kaçınması lâzımdır. Hepinizin dikkatini bu noktaya teksif ederim ve bu 
usulsüz hareketleri yapan arkada$larımın usulsüzlü&e devam etmemesi konusunda 
idare amirlerinin, grup yöneticilerinin Ba$kanlı&a yardımcı olmalarını rica ederim.

Buyurunuz Sayın Ba$bakan.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi, kırmak dökmek 
kolaydır, ama yapmak zordur. A.P. on sene sabırla, on sene binası ta$lanmak su-
retiyle, evrakı tahribedilmek suretiyle, her türlü hakarete mâruz kalmak suretiyle 
sabırla bu memlekette 1960’ın açmı$ bulundu&u karde$li&e aykırı yaraları tamir 



etmek için u&ra$mı$tır. Ondan sonra gelip bizim için buradan; “Söylediler, söyle-
diler de sonra çekindiler...” demenin, do&rusunu isterseniz, insafla ba&da$abilece&i 
kanaatinde de&ilim.

Her $ey dünyanın gözü önünde cereyan ediyor, milletin gözü önünde cereyan 
ediyor, 258 milletvekilinin 232’si gelip rey kullanacak, 88 milletvekilinin 45’i, 46’sı 
gelip rey kullanacak, ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki; “biz yapacaktık, bunlar 
istemediler.” 309 reyle buradan çıkmı$tır. Senatoda grup ba$kanvekiliniz dahi gelip 
rey kullanmamı$tır. Bâri bunu açmayın da girmiyelim bu mevzua, çünkü istiyoruz 
ki, ileriye götürelim Türkiye’yi.

Madem açtınız söyliyelim. !kinci bir slogan olarak, Sayın !nönü; “Korkmadan 
müslümanım diyebilelim” demi$im, bunu ifade buyurdular. Ben bunu dedim ar-
kada$lar. Kayseri meydanında da dedim, birçok yerlerde ve her yerde de dedim, 
$imdi, de diyorum, demeye de devam edece&im. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
sürekli alkı"lar) Türk halkı gö&sünü gere gere, “Ben müslümanım” diyecek. Neden 
dedim, ihtiyaç mı vardı? Vardı ihtiyaç. Bu memlekette din ve vicdan hürriyeti irti-
caa ile karı$tırılıp, masum mütedeyyin, âdet ve ananelerine ba&lı, her memlekette 
insan haklarının en ba$ta gelen unsuru olan din ve vicdan hürriyeti baskı altında 
idi, onun için dedim.

1986’da Kayseri’de dedim. 1965’te birçok yerlerde dedim, 1965’te Sakarya’da 
ba$ka bir $eyler daha dedim.

O zamanlar Demokrat Partiye rey verenler kuyruk ilân edilmi$ti. Demokrat 
Partiye rey vermi$ olmak suçtu. Demokrat Partiye rey vermi$ olmak Türkiye’de bir 
günaha i$tirak etmekti. Ben söyledim Sakarya’da meydanda, “!nsan Hakları Beyan-
namesine göre hiç kimse reyinden dolayı mesul tutulamaz. Demokrat Partiye rey 
vermi$ olmayı $ayet suç sayıyorsanız, bugün (1965 seçimleri öncesinde diyorum) 
bu seçimi yapmakta mânâ görmüyoruz, çünkü, vatanda$ seçtiklerinin ba$ına gelen-
den dolayı mustarip hale geliyor, bana hizmet için ortaya çıkmı$ kimselerin ba$ına 
belâ açtım diye ıstıraba gark oluyor, eleme gark oluyor, ondan sonra da, neden bu 
adamı seçtin, diye soruyorsunuz. Hür seçim diyorsunuz, milletin hür idaresi diyor-
sunuz, bunlar hep çeli$en $eylerdir.”

1965’te söyledim; “Türkiye’de din ve vicdan hürriyeti ile Demokrat Partiye rey 
vermi$ bulunanların durumu her hususta vuzuha kavu$madıkça huzur olaca&ına 
kaani de&ilimdir.” yazılı nutuktur bunlar. Bu merhaleler a$ılmı$, bugüne gelinmi$-
tir.

Bir hususu daha belirteyim. Benim açık yerde söyledi&im, kapalı yerde söyledi-
&im meselesi. Zannediyorum ki Sayın !nönü’ye çok yanlı$ malûmat verilmi$; gere-
kirse Kızılay meydanında söyliyemiyece&im $eyi kapalı odada söylemem, ama Dev-
letin birtakım idare $ekilleri vardır, her $ey Kızılay meydanında söylenmez. Kapalı 
odalarda imâ edildi&i $ekildeki bir $eyi söyledi&im, din istismarının ta kendisidir. 
Yâni sa&cıları tasfiye edecekmi$im deyip bizim aleyhimizde bir hava yaratmanın ta 
kendisidir, i$te budur din istismarı. (A.P. sıralarından alkı"lar)



Bir hususa daha geliyorum; irtica olaylarından bahsediliyor. Sayın !nönü bu 
beyanatı ile yani 11 Ekim’de verdi&i beyanatı ile esasen buna da temas etmi$; “Bir 
ölünün cenaze namazını kıldıramıyan bir iktidar” diye bizi te$hir etmi$tir. Bu-
gün buraya geliyor; “Kayseri’de Taksim’de, Konya’da, Ankara’da meydana gelen 
hâdiseler o zamanki Dahiliye Vekiline benim çatmamı gerektirmi$ idi, bugün kaba-
hatin bir yeni taksimini yapıyorum.” diyor. (A.P. sıralarından gülü"meler) dörtte üçü 
Demirel’in, dörtte biri kimin, bilmiyorum.

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; iktidar partisine mensup ve muhalefet parti-
sine mensup de&erli üyeler, huzurunuzda gayet açıklıkla bir $ey söyliyeyim. Geçen 
5 sene zarfında 8 ayı koalisyon, dört senesi tek ba$ımıza iktidar, 102 günü sizin 
tâbirinizle !kinci Demirel Hükümeti olmak üzere bana atfedilmesi mümkün olan 
mesuliyetlerin hiçbirisinden kaçmam. "u saydı&ınız meselede e&er kusur varsa 
dörtte üçünü de&il dörtte dördünü alıyorum. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri sürekli 
alkı"lar)

Taksim Meydanı meselesinde kusur var ise hepsini alıyorum, Konya Meyda-
nında, Kayseri Meydanında kusur varsa hepsini alıyorum, i$aret koyunuz, bu sö-
zümden rücu etti&imi görmiyeceksiniz.

Muhterem milletvekilleri polis ve jandarmanın kullanılı$ında Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Ba$kanı, âmme nizamını korumakla mükellef olan bu 
Devlet kuvvetlerinin birtakım olaylara âlet edildi&ini 17 Aralık 1969 tarihli konu$-
masında söylemi$lerdi. Bunlara i$tirak etmeye imkân yoktur. Polis ve jandarma 
bitaraf olamaz, polis ve jandarma taraftır. Kimin tarafıdır? Kanunun tarafıdır. Bi-
naenaleyh hâdiseler olacak, elini kolunu arkasına ba&layıp bakacak, haklıyı haksızı 
ayırt etmeye çalı$acak. Böyle bir $ey dü$ünülemez. Biz dü$üncemizi söylüyoruz; 
be&enmedi&iniz kısımlarını ifade etmek imkânlarınız yine var.

Vicdan hürriyetini yeni programda öne sürdü&üm do&rudur. Türk Anayasa-
sının ve Türk kanunlarının çerçevesi içerisinde vicdan hürriyetinin savunmasına 
devam edece&iz. Ne kadar bizim üstümüze $unu atmaya, bunu atmaya çalı$sanız bu 
savunmadan vaz geçecek de&iliz. Bunun maksadı lâik Cumhuriyeti tahribetmek de-
nilmi$ de, vicdan hürriyetini tahribetmekmi$. Ne imi$ bizim söyledi&imiz? “Herkes 
ibadetinle serbest olacak, e&itimde, tedriste serbest olacak, itikatta serbest olacak, 
âyinde serbest olacak kamu düzenini bozmamak üzere.” Türk anayasasının 19’ncu 
maddesi getiriyor bunları. «Bunları savunmak, bunları tahribetmek mânasına nasıl 
gelir?

Diyanet i$lerinde bir yüksek dereceli memur varmı$, bütün bu i$leri o çevirir-
mi$, ne i$i ise o çevrilen.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’de 50 bin cami ve mescitte namaz kılınıyor. 
Yüz bine yakın gönüllü ve Devlet kadrolarında din görevlisi var. "ayet bir kimse 
yüz bin ki$iye hükmedecek durumda ise bu müthi$ bir kudret. "u tarafa dönün 
dedi&i zaman dönülüyor, bu tarafa dönün dedi&i zaman dönülüyorsa bence hiçbir 
“kimsede bu kadar büyük kudreti vehmetmeye mâna yok. Kaldı ki, adı geçen gö-



revli - biz burada Devletin memurlarını müdafaa etmeye mecburuz, kendileri çıkıp 
kendilerini burada müdafaa edemezler - hakkında Senatoda ara$tırma açılmasına 
karar verilmi$tir. Adalet Partisinin reyleriyle ara$tırma açılmasına karar verilmi$ 
olmasını, Adalet Partisi Senato Grupunun Hükümetini suçlaması mânasında alı-
yor ise Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Ba$kanı, bunda büyük hata vardır. 
Çünkü, Adalet Partisi Senato Grupu, Millet Meclisi Grupu, gayet bir kusur var ise 
ortaya çıksın, $ayet birtakım isnatlar ve ithamlar yapılıyor ise bunlar da ortaya çık-
sın diye kabul etmi$tir önergeyi. Bunda, Adalet Partisi Grupunun henüz yapılma-
mı$ bir ara$tırmanın neticesini kabul etti&i, mânasını çıkarmak yerine, biz iktidar 
partisi Grupu olarak öylesine bir grupuz ki, hiçbir $eyden endi$emiz yoktur, neyiniz 
varsa açın ara$tırmanızı, yapın, mâni oldu diye sonradan istismara gitmeyin diye 
bunu yapmı$tır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkı"lar) "ayet Adalet Partisi Senato 
Grupu bu ara$tırmayı açmamı$ olsaydı, $imdi gelip C.H.P. Sayın Genel Ba$kanının; 
görüyor musunuz korudular, demesi lâzımdı. Bunu diyemedi&ine göre iddialariyle 
netice çeli$ir, ara$tırma önergesinin kabul edilmi$ olması neticesiyle bu iddia çeli-
$ir, onu demek istiyorum.

Cumhuriyet Senatosu ara$tırmasını yapar, onun ayrı bir plâtformu vardır, o 
plâtformda mesele münaka$a edilir.

Ortak Pazarla ilgili bâzı mülâhazalar var. Muhterem milletvekilleri, Ortak Pa-
zar meselesi, Türk ekonomisi için fevkalâde de&erli bir meseledir. Bu meselenin bu-
rada ayrıca münaka$asında fayda bulmuyorum. Bu zamana kadar Hükümet, Ortak 
Pazara girme hazırlıklarını yapmı$tır, yapmamı$tır münaka$alarını da zait addedi-
yorum. Çünkü Ortak Pazara girme müzakerelerinde bugün ortada kalan konuların 
bunlarla alâkası yoktur, konular tamamen ba$kadır.

1963’te 1964’te Ortak Pazara girildi&i zaman önümüzdeki devre öylesine iyi 
görülmü$ ki, Ortak Pazara girmemiz 5 sene sonra mümkünmü$ gibi mülâhaza serd 
edildi, bu mülâhaza do&ru de&ildir. 1963’te, 1964’te her $eyi dı$arıdan alan bir Tür-
kiye Ortak Pazara ne satacaktı?

1965 senesinde Adalet Partisi dördüncü koalisyonla Hükümete geldi&i zaman, 
!kinci Be$ Yıllık Plânın projelerinden hiçbirisi tatbik edilmi$ de&ildi. Bunları o za-
man söyledik, zabıtlarda vardır. Ne satacaktı? Hiçbir tanesi tatbik edilmi$ de&ildi. 
Onun içindir ki, biz olsaydık Ortak Pazara girecek hazırlı&ı yapardık, ama Meclis bi-
zim elimizden bunu aldı gibi bir mülâhaza, kanaatimce mefruzdur ve muallâktadır.

17 Aralık’ta Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba$kanı sivri uçları ba$ka 
yerlere ba&ladı, bugün bana ba&ladı. Tabiîdir ki her günkü matbuatı görüyorsunuz, 
kimin bize dost, kimin bize dost olmadı&ını da görüyorsunuz, binaenaleyh yarınki 
gazetede sivri uçlar Demirel tarafından idare ediliyormu$ Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Ba$kanı böyle dedi denirse zannediyorum ki buna $a$acak Türkiye’de 
milyonlarca insan olacaktır.

Onbe$ ya$ında bir çocuk meselesi bu kürsüden yirmi defa söylendi.



Hükümet kimseyi hapishaneye koyamaz. Koyabilir mi? Nasıl oluyor da onbe$ 
ya$ındaki çocu&u Hükümet hapishaneye koymu$ oluyor.

Bir suç iddia edilmi$, polis el koymu$, savcıya teslim etmi$, savcı hâkime ver-
mi$, hâkim hapsetmi$.

Ne yapmamız isteniyor? Bu Hükümete yönelen bir $ey de&il, yargı organına 
yönelen bir $eydir. Yani Türk Anayasasında hem merciinden ba$ka kimse ceza vere-
mez diyeceksiniz, hem dönüp istedi&inize istedi&iniz kadar ceza tertibedeceksiniz. 
Bu, Anayasaya inançsızlıktır.

!ktisadi ve malî kısımlara de&indim.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’nin dı$ kaynaklardan para alma mecburiyeti 
bugünün meselesi de&il. C.H.P.’nin Koalisyonda iktidarda oldu&u zaman hazırlamı$ 
bulundu&u, Meclislerden geçirdi&i Birinci Be$ Yıllık Plânda Türkiye’nin onbe$ sene 
dı$ kaynaklara ba&lı kalaca&ı, yazılı. Bunlar sürpriz de&il, bunlar bugünün mese-
leleri de&il, bunlar A.P. !ktidarının çıkardı&ı meseleler de&il, A.P. !ktidarı bunları 
nereden olursa para bulunuz, diye de idare etmi$ de&il, muayyen kaynaklar var, 
Konsorsiyum kurulmu$, Konsorsiyum bizim zamanımızda kurulmu$ de&il, hiçbir 
memleketin yatırım mallarını dı$arıdan almadan kalkınması mümkün de&il. Tür-
kiye ne yapıyor dı$arıdan aldı&ı paralarla; %45 ile yatırım malı alıyor, %45 ile ham-
madde alıyor, %10’u ile konsolidasyon maddesi, istikrar maddesi alıyor.

Dı$ politika ile ilgili noktai nazarlarına geliyorum, Sayın C.H.P. Genel Ba$ka-
nının.

Kıbrıs meselesiyle ilgili zannediyorum esaslı bir yanılma mevcuttur. Çünkü, 
Kıbrıs meselesinde bize ne teslim edilmi$? !fadesi aynen $öyledir: “Üç sene u&ra$-
tık, birtakım esaslı eserler bıraktık.”

1965 senesinin Mart ayında burada gizli celseyi biz talebettik. Bütçenin tümü-
nün oylaması sırasında Bütçeye oy vermemek suretiyle o günkü Hükümet çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. Be$ sene sonra biz de aynı noktaya geldik, biz de çekildik. 
Bugün huzurunuzda yeni bir Hükümetin programının müzakeresini yapıyoruz, de-
mokratik yollar ve usuller içerisinde.

“Birtakım esaslı eserler bıraktık” dediler, do&ru anladı isem, çünkü buradan 
anla$ılması bazan biraz mü$kül.

Merak edenler 1965 senesinde yapılmı$ bulunan bir gizli görü$menin zabıtla-
rına baksınlar, milletvekillerine açıktır. "ahit gösteriyorum; ne bırakılmı$tır bize, 
orada envanteri vardır.

Bırakılan $u: Kıbrıs’ta her gün herkes birbirini öldürüyor, daha çok Türkler ölü-
yor tabiî 1.000’e yakın soyda$ımız öldürülmü$, katledilmi$, hunharca. Köyler bo$al-
mı$. Kıbrıs 45 tane klânın içine girmi$, 43 tane yuvanın içine, dı$arı ile irtibatı yok, 
içeri ile irtibatı yok. Lefko$a’ya 10-15 000 ki$i toplanmı$; meskeni yok, yeri yok, 
yurdu yok. Kıbrıs’ta 120.000 Türk, Ar$övek Makarios’un elinde oyuncak..



Bununla da kalmıyor; Adanın etrafını radarlarla, toplarla, mevzilerle tahkim 
etmi$, Makarios, Türkiye’den gelebilecek bir sıkıntıya kar$ı. 13.000 Yunan askeri 
gelmi$, Adaya yerle$mi$, topuyla, tüfe&iyle, her $eyiyle. Türkiye’nin gözü önün-
de, Londra ve Zürih Andla$malarına göre Türkiye’nin garantisi altında bulunan 
Kıbrıs’ta yerle$mi$.

Sayın C.H.P. Genel Ba$kanı Ba$bakan o zaman. Bize teslim etti&i eser bu, bize 
teslim edilen eser bu.

Biz ne yapmı$ız? Makarios vaktiyle demi$ ki, üniter devlet. Dı$i$leri Bakanı 
demi$ ki, üniter devlet. Altı sene sonra aynı yere gelmi$iz.

Hayır arkada$lar, hayır, yok böyle bir $ey, zaten $imdi ben size onu izah edece-
&im.

1963 senesinde Kıbrıs’a Cumhuriyet Hükümetinin yaptı&ı yardım sekiz mil-
yon, 1969’da 200 milyon ve bugün Kıbrıs’ta herkes istedi&i yere gitmekte, istedi&i 
$ekilde gezmekte, Devletin yüksek memurları Kıbrıs’a gidebilmekte, Lefko$a’da ve 
di&er yerlerde tamamen iskân temin edilmi$ ve Kıbrıs’ın Türk kesimine ait gelir 
miktarı 20 milyon Sterling civarında olan gelir - rakam kabataslaktır - 5 milyon 
Sterlinge inmi$, bunu yukarı çıkarmanın gayreti içinde plânlar, programlar tanzim 
ediliyor, bir taraftan da her gün barut kokan Ada’da sulh masasının ba$ına oturul-
mu$.

Ne olmu$? Bu hareketler olurken Türk Donanmasının bir tane çıkarma gemisi 
yok. "ilepçilik $irketinden kiraladı&ımız gemilerle asker çıkaracaksınız.

Aldı&ımız Kıbrıs bu. Hâlihazırdaki Kıbrıs’ta herkesin rahat rahat gidip gelebil-
di&i, yüksek rütbeli kumandanlar dâhil, Devletin yüksek dereceli memurları dâhil, 
rahat rahat gidip gelebildi&i Kıbrıs.

Meseleyi çözmemi$iz. Meseleyi çözmek kolay olsaydı çözerdik, ama meseleyi 
bir yere getirmi$iz. Nereden? Kan ve baruttan, ıstıraptan, gözya$ından sulh ma-
masının etrafında oturulabilecek bir yere getirmi$iz. (A.P. sıralarında Bravo sesleri, 
alkı"lar)

A.P. !ktidarını Kıbrıs meselesinden dolayı kimse muaheze etmemelidir, zor 
$artlar altında getirmi$izdir.

"imdi ne oluyor?

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kıbrıs’la ilgili ola-
rak ne Yunanistan’la ne Kıbrıs Devletiyle bir müzakere içinde de&ildir. Cemaatler 
bir arada ya$amanın $artlarını arıyorlar, kendi aralarında konu$uyorlar. "ayet bu 
konu$malardan müspet netice istihsal olunursa sonra mesele daha yukarı bir masa 
etrafında konu$ulacaktır, ama evvelâ ilk hedef normalizasyondu, 1964 senesinde. 
Sizi temin ediyorum; Dördüncü Koalisyonda, o Koalisyonda bulunan arkada$lar bi-
lir; Lefko$a’da Ye$il Hat bir milimetre kaydı, filân evin kö$esi Rumların eline geçti, 
filân evin kö$esi $öyle oldu, Magosa’da Namık Kemal Lisesine üç tane adam girdi, 
be$ tane adam girdi talebeyi çıkardı...



Bunlarla u&ra$ıyorduk, hâdise bu idi. Meselenin daha da evveliyatı var, ama $u 
Kıbrıs meselesini iç politikada bu zamana kadar bir münaka$a zemini yapmamakta 
zannediyorum ki Türkiye faydalı hareket etmi$tir. 1965’te yapmadık, 1969’da yap-
madık, hep bundan kaçındık. Bugün neden yaptı&ımızı anlıyamıyorum. Verilmi$ 
bir $ey yok. Üniter devlet... Muhterem arkada$lar, üniter devlet ne demek? Bizim 
söyledi&imiz $eyler ne? Yani üniter devleti $öyle anlarsanız; efendim bizim toplu-
lu&umuz orada ekalliyet haklarına sahip olacak, devlet Rum cemaatinin elinde ola-
cak. Böyle bir $ey de&ildir, üniter devlet. Esasen Londra ve Zürih andla$malariyle 
kurulmu$ bulunan devlet, özel hakları içine alan üniter bir devlettir. Yani Kıbrıs’ın 
faraza Almanya’da bir Türk, bir Rum olmak üzere iki sefiri yok, bir sefiri var.

Bakmı$, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne $artlar koymu$:

1. Enosis olmıyacak,

2. Türk Cemaati azınlık haklariyle de&il, ço&unluk olan cemaatin hiçbir zaman 
tahakkümü, altına girmiyecek $ekilde teminatla mücehhez olacak. Biz orada cema-
at hakkı aramıyoruz, biz orada devlete i$tirak hakkı arıyoruz. Hiçbir zaman tahak-
küm altına girmiyecek $ekilde devlete i$tirak hakkı arıyoruz. Londra’da, Zürih’te 
böyle kurulmu$tu, bunu getirmi$ti.

3. Türkiye’nin millî menfaatleri haleldar olmıyacak.

Bu $artları koymu$uz. Bu $artlar federasyonu reddeder mi? Etmez.

Hâtırlıyacaksınız; bir Kıbrıs genel görü$mesi yapıldı, zabıtlarda da vardır, o 
günkü genel görü$mede Anamuhalefet Partisi Kıbrıs’ın fedarasyon olmasını istedi. 
"unu ifade edeyim ki, bize Kıbrıs için Federasyon solüsyonunda devredilmi$ bir $ey 
de yoktur. O Gromiko ile görü$mü$, öbürü Amerikan Hariciyesi ile konu$mu$, orta 
yerde bir $ey yok. Esasen bu i$ onlarla hallolacak bir i$ de&il. Yani federasyon $ekli 
olgunla$tırılmı$ bize devredilmi$ de biz bundan sarfınazar etmi$iz, yürütememi$iz. 
Böyle bir $ey yok. Bizim koydu&umuz formül federasyonu reddeden bir formül de-
&il. Deyin ne diyecekseniz.

Muhterem miletvekilleri; Kıbrıs genel görü$mesine dikkatinizi çekece&im. 
G.P., Kıbrıs’ta millî politikası olsun için bir genel görü$me istedi, ne kadar evveldi 
bilmiyorum, belki 7–8 ay evvel, bu görü$üldü, partilerin fikirleri $öyle cereyan etti:

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

"imdi bu üç fikri bizim birle$tirmemiz mümkün mü?

Biz gayet açık bir $ey söyledik; biz dedik ki, Kıbrıs’ta Türk Cemaati azınlık du-
rumuna dü$miyecek, ço&unlu&un tahakkümü altına girmiyecek, Kıbrıs’ta Türk Ce-
maatinin ve Türkiye’nin hakları zayi olmıyacak. Bunu dedik, biz.

Onun içindir ki, üniter devlet meselesinde altı sene sonra Makarios’ım dedi&i 
yere gelmi$iz. Makarios’un dedi&i yere gelmi$iz de önünüze bir Makarios’un dedi&i 
$ekilde anla$ma mı getirmi$iz?



Muhterem milletvekilleri, birtakım yanlı$ bilgiler üzerine, birtakım zehaplar 
üzerine, birtakım vehimler üzerine bu kadar ciddî ve bu kadar a&ır neticeleri çıkar-
mak insaflılık de&ildir.

Bugün Kıbrıs bir federasyon de&il ki, Kıbrıs özel haklarla mücehhez bir Üniter 
Devlet. Yani Londra ve Zürih’in getirdi&i sistem, o. Bunu demi$, Hariciye Vekili.

Muhterem milletvekilleri, NATO meselesine gelece&im. NATO ve !kili Anla$-
malar konusu burada konu$uldu, yalnız izaha muhtaç olan bir husus var.

C.H.P. Sayın Genel Ba$kanı bir hususta vuzuha ermelidir. "ayet bir hususta 
vuzuha ererse zannediyorum ki, bundan sonraki konu$malar için faydalı olacaktır.

Diyorlar ki; NATO’dan çıkmayın, NOTO’nun içinde kalın. Pekâlâ. Yani 
C.H.P.’nin görü$ü olarak; Türkiye’nin NATO’nun içinde kalmasına taraftarız. Yal-
nız, topyekûn mukabele yerine esnek mukabelenin yer almı$ olması, Türkiye’nin 
emniyetine halel getirmi$tir, diyorlar.

Hem biz NATO’nun âzası olarak topun a&zında olaca&ız, hem de müdafaamız 
teminat altında olmıyacak. Bu olmaz. Ne yapmamız lâzım? Onu söylemiyorlar. 
NATO’dan çıkmayın diyorlar.

"imdi esnek mukabeleye gelece&im. Burada, bundan evvelki gizli oturumda Dı-
$i$leri Bakanı arkada$ım izah ettiler ki; esnek mukabele veya topyekûn mukabelede 
bir co&rafi farklılık yoktur. Yani NATO memleketlerinden hangisine tecavüz vâki 
olursa aynı muameleyi görecektir. Yine izah ettiler ki; topyekûn mukabele bugün 
her iki taraftaki nükleer silâhlar dengesinin meydana getirdi&i vaziyet dolayısiyle 
inandırıcı olmaktan çıkmı$tır. !nandırıcı olmaktan çıktı&ı için caydırıcı olmaktan 
çıkmı$tır.

Bu itibarla yine bu kürsüden beyan edildi ki, Fransız Genelkurmay Ba$kanı dahi 
son yazdı&ı yazılardan birisinde esnek mukabelenin en do&ru $ekil oldu&unu ifade 
etmi$tir. Yani, bir yere en ufak bir tecavüz vâki olursa hemen dü&meye basamıya-
caksınız, onu atom harbine çevireceksiniz. Atom harbinin, insanlı&a son verebilme 
gücüne eri$ti&i bir noktada böyle bir $eyi yapabilme kolay bir $ey de&ildir. Onun 
için inandırıcı olmaktan çıkmı$tır. !nandırıcı olmıyan bir $ey caydırır mı? Caydır-
maz, öyle ise yeni bir $ey bulalım. Yani topyekûn mukabele, askerî de&erini kay-
betmi$tir. Korumakla mükellef oldu&u memleketleri korur halden çıkmı$tır. Nasıl 
olsa müracaat edilemez diye bir tehdit unsuru olmaktan çıkmı$tır. O zaman esnek 
mukabeleye gidilmi$. Esnek mukabele, konvansiyonel silâhlarla gelirse, konvansi-
yonel silâhlarla mukabele edilir. Ama konvansiyonel silâhlarla geldi&i halde kon-
vansiyonel silâhlarla defetme mümkün de&ilse, taktik atom silâhlariyle mukabele 
edilir. Bir escalation, bir merdivenle$me $eklinde topyekûn müdahaleye gidiyorsu-
nuz yine. Taktik atom silâhları kâfi gelmezse, o zaman topyekûn atom harbine gi-
dersiniz. Bir harb senaryosu içerisinde mütehassıslar bunu akılcı bulmu$lardır. Biz 
buna direnmi$tik denildi bundan evvelki görü$melerden birinde. Bu münaka$a, bu 
müzakere 1966’da ba$lamı$tır muhterem arkada$larım. Nihayet biz, NATO’nun 14 



devletinden biriyiz. Ve böyle bir $eyin akli bulunmu$ olması Türkiye’nin emniyetini 
azaltmaz.

!$te bunun yerini nasıl dolduracaksınız? C.H.P. Sayın Genel Ba$kanı kapalı top-
lantıda bir izahatta bulundular. Bu izahat, tarihî oldu&u için zannederim ki, beyan 
edilmesi ile açıklanmı$ bir durum meydana gelmiyecektir, esasen herkesin de bil-
di&i bir $ey; NATO nasıl kurulmu$? !kinci Dünya harbinin sonunda Amerika, bü-
tün askerlerini çekmi$ götürmü$. Avrupa bo$almı$. Her $eyini, malzemesini oldu&u 
gibi bırakmı$. Herkes vatanına dönmek istiyor. Avrupa, kendisini bo$lukta hisset-
mi$, Avrupa’ya gelmi$ yerle$mi$ Rus kuvvetleri kar$ısında kendisini muallâkta his-
setmi$. Bunun üzerine Altılar bir araya gelmi$, kendi aralarında bir anla$ma imza-
lamı$lar.

Bu anla$ma ile kendi kuvvetleriyle kendilerini müdafaa etmeleri mümkün de-
&il. Gitmi$ler, Amerika’ya müracaat etmi$ler. Amerika gelmi$ bir sene u&ra$tıktan 
sonra bu altıların içine girmi$. Mukavele imzalamı$lar. Ama Avrupa bu mukaveleyi 
kâfi teminat görmemi$. Kendi ifadelerini naklediyorum. Evet, imza edilmi$, ama 
kâfi teminat görmemi$. Niye? Amerika’nın kendi usulleri vardır, Senatosundan 
geçirecek, Meclisinden geçirecek, benim dayanma gücümü a$an bir zaman süresi 
içerisinde benim yardımıma gelme gibi bir durumun pratik de&eri olmaz demi$. Ne 
yapmı$? Asker getir koy buraya demi$. Yani, bana vurdu&u zaman, sana da vurul-
mu$ olsun demi$.

Muhterem milletvekilleri; mukavele hukukunu bilenler, gayet iyi bir $eyin idra-
ki içindedirler ki, bir mukavelede taraflar “bona-fide” olmaya mecburdur. Yani bir-
birine inanç içinde olmaya mecburdur. Birbirini atlatmak için mukavele imzalan-
maz. Hele devletlerarasında birbirini atlatmak için mukavele imzalanmaz. !nanç 
asıldır, inançsızlık asıl de&ildir.

"imdi, NOTO bizi korur mu, korumaz mı? NATO’nun Türkiye’ye bir tecavüz 
vâki oldu&u zaman veya NATO’nun di&er azalarına bir tecavüz vâki oldu&u zaman 
nasıl hareket edece&i yazılı; 5’nci maddesinde birtakım $eyler var. Esasen, demok-
ratik parlamenter olan devletlerin birle$ti&i bir akde ba$ka bir 5’nci madde bulu-
namamı$. Yani her devlet, bir harb kararını kendi parlâmentosundan geçirmeye 
mecbur. Otomatik bir harbe angaje olmamı$.

"imdi, NATO bizi korur mu korumaz mı? Bir mukavele ile ba&lısınız. Korumaz 
gibi bir dü$ünce fevkalâde yanlı$tır. Geçen defa da ifade edildi&i gibi, böyle bir $eyi 
dü$ünmek zannediyorum a$ırı derecede bir $üphe içinde olmak olur.

Peki, ba$ka ne çaremiz var? !ki tane daha çareniz var; ya NATO’dan çıkarsınız, 
yahut da Avrupanın yaptı&ı gibi, gelip bana vuruldu&u zaman onun da askerine vu-
rulmu$ olsun diye dı$arıdan asker getirirsiniz. Bu da teklif edilmi$. Biz hayır demi-
$iz. Müttefiklerimize inançsızlık duygusu vermeden, kendimizi daha ileri derecede 
bir teminat altına almak için elde daha ba$ka ne var? Muhalefetin fikri olarak bunu 
bilmek isteriz.



Muhterem arkada$lar, mükellefiyetlerine riayet etmiyece&iniz, sadece ba$ka-
larının, mükellefiyetlerine riayet etmesini istedi&iniz bir anla$ma olmaz. Sizinle 
böyle bir anla$mayı kimse yapmaz.

Onun içindir ki, bir $eyde gayet sarih olmıya mecburuz; NATO Türkiye’nin em-
niyeti üzerindeki tehdidi artırıyor mu, azaltıyor mu? Artırıyorsa niye duruyoruz? 
1945 senesinde yalnız kaldı&ımız bir gerçek. Dünya konjonktürü karı$tı&ı zaman 
tekrar yalnız kalmıyalım. "urayı isteriz burayı isteriz, $uranın kontrolünü isteriz 
gibi tekliflerle kar$ı kar$ıya kalmıyalım diye Türkiye bir ilâve emniyet aramı$tır. Bir 
memleketin müdafaası ba$kasına bırakılamaz. Do&ru. Ama kollektif müdafaa sis-
temleri içerisinde e$it haklarla, kar$ılıklı mükellefiyetlerle müdafaa imkânını artı-
rıyorsanız bunda akıllılık vardır. Nitekim NATO’ya bunun için girilmi$tir ve NATO 
bugün de&erini hâlâ muhafaza etmektedir.

NATO’da yan bölgeler, esas bölgeler diye bir ayırım yoktur. Gayet tabiî, co&ra-
fi olarak biz buradayız, Norveç yukarda, Portekiz ba$ka bir yerde, Almanya ba$ka 
bir yerde... Bu, NATO’dan de&il co&rafyadan do&an bir $eydir. Orta-Do&u mesele-
lerine geliyorum: Muhterem milletvekilleri, Orta-Do&u’da takibetti&imiz politika, 
Türkiye’nin menfaatlerine uygun bir politikadır.

1965 senesinin Aralık ayında Kıbrıs için Birle$mi$ Milletlere gitti&imiz zaman, 
dört ki$i bizi destekledi. Böylesine yalnız kalmı$tık... Hiç kimse ile münasebette 
olmıyacaksın, dost dedi&in, kom$u dedi&in memleketlerin haklı dâvalarına mânevi 
destek olmıyacaksın... O zaman sizin dostlu&unuza kim önem verir? Kim size iti-
bar eder? Nedir Türkiye’nin yaptı&ı? Silâhla, kuvvetle toprak i$galine kar$ıyız. Bu, 
Türkiye’nin sulhçü politikasının icabı.

Binaenaleyh Türkiye, kom$ularının, dostlarının beynelmilel plâtformda haklı 
dâvalarında gayet tabiî ki onlara destek olacaktır. Hiç kimsenin i$ine karı$mıyalım. 
Üçüncü dünya devleti dahi olamazsınız öyle, tek ba$ınıza dördüncü dünya devleti 
olursunuz. (A.P. sıralarından gülü"meler)

Türkiye’nin, Orta-Do&u’daki memleketlerle dostlu&unu geli$tirmesinde büyük 
faydalar vardır. Aslında Türkiye, Orta-Do&u’ya hiçbir zaman bigâne kalmamı$tır. 
1948 de !srail Devleti Kuruldu&u zaman Birle$mi$ Milletlerde tarafsız mı kaldık? 
Türkiye, benim bildi&ime göre, !srail Devleti olmasın diye rey kullanmı$tır. Taraf-
sız mı kaldık? Bugün onu demiyoruz biz. Bugün haksıza, haksızsın, dünyanın bu 
kö$esinde bir i$ çıkarmayın, sulhçü yollarla bu meseleye bir hal yolu bulun, silâhla 
toprak i$galine kar$ıyız, diyoruz.

Bunları söylemekte Türkiye, Zannediyorum ki bir siyasi devlet olma $ahsiyeti-
nin icabını yapıyor.

C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı; Demirel ve Ça&layangil, Kıbrıs dâvasını hiçbir 
$ekilde halledemez $eklinde meseleyi bir hükme ba&ladılar. Bu bir inanç meselesi-
dir. Biz, hallederler diye bir $ey beklemezdik kendisinden. Gayet tabiî ki böyle bir 
$ey söylemesini yadırgamıyoruz, bundan üzülmüyoruz da, incinmiyoruz da. Biz, 
do&ru bildi&imiz yolda yürümeye devam edece&iz.



Ba$bakanın ölçüsüz kuvvet kullanma meselesine de gelece&im. Ne yapmı$ız? 
Valileri merkeze almı$ız, Murakabe Heyetinde de&i$iklik yapmı$ız; iki misali.

Muhterem milletvekilleri, Murakabe Heyeti de&i$ikli&ini Hükümet istifa et-
meden yapmı$ızdır. Hükümet ayın 14’ünde istifa etmi$tir. "ubat’ın 11 inde oylama 
olmu$tur. Mezkûr karar ayın 9’unda alınmı$tır, kararın hazırlanması da birkaç ay 
almı$tır. Yüksek Murakabe Kurulunda ne yapmı$ız?

$EREF BAK$IK ("zmir) — Yayınlanması ne zaman?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Gayet tabiî yüksek tas-
dike iktiran etmi$tir, zaman geçmi$tir. Yüksek takdire iktiranı da ayın 12’sindedir, 
yine istifadan öncedir.

Ne yapmı$ız? Bir yüksek memurumuz 39 yılını doldurmu$ ve 10 senedir aynı 
yerdedir. Bir di&er yüksek memurumuz da 38 yılını doldurmu$ 9 senedir aynı yer-
dedir. Bir yüksek memurumuz 36 yılını doldurmu$, 4 senedir aynı yerdedir. Ba$ka 
bir yüksek memurumuz 39 yılını doldurmu$, ba$ka bir memurumuz ise 35 yılını, 
di&er bir memurumuz da 37 yılını doldurmu$tur. 4 sene ile 14 sene arasında de&i-
$en üyelikler hizmet görmü$ler. Biz bu yüksek memurlarımızı ne yapmı$ız? Almı-
$ız, çe$itli !ktisadi Devlet Te$ekküllerine idare meclisi âzası yapmı$ız. Bir tanesini 
de tekaüt etmi$iz, 39 yılını doldurmu$ ve 14 senedir de orada idi. Neden yapmı$ız? 
Bu yüksek memurlarımızın hizmetlerinden, di&er taraflarda daha iyi hizmet ede-
bilmek, burada... (C.H.P. sıralarından gülü"meler, “bravo” sesleri) yeti$mi$ uzmanlara 
daha iyi çalı$ma imkânları verebilmek; bir de 16 ki$ilik grupun çalı$masında görü-
len randımansızlı&ı - çünkü kurulun sayısını tâyin etmek Hükümete aittir - ortadan 
kaldırmaktır. Kurul büyüdükçe çalı$ma zorlukları çıkıyor, randımansızlık meydana 
geliyor.

"imdi muhterem milletvekilleri, bir Hükümet dü$ününüz; vali tâyin edemiye-
cek, Murakabe Heyeti tâyin edemiyecek, umum müdür tâyin edemiyecek, müste$ar 
tâyin edemiyecek, ama her $eyden sorumlu olacak... Bu mümkün mü? Davul sizin 
sırtınızda, gelip burada her $eyi bizden soracaksınız, tokmak ba$kasının elinde... 
Böyle $ey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle $ey yoktur.

"imdi, burada mühim bir noktaya geliyoruz: "ahıs hukuku ile âmme hukuku. 
Nerede ba$lar, nerede biter? "ahsın hukukunu koruyorsunuz... Güzel. Âmmenin 
hukuku ne olacak? !$lemiyen bir daire, i$lememeye devam mı etsin? Vatanda$ın 
i$inin görülmedi&inden $ikâyet ediyorsunuz. Ama “idare âmirini de de&i$tirme” di-
yorsunuz. Bu nasıl olacak? Böyle $ey olmaz arkada$larım. Onun içindir ki, idarede 
kim olursa olsun, tasarruflarını iyi niyetle yapmı$, memleketin hayrına, kamunun 
hayrına... "ahıs hukukunu rencide mi etmi$iz? Makam teminatı nerede var? Maa$ 
teminatı var... Rencide etmemi$iz. O zaman bir kimseyi getireceksiniz, bir yere 
oturtacaksınız, 30 sene kaldırmıyacaksmız. Yok böyle bir $ey.

Merkez valili&i müessesesini biz icadetmedik. Valilik yapmı$ birçok vatan ço-
cu&u gelir, bir süre orada oturur, sonra ba$ka bir vazifeye gider. Yani, hem bize di-
yeceksiniz ki, “Filânca $ahsı mutlaka vali olarak kullan; hem de filânca i$i mutlaka 



böyle yap.” Böyle ikisi ba&da$maz. Bırakın, iktidarlar kimi vali yapacaksa onu vali 
yapsın, kiminle çalı$abilecekse onunla çalı$sın. Memlekete hizmet etmenin yolu 
budur. Âmme hukukunu, milletin haklarını korumanın yolu budur.

Muhterem milletvekilleri; Sayın Feyzio&lu’nun ortaya koydu&u ekonomik hu-
suslara teker teker cevap verdim. Bu sebeplerden dolayı kendi kararlarını açıkladı-
lar. Ben bunun, daha do&rusu kendilerinin ortaya koydukları meselelerin hepsine 
teker teker cevap verdim. Belediyeler, mahallî idareler maa$ ödiyemez durumdadır. 
Bu mesele ile ilgili kanunu biz geçen devrede Meclislere sevk ettik. Bu devrede yine 
kanunu yeni ba$tan gözden geçirip sevk etmek üzere idik. Et ve balık meselesin-
de, daha do&rusu et meselesinde $ayet bu sene Hükümetin çok kesin müdahale-
si olmasaydı, Do&u bölgemizdeki yem kıtlı&ı kar$ısında, et 250 kuru$tan yukarıya 
çıkamazdı. Bunu de&i$ik zamanlarda 3-4 defa, seçim zamanı dahi Hükümetin en 
yetkili, mensupları yerine kadar gitmi$, meseleyi, ciddiyetle incelemi$ ve gerekli 
tedbirleri almı$lardır. Ama büyük bir mesele... Hiçbir $ey aksamamı$tır gibi bir id-
dianın içinde bulunmak zordur. Fakat vatanda$ genel bir memnunsuzlu&un içinde 
de&ildir.

"imdi, bir iki teknik hususu daha neticeye ba&lamaya geliyorum.

Personel Kanunu meselesinden bahsedece&im.

Muhterem milletvekilleri; bâzı büyük mevzuları hakikaten anlayı$ ile takibet-
mek lâzımdır. 657 sayılı Kanun çıkarılmı$tır. 657 sayılı Kanun bir maa$ artırma 
kanunu de&ildir, bir reform kanunu olarak hazırlanmı$ ve çıkarılmı$tır. 657 sayılı 
Kanunun 3’üncü maddesi, reformun bütün mihrakını te$kil eder. Di&er maddeler-
de de çe$itli hükümler mevcuttur. Devlet memurlarını, Devlet için ta$ıdı&ı öneme 
göre tasnif edeceksiniz, herkes Devlet için ta$ıdı&ı öneme göre para alacak, i$te, 
yapılamıyan i$ budur. “Ee, etseydiniz.” Yapılamamı$tır. Devlet için ta$ıdı&ı öneme 
göre, Devlet memurlarını tasnif etmek mümkün olamamı$tır, fevkalâde zor bir i$-
tir. Personel reformunu yapan memleketler. Bu i$in içinden ancak on senede çıka-
bilmi$lerdir. Kâfi sayıda mütehassısımız yoktur. Ama Reform Kanunu...

Muhterem milletvekilleri; “Reform Kanunu” deyip, meselenin içinden çık-
mak kâfi de&ildir. Yüksek yüksek hedefler koyup da, oraya nasıl eri$ece&inizin 
imkânlarını bulamazsanız, sadece reform için reform olur, o. Biz hulûsu kalb ile 
1966 senesinin ba$ında tatbike girecek olan bu kanunun di&er maddelerinin hep-
sini tatbike koyduk. 470 milyon lira da 1966 bütçesine koyduk, bu kanunun kar$ı-
lı&ı için. Ama meseleyi gördük ki, yapılmı$ bulunan hazırlıklarla, memurların Dev-
let için ta$ıdı&ı öneme göre tasnif etsek, bugünküden çok daha fazla haksızlık ve 
adaletsizlik meydana gelecektir. Onun üzerine, bu 470 milyon lirayı, seyyanen, az 
maa$lı memura %15, yukarı maa$lı memura %10 olmak üzere ilâve ettik. Bununla 
da kalmadık. Ertesi sene geldik, 1.200 liradan a$a&ı alan memur ve hizmetliler ile 
i$çiler için tasarruf bonosunu kaldırdık, 500 milyon lira da buna ilâve ettik. Bunun-
la da kalmadık; geçim indirimini de&i$tirdik, 500 milyon lira da buna ilâve ettik. 
Bununla da kalmadık; asıl reformu biz yaptık.



Emekli... Emekli oldu&u zaman %50 alacak... Midesi mi küçülüyor Emekli ma-
a$ını %50’den %70’e çıkardık. Bununla da kalmadık; !stiklâl Harbinin gazilerine ki 
bugün sayısı 50.000’i bulmu$tur, 300’er lira maa$ı biz ba&ladık. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri) Bunları alt alta toplayın, 2,5 milyar lira etmektedir.

SADRETT"N ÇANGA (Bursa) — Kanun teklifi idi o, tasarı de&il.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bugün $u noktaya geldik:

"ayet Hükümetimiz, Yüce Meclisin güvenine mazhar olursa, Adalet Partisi 
Grupunda da ifade etti&im gibi, 1 Mart 1970’den itibaren meri olmak üzere, burada 
esaslarını detaye etmek istemiyoruz, “Personel Kanunu” dedi&imiz - artık adı öyle 
oldu - kanun tasarısı bütçe ile beraber Meclislere sevk olunacaktır. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, Sayın Feyzio&lu’nun bir hususta ortaya koydu&u noktaya temas edece-
&im:

Muhterem milletvekilleri, kamu hizmeti görenlerin sırça kö$kte oturdu&u bir 
gerçektir. Kamu hizmeti görenler hakkında çok lâf söylenir. 1960 öncesinde, bi-
raz evvel okudu&um ba$lıklarda, o günkü kamu hizmeti görenlerin sonradan hiçbir 
$eyi ispat edilememi$tir. Hakkında söylenmi$ olan $eylerin Türkiye’de ne kadar acı-
ya sebeboldu&unun güzel i$aretidir.

1961 Anayasası iki müessese getirmi$tir; 34’ncü maddesi ile bir müessese, 
125’nci maddesi ile di&er bir müessese getirmi$tir. 34’ncü maddesi ile kamu hizme-
ti görenler hakkında $ayet birtakım hakaretler, iftiralar olursa, ispat hakkı mevcut-
tur. 125’nci maddesi ile de, kanunsuz emrin kimseye verilemiyece&ini memur ka-
nunsuz bir emir aldıysa bunu ifa etmiyece&ini, yazı ile emir verilmesi gerekti&ini ve 
yazı ile emir verilmi$ olsa dahi kanunlara uygun de&ilse, memuru bu emrin suçlu-
lu&undan kurtarmıyaca&ı müessesesini getirmi$tir. Aslında Türk Ceza Kanununun 
483’ncü maddesi Türk Anayasasının 34’ncü maddesindeki hususu temin etmekte-
dir. Yani ispat hakkı müessesesi 34’ncü madde ile getirilmeden önce dahi Türk Ceza 
Kanununun 483’ncü maddesinde ispat hakkı, daha do&rusu iddiasını ispat etme 
hakkı $ikâyetçiye tanınmı$tır.

"imdi muhterem milletvekilleri; kamu hizmeti gören kim olursa olsun, gayet 
tabiî ki, birtakım ta$lamalara mâruz kalacaktır. Mühim olan mesele, bu ta$lama-
lar kar$ısında hemen suçu ve cezayı tesis edip etmemek meselesidir. Bu ta$lamalar 
kar$ısında suç ve ceza tesis ederseniz, Türkiye’nin yakın tarihinde dahi bugün al-
tından kalkılmıyacak neticelere gelinir.

"unu ifade edeyim; ben bir müdafaa durumunda de&ilim. Huzurunuzda bir 
müdafaa içinde de bulunmuyorum, ama $unları söylemek $ahsım için de de&il, 
oturdu&um sandalye için bir mecburiyettir. Mecbur olmadıkça ucuz i$lere falan da 
gitmiyece&im. Onun içindir ki, $u hususların bütün Meclisçe bilinmesinde fayda 
görüyorum.



!ktidara geldikten bir kaç ay sonra 22.1.1966 yılında bütün devlet daireleri-
ne bir tamim gönderdim. Bu tamimin bir maddesi $udur: “...Di&er taraftan haksız 
dileklerin, iltimas, nüfus kullanarak haklı çıkarılmasını temin yolundaki te$ebbüs-
lerin buna ümit ba&layanlara hiçbir fayda sa&lıyamıyaca&ı ve tam tersine bu yola 
ba$vuranla aracılık edenler kadar bunlara haksız yardımda bulunabilecek memur-
ların da aleyhine neticeler ve sorumluluklar do&uraca&ı bütün vatanda$larca açıkça 
bilinmelidir.”

14.11.1969 tarihinde, yani 12 Kasımda güvenoyu aldıktan iki gün sonra !kin-
ci iktidara ba$ladı&ımız zaman Devlet dairelerine bir tamim daha gönderdim. Bu 
tamimin 10’ncu maddesi $udur: “Üzerinde en büyük hassasiyetle durulması gere-
ken bir konu da Devlet hizmetlerinin vatanda$ların güvenine lâyık tam dürüstlük, 
açıklık ve vazife $uuru içinde yerine getirilmesidir. Memnunlukla ifade etmeliyim 
ki, Türk idaresi Onda görev alan Devlet memurlarının büyük ço&unlu&u itibariy-
le feragatli ve faziletli bir idaredir. Ancak, bu durum yer yer ve zaman zaman her 
hangi bir $ekilde vâkı olabilecek kanunsuzluk veya yolsuzluk hareketleri kar$ısında 
titizli&imizi ve hassasiyetimizi gev$etmemelidir. !darenin bütününe hâkim olan fa-
zilet ve sorumluluk $uurunu her türlü $üpheli isnatlardan masum tutabilmek için, 
münferit de olsa, suiistimal ve kanunsuzluk vakaları süratli ve müessir bir tepki ile 
kar$ılanmalıdır. Her ne $ekilde olursa olsun isim kullanma ve intisap iddiası ile vâki 
müracaatlar hiçbir surette haksız imtiyazlı muamelelere sebebolmamalı ve bu gibi 
te$ebbüs asla iyi kar$ılanmamalıdır” (A.P. Sıralarından “bravo” sesleri alkı"lar)

"imdi aynı mesele üzerinde ba$ka bir konuya geliyorum muhterem millet-
vekilleri; hür basın $ayet mesuliyet duygusunu kaybederse, $ayet bir silâh haline 
gelirse, Türkiye’de kamu idaresini yaratamazsınız. Hür basının bu durumu yalnız 
Türkiye’de mevzuubahis de&ildir; bütün dünyada mevzuubahistir. Bunun kar$ı-
sında kamu idarecisi kendisini nasıl kullanacaktır; nasıl kollıyacaktır? "ayet $u se-
bepten, bu sebepten, o sebepten kamu idarecilerini karalamak, lekelemek ve birta-
kım ezikliklerin içine sokmak isteniyorsa, bunu yapmak gayet kolaydır. Buna kar$ı 
kamu idarecisinin elinde ne var? Mahkeme var.

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti Ba$bakanı olarak Ba$bakanlık yaptı&ı 
süre içerisinde kendisine yönelmi$ bir hücumun hesabını, ceza dâvası açmak sure-
tiyle, ne$riyatın yapılması arifesinde 10 milyon liralık hukuk dâvası açmak suretiy-
le Türk Adliyesine teslim etmi$ bulunmaktadır. (A.P. sıralarından alkı"lar) Binaena-
leyh huzurunuzda sadece açık alınla ve ak bir yüzle bulunuyorum. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar) Ben politikaya, 50 milyon liralık taahhüdü bir günün içinde 
tasfiye edip geldim. (C.H.P. sıralarından” “Ooo” sesleri) Evet ya, evet öyle.

"HSAN ATAÖV (Antalya) — Kambur Rızamı sandınız?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben politikaya, milleti-
me, memleketime hizmet için geldim. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Hiç 
kimse bende bir $ey aramasın. Onun içindir ki, hukukun esasları dâhilinde kendimi 
savunmanın me$ru ve mâkul yollarına girmi$imdir. "imdilik bu meseleyi burada 



kesece&im. Gayet açıklıkla söylüyorum, $ayet bu münaka$aları çirkin mecralara 
ta$ırmak gerekirse o zaman gayet açıklıkla bunu söylüyorum; zannetmiyorum ki, 
Meclisin fonksiyonu bir hizmet sahası bulmu$ olsun.

Muhterem milletvekilleri, murakabenin çe$itli yolları vardır. (C.H.P. sıraların-
dan “önerge verdik” sesleri) !yi ya i$te, girmi$iniz yollarına. Zamanı, $ekli gelince 
meseleyi mütalâa edersiniz.

"imdi sözlerimi $öyle ba&lıyaca&ım; C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı, rejime ve 
bize zaman zaman ömür biçer. 1965 senesinde iktidara geldi&imiz zaman, “10 ay 
bile gidemezler” dedi, ama A.P. 1965 seçimlerini kazandı... 1966 yılında yapılan 
Senato seçimlerini kazandı... 1968 yılında yapılan Senato seçimlerini kazanıldı, 
mahallî idareler seçimlerini kazandı... 1969 yılında yapılan genel seçimleri kazandı. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

Anamuhalefet Partisi 1950 yılında yapılan seçimleri 1954’te kaybetti, 1957’de 
kaybetti, 1961’de kaybetti, 1965’te kaybetti, 1966’da, 1958’de, 1969’da kaybetti 
(A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Tabiî buna, gelme mi denir, gitme mi denir, 
muharebesini siz yapın. Benim söylemek istedi&im $ey $u, C.H.P. Sayın Genel Ba$-
kanının bugünkü beyanından bizim partiye 10 yıl ömür biçti&i anla$ılıyor. Bizim 
parti ölmez. Herkes aklından çıkarsın bunu... (A.P. sıralarından alkı"lar) Nedenini 
size söyliyeyim; bu ülkenin bir uçtan bir uca 100 senedir hürriyet kavgası yapan 
insanı 100 senedir devlete ortak olmak için, devlette kendisini temsil ettirmek, se-
sini duyurmak için çırpınır. A.P. bu çırpını$ın sesidir. (A.P. sıralarında sürekli alkı"lar 
ve bravo sesleri) Onun içindir ki, bu zamana kadar buradan çok tehdit yapıldı; “Si-
zin ide akıbetiniz $öyle olur, siz de böyle olursunuz, siz de öbürleri gibi olursunuz” 
gibi...

Bu tarla ne kadar biçilse o kadar yeni mahsul ve çok mahsul verir... (A.P. sırala-
rından “bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

Çünkü Türk Milletinin hayat dâvası, Türk Milletinin hürriyet dâvası, Türk Mil-
lerinin haysiyet dâvası, Türk Milletinin refah dâvası ölmeyecektir. Bu dâva ölmedi&i 
müddetçe de, A.P. $öyle olur, böyle olur $eklindeki ümitleri bo$a çıkacaktır. Hepini-
ze saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

Ordu Milletvekili Orhan Vural’a takbih cezası verilmesi
DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR! ÇA%LAYANG"L (C. Senatosu Bursa 

Üyesi) — Usul hakkında söz verebilir misiniz?

BA$KAN — Neyin usulü efendim?

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Demin hakkımda tatbik etti&iniz ihtar cezasının mesnetsiz ve yetkisiz 
oldu&u hakkında.

BA$KAN — Onda açıklama yapaca&ım efendim.

Muhterem arkada$larım; $imdi söz sırası A.P. Grupu adına Sayın Cavit Okya-
yuz’undur, fakat ondan daha evvel bir hususu halletmemiz icabediyor.



Sayın Ba$bakan konu$urken yerinden kendisine, biraz evvel burada geçen söz 
söylenmek suretiyle, sata$mı$ olan Ordu Milletvekili Orhan Vural’a takbih cezası 
verilmesini Heyeti Umumiyeye teklif edece&im. Yalnız, daha evvel bu konuda bir 
söyliyece&i varsa söylemesi için kendisini kürsüye davet ediyorum.

Buyurun efendim.

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Ba$kan ve Yüce Meclisin muhterem üyeleri;

Sayın Ba$bakan bu kürsüden konu$ması sırasında fındık mahsulüne ve onun 
piyasadaki, gerek iç ve gerek dı$ piyasada, bilhassa mühim, fiyatı üzerinde durdu 
ve $öyle bir cümle sarf ettiler; “Fındık, bilhassa dı$ piyasada rakipsiz, hâkim olmu$ 
oldu&umuz bir mahsuldür ve hakiki de&eri, sadece fındı&ın hakiki de&eri müstah-
silin cebine girmektedir.” Ve ilâveten; “380 kuru$tan 530 kuru$a bu fındık fiyatını, 
müdahale ettirmek suretiyle, tesbit ve tâyin ettik” dedi.

"imdi, son rakamın do&ru oldu&unu, fakat ilk rakamın do&ru olmadı&ını söy-
lemek istiyorum. Nitekim bu müdahale fiyatı, ortak dı$ı 575 kuru$ ve ortak içi ise 
580 kuru$ idi. "imdi elimde Devlet istatistik Enstitüsünün bülteni var sayın arka-
da$larım. Bu bültende fındık mahsulünün 1960’dan 1969 yılına kadar, gerek sene 
olarak ortalama fiyatları ve gerekse ay olarak fiyatları var. Her halde Sayın Ba$ba-
kan bu rakamların yanlı$, yalan oldu&unu iddia edecek de&ildir.

"imdi, 1961 yılında iktidara gelen, Koalisyon suretiyle Hükümet eden C.H.P. 
zamanında ve ondan evveline takaddüm eden zamanlarda fındık, ben fındık mem-
leketinin bir çocu&uyum, ço&unuz fındı&ı sadece masalarda görmü$-sünüzdür, ama 
ben fındık bahçelerinin içerisinde imece olarak çalı$arak geldim bu kürsüye. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar, Bravo sesleri) Fındı&ı benim kadar kimse iyi tanıyamaz. Fındık 
üzerinde dönen dalavereleri benden çok daha iyi bilen kimse olamaz. (C.H.P. sıra-
larından alkı"lar)

BAHATT"N UZUNO%LU (Samsun) — Dalavere yaptı&ını söylüyorsun. (Gü-
rültüler)

ORHAN VURAL (Devamla) — 1961 senesinde bizden önce fındık fiyatı 180 
ilâ 220 kuru$ idi...

BA$KAN — Sayın Vural, siz sadece tüzükte size verilen imkân ölçüsünde ko-
nu$acaksınız. Siz oturdu&unuz yerden, hiç de hakkınız olmadan, söz de istemeden 
Sayın Ba$bakana, burada tekrar etmiyece&im, bir söz sarf ettiniz. Ve bu sarf etti-
&iniz söz sadedinde Tüzü&ün size verdi&i imkânı kullanmak üzere kürsüdesiniz. 
Uzun uzun fındık konusunu anlatıp, istatistikî malûmat vermek için, bir ba$ka ve-
sileyi ittihaz etmek durumundasınız. Lütfen o yolda hareket ediniz.

ORHAN VURAL (Devamla) — Sayın Ba$kanım, ben o cümleyi tekrar edi-
yorum; evet, bu yüce kürsüden tekrar ediyorum. Bana bir takbih cezası verilece&i 
ifade edildi. E&er benim cezam bir takbih cezasını müstelzim ise, ben $imdi bu sa-
vunma sadedi içinde, Yüksek Ba$kanlı&ın $ahsıma öngördü&ü savunma sadedi için-
de Sayın Ba$bakanın ispat hakkını kullanmasını istiyorum. Çünkü ben bir ithamda 



bulundum. Bu ithamım $udur; denildi ki, fındı&ı biz 380 kuru$tan 580 kuru$a çı-
kardık. Hayır arkada$larım, fındık hiçbir zaman benim mensubu bulunmu$ oldu-
&um C.H.P.’nin iktidarını devretti&i ve 3,5 yıl Hükümet etti&i zamanlarda ortalama 
fiyat, yıllık ortalama fiyatlar dahi 380 kuru$ olmamı$tır. !$te onun için diyorum ki, 
e&er yalan söyliyen bir kimse varsa, e&er tavzih edilmesi icabeden bir söz varsa, o 
söz benim sözüm de&il, o söz Sayın Ba$bakanın sözüdür. (C.H.P. sıralarından “bravo” 
sesleri, alkı"lar)

BAHATT"N UZUNO%LU (Samsun) — O zaman fındık tarlaları söküldü, mı-
sır tarlası yapıldı.

ORHAN VURAL (Devamla) — "imdi, 1961 senesinde borsadan tescil gör-
mü$ fındık fiyatının de&eri; kabuklu fındık 508 kuru$, 1962 yılında 569,8 kuru$, 
1963 yılında 547,2 kuru$ olmu$tur. "imdi bilâhara A.P. iktidarı zamanında, 1965’te 
471 kuru$, 1966’da 451,1 kuru$, 1967’de 516 kuru$, 1968’de 512 kuru$, 1968’de 
yine 10’ncu ayda 507 kuru$, 11’nci ayda 518 kuru$, 12’nci ayda 527,7 kuru$ olmu$-
tur. !$te rakamları ben söylemiyorum, Ba$bakanlı&a ba&lı Devlet !statistik Ensti-
tüsünün ne$retmi$ oldu&u bülteni okuyorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar, “bravo” 
sesleri)

Bana bir ceza takdir edebilir muhterem Ba$kanlı&ım, muhterem ve pek Yüksek 
Ba$kanlı&ım bana takbih cezası verebilir, ama Galileo’nun demi$ oldu&u gibi, “Dün-
ya dönüyor. Beni assalar da, idam etseler de yine dünya dönüyor.” (C.H.P. sıraların-
dan alkı"lar, “bravo” sesleri)

Ben bu kürsüden gerçekleri, idam cezasına dahi mâruz kalmı$ olsam, tahrif 
edenlerin yüzüne kar$ı söylemekten çekinmiyece&im.

Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selâmlarım. (C.H.P. Sıralarından alkı"lar, 
“bravo” sesleri)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, Sayın Orhan Vural oturdu&u yerden Sa-
yın Ba$bakana “Yalan söylüyorsun” diye ba&ırmı$tı. Bu sözü üzerine, kendisine bi-
raz evvel dinledi&iniz söz verildi ve konu$tu. Bundan sonra i$ari oylarınızla kendi-
lerine bir takbih cezası teklif edece&im. Bu teklifimin kabulü halinde takbih cezası 
verilmi$ olacaktır. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

Biriniz söyleyin efendim, koro halinde olan $ey $arkıya benzer efendim.

HAYRETT"N HANA%ASI (Elâzı#) — Rakamlarla ispat edildi. (A.P. sıraların-
dan “oya koyun” sesleri)

BA$KAN — Beyefendi, rica ederim, biz Büyük Millet Meclisinin içtüzü&ünü 
tatbik ediyoruz. Huzuru hâkimde bir ba$ka hâdise cereyan etmiyor. Biraz bilerek 
söyliyelim söyliyece&imizi.

Muhterem arkada$lanm, Sayın Orhan Vural arkada$ımıza bir takbih cezası 
teklif ediyorum. Teklifimi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir ve kendisi-
ne bir takbih cezası verilmi$tir.



"imdi muhterem arkada$larım, Sayın Dı$i$leri Bakanı biraz evvel kendisine 
verdi&im ihtar cezasının usulsüz oldu&u iddiası ile usûl hakkında söz istediler. Bu-
yurun Sayın Bakan, lütfen ifade edin efendim usulsüzlü&ümüzü.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Sayın Ba$kan, Yüce Meclisin de&erli üyeleri;

Hükümet programı üzerinde cereyan eden müzakerelerde muhterem iki mu-
halefet partisi liderinin konu$maları büyük bir sükûn içinde dinlenmi$, sıra, men-
suboldu&um partinin Genel Ba$kanı ve Ba$bakana gelince, muhalefet partisi sırala-
rından “Ba$bakan yalan söylüyor” diye Hükümeti tezyif ve tahkir eden bir ithamda 
bulunulmu$tur. Tüzü&ümüz sarihtir. 188’nci maddenin 2’nci fıkrası; “Reisicumhur, 
Meclis Reisi...

BA$KAN — Yalnız Sayın !hsan Sabri Ça&layangil, bir dakika rica ederim. Siz 
benden, size verdi&im ihtar cezasının usulsüz oldu&una dair söz istediniz. O halde 
usule uygun $ekilde konu$manızı rica ederim.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (Devamla) — Affeder-
siniz.

"imdi benim kanaatimce, Sayın Ba$kanın izharına müsaade etmedi&i kanaa-
timce bu harekette bulunan bir zata kar$ı tatbik edilmesi gereken muamele, Mec-
listen çıkarılma muamelesi olmak gerekir idi. (Gürültüler) Bu hususta Sayın Ba$kan, 
bizce meçhul sebeplerle takbih cezasını tercih buyurdular. (Gürültüler)

AHMET $ENER (Trabzon) — Ne meçhul sebebi var?

BA$KAN — Sayın Ça&layangil, çok rica ederim, usûl hakkında söz istediniz, 
usulün içinde de&ilsiniz. Evvelâ sizi kendi mantı&ınıza davet ederim. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar, Bravo sesleri)

Size ben bir ihtar cezası verdim, bu cezanın usulsüz oldu&unu, usule aykırı ol-
du&unu beyan ettiniz ve bu konuda söz istiyorsunuz. Bir ba$ka arkada$ıma verdi-
&im cezanın usulsüzlü&ünü belirtmek için söz istemi$ de&ilsiniz. Bunu söyleseydi-
niz size söz vermezdim efendim. Çünkü böyle bir hak yok. Nitekim Meclisimizin 
yarısından azı takbih cezasının verilmemesini istemi$tir, yarısından daha çok bir 
üyesi de verilmesini istemi$tir. Bu konuda herkes konu$sa de&i$ik olur. Bu ayrı bir 
konu efendim. Size verdi&im ihtar cezasında nasıl usulsüzlük yapmı$ım, bunu söy-
leyiniz lütfen.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (Devamla) — Bende-
niz Senato üyesiyim, burada bulunu$um Hükümete mensubiyetimdendir. (Gürül-
tüler)

BA$KAN — Müsaade edin efendim, rica ederim.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (Devamla) — Bana söz 
hakkı veren de bu vasfımdır. Tüzük, cezaların mebuslara verilece&ini sarahaten tas-



rih etmi$tir. Sayın Ba$kanın, ne kendi Meclisinin üyesi olmıyan bir kimseye, ne de 
bir Hükümet üyesine ceza tertibine hakkı yoktur. (Gürültüler)

BA$KAN — Efendim, lütfen müdâhale etmeyiniz yerinizden. Hatip konu$a-
cak.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (Devamla) — Bu iti-
barla kendisinden, cezanın mesnetsiz ve yetkisiz oldu&u için, söz rica ettim, kabul 
buyurdular. Niçin mesnetsiz oldu&unu izah ediyordum, ona imkân bırakmadılar. 
Bu hâdise, aynen Meclisin $ahsiyeti mâneviyesi ile ilgili bir müzakere sırasında, 
C.H.P. Grupuna mensup bir arkada$ımız Riyaset kürsüsünü i$gal ederken cereyan 
etmi$ ve bendeniz yine yerimden Sayın Reise, Meclisin $ahsiyeti mâneviyesine yö-
nelen hakaret kar$ısında Riyaset Makamının sakin ve himayekâr kalmasını rica 
ediyorum, diye hitabetti&im zaman, lütfedip, bana, hareketlerinin böyle bir mâna 
ta$ımadı&ını, sebeplerini izah buyurmu$lar ve bir ceza vermek gibi bir muameleye, 
arz etti&im sebeplerle de, tevessül etmemi$ler idi. Ben, muhalefet partisi grupuna 
mensup bir Reis arkada$ımdan gördü&üm müsamahayı kendi partime mensup... 
(Gürültüler) (“Tabiî tarafsız olacak” sesleri) ve her zaman tarafsızlı&ını takdir etti&i-
miz bir arkada$tan görmenin üzüntüsü içindeyim.

C.H.P. SIRALARINDAN B"R M"LLETVEK"L" — Hariciye Vekâletini de böyle 
idare ediyorsan yandık biz.

BA$KAN — Efendim, müdahale etmeyin yerinizden, çok rica ederim. Müza-
kere devam edecek.

DI$"$LER" BAKANI "HSAN SABR" ÇA%LAYANG"L (Devamla) — Ve ni-
tekim bu $ekil tarzı idaredir ki, $u sözlere ve müzakerelerin bu hale dökülmesine 
fırsat ve imkân bırakmı$tır.

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım...

NAC" GACIRO%LU (Erzurum) — Sayın Ba$kan, takririmiz var, usul hakkın-
da söz istiyorum.

BA$KAN — Efendim, söz almadan konu$uyorsunuz. Riyaset Divanı üyesi-
siniz. Ba$kan olarak bir cümlemi tamamlamama müsaade etmiyorsunuz. Ondan 
sonra da müzakerelerin iyi $ekilde cereyan etmesi arzusundasınız.

Muhterem arkada$larım, Sayın !hsan Sabri Ça&layangil Meclisimizde Senato 
Üyesi olarak de&il, Bakan olarak bulunmaktadır. Bu hususu biraz evvel kendileri 
de ifade ettiler. Bakan olarak Meclisimizde vazife görmektedir ve bu sıfatla Mecli-
simizin kürsüsünden konu$maktadır ve biraz evvel de Bakan olarak de&il, $ahsına 
ait bir mesele dolayısiyle yine kürsümüzden konu$mak talebinde bulunmu$ ve ken-
disine bu hak verilmi$tir. Yani Sayın Dı$i$leri Bakanımız, yerinden, izin almadan 
aya&a kalkarak, eliyle, koluyla hareket ederek Ba$kana ba&ırmı$ olması sırasında 
Senato üyesi oldu&unu hatırlamıyacak, kendisine ihtar cezası verildi&i zaman “Ben 



Senato üyesiyim” diyecek. (Muhalefet sıralarından alkı"lar) Meclisin içlinde vazife 
gören herkes Meclisimizin disiplinine tabidir.

Ayrıca, muhterem arkada$larım; Anayasamız sadece T.B.M.M. üyelerinin de&il, 
T.B.M.M. üyesi olmıyanların da bakan olmalarını mümkün kılan bir hüküm getir-
mi$tir. Bu hüküm gere&ince T.B.M.M. dı$ından bakan seçilmi$ olan bir zat da Mec-
liste veya Senatoda bakan olarak vazife görecektir ve bu vazifeyi gördü&ü sırada 
T.B.M.M. üyesinin tâbi oldu&u mükellefiyetle, tâbi oldu&u haklara sahibolacaktır. 
Bu hususta da Anayasanın 105. maddesinde hüküm vardır. Anayasamız böyle bir 
itirazın olabilece&ini dü$ünerek bu hükmü kendi metnine almı$tır. Anayasamızın 
105’nci maddesi; “Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır.” demektedir. Bu bakımdan hiçbir 
usulsüzlük yoktur.

BAHATT"N UZUNO%LU (Samsun) — Nereye kaydedeceksiniz bu ihtarı?

BA$KAN — Efendim; bir arkada$ımız kendisine yaptı&ımız usulsüzlük hak-
kında konu$tu. Ben de Ba$kan olarak cevap verdim. Bu bir genel görü$me de&il ki 
bu konuda herkes konu$acak...

TALÂT KÖSEO%LU (Hatay) — Tatmin olmadık.

BA$KAN — Tatmin olmadıysanız, biraz Anayasa okursunuz, biraz da içtüzük 
okursunuz ondan sonra tatmin olursunuz beyefendi. (C.H.P. Sıralarından bravo ses-
leri, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım; güvenoyu müzakerelerine devam ediyoruz.

NAC" GACIRO%LU (Erzurum) — Efendim, bir takririmiz vardı, fakat bu tak-
rir Divanda kayboldu. Bu mevzu üzerinde konu$mak istiyoruz.

BA$KAN — Evet, hatırladım efendim.

Sayın Gacıro&lu arkada$ımızın ifade etti&i husus $u: Bir takrir verdiler. Fakat 
söyledi&inin ikinci kısmı do&ru de&il. Bu takrir kaybolmadı, önümüzdedir.

Muhterem arkada$larım; Sayın Gacıro&lu diyor ki, “!çtüzükte, bir kimse tak-
bih cezası aldıktan sonra aynı muameleleri yapmaya devam ederse onun Meclisten 
çıkarılma cezası ile tecziyesi gereklidir.” diyor, “i$te bu yolda muamele yapılması-
nı istiyoruz” diye bir arkada$ı ile beraber önerge vermi$. Bu önerge hakkında bir 
muamele yapmıyaca&ım. Evvelâ, takbih cezası aldıktan sonra aynı hareketlerin ya-
pılmakta devam edildi&i Ba$kanlıkça mü$ahade edilmemi$tir. Saniyen, bir kimse-
ye ceza verilmesi milletvekilleri tarafından teklif edilemez de onun için efendim. 
(C.H.P. Sıralarından alkı"lar)

Ba$bakan Süleyman Demirel tarafıdan te$kil olunan Hükümet programı-
nın görü$ülmesi (devam)



BA$KAN — Muhterem arkada$larım; $imdi söz sırası A.P. Grupu adına, prog-
ram görü$meleri hakkında Sayın Cavit Okyayuz’undur. Buyurun “Sayın Okyayuz 
(A.P. Sıralarından alkı"lar)

A.P. GRUPU ADINA CAV"T OKYAYUZ ("çel) — Sayın Ba$kan, Millet Mec-
lisinin de&erli üyeleri; bu kürsüden Sayın Ba$bakanın arkasından A.P. Grupu ola-
rak, aynı dâvaya ba&lı insanlar olarak konu$mak bizi gerçekten bahtiyar etmi$tir. 
Bu hâdise içinde, Meclisimiz, Milletimiz, Adalet Partililerin, millet hizmetinde e$it 
hakların mânevi büyüklü&ü ile bir olanların, beraber olanların fikir ve gönül birli&i-
ni bir kere daha açıkça görmek fırsatına sahibolacaklardır.

Sayın milletvekileri; içinden gelmekle ve temsilci olmakla daima iftihar etti-
&imiz Büyük Türk Milletine en iyi hizmeti yapmak bahsinde münaka$alarımızı, 
halline çalı$tı&ımız meselelerimizi medenî ölçüler içinde i$ler bir halde tutmayı ve 
bütün siyasi ve sosyal ve iktisadi meselelerimizi fikir ve hizmet plânında de&erlen-
dirmeyi bilirsek, inanı$ımız odur ki, huzur verici muzaffer gerçekleri temin ve tesis 
etmenin imkânını kolayca elde etmi$ oluruz.

Programda temel ilke olarak milletimizin rolleriyle hukuki ve hakiki hüviyetini 
almı$ bulunan Anayasamızın insan haklarına dayanan, millî, demokratik lâik ve 
sosyal hukuk devleti nizamı bütün gücü ile kıymetlendirilmi$tir. Mutlu ve müref-
feh bir vatan fikri ve ona a$k ve $evkle hizmet etmenin tükenmez cehdi ile dolu bir 
hamle ve hareketin yapıcı gücü, programın hukuki ve sosyal bünyesine hâkim bir 
inanı$ olarak bütün açıklı&ı ile mü$ahade edilmektedir.

Sayın milletvekilleri; demokrasinin gücüne ve faziletine inanı$ın belirli anlayı-
$ı ile millî müesseselere ve hür basına vazifeler dü$tü&ünü bilmenin, görev ve gü-
ven ve istikrar dolu bir ortamın içinde bu unsurları demokrasinin mânevi ortakları 
olarak kabul etmenin gerçek fazileti ile dolu bir anlayı$ programın ruhuna hâkim 
en gerçekçi bir kuvvet olarak görülmektedir. Hürriyeti her $art içinde fazilet sayan 
bir anlayı$ın kanunların tatbikatında daima âdil ve do&rucu olması $üphe yok ki, 
mutlak bir prensip olarak daima takip ve tatbik edilmelidir.

Men$eiini Anayasadan alan hak ve hürriyetleri en a$ırı uçlara kadar sınırsız 
$ekilde açık sayan bir anlayı$ın demokrasimizin güçlenmesine de&il, aksine tahri-
bine âmil olaca&ı, türlü politik his ve hırslardan uzak bir uygulama içinde fazilet 
sayan ve kar$ılıklı haklara hürmetkâr vatan çocukları olarak birlikte güçlendirmeye 
çalı$mamız, içinde bulundu&umuz $artlar bakımından bugün büyük ehemmiyet al-
mı$tır. !ftira ve isnatlarla yılların biriktirdi&i zorlukları, ıstırapları, imkânsızlıkları 
istismar ederek bir fukara edebiyatı yaratmak, Türk Milletinin hizmetinde olma-
nın iftiharına sahip insanlar için hiç bir suretle hayırlı ve yararlı bir yol de&ildir. 
Her $art içinde Anayasa teminatında olan, muhafazasına ve müdafaasına kararlı 
oldu&umuz ki$i hürriyeti, mülkiyet hürriyeti ve miras hakları Türk Milletinin sos-
yal hüviyetinin büyüklü&ü içinde gelece&e, ebediyen ya$ıyacak müesseseler olarak, 
mutlaka devredilecektir. Hükümetin bu husustaki kararlı tutumu A.P. hukukî, sos-
yal felsefesinin tam ve mükemmel bir $ekilde de&erlendirili$i olmu$tur.



Sayın milletvekilleri; halk iradesine ve aleniyete dayanan demokrasilerin in-
ki$afı, $üphesiz huzur ve güven dolu bir iklim ister. Bu sebeple emniyet ve asayi$ 
meselesi gerçekte memleketin demokratik bir nizam içinde geli$mesi ve kalkınması 
hareketi ile do&rudan do&ruya alâkalıdır. Bu yönü ile ta$ıdı&ı önem bakımından 
emniyet meselesi üzerinde de Hükümet Programında tam ve ciddî bir alâka ile e&i-
lindi&i görülmü$tür.

Sayın milletvekilleri; büyük Türk Milletinin Anayasa ile korunan millî ve dinî 
hürriyetlerine hürmetkâr bir anlayı$ın bu millete huzur veren kuvveti içinde, din 
ve vicdan hürriyetini karanlık maksatlarla bir tehlike sebebi olarak göstermek gay-
reti asla haklı de&ildir. Bütün mânevi kıymet hükümlerini reddetmek, inkâr ederek 
korkunç bir maddecili&in deh$et verici tatbikatı içinde komünizmi tahrik edenlere, 
toplum nizamını temelinden yıkarak tamamiyle de&i$tirmek istiyenlere, hürriyet 
diyerek, hürriyet, diyerek hürriyetleri tahribetmek maksadına hizmet edenlere, 
anar$iyi tahrik ederek sınıf $uuru yaratıp sınıf kavgası hazırlıyanlara, asgari geçim 
hakkı diye feryat ederek fukara edası içinde fukara edebiyatı ile zulüm ve zindan 
getirecek ve koyu bir Devlet kapitalizmi isteyenlere gerçekten dur deminin zamanı 
geldi&ine inananlarla büyük Türk Milletinin tamamen beraber oldu&una biz A.P. 
Grupu olarak samimiyetle inanıyoruz. Milletin sosyal bütünlü&ü içinde gerçek bir 
müessese olarak Devlet, hiçbir zaman bizatihi her mânevi ve maddi gücün sahibi 
olan milletin ma$erî vicdanında yer ve de&er alan kıymet hükümlerine kar$ı olamaz 
ve onun millî $uurunda de&erlenen istikâmeti hiçe sayarak katı ve kaba bir ölçü 
içinde ısrar eden bir varlık da olamaz. Bunun içindir ki, bir kütle partisi olarak A.P. 
ve onun Hükümeti sınıflararası bir zıtla$ma ve çatı$ma yerine bir anla$ma ve bir 
kayna$ma istiyoruz.

Sayın milletvekilleri; hürriyetlerin zaman zaman kasıtlı veya kasıtsız a$ırı-
lıklara yöneltilme istidadı ve bu halin do&urabilece&i tehlikelerin demokrasimizin 
hukukî ve sosyal bir realite olarak varlı&ında tamamlayıcı parçaları olan iktidar ve 
muhalefetin Parlâmento içi çalı$malariyle kar$ılanması verimli ve gerçek bir yol 
olarak kabul edilmi$tir. Demokrasiyi güçlendiren, güçlendirme i$inde gerçekten 
kararlı ve imanlı olan, inanmı$ insanların münasebetlerinde Sayın Ba$bakanın da 
sarahatla ifade etti&i gibi, kısır çeki$melerin, faydasız, haksız iddia ve ithamların 
tahripkâr bir didi$me olarak elbette yeri ve de&eri olmamalıdır. Hükümetin bu sa-
hadaki ümit ve güven verici, olgun davranı$ı programda tam bir emniyetle de&er-
lendirilmi$tir.

Görülüyor ki, Hükümet açıkça memleket meselelerini hizmet sınırı içinde 
tutmaya ve hiçbir $art içinde bunları husumet sahasına götürmeye mutlak olarak 
kararlıdır. Demokrasilerin ideolojisinde kıymetlendirilen ilkelerin millete hizmet 
içinde tam ve mutlak bir $ekilde i$ler halde tutulması, onun hukukî bünyesine 
hükmetmesi gereken nizama riayetle temin ve tesis edilebilir. Bu sebeple Hükü-
met demokratik nizamı güvensiz ve kararsız bir hale itmek istidadı gösteren seçim 
mevzuatının, seçim takviminin de&i$tirilece&ini açıkça kabul ve ifade etmi$tir. Mü-
esseseleri daima muvaffak etmek, ayakta tutmak, onun bünyesine hâkim olması 



gereken moral de&erlere ehemmiyet vermekle mümkün olabilir. Millet iradesine 
ve millet idaresinin tam bir $ekilde tezahürüne imkân verecek bir seçim sistemi ve 
ona alâkayı azaltmıyacak bir seçim takvimi bu müessesenin moral de&erleri olarak 
muhafaza ve müdafaa edilecektir.

Sayın milletvekilleri; fakirli&in ortadan kaldırılması, refahın tabana yayılması 
hususunda sosyal adaletin müessir ve huzur verici bir tatbikatı olarak emekle ser-
maye arasında ahenkli bir gelir da&ılımını düzenlemek yapıcı bir davranı$ gücün-
dedir.

Son seçimlerde yapılan tahripkâr propagandalara, isnat ve iftiralara ra&men 
görülmü$tür ki, Türk Milleti kavga istememekte, huzursuzluk istememekte; millî 
bütünlü&ün parçalanmasına hiçbir $art içerisinde rıza göstermemekte ve topyekûn 
millî hayat ve hürriyetinin korunmasını mutlak olarak istemektedir.

Bu muhte$em görünü$ün Hükümete telkin etti&i kanaatle sosyal adalet ilkesi-
nin uygulanmasına tam bir ciddiyetle e&ilinmesi gerçekten isabet ifade etmektedir.

Vatanda$ hak ve hürriyetlerinin $a$maz ve sabırlı savunucusu oldu&unu ifade 
eden Hükümet, bu inanı$ı istikametinde gerçek bir tatbikatın içerisine de girmi$ 
bulunuyor.

Sayın milletvekilleri; millet hizmetinde olmanın dikkat, gayret ve tükenmez 
bir ceht istiyen büyüklü&ünü, bu istikamette hedeflerin tayiniyle yetinmiyerek 
te$kilâtta esaslı ve verimi artıracak bir ıslahatla alâkalı görmek isabet ifade etmek-
tedir.

Kamu kurulu$larını faydasız ve verimsiz bir çabalayı$tan alıp güven verici bir 
i$leyi$in ahengine ve kuvvetine ula$tırmak yolunda, personel hukukunda ıslahat; 
ucuz, çabuk ve iyi adalet ilkesine imkân verecek bir çalı$ma nizamına gidi$; vergi 
sistemlerinin gelir ziyama imkân vermiyecek, gelir da&ıtımının sosyal adalet ilkele-
rine hizmet edebilecek bir $ekle sokulması ve bu yolla iktisadi kalkınmaya yeniden 
güç katılması; kredi sistemlerinin, istihsale hız verecek bir tatbikata kavu$turulma-
sı; ihracat i$lerinin artı$ına hizmet edecek usullerin ara$tırılması; topraksız köylü-
lerimize hukukî ve maddî imkânlar içerisinde toprak verilmesi; tarım reformunun 
ciddiyetle dü$ünülmesi; vatana huzur verecek usullerin ehemmiyetle aranması 
müspet hareketler olarak gerçekten güven vericidir.

Büyük Türkiye’yi kurmak yolundaki çalı$maların her sahada istinadetti&i alt-
yapı tesislerinin kurulması ve kalkınmanın gerçek temelinin ilmî ve fennî ölçüler 
içerisinde kıymetlendirilmesi, verimli ve müspet hizmet fikrinin en esaslı bir teza-
hürü olarak görünmektedir…

Sayın milletvekilleri; kalkınmamızda sürükleyici bir unsur olarak kabul edilen 
sanayile$me hareketlerinin !kinci Be$ Yıllık Plândaki müessir hüviyetiyle program-
da ifade edilmesi; a&ır sanayi projelerine ve yatırım malları imalâtına öncelik veri-
lece&inin, ihracata taallûk eden sanayi hareketlerinin kuvvetlendirilece&inin belir-
tilmesi isabetli davranı$lar olarak grupça takdirimizi toplamı$tır.



Büyük medeniyetlerin ve müreffeh milletlerin geli$imine büyük ölçüde hizmet 
katmı$, yapıcı güç ve hamleye sahip müte$ebbise plân çerçevesi içerisindeki çalı$-
malarında destek olmak, daima kalkınmaya matuf her kuvvetin ve her imkânın 
kullanılması istikametinde müessir tedbirler gücündedir.

Sayın milletvekilleri; açıklık, e$itlik ve güvenlik esaslarına dayandırılan Türk 
ticaret hayatının, sosyal meselelerimizin, kalkınma hareketlerimizin en esaslı te-
mellerinden biri oldu&u hepimizce bilinmektedir.

Ekonomik tedbirlerin isabetle tâyin ve tesbiti ve bu âmillerin toplum lehine 
i$liyen bir mekanizmanın güven verici gücüdür ki, bizi milletçe belli hedeflerimize 
emniyetle ula$tıracaktır.

Toplumun hayatî zaruretleriyle alâkalı temel mal ve hizmetlerde fiyat istikrarı-
nı korumak, Hükümetin, bu hizmet sahasında üzerinde dikkatle e&ildi&i bir mesele 
olarak görülmektedir.

Dı$ ticaretimizin, ekonomik kalkınmamızın geli$mesini ve devamlılı&ını sa&la-
mak ve korumak yönünden ta$ıdı&ı önemi, bu hizmetin her kanadında önemle ta-
kip ve tatbik etmenin zaruretini çok iyi bilen Hükümetin, plânın gerçek hedeflerine 
varmak için isabetli tedbirler pe$inde oldu&u da görülmektedir.

!ç ve dı$ organizasyonun arızasız i$ler hale getirilmesi, vasıta, mevzuat ve 
i$tirak yönünden tam bir ahenk temin ve tesis edilmesi; maliyetlerin, teknolojik 
imkânlardan faydalanılarak dünya piyasalarına uygun $ekilde dü$ürülmesine çalı-
$ılması, Hükümetin hassasiyetle üzerinde durdu&u tedbirler olmaktadır.

BA$KAN — Efendim, konu$manız tahminen daha ne kadar sürebilir?

A.P. GRUPU ADINA CAV"T OKYAVUZ (Devamla) — Efendim, tahminen 
yarısına geldim.

BA$KAN — Evet... "imdi saat 19.00’a geliyor; ara verdikten sonra devam et-
meniz de mümkün. "ayet yarım saate kadar bitirebilirseniz buyurun, devam edin.

A.P. GRUPU ADINA CAV"T OKYAYUZ (Devamla) — Yarım saate kadar bi-
tirebilirim tahmin ediyorum efendim.

Sayın milletvekilleri; kamu hizmetinde memur olarak vazife verenlerin, vazife-
nin bu insanlara yükledi&i hukukî ve mânevi mesuliyetleri ve maddi yükleri daima 
fazilete ve en iyi duyguların hürmet telkin eden gücüyle görmeye gayret etmi$ va-
tan çocuklarına, bütün Türk memurlarına, büyük küçük, hayatın zorluklarını kar-
$ılayıp yarın endi$esinden uzak bir ruh halinin huzurunu verecek personel rejimine 
taallûk eden kanunun en kısa zamanda Meclise getirilece&ini açıkça ifade eden Hü-
kümetle A.P. Grupu olarak tam bir beraberlik içindeyiz ve bu mevzuu takdir duygu-
larımızla de&erlendiriyoruz.

Sayın milletvekilleri; hükümet programiyle vergi, bütçe ve para politikasına 
göre ekonomimizi enflâsyon ve deflasyon arızalarına u&ratmadan sevki idare et-
menin dikkati içine girerek bir istikrar ve hizmet devri tesis ve her istikametteki 



çalı$maların rahatlıkla inki$afına imkân verecek bir ortamı temin ederek sa&lam bir 
malî politikanın takibine Hükümet karar vermi$tir.

Yeni kanunuyla bu istikamette müessir tedbirler alabilmenin gücüne ula$tır-
dı&ınız Merkez Bankasının, ciddî, bilgili ve verimli çalı$malarıyle bankalar ve kredi 
sistemi en güzel $ekliyle düzenlenecek ve sermaye piyasasının kurulmasına da bil-
hassa dikkat ve gayret edilecektir.

Sayın milletvekilleri; emekleri ve tekni&e taallûk eder bilgileriyle yapıcı ve yara-
tıcı bir güç olarak aile ve memleket huzuruna yaptıkları hizmet bakımından sosyal 
düzenimizdeki etkileri büyük olan, orta sınıf temsilcileri olan esnafımızın ve küçük 
sanatkârımızın ekonomik ve sosyal $artlarının iyile$tirilmesine çalı$ılmasındaki 
isabet çok büyüktür.

Kalkınmamızın unsurlarından birisi olan orta sınıfımızın $uurlu bir güç olarak 
problemlerini çok iyi idrak eden bir organizasyon halinde geli$imi, her $eyden evvel 
içtimai nizamımız bakımından büyük ehemmiyet ta$ımaktadır.

Bu sınıfın her yönüyle kuvvet haline gelmesi, bizim inanı$ımız odur ki, hürri-
yet içinde kalkınma fikrinin aksiyon halinde inki$afına gerçekten sa&lam bir temel, 
yıkılmaz bir güç ve her uçtan gelecek a$ırı his ve hırsları cesaretle ve $uurla gö&üs-
liyen bir kuvvet olarak Büyük Türk milletine en emin ve en huzur verici hizmete 
hazırlıyacaktır.

Sosyal adaletin her $eyden önce herkesin kabiliyetine göre bir i$ bulabilmesi 
yolundaki gerçek tatbikatına, eme&inin ve bilgisinin beraberli&inde imkân yaratan 
bu insanların her ihtiyacının ve sosyal $artlarının ele alınması hukuk düzenimiz 
yönünden gerçekten lüzumlu ve gerçekten çok faydalıdır.

Sayın milletvekilleri; köyden fı$kırmıyan ve nimetlerini köye götürmiyen bir 
kalkınmadan bahsetmenin mümkün olamıyaca&mı ilk defa, bu âlemi yürekten sev-
menin heyecaniyle ve tam bir samimiyetle ifade eden A.P. Hükümeti ve onun Sayın 
Ba$kanı, bu programda da bu önemli ve hayati gerçe&e tam bir ilgi ile e&ilmi$tir.

Köyün ve köylümüzün en kısa zamanda hakkı olan refaha ula$tırılmasını Hü-
kümet, sosyal adalet anlayı$iyle sıkı sıkıya ba&lı görmektedir.

Uzun yıllar hükümetlerin yapıcı ve koruyucu $efkatinden mahrum kalmı$ köy-
lerimizin, köylülerimizin yılların biriktirdi&i meselelerinin hakkından gelebilmek 
için programlı, sabırlı, dikkatli ve mutlaka yapıcı bir çalı$ma lâzımgelir. A.P. Grupu, 
büyük Türk Milletinin nüfusunun %70’inin ya$adı&ı köylerimize yol, ı$ık, okul ve 
teknolojik imkânların götürülmesi sava$ının muzaffer bir cehtle devam edece&ini 
görmekten gerçekten bahtiyarlık duymu$tur ve Hükümetin bu istikametteki çalı$-
malarını tam bir fikir ve gönül birli&i içinde desteklemektedir.

Sayın milletvekilleri; vatanımızın ekonomik, tarımsal, hattâ sa&lık hayatın-
da büyük yeri ve de&eri olan ormanlarımızın daha iyi i$letilmesi ve geli$tirilmesi 
bahsinde kurulu$unu memnuniyette kar$ıladı&ımız Orman Bakanlı&ının müessir 
çalı$malarından güven duymak ve orman köylerimize geçim imkânlarının bu is-



tikamette her an artan bir ölçüde kazandırılmasının müessir iste&i pe$inde olmak 
sevindirici bir tatbikat olarak görülmektedir.

Orman metaına istinadeden kereste sanayii tesislerinin orman köylülerimize 
ve orman içinde ve orman civarında ya$ıyan köylülerimize verebilece&i imkân ger-
çekten faydalı olacak ve millî ekonomimize büyük katkılar katacaktır.

Topraktan daha fazla verim alabilmek için, mümkün olan bölgelerde bitki çe-
$itlerinin ekimine imkân vermek politikası, bu vatanı yer yer büyük ıstıraplardan 
kurtarıcı olacaktır.

Her kanattan arkada$larımız çok iyi bilirler ki, örnek bir gayretin ve gerçek-
ten hürmet telkin eden bir çalı$kanlı&ın büyük gücüyle ikilim $artlarının elveri$li 
oldu&u bölgelerde köylülerimiz, çiftçilerimiz büyük ölçüde çalı$arak kademe kade-
me toprak düzeltmeleri yapmak suretiyle elma, $eftali, fındık, zeytin ve portakal 
bahçeleri tesis etmi$lerdir. Bu yolla bu çalı$kan insanlar, bu aziz köylüler, hem or-
manlara hayati ve geçim zaruretlerinin tazyikiyle taarruz ve tecavüzden kendilerini 
kurtarmı$lar, sosyal hayat standartlarını yükselterek refahın tabana intikaline ger-
çek olan imkânı hazırlamı$lar, memleket ekonomisine müspet ve verimli katkıda 
bulunmu$lar ve erazyonu da en güzel $ekilde önliyerek hakikatte ormancılarımıza 
ve ormanlarımıza en iyi hizmeti yapmı$lardır. Ne çare ki, “bu çalı$malar orman hu-
dutları içindedir” iddia ve ithamiyle bu çalı$kan ve masum insanlar takip, tazyik ve 
hattâ ormanlara tecavüz suçuyla hapsedilerek tahkir edilmi$lerdir.

Bizim haktan ve ahlâktan ilham alan inanı$ımız odur ki, öpülmesi ve ihtiram 
ile sıkılması gereken bu nasırlı ellere vurulan kelepçeler gerçekten hakkı de&il, bir 
haksızlı&ı $ekillendirmektedir.

Hükümet, iklim $artlarının müsaade etti&i yerlerde topraktan daha fazla ürün 
almak fikri pe$inde bu türlü büyük haksızlıkları önliyecek en müessir bir tedbirin 
üzerine tam bir $efkat ve ehemmiyetle e&ilmi$tir. Di&er siyasi partilerin gösterece&i 
ilgi nisbetinde birçok ahvalde haksız yere takibe ve tazyike mâruz kalan köylüleri-
mizi koruyacak bir imkânın bulunabilece&ini güvenle beklemek gerçekten huzur 
vericidir.

Sayın milletvekilleri; hızlı bir $ehirle$me meselesiyle kar$ı kar$ıya olan vatanı-
mızın bu istikamette da&ınıklıktan, $ekilsizlikten ve sosyal imkânlardan mahrum 
bir düzensizlikten korunması bahsinde, yerle$me merkezlerini medeni imkân ve 
vasıtalara kavu$turmak fikri, yapıcı ve programlı bir çalı$ma düzeninin kurulu$una 
ba&lı bulundu&undan, yeni bir imar fonu tesisi çok isabetlidir.

Bugün, gerçekten mühim bir mesele haline gelmi$ bulunan gecekondu hare-
ketini, $ehircilik ölçüleri içinde biçimleyip kanalize edebilmek, ayrı ve mühim bir 
hizmet olarak görünüyor. Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, gecekondu bölgeleri ve 
nihayet yapılmı$ların yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi sosyal ihtiyaçlarının kar-
$ılanması, programda lâyik oldu&u önemle ele alınmı$tır.



Sayın milletvekilleri; sa&lık hizmetlerinin büyük bir ciddiyet ve ehemmiyetle 
takibedilmesi, vatanda$ huzuruna sosyal Devlet anlayı$ının getirmeyi dü$ündü-
&ü huzuru temin ve tesis etmekte en müessir bir âmil kuvvetindedir. Koruyucu 
hâkimli&e öncelik verilmesi, maddi imkânlardan mahrum vatanda$lara parasız 
tedavi imkânlarının temin edilmesi bahsinde kararlı olmak, kademeli bir sa&lık: 
sigorta sisteminin getirilece&ini ifade edilmesi, millet hizmetinde ona gerçek mu-
habbet ve hürmet hissi ile iç çeviri$in manalı tezahürleridir.

Sayın milletvekilleri, bir vatan bütünlü&ünü içinde yılların biriktirdi&i den-
gesizliklerin tahrik etti&i büyük ıstırapları kesin olarak giderici olacak tedbirlerin 
Do&u bölgesi için ehemmiyet ve ciddiyetle de&erlendirilmesi, her yönü ile takdire 
de&er bir davranı$tır. Do&u bölgesinin kalkınması konusuna 27 madde halinde sıra-
lanan özel bir programla e&ilinmesi, yalnız Do&u bölgemizde de&il “biz kesin olarak 
eminiz” bütün vatan sathında milletçe takdir ve tasvibedilen ciddî bir hamle olarak 
kıymet ve ehemmiyet alacaktır.

Sayın milletvekilleri; tarihte bir tarih yaratmanın iftihar dolu gücüne kendi asil 
varlı&ının parçası olan sidâhlı kuvvetlerinin mânevi, ahlâki ve $a$ırtıcı bir cesarete 
sahip gücü ile ermeyi ve eri$meyi bilmi$ Türk Milletinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
hürmeti ve muhabbeti böyle bir kaynaktan gelmektedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yurdumuza yönelebilecek her türlü tehdidi kar$ılıyabilecek güç ve kuvvete daima 
sahibolması yolunda ö&retim, e&itim ve moral seviyesinin, sava$ gücünün yüksek 
tutulması bahsindeki gayretler, çok isabetli ve çok yerinde tedbirlerdir.

Sayın milletvekilleri; yıllarca münakale imkânsızlıkları yüzünden bir bütün 
olamayı$ın gerçek ıstırap ve felâketine terk edilmi$ bu güzel vatanın emin bir yol 
a&ı ile bu ıstırabını yenmesi, Hükümetin mesaisinde ciddî bir yer almaktadır.

Görülüyor ki, yıllarca “gidemedi&imiz yer bizim de&ildir” feryadının azabını 
kalbinde ya$ıyanlar, artık gidebildi&imiz için “bu vatan bütünü ile bizimdir” diye-
bilmenin mutlulu&unu yaratmak mücadelesine, bütün hızları ve bütün heyecanla-
riyle girmi$lerdir. Biz biliyoruz ki, bir dâvaya ba&lılı&ın ilk $artı, ona inanmaktır, 
Dâvasına inanmı$ olan Hükümeti çalı$malarında muzaffer görmek de hepimizin en 
halisane arzumuz olmalıdır.

Sayın milletvekilleri; yıllardır mülkiyeti ve topra&a sahibolmak arzu ve emelini 
mübarek bilmi$ vatanda$ı, bugün de topraklarımızın tamamının hendesi hüviyeti-
nin tâyin ve tesbit edilememi$ olması gerçekten üzmektedir. Bu sebeple tapulama, 
kadastro ve plân hedeflerinin gerçekle$tirilece&ine inanmak huzur verici olmakta-
dır.

Sayın milletvekilleri; Devlet nizamının korunmasından ve bekasından sorum-
lu olan Hükümetin, bu fikrin ve bu hakikatin devamında en güçlü varlık olan genç-
li&in yeti$tirilmesinden dı$arıda bırakılması elbette hiçbir $art içinde dü$ünülemez. 
Gençli&i sevmek, hakikatte istikbalimizi, bekamızı sevmektir. Hürriyet içinde refah 
yoluna yönelmi$ Türkiye idealini hedef olarak seçecek Türk gençlerinin fikren, ma-
nen ve ahlaken yeter kifayette yeti$meleri, her yönden gelecek a$ırı saldırmaların 



önünde kopmaz ve koparılmaz çelik bir güçle kar$ı duracak bir iman ve ehliyete 
eri$meleri, istikbalimizin en büyük teminatı olacaktır. Bizim kesin inancımız odur 
ki, güçlü e&itim, millî ahlâk ve hukuk devleti nizamı, hiçbir $art içinde anar$inin ve 
anar$istin yanında olamaz. Bu sebeple bu istikamette Hükümetin Gençlik ve Millî 
E&itim Bakanlı&ı yolu ile almayı dü$ündü&ü müessir tedbirleri, büyük bir takdir ile 
kar$ılamaktayız. Büyük Atatürk’ün yapıcı ve yükseltici ilkelerine samimiyetle ba&lı 
Türk gençlerinin bu vatanın bekasına en mutlu yarınları kazandıraca&ı inancı, bu 
mevzua emek kaftanlara daima kuvvet ve güven vericidir.

Sayın milletvekilleri; dı$ politika mevzuunda Sayın Ba$bakan mevzuu en iyi 
$ekli ile de&erlendirip, tenkidlere en güzel $ekli ile cevap verdi&inden, biz Grup ola-
rak bu mevzuu yeniden ve bir kere daha tekrar etmiyece&iz.

Sayın milletvekilleri; A.P. ve onun Hükümeti bu program ile bu hukukî vesika 
ile bir kere daha açıkça hukuk devleti ortamı içinde istikrarın daima savunucusu 
olaca&ını göstermi$tir ve Hükümet Anayasa nizamına dayanan bu türlü bir orta-
mın ciddiyet ve ehemmiyetle kurulu$ ve yürüyü$ünün savunucusu olmakta devam 
edecektir.

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisini her fırsat ve münasebette bir avcı tekni-
&inin tatbikatına uyarak ba$ından vurmak istiyenler, bu defa da onun sa&ın mahir 
bir temsilcisi oldu&unu söyliyerek asla haklı olmıyan bir harekete giri$mi$lerdir. 
Onlar, bu isteklerini, önlerine dikilen Büyük Türk Milletinin vatan sathında her 
defasında ihti$amla $ahlanan iradesi altında kalarak, hiçbir suretle ba$aramamı$-
lardır ve her defasında da hüsrana dü$mü$lerdir. Bu defa da aynı âkibste mâruz ka-
lacaklardır. Çünkü, bu iddia ve ithamın hakikatlerle uzaktan ve yakından en küçük 
bir ilgisi yoktur.

A.P. Hükümeti, tüzü&üne, seçim beyannamesine ve gerçek hukukî anlayı$ ve 
felsefesine uyarak, bu defa da programında, “Ba$ta hür basın, vatanda$ların hak 
arama hürriyeti ve bütün Anayasa teminatı altında olan müesseseler dürüst idare-
nin ve vatanda$ haysiyetinin teminatıdır” diyerek, hukuk devleti içindeki de&i$mez 
savunuculu&unun bir kere daha açık ve $üphe götürmez delilini vermi$tir. Bütün 
siyasi hâdiselerin ve müreffeh Türkiye idealinin gerçekle$mesinde sarf edilen müs-
pet çabaların Büyük Türk Milletinin gözleri önünde cereyan etti&ini ve bu ideale 
hizmet edenlere güvenini esirgemedi&ini ifade etten Hükümet Programı, A.P.’nin 
hukukî ve felsefi inanı$ının özü ve millete hizmet a$kının tam teminatıdır. Görülen 
odur iki, bugün A.P. Hükümeti memlekette mevcut maddi ve mânevi bütün potan-
siyeli en ilmî ve en verimli $ekli ile kullanarak kalkınma hareketlerinin en muhte-
$em gücünü sa&lamı$tır.

Sayın milletvekilleri; siyasi ve ekonomik bir istikrar içinde millet iradesine ve 
millet idaresine hukukî, akli ve fikri bir güçle ba&lı, itibarlı bir devlete sahibolma-
yı vazgeçilmez bir hedef olarak seçen Hükümetin, programında de&erlendirdi&i bu 
hizmet a$kını ve hizmet heyecanını tam bir birlikle biz tasvip ve takdir ediyor; mil-
lete hizmet için hamle yapanların yeni güçlerine güvenli, onu ak reylerimizle kar$ı-



lıyaca&ımızı saadetle ifade ederek; içinden gelmenin ve hizmetinde olmanın büyük 
iftiharını daima muhafaza etti&imiz aziz milletimizi, Meclisimizin Sayın Ba$kanını 
ve de&erli üyelerini A.P. olarak büyük bir sevgi ve saygı ile selâmlıyoruz. (A.P. sıra-
larından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım; Sayın Sabri Keskin ve Sayın Orhan Eren 
arkada$larımız mü$terek bir önerge vererek gece mesaisinin de yapılmasını tale-
betmektedirler. Filhakika, ne kadarlık bir ara verilece&i önergede tebarüz ettiril-
memi$tir; fakat 20.30’dan itibaren gece çalı$ması yapılması hakkındaki bu teklifi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Saat 20.30’da tekrar toplanmak üzere Birle$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.11



ÜÇÜNCÜ OTURUM
BA"KAN — Ferruh Bozbeyli

KÂT!PLER: Memduh Ek"i (Ordu)
$evket Do#an (Kayseri)

Açılma Saati: 20.30

BA$KAN — Üçüncü oturumu açıyorum.

Müzakerelere devam edece&iz.

Muhterem arkada$larım, müzakerelere geçmeden önce, bilhassa ak$am ye-
meklerinden sonra yaptı&ımız celselerde bâzı sebeplerle mü$külât zuhur etti&i he-
pinizce malûmdur. Bu hususu da nazarı itibara alarak, sayın arkada$larımın söz 
atmak, sata$mak, $ahsiyat yapmak gibi hareketlerden mümkün mertebe tevakki 
etmelerini bilhassa rica ederim.

"imdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın Feyzio&lu’nundur. Buyuru-
nuz Sayın Feyzio&lu.

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — De&erli arkada$la-
rım, Sayın Adalet Partisi Genel Ba$kanı ve güvenoyu istiyen Hükümet Ba$kanının 
Güven Partisinin görü$ ve tenkidlerine verdi&i cevapları büyük bir dikkatle dinle-
dim. Bunları cevaplandırmak için huzurunuzda bulunuyorum. Cevaplarımı müm-
kün mertebe kısa kısa ve temas ettikleri konuları birer birer ele almak suretiyle 
vermeye çalı$aca&ım.

Hemen ifade edeyim ki, aslında bu cevapların önemli bir kısmını ben vermiye-
ce&im, bizzat Sayın Demirel kendileri vereceklerdir. Daha do&rusu cevap verirken 
en büyük yardımcım Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan resmi belgeler olacaktır.

Yine hemen ifade etmek isterim ki, Sayın Demirel’in Güven Partisi Grupunun 
görü$lerine verdi&i cevapların hemen hemen hiçbiri bizim tenkidlerimizi kar$ı-
layan cevaplar de&ildi. Konu$masının bizimle ilgili görülen “çünkü bâzı yerlerde 
muhalefet tabirini kullanmak suretiyle umumi beyanda bulundular” kısımları üze-
rinde duraca&ım ve bizim tenkidlerimizle ilgili kısımların bâzı özelliklerine dikkati 
çekece&im.

Sayın Demirel, bizim çe$itli iktisadi ve sosyal konularda ortaya koymu$ oldu-
&umuz ve hepsi de resmi belgelere dayanan, reddedilmesi mümkün olmıyan resmi 
rakamlara dayanan görü$leri, bizim söylediklerimizin birço&unu hiç duymamı$ gibi 
davranarak ve bizim tenkidlerimizin yönünü, ifade tarzını, mânasını kendi arzula-
rına göre de&i$tirerek yo&urdular ve kendilerinin bir ba$ka tarzda ifade ettikleri bir 
tenkid tarzı ortaya koyup bunu cevaplandırdılar. Zabıtlar ortadadır; bunun birçok 
misallerini $imdi birer birer gözlerinizin önüne serece&im.

Bir ba$ka nokta; Sayın Demirel’in vermi$ oldu&umuz rakamlarla ilgili olarak 
konu$masının bir yerinde, genel surette verilen bu rakamlar do&ru de&ildir, demi$ 
olmasıdır.



De&erli arkada$larım, ben bu rakamların büyük kısmını bütçe konu$maların-
da da bu kürsüden naklettim ve o zaman biraz daha geni$ vaktimiz oldu&u için, 
konu biraz daha teknik bir müzakereye imkân verdi&i için, nakletti&im her raka-
mın ardından plânın $u sayfası, bu tablosu; Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan 1970 
programının $u sayfası, bu tablosu; Karma Bütçe Komisyonumuzun raporunun $u 
sayfası, bu tablosu diyerek kaynaklar da gösterdim. O kadar ki, daha bundan bir-
kaç gün evvel 11 "ubat veya 10 "ubat günü bu kürsüden nakletmi$ oldu&um bu 
rakamları dinlemi$ olan ba$lıca ilgili Bakan Sayın Mesut Erez tenkidlerimize cevap 
vermek için kürsüye geldikleri zaman, Güven Partisinin her zaman oldu&u gibi ger-
çekleri aynen dile getirdi&ini, sıhhatli rakamlara dayanan, do&ruya do&ru diyen bir 
tenkid yapmı$ oldu&unu ifade ettiler. Nasıl oluyor da aynı rakamlar bundan 20 gün 
evvel, 25 gün evvel gerçe&in ta kendisi oluyor, 20-25 gün sonra bu rakamların hep-
si yanlı$tır deniliyor? Rakamlar aynı rakam, kaynaklar aynı kaynaklar ve bunların 
hemen hepsinin altında bizzat Sayın Demirel’in imzası vardır. Biraz sonra bunun 
örneklerini Yüce Meclise sunaca&ım.

Sayın Ba$bakan da bâzı rakamlar verdiler. Fakat genellikle verdikleri rakam-
lar Güven Partisi olarak bizim bugün kürsüye getirdi&imiz konularla ilgili de&il; bu 
konuların bazan yanından dola$arak, bazan üstünden atlıyarak bir ba$ka konuya 
sözü getirip o konularda rakamlar verdiler. O rakamları $u anda bir bir incelemek 
imkânına sahip de&ilim. Not edebildiklerimi not ettim. Bunların da do&ru olması 
karinesinden hareket ediyorum. Ama, bizim tenkidlerimizle ilgili de&il, bizim ver-
di&imiz rakamları cerh edecek rakamlar de&il, bizim resmi belgelere dayanarak biz-
zat kendi imzalarını ta$ıyan vesikalara dayanarak ortaya koydu&umuz tenkidleri 
cevaplıyacak mahiyette rakamlar de&il.

Konu$malarının ba$ında bir genel kısım vardı tâbir caizse; meseleleri bir bir 
ele almadan önce meselâ bir yabancı sermaye konusunu, bir ihracat konusunu veya 
kalkınmanın sek-törlerarası da&ılı$ı meselesini ve benzeri konuları birer birer ele 
almadan önce, genel olarak tenkidlerin tarzı ne olmalıdır, Parlâmentoda bu mese-
leler nasıl müzakere edilmelidir konusunda bâzı görü$ler ortaya koydular. Kusura 
bakmasınlar, bu görü$ler çok önemli birtakım mantık zaaflariyle doluydu ve bun-
ların ba$lıcası da $u idi: Konu$malarına ba$larken i$ledikleri tema $u; “Bütün bu 
mevzular seçimden önce de konu$uldu” diyorlar. Do&ru, konu$uldu geni$ ölçüde. 
“Bunları $imdi konu$anlar seçimlerde de söylediler, millet bizi seçti, o halde bizim 
dediklerimiz bütünüyle do&rudur.” Böyle bir mantıktan hareket edilemez arkada$-
lar. Niçin hareket edilemiyece&ini arz edece&im.

Milletin kime ne kadar rey verdi&i resmi istatistiklerle sabit, bunların müna-
ka$asını yapacak de&iliz. Bunlar belli vakıalar. Seçimlerden evvel kimin ne söyledi&i 
de belli. Ama meselâ turizmle ilgili olarak verdi&imiz bir rakamın veya ihracatımız-
daki artı$ temposunun plân hedeflerine uygun olup olmadı&ı hakkında yaptı&ımız 
ve kendi imzalarını ta$ıyan resmi vesikalara dayanarak yaptı&ımız bir tenkidin, ileri 
sürdü&ümüz rakamların do&ru veya e&ri oldu&unu seçim istatistikleriyle çözecek 
olursak bunun sonu gelmez.



Bir siyasi partinin aldı&ı reyler mutlaka turizm hakkında Sayın Ba$bakanın 
verdi&i rakamların yahut yaptı&ı tahlilin, gösterdi&i ba$arı manzarasının do&ru 
olup olmamasiyle ilgili de&ildir. Aldıkları reylerin temelinde kendilerinden çok ev-
vel siyaset sahnesinden gelmi$ geçmi$ insanların çektikleri çileler vardır. Ta 1946 
senesinde falan köyde kırılan bir sandı&ın tepkisi vardır, falan yerde bir kaymaka-
mın mektep yaptırırken muhtara söyledi&i bir sözün, çekti&i bir cezanın, içinde bu-
lundu&u bir davranı$ın o gün do&mu$ olan bir tepkisi, bunun yarattı&ı bir oy verme 
alı$kanlı&ı, memlekette ta 1946’larda ba$lıyan oy bakımından bir da&ılma, bir mev-
zile$me, bir cephelere ayrılma “Hep biliyoruz Türkiye’nin gerçeklerini” vukubul-
mu$tur. Bunların sonucu olarak ve birçok faktörlerin sonucu olarak, $üphesiz yalnız 
budur demiyorum, faktörler çok çe$itlidir, yüzlerce faktörü vardır, yüzlerce faktö-
re tabi olarak alınan seçim sonuçlarının; $urada tartı$tı&ımız ve resmi rakamlarla, 
istatistiklerle bir çözüme kavu$turulması lâzımgelen memleket dâvalarında bizim 
verdi&imiz rakamın mı, sizin iddianızın mı do&ru oldu&unu çözme bakımından bir 
delil olarak ortaya sürülmesi; asıl i$te bu tarzda münaka$adır ki, Parlâmentoda ko-
nu$manızın ba$ında yerle$mesini arzu etti&iniz münaka$a seviyesi ile ne dereceye 
kadar ba&da$ır bilmem Sayın Demirel.

Sonra bir ba$ka ifadede bulundular: “Efendim, bütün bunlar seçimlerden evvel 
konu$uldu.

Seçimlerden evvel konu$ulmu$ ve milletin reyleriyle bir hal $ekline ba&lanmı$ 
olan bu meseleleri tekrar bu Meclise niye getiriyorsunuz?” Yani, seçim oldu diye 
Türkiye’nin birtakım ciddî, iktisadi ve sosyal meseleleri üzerine sünger mi çeke-
ce&iz arkada$lar? Bu mümkün müdür ve bu tarzda bir Hükümet programı müza-
keresi, bir bütçe müzakeresi, her hangi bir iktisadi konunun müzakeresi mümkün 
müdür? Evet, seçim olmu$tur. Millet ne demi$ seçimlerde? Millet Adalet Partisine 
ba$ka siyasi partilerden fazla rey vermi$, bu bir gerçek. Adalet Partisinin %46,5 rey 
aldı&ı bir gerçek. Ama milletin %50 den fazlası da Adalet Partisine rey vermemi$ 
$imdi seçime katılanların %50’den fazlası Adalet Partisine rey vermedi diye Sayın 
Demirel’in söyledi&i bütün rakamlar yanlı$tı dersek, biz de bir mantıksızlı&a dü$-
mü$ oluruz. Yok böyle bir $ey. (G.P. sıralarından alkı"lar) Ne Adalet Partisinin aldı&ı 
reylerin yarıdan az olması, ne muhalefet partilerinin aldı&ı reylerin %50’den faz-
la olması bir $ey ifade etmez bu rakamlar bakımından. Çünkü muhalefet partileri 
birbirinden ayrı. Zaten cem edilmesi de mümkün olmıyan reyler. Meselâ Türkiye 
!$çi Partisinin aldı&ı reylerle bizim aldı&ımız reyleri cem edemezsiniz, aynı sepe-
te koyamazsınız, bu mümkün de&il. Bunlar ayrı ayrı sebeplerle, ayrı ayrı hareket 
noktalarından giderek verilmi$ reylerdir. Ne bu yekûna bakarak, muhalefet daha 
fazla rey aldı diye Sayın Demirel’in verdi&i rakamların hepsi yanlı$ olur, ne de Sayın 
Demirel %46,5 rey aldı da, ba$ka partiler daha az rey aldı diye bizim verdi&imiz 
rakamlar yanlı$ olur. Bizim verdi&imiz rakamlar sizin imzanızı ta$ıyan rakamlar 
Sayın Demirel; seçimlerde alınan sonuçların, bu rakamların e&ri veya do&ru olma-
sıyla ne alâkası var?



O halde bir mantık zeminine oturtacaksak konuları, geliniz de; “Efendim, se-
çim oldu, bu i$ler seçimden evvel konu$ulmu$tu. Artık üzerine bir sünger çekelim, 
bunları tekrar tekrar burada konu$manın mânası yok,” demeyiniz. Böyle $ey ol-
maz arkada$lar. Seçim oldu diye bir muhalefet partisi hak bildi&ini, do&ru bildi&ini, 
inandı&ını gelip bu kürsüde söylemiyecek mi? Seçim oldu diye, seçimlerden evvel 
rakamları tahlil ederek vardı&ı bir sonuç varsa, kendi siyasi, iktisadi görü$lerine 
göre bir kanaati varsa, bu kanaatini seçimlerde alınan rey sonuçlarına göre bu defa 
de&i$tirip veya aldı&ı rey oranına göre rakamları iskontoya tâbi tutup o $ekilde mi 
ifade edecek? Bu mümkün de&ildir. Muhalefet partisi hak bildi&ini ve do&ru bildi-
&ini, seçimden evvel söylemi$, seçimden sonra söylemi$; bu onun tabiî hakkıdır.

Sevgili arkada$larım, biz seçimden evvel demi$iz ki; “Türkiye’de dı$ ödeme zor-
lukları vardır. Bekliyen transferler vardır. !thali geciken hammaddeler vardır. Bu 
yüzden bâzı sanayi müesseselerinde üretim yava$lamaları olmaktadır.” Bunun böy-
le oldu&unu söylemi$iz. Seçimlerde siyasi partilerin aldı&ı reyleri alt alta yazarak, 
acaba bu do&ru mu, de&il mi diye ona göre mi hüküm verece&iz? Seçimde $öyle veya 
böyle netice alındı diye, hammadde darlı&ı ortadan kalktı mı? Bekliyen transfer-
ler birdenbire seçim bitti&i ve sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca ilân edildi&i gün 
tılsımlı bir de&nekle dokunulmu$ gibi hemen yapılıverdi mi ve Türkiye’de bahset-
ti&imiz bu iktisadi mevzular seçim sonuçları $u veya bu $ekilde çıktı diye bir anda 
bitti mi?

Böyle bir $ey olmadı&ına ve dertler seçimden evvel mevcudoldu&u gibi seçim-
den sonra da ve hattâ artarak devam etti&ine göre, bizim en tabiî vazifemiz bunu bu 
kürsüye getirmektir. Bunu Sayın Demirel’in yadırgamamaları icabeder.

Seçim sonuçlarında Adalet Partisi, biraz evvel arz etti&im gibi, seçime katılan 
seçmenlerin %46,5’unun reyini aldı diye personel dâvası çözüldü mü ki, personel 
dâvasını getirmiyelim mi? !hracat dâvası halledildi mi ki, %46,5 rey alındı diye ih-
racat meselesinde rakamlara dayanarak ve kendi imzalarını ta$ıyan belgelerden ra-
kamlar naklederek bu mevzuu burada seviyeli ve ciddî bir $ekilde münaka$a etmek 
hakkından mahrum olalım?

Ben bu mantı&ı katî surette tasvibetmiyorum ve “seçimden önce bu meseleler 
konu$uldu&una göre, artık bunları bu kürsüye getirmek caiz de&ildir” tarzında bir 
dü$üncenin hiçbir mantıki esasa dayanmadı&ını ifade etmeye kendimi mecbur his-
sediyorum.

“Milletin hakemli&ine razı olmıyacak mıyız?” buyuruyorlar.

Arkada$larım, konu$tu&umuz, Güven Partisi olarak ortaya koydu&umuz mese-
lelerle ciddî, seviyeli bir $ekilde ortaya koymaya çalı$tı&ımız ve Sayın Erez’in bütçe 
konu$malarında “gerçekleri dile getirdiler” diye konu$masına ba$larken ifade etti&i 
bu hususları ortaya koymak hakkımız yok mu?

Milletin hakemli&ine itiraz etmek de&il bu. Biz milletin hakemli&ine razı ol-
du&umuzu seçimlerden evvel söyledik, seçimler boyunca söyledik, seçimlerden 
hemen sonra söyledik ve burada seçimlerden sonra Sayın Demirel Hükümeti ku-



ruldu&u zaman, “Millet sözünü söylemi$tir, seçimlerin me$rulu&u ve millî iradenin 
hüküm sürmesi üzerinde münaka$a kabul etmeyiz” diye ifade ettik. Biz milletin de 
reyine saygılıyız, Yüce Meclisin de reyine saygılıyız, ama Sayın Demirel’e rey ver-
memi$ olan %53 seçmen vatanda$ millet de&il midir ki, “milletin hakemli&ine razı 
de&il misiniz?” diye rakamla ortaya konmu$ tenkidleri cevaplıyorlar? Bütçeye ret 
oyu veren Meclis ço&unlu&u millet iradesinin temsilcisi de&il midir ki, bu bütçeye 
ret oyu vermi$, kırmızı oy vermi$ Meclis ço&unlu&una ra&men “benim rakamlarım 
do&rudur, hakemli&e razı olmuyorsunuz” diyorlar?

Bu mantıktan hareket ederek ortaya koydu&umuz meselelerin hiçbirini hallet-
mek mümkün de&ildir. Meseleleri kendi ölçüleri ve sınırları içinde ele alıp ciddiyet-
le bir iktisatçı göziyle incelemek lâzım.

Sayın Demirel bir ba$ka umumi tenkidde bulundular, mevzulara girmeden ev-
vel, tenkidler nasıl olmalı, muhalefet nasıl muhalefet yapmalı konusunda. Bu arada, 
“muhalefet partileri söz konusu ettikleri meseleleri nasıl halledeceklerini millete 
söylemi$lerdir. Biz de söyledik” dedikten sonra, “muhalefet bizi kendi programına 
göre tenkid ederse, seçimin, yeni bir emanet almı$ olmanın mânası kalmaz” dediler. 
Yani, demek istiyorlar ki, Hükümet, iktidar partisi bir program söylemi$, muhalefet 
bir program söylemi$, millet hakem olmu$ ve emaneti seçimle bize vermi$. "imdi 
bu muhalefet partileri kalkar da bizi kendi programlarında savundukları görü$lere 
dayanarak tenkid ederlerse seçimin mânası kalmazmı$. Nasıl $ey bu arkada$lar? Bir 
muhalefet partisi, seçimi Sayın Demirel kazandı diye kendi programını rafa kaldırıp 
tenkidlerini ba$ka bir programa göre yapamaz ki. Elbette ki, her muhalefet partisi 
kendi inandı&ı görü$lere ve kendi programına dayanarak ten-kid yapacak. Bunda 
seçime itiraz etmek veya emanetin seçimle size verildi&ini reddetmek mânasını çı-
karmayınız. Her muhalefet partisi kendi programına dayanarak ve kendi programı 
açısından sizin icraatınızı ve tutumunuzu de&erlendirip tenkid etmek hakkına sa-
hiptir, vazifesiyle mükelleftir.

Kaldı ki, de&erli arkada$larım, Güven Partisinin yaptı&ı tenkidler; bir, kendi 
programımız açısından yaptı&ımız tenkidlerdir. !ki, bizzat Sayın Demirel’in imza-
sını ta$ıyan yıllık programları ele almak suretiyle, Sayın Demirel’in kendi imzasını 
ta$ıyan taahhütlerini, va’itlerini yerine getirmedi&ini, yani kendi Resmi Gazete-
sinde yayınlanan programını tatbik etmedi&ini ifade eden tenkidlerdir. Bu itibarla 
umumi tenkidler arasında bize tevcih ettikleri bu sözlerin de bir mesnedi yoktur. 
Hem kendi programımıza göre tenkidde haklıyız, hem de tenkidlerimizin önemli 
bir kısmını, daha çok sizi uyarıcı olur ümidiyle, bizzat imzanızı ta$ıyan programlar-
dan cümleler okuyarak ortaya koyduk ve kendi programınızla va’detti&iniz hususla-
rı yıllar boyu yerine getirmedi&inizi bir bir vesikalarla açıklamaya çalı$tık.

Sayın Demirel bir de konu$masının genel kısmına da kartezyen dü$ünceden 
bahsettiler. Kartezyen dü$ünce yani, mantıklı dü$üncedir. Kartezyen dü$ünce 
büyük Fransız feylozofu Descartes’in görü$lerinden mülhem dü$ünce tarzıdır. 
Descartes’in çok me$hur bir sözü vardır. Bu söz, “Sa&duyu, dünyanın en e$it $ekilde 



da&ıtılmı$ $eyidir” $eklindedir ve gerçekten do&rudur. Dünyada hiçbir $ey sa&duyu 
kadar âdil ve e$it $ekilde da&ıtılmamı$tır.

Büyük Ziya Pa$a aynı görü$ü çok güzel söylemi$:

“En ummadı&ın ke$feder esrarı derunun, Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sa-
nırsın?”

Okur-yazar de&ildir ama sa&duyusu vardır. (C.H.P. ve G.P. sıralarından alkı"lar) 
Descartes’in söyledi&i gibi, dünyada tahsil imkânına kavu$mamı$, okuma-yazma 
imkânına kavu$mamı$, iktisat okumamı$, istatistik ilminin derinliklerine nüfuz 
etmemi$ insan dâhi, çok âlimane bir $ekilde ortaya konulan ekspozenin, bir izahın 
içinde ciddi bir mantık bo$lu&u varsa, sa&duyuya ters gelen bir nokta varsa, bunu 
hemen çözüp çıkarmakta mahirdir. Demokrasiye inancım, Güven Partisi progra-
mında ifade ederken, sa&duyunun tahsil ve diploma i$i olmadı&ını belirtmi$tir. 
Kartezyen dü$ünceye, yani sa&duyunun en iyi da&ıtılmı$ $ey oldu&una inandı&ımız 
içindir ki, milletimizin sa&duyusuna inandı&ımız içindir ki demokrasiye taraftarız.

Bu demek de&ildir ki, meseleleri, iktisadi meseleleri rey hasebiyle konu$aca&ız. 
E&er fındık fiyatını gidipte Giresun’da veya pamuk fiyatını Adana’da, Antalya’da 
tesbit ederken, Adana’da Adalet Partisi $u kadar oy aldı, Halk Partisi, Güven Partisi 
$u kadar oy aldı, o halde pamuk fiyatı bakımından falan adayın söyledi&i do&ru, 
falan adayın verdi&i rakamlar yanlı$ dersek i$in içinden çıkamayız. Fiyatların han-
gisinin do&ru oldu&unu rakamlar söyler, istatistik cetvelleri vardır, buna bakılarak 
konu$ulur. Bu itibarla meseleleri, seçimi biz kazandık, o halde bırakın bu lâfları, 
tarzında özetlemeye mahal yoktur. (A.P. sıralarından gülmeler)

Tebessüm ediyorsunuz, ama aslında tebessüm etmeniz benim didik didik bâzı 
mantık zaaflarım ortaya koymamdan do&uyor. Çünkü arkada$lar, tatlı tatlı bu mü-
naka$aların hangi usul içinde yapılması lâzımgeldi&ini arza çalı$ıyorum.

"imdi Sayın Demirel’in bir ba$ka önemli çeli$mesi: Buyurdular ki, “Efendim, 
bu Hükümet yeni bir Hükümettir. Yeni bir ekip seçimlerden sonra i$ba$ına geldi.” 
Ve aynen dediler ki, “Son üç dört aydır yeni Hükümetin kuruldu&undan bu yana 
yaptı&ımız icraatı tenkid ederseniz buna bir diyece&imiz yok, ama muhalefet par-
tileri çıktılar, “Bilhassa bizi kasdettiler; çünkü biz galiba daha çok iktisadi ve sosyal 
konular üzerinde durarak bu be$ yıllık devreye ait rakamlar vermi$tik” bu be$ yıllık 
devreyi ele almak suretiyle be$ yılın bilançosunu tekrar getirdiler, Canım seçim geç-
ti bunun üzerinden.” dediler. Seçimin bu münaka$alara sünger çekemiyece&ini arz 
etmi$tim.

De&erli arkada$larım, muhalefet partilerinin son be$ yıllık rakamları huzuru-
nuza getirerek ihracat konusunda, dı$ ödemeler dengesi konusunda, hayat pahalı-
lı&ı konusunda ve ba$ka konularda tenkid yapmaya hakkı yoktur da, Sayın Demirel 
bu kürsüde kendi bilançosunu anlatırken meselenin bir ba$ka yönüne tartı$mayı 
kaydırarak rakamlar sayıp dökerken hepiniz dikkat buyurmu$unuzdur, 1965-1969 
arası diye hep be$ yıllık rakamlar verdiler. Yani Feyzio&lu be$ yıllık rakamları verin-
ce olmaz, üç dört aydan konu$un, denir. Ama kendileri burada Hükümeti savunur-



ken yeni Demirel Hükümetinin hesabını vermiyorlar, be$ yıllık devrenin rakamla-
rını sayıp döktüler. Bu da gayet tabiidir arkada$lar ve ba$ka türlü de olmaz zaten. 
Hattâ Sayın Demirel konu$malarının ba$ında, “bırakın üzerinden seçim geçen eski 
devreleri” diye ifade etmi$ oldukları halde, üzerinden ne seçimi, bir seçim de&il, be$ 
on seçim geçen devrelere, taa 1923’lere kadar uzanarak geçmi$ devre ait pek çok 
rakamlar verdiler, pek çok mukayeseler yaptılar. O halde kendilerinin sahibolduk-
ları bu hakkı, lütfedip Anayasa maddesini burada hatırlattılar, demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsuru olan muhalefet partileri de kullansınlar. Biz bu rakamları kul-
lanmaya devam edece&iz Sayın Demirel.

Sayın Demirel bir ba$ka beyanda bulundular, dediler ki; “Yaptıkları tenkitler, 
eski tenkitlerinin aynı” Aynen bunu ifade ettiler. “Bu kürsüye getirdikleri tenkid-
ler, eskiden beri yaptıkları tenkidlerin aynıdır.” Ne yapalım, Hükümetin çehresi de-
&i$meyince, o çehreye tutulan ayna daima aynı gerçe&i gösterirse kabahat bizim 
de&il ki... (C.H.P. ve G.P. sıralarından alkı"lar) Biz gerçekleri, bizzat imzanızı ta$ıyan 
rakamlarla ortaya koymaya çalı$ıyoruz. !zin verirlerse kendilerinin çok çok tatlı, 
hakikaten çok güzel bir nükte ile belirtmi$ oldukları bir nokta vardı, saç konusu ile 
ilgili; ayna tutulur, saçlı ise saçlı gösterir, saçsız ise saçlı gösterir, saçsız ise saçsız... 
Sayın Demirel, çehre de&i$meyince oldu&u gibi gösterir.

“Sanki dört yıllık icraatımızı millet önünde didik didik etmemi$ler gibi” buyur-
dular.

Dört yıllık icraatın millet önünde konu$ulmu$ olması, Türkiye’nin bugün bir 
dı$ ödeme sıkıntısı varsa, Türkiye’nin bir ihracat dâvası varı$a, Türkiye’nin bir per-
sonel dâvası varsa, Türkiye’nin bir !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin düzenlenmesi 
dâvası, bir mahallî idareler maliyesi, bir vergi adaleti, bir tarım kalkınması dâvası 
varsa, icraatınızın seçimlerde didik didik edilmi$ olması bu konu$maların burada 
tekrar konu$ulmasına engel te$kil etmez. %46,5 oy hiçbir bakımdan bu mevzuların 
konu$ulması için bir yasak perde çekmeye yetmez. Yani bir ba$ka ifade ile seçimi 
kazanmı$ olmak hiç bir konuda hiç kimseyi sütten çıkmı$ ak ka$ık halline getirmez 
ve geçmi$ bütün icraatının Meclis önünde konu$ulmaması gibi bir duruma sürük-
lemez. Bu herkes için böyledir, Sayın Demirel için de böyledir, ba$kaları için de böy-
ledir.

Buyurdular ki, “Biz mümkün olanı yaptık, yapmadıklarımız mümkün olmıyan-
lardır.”

De&erli arkada$larım, hakikaten bir Hükümet adamı için yapılması mümkün 
olanla olmıyanı ayırmak son derecede önemli bir konudur. Bir Hükümeti memle-
ketin her dâvasını kısa bir zaman süresi içinde kökünden ve tamamiyle halletmedi 
diye tenkidetmek objektif olmaz, haklı olmaz. "üphesiz belli zaman süreleri içinde 
yapılması mümkün olan $eyler vardır, yapılması mümkün olmıyan $eyler vardır. 
Ama Sayın Demirel burada da bizim tenkidimizi hafifçe kenarından dola$arak ce-
vaplandırdılar. Çünkü biz yapılması mümkün olmıyan $eyleri niye yapmadınız diye 
Hükümeti ten-kidetmedik. Tam aksine, Hükümetin “yapaca&ım” diye vadetmi$ ol-



du&u $eyleri yapmadı&ını vesikalarla ortaya koyarak tenkidettik. “Yapılması müm-
kün olanı yaptık; yapmadıklarımız, yapılması mümkün olmıyanlardır” diyorlar. 
Yapılması mümkün de&il idiyse, neden yıllık programlarda veya resmi beyanlarda, 
hem de bir defa de&il, birçok defa yapılması mümkün olmıyan bu $eyleri vaid bu-
yurdunuz diye muhalefet size sormakta haklıdır.

“Bizi plân disiplinine uydunuz diye tenkidedemezsiniz” diyorlar.

Plân disiplinine uydunuz diye tenkidetmedik, arkada$lar. Plân rakamlarını 
verdik, plân hükümlerini naklettik ve “$u icraat veya $u gerçekle$me plân hedefi-
ne aykırıdır, plânda yapılmı$ olan va’de aykırıdır, plân disiplinine aykırıdır”, dedik. 
Kaynakların da&ılı$ını tahlil ettik; plânın söyledi&inden ba$ka türlü da&ılmı$. Sek-
törler arası da&ılım plânın emretti&i $ekilde olmamı$, bunu belirttik.

"imdi, bunu belirtince “plân disiplinine uydunuz diye bizi tenkidedemezsiniz” 
cevabı, bizim tenkidimizin bir cevabı de&ildir. Dikkatimden kaçtı da, buna benzer 
bir tenkid yapıldıysa onu bilmem. Yalnız açıkça biz, plân hükümleriyle çatı$an, plân 
hedefleriyle çatı$an noktaları belirttik ve zannediyorum ki, bunun dı$ında bir söz 
söylenmedi, bugün.

“Dâha uzun yıllar yapılması mümkün olmıyan $eyleri istemektedirler.” dedi-
ler. Daha uzun yıllar yapılması mümkün olmıyan $eyleri istemi$iz. Burada Sayın 
Ba$kanın daha sarih olmaları icabederdi. Meselâ “"u noktada - hem de muhalefet 
diye umumi söylemeden - $u siyasi partinin sözcüsü $unun yapılmasını talebettiler. 
Halbuki bu, uzun yıllar gerçekle$mesi mümkün olmaz. Ütopik bir taleptir. Bu devre 
içinde yapılması mümkün olmıyan bir i$tir.” demeleri icabederdi.

"ahsan benim bu kürsüye getirdi&im konuların hemen tümü bizzat Sayın 
Demirel’in imzasını ta$ıyan resmi belgelerde yapılaca&ı va’dedilmi$ olan i$lerdir. 
Hattâ birçokları yılın içinde, bâzıları yılın ilk yarısında gerçekle$tirilece&i imzalariy-
le taahhüt altına alınmı$ olan i$lerdir. Bunları bir bir naklettim. O halde yapılması 
mümkün olmıyan, çok uzun zamanda yapılması mümkün olmıyan $eyleri istediler, 
demek haklı bir cevap de&ildir.

E&er, bunlar, yapılması mümkün olmıyan, daha uzun yıllar yapılması mümkün 
olmıyan $eyler idiyse neden programınıza, “yılı içinde bunları yapaca&ız” diye yaz-
dınız sualini muhalefet haklı olarak sorar.

Sayın arkada$larım, Sayın Demirel, “Burada yapılan siyasi konu$malarla plân 
mefhumu arasında çatı$ma var” buyurdular.

Plân fikrine kafasiyle, yüre&i ile inanmı$ bir insan olarak böyle bir kusuru is-
tiyerek i$lemem. Yani plân mefhumuna zıt dü$ecek bir tenkidi bilerek ve istiyerek 
yapmam. Hakikaten plânlı kalkınmanın, demokratik plân tekni&ine dayanan kal-
kınmanın Türkiye için zaruri oldu&una inanıyorum.

Diyorlar ki, “kaynaklar yetti de bu i$leri yapmadık mı? Daha çok kaynak ya-
ratmak kabildi de kaynak yaratmak için gerekli gayreti göstermedik mi?” ve dönüp 
“Niye yüz milyarı kullanmadınız der gibi tenkidler yapıyorlar...”



Arkada$lar, ne yüz milyar sözü ettim, ne buna benzer bir rakam söyledim. 
Konu$mamın ba$ında arz etti&im gibi Sayın Demirel bizim a&zımıza bâzı sözleri 
yerle$tiriyorlar. Ondan sonra bu sözleri biz söylemi$iz gibi cevap veriyorlar. Biz, 
sizin va’detti&iniz $eyleri dökerek bunları niye yapmadınız diye sorduk. Plâna $u 
noktada niçin uyulmadı diye sorduk, plâna niçin uydunuz demedik. Plânla çatı$an 
bir tenkid yapmadık ve hele buyurdu&unuz gibi, neden bu devrede yüz milyarlık ya-
tırımı 2 senede yapmadınız tarzında elbetteki hiçbir dayana&ı olmıyacak bir tenkidi 
biz telâffuz etmedik. Söylenmemi$ bir sözü söylenmi$ farzedip cevap vermek kolay 
bir tekniktir, ama ömürlü bir teknik de&ildir.

Bu kaynaklarla daha fazlası yapılabilir miydi? Kanaatimizce evet. Türkiye’de, 
resmi hayatta israf var mıdır? Kanaatimizce evet ve bu kanaatta oldu&umuzu daha 
geçen dönemde Yüce Meclise resmi hayatta israfı önlemek üzere alınacak tedbirle-
ri tesbit edecek bir Ara$tırma Komisyonu kurulmasını talebetmek suretiyle ifade 
ettik. Bu dönemin ba$ında Meclis açılır açılmaz, bu dönemin ilk haftasında Yüce 
Meclise israfla mücadele konusunda ara$tırma yapılması için bir teklif getirdik ve 
Yüce Meclisin ço&unlu&u, iktidar kanadı dahil, Tür-kiye’de resmi hayatta bir mik-
tar kaynak israfı oldu&unu ve bunun üzerinde çalı$ma yapmanın faydalı olaca&ını 
kabul ettiler ki, bu ara$tırma önergemiz ittifaka yakın bir $ekilde Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar oldu. Resmi hayatta kaynak israfını önleyici tedbirleri ara$tırmak 
üzere bir Meclis Komisyonu çalı$maktadır.

Bu komisyonun yapması lâzımgelen $ey, kanaatimce çuvalın dibindeki patlak-
ları bulup dikmek. Çuvalın dibi delik oldu&u takdirde yukardan ne kadar doldursa-
nız, çuval dolmak bilmez.

(Foto muhabirlerinin Adalet Partisi sıraları arasında bir milletvekilinin foto#rafını 
çekmesi üzerine)

AL" TURANLI (Adıyaman) — Burası stadyum mu, burası foto&raf sutüdyosu 
mu, devamlı olarak resim çekiyorlar?

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla)— Sayın Ba$kan ifade buyurmu$lardı, ye-
mek sonu celselerinin biraz böyle cilveleri vardır. !zin verirseniz devam edeyim, 
arkada$lar.

“!ktidar kendi taahhütleriyle ba&lıdır buyurdular. Bize verdikleri genel cevap-
ta, “iktidar olarak biz kendi taahütlerimizle ba&lıyız.” buyurdular. Bizim de verece-
&imiz cevap; ke$ke bu taahhütlerinize sadık kalsaydınız. Biz de sizi kendi taahhüt-
lerinizle ilzam ederek, kendi taahhütlerinizi yerine getirmedi&iniz için tenkidler 
yaptık.

“Vadetmedi&imiz $eyleri yapmadık diye tenkid ediyorlar bizi.” buyuruyorlar. 
Biz, sizi vadetmedi&iniz $eyleri yapmadınız diye tenkid etmedik... Misâller veril-
mek suretiyle vadetti&imiz halde yapmadı&ımız için tenkid ettik. O halde bu genel 
kısımdaki cevaplar, görüyorsunuz ki, birer birer ele alındı&ı zaman bize cevap te$kil 
edecek mahiyette de&ildir.



Bu arada ba$ka bir siyasi partinin yapmı$ oldu&u bâzı vaitleri altalta sıralayıp, 
“Biz bunları elbette yapamazdık” cevabını bize verilen cevaplarla karma$ık olarak 
ifade buyurdular. Aslında, bahsettikleri hususlarda bizim kendilerine tevcih edil-
mi$ bir tenkidimiz yok idi. Bahsettikleri vaitleri seçimlerde bize de yapmayı uygun 
görmedik. Çünkü Devlet imkânlarının bu vaitleri gerçekle$tirmeye müsaidolmadı-
&ını pekâlâ bildi&imizden bu çe$it vaitlere netice almak yoluna gitmedik.

Sayın Demirel, “Muhalefet partileri kanun teklif etme durumundadır, ama ik-
tidar bunları kabul etmiye de mecbur de&ildir.” dediler ve benim bâzı kanun tek-
liflerimizi bu kürsüden hatırlatmı$ olmamı âdeta kınıyarak, “Yaparsanız bu kanun 
tekliflerini, ama biz bunları kabule mecbur de&iliz.” dediler. Arkada$lar, elbette ka-
bule mecbur de&ilsiniz. Ama izin verirseniz biraz lâtife ile arz edeyim; reddetmeye 
de mecbur de&ilsiniz... Biz sadece haklıdır diye savunuyoruz. E&er sizi bu kanun 
tekliflerimizin haklı oldu&una inandırabilirsek, kabul buyurmanızı rica ederek di-
yoruz ki, Do&u’nun kalkınması için $öyle bir teklif getirdik, lütfen kabul buyurun; 
Türkiye’de e&itimde fırsat e$itli&ini sa&lamak için ve fakir ve kabiliyetli gençlere 
okuma imkânını açmak için $öyle bir kanun teklifi getirdik, lütfen kabul buyurun. 
Bunlar, aslında kalkınma plânımızın temel felsefesine de uygun tedbirlerdir.

Bundan dolayı bir muhalefet partisini kınamak için de&il; çünkü bizim muha-
lefet anlayı$ımız sadece dertleri söylemek de&ildir. Dertleri sömürmek hiç de&ildir. 
Derdi söylerken muhalefet partisinin elinden geldi&i kadar bu derdin reçetesini de 
söylemeye, ilâcını da söylemeye sürüklenmesi ve buna mecbur olması Türkiye’de 
siyasi münaka$aların seviyesini elbetteki yükseltecektir. O halde bir muhalefet par-
tisi olarak biz derdi söyledikten sonra bunun ilâcı ve tedavi yolu olarak $öyle bir ka-
nun teklifi sunduk dedi&imiz zaman, bu bir muaheze ve tenkid konusu olmamalı. 
Derdi de, derdin tedavi yolunu da beraber söylemi$ler diye bilâkis daha sempati ile 
kar$ılanmalı. Çünkü yapıcı tutumun bu oldu&una inanıyoruz.

De&erli arkada$larım, hiç istemiyerek Sayın Ba$bakanın konu$maları sırasında 
müdahale etti&im bir nokta oldu. Genelle$tirerek, umumi $ekilde: “Bunlar, masrafa 
daima evet, kayna&a daima “hayır derler” Buyurdular. De&erli arkada$larım, bize 
tevcih edildi&i zaman haklı bir tenkid de&ildir. Aslında Sayın Demirel sizin partiniz 
de muhalefete bulundu ve gerçek $udur ki, muhalefet partileri vergi kanunlarının 
kar$ısında bir miktar tenkid yaparlar, iktidarlardan biraz daha fazla yeni vergi ka-
nunları kar$ısında muhalefet partilerinin direnmesi Türkiye’ye has bir hâdise de 
de&ildir. Ama Güven Partisi olarak bizim plân ilkelerine uygun olarak getirilecek 
vergi kaynaklarını destekliyece&imizi bu kürsüden açıkça ifade etmi$ oldu&umuzu 
Sayın Demirel’in unutmu$ olmasına ihtimal vermiyorum.

Kalkınma plânı müzakere edilirken, birçok yerlerinde de&i$tirgeler verdi&i-
miz, tenkidler yaptı&ımız Kalkınma Plânının 105 ve 109’uncu sayfalarında yer alan 
yeni finansman hükümleriyle, vergi reformuyla, vergi adaletini sa&layıcı tedbirlerle 
mutabakat halinde oldu&umuzu açıkça ifade etmi$imdir. Zabıtları i$hadederek arz 
ediyorum. Kalkınma Plânının bu vergi tedbirleriyle ilgili hükümlerinin son derece-



de haklı, yerinde ve muhterem uzmanlar tarafından çok dikkatle hazırlanmı$ olan 
tedbirler oldu&unu ifade etmeyi o zaman vazife saymı$tım.

1968 ve 1969 bütçe tenkidlerinde biz Hükümete, “Neden vergi getiriyorsu-
nuz?” demedik. “Neden plânda yazılı olan bu vergi ıslahatını yapmıyorsunuz, ne-
den Kalkınma Plânının 105 ve 109’ncu sayfalan arasında yer alan birtakım yeni 
vergi tedbirlerini, ama sıhhatli tedbirleri getirmiyorsunuz?” dedik. Getirdi&iniz 
vergi tedbirleri, bizzat kendi imzanızı ta$ıyan ve Yüce Meclisin karariyle kabul edil-
mi$ olan Kalkınma Plânına aykırı olursa, bunu tenkid etmemize izin verin. Bunu 
tenkid etmek vazifemiz. Kalkınma Plânına uygun olan, burada samimiyetle savun-
du&umuz görü$lere, iktidarın bu teklifini destekliyerek savundu&umuz görü$lere 
uygun istikamette vergi ıslahatı yapmadınız. Plân yapıldı, vergi ile ilgili, malî ısla-
hatla ilgili hükümleri %90’iyle rafa kaldırıldı, tatbik edilmedi. Hem Hükümet prog-
ramının tenkidinde, hem bütçe tenkidinde bu sayfalara âtıf yapmak suretiyle ve 
bâzı pasajlar okumak suretiyle Kalkınma Plânının vergi ile ilgili tedbirlerini Meclise 
getirdi&iniz için biz Hükümeti tenkid ettik. O halde, muhalefet vergiye hayır, ama 
masrafa evet der tarzında bir genelleme ile cevaplamanız isabetli de&ildir.

Görülüyor ki, arkada$lar, mevzuların içine birer birer girmeden, sektörlere, 
ihracat, turizm ve saire gibi konulara birer birer girmeden genel mahiyette bize 
tevcih edilmi$ olan bu iddiaların ve tenkidlerin hiçbirinin mesnedi yoktur, mantı&ı 
yoktur, haklılı&ı yoktur.

Sayın Demirel, haklı olarak ümit faktörünün, ümit unsurunun kalkınmadaki 
rolüne temas ettiler. Ümit olmayınca bir memlekette kalkınmanın heyacanı aza-
lır. Do&rudur. Ama biz G.P. olarak $una inanıyoruz ki; haklı ve seviyeli tenkidler, 
ciddî rakamlara dayanan, demagojiye sapmıyan haklı tenkidler memlekette ümit 
faktörünü azaltmaz, demokratik murakabe ümidi kaldırmaz, Hükümet de&i$ikli-
&i memlekette ümitleri söndürmez. Ço&u zaman, muhalefet görev yapmadı&ı ve 
demokratik yoldan hiçbir alternatif bulunmadı&ı, demokratik yoldan halkın bâzı 
$ikâyetlerini dindirmiyen bir Hükümet de&i$tirilemedi&i zaman belki ümit faktörü 
söner de, ciddî bir murakabe sonunda Meclis gerekli murakabe vazifesini yapar ise 
ve zaman zaman demokrasilerde tabiî olan nöbet de&i$ikli&i olursa ümit sönmez. 
Bunu bir felâket olarak görmemeye Türkiye’nin alı$ması lâzımdır; bunda bir felâket 
yoktur. Ümidi söndüren $ey demokratik murakabe usullerinin istemeyi$idir. Mec-
lisin murakabe vazifesini zamanında ve yerinde yapmadı&ı kanaatinin yayılmasıdır 
ki ümidi söndürebilir. Yoksa haklı ve seviyeli tenkidlerin ümit söndürme rolü ola-
maz.

Sayın Demirel hatırlıyacaklardır ki, bu kürsüde demokratik rejimin, kalkınma-
yı ve sosyal adaleti gerçekle$tirmek için en emin, hattâ tek isabetli yol oldu&unu de-
vamlı olarak savunmu$uzdur. Bugünkü konu$mamızın ba$ında buna geni$ bir yer 
ayırmayı vazife saymı$ızdır ve Türkiye’de son Hükümet buhranı sırasında ümitleri 
kırıcı birtakım ne$riyat kar$ısında G.P. olarak ümitlerin kırılmaması için, demokra-
tik rejim içinde her buhranının çözüm yolu vardır, bazan buhranlardan ve çalkan-



tılardan bir memleket için daha güzel yarınlar do&ar, diye ümidi ya$atmaya, ümidi 
artırmaya bilhassa itina etmi$iz, gayret etmi$izdir.

Muhterem arkada$larım, “iktisadi konularda Feyzio&lu’nun sözlerinin hepsine 
cevap verdim.” buyurdular. Aslında bir kısmına hiç cevap buyurmadılar, bir kısmı-
na ise cevap vermi$ olmadılar. Temas ettiler, ama bizim tenkidlerimizin yanında 
dola$arak ve bizim tenkidlerimizin esasını bir tarafa bırakarak bâzı cevaplar vermi$ 
göründüler.

Kalkınma hıziyle ilgili olarak bâzı beyanları oldu. Bu beyanların bize mütevec-
cih oldu&unu sanmıyorum. G.P. Devlet istatistik Enstitüsünün yayınlamı$ oldu-
&u kalkınma hıziyle ilgili rakamları bu kürsüye getirip münaka$a etmemi$tir. Bu 
idarenin içinde ve ba$ında çalı$an arkada$larımın hakikaten dürüst, vatansever, 
milliyetçi ve gerçekleri oldu&u gibi ak-setirmeyi meslek ahlâklarının icabı sayan in-
sanlar olduklarını çok yakından bilirim. Kendileriyle beraber çalı$mak $erefine nail 
oldu&um için bilirim. Elbette ki Türkiye’de millî gelir rakamları en modern usullerle 
hesaplanmıyor. Türkiye’de millî gelir hesaplarımızın ıslaha muhtaç noktaları var-
dır. Metotlarımızı ba$ka yan usullerle tamamlamaya ve bulunan rakamları kontrol 
etmeye ihtiyaç vardır. Bunun tekni&ine girecek de&ilim. Ancak maksatlı olarak her 
hangi bir rakam $i$irmesinin 1969, 1970 Türkiye’sinde Devlet !statistik Enstitüsü 
bünyesi içinde vukubulabilece&ini asla aklımızdan geçirmeyiz ve böyle bir iddiamız 
hiçbir zaman olmamı$tır.

Sayın Demirel’in global kalkınma hızı ile ilgili olarak verdi&i rakamlar vardır. 
Benim bunlara itiraz etti&imi kim duydu? 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait 
global kalkınma hıziyle ilgili rakamları münaka$a etmedik ki, bu global kalkınma 
hızı rakamlarını alt alta koyarak ve ortalama çıkararak likidimize cevap vermek 
mümkün olsun.

“Rakamlar hatalı diyorsanız söyleyin” dediler. Bu rakamların hatalı oldu&unu 
söylemedik. Hattâ imzalarını ta$ıyan rakamların hiçbirinin hatalı oldu&unu iddia 
etmeden, kendi imzalarını ta$ıyan bu rakamları %100 gerçek diye kabul ederek, 
gerçek saydı&ımız bu rakamlar üzerinden yürüyerek tenkidler ve tahliller yaptık. Bi-
zim söyledi&imiz $ey, kalkınma hızının sektörlerarası da&ılı$ıyla ilgiliydi. Türkiye’de 
ula$tırma, konut, in$aat, hizmetler gibi birtakım sektörlerde, ticaret sektöründe 
Plânın öngördü&ü hedefin çok üstünde bir kaynak kullanma ve geli$me vardır. 
Buna kar$ılık ba$ka sektörlerde Plânın öngördü&ü ölçüde kaynak kullanılmıyor ve 
Plânın öngördü&ü ölçüde geli$me sa&lanmıyor; yani kalkınma hızının sektörlere 
da&ılı$ı plân hedeflerine tamamiyle uygun de&ildir, dedik. Bunun neresine cevap 
veriyorsunuz Sayın Demirel? 1969 programını, 1970 programını lütfen okuyunuz, 
kendi imzanızı ta$ıyan belgeleri okuyunuz. Kendi imzanızla bu gerçe&i siz ifade ve 
kabul etmi$inizdir. Reddi mümkün de&il ki bunun, rakamlar meydanda, plânın tes-
bit etti&i hedefler meydanda, rakamlar meydanda.

Dört yıllık rakamların toplamı alınmak sureciyle 1966 ve 1969 yılları arasında, 
(1966 ve 1969 dâhil) dört yıllık bir dönemde büyüme hedefi plâna göre %40 idi, 



büyüme %64 olmu$ burada. Ticaret ve hizmetlerde %29 yerine %38 olmu$. Konut-
ta %28 olması lâzım Plâna göre, çünkü iktisadi mânada çok prodüktif veya birinci 
plânda prodüktif bir sektör de&ildir. Kaynaklarımızın, geli$en bir memleket oldu-
&umuzdan dolayı, daha prodüktif sahalara yatırılması için in$aat ve konut sektö-
ründe yatırımları frenlemek, kalkınma hızını frenlemek zaruretini plân kabul eder. 
Yüzde 28 olması lâzım dört yıllık toplamın, %62 olmu$, in$aatta %40 olması lâzım, 
%85 olmu$tur. Buna kar$ılık tarıma bakıyorsunuz hedefin çok altında. Sanayie ba-
kıyorsunuz, dört yıllık bir devrede bir yıl plân hedefine varılmı$, bir yıl yakla$ılmı$, 
iki yıl varılmamı$. Ama bilhassa tarımda üzerinde durulması gereken ciddî bir me-
sele vardır. Bunu inkâr etmek mümkün de&il.

"u halde muhterem arkada$larım, bu müzakereler sırasında bizim bu konuda 
ve $imdi birer birer arz edece&im ba$ka konularda rakamlara dayanarak ortaya koy-
du&umuz tenkidler kar$ısında Sayın Ba$bakanın cevap tarzı $öyle olmu$tur.

Biz meselenin çehresini göstermeye çalı$tı&ımız zaman, Sayın Ba$bakan çeh-
renin bir yanını bir unsurunu, gözünü, kula&ını, ka$ını almak suretiyle, projektö-
rü oraya tutmak suretiyle, o sahada bir mühim hamle varsa bunu belirttiler. Biz o 
rakamları tartı$mıyoruz. Ama bizim verdi&imiz rakamları da siz reddedemezsiniz. 
Çünkü bu rakamlar bizzat sizin rakamla-rınızdır.

Sayın Ba$bakan ihracat konusundaki tartı$maya temas ettikleri zaman, “ihra-
cat artmamı$tır diyorlar” dedi. Fakat bereket versin hemen arkasından, kendi kul-
landıkları kelimeyi tekrarlıyayım; kendileri de bir kadir$inaslık göstererek “Sayın 
Feyzio&lu” diye tasrih ettiler, “Sayın Feyzio&lu plân hedeflerine göre artmadı dedi-
ler” diye hemen bir tashih yapma lüzumunu bu noktada hissettiler, bereket versin 
hissettiler. Ba$ka noktalarda oldu&u gibi ilk beyanlarında ısrar etmediler. Evvelâ 
bizim a&zımıza, bir söz yerle$tirdiler, “ihracat artmamı$tır diyorlar” diye; ondan 
sonra hemen düzelterek “Plân hedeflerine uygun olarak artamamı$tır, dedi Sayın 
Feyzio&lu kadir$inas olmak için bunu arz edeyim.” dediler. Arkada$lar, yani bu nok-
tada do&ruyu söyledi&imizi rakamlar bakımından zımmen kabul etmi$ oldular.

"imdi yalnız yine de ihracattaki duraklamayı küçümseyerek ve bunun Türk Hü-
kümetinin tutumuyla veya milletçe almamız lâzımgelen tedbirlerle, milletçe göster-
memiz gereken gayretlerle ilgili yönünü bir tarafa bırakıp, bütün meseleyi götürüp 
elimizde olmıyan dünya konjonktürüne ba&ladılar. Yani yalnız dünya konjonktürü 
$öyle veya böyle seyretti&i için Türkiye’nin bugünkü durumu kar$ımıza çıkmı$ gibi 
ve Türkiye’de alınması gerekli olacak yıllardan beri söz konusu edilen tedbirlerin bir 
önemi yokmu$ gibi meseleyi küçülten ve küçümseyen bir ifade kullandılar.

Arkada$lar, $imdi yine resmi ve hepsi de kendi imzasını ta$ıyan rakamlarla ih-
racat konusunu birinci konu$mamda girmedi&im teferruatiyle fakat çok kısa olarak 
arz etmek istiyorum.

Türkiye’de ihracat artı$ı bakımından iki devreyi net olarak ayırmak mümkün-
dür. Ve bu devreleri ayırırken de her hangi bir parti çizgisi üzerinden ayırmıyorum. 
Çünkü rakamlar parti çizgisi üzerinden ayırmaya zaten müsait de&il. 1964, 1965 



yıllarını alınız. Bunun bir yılı koalisyon Hükümeti devridir, bir yılı A.P. iktidarı 
devridir. 1964, 1965 yıllarında Türkiye’de ihracat ortalama olarak %11,5 artmı$-
tır, yani millî gelir artı$ının bir hayli üstünde ve önünde bir artı$. 1966’dan 1969’a 
kadar gelen (1966 ve 1969 dâhil) dört yıllık devrede ihracatımızdaki ortalama artı$, 
daha evvelki devredeki %11,5’a kar$ılık %4’tür ve millî gelir artı$ının altındadır. 
Millî gelirimizin ortalama %7 civarında arttı&ı bir dönemde ihracatımızın sadece 
%4 civarında bu dönemde bir artı$ göstermesinin üzerine e&ilmek icabeden ciddî 
bir mesele te$kil etti&i tartı$ılamaz.

Plân hedefleri var elimizde ve bir de gerçekle$meler var. Bunların hepsi resmi 
rakamlar, Devlet Plânlama Te$kilâtının yayınladı&ı rakamlar. 1963’te plân hedefi-
nin 20 milyon dolar üstünde ihracat yapmı$ız, 1964’te plân hedefinin 36 milyon 
dolar ötesine a$mı$ız, 1965’te plân hedefini 54 milyon dolar geride bırakmı$ız, 
1966’da plân hedefini 1 milyon dolar geride bırakmı$ız. 1967’den itibaren durakla-
ma kendini belli ediyor, plân hedefi sadece 13 milyon dolar geride bırakabilmi$iz, 
1968 plân hedefinin 44 milyon dolar gerisinde kalmı$ız, 1969’da plân hedefinin 25 
milyon dolâr gerisinde kalmı$ız. 1970 yılında Resmi Gazetede bizzat Hükümetin 
yayınladı&ı rakamlara baktı&ımız zaman görüyoruz ki, Hükümet daha yılın ba$ında 
plân hedefine ula$maktan vazgeçmi$tir. Daha do&rusu bunun mümkün olmadı&ını 
bizzat kendisi de görmü$tür ve plânda tesbit edilen ihracat rakamının altında bir 
yıllık hedef tesbit ederek, daha mütevazı bir hedef tesbit edilerek plân hedefine 
ula$ılamıyaca&ını pe$inen 1970 için de kabul etmi$tir.

"u halde Türkiye’de plân hedefinin üstünde seyreden plânlı döneme girildi&ini, 
1963 yılından 1967 yılına kadar, plân hedefinin üstünde seyreden ihracatın artı$ 
hızı, son yıllarda tedricen azalmak suretiyle plân hedefinin gerisinde kaldı&ı bir va-
kıadır arkada$lar. Bu gerçek ortada dururken, bunu $u veya bu $ekilde meselenin 
yanından dola$arak örtmek mümkün de&ildir.

Bu mevzu, dünya konjonktürüne ba&lı bir mesele olmaktan ibaret bulunsaydı, 
bizzat Sayın Hükümet ihracat dâvasının halli için radikal tedbirler almak gerek-
ti&ini programında ifade etmezdi. Bu mevzu bizim elimizde de&il de sadece dün-
ya konjonktürüne ba&lı bir mesele olsaydı, “!hracat Bankası kurmak suretiyle bu 
dâvayı halledece&iz.” vadini kendileri yapmazlardı. Demek ki, bu alanda yapılması 
mümkün olan $eyler vardır, alınmı$ tedbirler de vardır.

Sınai mamullerin ihracatındaki bâzı artı$lardan bahsettiler. Bunun tarihi tâ 
plânın ilk günlerine dayanır. "imdi aramızda bulunmıyan çok kıymetli bir Devlet 
adamının, hâlen T.B.M.M. üyesi olmıyan de&erli bir arkada$ımızın hazırlamı$ ol-
du&u, ısrarla savundu&u bir kanunla sınai mamullerin ihracatında vergi iadesi yolu 
Türkiye’de açılmı$ ve sanayicilerimize dünya pazarları gösterilmek suretiyle ihracat 
yapınız; “Sizi destekliyece&iz, te$vik edece&iz.” denmi$tir. Türkiye’de sınai mamul-
leri ihracı bakımından, evet, birtakım geli$meler ve hamleler vardır. Ama yeterli 
midir? !$te plân hedefi, i$te gerçekle$en rakamlar... Biz bunu söylüyoruz. Plân he-
definin gerisinde kalmı$ olan bir gerçekle$menin üzüntüsünü duymamak ve bunu 
bu kürsüye getirmemek mümkün de&ildir.



De&erli arkada$larım, Sayın Demirel, yine ifadelerinin bir yerinde, rakamlarla 
ilgili olarak konu$urlarken; “Memleket, plân ölçülerine göre geli$memi$ diyorlar” 
dedikten sonra, “Veya geri gitmi$ diyorlar” dedi. !$te plân hedefine göre geli$memi$ 
demek, geri gitmi$ demektir, anlamına gelen bir söz söyledikten sonra, bizim a&zı-
mıza yine söylemedi&imiz bir sözü yerle$tirdikten sonra bunun cevabını verdiler.

Arkada$lar, plân hedefine uygun olarak, plânın istedi&i ölçüde geli$memi$ ba$-
ka $ey, geri gitmi$ ba$ka $ey. Arasına bunun bir “yani” koymak suretiyle, birbirin-
den çok farklı iki iddiayı aynıymı$ gibi söylemek ve hele biz bunlardan birincisini 
ifade etti&imiz halde, ikincisini söylemi$iz gibi ele alıp cevap vermek, kendilerinin 
konu$malarının ba$ında bu konudaki kıymet ölçüleriyle ilgili olarak ifade ettikleri 
sözlere uygun dü$medi.

Toplam sanayi sektörüyle ilgili olarak rakamlar söylediler. Tarım sektörüyle il-
gili olarak rakamlar söylediler. Bizim de elimizde rakamlar var ve bunlar da resmi 
rakamlar. Kendilerinin burada okudukları rakamlar bâzı yıllara ait, ben de hepsini 
okuyayım, izin verirlerse. Elimde bulunan, 1965 yılından itibaren be$ yıllık icraa-
tı konu$abilelim, kendileri konu$tuklarına göre, bu rakamları bizzat okuduklarına 
göre, üç aylık süreyle biz de sınırlı saymıyalım kendimizi:

1965’te 8,9 sanayi sektöründe hız, 1966’da 10,6; 1967 de 12,3; 1968’de 10, 
1969 için, belki kesin rakam de&ildir. Ama 12 civarında olaca&ını ifade ettiler. Biz 
de söyledik; bâzı yıllarda hedefe yakla$mı$, bir yıl hedefi a$mı$, ama birçok yıllarda 
hedefin altında kalmı$. Tarım sektörü kadar vahim de&il, ama altında kaldı&ı da bir 
gerçek. Plânın hedefi %12, ortalamayı aldı&ınız zaman %12’nin altında bir rakam 
buluyorsunuz ve bunun kümülâtif tesiri, mürekkep faiz $eklinde büyüyen tesiri, 
Türk ekonomisinin sanayi sektöründe plânın istedi&i noktaya ula$maması, buna 
mukabil konut hizmetleri, ticaret gibi sektörlerde plânın istemedi&i ölçüde bir ge-
ni$lemeyi ortaya çıkarıyor. Bunu söylemek bizim tabiî hakkımız, vazifemiz.

Kalkınmanın plân esaslarına göre dengeli olmadı&ı meydanda. Kalkınma 
Plânımızın hedeflerinden biri, ekonominin dı$a ba&lılı&ını biran evvel ortadan kal-
dırmak. Sayın Demirel burada bir tarih söylediler; “Daha 1963 yılında, plânın yü-
rürlü&e girdi&inde, Türkiye’nin 15 yıl müddetle dı$ yardıma muhtacolaca&ı esasen 
kabul edilmi$ti” dediler. Arkada$lar, hafızam beni yanıltmıyorsa, plânın yapıldı&ı 
1962 yılında bu Mecliste Birinci Kalkınma Plânı konu$ulurken, Türkiye’nin 15 yıl-
da de&il, 10 yılda, 1972 yılında ola&anüstü dı$ yardım ihtiyacından kurtulaca&ı ve 
1972’den sonra artık normal ticari krediler, normal muameleler dı$ında Devletten 
Devlete bir ola&anüstü yardıma milletimizin ihtiyaç duymıyaca&ı hesabedilmi$ti.

Ortada bir 1975 rakamı da vardır, ama 1975 rakamı ikinci Plân tatbikatı sıra-
sında ortaya çıkmı$ olan yeni tarihtir. Yani, plân hedefine bu noktada yeteri kadar 
ula$ılamıyaca&ı anla$ıldıktan sonra, tarih geriye do&ru uzatılmı$tır. Bugün birçok 
iktisatçılar, yerli ve yabancı uzmanlar, bu gidi$le Türkiye’nin 1975 senesinde de, 
yani be$ sene sonra da dı$ yardım ihtiyacından tamamiyle kurtulaca&ı iddiasını ka-
bul etmiyorlar. Açık söyliyelim; gidi$ o de&il, ithalât ihtiyacının durmadan kabar-



ması, sanayile$me politikamızdaki bâzı hatalarla ilgili olarak belki de durmadan 
hızla kabarması, buna kar$ılık, ihracatımızın istedi&imiz kadar geli$memesi ve dı$ 
ödeme dengesine tesir eden di&er kalemlerin; yabancı sermaye, turizm, filo gelirle-
ri, deniz ticareti gelirleri v.s. gibi faktörlerin umdu&umuz gibi geli$memesi yüzün-
den, tarih durmadan gerilemekte. Hâlbuki Türkiye’nin ekonomisinin dı$a ba&lılık-
tan kurtulması, yalnız iktisadi bir dâva de&il, siyasi yönleri olan bir dâva.

Türkiye’nin milletlerarası âlemde sesini daha rahat yükseltmesi, siyasi forum-
larda daha iyi münaka$a ve mücadele etmesiyle ilgili çok önemli ve çok hayati bir 
hedef... Biz bu hedefin $evkini, ümidini, heyecanını yüre&inde duyan insanlar ola-
rak, bu mevzudaki gecikmelere ve aksaklıklara dikkati çekti&imiz zaman, bunun 
haksız birtakım tavizlerle kar$ılanmaması icabeder.

Yıllardan beri Türkiye’de bir dı$ ticaret bakanlı&ı kurulması lüzumunu savunu-
yoruz. Hür memleketlere bakıyorsunuz böyle bir bakanlık var. Demirperde gerisine 
bakıyorsunuz, böyle bir bakanlık var. 1930 senesinin, bir $ey satamıyan, fazla bir 
$ey alamıyan Türkiye’sini dü$ünün. Nüfusu 35.000.000 de&il, 15.000.000 civarında 
olan fakir ve istiklâl mücadelesinden çıkalı daha yedi sene geçmi$ olan Türkiye’sini 
dü$ünün. Dünyadaki ba&ımsız milletlerin sayısı bugünkünün 1/3’i kadar olan bir 
devreyi dü$ünün. Milletlerarası GATT gibi, OECD gibi te$kilâtların bulunmadı&ı bir 
devreyi dü$ünün ve öyle bir devirde kurulmu$ olan bir dı$ ticaret dairesi dü$ünün. 
1930’un ihtiyaçlarına göre kurulmu$ bir dı$ ticaret dairesiyle, 1970 Türkiye’sinin 
dı$ ticaret dâvasını halletmek mümkün de&ildir diye. Bütçe Komisyonunda söyle-
dik, burada söyledik. Günün Ticaret Bakanı dedi ki, “Bu mevzu bir te$kilât meselesi 
de&ildir. Ayrı bir bakanlık, ayrı bir te$kilât kurmaya lüzum yoktur. Pekâlâ yapıyo-
ruz, gidiyor...”

Arkada$lar, Türkiye’de bir Ticaret Bakanlı&ı var, do&ru, ama Ticaret Bakanlı-
&ı dı$ ticaret bakanlı&ı de&ildir. Ticaret Bakanı, en basit bir $ey söyliyeyim; ihraç 
maddelerimizin fiyatını tesbit ederken, ihraç maddelerimizle ilgili tedbirler alır-
ken, ihracat konusunu mu dü$ünsün, yerli müstehliki mi dü$ünsün, müstahsilin 
durumunu mu dü$ünsün? Biz Hükümette Türkiye’nin temel dâvası olan ihracat 
dâvasının müstakil bir sahibi olmasının fayda sa&lıyaca&ına kaaniiz, Bir kararname 
mi çıkıyor, bir iktisadi tedbir mi alınıyor; malî, krediye ait, paraya ait her hangi bir 
tedbir mi alınıyor? Dı$ ticaret açısından bunun etkilerini hesabeden, dı$ ticaret açı-
sından müspet, menfi tesirlerini ölçen, bir müstakil kafanın, bir sorumlu insanın 
Bakanlar Kurulunda yer alması lüzumuna inanıyoruz.

Daha evvel de arz ettim; spor i$lerinin önemini inkâr etmiyoruz. Ama arka-
da$lar, Türkiye’nin bir numaralı davasıdır diye bizzat Sayın Ba$bakanın daha bir-
kaç saat evvel bu kürsüde söyledi&i dâvanın, bir numaralı dar bo&azdır, en büyük 
dâvadır diye plâna girmi$ olan dâvanın Bakanlar Kurulunun 23-24 üyesi arasında 
bir müstakil sahibi olmaz mı diye, G.P. olarak mütemadiyen soruyoruz ve söylüyo-
ruz. Demek ki, dünya konjonktörü yanında, Türkiye’de alınması lâzımgelen ted-
birler vardır, organizasyonla ilgili tedbirler vardır, iktisadi tedbirler vardır. Kerem 
buyurun da iyi niyetli tenkidleri hı$ımla veya tezyifle kar$ılamayın.



Sayın Ba$bakan çe$itli noktalarda büyüme rakamları söylediler. Aslında tabiî 
biz bu konularda büyüme olmamı$tır demedik. Bizim a&zımıza yerle$tirilmi$ olan 
cümlede ifade buyuruldu&u gibi, memleket geriye gitmi$tir demedik ki, nasıl ile-
ri gitti&ini, muhtelif sektörlerden rakamlar söyliyerek, uzun uzun saymalarına biz 
sebebiyet vermi$ olalım. Bunu, muhtemelen biz cevap vermek için de&il, ama asla 
haksız görmedi&im, bir hesap verme, bir bilanço yapma ihtiyacı ile ifade ettiler. 
Bizim sözlerimiz belki bunun bahanesi oldu.

Aslında bunları söylemelerini tabiî kar$ılıyoruz; ama insaftan mütalâa edilirse 
arkada$lar, Türkiye’nin hangi devresini alırsanız alınız, buna benzer artan rakam-
lar grafi&ini bulursunuz.

1923’ten ba$lıyarak, 1950’lere kadar geliniz, Cumhuriyetin ilk yılları... 
1923’ten 1950’lere kadar geldi&iniz zaman, bazan âdeta $akulî $ekilde çıkan ga-
yet dik grafikler bulaca&ınız birçok grafikler vardır. Grafi&in çok yatık seyretti&i 
sahalar vardır, do&ru; ama sektörleri seçerek öyle rakamlar ortaya koyabilirsiniz 
ki, Türkiye’de %100, %500, %1.500, %8.000, %10.000 artı$lar göstermek müm-
kündür. 1950-1960 arasını alınız, benzeri rakamları sayıp dökebilirsiniz. 1960’dan 
itibaren 1970’e kadar olan devreyi alınız, böyle rakamlar bulup çıkarabilirsiniz,

Türkiye gibi bir memleket, çok gerilerden ba$lıyan bir memleket, kalkınma 
halinde olan bir memleket, büyüyen bir memleket; elbetteki büyüyen birtakım ra-
kamlara sahibolacaktır. !ster ö&renci sayısını alın, ister falan sahaya yapılan masra-
fı, lira olarak sarfiyatı alın, ister baca sayısını, ne söylerseniz söyleyiniz, her sahada 
Türkiye’de büyüyen rakamlar bulabilirsiniz ve bunlar insanı sevindirir arkada$lar.

Bunun ba$arı hanesine kaydedilecek olanlarını biz tenkidetmeyiz. Dikkat bu-
yurdunuzsa, bizim tenkidlerimizin hiçbiri, yapılmı$ olan müspet i$leri karalar ma-
hiyette olmamı$tır. Bizim a&zımızdan; “Neden falan yerde baraj yapıldı, köstebek-
ler gelir bunu oyar, sonra bu baraj yıkılır, Adana $ehrini su basar” diye bir tenkid 
duymadınız, duymazsınız. Bizim a&zımızdan; “Falan yerde $eker fabrikası neden 
yapıldı? Türkiye’nin ihtiyacı yoktur, çimento fabrikası niye yapıldı veya elektri&e 
Türkiye’nin ne ihtiyacı var, bu elektrik lâzım de&ildi.” sözünü duymazsınız. “Bu ra-
kamları yapmıyalım mıydı? Bu elektrik fazladır diyor musunuz?” buyuruyorlar.

Ne zaman G.P. kar$ınıza çıktı da, hattâ ne zaman Feyzio&lu bütün siyasi ha-
yatı boyunca, siyasi hayatından önce, her hangi bir kimsenin kar$ısına çıktı da, 
Türkiye’de elektrik rakamı artmasın dedi? Diyebilir miyiz bunu?

Bundan insan ancak sevinç duyar arkada$lar.

Mühim olan bu de&il, yani tartı$manın önemli noktası bu de&il, geli$me çok 
mühim, hâdisenin kendisi çok mühim. Yalnız, bizim tartı$dı&ımız konu, bu geli$me 
Türkiye’nin geli$mi$ milletlerle arasındaki uçurumu kapatması için gerekli tempo-
da gidiyor mu?

Türkiye’de bir sektörü alıyorsunuz ve diyorsunuz ki, aynen ifade ettiler biraz 
önce: "u sanayi dalında plân hedefini çok geride bıraktık. Plân hedefini o sanayi 



bran$ında çok geride bırakmı$ isek ve sanayi sektörünün tümünde plân hedefinin 
yüzde $u kadar gerisinde kalmı$ isek, mantıkî ve riyazî olarak bu demektir ki; bâzı 
ba$ka sanayi kollarında da plânın emretti&i noktaya ula$amamı$ız. Biz bunları söy-
lüyoruz ve bunları söylemek bizim hem hakkımız, hem vazifemiz.

Yapılmı$ olan müspet i$i karalamayız; ama yapılmamı$ olan i$leri söylemek de 
vazifemizdir. Türkiye’de yapılmamı$ i$ler vardır, ihmal edilen i$ler vardır ve en fe-
nası arkada$lar, kalkınma sıhhatsiz bir $ekle gelme yolundadır.

1950 ile 1958 arasında Türkiye’de rakamlar artmıyor muydu beyler? 1950 ile 
1958 arasında istihsal grafiklerini aldı&ınız zaman yukarıya do&ru gitmiyor muy-
du? Memleketin bir 4 A&ustos kararına sürüklenmesinin bununla ne ilgisi var? 4 
A&ustos kararlarından kurtardı mı bu grafikler Türkiye’yi? E&er kalkınma, içerde 
ve dı$arda birtakım sıhhatli kaynaklar bulunmak suretiyle yapılmak gerekir iken, 
sıhhatsiz birtakım usullerle yapılıyorsa, bütçeleriniz devamlı açık veriyorsa, Hazine 
açı&ı durmadan büyüyorsa, yaptırdı&ınız bir kanalın parasını ödiyemiyorsanız, sat-
madı&ınız malın bedelini ödiyemiyorsanız, dı$arda alacaklınız sıra bekliyor, içerde 
alacaklınız sıra bekliyorsa ve Türk parasının kıymetinde tenezzül, azalma, geçmi$ 
yıllara göre azalmamı$ ise, bunun üzerinde durmak lâzımdır.

Enflâsyonist baskı bakımından, 1969’un, 1968’den farklı bir manzara arz et-
ti&ini reddetmeye kalkı$masınlar Sayın Ba$bakan. O zaman çok eleme kapılırım, 
çok üzüntüye kapılırım. Çünkü, memleketin hayatî bir dâvasında, elinde rakamlar 
bulundu&u halde ve bunca kıymetli uzmanlar, Maliyede ve Plânlamada emrinde 
çalı$tı&ı halde, 1969’un enflâsyonist baskılar bakımından yeni bir tehlike durumu 
arz etti&ini hissetmemi$ ve görmemi$lerse, bundan üzüntü duymamak mümkün 
olmaz. Kaptan kö$künde oturan insanın bunu görmesi gerekir. 1970 yılına daha 
da tehlikeli bir durumda girmi$ oldu&umuz meydanda ve bunu ben söylemiyorum, 
1970 programını açınız; 1970 programının altında, evvelâ kendi imzanızın altına 
bakınız, ondan sonra sayfalarını çeviriniz. Sayın Demirel, 1970 yılına Türkiye’nin, 
artan tazyiklerle girdi&ini, sıkıntılı bir durumda girdi&ini ve ciddî tedbirler alınmaz-
sa 1970’in birtakım önemli malî hâdiselerle bizi kar$ı kar$ıya bırakaca&ını okursu-
nuz. Bunların altında bizzat sizin imzanız var, uzmanlar yazmı$lar imza buyurmu$-
sunuz.

O halde bunlar gerçektir. Bunları bu kürsüye getirdi&imiz zaman, bunun kar-
$ısına mevzu ile ilgili olmıyan birtakım rakamlarla çıktı&ınız zaman meselenin üs-
tünde de&il, meselenin yanında bulunuyorsunuz ve yanında konu$uyorsunuz de-
mek bizim hakkımızdır.

Atılmı$ olan hiçbir temele biz dinamit koymayız. Elimizden gelirse memlekete 
yararlı her eserin temeline biz de harç koyarız, bizim muhalefet anlayı$ımız bu. 
Ama Türkiye’nin ciddî iktisadi meseleleri vardır ve 1966 yılından beri, i$ba$ına geç-
ti&i günden beri Sayın Demirel’in vâdetmi$ oldu&u temele ait, esasa ait en önemli 
ıslahat tedbirlerinin birço&u be$ yıl el dokunulmadan kâ&ıt üstünde kaldı&ı içindir 
ki, Türkiye bugün bir sıkıntılı noktaya gelmi$ bulunmaktadır. Biz bunların hesabını 



soruyoruz arkada$lar. Bunlar vâkidir, misaller vererek arz ettim, yıl, yıl, yıl okudum 
bütçe müzakerelerinde. Zabıtlar meydanda, sayfalarını zikrederek okudum. Bunla-
rın hiçbirine “do&ru de&ildir” diyemezsiniz, hepsi sizin beyanlarınızdır.

Bu münaka$aları ve rakamları verirken, Sayın Demirel, hemen not etti&im bir 
cümle daha sarf ettiler: Elbette eskiyi karı$tıraca&ız. Hükümet olarak bize eskiyi 
karı$tırmayın denebilir, ama elbette eskiyi karı$tıraca&ız, elbetteki bu fiilî duru-
mu gösterece&iz, mukayese yapaca&ız.” buyurdular. Sayın Demirel, siz 1923’e kadar 
giden mukayeseler yaparsınız da, biz sizin Ba$bakanlık devrinize ait $u be$ yılın 
rakamlarını verince, “Bırakın onları, o, seçimlerde konu$uldu bitti. Son üç ayın he-
sabını sorun benden.” demeye ne hakkınız olabilir? Bunun mantıki bir sebebi yok. 
(G.P. sıralarından alkı"lar)

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Zonguldak)— Bunlar icraatın münaka$ası-
dır. (A.P. sıralarından “Siz tahrik ettiniz” sesleri)

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Yani ben te$vik 
etmeseydim bu rakamları vermiyeceklerdi... !yi ki, te$vik etmi$im, iyi ki vermi$ler. 
Bu gerçeklerin konu$ulmasında fayda var arkada$lar. Ben, verdikleri bâzı rakamları 
büyük in$irahla dinledim.

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Zonguldak) — O zaman muahezenin mânası 
kalmaz.

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Ben muaheze et-
miyorum, yalnız iki ar$ın kullanmıyalım diyorum. !ktidar için ba$ka ar$ın, bizim 
için ba$ka ar$ın olmaz. Siz de konu$ursunuz geçmi$ rakamları, biz de konu$uruz. 
Konu$mıyalım diyen kim, konu$ulabilir.

!HSAN ATAÖV (Antalya) — C.H.P. Sözcüsünün sözlerine cevap vermeyin.

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Onlara hiç cevap 
vermiyorum Sayın Ataöv. Bütün bunlar sadece benim temas etti&im konulardır. Sa-
yın Demirel’i çok dikkatle dinledi&im gibi, Sayın C.H.P. Genel Ba$kanını da dikkatle 
dinledim. Bu mevzuların hiçbirine temas ettiklerini hatırlamıyorum. Bu iktisadi 
mevzularla ilgili tenkidler konusunda Sayın Demirel’in verdikleri cevaplar bana ve-
rilmi$ cevaplardı. Bâzı konularda hep “muhalefet” diye ayırmadan söylediler. Ama 
ben konu$mayı kendim yaptı&ım için, sözün hangisi bana geliyor, hangisi ba$ka 
yere gidiyor, zannediyorum ki, yanılmadan hepsini bir bir ayıkladım ve kendime 
taallûk eden kısmına cevap arz ediyorum.

De&erli arkada$larım, vasıtalı vergi konusunda yine bana cevap verdiler ve 
dediler ki, “Vasıtalı vergileri tenkid etmek çok bayatlamı$ bir hâdisedir. Modern 
vergi teorisi, modern maliye teorisi vasıtalı vergilerin âdil oldu&unu kabul eder ve 
saire...” Yani vasıtalı vergilerin de âdil olması mümkün oldu&unu biz reddetmi$iz 
gibi konu$tular. Aslında benim konu$mam, gerek bütçe üzerinde konu$mam, gerek 
bugünkü konu$mam, çok dikkatle bir ayırım yapıyordu. Dedim ki, vasıtalı vergile-
rin mutlaka ve pe$in hükümle adaletsiz oldu&unu iddia etmek mümkün de&ildir. 



Bunu ifade ettim, hattâ misal verdim daha evvelki konu$mamda bu kürsüde; lüks 
bir tüketim maddesi üzerinde, televizyon veya lüks araba üzerinde bir vasıtalı vergi 
elbetteki adaletsiz bir vergidir diye vasıflandırılamaz. Ama vasıtalı vergilerin genel 
karakteri müterakki olamayı$larıdır. Mesele gayet basittir arkada$lar. Bu madde-
yi vergilendirdi&iniz zaman, bir Devlet memuru satınaldı&ı zaman da aynı vergiyi 
öder, o Devlet memurunun elli misli kazancı olan kimse aldı&ı zaman da aynı ver-
giyi öder, aynı malı, yüz misli fazla kazanan bir kimse satınaldı&ı zaman ödiyece&i 
vergi aynıdır. O halde satınalan kimsenin gelir durumuyla, vergi ta$ıma imkâniyle 
mütenasip müterakki bir vergi koymanız mümkün de&ildir dedim. A$ikâr bir $ey 
bu. Modern teoriden bahsettiler; modern teori vasıtalı vergiler konusunda böyle 
söyler... Latifeye cevaz varsa Sayın Ba$bakana sormak isterim; bu modern teori de-
dikleri $ey son iki yılda mı icadoldu? Çünkü iki yıl evvel bizzat imzalarını ta$ıyan 
ve Yüce Meclise sundukları kalkınma plânında benim savundu&um görü$ü bizzat 
kendileri de savunmu$ idiler.

Bakınız !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânının 107’nci sayfasından okuyorum:

“Vergi sistemimiz içinde vasıtalı vergilerin payı yüksektir. Vasıtalı vergilerin 
kendilerine has özellikleri ve Türkiye’de uygulanan bâzı vasıtalı vergilerin kendi 
tiplerinin ileri örnekleri olmaması nedeni, vergi yükünün da&ılmasında adalet ilke-
sinin istenen seviyede gözetlememesine yol açmaktadır. Vasıtalı vergilerin toplam 
vergi gelirleri içindeki payının büyük olması yüzünden müterakkilik, istenen ölçü-
de artırılamamakta, etkisiz, sınırlı kalmaktadır.”

Yine !kinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânının 106’ncı sayfasından arz ediyorum:

“Vasıtalı vergilerin tersine müterakki etkilerini azaltacak tedbirin alınması ya-
nında, sosyal adaleti gerçekle$tirmede en tesirli bir araç olan vasıtasız vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki payının artırılmasına çalı$ılacaktır.”

Bu, sizin Kalkınma Plânınızdaki taahhüdünüzdür. O halde bu modern vergi te-
orisi son iki yıl içinde icadolmadı&ına göre, modern vergi teorisinin söyledi&i $udur: 
“Vasıtalı vergiler bazan âdil de olabilir, ama genellikle asıl âdil vergiler müterakki 
vasıtasız vergilerdir.” Bu de&i$memi$tir, Plânda yazılı prensip çok do&rudur ve çok 
dengeli yazılmı$tır.

"imdi de&erli arkada$larım, söyledi&im noktayı iyi hatırlayınız, Sayın Maliye 
Bakanı buradadırlar. Bütçe Karma Komisyonumuzun imzasını ta$ıyan raporun ya-
nılmıyorsam üçüncü sayfasında veya be$inci sayfasında bir tablo vardır, oraya bakı-
nız, 1970 yılında 2 milyara yakın bir finansman açı&ı olaca&ı kabul edildikten son-
ra, bu finansman açı&ının tümünün vasıtalı vergilerle sa&lanaca&ını gösteren bir 
tablo vardır. Bu gerçek midir, de&il midir? Yanlı$ mı ifade ediyorum Sayın Bakan? 
Yanlı$ de&il. Yani 1970 yılına ait bu, Hükümetin dü$ünceleri... Hükümet de&i$medi 
ki... Maliye Bakanı bereket versin de&i$medi... "ahsına kar$ı hiçbir itirazımız olma-
dı&ını ifade etmi$izdir. Ama bu Hükümet de&i$medi ki, vasıtalı vergiler bakımından 
dü$ünülmü$ olan tasavvurlar ortadan kalkmı$ olsun.



Efendim, Sayın Maliye Bakanı vergicili&i bilen ve Maliye Bakanlı&ının servis-
lerinden yeti$erek gelmi$, çok de&erli maliyeci arkada$ım Sayın Ferid Melen’le be-
raber çalı$mı$, kendisinin senasını Sayın Melen’den daima duymu$umdur. Sena-
to kürsüsünde Güven Partisi Grupu adına kendisi hakkında Sayın Ferid Melen’in 
söyledi&i sözleri dinlemi$ olursanız, - Hükümet buhranından önce söyledi&i sözleri 
- Güven Partisinin buhrandan önce ve buhrandan sonra da bâzı e$has hakkında-
ki hükümlerinin, bunlar müspet de olsa, menfi de olsa fazla de&i$medi&ini tesbit 
edersiniz. Bizim itiraz etti&imiz kimseler vardır, ama bu, Sayın Erez de&ildir, açıkça 
söyliyeyim. (G.P. sıralarından alkı"lar)

Arkada$lar, turizm gelirleri bakımından Sayın Ba$bakan burada bâzı rakamlar 
okudular ve yine maalesef çok büyük bir hamle yapıldı&ı kanaatini verecek $ekil-
de sanki bu dâvada özlenen elde edilmi$ gibi konu$tular. Yine bizim a&zımıza söz 
yerle$tirmek suretiyle “Neden !spanya gibi 1,5 milyara varmadınız?” Canım bunu 
söyliyen kim efendim? E&er buraya bir muhalefet partisi çıkar da neden be$ yılda 
!spanya gibi 1,5 milyar dolar elde etmediniz derse veya neden Yunanistan gibi 200 
milyon dolara yakla$madınız derse bunun cevabını verirsiniz. Ama biz bunu söyle-
memi$iz ki...

Bizzat Sayın Demirel’in imzasını ta$ıyan hedefler var; 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969. !spanya’yı falan bırakın, sizin çizdi&iniz hedefler var. Bu hedeflere varılma-
mı$. Biz bunu gösterdik. Hep bu hedeflerin gerisinde kalınmı$. Ha, son yıla ait 
verdikleri bir rakam var. De&erli arkada$larım, izin verirseniz bu mevzuda “!” nin 
üstüne noktayı koymak suretiyle gerçe&i tam olarak aydınlatalım.

Do&rudur, Türkiye’de turizmden sa&lanan döviz gelirlerinde son zamanla bir 
artı$ göze çarpar. Ama Sayın Demirel acaba kabul etmezler mi ki, bu artı$ın önemli 
sebeplerinden biri, “turist tarifi” nin de&i$tirilmi$ olmasıdır. Evvelce turist sayma-
dı&ımız bâzı kimseleri, turistin tarifini de&i$tirmek suretiyle; yani bir cümleyi sil-
mi$siniz, yerine ba$ka bir cümle yazmı$sınız. Turist $udur demi$siniz, sonra daha 
geni$leten bir $ekilde yazmı$sınız; turistin içine $u da girer, $u da girer diye turistin 
tarifini, tanımını geni$letince tabiî rakam birdenbire daha evvelki çizdi&i grafikten 
sıçrıyarak bir ba$ka çizgi göstermi$.

Bir ba$ka i$ daha yapılmı$; Türkiye’de vazifeli olan bütün kordiplomati&in sayı-
larının ne kadar çok oldu&unu ve bunların ne kadar çok Türkiye’de döviz kullandık-
larını biliyorsunuz. Bunların dövizlerini, turistlere tatbik edilen yeni kur üzerinden 
bozdurmalarına imkân vermek için, yabancı devletlerin Türkiye’de görevlendirdik-
leri ve buraya elçilik mensubu olarak gelmi$ olan kimseler de turist kapsamına alın-
mı$tır ve onların da Merkez Bankasına bozdurdukları dövizler evvelce elçiliklerin 
bozdurdukları dövizler diye yazılırken, $imdi turist dövizi yekûnuna dâhil edilmi$-
tir, bunun da hesaba katılması icabeder. Bu böyle de&il midir Sayın Demirel ve bahis 
buyurdu&unuz 4 milyoncuk içinde bu elçiliklerin bozdurdukları dövizlerin yapı ne 
kadardır? Gerçek bu. Ha, bunu Feyzio&lu iddia ediyor diyemezsiniz. Çünkü izin ve-
rirseniz bu konuda da bizzat muteber bir $ahit zikredece&im. Resmi Gazete, 1970 
programı, sayfa 126 ve sayfa 7: “Yabancı turist trafi&inin kapsamını geni$letici yön-



de yapılan de&i$iklik, istatistiklerde görülen artı$ın sebeplerinden biridir.” !mza: 
Sayın Demirel ve arkada$ları. Bizzat imzanızla, bu artı$ın sebeplerinden birinin, 
turist tarifini geni$letmekten do&du&u belirtilmi$tir.

Yabancı elçiliklerin gelirlerinin de, Merkez Bankasına bozdurdukları parala-
rın da turist dövizleri olarak hesaplara girmekte oldu&u yine plân hükümlerinden 
anla$ılmaktadır. Esasen bu tatbikatı burada bulunan maliyeci arkada$larımız çok 
yakından bilmektedirler.

De&erli arkada$larım, turizm konusunda bâzı rakamlar arz ettim ben. Bu ra-
kamların bir tanesi bile sizin imzanızı ta$ıyan dokümanlar dı$ında bir ba$ka vesika-
dan alınmı$ de&ildir. Hepsi Resmi Gazetede Hükümetin imzasını ta$ıyan belgeler-
den alınmı$tır veya sizin iktidarda bulundu&unuz devreden evvelkiler de, o devrin 
hükümetlerinin imzasını ta$ıyan belgelerden alınmı$tır. Hatırlanaca&ı üzere, ih-
racat konusunda duraklamanın daha çok son yıllarda oldu&unu belirtti&im halde, 
turizm konusunda hedeflerine ta 1963’ten ba$lıyarak hiçbir yıl ula$ılamadı&ım ifa-
de ettim. Samimiyetle söyledim ki, Birinci Plânın be$ yılında da, !kinci Plânın iki 
uygulama yılında da daima plân hedeflerinin gerisinde kalınmı$tır. Bu bir gerçek. 
“!spanya’ya niçin ula$madınız, niçin Bulgaristan kadar turist getirmediniz?” deme-
dik ki bu cevabı veriyorsunuz. Kendi plânınızda ve programınızda tesbit etti&iniz 
hedefe ula$madı&ını arz ediyoruz. Bu kadar haklı ve sizin rakamınızla, sizin tesbit 
etti&iniz hedefle, sizin gerçekle$tirdim diye getirdi&iniz resmi rakamı kar$ıla$tırıp 
ortaya koydu&umuz zaman bunun her hangi bir $ekilde gerçek dı$ı olabilecek hangi 
noktası olabilir ki, bu noktadaki sözlerimizi cerh ederken “verdikleri rakamların 
hiçbiri do&ru de&ildir” tarzında umumî bir hükümle bunu itiyorsunuz.

De&erli arkada$larım, bâzı sahalarda, bizim tenkid etti&imiz sahalarda, bi-
zim do&ru de&ildir bu demedi&imiz sahalarda bâzı rakamlar verdiler. Fakat Sayın 
Demirel’in G.P. Grupunun görü$lerine verdi&i cevaplar genellikle $öyle bir karakter 
arz ediyordu: Biz “Kolu tutmuyor, tedavi edelim, bu kolun tutması lâzım, güçlen-
mesi lâzım” dedik. Sayın Demirel, “Gardrobunda çok elbise var, bakın gravatı ne 
kadar $ık” diye cevap verdi. Aynı $ey de&il. Gravatının $ık oldu&unu reddetmiyoruz. 
Olabilir, gardrobundaki elbiseler artmı$ olabilir, ama biz $u kola bakın dedik. Kol-
da bir gev$eme var, bir kudret dü$mesi var, bunun tedavi yolu $udur, $öyle olmak 
lâzımdır dedik. O halde tenkidlerimizle cevaplar çok zaman kar$ıla$madı. Çünkü 
bizim söylediklerimizle Sayın Demirel’in bize izafe ederek, bize atfederek söyletti&i 
ve cevapladı&ı hususlar aynı olmadı.

Turizm konusunda yıllara ait rakamları ayrı ayrı arz ederek sizleri yoracak de-
&ilim. Bunlar zabıtlara esasen geçmi$ rakamlardır ve hep si de resmi rakamlardır.

Muhterem arkada$larım, yabancı sermaye konusunda yine izin verirseniz ten-
kidlerimizi oldu&u gibi de&erlendirmekten veya belki söylediklerimizin dikkatle ta-
kibedilmemi$ olmasından veya yeteri açıklıkla görü$ümüzü ortaya koyamamamız-
dan mütevellit bir ayrı ayrı yollarda yol almak gibi durum hâsıl olmu$tur. Yabancı 
sermaye konusunda söyledi&imiz sözlerin hiçbirinin varid olmadı&ını ifade ettiler. 



“Böyle mantık olmaz” dediler. “Ne gelmi$, ne gitmi$?” dediler. “Bir yıl zarfında ne 
kadar yabancı sermaye gelmi$, o yıl zarfında yabancı sermaye ne kadar kâr transfer 
etmi$, bunun hiçbir mânâsı yok” dediler. Aynen böyle söylediler, “Bunun mânâsı 
yok” dediler. Çünkü bu ekonomik bakımdan büyük mânâ ta$ımaz anlamında ko-
nu$tular.

"imdi de&erli arkada$larım, bir yıl zarfında giden kâr transferinin mutlaka 
Türkiye’ye o yıl gelmi$ ve yatırılmı$ olan yabancı sermayenin kârı oldu&unu iddia 
etme&e imkân yok. Çünkü 1969’da gelen yabancı sermaye belki hali in$ada olan 
bir fabrika için sarf ediliyor. Faize geçmemi$ ki, kâr transferi yapsın. Belli bir $ey. 
1969’da giden kâr transferi daha evvel gelmi$ olan yabancı sermayenin kâr trans-
feridir. Bu belli. Ben bunu konu$mamda dikkatle belirttim. Bir yanlı$ anlama oldu, 
arkada$larımızdan birisinin sorusuna muhataboldum ve bu soruya cevaben ko-
nu$mamı bu mânâda yapmadı&ımı ifade ettim. Ama verdi&imiz rakamların hiçbir 
mânâsı yoktur sözünü kabul etmek mümkün de&il. E&er verdi&imiz rakamların bir 
mânâsı yoksa, Türkiye Cumhuriyetinin !kinci Kalkınma Plânı olan $u vesikanın, 
altında Hükümetin imzası olan ve Yüce Meclisin kabul oyu bulunan $u Kalkınma 
Plânının 57’nci sayfasındaki tablonun mânâsı nedir? Sayın Demirel’e bunu sormak 
mevkiindeyim önemi yoksa bu rakamların ne kadar çok geldi&i, ne kadar çok kârın 
transfere gitti&i; ödemeler dengesi projeksiyonuna neden bunlar önemli bir $ekilde 
yazılmamı$tır? Türkiye’nin ödemeler dengesinde bu rakamlar ciddî ve önemli bi-
rer kalemdir. Türkiye’nin ödemeler dengesini aldı&ınız zaman, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972 yıllarında Türkiye’ye ne kadar döviz nereden gelecek, Türkiye 
hangi dövizleri hangi sahalarda sarf edecek, gösterilmi$tir ve burada yabancı ser-
mayenin giri$leri ödemeler dengesinin gelir kefesine, kâr transferi de gider kefesine 
yazılmı$tır.

"imdi size plânın 57’nci tablosu ve Kalkınma Plânının metnine dayanarak 
bâzı rakamları tekrar arz etmek istiyorum. !kinci Kalkınma Plânının birinci yılın-
da 1968’de 40 milyon dolar girece&ini yazmı$ız. Buna göre Türkiye’nin dı$ öde-
me dengesini hesabetmi$iz. 40 milyon dolar yerine 13 milyon dolar girerse, yani 
27 milyon dolar eksik girerse bunun tesiri yok mudur? Hollâda’dan, Belçika’dan, 
Danimarka’dan, Lüksemburg’dan, Fransa’dan aldı&ımız Konsorsiyum kredilerinin 
toplamı kadar bir miktardır bu. Bu mühim bir rakamdır. 27 milyon dolar eksik gi-
rerse ehemmiyetli oldu&u gibi, kâr transferi olarak burada öngörülen miktarın üs-
tünde bir çıkı$ olursa, bunun da önemi vardır.

1968’de 23 milyon doların Türkiye’den yabancı sermayenin kârı olarak çıkaca&ı 
hesabedilmi$, ama 23 milyon dolar çıkı$ yerine fiilen yapılan kâr transferi 32 mil-
yon doları bulmu$tur. Yani giren 27 milyon dolar eksik, çıkan 9 milyon dolar fazla. 
36 milyon dolar fark yalnız bu kalemde var. 44 milyon dolar da ihracaatta plân 
hedefinin altında kalmı$ız. Yekûn 80 milyon dolar.

Tahminler bu $ekilde gitti&i zaman Türkiye’nin dı$ ödeme dengesi ne olur ve 
ekonomimizin dı$ yardıma muhtacolmadan hedefe ula$ması meselesi ne olur? Ar-
kada$lar, üzüntü duydum. Bu meselelerin ehemmiyetsiz meseleler gibi görülme-



si ve Türkiye’de yabancı sermaye konusunun bu kadar hafiflikle mütalâa edilmesi 
mümkün de&il. Türkiye’de bizzat sizin plânlama i$lerinde birinci derecede mesul ol-
du&unuz devirlerde !ktisadi Plânlama Dairemizin ba$ı olarak çalı$mı$ çok kıymetli 
bir iktisat hocamız vardır, Sayın Baran Tuncer. Sayın Baran Tuncer’in “Yabancı ser-
maye” adı ile üniversite yayınları arasında ne$redilmi$ güzel ve ilmî bir etüdü var-
dır ve bu etütte Türkiye’de bâzı yabancı sermaye kurulu$larının son derecede fahi$ 
kârlar elde ettikleri ve bunları transfer ettikleri belirtilmi$tir. Bu bir ciddî mesele-
dir. Bu ciddî meseleyi buraya getirmek vatanseverli&in icabıdır. Türkiye’nin gelece-
&inin icabıdır. Bunları ortaya getirdi&iniz zaman; gelen $öyleymi$, giden böyleymi$; 
bunlar mukayese edilebilir rakamlar de&ildir ve bunu söylemenin mânası yoktur 
diye elin tersi ile itilebilecek $eyler de&ildir.

Bu rakamların bir mânâsı yoksa, neden Kalkınma Plânının 57’nci tablosunda 
bu rakamlar alt alta konulmu$tur arkada$lar? 1972 senesine kadar konulan rakam-
lara bakınız. Kalkınma Plânımız daima yıl zarfında giren yabancı sermayenin çıkan 
kârlardan fazla olaca&ını öngörmü$. Ama plânın birinci yılından, bu gidi$le son yı-
lına kadar mütemadiyen çıkı$lar giri$lerden daha fazla olacaktır ve bu mesafe ma-
alesef her yıl biraz daha artarak gitmek istidadındadır. Mütemadiyen büyüyen bir 
mesafe ile kar$ı kar$ıya kalaca&ız. Bunu dü$ünmek, bunun üzerine e&ilmek bizim 
vazifemiz de&il mi?

Sayın Demirel döviz rezervlerimizin, Merkez Bankası rezervlerimizin artmı$ 
oldu&unu gösteren bir rakam söylediler. Bu rakamı zaptedemedim. "üphesiz zabıt-
lardan bakaca&ım. Bir sual hatıra geliyor. Rezervimiz bu kadar çok ise transferler 
neden bu kadar çok bekliyor ve transferlerin bekleme süreleri neden mütemadiyen 
uzuyor?

De&erli arkada$larım, Sayın Demirel ile bu iktisadi konuları tartı$ırken temel 
nosyonlarda bâzı farklarla kar$ıla$ıyoruz. Mazur görsünler, bâzı temel nosyon, te-
mel kavram hatalariyle kar$ı kar$ıya kaldı&ımız kanaatine vardım. Hayat pahalılı&ı 
konusunda söylenenlerle zirai mahsullerin de&erlendirilmesi konusunda söylenen-
lerin tam bir tezat te$kil etti&i yolundaki beyanlarını da kabul etmemiz mümkün 
de&ildir. Mesele söyledikleri kadar basit bir yalınkat olmadı&ı için do&ru de&ildir.

Türkiye’de bu&day müstahsili köylü vatanda$ın bu&dayını elde eder etmez, 
zirai alet borcunu ödemek için, esnafa borcunu ödemek için, kooperatife, banka-
ya borcunu ödemek için, uzun kı$ aylarında pazeni, bezi, tuzu, gazı için borçlan-
dı&ı esnafa borcunu ödemek için bu&dayını biran evvel elden çıkardı&ı bir gerçek. 
Hububatını götürüp ofise satan vatanda$tan ortalama diyelim 80 küsur kuru$la 
hububatını satmadıktan sonra kı$ aylarına do&ru aynı hububatın bir köyün çar$ı-
sında, pazarında 100 kuru$a, 110 kuru$a satıldı&ı bir vakıa de&il midir arkada$lar? 
O halde hem hayat pahalılı&ı olabiliyor, hem de müstahsil vatanda$ın, bilhassa dar 
gelirli ve orta köylü vatanda$ın elinden, belki büyük çiftçinin de&il, ama dar gelirli 
vatanda$ın elinden mahsulü çıktıktan sonra bu fiyat artı$larının vukubuldu&u bir 
hakikat de&il midir?



Türkiye’de pancar müstahsilinin durumuna dair söyledi&im bir gerçek de&il 
midir? !htiyaç maddelerinin fiyatları yükseldi&i halde, hayat herkes için oldu&u gibi 
bu vatanda$lar için de pahalıla$tı&ı halde bundan be$ yıl evvel pancarının bir kilo-
sunu sattı&ı fiyatın daha altında bir fiyatla satmaya mecbur oldu&u bir gerçek de&il 
midir?

Sayın Ba$bakan burada dı$ardan ithal etti&imiz bu&dayın fiyatının 52 kuru$a 
geldi&ini söylediler. Dı$ardan ithal etti&imiz bu&dayın 52 kuru$a geldi&ini söyler-
ken $üphesiz doları dokuz lira üzerinden hesabederek rakam ifade etmektedirler. 
Aslında bu suni bir kurdur. Doların gerçek de&erini aksettirmiyen suni bir kur üze-
rinden hesap yaptı&ınız zaman pekâlâ rahatlıkla dı$ardan gelen bu&dayın 52 kuru$ 
oldu&unu söyliyebilirsiniz. Ama kom$u memleket Yunanistan’a bakınız ve kuru 
gerçekçi bir zemine oturtarak hububatın fiyatını orada kontrol ediniz, Trakya köy-
lüsü hududun öbür tarafında kaça satıldı&ını ve kendisinin kaça sattı&ını biliyor ve 
bunu inanınız ki, kartezyen mantıkla, Descartes’in herkese e$idolarak da&ıldı&ını 
söyledi&i sa&duyu ile köylü vatanda$ kendisi görüyor. Üzüm ve saire için hep böyle.

!zmir ilçelerinde gezerken bir yerde kar$ımıza güzel bir levha çıkardılar. “Hep 
turizme, turizme; biraz da kuru üzüme” diyordu levha. Kuru üzümün ıstırabını 
söylüyordu. Ba&larımızı söküyoruz, fiyat artık masrafı kar$ılamıyor. Potasa fiyatı 
artmı$, i$leme masrafı artmı$, nakliye artmı$, i$çilik artmı$, her $ey artmı$; ama 
gerçekçi olmıyan bir kur üzerinden de&erlendi&i zaman ihraç malı mahsullerimiz 
müstahsilinin derdi vardır deniliyor. Bu dertler vardır arkada$lar.

Üniversiteler konusunda, herkes $ahit, Sayın Ba$bakan bâzı rakamlar verdiler. 
!$te 300 milyon lira sarf ediliyormu$, $imdi $u kadar milyon lira sarf etmi$ler üni-
versitelere. Falan yerde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde iki bina varmı$, do&ru 
iki bina vardı, bu bir hizmet nöbeti. !lk iki binanın temelini galiba gidip biz at-
mı$tık. Ba$kaları yapılmı$, siz yapmı$sınız. Sizden sonra ba$kaları gelecek onlar da 
yapacaklar. Biz temenni ediyoruz ba$kası gelsin diye, reyimiz saklı de&il. Bu hizmet 
yarı$ı devam edecek. Üniversiteler konusunda yeni binalar yapılmı$, üniversitele-
re ayrılan ödenekler artmı$ diyorsunuz. Sayın Demirel, biz bunları reddetmedikki; 
daha do&rusu G.P. adına üniversiteler konusuna temas etti&imiz zaman bizim söy-
ledi&imiz hususların hiçbiri sizin beyan etti&iniz bu cevaplarla ilgili de&ildir. Biz 
üniversite meselelerine temas etti&imiz zaman, bina yapmadınız demedik. Bütçe-
den üniversitelere ayrılan parayı arttırmadınız, eksiltiniz demedik. Biz ba$ka $eyler 
söyledik ve bu söyledi&imiz $eylerin hiçjbirine cevap verilmedi. Buna eski mantıkta 
“müsadere alel matlup” derlerdi. Yani söylenmiyen bir hususu ele alıp onu âdeta 
izafe edip, ona cevap vermek. Fakat yine eski mantık ilminin en yufka dedi&i mü-
naka$a tarzı da i$te bu müsadere alel matlup usulüne dayanan münaka$a tarzıdır. 
Yani kar$ınızdakinin a&zına söylemedi&i bir tenkidi yerle$tirip ona cevap verme 
tarzıdır. Bizim söylemedi&imiz hususlar cevaplanmı$ oldu.

Sayın Demirel’in belki dikkatinden kaçmamı$tır; yanılmıyorsam bugünkü Son 
Havadis Gazetesinin (Son Havadis Gazetesinin muhalefetin görü$lerini savunma-
dı&ı meydanda) ba$yazısında üniversiteler konusunda yazılan bir kaç cümle var. 



Üniversitedeki $artların son derecede a&ırla$tı&ını ifade ettikten sonra; “Ceza hu-
kukunun kapsamına giren her türlü fiil üniversitelerde ve akademilerde pervasızca 
i$lenmektedir. Üniversite hocalarının bu $artlar altında ders verirken ve imtihan 
yaparken eskisi gibi titiz davranacakları dü$ünülemez, ö&retim üyesi her $eyden 
önde kendi selâmetini kollamaya ihtiyaç duyar olmu$tur...”

AHMET BULDANLI (Mu#la) — Muhtardırlar, içeriye giremiyoruz.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Onu da arz edece&im, sabredin, efen-
dim.

!stemezüklerden bahsediliyor, üniversitelerde ö&retim üyelerindelki terör ha-
vasından, tedhi$ havasından bahsediliyor ve sanıyorum ki, bu ba$yazıları yazan da 
üniversite ile yüzde yüz i$i olan bir zattır, yanılmıyorsam. "öyle devam ediliyor: 
“Üniversitelerde parlak istikbâl vadeden binlerce genç vardır, ö&retim kadroları if-
tihar edilecek yüzlerce de&erli elemana sahiptir. Ancak bunlar bir araya gelince ve 
aralarına te$kilâtlı ihtilâlciler sızınca gliserinle sülfonitrik karı$ımını andıran pat-
lamaya hazır bir potluluk meydana çıkmaktadır. Yüksek ö&renim kurulu$larının 
bugünkü rejimi belki memlekete faydadan çok zarar getirmek istidadındadır. !lim 
ocakları köklü bir reform ile disiplin altına sokulmazsa ve huzura kavu$turulmaz-
sa ilerde daha da a&ır sakıncalarla kar$ıla$ılabilir...”

De&erli arkada$larım, biz bina yapmadınız demedik. Bugünkü Son Havadis Ga-
zetesinin de belirtti&i gibi üniversitede yapılması gereken reform yapılmamı$tır ve 
makale $öyle ba$lıyor: “Yüksekö&retim kurulu$ları dejenere olmaya yüz tutmu$lar-
dır” Yüksekö&retim kurulu$larının ciddî dertleri varıdır. Bunlara dikkati çekmeye 
çalı$tık.

Hatırlanacaktır arkada$lar, bunu bu defa getirmiyoruz. Buhran oldu da $imdi 
getirmiyoruz; geçen yıl bütçesinde söyledik. Ö&retmen yürüyü$ü oldu&u zaman ve 
Türkiye’de seçimlerden sonra ö&renci hareketleri ile ö&retmen yürüyü$leri konu-
sunda Mecliste bir gündem dı$ı konu$malar serisi yapıldı&ı gün de Yüce Meclise arz 
etmek fırsatını bulmu$tum, üniversitelerimizin ve bâzı yüksekokullarımızın silâh 
deposu haline geldi&ini, ihtilâl yuvası haline getirildi&ini arz ederek, arama yapıl-
masını bu kürsüden talebetmi$tim. Arkada$larım hatırlıyacaklardır ki, G.P. Grupu 
adına silâh araması yapılmasını talebetti&imiz günden bir kaç gün sonra !stanbul’da 
bir yüksek ö&retim kurumunda arama yapıldı ve pek çok sayıda molotof bombası, 
tabanca, silâh ele geçirildi. Fakat biz bu kürsüde aramanın ani olarak ve baskın $ek-
linde yapılması halinde sonuç verebilece&ini söylemi$tik. Bir yerde arama yapıldı; 
gayet tantanalı, depdebeli, silâhlar masalar üzerine serilmek suretiyle foto&raflı bir 
basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında ba$ka aramaların yapılaca&ı ilân edildi. 
Ondan sonra birer gün ara ile !stanbul’da Site Yurdu, Kadırga Yurdu, arkasından 
Ankara’da falan bina, falan yurt, Ziraat Fakültesinde aramalar yapıldı.

De&erli arkada$larım, bu usulle yapılacak aramadan bir fayda bulmak mümkün 
mü? Nitekim baskın halinde yapılan birinci aramada külliyetli miktarda silâh ele 
geçirildi&i halde ondan sonra yapılan aramalarda $u kadar santim uzunlu&unda bir 



bıçak falan gibi, nasılsa ne$riyatın farkına varmamı$ olan bir gafilin üzerinde yaka-
lanan bir silâh gibi bâzı sudan neticeler elde edildi.

Mesele bir tutum meselesidir derken bunları söylüyoruz arkada$lar. Gev$eklik 
vardır, basiretsizlik vardır, bu meselelerde daha ciddî bir tutuma ihtiyaç vardır, der-
ken i$te buna benzer misaller söylüyoruz.

Türkiye’nin meseleleri büyüyerek gidiyor, küçülmüyor. !ktisadi meseleler bü-
yüdü&ü gibi, huzurla, güvenle, asayi$le ilgili, rejimin kaderiyle ilgili meseleler büyü-
yerek gidiyor. Bugüne kadarki ba$arı tablosu ve icraat tablosiyle Türkiye’de bu gidi-
$e dur demeye bugünkü Hükümetin muktedir oldu&una inansak bunu bu kürsüden 
açıkça söyleriz arkada$lar; ama hakikaten inanamıyoruz ve Türkiye’nin selâmeti, 
rejimin selâmeti için bir nöbet de&i$ikli&inin zararlı olmıyaca&ı kanaatindeyiz. Bu 
nöbet de&i$ikli&inin memlekete zarar verece&ine inanmadı&ımız gibi, A.P. ne de, 
Sayın Demirel’e kararlı olaca&ı kanaatinde de&iliz. Bunu da tam bir samimiyetle 
söyledi&imizi ifade etmek istiyorum.

Zirai mahsuller konusunda, fındık bahsinde rakamlar verildi, arz edecek de&i-
lim, ba$ka rakamları bir bir söyliyecek de&ilim.

Et ve Balık Kurumu ile ilgili olarak söyledikleri, kuraklık yılı olarak bu yıl alınan 
tedbirlerle ilgili idi. Benim mâruzâtım kuraklık olsun olmasın her yıl görülen bir 
hastalıkla ilgili idi.

Mahallî idareler konusunda buyurdular ki, biz bu kanunu geçen dönemde sevk 
ettik, bu dönemde de sevk ettik. Biz de diyoruz ki, iktidar partisi, ço&unluk partisi 
1966 yılının bitiminden önce çıkaraca&ını vadetti&i bir kanunu be$ yıl sonra sevk 
ettim, diyerek yetinemez. Bunu çıkarmak imkânı, sıkı bir $ekilde takibedilseydi 
vardı. Sıkı bir $ekilde takibedilen kanunların bu Meclisten nasıl çıktı&ını biliriz. Ta-
kibedilmiyen birtakım mevzuların da ne kadar hayati olurlarsa olsunlar, ne kadar 
Türkiye’nin temel dâvası olurlarsa olsunlar, Komisyonlarda kaldı&ını biliriz, arka-
da$lar, icranın bunda bir rolü vardır, icranın ba$ının bir sorumlulu&u vardır. Bunu 
açıkça söylemek tabiîdir.

Notlarla konu$tu&um için zamanı hesaplıyamadım. Vaktinizi biraz fazla almı$ 
oldu&umu görüyorum.

Kıbrıs dâvasında bir kaç konuyu arz edece&im ve sözlerimi kısa kesmeye çalı-
$aca&ım.

Kıbrıs konusunda G.P.’nin görü$leri çok açık olarak bu kürsüye getirildi. Sayın 
Ba$bakan hatırlattılar; bir genel görü$me istedik ve mevzuu burada enine, boyuna 
tartı$tık. Hükümete verdi&imiz ve millî menfaatler bakımından o gün yayınlama-
dı&ımız, bugün de yayınlamayı henüz dü$ünmedi&imiz bir muhtıramız vardır. G.P. 
olarak biz uzun vadeli millî hedefin taksim olması gerekti&i görü$ünü inançla savu-
nuyoruz. Kar$ı taraf Enosis hedefini millî hedef olarak ilân edip dururken, Makari-
os’undan Yunan cuntasına, mektepteki hocadan köy papazına varıncaya kadar her 
yerde ve herkes Enosis hedefini ilân edip dururken, millî hedeften vaz geçmedi&ini 



söylerken, Türkiye kendi millî hedefini ifade etmezse bir uzla$maya varmak da mu-
haldir. Millî hedefimizi bilmeye mecburuz. Ara bir yola gidilecekse, bu ara yol da an-
cak hakiki millî hedefimizi bilmekle ve onu takibetmekle gerçekle$ir inancındayız.

Üniter devlet konusunda C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı ile Sayın Demirel ve 
Ça&layangil arasında bir münaka$a vardır. Bu üniter devlet sözünün Ça&layangil 
tarafından ne zaman ve nasıl telâffuz edildi&ini hatırlıyanlardan biriyim. Sanıyo-
rum Bütçe Komisyonunda Sayın Ça&layangil Kıbrıs konusunda müzakere yapılır-
ken bunu ilk defa söylediler. Üniter devlet sözünü duydu&um zaman irkildi&imi 
ifade etmeliyim. Hattâ dostum olan Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eski arkada$lık 
yıllarından tanıdı&ım ve o gün orada bulunan bâzı zevata; “Nasıl olur, Türk Hari-
ciyesinin böyle bir görü$ü olabilir mi? Üniter devlet sözü nereden çıktı? Biz bunu 
kabul mü ettik?” diye sordu&um zaman, “O mânada sarf edilmemi$tir.” dediler.

Aslında mesele galiba üniter devlet sözüne Sayın !nönü’nün verdi&i mâna ile 
Sayın Ça&layangil’in verdi&i mânanın birbirinden çok farklı olmasından do&uyor.

Burada Sayın Ba$bakan üniter devletten bahsederken dediler ki; “Yani Kıbrıs’ın 
iki tane mi büyükelçisi olacak, falan memlekette?”

Arkada$lar, Amerika Birle$ik Devletleri üniter bir devlet de&ildir, federal bir 
devlettir. !sviçre üniter bir devlet de&ildir, federal bir devlettir, ama !sviçre’nin 
Türkiye de iki büyükelçisi, üç büyükelçisi mi var? Bir !talyanca konu$an bölgenin, 
bir Fransız bölgesinin, bir de Alman bölgesinin üç tane büyükelçisi yok. Federal 
devletlerin de millî savunma konusunda, dı$ politika konusunda, bâzı millî olması 
zaruri olan konularda tek servisle idare edilmesi pek tabiîdir. Üniter devlet federal 
bünyenin zıddı olarak kullanılır. Üniter devlet Enosisin kar$ılı&ı de&il, üniter devlet 
taksim edilmemi$, yani arazi bütünlü&ünü muhafaza etmi$ Kıbrıs anlamında kulla-
nılmaz, olsa olsa Yunanlılar veya Rum tarafı; “Biz Enosisten bahsetmiyelim, siz de 
taksimden bahsetmeyin $u masa ba$ında, geliniz ba&ımsız Kıbrıs’ı ayrı devlet ola-
rak, Yunanistan’a katılmamı$ ve ortasından taksim edilmemi$ ayrı devlet olarak, 
müstakil devlet olarak kalmı$ Kıbrıs’ı nasıl idare edece&iz?” meselesi üzerinde du-
ralım demi$ olabilirler. Konu$ma ancak bu zemin üzerinde ba$lamı$ olabilir. Ancak, 
üniter devlet sözü bunu ifade etmek için kullanılmı$sa, sarih bir terim yanlı$lı&ı 
vardır; yani ba&ımsız, müstakil, tek devlet, ayrı devlet mânasında kullanılmı$sa, 
üniter devlet bu demek de&ildir. Üniter devlet federal devletin zıddıdır.

Ne idi Kıbrıs statüsü? Kıbrıs’ın kanaatimce Londra ve Zürih’te kabul edilen 
statüsü co&rafi esasa dayanmıyan, fakat ayrı cemaatler esasına dayanan kazi fede-
ratif sistemdir, $ibih federatif yahut. Federalizme benzer bir sistemdir, pek geni$ 
ölçüde federal unsurlar ihtiva eden bir sistemdir. Kıbrıs Anayasasını ba$tan sona 
kadar okudu&umuz zaman sarih bir co&rafyaya, sarih bir alana ayırmak suretiyle, 
“$urası Türk eyaleti, burası Rum eyaleti” diye bir ayrılık gözetilmemi$tir. Ama Mec-
liste sandalyalar, “Bunlar Rum sandalyaları, bunlar Türk sandalyaları” memuriyette 
de, “yüzde $u kadar memuriyet Rum unsurunun $u kadar yüzde memuriyet Türk 
unsurunun kullanaca&ı memuriyet” diye bir nevi federalizm esasına dayanmı$tır.



Ben $ahsan federal yapının Kıbrıs’ta devam edebilece&ine, ya$ama gücü oldu-
&una asla inanmıyorum. Federal bir devlet millî birlik $uuru olan yerde ya$ar.

Bir defa arz ettim, kısaca tekrar edeyim: Amerika Birle$ik Devletlerinde Tek-
saslı vardır, Kaliforniyalı vardır, ama hepsi ben Amerikalıyım, der. !sviçre’de Fran-
sızca konu$an ve !talyanca konu$an ve Almanca konu$an !sviçreli Alman bayra&ını 
görünce nefret eder, Fransız bayra&ına benim bayra&ım demez, !talyanca konu$an 
kendisini !talyan saymaz, ben !sviçreliyim, der ve hepsi !sviçre bayra&ı altında öl-
mek ister, o bayrak için sava$maya can atar. Kıbrıs ta böyle bir millet yok, bir !sviçre 
milleti yok, bir Amerika milleti gibi bir millet yok. Kıbrıs’ta Türk milletinin parçası 
var, Kıbrıs’ta Yunan milletinin devamı var. (G.P. sıralarından alkı"lar) Kıbrıs’ın bir 
bayra&ı var, üzerinde bir ye$il ada resmi bulunan bir bayra&ı var, ama bu Kıbrıs 
bayra&ını Kıbrıslıya sorsanız bilmez. Türk unsuru evine Türk bayra&ı asıyor, Rum 
unsuru Yunan bayra&ı asıyor. Benimki Cumhuriyet Bayramını kutluyor, öteki kra-
lın cülûsunu kutluyor.

Arkada$lar, bunlar ayrı millet. Kendilerini ayrı ayrı milletlerin parçası gören 
insanları federal bir sistem içinde ya$atmak mümkün de&ildir. Federal sistem millî 
birlik duygusunun kuvvetli oldu&u yerde ya$ar, ama millî birlik duygusu olmıyan 
yerde mutlaka santrfüj kuvvet gibi büsbütün ayırır.

Biz de bir taksim istiyoruz. Federatif yol taksime götüren yol olabilir. Biz tak-
sim tezini savunurken, esasen bunun ba$ka çözüm yollarından belki geçerek va-
rılacak, nihai ve son hedef oldu&unu söyledik. Bugün masa ba$ına, “Taksim” diye 
oturalım. Bugün taksimi elde etmenin mümkün olmadı&ını biliyoruz, ama bizim de 
bir millî hedefimiz olsun arkada$lar. Yüz yıllara uzanan hedefleri olan milletlerin 
kar$ısında Türkiye’nin de biraz daha uzun vadeli hedefi olmak lâzımdır. Kıbrıs’ta 
millî menfaatlerimize uygun hal tarzı, barı$çı hal tarzı, devamlı ya$ama gücü olan 
hal tarzı, oradaki Türk unsurunu müstemleke halkı gibi ezdirmiyecek olan hal tarzı 
taksimden ba$ka bir $ey olamıyaca&ı inancını yüreklerimize ve kafalarımıza yerle$-
tirirsek, bu millî hedefe hangi yoldan, do&rudan do&ruya mı, biraz dolanarak mı 
gidece&imizi tesbit etmemiz mümkün olur, ama hedefi bilmeliyiz.

Üniter devlet tâbirinin yanlı$ kullanıldı&ı inancındayım. E&er her türlü fede-
ratif unsurdan ayıklanmı$ bir statü anlamında bir anla$ma zeminine varılmı$ ise, 
yanlı$tır ve o zaman yapılan tenkidler tamamiyle hak kazanır. Benim bildi&im bu 
de&il, bu müzakereyi yapan insanlarla konu$tu&um zaman aldı&ım intiba bu de&il. 
Ama ba$ka, bu noktada bir endi$em yok, Kıbrıs’ta bugün ayrı bir Türk Geçici Hü-
kümeti var âdeta, ayrı bir icra kuvveti var. Bilâkis fiilî durum eskisine nazaran iki 
ba$lı olmaya do&ru Kıbrıs’ı götürmekte. Ayrı bütçesi var; eskiden tek bütçesi vardı, 
iki bütçe var $imdi. Eskiden bir polis vardı, komiser Türk’tü, emrindeki polis me-
muru Rum’du veya aksi idi bir ba$ka karakolda. Bugün Türk’ün ayrı polis te$kilâtı 
var, ayrı üniforması var, ötekinin ayrı polis te$kilâtı var; hattâ onun silâhlı kuvveti 
var, bunun silâhlı kuvveti var. Kar$ılıklı olarak bölünme devam etmekte. Yalnız biz 
bunu ya$atabilmeli ve devam ettirebilmeliyiz. Bunu, askerî yoldan, iktisadi yoldan, 
mânevi unsurlariyle devam ettirebilmeliyiz. Hangi üniter devlet? Kıbrıs’ta bırakın 



!sviçre gibi federasyonu, üniter, yani hiçbir federatif unsuru olmıyan bir devlet ku-
rulması mümkün de&ildir. Bu, Kıbrıs Türklü&ünün sonu demek olur.

O halde üniter devlet tâbirini federal unsurlardan ayıklanmı$, federatif 
mâhiyetten tamamen uzakla$mı$ bir statü anlamında kullanmı$larsa tamamiyle 
yanlı$tır, yok e&er ba&ımsız ve ayrı Kıbrıs anlamında kullanımı$larsa bunun da adı 
üniter devlet de&ildir. Hukukan bu tâbir onu ifade etmez.

Bir ba$ka nokta... Benim için endi$e kayna&ı ba$ka noktadan geliyor arkada$-
lar; Parlâmentoda, memuriyetlerde, Bakanlar Kurulunda %30 temsil hakkını elde 
etmi$ olan Türk Cemaatinin, $imdiki müzakerelerde Türk nüfusunun nisbeti kadar 
temsile razı oldu&una dair iddialar vardır; yabancı basında çıkmı$, Atina’dan yayın-
lanmı$ iddialar vardır. %30 yerine Türk Cemaatinin memuriyet, Parlâmento ve ba$-
ka organlardaki temsil oranını %18’e indirmeyi kabul ettik mi bu müzakerelerde? 
Bu noktanın açıklanması lâzımdır. Bu ve buna benzer somut, elle tutulur birtakım 
tâvizler verme yoluna gidilmekte midir? Bizi endi$eye sevk eden bu olabilir.

Kıbrıs konusunun yeni unsurlariyle bu Mecliste en kısa zamanda bir defa daha 
ele alınıp konu$ulmasında Türkiye’nin menfaati olaca&ı inancındayım. Kıbrıs’ta 
maceraya heveslenebilecek olanlara da Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dâvaya 
verdi&i önemin bir kere daha hatırlatılmasının Kıbrıs cemaatinin durumunu kuv-
vetlendirece&ini sanıyorum.

Patrikhane konusuna temas edildi. De&erli arkada$larım, bugünlerde Patrikha-
ne ile ilgili çok yeni bir kitap elime geçti; “Dialoque Avec le Patriarhce Athenagoras” 
adını ta$ıyan koca bir kitap, Patrik Athenagoras’la konu$malar. Ortodoks kilisesi-
nin ünlü ki$ilerinden birinin aylarca gelip, !stanbul’da oturmak suretiyle !stanbul 
Rum cemaatinin, Rum kütlesinin arasında Heybeliada’da, Fener’de uzun süren bir 
ikamet ve incelemeden sonra yazmı$ oldu&u bir kitap. Dikkate de&er bir kitap. Bu 
kitabı temin etmekte güçlük çektim. Fransa’ya sipari$ verildi&i zaman, Türkiye’den 
gelen bir sipari$ üzerine evvelâ, “Bu kitabın Fransa dı$ına ihracı yasaklanmı$tır” 
dediler, ama nihayet yolu bulundu ve Meclis Kütüphanesine de bu kitap geldi arka-
da$lar. !stiyen arkada$larımız da inceleyebilirler.

Bu kitapta, Patrikranenin son zamanlarda eskisiyle kıyas edilemiyecek kadar 
milletlerarası bir statüye yükselmi$ oldu&unu ve tehlikenin çok büyük ölçüde ciddi-
yet kazandı&ını gösteren bilgiler vardır.

!stanbul Ortodoks Kilisesinin Roma’daki Katolik Kilisesi ile barı$ması, 1.000 
yıllık birtakım ihtilâfların çözülme yoluna girmesi, Türkiye bakımından önemli 
bir geli$medir. Rusya’da bugün komünizm var. Çökmeye mahkûm bir sistemdir. 
Rusya’da din bahsinde geri dönü$ ba$lamı$tır. Rusya’da bir Ortodoks Kilisesi var. 
Tarih boyunca !stanbul’daki Patrikhane ile Moskova Patrikhanesinin Slâv memle-
ketlerindeki Ortodoks te$kilâtının i$birli&i Türk Devletinin ba$ına hudutsuz gaile-
ler açmı$tır. "imalimizdeki komünist tehlikesi yanında, !stanbul Patrikhanesi ile 
Moskova Patrikhanesi arasındaki ili$kilerin geli$tirildi&ini gösteren i$aretler vardır. 
Bizzat Patrik Athenagoras’ın bir bakıma millet olarak gösterdi&imiz bazen a$ırı mü-



samahanın, bazen gafletin ifadesi olan bir cümlesi dikkatimi bu kitapta çekmi$tir: 
“Türkler, üstümüze kar gibi ya&dılar, ama biz asırlar boyunca bu karın altında sıca-
cık barındık ve ya$adık” diyor. Cümle bizzat Athenagoras’ındır arkada$lar. Aslında 
bu, Türk Milletinin müsamahasını gösterdi&i gibi, dinde cebir kullanmadı&ını gös-
terdi&i gibi, dâvanın nasıl görüldü&ünü ve gelece&e ait ne gibi emeller beslendi&ini 
göstermesi bakımından da önem ta$ır. Patrikhane konusunun da bu Mecliste mü-
nasip bir zamanda ele alınması gerekli olacaktır sanıyorum. 

Sevgili arkada$larım,

Sayın Ba$bakan, son günlerin önemli tartı$ma konusu üzerinde de, ne$riyat 
üzerinde de çok dikkatli olmaya çalı$arak, haklılıktan, objektiflikten ayrılmamaya 
çalı$arak söyledi&im sözlere temas buyurdular.

Hür basının ehemmiyetini belirttiler, “Hür basın olan yerde, çok $eyler söy-
lenir” dediler. Arkada$lar, do&rudur. Gerçekler de yazılır, iftiralar da söylenir. Bu 
mevzuda sanırım, Türkiye Parlâmentosunda bir gazeteci milletvekilinin taa yirmi 
yıl önce söylemi$ oldu&u bir cümle vardır. Fransız devlet adamlarından Üçüncü 
Cumhuriyetin ilk Cumhurba$kanı Thiers’in bir cümlesi vardır; Thiers demi$tir ki: 
“Bir memleketin aslında faziletsiz fakat tenkidler ortaya atılamadı&ı ve gerçekler 
söylenemedi&i için faziletli gibi gösterilen kimseler tarafından idaresi yerine, aslın-
da faziletli, fakat hürriyetlerin suiistimali yüzünden çamur atılan kimseler tarafın-
dan idaresi daha iyidir.”

Bu söz hakikaten a&ırlık ta$ıyan bir sözdür. Demokratik rejimin üstünlü&ü bu-
radadır arkada$lar. Demokratik rejimde do&rudur, her türlü iddialar ortaya konabi-
lir ama demokratik rejimde iftira da ortaya çıkar dedik, gerçek de ortaya çıkar de-
dik. Bu mevzuda açıklı&a kavu$ması gereken meseleler vardır ve bu meseleler yeteri 
kadar açıklı&a kavu$mamı$tır arkada$lar. Bunu vicdanî bir kanaat olarak arz etmeyi 
bir vazife sayıyorum. Bu mevzuun üzerine, bir yangına körükle gider gibi gitmedik. 
Bu mevzuda büyük polemik açmaya, buhranın ba$ından beri dikkat etmedik, ama 
bu mevzu yokmu$ gibi, bu müzakerelerde bu mevzu yokmu$ gibi davranmayı da 
mantıki saymadık.

De&erli arkada$larım; bu mevzu bugünün siyasi ortamı içinde bir mesele ola-
rak $u Mecliste bulunan her arkada$ımızı me$gul etmi$tir. Yüksek Murakabe He-
yeti konusunda Sayın Ba$bakanın verdi&i izahatı yeterli bulmadım. Tâyinlerle il-
gili olarak buyurdular ki; “Valiler tâyin edilir, müste$arlar tâyin edilir...” Elbette ki 
tâyinler yapılır. Ama Yüksek Denetleme Kurulundan bahsederken bir taraftan 38 
yıllık, 39 yıllık hizmetler, yorulmu$ kimseler manzarası çizdiler, öbür taraftan mer-
kez valileri söz konusu olunca; tam en verimli ça&larında 38-40 ya$ında, 45 ya$ında 
pek çok dinamik, iyi yeti$mi$, tecrübe görmü$ idarecinin hiçbir i$ yapmadan !çi$leri 
Bakanlı&ının odalarında bekletildikleri vakıasına temas etmediler. Merkez valileri, 
gerçekten son derece de kıymetli insanlar, bo$ durmakta. Bu bir mesele, öte yandan 
Yüksek Murakabe Heyeti ile ilgili olarak bir gerçe&in açıkça bu kürsüde söylenmesi 
lâzım. Bu de&i$iklik, arkada$lar, zaman bakımından talihsiz olmu$tur, çok talihsiz 
olmu$tur.



Bu heyetin Devlet Demiryollariyle ilgili bir raporu tartı$tı&ı, bugün ba$ka yer-
lere nakledilen kimselerin böyle bir raporun yazılmasında, tartı$ılmasında görev 
aldıkları ve faaliyet gösterdikleri bilinen bir gerçek. Bir ne$riyat yapılmı$, "ubat’ın 
belli günlerinde; kararname tam o günlerde çıkıyor. Verdikleri tarihle, ne$riyat tari-
hi birbirine pek yakın. Ayın 9’unu ta$ıyor kararname, do&rudur. Cumhurba$kanına 
verili$i, imza için gönderili$i ayın 12’sidir dediler. Ayın 11’inde Hükümet, bütçesi-
nin reddi sebebiyle Mecliste azınlıkta kalmı$tı. Sanıyorum ki henüz istifa etmemi$-
ti ayın 12’sinde, ama ayın 11’inde siyasi bakımdan istifa zorunlulu&u do&urabilecek 
bir oylama Mecliste cereyan etmi$ idi ve “Bu oylamanın; bir ölçüde bu hâdiselerle 
irtibatı var mıdır?” dü$üncesi hatıra gelebilir idi. Gerçekten zaman bakımından çok 
talihsiz olmu$tur. Bu insanların bir taraftan ya$lı oldukları veya 38 sene aynı yerde 
kaldıkları veya 38 senelik hizmetleri oldu&u söylenirken, Sayın Sezgin tarafından 
yapılan açıklamada bir ba$ka üslûp kullanılırken, Sayın Demirel’in burada, “Bu in-
sanlar kıymetlidirler ve tecrübelerinden çe$itli iktisadi Devlet Te$ekkülerini fayda-
landırmak için bunların her birini önemli idare meclislerine atadık” tarzında izahat 
vermesi, bilmiyorum ne dereceye kadar kararnamenin gerekçesiyle veya yapılmı$, 
verilmi$ olan ba$ka izahatla mutabakat arz eder?

Kararname imzalarının bir günde tamamlandı&ını sanmıyorum. Bâzı kararna-
melerin elden dola$tırılarak çok özel bir önem verilerek, özel bir takiple bir günde 
imzalandı&ı vâkıdir, ama normal bir seyir takibeden kararnamelerin bütün bakan-
lar tarafından bir günde imzalanması mümkün olmadı&ından, ayın 9’unda ilgili Ba-
kan tarafından ilk imza atılmı$ ve kararnamede 9 tarihi bulunmu$ olsa bile karar-
namenin bâzı imzalarının sonra tekemmül etmi$ olması akla gelebilir ve bilhassa 
son buhranın do&masına yol açan olaylar zinciri içinde ayın 11’indeki oylamadan 
sonra, bu kararnamenin hemen bir gün sonra Yüce Cumhurba$kanlı&ı makamına 
arz edilmi$ olmasını, tekrar ediyorum, bir talihsizlik olarak saymak mümkündür.

Sayın Ba$bakan, “Makam teminatı yoktur” dediler. Arkada$lar, aslında her de-
mokraside memuriyetlerin bir ölçüde - bir ölçüde diye tekrar ediyorum ve altını çi-
ziyorum - hukukî teminatı vardır ve olmak gerekir. Aslında makam teminatı, siyasi 
makamlar için yoktur. Memuriyet makamından ayrılan bir kimsenin, bu sebeple 
kaza merciine gidip $ikâyet hakkı vardır da, siyasi makamından çekilmeye mecbur 
olanın her hangi bir mahkeme önünde, “Beni ma&dur ettiler” demeye hakkı yoktur. 
Siyasi makamlar teminatsızdır, ama di&er makamların bir ölçüde teminatı - bir öl-
çüde diye arz ediyorum - vardır.

Devlet idaresi bakımından, $üphesiz icra kuvvetinin memuriyet nevilerine 
göre de&i$mek üzere takdir hakkı olacaktır. Bu takdir hakkı bâzı memuriyetlerde 
daha geni$tir. Memuriyetlerin mahiyeti murakabe mahiyetine do&ru gittikçe icra 
karakteri azalıp, kazai inceleme mahiyetine do&ru uzandıkça bu teminatın dozu ve 
derecesi de yükselir.

Sevgili arkada$larım, sözlerimi tamamlıyorum.

Bir $ey ifade edeyim; Sayın Ba$bakan, burada bizim tarafımızdan söylenme-
mi$ olan bâzı sözlere cevap verdiler. G.P.’nin görü$leriyle ilgili olmıyan bu iddiaların 



Kıbrıs gibi bir millî dâva hariç, hiçbirini cevaplamak lüzumunu $üphesiz hissetme-
dim. Yalnız, sözlerimin sonunda, bu müzakerelerden vâsıl oldu&umuz bir intibaı 
arz etmek istiyorum: Bu Hükümet güvenoyu alacak mı, almıyacak mı? Bunu niha-
yet yarından sonra görece&iz, Cumartesi günü görece&iz. Güven Partisi, Hüküme-
te güvenoyu vermiyece&ini ifade etmi$tir. Zaten, aynı Hükümete daha evvelce de 
güvenoyu vermemi$ idik. Bu mevzuda birçok tenkidlere mâruz kalıyoruz. Galiba, 
Güven Partisine bugün pek çok haksız tarizde bulunan Sayın Ba$bakan, bu mevzu-
da “Muhalefet partileri için Hükümeti de&i$tirmeye çalı$mak, yalnız hak de&il, aynı 
zamanda vazifedir” sözünü kendi Temsilciler Meclisinde söyliyerek, muhalefetin 
kırmızı oy vermesinin veya güvensizlik oyu vermesinin pek tabiî oldu&unu kabul 
etmi$lerdir. Bunda bir gayri tabiîlik yoktur. Hükümet güvenoyu alır mı, almaz mı? 
Bu, muhalefet partilerinin ve ba$ka milletvekillerinin davranı$ı ile yarından son-
ra belli olacaktır. Ama bugünden belli olan, kanaatimizce belli olan bir hususu arz 
etmeyi vazife sayıyorum: Türkiye’de huzurun, Türkiye’de güvenin daha çok kökle$-
mesi ve “Demokratik rejim içinde murakabe sistemi i$liyor, bu demokratik rejim 
her derdin çaresini buluyor”, dedirtebilmek için Hükümetin de&i$mesinde isabet 
görüyoruz. Hükümetin de&i$mesi halinde, bunun Türk demokrasisine zaıf de&il, 
kuvvet getirece&ine samimî olarak inanıyoruz. Ve bir $eye daha inanıyoruz: Bu Hü-
kümet bu haliyle ve bu icraat tablosu ile ve son zamanlarda cereyan eden olayların 
akı$ı ile Cumartesi günü güvenoyu alsa da, Büyük Milletimize gerekli güveni ver-
meyecektir.

Saygılar sunarım arkada$larım. (G.P. sıralarından alkı"lar)

"HSAN ATAÖV (Antalya) — C.H.P. ile koalisyon yapsanız bari.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Beyefendi, biz kendi fikirlerimizi savu-
nuyoruz, objektif ölçüler içinde savunduk. Bu gibi tarizler, hep bizim sözlerimizin 
yanından geçer, üstünden geçer, ama hiçbiri bizi yaralamaz, söyliyenleri yaralar. 
Gerekti&i zaman da cevabı verilir.

Te$ekkür ederim arkada$lar.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, $imdi Ba$kanlı&a intikal eden bir takrir-
de, “Vakit geçmi$tir. Konu$maların 20 dakikaya indirilmesini arz ve teklif ederiz.” 
deniliyor. Sayın Salih Aygün ve Sayın Mustafa Topçular imzalamı$lardır. (C.H.P. sı-
ralarından gürültüler)

NECDET U%UR ("stanbul) — Takririn aleyhinde söz istiyorum.

BA$KAN — Aleyhte Sayın Necdet U&ur, buyurunuz efendim. (A.P. sıralarından 
“Geri alındı” sesleri)

Sayın Mustafa Topçular ve Sayın Salih Aygün, verdikleri önergeyi geri almı$lar-
dır, önerge geri verilmi$tir.

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Necdet U&ur’undur. Bu-
yurunuz Sayın U&ur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)



C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR ("stanbul) — Sayın Ba$kan, sayın 
milletvekilleri;

Sözlerime ba$lamadan önce, yeterlik yahut da kısıtlama önergesini geri aldık-
ları için, Adalet Partili arkada$larıma te$ekkürlerimi sunarım. Aslında, partilerin 
gruplarının konu$malarının sınırlanması pek tekin de gelmiyor ve bir faydası da 
yoktur.

Sayın Ba$bakan, konu$malarının ba$ında, burada Hükümet programı tenkid 
edilirken, yapılan tenkidlerin daha çok 1965-1969 icraatı için oldu&unu ifade ettiler 
ve dediler ki, “Oysa konu, Hükümet programı idi; 1965-1969’un hesabı verilmi$tir.”

"imdi Hükümet programını açıyoruz, oradaki meselelere bakıyoruz. Yine aynı 
sırada, kendisinin belirtti&i gibi, Türkiye’nin yıllarca süren meseleleriyle ilgilidir. 
Yalnız 1965-1969 dönem ile de&il, daha önceki dönem ile ilgili ve mutlaka çözüm 
bekliyen köklü meseleler ki, Hükümet olarak önümüzdeki devrede güvenoyu alır-
larsa, üzerine el koyacakları meselelerden, elbette bu Hükümet programından 
bahsederken bu köklü meselelerden bahsetmek gerekirdi. Kar$ımızda 1965-1969 
döneminin sorumlu Hükümeti aynen devam etti&ine göre, önümüzdeki devrede de 
yapacakları uygulamalar bir önceki devreye benzedi&i için, siyaset felsefeleri ayni 
oldu&u için, haklı olarak bunları ele$tirebilirdik.

Öyle anlıyoruz ki, kendileri seçimlerde bir ibra mahiyeti görmektedirler. Yani, 
“Bu devrenin hesabı 4 ay önce, meydan meydan seçimlerde görülmü$tür, artık me-
sele kalmamı$tır” diyorlar.

"imdi, Sayın Feyzio&lu’nun kısmen belirtti&i bir noktaya, bilhassa Cumhuri-
yet Halk Partisini ilgilendirdi&i için, ben de dokunmak istiyorum. 4 ay öncesinin 
meselelerinin buraya getirilmesinden $ikâyetçi olan Ba$bakan, Cumhuriyet Halk 
Partisine 40-50 yılın meselelerinin hesabını sormu$tur. Bu hesapların üzerinden, 
bu devre arasından kaç seçim geçmi$, kaç iktidar de&i$ikli&i geçmi$tir? Ama, Cum-
huriyet Halk Partisi hiçbir zaman bu dönemin hesabını vermekten gocunmamı$tır. 
Bu devrenin hesabını bir övünç olarak ta$ımaktadır.

Dı$ politikada -öyle görülüyor ki- Adalet Partisi iktidarları ile Cumhuriyet Halk 
Partisi arasında son yıllarda temel ayrılıklar belirmeye ba$lamı$tır. Bu durum, ge-
rek NATO dolayısiyle, gerek Kıbrıs dolayısiyle, gerekse Orta-Do&u dolayısiyle ifade 
edilmektedir. Bizim görü$ümüzün özeti, dı$ politika olarak, defalarca ifade edilmi$-
tir. Bugün de kısaca ifade edilmi$ti, vuzuha kavu$mak için tekrarda fayda vardır.

NATO’da kalaca&ız. Amerika’ya ve Sovyet Rusya’ya dü$manlık takibedilmesine 
kar$ı olaca&ız. !kili Anla$malar tartı$malarında belirtildi&i gibi, NATO üyesi ola-
rak da Sovyet Rusya’yı tahrik etmiyecek durumda bulunmak için, daha fazla dikkat 
gösterilmesinden yana olaca&ız.

!kili Anla$maların Meclisten geçirilmesini, Cumhuriyet Halk Partisi talebetti. 
Bu talebin, ikili Anla$maların Meclisten geçirilmesinin iktidar için bir zaıftan daha 
çok, bir kuvvet bir güç olaca&ı kanaatinde idi. Esnek Mukabele Stratejisinden, Cum-



huriyet Halk Partisi Türkiye adına endi$elerini belli etmektedir. Orta-Avrupa’ya sal-
dırı olursa nükleer savunma harekete geçecektir. Biz, kanaatlerde ne olaca&ından 
endi$e etmekteyiz. Bu endi$emizi bütün ayrıntılariyle, gerek kapalı oturumlarda ve 
gerekse bugün ifade etmi$ bulunduk, tekrarı ile vaktinizi almıyaca&ım.

Yalnız, bir beyan üzerinde yeni endi$elerimizi belirtmek istiyoruz: “Türkiye 
üzerinden !ran’ı ve Basra Körfezini hedef tutan büyük bir istilâ hareketi görülürse, 
Merkezî Avrupa’ya olan saldırıda oldu&u gibi, yine nükleer savunma harekete geçe-
cektir.” denilmi$tir. Bu beyanda, Türkiye için bir garanti gibi görünen bu beyanda 
bir tehlike görmekte oldu&umuzu ifade ettik.

Orta-Do&uda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir Devletin aleyhinde vazi-
yet almıyalım, tamamen tarafsız kalalım, diye söylendi, iktidar partisi - endi$e ile 
görmekteyiz ki - Orta-Do&uda tarafsızlı&ın zorunlu&una bizim inandı&ımız kadar 
inanmamaktadır. Hattâ, önce ihtiyatla söylemek istiyorduk; Orta do&uda taraflı 
bir politikaya gitmek e&ilimindesiniz gibi ihtiyatlı bir ifade kullanmak istiyorduk, 
fakat, görüntüler odur ki, ihtiyatlı ifade kullanmadan, iktidar partisinin Orta-Do-
&uda taraflı bir politikaya kararlı olarak ve bilinçli olarak gitti&ini söylemek müm-
kün olmu$tur. Bugün burada ifade edildi. Bunun için gösterilen sebebin ciddiyeti 
ile Orta-Do&udaki buhranın ciddiyetini takdirlerinize sunmak istiyorum. Sebebo-
larak; “Birle$mi$ Milletlerde bir gün oylama olursa, yalnız kalmamak” ifade edildi. 
Orta-Do&uda bir gün nükleer sava$a kadar gidebilecek Türkiye’nin kaderi ile ilgili 
bir durum, Birle$mi$ Milletlerdeki oy sa&lama yolu ile terazinin aynı kefesinde na-
sıl konulabilir? Hayretle gördük ve endi$e ettik. Kaldı ki, Birle$mi$ Milletlerde oy 
sa&lamanın büyük devletlerle ilgisi oldu&unu da sanmaktayız, tatbikat bunu gös-
termektedir.

Kıbrıs konusundaki geli$meler bellidir. Genel Ba$kanımız Sayın !nönü bu ko-
nuda partimizin görü$lerini belli etmi$tir, bunları tekrarlamıyorum. Yalnız, iyi an-
la$ılmadı&ını ve iyi takibedilmedi&ini gördü&üm bir noktayı tekrar belirtmek istiyo-
rum: Sayın !nönü, Lozan’dan bir hâtırasını nakletmi$lerdi. Dı$ politikada milletlerin 
politikalarında devamlılık oldu&unu, bunu o memleketin çıkarının emretti&ini ve 
ufak bir tutarsızlı&ın bazan çok büyük kayıplara sebebiyet verece&ini, belirtmek için 
söylemi$lerdi. Bu da, biraz evvel yine Sayın Feyzio&lu’nun ba$ka bir vesile ile temas 
etti&i, Patrikhanenin üzerinde tartı$malar cereyan ederken, Lozan’da, Yunanlılar 
Patrikhaneyi Türkiye’den kaldırmaya kendi aralarında razı olmu$lar, sonuna kadar 
direnecekler, ama mesele buraya takılırsa razı olacaklar. Ve sonradan, bilinen bir 
$ey, ama bunu böyle kabul edip, buna göre Sayın !nönü bir politika yürütüyor ve 
bütün a&ırlı&ı ile Patrikhane üzerinde duruyor. Fakat, heyetten olan bir üye, Lord 
Curzon ile konu$urken, Patrikhane meselesinin bir Türkiye meselesi olmadı&ını, 
sadece Sayın !nönü’nün bir meselesi oldu&unu, ifade ediyor. Sayın !nönü der ki; 
“Ben bundan sonra Patrikhaneyi kurtaramadım.”

Orta-Do&uda tarafsızlık meselesi, bu milletin tümü ile kaderi ile ilgili bir me-
seledir. Kıbrıs’ta federatif bir devlet olma, bir partinin özel görü$ü olmaktan öteye 
oradaki toplulu&un ve Türkiye’nin menfaatlerine en uygun bir çözüm yoludur. Böy-



lesine bir çözüm yolunda mesafeli kalınırsa, elinin ucu ile tutmu$ görünürse, bunun 
uyandıraca&ı yanlı$ kanaatleri belirtmek isterim.

Bu dı$ politika konusunu bitirmeden evvel bir hususa daha temas edece&im: 
“Devletlerarası mukavelelerde inanç asıldır, inançsızlık asıl de&ildir.” dedi Sayın 
Ba$bakan. Aslında, Devletlerarası mukavelelerde inanç her taraf için asıldır, tek bir 
taraf için de&il. Yalnız, büyük devletlerle olan münasebetlerinde Osmanlı Devleti-
nin bu inancı mübalâ&aya vardırması yüzünden tarihi çok acı misallerle doludur. 
Büyük Devletlerin menfaatleri gerektirdi&i zaman mukaveleleri nasıl yorumladık-
ları yine tarih sayfalarında görülmektedir. !nanç tek taraflı olmaz, kar$ılıklı olur. 
Tarih, tarafların bu inancı kendi meleketlerinin çıkarları açısından yorumladıkla-
rını göstermektedir. Sanmıyorum ki, bununla Sayın Ba$bakan, “Türkiye bu andla$-
maları yapmı$tır. Bunlar büyük devletlerdir, prestijleri vardır, bunlara sadık kala-
caklardır. Biz de mutlaka sadık kalırız” anlamına söylesin, ama her ihtimale kar$ı 
bu görü$ kar$ısında tarihten gelen bir dikkati ortaya koymak istedik.

Bu dönem içinde, ne zaman ki, kalkınma meseleleri tartı$ılır, ne zaman ki, mu-
halefet olarak Türkiye’de köklü tedbirler alınması istenilir, bizim kar$ımıza Sayın 
Ba$bakan tarafından devamlı olarak bir kaynaklar meselesi getirilmi$tir. Demekte-
dir ki; “Kaynaklar yetti de biz harcamadık mı, çok defa daha fazla kaynak yaratmak 
mümkündü de biz yaratmadık mı, mevcutları iyi kullanmadık mı? 1960-1965 dö-
neminde 60 milyar vardı, ikinci dönemde 119 milyar oldu. Ne yapılacaksa bunun-
la yapılacak, plân buna göredir, bütçe buna göredir, Hükümet programı da buna 
göredir. Siz masraf gösteriyorsunuz ama kaynak göstermiyorsunuz” Oysa, C.H.P. 
sözcüleri bütçe ve plân üzerindeki görü$melerinde yıllardan beri Sayın Ba$bakanın 
bekledi&i hususu yerine getirmektedirler.

!kinci Be$ Yıllık Plân görü$ülürken: 1967, 1968 bütçeleri görü$ülürken, 
1969’un ilk Hükümet programı ele$tirisi yapılırken, 1970 bütçesi üzerinde C.H.P. 
ele$tirisi yapılırken en yetkili a&ızlardan saatlerce partinin bu konudaki görü$leri 
belirtilmi$tir.

C.H.P. nin kanaati odur ki, A.P. iktidarı kaynakları yeterli ölçüde geli$tirme-
mektedir, iyi de&erlendirmemektedir. Kendi yaptıkları plân ve yıllık programların 
koydu&u hedeflere ve ilkelere uygun hareket edilmemektedir.

!$ çevrelerinin, büyük toprak sahiplerinin baskıları veyahut onların kırılmama-
sı endi$esi yıllarca Devlet idaresinin muhtacoldu&u ve kalkınmanın zorunlu kıldı&ı 
vergi kaynaklarına kendilerini el attırmamaktadır.

Kamu iktisadi kurulu$larının kaynakları da geli$tirilmemi$tir. Aksine bu kuru-
lu$ların imkânlarının sırf istihdam yaratmak ve partizanca istihdam yaratmak için 
kullanıldı&ı kanısındayız.

Bankalarda ve di&er önemli özel kurulu$ların kaynaklarının kullanılmasın-
da, bu kaynakların gerekti&i gibi kullanıldı&ının söylenebilece&i kanısında de&iliz. 
Biz C.H.P. olarak diyoruz ki; Türkiye’de halk yararına i$ler yapmak üzere daha çok 
kaynak yaratılabilir. Daha fazla kaynak ortaya çıkarılınca, Sayın Demirel’in yanlı$ 



olarak sandı&ı gibi ümit ortadan kalkmaz, aksine büyük bir ümitsizlik içine dü$ü-
rülmü$ bulunan geni$ ve yoksul halk kütlelerine yeni hizmetler ve yeni imkânlar 
getirilece&i için, yeni istihdam alanları açılaca&ı için ümitler artırılmı$ olur.

“Neyi be&eniyorsunuz, neyi be&enmiyorsunuz? Siz olsaydınız ne yapardınız? 
Bunu anlatmıyorsunuz, bunu anlatın” dediler. Kendileri konu$malarında sık sık in-
saftan bahsediyorlar. Böylesine bir soruyu C.H.P.’ye sorabilmek için gerçekten insaf-
sız olmak lâzımdır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) C.H.P. yıllardan beri Parlâmentoda 
bütçe konu$malariyle, program tenkidleriyle, sözlü, yazılı sorularla, gensorularla 
neyi be&enmedi&ini, neden be&enmedi&ini ve do&rusunun ne oldu&unu söylemek-
tedir. C.H.P. yıllardan beri da&larda, bayırlarda, köylerde, Türkiye’nin en uzak kö-
$elerinde neyi be&enmedi&ini, do&rusunun ne oldu&unu halkına anlatmı$ ve bunu 
halkının anladı&ını sevinçle, iftiharla görmü$tür. Sayın Demirel’in bunları duyma-
dı&ını, anlamadı&ını sanmıyoruz. Aslında bilmekteler. Hattâ biz diyece&iz ki, suya 
sabuna dokunmadan yapmak mümkün olsa C.H.P. nin önerdi&i köklü reformları da 
yapmayı istiyeceklerdir.

Son yıllarda, vaktiyle biz telâffuz etti&imiz zaman feryatlar çıkan bâzı kelime-
lerin, bâzı deyimlerin onlar tarafından da kullanıldı&ını memnuniyetle görüyoruz: 
Sosyal adalet, âdil gelir da&ılımı, bölgelerarası e$itsizlik... Bunları kendilerinden 
duydukça sadece memnun olmaktayız. Yalnız bunların ifade edilmesinin gerisin-
de, ifade edilmesi ile gerçekle$tirilmeleri arasında büyük bir mesafe oldu&unu da 
belirtmek isteriz.

Yine Sayın Ba$bakan “!ktisadi istikrar vardır” dediler. Aslında iktisadi istikra-
rın az geli$mi$ bir memleket için çok önemli oldu&unu Sayın Ba$bakan bilmekte-
dirler. Bir memlekette iktisadi istikrar olmadan siyasi istikrar olamıyaca&ını, hele 
Türkiye’de iktisadi istikrar ortadan kalkmı$sa, büyük sürprizlerin bekledi&ini, bü-
yük bunalımların gelece&ini, bu bakımdan iktisadi istikrara çok dikkat edilmesi ge-
rekti&ini yakın tarihin verdi&i derslerden de yararlandıkları için çok iyi bilmektedir-
ler ve bunu temin etmenin bilincinde olduklarından ilk yıllarda buna dikkat etme 
çabasını göstermi$lerdir ve hâlâ da iktisadi istikrarın oldu&unu iddia etmektedirler.

C.H.P. olarak, kendilerinin iddia etti&i iktisadi ve malî istikrarın Türkiye’de ol-
madı&ını, kalmadı&ını dile getiriyoruz, iddia ediyoruz, ısrar ediyoruz. Bu sözlerimiz 
aynı zamanda uyarmak içindir. Türkiye’nin tarihi göstermi$tir ki, yalnız Cumhu-
riyet tarihi de&il, daha önceki yılların Osmanlı Tarihi de göstermi$tir ki, iktisadi 
istikrar bozuldu&u zaman Türkiye’nin siyaset sahnesinde görülebilecek olayların 
zaptedilmesi, hâkim olunması imkânsızdır. Hiçbir siyasi çeki$me, suçlama yahut 
savunma kâr etmiyecektir. Önce iktisadi istikrar, sonra siyaset hayatında yapılabi-
lecek olanlar...

Sayın Ba$bakan kendi dönemi hakkında bâzı rakamlar vermi$lerdir. Geli$me 
hızı, üretim artı$ları, bütçe harcamaları, sınaile$me, yatırımlar konusunda verilen 
rakamların bir kısmı Devlet !statistik Enstitüsü tarafından yaptırdı&ımız tetkiklere 
göre, imal edilmi$ ve hiçbir gerçekle ilgisi olmadı&ı yerli yabancı bütün uzmanlarca 



kabul edilen millî gelir hesaplarına dayanmaktadır. Göz kama$tırıcı gibi görülen 
bu rakamların bir kısmı aslında bir yerde anlamsızlı&a varan birtakım görüntüler 
göstermektedir.

Ekonomik ve malî durumda ortaya çıkan dengesizliklerin belirli dönemler için 
kar$ıla$tırılmasını ve plân hedefleriyle mukayesesini yapmamakta, daha çok mut-
lak ifadelerle yetinilmektedir. Bu arada ba$ka ülkelerin ne hızla geli$ti&i, nereye 
varıldı&ı, Türkiye nüfusunun ne ölçüde arttı&ı pek göz önüne alınmamaktadır.

Ekonomik ve malî istikrarın sa&landı&ı yönündeki iddialara ise, bizzat Sayın 
Demirel’in imzasını ta$ıyan bir resmi belge ile 1970 yıllık programı ile cevap ver-
mek yerinde olacaktır. Bu belgede, özellikle 1968-1969 yıllarında, plânda, istikrar 
ilkesine ba&lı kalınmadı&ı, açık finansmana gidildi&i, fiyatların enflâsyonist ölçüler 
içinde arttı&ı münasip dille, fakat açıkça ifade edilmi$tir.

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu Sekreterinin iki gün önce bir gazetede ya-
yınlanan gizli raporu aynı konulara dikkati çekmekte ve Hükümeti uyarmaktadır. 
Sayın Demirel bugün ö&leden sonra yaptı&ı konu$malarda demi$tir ki, “Türkiye’de 
enflâsyon oldu&unu kimse söylemiyor.” Oysa $imdi Türkiye’ye yardım için kurul-
mu$ olan Konsorsiyumun Genel Sekreterinin raporundan cümleler okuyorum: 
“1965 yılında fiyat artı$larında görülen hızlanmayı, Türk makamlarının fiyat istik-
rarına ba&lılıkları hakkındaki iddialariyle ba&da$tırmak zordur.”

Bir ba$ka cümle: “Meclise sunulmu$ bulunan bütçe esasen çok bariz hale gel-
mi$ olan enflâsyonist tazyikleri mutlaka artıracaktır. 1969 bütçesi daha ba$langıç-
ta dengesizdi. Yıl ilerledikçe ve !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin durumu kesin olarak 
kötüledikçe bu dengesizlik büsbütün arttı.

Raporun ba$ka bir yerinde $öyle deniliyor: “Kamu sektörünün malî durumu, 
bu sektörün yatırım programının gerçekle$emiyece&ini açıkça gösteriyor.”

Yine raporda; “Devletin, sa&lam kaynakları a$an harcamalar yapmasının sonu-
cu olarak bugünkü kriz birkaç yıldan beri oluyordu. Bugün yeni olan husus, denge-
sizli&in vardı&ı boyutlardır, öyle ki; e&er zecrî tedbirler alınmazsa bu dengesizlikler 
muhakkak ekonomide zaten var olan enflâsyon durumunu büsbütün vahimle$tire-
cektir.” denilmektedir.

Yine rapordan cümleler okuyorum: “1969’da fiyat artı$larında önemli bir hız-
lanma oldu. Bu fiyat artı$ı ne kadar geni$ anlamda kullanılırsa kullanılsın mâkûl bir 
fiyat istikrarı sözü ile ifade edilebilecek ölçüyü çok a$mı$tır.”

Yine rapordan: “1 Mart 1969’dan itibaren Hazinenin Merkez Bankasına büyük 
ölçüde yüklenmesi sonucu, ekonomide enflâsyon e&ilimleri büyük ölçüde körük-
lenmi$tir.”

Bütün bunları biz söylemiyoruz, yetkili uzmanlar yazmaktadır.

Sayın Demirel’in bahsettikleri iktisadi istikrarın bu tablo ile nasıl telif edilece-
&ini merak ediyoruz.



1965’te Hazinenin nakit açı&ı 1,3 milyar lira çevresinde idi. 1969 sonunda bu 
açık 5,3 milyar liraya fırlamı$tır. Bu, en azından 4 yılda 4 milyar liralık eritilmemi$ 
bütçe açı&ı getirildi&ini gösterir. Sayın Demirel buna mı istikrar demektedir?

1965’te Merkez Bankasının altın ve döviz rezervleri 80 ilâ 100 milyon dolar 
çevresinde dola$ıyordu. Bekliyen transferler, diye bir $ey yoktu. Kar$ılıksız akredi-
tif açma yolları kapatılmı$tı. 1969 sonunda ise, sözüm ona, rezervler artmı$... Bek-
liyen transferlerin 200 milyon doları buldu&u, kar$ılıksız akreditiflerin 120 milyon 
doları buldu&u ve dı$ ülkelerde paramızın itibarının sarsıldı&ı bir gerçektir. Bu du-
rumda, 1965 ile mukayese edilir bir tanımlama ile Merkez Bankası rezervlerinin 
artmayıp, azaldı&ı ve bugün fiilen eski 20 milyon dolara, yani sıfır altı bir düzeye in-
di&i görülmektedir. Üstelik memleket bu kritik duruma getirilirken, 1969’da ithalât 
hacmi, bir önceki yılın altına indirilmi$tir, makina, teçhizat ithali %27 geriletilmi$-
tir, fabrikalar hammaddesiz bırakılmı$tır.

Bütün bunların iktisadi istikrarla ba&da$ır hali yoktur. Açıkça bellidir ki, 
Türkiye’de iki yıldan beri bir iktisadi ve mali istikrarsızlık ba$lamı$tır. Türkiye’de 
bugün görülen siyasi bunalımın gerçek sebebini yüzeyde aramamak lâzımdır, birta-
kım siyasi çalı$malarda aramamak lâzımdır, biraz da burada aramak lâzımdır. E&er 
burada gerekli tedbirler alınmazsa, siyasal alanda alınacak tedbirlerin hiçbir faydası 
olmıyacaktır.

Sayın Ba$bakan a$ırı sa& akımlardan bahsetti. “!mran Öktem, Taksim, Konya, 
Kayseri olaylarının sorumlusu benim, e&er bunlarda kusur varsa, bu bir çeyrek, iki 
çeyrek de&il, hepsi tümü ile dörtte dördüyle benimdir, i$aret koyunuz, bundan rücu 
etmiyece&im” dedi. C.H.P. olarak Yüce Meclisin huzurunda i$aret koyuyoruz: !mran 
Öktem, Taksim, Konya, Kayseri olaylarında yalnız kusur de&il, yalnız siyasi sorum-
luluk de&il, yalnız Atatürk ilkelerine ve devrimlerine ihanet de&il, bütün bunlarla 
beraber, cezai sorumluluk oldu&u kanısındayız. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Yine üzülerek, kendilerinin Cumhuriyet ku$a&ından olması adına üzülerek, 
derin üzüntü ile ifade ediyoruz ki, bütün bu olaylar kendilerinin Hükümet etme 
anlayı$ından, iktidarda kalmak için yaptı&ı zararlı ısrarlardan do&mu$ olan olaylar-
dır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Genel Ba$kanımızın öteden beri, a$ırı sa& akımlar konusunda Sayın Ba$-
bakan Demirel’i bir yerde hem uyaran, hem esirgemek isteyen, daha do&rusu, teh-
likeli bir yoldan alıkoymak isteyen uyarıları olmu$tu ve demek istemi$ti ki, a$ırı 
sa&a kar$ı himaye tutmak ve temsilcisi olmanın bir delili vardır. Bu, mutlaka bir 
yerde beraber oturup plan yapmak anlamına gelmez. Bizim toplum yapımızda olan 
bir memlekette a$ırı sa&a kar$ı gösterilen müsamaha, onu cüretlendirir ve hesaba 
alınmıyan hareketlerin sebebi olur.

"HSAN ATAÖV (Antalya) — A$ırı soldan bahset.

NECDET U%UR (Devamla) — Bahsedece&im efendim.



Taksim’de olan olayları hatırlamanızı rica edece&im. Gerek Taksim’de ve gerek 
di&er yerlerdeki olaylar din görevlileri dernekleri ve komünizmle mücadele dernek-
leri tarafından tertiplenmi$ olaylardır. Bu derneklerde birinci derecede rol alan, va-
zife alan, görev alan ki$iler, aynı zamanda Adalet Partisi saflarında da görev alan, 
sorumluluk alan ki$ilerdir. Bir süreden beri Adalet Partisi siyasi mücadelesini mem-
leket meseleleri üzerinde yapmaktan vazgeçmi$tir. C.H.P. köyde, kasabada, da&da, 
her yerde siyaset plâtformuna memleket meselelerini getirirken, bunları tartı$mak 
isterken, kar$ımızda Adalet Partilileri bu meydanlarda, bu konular üzerinde ko-
nu$urken görmedik. Toplantılarını din görevlilerinin derneklerinde yahut da ko-
münizmle mücadele derne&inin lokallerinde yaptılar ve bütün temaları; memleket 
meselesi diyorsunuz, halkın çekti&i sıkıntıdan bahsediyorsunuz, bunların hiçbirisi-
ne cevap vermek $öyle dursun, aldıkları ana tema, biraz sonra ayrıntıları ile bahse-
dece&im, din meselesi idi. Bunlar, bütün halkın gözleri önünde, onbinlerce halkın, 
yüzbinlerce halkın gözleri önünde olmu$ olan, herkesin $ahidoldu&u hâdiselerdir. 
(A.P. sıralarından “Allah, Allah” sesleri)

Taksim olaylarını tertipliyenler din görevlileri ve komünizmle mücadele de-
meklerinde vazife alanlardır. Gidiniz, te$kilâta bakınız, kartvizitler üzerinde bu 
derneklerin vazifeleri Adalet Partisi örgütünde vazifelerle birlikte mü$terek olarak 
yazılmaktadır ve bunlar bütün halkın gözü önünde bu hâdiselerin sorumlulu&unu 
yüklenmi$lerdir.

"imdi Devlet görevlilerine geliyorum. Taksim olaylarında Devlet kuvvetlerinin 
yerine bir anda kendinizi koyunuz. Birtakım kütleler kanunsuz olarak, izinsiz ola-
rak yürümekteler, ama Devlet kuvvetinde olanlar bilmekteler ki, bu yürüyen küt-
lelerle iktidardaki partinin arasında çok yakın ili$kiler vardır. Bu kütlelerin a&zın-
dan ifade edilen dü$ünceler iktidar partisinin takbih etmedi&i dü$üncelerdir. Buna 
kar$ılık bu kütlelerin gençlerin dü$üncelerine hücum için geldi&i bellidir ve iktidar 
partisi bütün felsefesi ve bütün beyanları ile bu dü$üncelere kar$ıdır. Bir taraftan 
Hükümetin ba$ında olacaksınız, halkın bir kesiminin dü$üncelerini, Anayasanın 
özgürlüklerine ra&men kötüliyeceksiniz, kınayacaksınız, bir tarafını ho$görü ile 
kar$ılıyacaksınız, ho$görü ile kar$ıladı&ınız tarafla iktidar partisinin örgütü arasın-
da içli dı$lılık olacak. Bu takdirde Devlet görevlisi bu kütleye kar$ı hareket ederken 
büyük tereddüt içinde kalır. Devlet kuvvetlerinin za’fını burada arayınız. E&er Dev-
let kuvvetlerinin kanun tatbik etmesini istiyorsanız, bu takdirde Devlet kuvvetleri-
ne kanun tatbik ettiremezsiniz. Halkın içinde bir tarafı tutarsınız, o tarafı himaye 
ederseniz, kar$ı tarafı kötülerseniz ve bunu kötüliyen insanlarla Devlet kuvvetleri-
nin ba$ındaki insanlar aynı olurlarsa, o Devlet kuvvetleri hareketsiz kalır, onlardan 
istifade edilemez, istifade edilemiyen Devlet kuvvetlerinin memlekette yarataca&ı 
yara bir anar$i ortamıdır. Bu anar$inin sebeplerini hiç ba$ka yerde aramayınız. Dev-
let kuvvetleri böyle kullanılmaya devam ettikçe, Taksim’de, Kayseri’de, Konya’da, 
Ankara’da böyle kullanılmaya devam ettikçe çok daha büyük meseleler gelecektir ve 
gerçek anar$inin kayna&ı da bu anlayı$ta olacaktır.



Diyanet i$leri Te$kilatındaki görevli üzerinde bu parlâmentoda çok konu$ma-
lar cereyan etmi$tir. "imdi Sayın Ba$bakan diyorlar ki: “Senatoda Adalet Partililerin 
de oyları ile hakkında ara$tırma açıldı. Adalet Partililer iyi bir $ey yaptılar, ara$tır-
ma olsun görelim dediler, bu iyi bir $eydir” Ve fakat burada bugünkü müzakereler 
sırasında da kendisini savunma ihtiyacını duydular. Hakkında büyük ithamlar olan 
ve bu ithamlar Türkiye’nin çok önemli bir meselesiyle ilgili bulunan bir ki$inin üze-
rinde Senatoda ciddi bir ara$tırma açılmı$ken, bu ki$inin hâlâ o görevinin ba$ında 
bırakılması, ihtiyaten bile olsa, bir tedbir dü$ünülmemesi bir zihniyetin alâmetidir.

Aldı&ımız bir habere göre, Diyanet i$lerindeki bu görevli, Senatoda ara$tır-
ma açılması için cereyan eden müzakereler sırasında, “Bilgileri sen verdin” diye o 
Te$kilâtın Tefti$ Kurulu Ba$kanını uzakla$tırmı$tır. (A.P. sıralarından “iyi yapmı"” 
sesleri)

Arkada$larımız, “iyi yapmı$tır”, diyorlar. Arkada$lar, siyasi partiler Devletin 
sahipleri de&ildir. Bu bir emanettir, halk adına gördü&ümüz emanettir, emanete 
saygı duyunuz, kendi malınızı kullanmıyorsunuz, milletin malını kullanıyorsunuz. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Ba$bakan, “Bu, yüzbinlerce ki$iye hükmediyormu$. O zaman müthi$ bir 
kuvvet”, dedi. Aslında bu adam bir ma$adır. Gerçek kuvvet maalesef iktidar partisi-
dir. (A.P. sıralarından “ya"a” sesleri)

Yine Sayın !nönü’nün kendisine, 1966’da Saidi Nursi’nin halifesi, 1968 de Ta-
hir Hoca’nın sacaya&ı, 1970’de a$ırı sa&ın temsilcisi oldu&unu... (A.P. sıralarından 
“mahir temsilcisi” sesleri) Peki, a$ırı sa&ın mahir temsilcisi dedi&ini ifade ettiler. As-
lında a$ırı sa&ın mahir temsilcisi oldu&unu ö&renmeye hiç niyet etmedim ve imren-
medim.

"HSAN ATAÖV (Antalya) — A$ırı solun olun o zaman.

CHP. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — C.H.P.’nin iktisadi ve 
sosyal görü$leri bütün ayrıntıları ile ortadadır. A$ırı sa& ve a$ırı solun ne demek 
oldu&unu lütfedip biraz okursanız, C.H.P.’nin bulundu&u yer kesin olarak bellidir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi 1966’dan beri, e&er Türkiye’nin sorumlu Ba$bakanı mütemadiyen 
Türkiye’de irticai temsil etmi$ olan ki$ilere böylesine yakın, böylesine içli dı$lı tak-
dim edilirse, bunun gerisinde olayların oldu&unu, birtakım olaylar dolayısiyle böyle 
söylendi&ini lütfen kabul ediniz.

Sosyal olaylar bütün Türk halkının gözü önünde olan olaylardır. Hele bunlar, 
kapatılabilecek ili$kiler, aksini iddia etmekle saklanabilecek ili$kiler de&ildir. Çün-
kü bütün Türk halkının gözü önünde, açık cereyan eden ili$kilerdir.

"imdi, mizaç meselesi, hem bir taraftan Saidi Nursi halifeli&i, bir taraftan Ta-
hir Hoca arkada$lı&ı, öbür taraftan a$ırı sa&ın mahir temsilcili&i söyleniyor; bir 
taraftan da Sayın Ba$bakanın ne mizacı, ne yapısı buna müsait de&ildir deniliyor, 
dediler. Aslında bununla söylenmek istenilen $u idi: Böylesine bir politika vardır, 



böylesine bir politika yürütülmektedir, ama Sayın Ba$bakan bu politikanın adamı 
de&ildir. Bu, ba$ka nitelikler ister. E&er teknokrat tarafı ile hizmet adamı tarafiyle 
kalmak istiyorsa, kendi mizacına uymıyan buradan kurtulsun dedi, bu bir te$vikti. 
(A.P. sıralarından gülü"meler)

"imdi, Sayın Ba$bakan burada, yalnız burada de&il, meydanlarda ve çe$itli ve-
silelerle bir cümleyi tekrar etmekten ho$lanmaktadır. Kendilerinin ho$landı&ı bir 
sıfat adına, o cümlesi için davacı olmak hakkımızı görüyoruz. Diyor ki; “Korkma-
dan müslümanım demek hakkı vardır, dedim, bundan sonra da diyece&im.” (A.P. 
Sıralarından “siz de deseniz ya!” sesleri) Diyece&im, diyece&im, merak etmeyin söyli-
yece&im.

BA$KAN — Arkada$lar, lütfen müdahale etmeyiniz efendim; müdahaleler 
ba$ka müdahaleyi davet ediyor, sonra hepimizin be&enmedi&i hâdiseler cereyan 
ediyor.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — C.H. Partinin bu söze 
kar$ı olan tarafı bir ba$ka $eydir. Biz; korkmadan mürteciim demek hakkı yoktur 
diyoruz, korkmadan mürteciim demek hakkını kimseye tanımıyoruz. Cumhuriyet-
te bunun ba$ındanberi savunucusu olduk, sonra sonuna kadar da bunun savunucu-
su olaca&ız. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi arkada$lar, bu müslüman olmak ve olmamak meselesi üzerinde bir ger-
çe&i çıplak gözle görmek lâzımdır. C.H.P.’liler sadece bu Parlâmentoda, burada gör-
dü&ünüz insanlar de&ildir; Türkiye’de milyonlarca C.H.P.’li vardır. "imdi burada, bu 
cümle üzerinde benim dikkatimi çekmek istiyen arkada$lara söylemek istiyorum; 
Seçim bölgenizdeki C.H.P.’li aileleri tanıyorsunuz, köylerdeki, kasabalardaki ve $e-
hirlerdeki bu ailelerin erkekleriyle, kadınlariyle, ya$lılariyle sizlerden müslümanlık 
bakımından ne eksi&ini gördünüz, utanmadan söyliyebilir misiniz? (C.H.P. sırala-
rından “bravo” sesleri, alkı"lar) mesele, müslümanlık meselesi de&il, bunu bal gibi 
biliyorsunuz, bu mesele irtica meselesidir, din istismarı meselesidir. (C.H.P. sırala-
rından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Bizim yaptı&ımız, kafaları Ortaça& karanlı&ından kurtarmaktır. Sayın Ba$ba-
kanın... (A.P. Sıralarından gürültüler) Dinleyiniz, Ba$bakanınız Teknik Üniversite 
mezunu, müspet ilimlerle yeti$ti... (A.P. sıralarından “iftihar ediyoruz” sesleri) !fti-
har ediyorsanız, siz de müspet ilimlerle bir kafa nasıl biçimlenir, nasıl olur, bunun 
$artlarını ö&renin. Ortaça& karanlı&ında bir kafa müspet ilimlerle yo&rulamaz. (A.P. 
ve C.H.P. sıraları arasında kar"ılıklı lâf atmalar, gürültüler, aya#a kalkmalar) (C.H.P. sı-
ralarından “Dinleyin, sahte müslümanlı#ı bırakın” sesleri, gürültüler, aya#a kalkmalar)

BA$KAN — Muhterem arkada$lar; müdahale etmiyelim.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — “Rasyonel dü$ünce” 
diyor Genel Ba$kanınız. Ne demektir rasyonel dü$ünce? “Do&ma” elan kurtulmu$ 
kafa demektir. (Gürültüler, kar"ılıklı müdahaleler)



BA$KAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyiniz; bu $ekilde müzakere 
olmaz. Arkada$lar, bu $ekilde müzakere devam edemez; lütfen yerinize oturunuz, 
kar$ılıklı sata$malardan vazgeçiniz efendim.

Muhterem arkada$larım, lütfen hepiniz yerlerinize oturunuz.

Sayın hatip, lütfen konu$manıza devam ediniz efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — Sayın A.P.’liler... (A.P. 
Sıralarından “Bize hitabetme” sesleri) Size hitabetmiyece&im, ama benim konu$ma-
larımda e&er bana sata$mazsanız, benden izahat istemezseniz... Hem bana sual 
soracaksınız, hem izahat istiyeceksiniz, cevap verece&im, “Bana hitabetme” diye-
ceksiniz. Yok öyle $ey, suali soran cevabı alır.

Türkiye’de büyük bir sosyal de&i$me olmaktadır. Türkiye’de insanlar tevekkül-
le kadere teslim olmu$ insanlardır. Bugün her $eyin ba$ı insanın kendi kaderine 
hâkim olaca&ı ve tabiata hâkim olaca&ı dü$üncesinden ba$lar. E&er kafalara, insan-
lar kendi kendilerini kendileri yaparlar, tabiata hâkim olabilirler dü$üncesini koy-
mazsak, koyamazsanız, Sayın Ba$bakanınız bu dü$ünceye göre hareket etmezse, bu 
Türkiye daha bin yıl geri kalmı$lıktan kurtulamaz.

De&erli milletvekileri, (A.P. Sıralarından “De#erli olduk” sesleri)

Ki$ili&iniz ne olursa olsun, bir millet emaneti ta$ıyorsunuz, saygım o millet 
emanetinedir.

Personel reformu üzerinde Sayın Ba$bakanın durdu&u bir noktaya ba$ka bir 
açıdan de&inmek istiyorum.

“Aslında personel reformu bir maa$ zammı de&ildir” dediler. Tamamiyle i$tirak 
ediyoruz. Personel reformu aslında bizim anlayı$ımıza göre halkla Devlet ili$kile-
rini tanzim edecek, halkın yüz yıllardan beri Devletten yaptı&ı $ikâyetleri büyük 
ölçüde önliyecek bir reformdur. Yalnız, personel reformundan sonra ortaya bir ida-
re çıkar, bu idare; kanunların, yasaların dediklerini yapar, siyasi tercihlere kar$ı di-
renir. Personel reformundan sonra ortaya çıkacak idarede yârân kayırması olmaz, 
i$e göre adam alınır, adama göre i$ yaratılmaz. (A.P. sıralarından “var mı böyle "ey” 
sesleri) var, personel reformunda var.

Personel reformunun bu memlekette, bu açıdan yerle$mesinde büyük hizmet 
vardır. Personel reformunu bu açıdan kabul eden iktidar, aslında kendisi birtakım 
güçlüklerle kar$ıla$acaktır ama bir gün halkına, tarihine iyi hesap verme durumun-
da olacaktır.

Merkez valilerinin ve Yüksek Denetleme Kurulunun saygı de&er üyelerinin ba-
$ına, e&er gerekti&i gibi bir personel reformu yapılmı$ olsaydı, bugün gelmi$ olanlar 
gelmezdi. (A.P. sıralarından “Eskiden bunlar yok mu idi?” sesleri) Eskiden yapılmı$ 
olanlar mü$terek $ikâyetlerdir, bunları önleyici tedbir olarak personel reformu ge-
tirilmi$tir.



"imdi, personel reformunda, elbette bunun akçalı kısımları üzerinde hassasi-
yetle duraca&ız, fakat hepsinden daha çok personel tasarısının, iktidar partisinin 
yetkilileri tarafından getirilecek personel tasarısının reformcu niteli&i üzerinde du-
raca&ız ve sonuna kadar bunu takibedece&iz.

Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yapılan muameleler ile basma in-
tikal etmi$ birtakım ithamların aynı zamana rastlaması gerçekten bir talihsizliktir. 
Bunun tesadüf olmasını çok temenni ederdik, fakat hâdiseler bir tesadüf olmadı&ı-
nı göstermektedir.

Arkada$lar; pek ho$lanmıyaca&ınız bir konu, ama Sayın Ba$bakan dokundu&u 
için dokunmak zorunlu&undayız.

Sayın Ba$bakan C.H.P.’nin siyasi haklar meselesini istismar etti&ini söylediler. 
(A.P. Sıralarından “do#ru” sesleri) ve burada siz de do&ru diyorsunuz.

C.H.P. siyasi haklar meselesini hiçbir zaman istismar etmemi$tir, istismar et-
mekte yarar görmemi$tir.

Hafızalarınızı tazelemenizi rica ediyorum; A.P. kurulduktan sonra ilk yıllardaki 
yaptı&ınız seçim konu$malarını hatırlayınız. Daha sonraki yıllarda köylere kadar 
gidip söyledi&iniz $u sözleri hatırlayınız: “D.P. sizlerden daha ba$arılı” denildi&i za-
man, “ne yapalım, bir Anayasa var, bu Anayasa elimizi kolumuzu ba&lıyor, üste-
lik, o hizmet etmi$ olan eski demokratlara kar$ı haklarını iade etmemize de mâni 
oluyor, $u Anayasayı bir de&i$tirirsek hem elimizi kolumuzu ba&lıyan kısımlarını 
de&i$tirmi$ olaca&ız, hem de eski arkada$larımızın haklarını iade etmi$ olaca&ız...” 
Her yerde, yine Türkiye’nin her yerinde geri kalmı$, geli$mekte olan bir memle-
ketin bütün temel meseleleri itildi, bu siyasi haklar meselesi bayrak yapıldı, bü-
tün kampanyalar bunun üzerine istinadettirildi. Sorumlu a&ızlar burada ne derse 
desin, te$kilât bütün kampanyasını bunların üzerine istinadettirdi ve arkasında 
Anayasanın de&i$ikli&i vardı, Anayasanın sosyal ve iktisadi bölümlerinin özellikle 
de&i$ikli&i vardı. C.H.P. ne yaptı? Halkımızın dikkatini buraya çeken, bir kanayan 
yara olan bu meseleyi bir yerde bitirmek istedi; daha do&rusu bunun istismarını 
bitirmek istedi. C.H.P. bu konuda ba$tan beri tutarlı idi. C.H.P. iktidardan ayrıl-
dı&ı zaman af konusunda büyük mesafeler alınmı$tı. Hafızalarınızı tazelerseniz, 
yapılan protokolleri incelerseniz belli olacaktır ki, i$in ba$ından beri C.H.P. belirli 
bir görü$e sahibolmu$tur ve bu görü$ünü sonuna kadar ifade etmi$tir. A.P. bu affı 
seçim sonrasına bırakmak istedi. Sayın Demirel’in Senatoda yaptı&ı konu$malar 
hepimizin hafızasındadır.

"imdi, siyaset bu, her türlü yorum yapılabiliyor. Peki bu konuda siyasi affın 
bunca yıl üzerinde duruldu&u halde seçim sonrasına bırakılması konusunda; “Bu, 
parti için durumdan iktidara sıkı sıkıya sarılmaktan do&mu$tur” diye bir yorum 
yapılsa haklı tarafı olmıyacak mıdır?

Siyasi aflar meselesi bir tutarlılık meselesiydi. A.P. yöneticileri bu konuda bü-
yük bir tutarsızlık örne&i, kelimeyi mazur görsünler; samimiyetsizlik örne&i ver-
mi$lerdir.



Sayın Demirel’in bir cümlesini yadırgadı&ımızı ifade etmek isterim. Diyorlar 
ki: “Kol kanat kırarsınız, sonra doktora götürürsünüz; sonra ne yapalım dersiniz.” 
(A.P. sıralarından “Do#ru, do#ru” sesleri)

NECDET U%UR (Devamla) — Arkada$lar, bu “do&ru”ları lütfen kolu kanadı 
kırılmı$ olanlara sorun bakalım, onlar ne diyecekler?

Siz açıkça, “27 Mayısı siz yaptınız” demek istersiniz.

H"LM" B"ÇER (Sinop) — Evet, do&ru.

NECDET U%UR (Devamla) — Do&ru diyen arkada$larımız; 27 Mayısı kol ka-
nat kırmak diye de tasdik ettiklerini bilmekteler mi?

Biz 27 Mayısın yalnız sabitleri de&iliz. Bu Anayasa 27 Mayıstan sonra yapılmı$ 
bir Anayasadır. Hepiniz bu sıralarda bu Anayasaya göre bulunuyorsunuz. 27 Mayısa 
saygı borçlusunuz...

"imdi ne C.H.P.’nin elinde, ne A.P. nin bir zamanlar ima etti&i gibi elinde, ne de 
ba$ka bir siyasi te$ekkülün elinde ihtilâl yapmak ve yaptırmak gücü yoktur.

AHMET BULDANLI (Mu#la) — Avni Do&an söylüyor.

NECDET U%UR (Devamla) — Bunları bırakınız. Bırakınız hâdiselerin üzeri-
ne beraberce tarafsız bir $ekilde e&ilelim.

Bir memlekette ihtilâl, bir grup istedi diye olmaz. Bir memlekette ihtilâl, 
ihtilâlin $artları yaratılırsa olur.

MUSA DO%AN (Kars) — Neden böyle kâhin kesiliyorsunuz?

MEHMET YARDIMCI ("stanbul) — Orasına gelmiyelim.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, lütfen müdahale etmeyiniz. Biraz daha 
sükûnet rica ediyorum.

A.P. Grupu adına söz alınmı$tır ve bundan sonra sıra Sayın Sadık Tekin Müf-
tüo&lu’nundur. Ümidederim ki, bütün bu hassasiyetinize de tercüman olacak bir 
cevap verecektir.

Çok rica ederim, gecenin $u saatinde hatibe müdahale ederek yeni hâdiselerin 
do&masına sebebiyet vermiyelim.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — Saygıde&er milletve-
killeri,

Hükümet Ba$kanının ve Hükümetin, iktisadi istikrar üzerinde hassasiyetle 
durması ho$una de&ildir. Bir memlekette ihtilâl yaratan $artların gerisinde iktisadi 
istikrarsızlıklar yatar. E&er bir dönemde bu yaratılmı$sa, bunun gerektirdi&i ted-
birler alınmamı$sa birtakım siyasileri suçlamayınız; onlar yüzeydeki sebeplerdir; 
ihtilâlin derinindeki sebepler ba$kadır.

Türkiye’de nüfus artı$ı dünya memleketlerinin pek ço&undan daha fazladır. 
Türkiye’de hızlı bir $ehirle$me vardır. !nsanlar köylerden $ehirlere do&ru akın akın 



gelerek baba yurtlarım terketmektedirler. Her gün yüzbinlerce insan, milyona ya-
kın insan baba yurdunu terkedip sırtında bir yorganiyle büyük $ehirlere gelip bir 
avuç yer i$gal etmek isterken, bunu aslında büyük $ehrin cazibesi için yapmıyor; 
bunu aslında baba yurdunda artık barınamaz hale geldi&i için yapıyor.

Bir memlekette böylesine iç göç ba$lamı$sa; bir memlekette böylesine hızlı nü-
fus artıyorsa; bir memleketteki sanayile$me hızı Türkiye’deki gibi böylesine yava$-
sa; bir memleketteki topraklar böylesine adaletsiz da&ıtılmı$sa; gelir da&ılımında 
bizde oldu&u gibi büyük haksızlıklar varsa; vergi yükü sadece bâzılarının sırtına 
yükleniyorsa; e&er o memleketteki devlet idaresi toplumdaki geli$meleri içine ala-
bilecek, yeni ihtiyaçları kar$ılıyacak esnekli&i gösteremiyorsa o memlekette ihtilâl 
olmasını kimse önliyemez. (A.P. sıralarından “ooo” sesleri; C.H.P. sıralarından “bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Aslında iktidarların vazifesi, siyasi partilerin vazifesi bu söyledi&im meselelere 
çözüm yolu bulmaktır.

Elbette halka hakkını veririz. Hem böylesine büyük meseleler olacak, hem 
dünya böylesine ilerliyecek, ondan sonra i$i böylesine hafife alacaksınız ve “olmaz” 
diyeceksiniz.

Göreviniz bunları ciddiye almaktır, bu meselelerin gerekenini yapmaktır. Bu-
nun için burada bulunuyoruz; siz de bunun için bulunuyorsunuz, biz de bunun için 
bulunuyoruz. Bunların kaçınılacak bir tarafı yoktur. Bu, saygı duymamız gereken 
bir görevdir.

MEHMET YARDIMCI ("stanbul) — Ne diye ihtilâl kelimesini kullanıyorsu-
nuz?

NECDET U%UR (Devamla) — Sayın Ça&layangil, “ihtilâl bir çözüm yolu mu?” 
dediler. Burada ihtilâlin bir çözüm yolu olması meselesinden daha çok, biraz evvel 
bize haksız yere is-nadedilen “kol kanat kırma” ithamı vardı. Buna kar$ı kol kanadı 
siyasi partiler kırmaz, kol kanadı iktidarların basiretsiz politikaları, kötü iktisadi 
politikaları, köklü reformlardan kaçan politikaları kırar demek istedik.

"imdi, burada, beraber oturdu&umuz bu çatı altında, benden sonra konu$acak 
olan Sayın Müftüo&lu’nun çok yakın bir tarihte söyledi&i bir cümlesini hatırlıyo-
rum. Sayın Müftüo&lu bu cümleyi heyecanla ve iftiharla söylemi$ti ve biz de onun 
bu heyecan ve iftiharına saygı duymu$tuk. Demi$tik ki: “Bizim Ba$bakanımız Cum-
huriyet ku$a&ının yeti$tirdi&i ilk ba$bakandır.” "imdi Sayın Demirel’in bugünkü 
yaptı&ı konu$malar arasında çok talihsiz bir cümlesi vardır. Bu cümle $udur; aynen 
aldım: Diyordu ki, C.H.P.’ye “sıfırdan ba$ladınız, 27 sene sonra yine sıfıra geldiniz.” 
1923-1950 arası 27 sene.

CENG"ZHAN YORULMAZ (Ankara) — Atatürk’ü inkâr ediyorlar.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — Aslında C.H.P.’nin, bu 
27 senenin de üzerine ekliyece&iniz, Cumhuriyet dönemine ait her türlü senelerin-
de sorumlulu&unu almaya hazır oldu&unu bilmektesiniz.



Bu senelerin sayılmasını temin etmek durumunda olan Cumhuriyet ku$a&ının 
en genç Ba$vekili bu görevi C.H.P.’ye vermi$tir. Buna kendisi adına üzülmekteyiz; 
kendimiz adına da övünmekteyiz.

Arkada$lar, e&er 27 yıllık dönemi reddederseniz, arkasından Osmanlı dönemi 
gelir... (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Tıpkı biraz evvelki “Müslümanlık” meselesinde oldu&u gibi, bu sefer de bu dö-
nemde yapılanları çok iyi bilmekte oldukları kanısındayız. Aslında yalnız kendisi-
nin de&il, saygıde&er Hükümet üyelerinin de bu dönemde yapılanları çok iyi bildik-
leri kanısında oldu&um için tekrarlayıp vaktinizi almıyaca&ım, ama bu memlekette 
sıfırdan ba$lanılmı$tı. Çöken bir imparatorlu&un yerine yepyeni, dipdiri bir Türki-
ye yaratılmı$tı; bu yaratılmanın elbette birtakım sıkıntıları varidi; bu yaratılmanın 
yükü vardı, biz bu yükü $erefle ta$ıyoruz ve ta$ımaya devam edece&iz.

Aslında bugünkü mevcudiyetimizi, bu zamanlardaki yapılanlara borçluyuz ve 
borçlusunuz. Hangi hakla bu devir için böylesine bir ret, böylesine bir kelimeyi söy-
lemek yetkisini, cüretini kendinizde görürsünüz, anla$ılmaz.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Atatürk devrini inkâr ediyorlar.

BA$KAN — Sizin Grupunuzun sözcüsü konu$uyor muhterem arkada$larım; 
niye yerinizden müdahale ediyorsunuz?

CENG"ZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın Ba$kanım, o taraf için müda-
hale etmek mubah mı sayılıyor

BA$KAN — De&il efendim de&il, iki tarafa da zaman zaman söylüyorum ama 
sizin kendi arzularınıza uygun gelmedi&i noktada beni haksız zannediyorsunuz.

Zaman zaman hem oraya hem oraya söylüyorum efendim.

Lütfen müdahale etmeyin efendim; biz Tüzü&ü tatbik ediyoruz, özel arzuları 
de&il.

Buyurun sayın hatip, lütfen devam edin..

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — “Sıfırdan ba$ladınız, 
27 sene sonra yine sıfıra geldiniz.” Bunu söyliyen Sayın Demirel e&er bu sözlerini 
geri almazlarsa, Anıt-Kabir’e gittikleri zaman hangi yüzle çıkacaklardır Atatürk’ün 
kar$ısına? (C.H.P. sıralarından $iddetli alkı"lar)

TALÂT KÖSEO%LU (Hatay) — !stismar ediyorsunuz.

MUSA DO%AN (Kars) — Paralardan pullardan Atatürk’ün resimlerini siz çı-
karttınız; resmi dairelerden resimlerini siz indirdiniz.

BA$KAN — Arkada$lar lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz.

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET U%UR (Devamla) — Saygıde&er milletve-
killeri,

Burada, Parlâmentoda ciddî bir i$ yapmaktayız, gecenin geç saatlerinde olsa 
bile ciddî bir i$ yapmaktayız. Siyasi partiler rejimi demokrasi, aslında büyük bir cid-



diyet istiyen, üzerinde ihtimamla durulması gereken bir rejimdir. Seçmene gidip, 
ho$landı&ı $eyleri söylemek, seçmene kimler hâkim ise, onları memnun edecek tat-
bikat yapmak, Parlâmentoda da “dedim dedi” tartı$malariyle yetinmek, “ben ondan 
baskın çıktım, ben ondan iyi konu$tum, susturdum” lâflariyle sevinmek, övünmek, 
bunu kâfi görmek, bütün Parlâmento çalı$malarını bir gün sonraki seçimi kazan-
mak için ayarlamak, “bu memleketin insanı aslında pek ince eleyip sık dokumaz, 
daha çok gözleriyle hüküm verir, biz bunların gözlerine hitabedelim” diye gösteri$ 
yatırımları yapmak, iktisadi gücü ellerinde tutanları ürkütmemek, aslında e&er si-
yasi partiler rejimi, demokratik rejim böyle anla$ılacaksa, böyle yürütülecekse;

1. Bu gerçek demokratik rejim de&ildir, demokratik rejim adına haksızlık ya-
pılmaktadır.

2. Böylesine yürütülen bir rejim memlekete hizmet etmek için gereken bir va-
sıta olamaz.

Türkiye hakkında konu$ulurken, Sayın Ba$bakanın kullandı&ı kar$ıla$tırmalar 
genellikle geriye do&ru birtakım dönü$lerle oluyor.

"imdi, Türkiye’de bir $eyler yaptım diyebilmek için,

1. Türkiye’de elde edilen neticeleri yalnız Türkiye’de geriye do&ru de&il, aynı 
zamanda Türkiye’nin çevresindeki kom$ularla,

2. Bunun dı$ında madem ki ça&da$ uygarlık düzeyi diyoruz, geli$mi$ ülkelerin 
bulundu&u nokta ile kar$ıla$tırmak lâzımdır.

Biz, bir önceki dönemden daha iyi olabiliriz, ama e&er bütün etrafımızdaki 
kom$ularımız bizden çok daha fazla ileri iseler, bu biraz daha iyi olmakla, emaneten 
verilen görevimizi yapmamı$ oluruz. Bizim hesabımız, vazifemiz bir öncesinden 
daha iyi olmakla de&il, mesuliyetini üzerice aldı&ımız Türkiye’yi gerek kom$uları 
arasında, gerekse geli$mi$ ülkeler arasında kendisini bekliyen yere ne dereceye ka-
dar götürüp, götürmedi&imiz ile ölçülür.

"imdi, Türkiye’nin sosyal ve iktisadi yapısında olan bir ülkenin hızlı geli$mesi 
için, geli$mi$ ülkelerle arasındaki mesafeyi kapatması için alınması gereken, artık 
bugün herkesin malûmu olmu$, birtakım tedbirler vardır. Bu tedbirleri kapitalist 
ülkelerin iktisatçıları da söyler, sosyalist ülkelerin iktisatçıları da söyler. Bunlar ne-
dir? E&er, halktan aldı&ımız emanete saygılıysak, onun gere&ini yapacaksak, e&er 
demokratik rejimi ciddîye alıyorsak, yapaca&ımız, bu memleketin temel çıkmazları-
nı ve meselelerini her türlü tarafça “kapitalistçe, sosyalistçe” bütün memleketlerin 
üzerinde birle$tikleri tedbirleri almaktan ba$ka bir $ey de&ildir.

Toprak reformu yapmaya zorunlusunuz. Bunu biz söylemiyoruz. Bakınız Ame-
rikan iktisatçılarına, ilk söyledikleri toprak reformu tavsiyesidir. Bir gün bu nok-
taya da geleceksiniz, ama çok daha fazla kayıplardan sonra geleceksiniz. Halktaki 
büyük tepkiler tutulamaz hale geldikten sonra geleceksiniz, ama daha büyük ıs-
tıraplar do&acak, fatura daha fazla olacak. Toprak reformu yapılmadıkça, toprak 
insan ili$kileri düzenlenmedikçe, tarımdaki sermaye birikimi sanayie aktarılmadık-



ça, sanayile$me denildi&i zaman akla a&ır sanayii, motor sanayii, makina sanayii 
gelmedikçe, bütün gücümüzle bunların üzerine gitmedikçe, nimetleri ve külfetleri 
beraber da&ıtmadıkça, bu memlekette hiçbirimiz vazifemizi, yaptık diyemeyiz.

!çinizde dünyanın bugün bulundu&u noktayı en iyi ifade eden - geçen yılki za-
bıtlardan okudum - bu teknolojik devrimi fazlasiyle anlıyan, ifade eden yine Genel 
Ba$kanınız. "imdi dünyada bizim kendisine eri$mek istedi&imiz sanayi devrimini 
yapmı$ olan dünya, bir ba$ka, ikinci bir sanayi devrimine yeti$mek için kıvranırken, 
bizim kendimize model olarak aldı&ımız Avrupa, büyük Amerikan sanayii kar$ısın-
da sıkıntıya dü$mü$ken, geri kalmı$lık içine dü$mü$ken, biz hâlâ burada montaj 
sanayii, ambalaj sanayii üzerine hücum ettik diye bir siyasi parti grupu istihfaf edi-
lir mi? Hem bu teknolojik devrimi bileceksiniz, hem bunun icaplarını bileceksiniz; 
ondan sonra bir siyasi parti grupu montaj sanayiini, ambalaj sanayiini az gördü, 
öbürünü istiyor diye küçümsiyeceksiniz. Bu nasıl $eydir? “Kaynakları daha fazla 
kullanalım, lüks harcamalar yapmıyalım, gösteri$ harcamaları yapmıyalım, gerekir-
se milletçe hep beraber fedakârlı&a katlanalım” denildi&i zaman bunu bu hafiflikte 
ele alabilir misiniz?

Arkada$lar, eskiden bir memleketin iç idaresi $öyle olurdu; böyle olurdu, ama 
bir gün dı$ tehlike geldi&i zaman o memleketin yi&itli&i, gözüpekli&i, yurtseverli&i 
her $eyi kurtarırdı, öyle bir devre geldik ki, Sayın Ça&layangil yine öyle diyorsunuz, 
ama öyle bir devre geldik ki, bugün teknik bilgisi yüksek olmıyan, elindeki silâhlara 
çok hâkim olmıyan milletlerin yi&itlikleri eski verdi&i neticeyi vermemektedir. Bu-
gün gerçek yi&itlik at binmekte, kılıç ku$anmakta de&il, bugün gerçek yi&itlik maki-
ne ba$ında, motor ba$ında belli olmaktadır. Görüyorsunuz, bir Orta-Do&uyu 2 mil-
yonluk, yine birtakım dünya servetlerinin destekli&i, ama $u, ama bu; 2 milyonluk 
teknik geli$mesini yapmı$ bir kütle 60 milyonluk geri kalmı$ bir kütleyi ne hale ge-
tirmi$tir... Bunu yapan nedir? Bunu yapan onların e&itimde, teknik bilgide üstün-
lükleri de&il midir? Aynı silâhlar bir bankasının eline veriliyor, daha etkili silâhlar 
bir ba$kasının eline veriliyor, ama netice alamıyor. Artık, yalnız bir memleketin iç 
politikası de&il, kalkınma meselesi, bir memleketin bekası meselesi olmu$tur. (A.P. 
sıralarından “Bitmedi mi” sesi)

Saygıde&er arkada$ım, seçmeninize birgün saat 24.00’e kadar Mecliste otur-
mak zorunlu&unda kaldı&ınız için “Bitmedi mi yahu” diye ba&ırdı&ınızı tekrar ede-
bilecek misiniz? (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri;

Hükümet Programı üzerinde C.H.P.’nin Geneli Ba$kanı partinin görü$lerini be-
lirtmi$ti. Bizim, C.H.P. olarak söz almamızın sebebi, en çok üzüldü&ümüz; “Sıfırdan 
ba$ladınız 27 sene sonra sıfıra geldiniz” (A.P. sıralarından “Do#ru” sesleri; C.H.P. sıra-
larından “Atatürk’ü de inkâr ediyorlar” sesleri) “Sıfırdan ba$ladınız, 27 yıl sonra sıfıra 
geldiniz” talihsiz cümlesi, haksız cümlesi, bu bir; ikincisi, yer yer C.H.P. ye Sayın 
Demirel’in yaptı&ı târizlere, Sayın Genel Ba$kanın konu$masında öngörülmemi$ 
noktalarda C.H.P. nin görü$lerini belirtmek içindi.



Sözlerimi bitirirken, C.H.P. olarak yeni kurulan Hükümete kırmızı oy verece-
&imizi... (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) tekrar söylemek istiyorum. Aslında, “Hü-
kümet sıralarına baktıkça, orada vazifesini yapan bâzı de&erli insanları gördükçe, 
bunu üzülerek söylemek istiyorum” diyecektim. “Çünkü, siyaset felsefemiz ile tam 
kar$ı kar$ıya” diyecektim, ama sizlerin bu hafifli&ini gördükten sonra kırmızı oy 
vermeyi ısrarla bir yurtseverlik olarak istedi&imizi söyliyece&im. (C.H.P. sıraların-
dan Bravo sesleri, alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası A.P. Grupu adına Sayın Sadık Tekin Müftüo&lu’nundur. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Zonguldak) — Sayın 
Ba$kan, sayın milletvekilleri;

Müsaade ederseniz konu$mama son hatipten ba$lıyarak mebdee do&ru inmek 
istiyorum. Aslında, yapılan konu$maları gayet iyi bir de&erlendirmenin içerisinde 
iki bölümde mütalâa etmek mümkün.

Bunlardan bir tanesi, asıl hedef bir nisbet dâhilinde gizlenmek istenerek te-
ferruata kaçan kısımlar, di&eri ise ne kadar gizlenirse gizlensin asıl hedefe vusul 
yönünden yapılan konu$ma pasajları.

Gerçekte $u anda saate baktı&ımız zaman 00.12 veya 00.15 oldu&unu tesbit 
ederiz. Sayın C.H.P.’nin grup sözcüsü ve sayın G.P.’nin grup sözcülerinin bende 
bıraktıkları intıbaa göre; aslında ne Sayın Necdet U&ur’un ifade etti&i gibi Sayın 
Ba$bakanın ifade etti&i iddia edilen “C.H.P. sıfırdan ba$ladı, 27 yıl sonra yine sıfıra 
geldi” hususundaki üzüntülerini veya kendi tabirleriyle talihsiz beyanı cevaplandır-
mak ve ne de yine Sayın Ba$bakan tarafından Sayın C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı-
na verilen cevaplardaki tarizleri kar$ılamaktır. Bundan öteye, konu$maları dikkatle 
takibeden arkada$larımız rahatça $u hususu tesbit etmi$lerdir:

Tesbit edilen husus $u: Aynı sözler, aynı kelimeler bir plâk sadakati ile birkaç 
defa tekrarlanmak suretiyle, Parlâmentonun mesaisinden zaman israf edilmek is-
tendi&i ortaya çıkmakta, buradaki asıl maksat ise, oylamayı Cumartesi gününden 
öteye atmak suretiyle bu kadar mühim mesele dahi...

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — O sizin vehminiz. Cumartesi ile Pazar arasında 
fark görmeyiz.

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Vehim de&il, gerçek bunlar bey-
ler.

BÜLENT ECEV"T (Zonguldak) — Ba$bakanınız dört saat konu$tu.

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — "u itirazlarınız dahi bizim haklı 
tenkidlerimizden ne kadar gocundu&unuzun açık bir misali oluyor. (A.P. sıraların-
dan alkı"lar)

Sayın milletvekilleri; Sayın Necdet U&ur C.H.P. Grupu adına burada görü$lerini 
beyan ederken temas ettikleri hususlar, not alabildi&im kadariyle, üzerindeki gö-
rü$lerimizi arz ve ifadeye gayret edece&im.



Sayın U&ur diyor ki; “1965, 1969 sorumlu Hükümeti aynen devam ediyor, 
onun için biz bu Hükümete güvenoyu vermiyece&iz.”

Zannediyorum burada bir zühulleri olacak. Halen bakanlar sırasında oturan 
arkada$larımız 1965-1969 Hükümetinin üyeleri de&ildir, 1969 seçimlerinden son-
ra kurulan !kinci Demirel Kabinesinin aynı üyeleridir.

Yine Sayın U&ur arkada$ımız; “Kaç seçim ve kaç devre geçti&i halde Cumhuriyet 
Halk Partisinden hâlâ 40 yılın, 50 yılın hesabı sorulmaktadır.” diye mazinin ele$ti-
rilmesi yapılırken bir serzeni$te bulundular. “1965-1969 dönemi içinde Adalet Par-
tisi iktidarının yapmı$ oldu&u icraatlarının muhasebesi 1969 seçimlerinde millet 
huzurunda görülmü$, millet Adalet Partisi !ktidarını ibra ederek, ona tekrar millî 
emaneti tevdi etmi$ti.” denildi&i zaman bunun kar$ılı&ı olarak Sayın U&ur diyor ki; 
“!yi, böyle söylüyorsunuz ama bizden de 40 yılın, 50 yılın hesabını soruyorsunuz.”

Sayın sözcüye $u hususu hatırlatmaya mecburum: 1950 yılından bu yana - 1946 
yılını karı$tırmıyorum, altından ba$ka bir $eyler çıkabilir diye ve sizi üzmemek için 
- 1950 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi hangi seçime girdi de millî irade 
tarafından ibra edildi? Bunu ö&renmek istemek her halde bizim hakkımızdır.

Sayın U&ur, meseleyi irtica meselesine getiriyor; oradan da Ortaça& karanlı-
&ının içerisinde zihinlerin yeti$memesini, kafaların yarına, tabiata hâkim olacak, 
kendisine istikamet verecek bilgi ile müspet ilimle yeti$mesinin lâzımgeldi&ine i$a-
ret ediyorlar. Bu do&rudur. Ancak bu do&runun yanında bir yanlı$ var. Yanlı$ da $u: 
Sanki Adalet Partisi iktidarı bunun aksi bir tatbikatın içinde imi$ gibi bir tenkidi 
ortaya koyan beyanlar oldu. Aslında, biraz sonra Sayın Feyzio&lu’nun beyanları-
na temas ederken ifade edece&im, Adalet Partisi iktidarı zamanında millî e&itim 
dâvasına verilen önem, ifade etmeye mecburum ki, hele hele Halk Partisi iktidarı-
nın bu dâvaya verdi&i önemle mukayese edilmiyecek kadar çok büyüktür muhterem 
arkada$larım.

Sayın U&ur’un bir beyanı da $u: “"ahsan ben” diyor, “korkmadan Müslüma-
nım” diyorum.

Bu do&rudur demek lâzım. Bizim kar$ısında bulundu&umuz husus, korkma-
dan Müslümanım demek de&il, korkmadan mürteciyim denmesidir. Biz bunun 
aleyhindeyiz” diyor. Bu beyan Sayın Genel Ba$kanlarının bugün bu kürsüde yapmı$ 
oldu&u beyanla çeli$ir vaziyettedir.

Sayın Genel Ba$kanları; “Bir taraftan kapalı odalarda $u $ekilde söyleniyor, 
öbür taraftan meydanlarda da ba$ka türlü ifade ediliyor” diyerek Sayın Ba$baka-
nın, “Korkmadan Müslümanım denilmesine taraftarım” demesini âdeta bir gerici-
lik, irticai te$vik olarak ortaya koyuyorlar. Zannediyorum bu hususta, Sayın Genel 
Ba$kanlariyle Sayın Grup Ba$kanvekili arasında büyük bir tenakuz var.

Sayın arkada$larım, $imdi çok istismarı yapılan bir konuya geliyorum. Bu konu 
da siyasi haklar konusu. Bu konuyu, Sayın Ba$bakan bugün huzurunuzda bu kürsü-
de bütün gerçekleri ifade ederek, bütün vuzuhu ile ortaya koydular, ama Sayın U&ur 



tekrar bu konuya temas ettikleri için ben de ayrıca üzerinde durmak istiyorum. Bu 
konu üzerinde dururken de, ben Adalet Partisi Grupunun görü$ünü de&il, kendi 
görü$ümü, bu siyasi haklar meselesinin hepinizin de yakından bildi&i gibi 1969 se-
çimlerinde tarafımızdan de&il ama, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geni$ çapta 
istismar edilmesi muvacehesinde, bir vatanda$ın bana ifade etti&i hikâyeyi huzuru-
nuzda dile getirmek istiyorum.

Hikâye $u muhterem arkada$larım: Zengin, varlıklı bir adamın bir tek evlâdı 
vardır ve erkektir. Tek oldu&u için çocuk fevkalâde haylazdır, ha$arıdır, ha$indir. 
Yaramazlıkları artık babasını bıktırmı$tır. Babası o hale gelmi$tir ki, yapılan ha$arı 
hareketler kar$ısında misafir odasının bir kö$esine bir tahta asmı$tır ve o&lunun 
yaptı&ı her âsi hareket için oraya bir çivi çakmı$tır. Yıllar, aylar, günler geçmi$, ço-
cuk büyümü$ aklı ba$ına gelmi$tir. Bir gün misafir odasında, hiç de odayla müte-
nasibolmıyan bir tarzda duvarda bir tahtanın asılı oldu&unu ve tahtanın üzerinde 
de çiviler bulundu&unu görerek babasına sorar, der ki: “Baba, misafir odasındaki 
bu tahtanın ve üzerindeki bu çivilerin i$i ne?” Babası anlatır: “Sen hâlâ da öylesin 
ya; çok ha$in, çok hırçın ve asabi, isyankâr bir çocuktun. Beni bıktırmı$tın. Bütün 
yaramazlıkların, bütün âsi hareketlerin burada her çivide bir taneyle temsil edil-
mektedir.” Baba böyle söyleyince çocuk müteessir olur, babasından özür dilemek 
ister, kusurlarının affedilmesi için ne yapması lâzımgeldi&ini sorar. Babası der ki: 
“Bundan sonra yapaca&ın her iyi hareket için duvardaki tahtadan bir tane çivi sö-
kece&im.” Çocuk, “Pekâlâ” der. Yine günler, aylar, yıllar geçer ve bir gün duvardaki 
tahtada çiviler biter. O gün pürne$e çocuk babasına gelir. “Baba” der, “Tahtadaki 
çiviler bitti, beni affettin mi?” Baba bir tahtaya bakar bir çocu&una bakar ve gayet 
elemli bir $ekilde $öyle der: “Evet, söyledi&in do&ru, tahtadaki çiviler bitti ama, çi-
vilerin izi hâlâ duruyor.”

Vatanda$ $unu yâdeder, “Evet, diyelim ki, Halk Partisinin yardımiyle de olsa 
siyasi haklar çıktı, ama kaybetti&imiz vatan evlâtlarının acısını nasıl dindirece&iz?” 
(A.P. sıralarından alkı"lar Bravo sesleri)

TURAN ÖZGÜNER ("çel) — 27 Mayısa her hareketinizle, her sözünüzle kar-
$ısınız...

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Aziz arka-
da$larım, bu konuyla ilgili olarak burada bir husus daha dile getirildi. O husus da 27 
Mayısı kimin yaptırdı&ı, kimin yaptı&ı hikâyesi.

Gerçekte bu o kadar mu&lâk, o kadar münaka$a konusu olacak bir mesele 
de&il, hafızaları taze olanlar, kuvvetli olanlar gayet iyi hatırlarlar. 27 Mayısı mü-
taakıp çıkan Akis mecmuası koleksiyonunu tetkik etti&iniz zaman, Lâle Sinema-
sında Cumhuriyet Halk Partili gençleri Taksim Meydanında nümayi$ yapabilmek 
için nasıl bilet alındı&ından ve oraya nasıl gelindi&inden, 27 Mayıs sabahına kadar 
geçen hâdiselerin hepsini, Akis Mecmuasında bulursunuz. Kim yazar bunları? Sa-
yın Genel Ba$kanlarının en yakınları. Dahası var, yine Cumhuriyet Halk Partisinin 
en mümtaz simalarından rahmetli Avni Do&an’ın beyanlarına bakınız. Bunları biz 



söylemiyoruz muhterem arkada$larım; bunları sizin kalemlerinizden, sizden olan 
insanların lisanlarından size ifade ediyoruz.

Sayın U&ur’un beyanlarında bir husus daha var. Gayet enteresandır ve bu hu-
susun sonunda da bizi i$i hafife almakla suçlamı$, öbür taraftan da, “Bu böyle oldu-
&u takdirde o memlekette ihtilâli kimse önliyemez,” diye ba&lamı$tır.

!htilâlin kimse tarafından önlenemiyece&ine dair ba&lanan konu$manın ba$ı 
nedir biliyor musunuz? “Her gün milyonlarca insan baba yurdundan $ehre göç edi-
yor, iç göç ba$lamı$tır,” buyuruyorlar.

Aziz arkada$larım, Adalet Partisi 1965 seçimleriyle iktidara geldi. Yıl 365 gün, 
dört senede bir 366 eder. Hani demi$, bu Acemin hikâyesini de geçti karde$. Atar 
ama insan ve attıktan sonra da bir $eyi bir neticeye ba&lar, ama bu kadar atıp, bu 
kadar da vahim bir sonuca ba&lamanın her halde gerçekle, mantıkla ve izanla ilgisi 
ve alâkasını bulmanın gayri mümkün oldu&unu bendeniz ifade etmeye mecburum.

Sayın U&ur arkada$ımız, yine bendenizin $ahsım adına gündem dı$ı yapmı$ 
oldu&um bir konu$madaki bir pasajı ifade ettiler. Hemen belirteyim ki o konu$-
mayı tamamen benimsiyorum. O konu$mam, “Cumhuriyet devrinde yeti$mi$ olan 
ilk Ba$bakanın “Nüfus kayıtlarına bakarsanız bu böyledir” $u $u $ekilde gelmesine 
Adalet Partisi Grupu razı olmıyacaktır”, beyanı ile biter. !$te bu beyanı benim he-
yecanıma veriyorlar. Heyecanıma versinler beyefendiler, fikriyatıma ve inancıma 
verseler daha memnun olurum. Ve bu beyandan galât olarak, Sayın Ba$bakanın 
söyledi&ini iddia ettikleri “Sıfırdan ba$ladınız, 27 sene sonra tekrar sıfıra geldiniz” 
sözünü bir Cumhuriyet Devrinin Ba$bakanının Atatürk’e kar$ı bir nevi reddi miras 
$eklinde yahut ret $eklinde de&erlendirerek Yüce Meclise takdim ettiler.

Aziz arkada$larım, bu konu$madaki espri $u: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk 
ile ba$lıyan Kurtulu$ Sava$ında sıfırdan ba$lıyarak 1938 yılına kadar bir noktaya 
gelmi$tir; bu bir gerçektir, ama büyük önder Atatürk’ün vefatından sonra, onun bü-
yük liyakat ve önderli&i altında yapılan icraatlar dahi, vefatından sonra 1950 yılına 
kadar sıfıra müncer olmu$ ise, bunun vebali bunu söyliyenlerde de&ildir; bir gerçe&i 
1938 yılından sonra sıfıra indirenlerde vebal aramak daha do&rudur muhterem ar-
kada$larım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Çok ayıp, grup adına çok hafif ve gayri ciddi 
bir konu$ma bu. Zaten sizin eski bir Cumhuriyet Halk Partili oldu&unuzu bilirler, 
bütün arkada$larınız söyler bunu.

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gerçekleri 
unutmıyalım. Sizler daima dedikoduyla amel edersiniz. Ben size söylüyorum, Cum-
huriyet Halk Partisinde benim bir tek kaydımı çıkartınız; ben politikadan siyasi 
hayattan, hayattan istifa etmeye, ayrılmaya razıyım. Atmayın beyler, atmayın. Ya-
lan malzemeniz olmasın, mahcubolursunuz sonra. Günâh size. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, gülü"meler)



TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — !stanbul te$kilâtı gençlik kolunda üye de&il 
miydiniz?

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Aziz arka-
da$larım, hâkimiyetin ni$anesi olan paralardaki ve pullardaki sembolleri de&i$tir-
mek bizim için gayri mümkün ama bunu siz yaptınız ve Atatürk’ü siz yıktınız orada. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

Yine Sayın U&ur ifade ediyorlar, diyorlar ki, “Seçmene kim hâkimse onların 
ho$una gidecek i$ler yaptınız. Bu suretle demokrasiyi gerçekle$tirmek, yerine, de-
mokrasi oyunu oynadınız. Bunun aslına demokrasi denmez.” E&er yanlı$ tesbit et-
mediysem mealen böyle dediler.

Aziz arkada$larım, e&er bu do&ru ise, bakınız Türkiye’de demokrasi oyunu oy-
namak istiyenler kimler? Köylerde, köye hâkim olanın kim oldu&unu en basit köy-
lüye dahi sorsanız, alaca&ınız cevap $u olacaktır: Köyün muhtarı. Ee, gayrimümkün 
oldu&u halde devletin Hazinesinden seçimlerde rey avlamak için muhtarına, koru-
cusuna be$er yüz, üçer yüz lira, milyonlara, milyonlara varan aylık ba&lama vait-
leri ile rey alaca&ız diye köyün ileri gelen $ahıslarına müstakbel icraatınızı takdim 
etti&inize göre, zannediyorum demokrasi oyunu oynıyanlar biz de&iliz. Bu foyanız 
meydana çıktı&ına göre siz olacaksınız.

Bugün burada $ahidoldu&umuz hususlardan birisi de $u: Gerek Sayın Feyzi-
o&lu, gerek Sayın U&ur, iktidarı tenkid ederken hangi kıstasları nazara almı$lardır; 
daha do&rusu bir iktidarın icraatı ölçülürken muvaffak bir iktidar mıdır, yoksa gay-
rimuvaffak bir iktidar mıdır, bunun tenkidi yapılırken hangi kıstas nazarı itibara 
alınacaktır?

Arkada$larımızdan birisi, bizatihi Adalet Partisinin programa almı$ oldu&u ra-
kamların fiilî gerçekle$me içerisinde mukayesesini yapmakla bir kriter ortaya koy-
dular.

Sayın U&ur ise bamba$ka bir kriter ortaya koydu. Bu kriter $u: Adalet Partisi 
yıllık programlarda veya Be$ Yıllık Plânda derpi$ edilen hedeflere eri$me veya eri-
$ememe bakımından bir hamlenin içerisinde de&erlendirilmiyecek, hele hele (her 
iki hatibe göre) geçmi$ iktidarlarla ve o iktidarların icraatlariyle, yıllar itibariyle 
mukayeseli bir $ekilde ortaya konulan bir rakamlar de&erlendirilmesi içerisinde 
mukayeseye gidilmiyecek. Sayın U&ur’a göre mukayese $öyle yapılacak: Kalkınmı$ 
Ülkeler içindeki yerimizi almakta ne kadar ileri götürmü$tür o iktidar, ölçü, kıstas 
bu olacak.

Aziz arkada$lar, aslında her iki hatibin de bu kıstasları almı$ olmasının $u ger-
çek mânâsı vardır: Sayın Feyzio&lu ile Sayın U&ur’un aynı teknenin hamurları ol-
du&unu mütalâa edersek, tabiî ki iktidarların mukayesesinde, geçmi$ iktidarlarla 
Adalet Partisi iktidarının icraatlarının mukayesesi yüzde yüz aleyhlerinde oluyor.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Sen hangi teknenin çamurusun?



A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — "u halde 
orayı kapamak lâzımdır.

YA$AR AKAL (Samsun) — Demokrat Parti devri de dâhil mi?

BA$KAN — Müdahale etmeyiniz yerinizden efendim, müdahale etmeyiniz.

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Bakınız size bir $ey söyliyece&im 
Sayın Akal Sene 1950. Bugün Türkiye’de en büyük istismar konusu yapılan köy ve 
köylü konusunda, senin iktidarın zamanında, Atatürk’ü istisna ediyorum, köy yolu, 
köy içme suyu, köy okulu için Devlet bütçesinde raslıyabildi&iniz miktar sadece on 
milyon lira, ama Demokrat Parti iktidarı iledir ki Türkiye’de bir köy, Türkiye’de bir 
köylü oldu&u akla gelmi$ ve oraya hizmet gitmeye ba$lamı$tır. Bu acı gerçe&i teslim 
etmeye mecburuz. Demokrat Parti köye ve köylüye hizmet anlayı$ının bu memle-
kette temelini atmı$ bir siyasi iktidardır.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Demokrat Partiyi methetmeye mecbur musu-
nuz?

SADIK TEK"N MÜFTÜO#LU (Devamla) — Biz sadece gerçekleri methedi-
yoruz. Ve $unu da söylüyoruz...

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — Neyin devamı oldu&unuzu, neyin kar$ısında 
oldu&unuzu söyliyebilir misiniz?

BA$KAN — Sayın Özgüner, lütfen yerinizden konu$mayınız böyle kendi ken-
dinize efendim... !zne tabisiniz, söz isteniyor, sıraya konuyor herkes ona göne ko-
nu$uyor efendim.

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Sayın ar-
kada$larım, $u konu açılmı$ken biraz daha de$mekte fayda mütalâa ediyorum.

Sene 1961, seçimlere gidiyoruz. Bir arkada$ım A.P. mikrofonundan anons edi-
yor. “Dikkat, dikkat! Burası Demokrat, pardon, Adalet Partisi seçim yayın bürosu.” 
On dakika sonra polisler... Hadi içeriye. O zaman Tedbirler Kanunu da yok. Türk 
Ceza Kanununun 161’nci maddesine göre içeriye. Âmmenin telâ$ ve heyecanını ve 
âmmeyi galeyana getirmek. Fiil bu. Bunun dı$ında biz, bu kadarını söylemekten 
mahrum iken, sizler Demokrat Partiye a&zınıza her geleni söylüyordunuz, ama biz 
büyük bir hüsranın içerisinde, büyük bir iç acısı içerisinde size maalesef cevap vere-
miyorduk. Ne zamana kadar? Tedbirler Kanunu kalkıncaya kadar.

Beyler, ihtilâl oldu&u zaman ben Demokrat Parti Zonguldak il idare kurulu 
üyesi idim. Ondan evvel Demokrat Parti il gençlik kolu ba$kanı idim. Ben ve Adalet 
Partisi Grupunun bütün üyeleri ile sayın kabine üyeleri, Demokrat Partinin varsa 
bir kusuru, geliniz münaka$a edelim. Kusurlarına da, sevaplarına i$tirak halinde-
yim, $ahsan söylüyorum. Onun için, “Demokrat Partiyi bugünlerde methetmeye 
mecbursunuz” gibi lâflar bizi alâkadar etmez. Biz oyuz beyefendi.

TURHAN ÖZGÜNER ("çel) — 27 Mayısın kar$ısında mısınız, adını koyalım, 
27 Mayıs’ın kar$ısında mısınız?



BA$KAN — Sayın Özgüner, böyle konu$mayınız efendim, rica ederim, sual 
sorulmaz efendim. Yani siz, “her halükarda ben konu$urum” mu diyorsunuz? Yani, 
“Tüzü&e de, usule de aykırı olsa ben konu$maya kadar verdim, illâ konu$aca&ım” 
mı diyorsunuz? Yapmayın efendim, Büyük Millet Meclisinin çatısı altındayız. Bir 
intizam içinde hareket etmeye mecburuz.

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — Sayın ar-
kada$larım, U&ur’un beyanlarından birisi de $u: “Adalet Partisi toprak reformunu 
yapmaya mecburdur, mecbur olacaktır. Vakit geçti&i takdirde büyük hâdiseler pa-
hasına bunu yapmaya mecbur kalacaktır” diye beyanları oldu.

Sayın arkada$larım, e&er Adalet Partisi Hükümetinin $u anda Hükümet prog-
ramını sayın arkada$ım okumu$ olsa idi, orada bir tarım reformunun yapılaca&ın-
dan pasajlar oldu&unu göreceklerdi, ama kendileri, “illâ ve illâ bu tarım reformu 
olmasın da toprak reformu olsun” diyorlarsa, biz onların iktidarı de&iliz, kusura 
bakmasınlar, biz tarım reformu yapaca&ız.

Yine Sayın U&ur, Sayın Ba$bakanın sanayile$me konusundaki sözlerini, $ük-
ranla kaydedeyim, iyi bir $ekilde dile getirdikten sonra, konu$malarının bu bölü-
münün sonunu $u $ekilde ba&ladılar: “Sanayile$me deyince aklımıza a&ır sanayi, 
motor sanayii, imalât sanayii gelmeyince sanayile$me olmaz.” buyurdular ve bir 
parti grupu, “kendi parti grupları” montaj sanayiini tenkidetti diye bizim tarafı-
mızdan a&ır hücumlara u&radıklarını ilâve ettiler, bundan yakındılar.

Aziz arkada$larım, gerçek $u: C.H.P. her zaman her yerde ve her fırsatta daima 
montaj sanayiinden, ambalaj sanayiiden, paketleme sanayiiden bahsetmi$tir. Bun-
ların sorumlusu olarak da Adalet Partisi iktidarını görmü$ ve o $ekilde göstermi$tir. 
Bu ithamlar kar$ısında Sayın Ba$bakanın konu$maları $öyle olmu$tur: C.H.P. za-
manında yabancı sermaye olarak hangi yatırımlara, hangi dallara müsaade edilmi$, 
A.P. iktidarı zamanında ise yabancı sermayede, sanayi kolunda hangi yatırımların 
gerçekle$mesine veya yapılmasına müsaade olunmu$? Bunu tetkik etti&iniz zaman 
kar$ımıza çıkan manzara $u oluyor; Sayın Ba$bakanın Senatodaki konu$maları ile 
ilgili zabıttan aynen alıyorum: “Montaj sanayiini niye yaptınız? Yapan sizsiniz. 
Yerdi&iniz $eyleri yapan sizsiniz. Bunu söylüyorum. E&er montaj sanayiini kurmak 
do&ru bir $ey de&il ise buraya gelip bizim üstümüze atmayın bunu. Biz ba$ka $eyler 
söylüyoruz. “Bir sata$ma oluyor” Sizin mantı&ınızla nedenini söyliyeyim. Üç lâstik 
fabrikası, yedi aded ilâç ambalaj fabrikası, sekiz aded montaj sanayii fabrikası, be$ 
aded maden arama ihraç müsaadesi, üç aded me$rubat, Pepsi-Cola, Coca Cola gibi 
yabancı sermaye olarak izinleri, 1961-1965 devrelerinde verilmi$tir. Ben $imdi söy-
lemiyorum bunu. Bundan üç ay evvel söyledim. Böyle de&ilse çıkar buradan söyler-
siniz.” Bunları zabıttan söylüyorum, diyor Sayın Ba$bakan Senatoda, ilâve ediyor: 
“A.P. neye izin vermi$? Bir aded sunî gübre kompleksine. Yani burada imal edecek 
gübreyi. (Yani gübreyi burada, Türkiye’de imal edece&iz, diyor) iki aded otomobil 
sanayiine. Montaj de&il, imalât. !ki aded traktör fabrikasına. Montaj de&il, imalât. 
!ki aded dizel motor imalât fabrikasına, bir aded di$li kutu ve transmisyon aksamı 
fabrikasına, bir aded anakimya tesisine, bir aded kâ&ıt kompleksine, bir aded büyük 



pompalar imaline, iki aded büyük turizm projesine. Bunların hepsi a&ır sanayi.” 
“Ben zabıttan okuyorum.” diyor ve konu$ması bu $ekilde devam ediyor.

"imdi burada söyledi&imiz $ey $u: Montaj sanayiini tenkid ediyorsunuz. Mon-
taj sanayiinin, ambalaj sanayiinin bütün vebalini A.P. iktidarına yüklüyorsunuz. 
Siz yapıyorsunuz, biz de çıkıyoruz, diyoruz ki, e&er montaj sanayiine gitmek yanlı$ 
idiyse, sanayile$me montaj ile de&il, imalâtla gerçekle$ecekse, i$te sizin mantı&ınız 
içerisinde siz bizi tasvibediyorsunuz, kendi kendinizi tenkid ediyorsunuz. Bizim 
dedi&imiz bu. Bundan, bizim sözümüz diye siz alınmayınız. E&er alınacak bir $ey 
varsa, alınacak sözü siz kendi kendinize söylüyorsunuz.

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz biraz da Sayın Güven Partisi Genel 
Ba$kanı ve Sözcüsü Turhan Feyzio&lu’nun konu$malarına cevap vermek istiyorum.

Biz, daha do&rusu Sayın Ba$bakan bu kürsüde maziyi de&il, istikbali münaka$a 
edelim dedi, konu$masının ba$ında ba$ prensib olarak, bunu mütalâa etti. Tabiî ki, 
istikbali münaka$a etti&iniz takdirde o zaman huzurunuza gelmi$ olan Hükümet 
programını müzakere ve münaka$a lâzımgeliyor. Mevcut Hükümet programında 
hangi pasaja taraftar de&ilsiniz, veya mevcut Hükümet programımda size göre ne-
ler olması lâzımdı da, onlar noksan kaldı? Hükümet programının üzerindeki müna-
ka$a bu olur, ama buradaki münaka$a bu olmadı. Olan $u: Birtakım rakamlar verdi-
ler, bu rakamları yalnız burada de&il, seçim meydanlarında da verdiler. Tabiî ki, bu 
rakamları verirken her halde 4 yıllık Adalet Partisi iktidarını veya sizin tâbirinizle, 
yahut Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün tabiriyle Be$ Yıllık Adalet Partisi ikti-
darının methi için vermediniz, onu kötülemek için verdiniz, daha do&ru tabiriyle 
tenkid etmek için verdiniz. Biz diyoruz ki; bu rakamların ifade etti&i gerçekle$me 
ve icraat 1969 seçimlerinde milletin huzurunda münaka$a edilmi$, hem de nasıl 
münaka$a edilmi$, sizin devri iktidarınızdaki icraatla mukayeseli olarak ele alın-
mı$. Ondan sonra da diyoruz ki, vatanda$ sizin icraatınızla, Adalet Partisi icraatını 
görmü$, rakamları de&erlendirmi$, bu rakamların ibrasıyla yeniden göreve Adalet 
Partisi iktidarını getirmi$tir. Söyledi&imiz bu.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — "irket mi bu? Ne ibrası?

SADIK TEK"N MÜFTÜO%LU (Devamla) — !$te bakınız, muhterem arka-
da$larım, seçimleri bir $irketin ibrası $eklinde mütalâa eden bir zihniyetin, millî 
iradeye olan inancının her halde kabili münaka$a olması lâzımgeldi&ini üzülerek 
ifade ediyorum.

Sonra, ikinci konu da $u:

Sayın sözcü bizi de&erlendirirken, bizim yaptıklarımızla veya yapmadıkları-
mızla de&erlendirmesi lâzım, ama yapılan $ey $u oluyor: “Biz, $u, $u kanunları ge-
tirdik, ama siz bu kanunları çıkarmadınız, $u halde muvaffak de&ilsiniz.” diyor.

Aziz arkada$larım, Adalet Partisi iktidarı kendi icraatiyle de&erlendirilir. Sizin 
getirdiklerinizi yapmamak suretiyle de&erlendirmeye giderseniz, bunun mânası $u 



olur: Bizim getirdiklerimizi yapsaydınız muvaffak olurdunuz... O zaman, o iktidar 
benim iktidarım de&il, senin iktidarın olurdu, zaten.

Sayın Feyzio&lu burada mütemadiyen vesika ve imza hikâyesini kullandı. Ben 
de bu taktik içerisinde kendilerine cevap vermek istiyorum, aynı üslûbu, aynı yolu 
tercih ederek cevap verece&im.

Dediler ki, “Biz, elektrik enerjisinin $uradan, $uraya çıkmasına, $unun $öyle ol-
masına, bunun böyle olmasına ve rakamlara muarız de&iliz ve hiçbir zaman, hiçbir 
yerde böyle bir $ey söylemedik.”

Aziz arkada$larım, Birinci Plân Dokümanını açınız, orada görece&iniz manzara 
$u:

1965 yılında ula$ılması mevcudolan çimento istihsali 2,5 milyon ton. Bu istih-
sal ile 1970 yılına kadar Türkiye ihtiyacının kar$ılanaca&ı, binaenaleyh daha fazla 
çimento fabrikası yapılmasına lüzum yoktur diye pasajlar görürsünüz. Bu pasajla-
rın altında da, bu doküman altında da zannediyorum ki, o zamanın kabinesinde 
bulunan Sayın Feyzio&lu’nun dâ imzası vardır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Sonra, bir konu da $u:

Sayın Feyzio&lu diyorlar ki: “Siz %46,5’sunuz” pekâlâ bu do&ru, hakikaten biz 
%46,5’&uz, ama geriye kalan %53,5 siz misiniz? Yüzde 53,5 kim? Bu, sizin ifadenizle 
söyliyeyim, gayrikabili cem olan muhtelif 7 parti, toplıyamazsınız, bir araya getire-
mezsiniz. Binaenaleyh kendiniz olmıyan $eye kendiniz gibi de&er vererek birtakım 
yanlı$ hesaplara ve birtakım de&erlendirmeye girmeyin muhterem arkada$larım.

Aziz arkada$larımı buraya kadar yapılan konu$malar ikinci sıradaki konu$ma-
lardır. Bundan önceki yapılan konu$malarda bâzı hususlar var, bunlara i$aret et-
mek istiyorum.

Sayın Feyzio&lu’nun konu$masının bir pasajında, sosyal adalet bakımından en 
fazla e&ilmemiz lâzımgelen grupun Türk köyü ve Türk köylüsü oldu&u ifade edil-
mi$tir. Bu, do&rudur. Bunu ilk defa söyliyen de Sayın Ba$bakandır.

Türk köyüne ve Türk köylüsüne sosyal adaleti getirmek için yapılması 
lâzımgelen ilk $eyin de önce köyü ve köylüyü medeni imkânlardan ve medeni ihti-
yaçlardan mahrum etmemek lâzımlgeldi&i bir gerçektir.

"imdi rakamları vermeye kalkarsam köy yolu, köy içme suyu, köy elektrifikas-
yonu hakkında, uzun zamanınızı alırım. Bunlar, mütaaddüt defalar, daha "ubat 
ayının 11’inde Bütçenin tümü üzerindeki görü$meler sırasında tarafımdan ifade 
edildi. Gerçek $u ki Adalet Partisinin 4 yıllık iktidarı zamanında köy için yapılanlar 
fazlasiyle yapılmı$ vaziyette.

Bir de, Türk köylüsünün mahsulünün de&erlendirilmesi durumu vardır ki, onu 
da burada, biraz da fındık konusu buraya getirildi&i için o yolla cevaplamak istiyo-
rum.



Aziz arkada$larım, fındık konusunda burada bir arkada$ımız konu$tu. Dikkat 
ederseniz, !statistik Enstitüsünün rakamlarını verdi. E&er, dikkatinizden kaçma-
dıysa bu rakamlar borsa ve muamele gören fındık fiyatlarıydı. Sayın Ba$bakanın 
burada söyledi&i husus ise Adalet Partisi iktidarında destekleme alımları yapılmak 
suretiyle fındı&ın hiçbir zaman 5 senenin altında satılmadı&ı gerçe&inin beyanın-
dan ibaret idi.

"imdi bakınız, di&er tarafta biz diyoruz ki, bizden evvel muhtelif ürünlere des-
tekleme alımı yapılmadı&ı için, köylü malını de&er bedeline satamamı$tır, alınteri-
nin kar$ılı&ını alamamı$tır. Ancak Adalet Partisi iktidariyledir ki, devamlı sürekli 
olarak destekleme alımı politikasına giri$ilmi$tir ve köylünün alınterinin kar$ılı&ı 
ödenmek istenmi$tir.

Buraya çıkacaksınız, “Sayın Ba$bakan yalan söylüyor” diyeceksiniz ve büyü&ü-
nü kendiniz ihraz edeceksiniz, bu olmaz. Nasıl olmaz, bakınız; 1960, 1961, 1962 
yıllarında fındıkta destekleme alımı yapılmamı$tır muhterem arkada$larım.

Yine 1963, 1964 yıllarında da daha do&rusu bu sezonda da yine fındıkta des-
tekleme alımı yapılmamı$tır. Destekleme alımı yapılmıyan yıllardaki borsa fiyat-
larını, sanki o fiyatı Devlet olarak, Hükümet olarak müstahsıla vermi$ gibi bir eda 
içerisinde buraya çıkarsanız, ee, mum çabuk söner. Daha fazla söylemek istemiyo-
rum.

Aziz arkada$larım, konu$mamı $öyle ba&lamak istiyorum:

Aslında buraya kadar yaptı&ım konu$ma, konu$maya ba$larken ifade etti&im 
$ekilde, muhalefete mensup sözcülerin konu$malarım ikiye bölmü$tüm. Birisi, te-
ferruatla ilgili, di&eri ise esasında mündemicolan asıl hedef demi$tim.

Buraya kadar yaptı&ım konu$malar, aslında hatiplerin teferruata ait konu$-
malarının cevaplandırılmasından ibaretti. Hatiplerin asıl hedefi ise $u, muhterem 
arkada$larım:

1950’den 1960 yılına kadar geçen siyasi hayatımız içerisinde görünen manzara 
ve bizzat Cumhuriyet Halk Partisinin mümtaz ki$ilerinin ve ona yakın ki$ilerinin 
yazılan ve beyanlariyle sabit olmu$tur ki, 27 Mayısı yaratan $artların hazırlanma-
sında, organizesinde ve vücuda gelmesinde Halk Partisinin büyük vebali vardır. 
Bunu biz söylemiyoruz, mahreci biraz evvel söyledim: “Akis Mecmuasını tetkik 
ediniz” dedim, “Sayın, Rahmetli Avni Do&an’ın beyanlarım tetkik ediniz” dedim. 
Kendimizden bir $ey ilâve etmiyoruz.

Bu, $unu ortaya koymu$tur: Demokrat Partiye kar$ı tam bir imha.

Ancak 1960 sonrası siyasi hâdiseler bir partinin toptan imhası ile Cumhuriyet 
Halk Partisinin gayesine ula$masının gayrimümkün oldu&unu ortaya koymu$tur. 
Her ne kadar 1961 de Demokrat Partiye gönül vermi$ olan kütle muhtelif parti-
lerin çatısı altında bidayette toplanmı$ ise de, bilâhare hakiki benliklerini temsil 
eden partiyi bulmakta gecikmemi$ler ve bakiye sistemine ra&men, inandıkları, gü-



vendikleri ve ba&landıkları Adalet Partisini ilk seçimde 1965’te iktidara getirmek 
olgunlu&unu göstermi$lerdir.

"imdi gaye de&i$memi$tir, ama iktidara ve Adalet Partisine ömür biçmek su-
retiyle taktik de&i$tirildi&i görülmektedir. Aslında bu taktik bugün $ahid oldu&u-
ımuz veya kabine buhraniyle ortaya çıkan durumda $ahid oldu&uımuz bir durum 
da de&ildir. 1961-1965 dönemini ya$ıyan muhterem arkada$larım ve Adalet Partisi 
içerisinde olan arkada$larım gayet iyi bilirler ki, o zaman, aziz arkada$larım, Adalet 
Partisinden zaman zaman kurbanlar, ba$lar istenmi$tir.

Bütün mesele $udur: Adalet Partisi içerisindeki de&erler $u veya bu fırsattan 
istifade edilerek harcanmak, Adalet Partisi ve dolayısiyle ona gönül vermi$ olan 
kütle ba$sız bırakılarak da&ıtılmak istenmektedir. Bugünkü takdik bu.

Nitekim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün muhtelif beyanlarında Sa-
yın Demirel ve Sayın Ça&layangil; aynı teknenin hamuru olan Sayın Feyzio&lu’nun 
elimizde bulunan beyanlarında “Güven oyuna lâyık görmediniz bâzı kimselerin Hü-
kümet kadrosunda yer almalarını yadırgadı&ımızı söylemi$tik” tarzında Hükümet 
programına de&il ve fakat kendilerine göre Hükümete girmemesi lâzımgelen ki$iler 
oldu&u için, yani açık ifadesiyle nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Demirel ve Sa-
yın Ça&layangil kabinededir, vermiyoruz, onları çıkarın, biz sizinle beraberiz gibi, 
Sayın Güven Partisi sözcüsü de isim zikretmeksizin de&erleri ba$ka yönden harca-
mak suretiyle Adalet Partisini muhalefet olarak bir bölme, bir parçalama yoluna 
girmi$lerdir.

Adalet Partisi ve onun mümtaz mensupları size bu fırsatı vermiyeceklerdir, 
beyler. Zira siyasi hayatımızda gördü&ümüz manzara $udur ki, Demokrat Parti tec-
rübesi bize büyük dersler vermi$tir, büyük ilhamlar vermi$tir. Hataları biz tekrar 
etmiyece&iz, ama sizin tekrar etti&inizi görüyoruz. Rahmetli büyük bir Devlet ada-
mı $unu söylemi$ti: “Allah, bu memleketi Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefetin-
den korusun” demi$ti.

Bugün yapılmak istenen $ey $u: Bölüp, parçalamak ve sonra hâkim olmak…

Bunun için de yapılmak istenen $ey $u:

Aziz arkada$larım, burada Taksim olaylarının, burada Konya olaylarının, bu-
rada Kayseri olaylarının, burada Ankara olaylarının her biri ayrı ayrı gensorular 
halinde görü$üldü. Bu görü$melerde C.H.P.’nin sayın sözcüleri bu mukaddes kürsü-
den birçok beyanlarda bulundular ve biz yine $ahidiz ki, bir gensoruda Sayın !çi$leri 
Bakaniyle Sayın Ba$bakan beraber gösterilmi$ti, sonra Sayın Ba$bakan çıkarıldı, 
Sayın !çi$leri Bakanı harcanmak istendi, ama A.P.’nin mümtaz milletvekilleri bu 
oyunların hiçbirisine gelmediler.

Bugün gördü&ümüz manzara $u: Dünün olaylarından, muayyen bir arkada$ı-
mız, C.H.P.’nin sayın sözcüleri tarafından gensoru meselesinde bu kürsüde $iddetle 
tenkid edilirken ve hesabı görünmek istenirken, bugün aynı olaylar için, o ki$iler 
de&il, Sayın Ba$bakanın hedef alındı&ı görülmektedir. Bu, Sayın C.H.P.’nin öteden 



beri de&i$miyen takti&idir. Onun için mühim olan $ey $u: Bir hâdise var mı? Var. Bu 
hâdisenin hakiki sorumlusunun $u, $u, $u olması mühim de&il, hattâ bu hâdiseden 
sorumlu olması da mühim de&il, mühim olan $ey $u; kimi harcamak istiyor... Hah! 
Zamanın icaplarına göre bu hâdiseyi o ki$inin üzerine yıkar, olur biter…

Aziz arkada$larım, D.P.’nin talihsizli&i bu olmu$tu. Aslında D.P.’nin de&il, mem-
leketin talihsizli&i bu olmu$tu. A.P. bu talihsizli&e son verecek $uura sahiptir.

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, sürekli alkı"-
lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, bir kifayet önergesi verilmi$tir. Bu öner-
geyi okutuyorum.

Sayın Feyzio&lu, siz söz istediniz, ama daha evvelden bu kifayet önergesi veril-
mi$ti. "imdi de kifayetin aleyhimde mi söz istiyorsunuz Sayın Feyzio&lu?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Evet.

BA$KAN — Peki.

Önergeyi okutuyorum efendim.

Sayın Ba!kanlı#a
Konu$malar kâfidir. Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim.

(Burdur) Mehmet Özbey

BA$KAN — Ben demin tesbit edemedim, siz kifayet önergesinin aleyhinde 
söz istiyorsunuz, de&il mi efendim?

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Evet.

BA$KAN — Buyurun.

TURHAN FEYZ"O%LU (Kayseri) — Muhterem arkada$larım; !ktidar Partisi 
sözcüsünün bâzı beyanlarda bulunduktan sonra, cevabı önliyecek bir kifayet öner-
gesiyle müzakerelerin kesilmesini do&ru bulmuyoruz.

Aslında cevap vermeye de&er pek az $ey söylediler ve do&rusunu isterseniz bir 
cevap vermeye de&ip de&miyece&i üzerinde tereddütler geçirdim, fakat bir grup 
sözcüsüne asla yakı$mıyacak bir üslûp içinde ve mensuboldu&u (ve bu kürsüde 
A.P.’ni aslında çok daha iyi temsil edebilecek kimseler bulundu&una eminim) tem-
sile te$ebbüs etti&i A.P.’ni büyütmiyecek bir üslûp içinde yaptı&ı tarizlere kısaca 
haketti&i cevabı, onun seviyesine inmeden vermek isterdim. Bunun için, kifayet 
önergesi reddedilirse, kendisine haketti&i cevabı, onun seviyesine inmeden verme-
ye çalı$aca&ım.

Tamamiyle haksız, gerçek dı$ı, Feyzio&lu’nun ve Ferid Melen’in, Türkiye’de çi-
mento fabrikaları kurulması ve bunların Fırat’ın Do&usunda da, Do&u bölgesinde 



de kurulabilmesi için yaptıkları mücadeleden habersiz, yapmı$ oldu&u tarize cevap 
verebilmek isterdim.

Bu kürsüde, yürürlükte olan Siyasi Partiler Kanununu, konu$masının ba$ın-
dan sonuna kadar ayaklar altına alarak, kanuna saygısızlı&ının örne&ini vermi$ 
olan sözcüye, sizin temsil etti&iniz zihniyetle Türkiye’de kanun hâkimiyeti kurula-
mıyaca&ını hatırlatmak isterdim.

Bunun için kifayet önergesini reddediniz, bu meseleler biraz daha aydınlansın. 
Memleketin kaderini dü$ünen insanlar, Müftüo&lu’nun burada temsil etti&i zihni-
yetin hakiki mahiyeti ortaya döküldü&ü zaman, bu zihniyetin elinde Türkiye’nin 
yalnız iktisadiyatının de&il, pekçok $eyinin tehlikeye dü$ece&ini göreceklerdir. Bu 
zihniyete dur demek lâzımdır, arkada$larım. Bunu söylememize izin veriniz.

Te$ekkür ederim. (G.P. ve C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, biraz evvel okunmu$ olan kifayet öner-
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Muhterem arkada$larım, bu suretle Hükümet programı üzerindeki güvenoyu 
müzakereleri bitmi$tir. Ancak…

MUSTAFA T"M"S" (Sivas) — Son söz milletvekilinin olması gerekmez mi Sa-
yın Ba$kan? Milletvekili olarak konu$mak istiyorum.

BA$KAN — Bu meselede böyle bir husus yok. Saniyen, son konu$an arkada-
$ımız milletvekiliydi, efendim. (A.P. sıralarından gülü"meler, “Daha yeni geldi, ö#rene-
cek” sesleri) Grup adına, konu$anlar da milletvekili oluyor, yani Hükümet ve Komis-
yon dı$ında kalanlar milletvekili oluyor, efendim.

Muhterem arkada$larım, $imdi halledilmesi lâzımgelen bir mesele kalıyor. Gü-
venoyu müzakerelerinin bitmesinden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması-
nın yapılması icabediyor. "imdi Ba$kanlı&a bir önerge intikal etti. Bu önerge Sayın 
Kemal Ba&cıo&lu tarafından verilmi$ ve diyor ki: “Benim kanaatime göre bir tam 
gün 24 saattir. "ayet bunun aksine bir görü$e sahipseniz” diyor bana önergesinde, 
“lütfen söz veriniz, usulî görü$ümü açıklıyayım ve usulî tartı$ma olsun” diyor.

Muhterem arkada$larım, evvelâ bir hususu açıklamak mecburiyetindeyim: Ha-
kikaten ben, daha evvel sayın arkada$ım Kıratlıo&lu Cumartesi günü saat 10’a top-
lantının talikini istiyen bir önerge verdi&i zaman, Kanunlar Müdürümüz vasıtası ile 
“Bu bir tam gün geçmemi$ oluyor, bu konuya dikkatinizi çekerim” diye kendisine 
hususi surette söylemi$tim. Buna benzer hususlarda ben, arkada$larımın usule ay-
kırı telâkki etti&im önergelerinde hususi surette dikkatlerini çekiyorum. Yani böyle 
bir âdetim vardır, ama ben ısrar ederim derse, o zaman orta yerde ve kürsüde me-
sele halledilmi$ oluyor. Bu defa da böyle söyledim.

"imdi kanaatimi söyliyeyim:

Bir tam gün 24 saat de&ildir. Bu kanaatimi açıklıyaca&ım. Bu kanaatim e&er 
tatmin edici bir izah olarak kabul edilirse mesele yok. Kabul edilmezse, elbette me-
seleyi oylarınızla halledece&iz. (C.H.P. sıralarından anla"ılmıyan müdahaleler)



Muhterem arkada$larım, müsaade edin de evvelâ söyliyeyim, belki de izahatı-
mı kabul edeceklerdir…

Muhterem arkada$larım, Anayasanın 103’ncü maddesi, “bir tam gün,” “iki 
tam gün” tâbirini kullanmı$tır. Yani güvenoyu müzakereleri, Meclislerde Hükümet 
programının okunmasından iki tam gün geçtikten ve güven oylaması da, güvenoyu 
müzakerelerinin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra olur, diyor.

Muhterem arkada$larım, bu mesele hakkında daha evvel gazetelerde de, gü-
venoyu müzakereleri Çar$amba günü olacaktır, yolunda yazılan yazı üzerine, biz, 
bütün tatbikatı inceliyerek Heyeti Umumiye huzurunda hazır bulunmak istedik.

Önümde liste var. Bu listeye göre 1961’den beri kurulmu$ olan hükümetlerde 
nasıl tatbikat yapılmı$, bunları Yüce Heyetinize arz edece&im:

Birinci devrenin birinci toplantı yılında Hükümet programı Kasımın 27’sinde 
okunmu$, 30’unda da müzakereye ba$lanmı$ ve ayın 1’i geçmi$, 2’sinde oylanmı$. 
Bir tam gün bu suretle geçmi$.

!kinci !nönü Hükümetinin kurulu$unda, kezalik, Hükümet programının görü-
$ülmesi 5 Temmuz, güvenoylaması 7 Temmuzdur.

Üçüncü !nönü Hükümetinin kurulmasında Hükümet programının görü$ülme-
si 2.1.1964, güven oylaması 4.1.1964 tür.

Hükümet programının görü$ülmesi, Suat Hayri Ürgüplü Hükümetinde 
2.3.1965, güven oylaması 4.3.1965.

Birinci Süleyman Demirel Hükümetinin kurulu$unda güven oylaması müzake-
resi 9.11.1965, güven oylaması 11.11.1965’tir.

!kinci Süleyman Demirel Hükümetinin kurulu$unda Hükümet programının 
görü$ülmesi 11.11.1069, güven oylaması ise 12.11.1969 dur. Bir defa son olarak bu 
tatbikat yapılmı$, yani arada hiç gün yok. Ondan evvelkilerde de birer gün ayrılmı$.

"imdi muhterem arkada$larım, Anayasamız “gün” tâbirini kullanmaktadır. 
Gün sözü, gün ismi, ya kendisine mahsus olan özel ismiyle tavsif edilir, Salı günü, 
Çar$amba günü gibi yakutta ayın 3’ü, 5’i, 7’si gibi rakamla tavsif edilir. Her iki halde 
de gün ya ayın 5’i, 10’u $eklindedir veyahut Çar$amba, Per$embe $eklindedir. Ana-
yasa gün tâbirini kullanmaktadır. Böyle olunca, bugün ayın rakamla 13’üdür, isimle 
de Cumadır. Bir tam gün geçtikten sonra meselesine gelince; 14’ünün geçmesi, ya-
hut isim olarak Cumartesinin geçmesi icabetmektedir.

Muhterem arkada$larım, bu meselede bir tam günün geçmesinde saat hesa-
bım yapılamıyaca&ı $ununla da sabittir ki, bu türlü mehillerde Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun sarih hükmü vardır; mehiller o gün hesabedilmeden birinci 
gün, yani mehlin verildi&i gün hesabedilmeden nazarı itibara alınır demektedir. 
Ceza Muhakemeleri Kanunu ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf yapıl-
mak suretiyle hareket edilece&ini söylemektedir.



Bizim Anayasamızda kullanılan bütün gün tâbirleri bu $ekilde yapılmaktadır. 
Bir tek !çtüzü&ümüzde istisna vardır, bu istisna da; her hangi bir tasarı ve teklif 
48 saat geçmeden müzakere edilemez demek suretiyle, sadece bu konuda saatten 
bahsetmi$tir, bunun dı$ında saatten bahseden hiçbir yeri yoktur. Bu sebeple onu 
istisna telâkki ederek, saat tatbiki mümkündür, fakat onun dı$ında, Anayasanın bu 
sarih hükmü kar$ısında saat hesabı yapılamaz. "ayet saat hesabı yapılsaydı, $imdi 
saat gece 01.24 saat geçmesi icabederse yarın gece 2 de bizim güven oylaması yap-
mamız mümkündür.

Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra, sayın önerge sahibi arkada$ım bu izaha-
tımla tatmin olmadıysalar elbette kendilerine söz verece&im ve konuyu kararınızla 
halledece&iz efendim.

KEMAL BA%CIO%LU (Çanakkale) — Söz istiyorum.

BA$KAN — Buyurun efendim.

KEMAL BA%CIO%LU (Çanakkale) — Muhterem Ba$kan, kıymetli arkada$-
larım,

Hükümet programının müzakeresinin bitiminde bir usuli mesele ortaya çıktı. 
Sayın Ba$kan, gayet tafsilâtlı olarak, Ba$kanlı&ın kanaatini ifade ettiler, önerge sa-
hibi olarak bendeniz de fikir ve kanaatlerimi gayet kısa bir tarzda ifade etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum.

Muhterem arkada$larım, Anayasanın 103’üncü maddesine göre, muhterem 
Ba$kanımızın dedi&i gibi, Hükümet programını müzakeresinin bitiminden bir tam 
gün geçmedikçe oylama yapılamaz. Anayasamız, Hükümet programının meclisler-
de okunmasından iki tam gün geçtikten sonra müzakeresinin ba$lamasını ve mü-
zakerenin bitiminden sonra da bir tam gün geçtikten sonra oylamasının yapılması-
nı, espri olarak Yüce Meclisin muhterem üyelerine evvelâ okunan programı tetkik 
imkânı vermek için, bilahare müzakerenin bitiminden sonra bu program hakkında 
muayyen bir süre dü$ünüp, salim kanaatle oylarını kullanmaları için koymu$ bu-
lunmaktadır.

“Bir gün” demiyor Anayasanın 103’üncü maddesi, “Bir tam gün geçtikten son-
ra” diyor. Bütün usul kanunlarında ve bilhassa Medenî Kanunda bir tam gün, saat 
olarak 24 saat olarak ifade edilmi$ bulunmaktadır. Kaldı ki muhterem Yüce Meclise 
10.11.1969 tarihinde riyaset etmi$ bulunan Sayın Ba$kan Ferruh Bozbeyli bugün 
içinde bulundu&u kanaatin tamamiyle dı$ında, ona taban tabana zıt bir tatbikatı da 
yaparak bir emsal vermi$ bulunmaktadır.

Elimde 10.11.1969 tarihli Millet Meclisi Tutanak Dergisi var. Bu zabıtta Yüce 
Meclise Sayın Ferruh Bozbeyli ba$kanlık ediyor. Yazılı burada. Müzakere bitmi$, 
yani 1969 yılının 11’nci ayının 10’ncu günü yapılan müzakereler aynı bugünkü gibi 
geç saatlere kadar devam etmi$, neticede zabıtta sarahaten yazılı oldu&u gibi saat 
12’yi geçtikten sonra, yani 11’nci ayın 10’ncu günü de&il 11’nci günü bitmi$. Ka-
panı$ saati 00.55 diyor. "imdi saat 01.18 dir. Arada nihayet 20-25 dakikalık bir 



zaman farkı vardır. Sayın Ba$kan fikirlerini ifade ederken, Per$embe günü artık 
Cumaya dönmü$tür bugün ayın 12’si de&il, $u anda, $u saatte, $u dakikada 13 Cu-
maya döndük. Onun için ben Cumartesi günü oylama yapamam” diyor, ama yine 
Sayın Ba$kanın bundan evvelki bir tatbikatında 00.55’te Meclisi kapattı&ı halde, 
aynen $u tâbirleri kullanarak oylama gününü belli ediyor: “Bu kabul buyurdu&u-
nuz kifayet önergesi...” kifayet önergesi verilmi$ yine bugünkü gibi, kabul edilmi$. 
“Kabul buyurdu&unuz karar gere&ince Hükümet programı üzerindeki tartı$malar 
bitmi$tir. Bir tam gün geçtikten sonra Hükümet programı yüksek oylarınıza su-
nulacaktır. Oylama günü 12 Kasım Çar$amba saat 15’te yapılacaktır. Bu sebeple 
12 Kasım Çar$amba günü saat 15’te toplamak üzere birle$imi kapatıyorum” diyor. 
Zaptın altında 00.55 var.

Muhterem arkada$lar, bir Meclis Ba$kanı bir tatbikatı böyle yapar, ondan son-
ra aradan muayyen bir zaman, kısa bir zaman geçtikten sonra bu usuli mesele hak-
kında kanaatini de&i$tirirse Yüce Meclisin müstakar bir içtihadı böylece baltalan-
mı$ olur kanısındayım.

Kaldı ki, yine ifade ediyorum “Bu toplantı bugün, 12 Martta ba$lamı$tır. Birle-
$im uzamı$, iki defa ara verilmi$tir; bir ö&le yeme&i paydosu bir saat, bir de ak$am 
yeme&i. Müzakereler devam etmi$ oldu&una göre bu toplantı, bu birle$im 12 Mart 
gününün birle$imidir. Yarım saat, bir saat, birbuçuk saat geçti diye, Cuma gününe 
kaldı diye, “Cumartesi gününe oylamayı bırakamam, Pazar gününe bırakırım” tar-
zındaki Sayın Ba$kanımızın fikir ve kanaati hem kendi tatbikatına uymamaktadır, 
hem de Anayasanın esprisine uymamaktadır.

24 saat geçtikten, Yüce Meclisin üyelerine Anayasanın bu 103’ncü maddesin-
deki espri gere&ince muayyen bir süre, saat olarak, dü$ünmek imkânı bırakıldıktan 
sonra, çok rica ederim Cumartesi günü, yani bugün 12’yi geçtikten sonra Cuma 
gününün içinde bulunuyoruz, Cumartesi günü saat 10’da de&il, ö&leden sonra saat 
15.00’te oylamanın yapılmasında hiçbir mahzur yoktur.

Bu sebeple vermi$ bulundu&um önerge gere&ince oylarınızı kullanmanızı ve 
Hükümet programının oylanmasının Cumartesi günü saat 15.00’te yapılmasını 
tekrar Yüce Meclisten arz ve talebediyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, filhakika Sayın Kemal Ba&cıo&lu’nun 
ifade buyurdu&u gibi, bu deminden beri okudu&um yedi Hükümet kurulu$unda, bir 
istisnasiyle daima gün hesabı rakamla ifade edilen veya günün ismiyle ifade edilen 
$ekilde olmu$tur, bir tanesinde olmamı$tır: Esasen, ben de ba$langıçtaki izahatım-
da bir tanesinin bu istisna ile yapıldı&ını söylemi$tim.

Muhterem arkada$larım, biraz evvel kürsüye çıkan Sayın Sadık Tekin Müf-
tüo&lu muhalif hatipleri tenkidederken “Mahsus 12’yi geçirmek için konu$mayı 
uzattılar, çünkü bir gün sonraya bırakılsın, takti&ini güttüler.” demek suretiyle e&er 
yanlı$ tefsir etmiyorsam o da Ba$kanlı&ı kanaatinde oldu&unu söyledi zannediyo-
rum, bu yolda dü$ündü&ünü zannediyorum.



"imdi muhterem arkada$larım, mesele, Ba$kanın geçen defa böyle yapıp bu 
defa böyle yapıp hatalı teamüller yarattı&ı meselesinde de&ildir. Teamül bir ba$ka-
nın hareketiyle yaratılmaz, bir meclisin devamlı tatbikatiyle yaratılır. Ben yedi Hü-
kümet oylamasının hepsini okudum; bir tanesi öyle tatbik edilmi$, altı tanesi böyle 
tatbik edilmi$. Kaldı ki ben görü$ümü açıklıyorum. Esasen konu$mamın ba$ında 
da “Oylarınızla meseleyi halledece&iz” demi$tim. "imdiye kadar oya sunulmamı$, 
bu oylarınız bir de Meclis kararı inzimam eder. Artık; i$te Anayasa, i$te Anayasaya 
uygun olup olmamanın hesabı, her $ey meydandadır.

Bu konuda ba$ka söz istiyen…

Buyurun Sayın Paksüt.

EM"N PAKSÜT (Ankara) — De&erli arkada$larım,

Konu bir siyasi iktidarın me$ruiyetiyle ilgili olmasaydı, gecenin bu saatinde bir 
usul tartı$masının içine girmek istemezdim, ama muhtelif vesilelerle söylemi$im-
dir; hukuk aslında bir inanç sistemidir...

Niçin u&ra$ıyoruz bu müzakerelerle, niçin günlerden beri aynı programla aynı 
kadronun gelmesi için A.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı çaba sarf ediyor, niçin kendisi 
burada, son konu$an A.P. sözcüsü arkada$ımın mütalâası hilâfına, her halde gece 
yarısı maksadına matuf olmaksızın dört saat konu$mak ihtiyacını duydu?

"imdi bütün bunlar; dikkat edilsin, çok hassas oldu&umuz bir konuya geliyo-
rum. Geçen devrede, bâzı arkada$larım hatırlarlar, bu me$ruiyet denilen $ey bol 
gelen bir yüzük de&il ki insan elini yıkarken ta$a kaysın gitsin. Me$ruiyet inanç. 
Me$ruiyete taallûk eden bir konuda, bütçesi kırmızı oy almı$ bir hükümet, “bu 
Meclisin içinden ba$kası yok” yani ret oyları kabul oylarından farklı çıkmı$ bir hü-
kümet tekrar aynı muhterem zatın ba$kanlı&ında, aynı kadro ile yirmi gün sonra 
geliyor; Türkiye’nin me$ru, muteber Hükümeti olacak; onunla, aldı&ı yaraları me$-
ruiyet inancı içinde, “e&er güvenoyu alırsa” kar$ı kar$ıya kaldı&ı meseleleri hallede-
cek. !nsaf ediniz, bu, böyle küçük hesaplarla, taktiklerle, haysiyet divanı, bilmem, 
incelemeleriyle ba&lantılı olarak halledilemez A$ın bunu, a$ın bunu. A$maya hep 
beraber mecburuz.

"HSAN ATAÖV (Antalya) — Hadi be sende...

EM"N PAKSÜT (Devamla) — !thama mâruz kaldı muhalefet de onun için 
söylüyorum Bizim için bu i$in alı$ı veri$i yok. "imdi rica etti&im $ey $u:

Bir Anayasa niye bunu koymu$? Ben senatör arkada$larıma sordum, “Yarın” 
dediler, “Senatoda biz bunu konu$aca&ız.” “Sahi mi?” dedim. “Evet” dediler, “Se-
natoda biz bunu konu$uruz, orada güvenoyu yok ama orada konu$ma yapıyoruz”

"imdi hukukçu olan ve olmıyan bütün insanları bir lâhza dü$ünceye davet edi-
yorum: Nedir bu müzakerelerin hitamından sonra fasıla vermek ihtiyacı, neden 
do&mu$ bu? Meselâ seçimlerde propaganda yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor da son 
günü saat bilmem 18’de propaganda yasaktır, deniliyor. Neden? Ee, ertesi gün ar-
tık biraz dü$ünme fırsatı bulmu$ seçmenler hüviyetine girelim de oy kullanalım 



diye. "imdi siz Parlâmentonun iki kanadı oldu&unu bilirsiniz. Gerçi Anayasa güven 
oylamasının Mecliste olaca&ını söylemi$, ama Parlâmentonun bir di&er kanadı da 
herkese açık ve buradakinden belki de farklı ölçüler içinde konu$malar olursa, “Bu 
kimseyi etkilemez” diyebilir misiniz? Öyle ise gelin, hukuku gayesine göre anlayınız 
da sahiden yarın Senatoda müzakere varsa, bırakınız ba$ka sebebi, bırakın saat ve 
gün hesabını, mücerret bu sebeple $u güven oylamasını sona alın. Almak imkânı 
var.

Ba$kan bir tatbikatı böyle yapmı$... Ba$kan insan. Hiçbirimizin de dikkatini 
çekmemi$. Seçimler sonrası gelmi$ bir hükümet kurulmu$, münaka$asız, ihtilafsız, 
güvenoyu alması tabiî, mukadder, tartı$ması yok, bırakılmı$ bir gün sonraya.

"imdi, onu ölçü olarak Sayın Ba&cıo&lu arkada$ım, hukuka mâna verirken, ken-
disi pekâlâ bilir, saat hesabı da mümkündür hukukta, gün hesabı da mümkündür, 
ikisi de mümkündür, ikisi de bir tefsir tarzıdır, ama ne zaman müstakar olur? Ne 
zaman devamlı tatbik görürse…

"imdi devamlı tatbiki nasıl ölçeceksiniz?

KEMAL BA%CIO%LU (Çanakkale) — En sonuncuya bakalım...

EM"N PAKSÜT (Devamla) — En sonuncuya bakalım. En sonuncuya bakar-
sanız devamlı tatbik olmaz, olmaz o da olmaz. Gayeye bakın, o halde gayeye bakın. 
Gaye aslında me$ruiyetin tecellisi anlamına geldi&i için, siyasi iktidara asıl o gü-
venoyu mâna verdi&i için, onun âzami derecede bir vicdan muhasebesiyle tecelli 
etmesi hedef alınmı$tır. Esası bu bunun. Yarın siz Parlâmentonun öteki kanadın-
da, basının önünde müzakerelere devam edeceksiniz, birtakım yeni faktörler belki 
buradaki üslûptan farklı konu$ulacak iktidar veya muhalefet açısından; e, ondan 
sonra diyeceksiniz ki aynı zamanda oy verin.

"imdi efendim, bu Parlâmentonun üyelerini akıldan yoksun, idrakten yoksun 
farzetmeye hiçbirimizin hakkı yok, hangi grupa mensubolursa olsun. Bırakınız, ne-
ticeler nasıl tecelli ederse milletin hayrına olur, iktidarların da hayrına olur. Ana-
yasa bahsini, me$ruiyeti gölgeliyecek $ekilde yorumlamaktan hazer etmemizi hep 
beraber temenni ediyorum ve arkada$larımın bu mevzuu lütfen bu açıdan de&er-
lendirmesini istirham ediyorum.

Te$ekkür ederim. (G.P. sıralarından alkı"lar)

"HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Ba$kanım, C.H.P. sıraları bo$alttı, “Ço-
&unlu&umuz yok” diyecek. Arkada$ımız takririni geri alsın. (A.P. sıralarından “geri 
al, geri al” sesleri)

KEMAL BA%CIO%LU (Çanakkale) — Sayın Ba$kan, ben fikir ve kanaatimi 
Yüksek Meclisin zabıtlarına tescil ettirmi$ bulunuyorum. Arkada$larımın fikir ve 
kanaatleri böyle bir ihtilâfta belki bir oylamaya, müzakerenin devamına vabeste 
olaca&ı cihetle takririmi geri alıyorum. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

BA$KAN — Takririniz geri verilmi$tir, efendim.



Muhterem arkada$larım, $imdi en erken Pazar günü... (A.P. sıralarından “Saat 
10.00” sesleri)

Muhterem arkada$larım, bu saat 10.00 veya 15.00’te olması meselesini yor-
gunlu&u da hesabederek kabul edelim. Bakınız Senatodaki müzakereler gecikirse 
10.00 ertesi gündür, yani; Pazar nasıl olsa. Ben hatırlatıyorum. “On” mu diyorsu-
nuz? (A.P. sıralarından “On, on” sesleri)

Muhterem arkada$larım, birle$imin Pazar günü saat 10.00’a taliki istenmekte-
dir. Bu talik teklifinin içinde Cuma günü de birle$imin yapılmaması hususu mün-
demiç midir efendim?

SABR" KESK"N (Kastamonu) — Evet, efendim.

BA$KAN — "u halde birle$imin 15 Mart 1970 Pazar günü saat 10.00’a taliki 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mi$tir.

Kararınız gere&ince 15 Mart 1970 Pazar günü saat 10.00’da toplanmak üzere 
Birle$imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 01.32
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Açılma Saati: 10.30

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — 50’nci Birle$imi açıyorum. Ço&unlu&umuz vardır, müzakerelere 
geçiyorum.

Ba$bakan Süleyman Demirel tarafından te$kil olunan Hükümet progra-
mının görü$ülmesi

BA$KAN — Bu konu üzerinde gerek grupları adına, gerek $ahısları adına söz 
almı$ olan sayın senatörlerin isimleri önümde bulunan ve evvelce sırayla tesbit 
edilmi$ listede yazılıdır. Buna göre okuyup kendilerine söz verece&im.

Evvelâ, grupları adına söz alan sayın senatörler; Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Hıfzı O&uz Bekata, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Pırıltı, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ziya Termen.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Ben de söz istiyorum.
BA$KAN — Grup adına mı?
F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Evet.
BA$KAN — Efendim, $ahısları adına söz alan sayın senatörlerin de isimlerini 

okuyorum.
Sayın Senatör Hikmet !$men, Sayın Senatör Hüseyin Öztürk, Sayın Senatör 

Kâzım Karaa&açlıo&lu, Sayın Senatör Ahmet Nusret Tuna, Sayın Senatör Yi&it Kö-
ker, Sayın Senatör !sa Bingöl. Sonradan söz istiyen sayın senatörlerin...

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Söz sırası hakkında söz istiyorum, Sayın 
Ba$kan.

BA$KAN — Söz sırası hakkında, buyurun.
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Buradan da arz edebilirim. Söz sırası, sıraya 

tabidir. Ben, daha erken istedi&im kanısındayım. Dün erken saatlerde istemi$tim. 
Saat de kaydetmi$tim takririmde. Sıranın bir kere daha gözden geçirilmesini rica 
ederim.



BA$KAN — Tamam, Sayın Pırıltı, tabiî siz takdir edersiniz, Ba$kanlık kendi 
önüne ne gibi bir liste konmu$sa ona göre hareket eder. Müracaat edenleri kayde-
den hizmetliler, saatini, zamanım tesbit etmi$lerdir. "imdi arz edeyim zatıâlinize; 
Sayın Hıfzı O&uz Bekata kendi grupu adına, dün saat 09.30’da, Sayın Ahmet Yıldız 
saat 10.30’da, Sayın Pırıltı saat 12.00’de önüme konmu$ olan liste bu, efendim. Ben 
de bu listeye göre hareket edece&im.

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Te$ekkür ederim.

BA$KAN — Esta&furullah.

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Ba$kan, Güven Partisi Sayın Sözcüsü-
nün sırasını, mümkün olursa; muvafakat ederlerse, önüme alabilirsiniz.

BA$KAN — Zatıâliniz daha sonrasınız esasen.

Efendim, $imdi konu üzerinde grupları adına söz istiyen sayın senatörlerden 
C.H.P. Grupu adına Hıfzı O&uz Bekata arkada$ımız daha evvel söz istemi$lerdir, 
söz kendilerinindir, buyurun Sayın Bekata. (C.H.P. sıralarından alkı"larla Hıfzı O#uz 
Bekata kürsüye geldi)

C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI O%UZ BEKATA (Ankara) — Sayın Ba$kan, 
de&erli senatörler; Üçüncü Demirel Hükümeti ve programı münasebetiyle dü$ün-
celerimizi C.H.P. Grupu adına belirtmek görevi ile huzurunuzdayım. Yeni Hükümet 
bütçesi reddolunan Hükümetin aynı ve elimizdeki program ise güvensizlik yüzün-
den istifa zorunda kalan eski Hükümet programının yuvarlak sözlerle toparlanmı$ 
bir özetidir, üzerindeki görü$lerimizi evvelce arz etti&imiz Hükümet programının 
aslı ile bu özet arasında tek önemli fark $udur:

Birinci ve !kinci Demirel Hükümetleri programlarında sık sık tekrarlanan 
huzur ve refah devleti vaadi, yeni Demirel Hükümeti programından çıkarılmı$tır. 
Demek ki, Hükümet bu sözün gerçekle$ece&i ümidini artık kendisi de yitirmi$tir. 
Oysa, bilindi&i gibi, Sayın Demirel, Türk Milletine huzur ve refah devleti getirece&i-
ni vadederek iktidara gelmi$ti. "imdi olaylar ve gerçekler üzerinde kısaca duralım:

Birinci Demirel Hükümeti, halkın umdu&unu verememi$ oldu&undan, 10 Ekim 
seçimlerinde 500.000’e yakın seçmen A.P.’den uzakla$mı$tır. Bununla beraber va-
tanda$ A.P. iktidarını bir kez daha denemeyi uygun gördü&ünden A.P.’ni tek ba$ına 
Hükümet kuracak sayıda Millet Meclisine göndermi$tir. Milletin bu teveccühünün 
takdir ve $ükranını hizmetle ödemek alanı açık iken, Sayın Demirel tuttu&u yanlı$ 
yolda devam etti ve buna yeni hatalar ekledi. Bugünkü siyasi bunalım i$te bundan 
do&mu$tur, öyle ise bu hataların özünü kısa kısa belirtmekte fayda vardır.

Arkada$larım, bugün Dünyada parlak söylevler ve demeçlerle avutularak idare 
edilen toplumlar kalmamı$tır. Türk toplumu i$ istiyor, ekmek istiyor, huzur istiyor, 
içerde ve dı$arda güven istiyor. A.P. hükümetleri ise, Sayın Demirel’in parlak nutuk-
larına ra&men, memlekette i$ yaratamadı, paranın de&erini ve ekme&in bereketini 
azalttı, huzuru bozdu, içerde ve dı$arda güvensizliklere sebeboldu. Kısacası ekono-
mik ve sosyal yönlerde kurtarıcı arayan Türkiye’ye her yıl artarak yayılan ekonomik 



ve sosyal rahatsızlıklar getirmekle kalmadı, hiç kimsede bunların düzelece&i ümi-
dini de bırakmadı.

Sayın arkada$larım, $u gerçekler unutulmasın; zaferlerine, zaferler katan bir 
kumandanın ordusunda bozgun olmaz ve fakat birbirini kovalıyan ba$arısızlıkların 
ve hataların ba$arı gibi gösterilmesine kar$ı ilk haklı isyan bu hezimetlerin içyüzle-
rini en yakından bilenlerden gelir. "imdi bizde oldu&u gibi.

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizde de oldu, sizde.

HIFZI O%UZ BEKATA (Devamla) — Arkada$lar, böyle bir durumun demok-
ratik hayatta çıkar yolu tektir; nöbet de&i$tirmek. Böyle bir durumun siyasi hayatta 
çıkmaz yolu da tektir; direnmek. Sayın Demirel milletin hayretle açılmı$ gözleri 
önünde ikinci yolu tecrübe ediyor ve direniyor. !$te bu nedenledir ki, her alanda 
murakabeyi kaldırmak gayreti, içine sürüklenmi$tir. Partisi içindeki denetimi yok 
etmek için A.P.’ni parçalamaktadır. Siyasi $eref duygularına saygısızlıklarla, millet-
vekili oyu sa&lanarak Parlâmento denetiminin etkisi yok edilmek istenilmektedir. 
Devlet malının denetimini ortadan kaldırmak içinde Yüksek Murakabe Kurulu 
üyeleri toptan da&ıtılmaktadır. Bunları öteki kurulu$lar ve icraatlar izliyecek. Böy-
lece demokratik Türkiye’nin Demirel Hükümeti için murakabesiz, yani dikensiz 
gül bahçesi haline gelmesi yolu tutuluyor. Peki ama bu mümkün mü? Demokratik 
düzendeki bir memlekette millî murakabeye kar$ı böylesine bir direnme ba$arıya 
ula$abilir mi?

Sayın senatörler, ekonomik bunalımın ve hayat pahalılı&ının vatanda$ı çökün-
tüye sürükledi&i canlı örnekleriyle meydanda. Malî hatalar Hazineyi kurutmu$tur. 
Devlet borçları ödenemez olmu$tur. Türk parasının iç ve dı$ de&eri her gün biraz 
daha dü$mektedir. Bugün Türk ekonomisinin kapılarında enflâsyon ve develüas-
yon çanları çalmaktadır. Buna kar$ılık siz iktisadi istikrardan, ekonomimizin olum-
lu geli$mesinden, sosyal güvenlikten, halkın refahından bahsedecek ve gelecek 
günlerin parlak müjdeleriyle toplumu avutacaksınız. Peki; ama, bu mümkün mü?

De&erli senatörler, siz “Hazırlı&ımızı tamamladık, Ortak Pazarın geçi$ dönemi-
ne girmeye kararlıyız” diyeceksiniz. Oysa resmî raporlarda tam tersi belgelere ba&-
lanacak, bizzat Ortak Pazar Komisyonunun Ba$kanvekili !ktisatçı Doktor Mons-
holf verdi&i özel demecinde aynen “Türkiye hakkında benim $ahsi dü$üncelerimi 
sorarsanız bu ülkenin toplulu&a girmesini biraz karanlık görüyorum” diyecek ve 
sözlerine $unları ekliyecektir. “Türkiye’nin özellikle $u anda Avrupa ülkeleri ile boy 
ölçü$ebilmesi için daha uzun yıllara ihtiyaç vardır. Kalkınma ça&ındaki bir ülkenin 
yeterli endüstriye sahibolmadan hesapsız bir $ekilde toplulu&a alınması o ülke içlin 
iflâs demektir” diyecek buna kar$ılık Dı$i$leri Bakanı bu kürsüden, yerli ve yabancı 
uzmanların olumlu raporlar verdi&ini söyliyecektir. Ba$bakan ise daha dün Millet 
Meclisi kürsüsünden “Ortak Pazar üzerinde münaka$aları zait sayıyorum” diyerek 
meseleyi hal etti&ine inandıracaktır. Peki; ama, bu mümkün mü?

Sayın arkada$larım, siz 1924 Anayasasına göre Meclisten geçirilmesi ve ka-
nunla$ması $art iken bu Anayasa hükmü yerine getirilmeden bir olup bitti halinde 



yürürlü&e konulan, yapılmasında ve uygulanmasında Anayasa ihlâli suçu i$lenen 
23 Haziran 1954 tarihli Askerî Kolaylıklar Anla$ması temeli üzerinde son ikili an-
la$mayı yapacaksınız ve bunun sorumluluklarını nazara almadan millî denetimden 
uzak tutacak ve T.B.M.M.’den geçirmemeyi ba$arı sayarak dı$ politikayı ne güzel 
idare ediyoruz, diyeceksiniz. Peki, ama bu mümkün mü?

Arkada$lar, siz “Millî dâvamız Kıbrıs’ı, kurtarıyoruz ve üniter devlete kavu$tu-
ruyorum” diye Makarios aracılı&ı ile Enosis’e do&ru u&urlayacaksınız, Dı$i$leri Ba-
kanı bunu bir ba$arı olarak bu kürsüden ifade edecek, Sayın Ba$bakan da dün saat 
17.00’de Millet Meclisinde aynen $öyle konu$arak, “Üniter devlet, Makarios demi$ 
Ça&layangil demi$, hayır böyle bir $ey yok diyecek” ve konu$masına devam ederek 
“Kıbrıs bugün özel haklarla mücehhez bir üniter devlettir, Londra ve Zürih’in getir-
di&i durum bu” sözleri ile çeli$meye dü$ecek ve konu$masına $öyle devam edecek, 
“i$i, kanla baruttan, ıstıraptan sulh masasının etrafında oturulabilecek bir noktaya 
getirdik” sözünü ekledikten sonra, yine kendisi bunu da çürüterek “Biz, Kıbrıs ve 
Yunan hükümetleri ile müzakerede de&iliz” diyebilecek ve Ba$bakan konu$masını 
$öyle tamamlıyacaktır. “Devlet, Rum cemaatinin elinde olmıyacaktır, Enosis olmı-
yacak, Türk Cemaati azınlık haklarına de&il, ço&unlu&un tahakkümüne girmiyecek 
ve Devlete i$tirak hakkına sahibolacaktır.”

De&erli senatörler, Ba$bakanın dünkü bu sözlerinden 3,5 saat sonra saat 
20.30’da Ankara Televizyonunda Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denkta$ ise, 
Türkiye’den ayrılmadan önce,

Kıbrıs buhranı ve Makarios’a suikast yapılması münasebetiyle aynen $unları 
söyliyecektir. “Makarios, Türklere $imdilik azınlık haklarını vermek ve gelecek-
te ilk fırsatta Enosisi gerçekle$tirmek istiyor, Makarios’a suikast yapanlar ise hiç 
vakit geçirmeden silâhlı çatı$mayı da göze alarak Enosisi derhal gerçekle$tirmek 
istiyorlar” Buna ne buyurulur? Kıbrıs dâvamızın hazin durumu bu, böyle olunca 
Hükümetin Kıbrıs politikasını bir zafer gibi göstermek mümkün mü? Arkada$lar, 
siz, T.B.M.M.’i denetimini tesirsiz hale getirmek için, yürekten gelmiyen, zorlama 
parmak sayısını gayritabiî yollardan artırmak istiyeceksiniz, böylece memleket 
gerçeklerinin iç yüzlerinin görünmesine engel olacaksınız, Türkiye’nin mukaddes 
mevkilerinin ve kurulu$larının itibarları ile oynıyacaksınız, sonra her $eyin normal 
i$ledi&ini savunacak ve bunu demokratik bir marifet gibi göstererek vatanda$tan 
saygı bekliyeceksiniz. Peki, ama bu mümkün mü?

Arkada$lar; siz, büyük ço&unlu&u ezecek ve küçük bir azınlı&ı daha mutlu kıla-
cak yolu, kalkınma sayacaksınız, “bu tutum yanlı$tır, Anayasaya ve sosyal adalete 
aykırıdır” diyenlere ise, “karma ekonominin gere&i budur” diyeceksiniz, siz sade ve 
dar gelirli vatanda$ı, vasıtasız üreticiyi insafsız aracının keyfine terk ederek soydu-
racaksınız, sonra bu soygundan canı yananların itirazlarına ise, “serbest rekabetin 
gere&i böyledir” cevabını vereceksiniz ve böylece bütün denetim yollarını da ka-
patacaksınız. Siz, özel sektörü ba$ıbo$ bırakacak buna kar$ılık Devlet sektörünün 
elini kolunu ba&lıyacaksınız ve sonra haksız rekabeti Devlet yardımı ile de körük-
liyeceksiniz, ekonomimizin iki temel dâvası tarım gittikçe geriliyecek, sanayi yan-



lı$ yolda soysuzla$acak, buna ra&men kalkınmadan ve halkın refahından bahsede-
ceksiniz. Peki; ama, bu mümkün mü? (A.P. sıralarından bir ses: !u lâfların hakikatle 
alâkası var mı?)

Arkada$larım, size bu gerçekleri hatırlatanlara...

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Coca Cola iç.

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Çı&ır açıyorsunuz.

HIFZI O%UZ BEKATA (Devamla) — Size bu gerçekleri hatırlatanlara kar$ı 
ise Adalet Partisi iktidarının 5 milyarlık, 10 milyarlık, 20 milyarlık büyük yatırımlar 
yaptı&ından övünerek bahsedecek ve saatlerce rakamlar sıralıyacaksınız. Öyle ise, 
ben size susturucu bir tek rakam verece&im. C.H.P. iktidarları döneminde yalnız 
Kamu !ktisadi Te$ebbüsleri için yapılan yatırımların bugünkü rayiç de&eri tam 160 
milyardır. Devlet Demiryollarını, Denizyollarını, okulları ve harap Türkiye’yi vatan 
yapan hamlenin maliyetini ve ötesini siz takdir buyurunuz, biz bunlardan bahis 
bile etmiyoruz. Çünkü, milletin parasını, millet yolunda de&erlendirmek hükümet-
lerin ilk görevidir. Siz, parti içi denetimi susturacaksınız, halkın acıklı ya$antısına 
ve $ikâyetlerine de&er vermiyeceksiniz, muhalefetin tenkidlerine kasıtlıdır diye-
ceksiniz, parti programınıza, hükümet programınıza tamamen aykırı i$ler yapacak-
sınız ve bütün bunlara ra&men herkesin sizi be&enmesini, alkı$lamasını istiyecek ve 
bunu yapmıyanları da itham edeceksiniz, peki; ama, demokrasilerde bu mümkün 
mü?

De&erli arkada$larını, siz T.B.M. Meclisini, iktidar ve muhalefeti ile bâzı asgari 
mü$tereklerde birle$meye davet edeceksiniz. Sonra, size anamuhalefet partisiniz 
sözcüsü olarak bu kürsüde, ba$ka ölçü aramıya lüzum yok; asgari mü$terek, Anaya-
sadır; onda birle$elim, söz veriniz, diyece&iz. Cevap vermek için bu kürsüye gelecek 
fakat, bu teklifte olumlu kar$ılık vermekten çekineceksiniz. Sonra, Anayasayı tam 
uyguladı&ınızı söyliyeceksiniz. Peki; ama, bu mümkün mü?

Arkada$lar, siyasi hayatın itibarı örselenecek. Hükümet, güveni kaybedecek. 
Parlâmento dı$ı hareketler soka&a hâkim olacak ve siz bütün bunları ola&an kar-
$ıkyarak umursamıyacaksınız. Anar$iye, bizzat sebebolacak, fakat Anayasayı itham 
edeceksiniz. Hukuk Devleti anlayı$sızlı&ını ve Hükümetin mutlak aczini demokra-
tik müsamaha diye yorumlıyacaksınız. Kısacası, Türkiye’yi, Hükümetsiz idare ede-
cek ve fakat kuvvetli, dirayetli, itibarlı bir Hükümetin var oldu&unu ileri süreceksi-
niz. Peki; ama, bu mümkün mü?

De&erli senatörler, i$te Sayın Demirel, bugünkü duruma bu yollardan geçerek 
geldi. Ve e&er bütün bunlar mümkün de&ilse bu yolda, yani hayatlarında, direnen 
Sayın Ba$bakan, Hükümeti ciddî bir çıkmaza sürüklemi$ bulunuyor, demektir.

"imdi, birbirimize sorabiliriz: Sayın Demirel’in bu tutum ve davranı$larında 
ne de&i$ti ki, T.B.M. Meclisi dün güvensizlik gösterdi&i aynı Hükümete bugün gü-
venoyu versin? Açıkça görülüyor ki, bu tutumu, davranı$ı ve direni$i ile Sayın Ba$-
bakan; ben, kendimi, kadromu, zihniyetimi, programımı de&i$tirmiyece&im. Ama, 



Parlâmentoya diledi&imi yaptıraca&ım, demek istiyor. Bu nokta ise kar$ımıza bü-
yük bir mesele çıkarıyor. T.B.M. Meclisi mi Hükümete hâkim olacak, yoksa Hükü-
met mi T.B.M. Meclisine?

!$te, bu önemli sorunun cevabı Türk demokrasisinin kaderi ve Parlâmentonun 
itibarı üzerinde ciddî etki yapacak de&er ta$ımaktadır.

Arkada$lar, açıkça anla$ılmaktadır ki, Türkiye’nin bugün içinde bulundu&u si-
yasi buhranı küçük görmek mümkün de&ildir. 1969 yılı bütçesinin tümü üzerinde-
ki konu$manın da dün, Devletin içinde hukuk arıyorduk; bu, böyle giderse yarın, 
Devleti arar duruma girece&iz, demi$tik. Aradan bir yıl geçmeden bugün Hükümeti 
arar hale geldik.

Bu münasebetle bir gerçe&i Sayın Ba$bakana en samimî duygularla yüksek hu-
zurunuzda söyliyece&im. 3’üncü Demirel Hükümeti güvenoyu alsa da artık rahat 
ve verimli çalı$amıyacaktır. (A.P. sıralarından; “Niye” sesleri) Göreceksiniz. Çünkü, 
mânevi temelinde mâruz kaldı&ı ciddî itibar sarsıntısından asla kendisini kurtara-
mıyacaktır.

Söz buraya gelmi$ken Yüce Senatoya bir tarihî olayı nakledece&im: Yıl, 1918. 
Fransa, 1’inci Dünya Harbinden galip çıkmı$. Fransa’ya bu büyük zaferi kazandıran 
ihtiyar kaplan adiyle ünlü Ba$vekil Clamenso muhalefetin bâzı tenkidlerine cevap 
vermek üzere Fransız Parlâmentosunda konu$uyor. Konu$masının 1’inci saatinde 
iktidar partisi mensupları tarafından ayakta alkı$lanmakta. Clamenso, meziyetle-
rini ve hizmetlerini, tesirli hitabet kabiliyetleriyle dile getirmi$tir. Konu$masının 
2’nci saatinde, muhalefet de aya&a kalkmı$, Fransız Ba$bakanını hararetle alkı$la-
maktadır. Clamenso, nutkunun sonuna çelmektedir. Parlâmentoya, kazandı&ı za-
ferle ve büyük hizmetleriyle oldu&u kadar veciz konu$ması ile de hâkim olmu$tur. 
Fakat, ortada oturan 40-50 kadar tarafsız milletvekilinin bu umumi alkı$lara katıl-
madı&ını görmekte ve ne söylerse söylesin tarafsızlardan bir tasvip gelmemektedir.

!$te o zaman Clamenso, yumru&unu kürsüye vurmu$ ve $unları söylemi$tir: 
“Bir Ba$bakan kendi partisinin yüzde yüz itimadını kazanabilir; bir Ba$bakan, bâzı 
zaman ve $artlar içinde muhalefetin de güvenini kazanabilir; fakat, tarafsızların 
güvenini kaybeden bir Ba$bakan yerinde kalmamalıdır. !çinizde yüzlerce Clamen-
soların var oldu&una inanıyorum. Allahısmarladık.” Clamenso çekilmi$tir ve fakat 
hâlâ büyük kalmı$tır. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

De&erli senatör arkada$larım, Sayın Ba$bakan Demirel bugün muhalefetin gü-
venini toptan kaybetmi$tir. (A.P. sıralarından “!smet Pa"a” sesleri) Tarafsızların da 
güvenine sahip de&ildir. (A.P. sıralarından; “Güveni tamdır” sesleri ve C.H.P. sıraların-
dan “de#ildir” sesleri) Açıkça meydana çıkmı$tır ki, kendi partisinin de güveni tam 
de&ildir. (A.P. sıralarından “Tam, tam, tam” sesleri) Bu durumda... Günün birinde 
göreceksiniz. Bu durumda Sayın Demirel’e, 28 Kasım 1964 günü A.P.’nin 2’nci bü-
yük kongresinde söyledi&i $u do&ru söyledi&i $u do&ru sözleri, bugün hatırlatmakta 
ciddî faydalar görmekteyiz.



“!stifa müessesesini moral baskılarla kapatırsanız büyük mahzurlar do&ar. Za-
manında istifa etmiyen kimselerin ve heyetlerin ba$ına ve temsil ettikleri dâvaya 
büyük zararlar gelir.”

"u halde Sayın Demirel, kendi siyasi hayatını korumak, siyasi hayatımızda ya-
$amasını istedi&imiz A.P.’ni korumak, demokrasinin ve T.B.M. Meclisinin itibarını 
korumak istiyorsa, her $eyi do&ru zamanında ve iyi te$his etmeli, siyasi hayatımızı 
ve memleketi bu ke$meke$ten kurtarmak için kendisine dü$en kararı cesaretle ve-
rebilmelidir. Akıl ve basiretin yolu da budur.

C.H.P. Grupu ve $ahsım adına Yüce Senatoyu engin saygılarla selâmlarım. Te-
$ekkür ederim. (Alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız’ın, buyuru-
nuz Sayın Yıldız.

M"LLÎ B"RL"K GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Ba$-
kan, sayın arkada$lar, bugün çok önemli bir olay kar$ısındayız. Bu görü$meler, 
bütçe görü$meleriyle dahi kıyaslanamıyacak önemdedir. Bu bakımdan olayı enine, 
boyuna ele$tirerek gelecek için ders alınacak yönlerini de belirterek uzun, uzun 
üzerinde durmamız gerekir.

!çinde bulundu&umuz durumu senli, benli söylentilerin, yoksul halkımızı 
umutsuzla$tıran verimsiz çeki$melerin ve klâsik siyasal tartı$maların etkilerine 
kapılmadan geni$ bir çerçevede de&erlendirmeliyiz. Nereden gelip, nereye gitmekte 
oldu&umuzu, kendimizin ve dünyanın gerçekleri ı$ı&ında, ele$tirerek, ulusal kade-
rimizi aka çevirme yolunu hep birlikte bulmalıyız. !ktidarın be$ yıllık tutumu, si-
yasal geli$melerimizin engellerini ve çıkmazlarımızı daha belirgin hale getirmi$tir. 
Bu ele$tirmeyi yaparken gerçekleri oldu&u gibi halkın gözleri önüne sermekten ve 
kusurlarımızı da itiraftan çekinmemeliyiz.

Sayın arkada$lar, !kinci Dünya Sava$ından bugüne de&in, geçen sürede duru-
mu, geçmi$i ve ellerindeki olanakları kıyaslanınca Türkiye’nin ba$arısız ülke az gös-
terilebilir. Sava$ yaralarının onarıldı&ı, adı i$itilmemi$ ülkelerin devletle$ti&i, göçe-
belerin ve kumlukların arasından kalkınmı$ uygar ülkelerin türedi&i, insano&lunun 
alın yazısını köleli&e de&i$tiren sömürgecilerin sahneden silindikleri ve yüz yılları 
birkaç yıla sı&dıran tenolojik geli$melerin ba$ döndürücü hızla ilerledi&i bu dönem-
de biz ne yaptık? Sanayi devrimini daha önce yapmı$ ülkelerle de&il, bize benzer ya 
da daha kötü durumda olanlarla kıyaslama yapmalıyız. Dünkü illerimiz olan ve sa-
va$ın yıkıntıları içinde bizden de yoksul hale dü$en Yunanistan, Yugoslavya, Bulga-
ristan, çadırların ve kızgın kum çöllerinin ortasında yükselen !srail. Sömürgecilerin 
insan avı ile evlendikleri Afrika, uyuyan Çin, bir avuç insanın zincire vurdu&u En-
donezya, kanı emilen Hindi Çin, dünya egemenli&i hastalı&ına yakalanan, herkesin 
göz dikegeldi&i Hindistan $imdi ne haldedir?

Atatürk’ü, kendi kurtulu$larının da önderi sayan bu ülkelerin hiçbirinin ne 
geçmi$leri ve ne de sava$ ertesi durumları bizden elveri$li de&ildi. Dı$ politikada 
ba&ımsızlık sözünü i$itmemi$lerdi belki, $imdi bir kesimi bizi çoktan geçmi$, bir 



kesimi de sıfırdan ba$ladı&ı halde bizi geçme yolundadır. Bu durumda bizi henüz 
geçememi$ birkaç talihsiz ülkenin durumları ile Atatürk Türkiye’si teselli olamaz. 
Az geli$mi$lik ayıbından kurtulamadı&ımız, kurtaramadı&ımız ülkemizi bu genel 
tablo içinde de&erlendirmeliyiz.

Kalkınma, uygarlı&a do&ru bir yarı$tır. Biz bu yarı$ta geri kalmı$ız. Çok $ey-
ler yapıldı, kötümser olmıyalım, diyenlere biz de elbette birçok $eyler yapılmı$tır. 
Fakat 1945’te dünya nerede idi, biz nerede idik ve $imdi dünya nerededir ve biz 
neredeyiz? Bu kıyaslama yapılmadan ulusu uyu$turucu ba$arı övünmeleri, yararlı 
olmaktan çok zararlıdır, diyoruz. Bu kıyaslamanın dünyayı bir sultana bile yeter 
bulmıyan ve imparatorları vali sayan ünlü hakanların ota&ı hümayunu kadar dar 
bir bölgeye sıkı$tırmı$ torunlarını mahcubetti&ini kimden gizlemeye kalkı$ıyoruz?

Pek ba$arılı olmamakla birlikte o dönemin, geçen 25 yılın sava$ yıkıntıların-
dan ülkeyi koruyan, dı$ borcu olmıyan, uluslararası itibarı yüksek tutan, geçmi$ 
deneylerden yararlanan ve dünya kurtulu$ sava$larının önderinin ilkelerini henüz 
büyük ölçüde bir yana itmemi$ olan ve fakat ekonomik kalkınmayı da sa&lıyamamı$ 
bulunan ba$langıç döneminden sonra gırtla&ına de&in borç içine sokuldu&u halde 
köyüne yol, ı$ık ve e&itim götürememi$, üniversitesi boykotta, memurunun duru-
mu yürekler acısı, ordusu yabancı komutasında, yabancı ülkelere ba&rında ba&da$ 
kurdurmu$, yabancıların yaptıklarını paketleyip birbirine takmaktan ileri, bir sa-
nayi kuramamı$, insanlarını kölelikten kurtaracak bir toprak düzeni dahi geli$ti-
rememi$. Kandırılagelen halkı uyandırılamamı$ bir ülke halindeyiz bugün. Daha 
da acıklısı; kudretli Fransa’dan Hatay’ı alan, kurdu&u paktların lideri olan ve sa-
va$ sonrası devi Rusya’sının notasını elçisiyle yüzüne fırlatıp atan Türkiye Devleti, 
bir çeteci papazın soyda$larını bo&azlaması kar$ısında eli kolu ba&lı durmaktan ve 
dı$ politikasının ipotekçilerinin sözlerine uymaktan ba$ka bir varlık gösteremedi. 
Bütün ba$arısızlıklarına kar$ın, bu geçen dönemde Atatürk’ün izindeyiz diyerek, 
geri kalmı$lı&ımızın vebalini, Kemalizme yüklemek gibi bir günahı i$liye durduk. 
Atatürk’ün izinde olsaydık, olanakları bizden kıt ve ko$ullan çok daha elveri$siz 
olan ülkelerden bu kadar geri kalır mıydık? Atatürkçülük geriye do&ru bir yarı$ de-
&ildir.

!ç ve dı$ durumu bu olan ülkemizde gerçekle$en bütçeden daha çok bir parayı, 
22 milyara yakın bir parayı, gerçek niyeti sayılamıyacak alanlara, aracı, tefeci, müta-
ahhit ve dı$ ticaret dalaverasına, dalaveracıları takımına kredi diye da&ıtıp durmak-
tayız. 2,5 milyar açık, 2,5 milyar da ödeme yapamıyan bütçe, normal olarak hesa-
bedilirse, bu 22 milyarlık kredi ya&masından daha az bir oranda gerçekle$mi$tir. Bu 
parayı bu durumdaki ülke, bu alanlara da&ıtıp durmaktadır. Bu, bankacılık faciasını 
bir de örgütleme enflâsyon yolu ile kaynaklarımızı çarçur eden bir ölçüye vardırdık. 
Bir tek bankanın, Kızılay bölgesinde altı $ubesi var, arkada$lar. Gidin Sayın. Kaç 
bankanın, bir sürü $ubesi var; bir tek bankanın altı $ubesi var, bir bölgede. Bir yer-
de a&ır bir kira verirken, 100 metre ötede ayda 15 bin lira kira vererek yer tutuyor. 
Bizim evin kar$ısında da 1.200.000 Tl.’ye Ziraat Bankası, kaç yerde yeri varken bir 
yer daha kiralamı$tır.



!ktidar ileri gelenlerinin ve yakınlarının bankalara, Devlet arazilerine, kıyılara 
ve hazineye saldırmaları yanında, kaynakları verimsiz lüks yatırımlara da harca-
maktayız. Bu batakçı politikayı sürdürmeye yarıyan düzene demokrasi ve bu oyun-
lara da politika adı takarak bu kavramlardan dahi nefret ettiriyoruz. Bu ülkenin 
gerçek evlâtlarına ve Devlet kurucumuzun yolunda olanlara “yeter artık” dedirten 
bir ortamda, bir parti dü$üyor, öbür parti çıkıyor. Bir kimse kovdu&unu kaçırıyor 
ve öbürü bunu kapıyor. Birinin yakınlarının elleri hazineye daha yakın iken eller 
de&i$iyor. Biri sandıktan fırlıyor, öbürü sandıkta kilitli kalıyor. Kimisi padi$ahların 
ve tanrının adını sömürüyor, bu aldatmacada kimi ki$iler de jet hızı ile milyoner 
oluyor. Bu duruma isyan edenler de suçlanıyor, kur$unlanıyor, zindanlara tıkılıyor.

!$te arkada$larım, asıl konu bu durumu de&i$tirerek, ülkemizi içinde bulundu-
&u çıkmazdan kurtarmaktır. Yoksa falanın veya filânın iktidara gelmesi de&ildir. Bu 
kusuru da rejime bulmak yanlı$tır. Demokrasinin erdemlik rejimi oldu&unu, bunu 
gere&i gibi kullanan ülkeler göstermi$tir. O halde onun bunun hatası veya tutkusu-
nu rejime ba&layıp, nasıl ki “Atatürk’ün izindeyiz” derken geri yarı$a katılmak gibi 
bir çeli$meye dü$tükse, bunu da rejime yüklemek katadır.

Sayın Demirel Hükümeti bu gidi$in en kötü temsilcisi olarak tarihe elbette ge-
çecektir.

Sayın arkada$lar, dünya içindeki yerimizin ve buna uymıyan tutumumuzun 
tablosunu böylece çizdikten sonra, yapaca&ımız konu$mada programı ve üyeleri 
aynı oldu&undan, !kinci Demirel Hükümetinin programı üzerinde söylediklerimize 
$imdi eklenecek pek bir $ey olmamak gerekir. Bu bakımdan belirtti&imiz durumun 
nedenleriyle, eski söylediklerimizin ne ölçüde haklı oldu&unu, hattâ o zaman ne 
kadar ihtiyatlı bir dil kullandı&ımızı bir kez daha i$aret ederek, iktidarın felsefesini 
daha da belirginle$tiren olaylara de&inmekle yetinece&iz. Bu arada kaygılarımızı 
artıran birkaç önemli noktayı da kamuoyunun dikkatlerine sunarak Sayın Demirel 
hükümetlerinin dikkatle izlenmesi gereken dı$ politikasına ve ulusal savunma ile 
ilgi tutumuna özel önemle de&inece&iz.

Ülkemizi çıkmazlara sürükliyen, kötü gidi$teki inat yanında, son Hükümet 
bunalımının kendisi dahi çok ilginçtir. Siyasal gelenek ve hukuk kurallarının anlat-
maya yeterli olmadı&ı bir durum kar$ısındayız. Aslında bizim iktidarın eylemlerini 
düzenliyecek kuralları hiçbir Anayasa koyucusu $imdiye de&in dü$ünememi$tir. Bu 
iktidar illâki Devleti yönetecek ise, böyle bir iktidarın olabilece&ini dü$ünemiyen 
bilginlerin, eksik bıraktı&ı yeni kuralları koymak zorundayız. Parlâmentoda ço-
&unlu&u bulunan bir partinin seçimlerden sonra kurdu&u Hükümet üç ay içinde 
iç muhalefet tarafından dü$ürülmü$tür. Partinin yetkili organı da aynı Ba$baka-
nın görevlendirilmesine karar vererek, Devlet Ba$kanının iradesini ipoteklemi$tir. 
Devlet Ba$kanı da muhalefetle hiçbir dü$ünce alı$veri$i ve danı$mayı yapmadan, 
dü$ürülen Ba$bakanı ya da çekilen Ba$bakanı yeniden görevlendirmi$tir. 20 günü 
a$kın bir süre kamuoyu parti içi pazarlıklar, bilmem $aibeli transferler, milletvekili 
borsası gibi söylenmesi dahi çirkin olay ve söylentilerle çalkandı, durdu. Partinin 
en tanınmı$ üyelerinin muhalefetine kar$ı partice afaroz edilenler, verdi&i namus 



sözünü tutmasına noter senedini bile yeter bulmıyan kimseler, parti parti dola$ıp 
artırma pazarlı&ı yapanlar ve bir süre önce en sert dille iktidara saldıranlar ba&ra 
basılıp Hükümet kuruluyor, do&al, normal kökü dı$ında desteklerle kuruluyor.

Önceden kararını açklıyan ve milletvekillerini korkutan Haysiyet Divanı Ba$-
kanı da Stalin’in Halk mahkemeleri yöntemleri ile Hükümete destek olmaya çalı$ı-
yor.

Arkada$larım, bunları söylerken olaylara gerçekçi yönden yakla$ma alı$kanlı-
&ı olmıyan kimselerin do&ru bulaca&ı bir iki noktaya da de&inmek isterim. Böyle 
de&inmesek, $unlara niye dokundunuz yerilmesi ile kar$ıla$ıyoruz. Parti i$lerine 
karı$ılmazmı$. Partiler ne locadır, ne loncadır, ne de bir ailedir. Türkiye’nin tümüne 
yaygın örgütü bulunan, hele iktidar partisi gibi Devlet yönetimini de üzerine almı$ 
bulunan bir örgüttür. Bunun içi ile, dı$ı ile bütün niteli&i ile kamu oyunca tanın-
ması gerekir. Niçin oy veriyor, kime oy veriyor, kimlere oy veriyor. Çünkü, aslında 
ki$ilere de&il partilere oy veren yurtda$ın, bunu bilmesi gerekir. Onun için “parti 
içine karı$ılmaz”mı$, “Kol kırılır yende kalır” filân lafları, siyasal parti için de&ildir. 
Dünyanın hiçbir yerinde bu örnek zaten yoktur. Sonra ki$ilerin özel i$lerine karı-
$ılmazmı$. Hangi demokraside bu kural vardır? De&il özel i$lerine, özel ya$antısına 
bile, imrendi&imiz, örnek aldı&ımız demokrasilerde kamuoyunun, politikacıların 
özel ya$antılarını bile ele$tirme konusu yaptıklarını bildi&imiz için, $imdi $una ka-
rı$ılmazmı$, buna karı$ılmazmı$ de&il, elbette bir seviye içinde konular tartı$ılır. 
Devlet adamlarının topluma mal olan ki$ilikleri vardır. Topluma mal olmu$. Birçok 
yönden bu kimselerin eylemleri kısıtlanmı$tır. Toplumun kurallarına bu kısıtlama 
yolu ile saygı gösterilmek gerekir. Örne&in bir Bakan, bir Ba$bakan ya da $öyle be-
lirli bir adam gidip bir meyhanede, - eskiden belki rahatça oturdu&u bir yerde - 
oturamaz. Eylemleri kısıtlanmı$tır. Onun için Devlet adamı, siyasi partiler, iktidar 
partileri $u yanı ele$tirilmez, bu yanı ele$tirilmez diye mu$ambalara sarılmı$ halde 
tutulamaz.

Arkada$larım, hükümetler neden dü$er? Birincisi, politikası be&enilmez, ikin-
cisi üyeleri be&enilmez. Bizde son örnekte muhalefet her iki yönden de Hükümeti 
yetersiz buldu&unu, parti içi muhalefet ise sadece ki$ileri be&enmedi&ini açıklamı$-
tır. Sayın Demirel de, programda ve Hükümette hiçbir de&i$iklik yapmadan, siz ne 
derseniz deyin, ben aynı ekip ve programda kararlıyım. Parlâmento, bana güvenoyu 
vermek zorundadır, diyen inatlı bir tutum içindedir... Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine Hükümetin bu meydan okuyan direni$ine kar$ı eski ret oyunu verenlerin ne 
yapacaklarını bilemeyiz. Fakat, bir kaba politika kar$ısında oldu&umuzu, iç ve dı$ 
gelenek ve yöntemlere aykırılık da bu kertede a$ırı davranı$ın gerçek nedenlerini de 
anlıyamadı&ımızı belirtmek isterim.

Önceki Hükümet programını ele$tirirken daha çok akademik bir yöntemle 
A.P. hükümetlerinin Anayasanın sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleriyle çatı$an 
e&itim, savunma, kalkınma, sanayile$me ve ekonomik gereklerimize aykırı dü$en 
bir politika izlediklerini, Anayasanın da maddelerini okuyarak, kıyaslamalı bir yön-
temle belirtmi$tik. Bu arada, dı$ yardım ve yabancı sermaye ile ilgili tutumu da 



yeni emperyalizmin ve yeni sömürgecili&in reçetelerine uydu&unu belirtmi$tik. Bu 
görü$lerimizi kapitalist ülkelerin dürüst dü$ünen çevrelerinin dahi bölü$tü&ünü 
görmekteyiz. Bir tek örnek: yıllardan beri yerdi&imiz petrol yasasını kabul etti&i 
için Guatamela diktatörü Armas’ı Alman petrol dergisi; “dürüst olmıyan, yurtse-
ver olmıyan bir adamdır; çünkü Türkiye’nin petrol yasasını yapmı$tır” diyor. Bizim 
görü$lerimize, bizim yaptı&ımız gibi somut örneklere ve bilimsel verilere dayanan 
hiçbir kar$ılık verilmedi&i gibi, ilerisi için de umut verici hiçbir düzelmeye tanık ola-
madık. Bu tutumun yaratmak istedi&i bulanıklık içinde bilimsel tartı$madan kaçan 
Hükümetin gerçekleri titizlikle örtmeye çalı$masından ötürü bu bilimsel tartı$ma-
dan kaçınması kar$ısında, bu konu$mada biz de, somut olaylara yönelmeyi daha 
uygun bulmaktayız. Sayın Hükümet Ba$kanının, kavrıyabilenler ne derse desin, 
ben karanlıkta tutulmu$ oy deposuna hitabederim anlamındaki tutumu, e&itimden 
nasibini alamamı$ kimselerin konuları anlıyamamasından yararlanma gibi tutumu 
kar$ısında bilimsel tartı$ma çok güçtür. Çünkü, kaçıyor oradan. “Hukuk ilkeleri-
ni çi&niyorsunuz” derken Sayın Hükümet Ba$kanı, kendisini de rahatsız edece&ini 
sandı&ı yolsuzlukları meydana çıkarmalarından hınçlandı&ını, denetleme kurulunu 
darmada&ın etti&ini gördük. Nerede hukuk devleti? Siz, bu yolsuzluklarla Hükümet 
üyeleri ve yakınlarının yaptıklariyle de&il, sesi çıkacak durumda olmıyan memur-
ların kusurlariyle ilgilenin demek istiyen bu tutum, de&il, demokraside, fa$ist ya 
da komünist ülkelerde bile olsa yer yerinden oynardı. Bu davranı$ın söylentilere 
kuvvet verece&ini Hükümet de elbette biliyordu. Tam söylentilerin yo&unla$tı&ı 
anda denetleme kurulunu da&ıtmanın söylentilere kuvvet verece&ini Hükümet de 
elbette biliyordu. Fakat söylentilerin yo&unla$masının hattâ söylenenler do&rudur, 
dedirtmesinin, yolsuzlukların resmen meydana çıkarılmasından daha az zararlı 
olaca&ını dü$ünerek bu harekete giri$ti&i inancındayız. Bu söylentilerden çok daha 
önemsizleri yüzünden tek parti döneminde bile Bakanlar Yüce Divana sevk edilmi$ 
ve kendine güvenenler hiçbir itirazda bulunmadan mertçe hesap vererek alınları-
nın aklı&ını ispat etmi$lerdir. Bu olaylara hedef olan bir sayın eski Bakan da bugün 
içimizdedir. Bugün de Sayın Demirel’in aynı $ekilde hareketle kendisini ve partisini 
lekeden temizleme yolunu seçmesi beklenirdi. Cumhuriyet Senatosunda yolsuzluk-
larla ili$kin sözlerimizi reddederek; “söylediklerini do&rulamıyanlar müfteri duru-
muna dü$er” derken, Millet Meclisinde bu konuda verilen soru$turma önergesi gö-
rü$ülürken Meclisi terk etmek ve görü$meyi engellemek, iftira suçu etiketinin kime 
takılabilece&ini gösteren bir örnektir. Kendisini do&rudan do&ruya ilgilendirmiyen 
söylentiler çıktı&ı zaman bile; ben bu makamda artık kalamam” diyen Genelkurmay 
Ba$kanı ve Bakanlar döneminden bu ölçüde çirkin tutumları marifet sayan döneme 
nasıl geldik? Devletten yolluk almadan hattâ görev yaparken yedi&i yeme&in bile 
parasını cebinden veren devlet adamlarından, hazineden, hazineye saldıran, neyin 
kar$ılı&ı parti de&i$tirdi&ini burada söyliyemedi&im politikacı tipini türeten bir dü-
zenin bozukluklarını ve bunu savunan zihniyeti daha kesinlikle belirtecek birkaç 
olay ve eyleme de&inmek isterim.

REFET RENDEC" (Samsun) — Sayın Yıldız, bu mevzuda açık konu$sanız 
daha iyi olur.



Bir parlamenteri menfaat kar$ılı&ı itham ederken açık konu$un, biz de bilelim.

SAFFET URAL (Bursa) — Gözünle görmeden çıkaramazsın; ba&lısın, ba&lı.

BA$KAN — Sayın Rendeci, Sayın Ural, rica ediyorum.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Rendeci, bunları söylerken bundan 
önce Sayın Ba$bakan bizi savcı sandı. Yargı organının yapaca&ı bütün eylemlerin 
tamamlanması sonucu bunları söylememizi ifade buyurdular. Sayın Alpaslan da, 
“biz savcı yargı organı de&iliz. Siyasal organın üyeleriyiz. Denetleme görevi böyle 
yapılır, daha ince ele$tirme ve incelemeler gerekli organlarca yapılır; ama her halde 
kamuoyunu günlerce ve aylarca i$gal eden, her yerde söylenen olaylara da e&ilmez-
lik edilemez” demi$lerdi. Ben de o görü$teyim.

Arkada$larım, birinci de&inece&imiz nokta; Hükümetin koltuklarından ayrıl-
mamadaki direni$ olayı. Bu olay çok ilginçtir. Dü$ürülen Hükümetin ya da çekilen 
Hükümetin gruptan oy birli&i ile güvenoyu alması, ilginçli&i daha da artırmı$tır. 
Hükümetin dü$mesine karar veren organın üyeleri bile hiçbir de&i$iklik yapmı-
yan Hükümete nasıl olur da birkaç gün sonra güvenoyu verir, bizce bu anla$ılır bir 
durum de&ildir. Çünkü; “dü$eceksin çekileceksin” diyor, hiçbir de&i$iklik yapma-
dan gelene birkaç gün sonra oy veriyor. Biz anlamadık. Parti Ba$kanının Ba$ba-
kan olması kuralı da, !ngiliz toplulu&u dı$ında, hiçbir yerde geçerli de&ilken, Sayın 
Demirel’in Ba$bakanlıktaki ısrarın, bilemedi&imiz bir nedeni olsa gerek. Malî, eko-
nomik ve politik tutumundaki yetersizlik ve yanlı$lar bir yana, söylentisinin bile 
hiçbir haysiyetli insanın dayanamıyaca&ı yolsuzluklara, en azından kalkan olmu$ 
görülen bir ekibin hâlâ daha “bu devleti ben yönetece&im” diye diretmesi ve kendi 
partisinin üyelerinin bile güvenini, yitirdi&i halde birçoklarının koltuklarına yapı-
$ıp kalması örne&i, bulunmaz bir tutumdur.

Sayın Demirel, Millî Güvenlik Kurulu toplantısmdan çıkarken, 1 Mart günü, 
“bizi suçlamıyan mı var” sözleriyle herkesin onları suçlu gördü&ünü itiraf etti&i hal-
de yine de Hükümeti kurmada inadetti. Bu tutumun sonucu olarak yasama organı 
kar$ısında Hükümetin iradesini inatla kabul ettirmesi, demokratik geleneklere ay-
kırı bir davranı$ olacaktır.

!kinci husus; - çirkin olaylar, eylemler, -Bu son olayda çok çirkin eylemlere ta-
nık olduk. Aslında varolan çirkinlikler yüzeye çıktı. Ve birçok kimselerin ki$ilikleri 
daha da belirginle$ti. Önseçim ve oy satınalma yanında politikayı en kazançlı mes-
lek haline getiren, iktidar koltuklarını zengin olma ve zengin etme aracı diye kulla-
nan ve geçim güçlükleri kar$ısında devlet gücüyle milyoner türeten bir düzenin ve 
bunu sa&lıyan zihniyetin temsilcilerine Türkiye’nin kaderi ile bu ölçüde pervasızca 
oynama fırsatı verme vebalinden kurtulmak çok önemli bir sorun haline gelmi$tir. 
Bu durumda ba$lıca görev Adalet Partisine dü$mektedir. Parti içinden birine bile 
“bu çıkar $ebekesidir” suçlamasını yaptıran ki$i ve eylemlerden en çok oy alan bu 
partiyi temizlemek görevi çok ivedi bir hal almı$tır.

Bu çirkinlikleri söylemenin Parlâmento itibarını yitirece&i sözü de kandırma-
cadır. Var olan ve hiçbir $ekilde örtülemiyecek yolsuzluklara kar$ı tepki gösterme-



den kirin yaygınla$masına yardım etmek yerine, bunlara isyan eden birçok temiz 
insanı da Parlâmentoda bulundu&unu göstermek, asıl itibar kazandırır bu Yüce Ku-
rula. Yoksa; susarak, suça ortak olmak itibar kazandırmak.

Lort Aktan “!ktidar insanı bozar” demi$ti. Biliyorsunuz, ünlü bir yazardır ve 
politikacıdır. Fakat, zaten itibarını yitirenlerin iktidarlarının uzamasının onlara 
itibar kazandıraca&ını söyliyeni biz rastlamadık. Rejimin, Parlâmentonun ve Hü-
kümetin itibarını savunma biçimi bile itibar yitiricidir. Sayın Ba$bakan bakın ne 
diyor: “Karde$lerimin ne yaptı&ını bilmem.” Bu bilmezlik özürü içinde itibar onarı-
mı yapılmak istenmektedir. Dünyanın neresinde bir Ba$bakan, “Karde$lerime kredi 
verin, Devlet arsalarını ucuza verin” der? (A.P. sıralarından, “Yok böyle bir "ey” sesleri) 
!ngiliz Komüsyoncusu Nuri El Said, Kral Faruk, kapitalist emperyalizmin en kirli 
ma$alarından Çombe, bizim petrol yasasını örnek alan diktatör Armas ve yaptı&ı 
çirkinliklerden dolayı kirlilik örne&i olan Batissa bile bakanlarına böyle bir emir 
vermemi$tir.

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — O da vermez.

AHMET YILDIZ (Devamla) — O da vermez, elbette, vermesi gerekli de&il. 
Bakanlarla ili$kisini gösteren bol bol pozlar çektiren ve Devletin resmî ajansının 
Genel Müdürünü basın toplantısında bulunduran karde$ler, arsaya da kredi alacak-
ları kimselerin odalarına girince ba$ka bir $ey söylemeleri gerekmez. (C.H.P. sırala-
rından “bravo” sesleri)

Bir yandan, “Her $eyi açık konu$alım.” diyeceksin, öbür yandan da skandal ti-
pindeki yolsuzlukları bildiren memurlara çullanacaksın. Bunun gerekçesi de, çok 
ilginç, “kadro açılması ve i$lerin daha verimli yürütülmesi” imi$. Hangi i$lerin daha 
verimli yürütülmesi gerekti&ini bilmem.

Z"HN" BET"L (Tokat) — Arsa i$leri.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Ba$bakan yardımcısı gerekçeyi açıkla-
dılar.

Yıllardan bu yana 16 ki$i olarak emrinde çalı$tırdı&ı kurulun bir anda 9 üyesini 
atmak, e&er kadro tıkanıklı&ını gidermek için ise, bu kadar yıl yüzde 230’a yakın 
kadro kabarıklı&ı ile bir kurulu çalı$tırmak hatâ de&il midir? E&er $imdiye kadar 
bunun farkına varılmamı$sa bu da müthi$ bir gaflet de&il midir? Bu gaflette bu-
lunanlar Devleti yönetebilir mi? !nsanda gülecek güç bile bırakmıyan, bir so&uk 
güldürü etkisi yapan bu gerekçeyi Hükümetin resmen söylemesi, Türk kamuoyunu 
açıkça alaya alması elemektir. Bu kadar hafif gerekçe kamuoyuna söylenebilir mi? O 
kamuoyu ki, asıl gerekçenin büyük bir yolsuzlu&u meydana çıkaracak denetlemeyi 
önlemek oldu&unu ve bundan sonrası için de Denetleme Kurulunu hareketsiz kı-
lacak biçimde sindirmek oldu&unu bilmektedir. Yalnız bu tutum bile bir Hükümeti 
dü$ürmeye yeter de artar.

Yurt gerçeklerine aykırı tutumlar, arkada$larım. Teknik geli$melerin ba$dön-
dürücü hızla ilerledi&i ça&ımızda toplumsal ili$kileri, ki$isel özlemleri ve de&er yar-



gıları çok de&i$mekte oldu&undan, eskiden do&ru sanılan birçok $eylerin yanlı$ ve 
yanlı$ sayılanların do&ru kabul edildi&ine ve hattâ birçok kavramların anlam de-
&i$tirdi&ine tanık olmaktayız. Bunun sonucu, dünyanın her yerinde bunalımlar ve 
hızlı bir de&i$im süresi içinde bulundu&u bir ça& ya$amaktayız. Amerika Yüksek 
Mahkemesi yargıcı Douglas kitabında, “Bir ülkede $ikâyetler ço&alır ve halkın seçti-
&i temsilciler hep kurulu düzenden yana olurlarsa $iddet yöntemlerine ba$vurmak, 
zorunluluk halini alabilir.” Amerika yargıcı bunu dedikten sonra, “CIA Pentagon, 
FBI ve polis örgütünün davranı$lariyle Devletin zenginlerden yana olu$unun ülke-
sini ihtilâle sürüklemekte oldu&unu” yazıyor, en yüksek yargı organı. Bu politika, 
bu sayın yargıcın tanımladı&ı politika, Pentagon bölümü hariç, bizde de çok kabaca 
açıktan uygulanmaktadır.

!ndra Gandi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına kar$ın köklü reformcu e&i-
limlere giri$iyor. Zengin kapitalist ülkeler, patlamaları önlemek için sosyo - eko-
nomik reformlara giri$mektedirler. Statükocu Amerikan bilim adamlarından, yani 
aslında bilim adamları statükocu, muhafazakâr, Gardın ve Herfin, “20 nci yüzyılda 
Hükümet ve politika” adlı kitaplarında; Kemalizmi ba$arılı ve az geli$mi$ ülkeler-
de bugün demokrasi adına oynanan oyunun ba$arısız oldu&unu, yazmaktadır. Bu 
durum kar$ısında bizim bozuk düzeni savunan statükocular Anayasanın emretti&i 
reformları bile savsaklıyorlar. (A) dan (Z) ye de&in bozuk olan düzenimizi savunan-
lar hangi ça&ın felsefesini savunduklarını acaba kendileri biliyorlar mı?

Anayasamız ne diyor? Bizim sorumlular ne diyor

Sayın arkada$larım, kaygı yaratan bir kısım olaylara de&inece&iz:

Bugün ülkemizde rejim ve ulusun gelece&i yönünden kaygı ile izledi&imiz bir-
çok olaylara tanık olmaktayız. Politika ve politikacı deyimlerine, küçültücü nitelik-
ler verdiren olayların tanı&ı olan bizler, biz de aynı statü içinde bulundu&umuz için, 
aynı üzüntüyü duyuyoruz, bunun tanı&ı olan bizler gelecek ku$akların a&ır suçla-
malarına hedef olmu$ durumdayız. Ölülerin bile parti ba$kanı yapıldıkları, ölmü$ 
felsefelerin geçerli kılınmasına çalı$ıldı&ı, dinsel inançların halk dolandırıcılı&ına 
sermaye edildi&i ve do&ruları söyliyenlere de saldırıldı&ı bir ortamda erdemlik reji-
mi olan demokrasiye kıyılmakta oldu&unu görmezlikten gelmiyelim. Bu çirkinleri 
saklamakla rejime hizmet edece&ini sananlar da yanılmaktadırlar.

Az geli$mi$ ülkelerin temel niteli&i süreli de&i$me ve ba$sorunları da kıt olan 
kaynaklarını ki$ileri de&il, ülkelerini kalkındırmada en yararlı biçimde kullanmak-
tır. !ki sorunu var. Bu ülkelerde özel bankacılı&ın iyi i$lemedi&i ve özel giri$im yolu 
ile gerçekten sanayile$emiyece&i kesinlikle anla$ılmı$ bulunmaktadır. 1960’dan 
önceki yanlı$lardan kurtulmak istiyenler her $eyden önce bu gerçekleri kavrıyarak 
buna göre hareket etmelidirler. Ekonomi çarkı kalkınma için de&il de sömürme ve 
havadan zengin olma e&ilimlerini doyurmak için dönerse, koltuk kavgası Hazine-
den desteklenirse ve bu durum böyle sürdürülmeye çalı$ılır ve hele buna da demok-
rasi denilirse rejimi ya$atmak güç hal alır. Bugünkü, demokrasi sabotajında en ra-
hatsız edici davranı$ da; bu çirkin i$leri yapanları demokrasiden yana ve “yapmayın 



ayıptır” diyenlerin de demokrasi dü$manı olarak gösterilmeleridir. Demokrasideki 
serbestli&in amacı, vurgunu, sömürmeyi kolayla$tırmak ve bunu önliyecek deneti-
mi sindirmek de&il, baskı serbestisi de&il. Böyle kirli eylemleri önlemek için dene-
timi sa&lamaktır. Demokrasiyi gerçekten korumak istiyenler bu konulara önemle 
e&ilmelidirler. Yalanla, kandırmalarla ve halkın iradesini yanıltmalarla elde edilmi$ 
politik zafer arabasında gururla dola$maya, politik mezarına vicdan huzuru ile gö-
mülmeyi üstün tutabilecekleri önsaflarına çıkaramıyan örgütler bu kaygıları gide-
remez. Demokrasinin erdemlik rejimi olabilmesi için eski deyimi ile “$erefülmekân 
bilmekin” oturdu&u yere $eref veren kimselerin Devlet koltuklarını doldurması 
gerekir. Bunu sa&lamanın ba$lıca aracı da dürüst denetimdir. Denetim ve ele$tir-
melerden kaçanlar; hiç ku$kusuz, me$ru olmıyan çıkar pe$indedirler. Ya da suçlu 
haldedirler. Bu gibiler için 1882 Fransız Parlâmentosu, yeteneksiz bakanlar, yet-
kilerini kötüye kullanan memurlar; iktidarın, ulus hazinesinden besledi&i ajanlar 
ve suiistimalcilerdir. Hepsi kamuoyundan kaçmak isterler yargısını o parlâmento, 
tarihin ibret sayfalarına yazmı$tır.

Gerçeklerin adamı bu türlü kirlerden titizlikle kaçındı&ı gibi sorunları iyi in-
celer, dü$ünür ve sonra konu$ur. Ama, bir kez bir $ey söyledi mi onu tutar, ya da 
yerini ba$kasına bırakır. Vaitlerini tutmıyanlar için oturttukları koltuk bir i&neli 
fıçı olur. Hele kendi ya da yakınlarının çıkan için ulusun kaderini kötü biçimde et-
kiliyenlere bu koltu&u sunanlar daha büyük bir vicdan azabı içinde bulunmalıdırlar. 
Nasıl bir güven beslenebilir, bizim Hükümette?

Bir bakan konu$urken demecinin içinde birbirini çeli$tiren lâflar, iki bakan ko-
nu$urken birbirlerini tutmıyan beyanlar, onlara da de&inece&im. E, böyle söyliyen-
lerin kar$ısında bulundu&umuz için ele$tirmelerimizi pek sert bulmayın.

Ahlâk ve erdemlik rejimi olan demokrasilerde rejimin bu niteli&ini gölgeliyen 
olaylar üzerinde her demokraside çok durulur. Bunlar bizi ilgilendirmez deyip geçi$-
tirilmez. O zaman topluma, demek hepsi ortaktırlar, hepsinin bir gocundu&u taraf 
var ki, bunlara dokunamıyorlar, dedirtemeyiz. Onun için bunları artık lânetliyecek 
$ekilde topluma iyice sürülmeli ki, bir daha bu cesareti kimse gösteremesin. Bu ara-
da “bilmem, görmedim” gibi çocuksu özürler hiç bir sorumluyu kurtaramaz. “Kar-
de$lerimin ne yaptı&ını bilmem ve sormam” diyen Sayın Demirel, basının sayfala-
rını dolduran ara$tırma önergelerine hedef olan Denetleme Kurulunun raporlarına 
geçen olayları hâlâ da ö&renememi$se bunu nasıl ö&renece&ini biz kestiremiyoruz. 
Bütün bu bilgilere kar$ı en yakınındaki olayı göremiyen bir kimse bu itirafı yap-
tıktan sonra makamından çekilmeyi aklına getirmiyorsa onu orada tutmada inat 
edenler de vebale katılırlar. En yakındaki i$leri de göremiyorum, diyor. (A.P. sırala-
rından “Allah Allah” sesleri)

SAFFET URAL (Bursa) — Evet, evet…

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın arkada$lar, bugünün alkı$ları ve ki$isel 
çıkarları için yarınlarını feda etmiyen insanlara olan büyük gereksinmeyi duyarken 



vicdanlarını çıkarlarının emrine veremlerden politik sahneyi arıtmak gibi tarihsel 
bir sorumluluk kar$ısındayız.

Arkada$larım, Sayın Demirel Hükümetinin dı$ politikalarını ba$ından beri 
kaygı ile izlemekteyiz. Bu kaygılarımız bugün daha da artmı$tır. Ulusallı&ını, ki$ili-
&ini, insiyatifini ve ba&ımsızlı&ını gittikçe daha da yitiren dı$ politikamız, artık ne-
den yana ve neyin kar$ısında oldu&u bilginlerin bile saptayamıyaca&ı, bir nitelikte 
görülmektedir. Kimse bulamaz bunu. Diplomatik yetene&ini de yabancı devletlere 
kar$ı kullanacak yerde onların arzusunu bize kabul ettirmek için kullanmaktadır. 
T.B.M.M.’nin onayından ve Türk Ulusunun bilgisinden titizlikle kaçırılan bir anla$-
ma ile bir yabancı devletin hazırladı&ı bir reçeteyi, onun da ummıyaca&ı bir uysal-
lıkla, kabul eden Hükümet Türkiye’yi büyük yıkımlara u&ratacak açık bir konuyu 
kendi kendine almı$ ve yabancıya da vermi$ bulunmaktadır. Türkiye’ye yıkımdan 
sonra kurtarma ve ba$kaları için feda kederinden ba$ka hiçbir garanti getirmiyen 
esnek kar$ılık stratejisini NATO Ba$komutanı ve Amerikan Dı$i$leri Bakanı a&zı 
ile bize kar$ı savunanlar kendi Dı$i$leri ile Savunma Bakanlarımız olmu$tur. Sonra 
bizi gelip kurtaracaklar umudu ile çok de&erli olan Batı Avrupa ülkeleri hesabına 
ülkemizi dü$man i$galine bırakacak bir anla$mayı kabul etmi$iz.

Arkada$larım, bu anla$ma ve bu stratejiyi, Türkiye henüz bilmiyor. Bilmesi-
ne de çalı$ılmıyor, önce bunun politik yönü vardır. Kar$ının eylem ve i$lemlerine 
kar$ılık veren oynak bir strateji. Politikada, post teori idi bundan önceki dönem, 
duraklama teorisi. Duraklıyacaktı, eylemleri ileri sürerken pazarlık yapılacaktı. 
Oynak kısma geliyorum; askerî yönü vardır. Askerî yönü belgeler arası, bölge içi. 
Dü$manla cephe arasında, türlü yönlerden, nitelikleri vardı. Bunları de&erlendir-
di&imiz zaman hele bu strateji kar$ısında NATO anla$masının saldırıyı tanımlıyan 
maddesinin ve harekete geçmesini gerektiren hükümlerinin Türkiye için güven ve-
rici $ekilde çalı$abilece&ini söyliyen, ya bunları bilmiyor, ya yanlı$ söylüyor.

Bunu, stratejinin tümü ile getirilip, maddeler kar$ısında tartı$an herkes bu 
yargıya varır. Adında sayın iki Bakan da Batı Avrupa’da teknik yo&unluk var, sanayi 
var, nüfus yo&unlu&u var, manevra alanı pek yok orada, arazilerin dü$man i$galine 
bırakılıp sonra kurtarılma manevralarına elveri$li olmamasından ötürü en elveri$li 
olan Türkiye’ye bu uygulanaca&ını açıkça anlatan beyanlarda bulundular, tutanak-
lara geçti. Ben, ba$kasının hesabına - bir komutan olsam, bütün arazi de benim 
olsa, bu olabilir - Ba$kasının hesabına kurban olma stratejisine nasıl girerim.

Buna, kurban olma adayı olmıyan, Almanya’nın Willy Brandt isyan ediyor. 
Willy Brandt’la hiç ilgisi olmıyan Kanada Ba$bakanı Tüdo da. Artık; NATO, Askerî 
kararları ile dı$ politikayı etkiliyor diye... E., sonra De Gaulle’yi bıraktım bir tarafa, 
çok Amerikancı tanınan Fransız liderlerinden Pompidlo, “dost ve müttefik de olsa 
yabancı komutasında millî savunma olmaz, millî savunma milidir.” diye Amerika’da 
misafirken söylüyor. Bütün bu strateji kaygıları yokmu$ gibi Limitzer’in beyanı var; 
saldırı hangi önemdeki hedefler için tanımlanacak, hangi önemli hedefler kaybe-
dildi&i zaman NATO harekete geçecek; bütün bunları açıklıyor, dergiler yazıyor, ya-
zarlar konu$uyorlar. Bütün bunları gizliyen tek yer, Türkiye.



Sonra “efendim, o dedi&im esnek serbesti de&il de $udur” O, ne ise metni ile, 
her $eyi ile açık tartı$maya getirsinler, görelim ne oldu&unu.

Belki bizim de bilmedi&imiz yerleri vardır, onu da ö&renelim. Bildi&imiz kadarı 
ile budur.

Türlü ayrılacalıklardan ba$ka dı$ politikamızı uzun süreli ipotekler altına ko-
yan bu tutumun Yunanistan ve Kıbrıs’la olan yönü daha da büyük kaygılar yarat-
maktadır. Hükümetimizin hiçbir Devletten görmedi&i dostlu&u gösterdi&i Cunta 
Yunanistan’ı, bizimkilere çok üstün uçakları ve denizaltıları Fransa’dan, hücumbot-
larını Almanya’dan alıp, kendi sözcüsü gazetenin söyledi&ine göre, Amerika’dan da 
önceleri kararla$tırılmı$ bulunan a&ır silâh sevkıyatını hızlandırıyor. !$te, bu yolla 
biz, hiç de arzu etmedi&imiz geli$imlere göre, Yunanistan’ın silâhlanmasına seyirci 
olurken, bizim yerimize Rusya durumu protesto ediyor.

Oramiral Grifin, Yunanistan’a vurucu güçle donatımı ö&ütlüyor. !zmir’deki Ko-
mutan da “Biz buna karı$mayız” diyor.

Kıbrıs konusunu beceriklikle uyutup, iç güçlüklerini yenme zamanını kazan-
mak için bizden büyük destek gören Cunta, Batı Trakyalı soyda$larımıza yöneltti&i 
hukuk dı$ı eylemlerine hız vermi$tir. Bizim Hükümet de Cuntanın ve Makarios’un 
üniter Devlet tezini kabul etmi$tir.

“Biz bir tezde ısrar edersek anla$ma olmaz.” diyen Sayın Ça&layangil ulusal 
bir tezde ısrar etmemek için Makarios’un tezini kabul etmesini ve bunu bize ka-
bul ettirmede de bütün yetene&ini kullanmasını yadırgamaktayız. Bu arada Rauf 
Denkta$’ın, durumun 1963’dekinden de daha kötüye gitti&ini belirten feryadını 
okuyoruz.

Bilinen niteli&i de&i$medikçe dı$ politikamızın bu sonuçlara varması da kaçı-
nılmazdır. !ktidarın, Hükümetin, belirtti&imiz niteli&i, tutumu toptan de&i$medik-
çe böyle sonuçlara gidece&iz.

Çünkü, Kapitalist Emperyalizmin politikasının bir kolu haline getirilen ve 
iktidarın da uluslararası kapitalizmin deyimleri ile savundu&u dı$ politikamız, 
Türkiye’yi ucuz asker deposu haline sokarken, büyük müttefiklerimizin elbirli&i ile 
destekledi&i, Yunanistan’ın bize arkadan vurabilme $ansı geli$mektedir.

Bu yanlı$ ve hattâ tehlikeli dı$ politika yüzünden ulusal savunmamız da, ulusal 
yararlarımıza uyacak bir geli$me sa&layamıyor. Yabancı komutasında ve dı$ kay-
naklara ba&lı bir silâhlı kuvvet bulundurdukça, o komutan ve o dı$ kayna&ı elinde 
bulunduranların istekleri dı$ında bir görev yapması olanak dı$ı halinde kalacak-
tır. Emanet tankla, yakıt deposunun anahtarı ba$kalarının elinde bulunan uçakla 
ve tüm da&ıtımı yabancı mülkiyetinde bulundurulan bir ordu ile ulusal savunmayı 
yapmak, Atatürk Türkiyesi için ayıp sayılacak bir davranı$tır. Kendi sava$ sanayiine 
dayanan bir ulusal ordu özlemini belirtenleri suçlarken kaynaklarımızın yetersizli-
&iyle dı$arıdan yapılan yardıma duyulan minnetler ifade edile durur. Buna dokun-
mak isterim.



22 milyarı, bankalar yolu ile, üretim alanı dı$ına da&ıt, hovardaca harcamalar 
yap, vergi kaçakçılı&ını önliyecek tedbirlerden kaçın ve Devleti ki$ilerin sömürgesi 
diye kullan sonra da “kaynaklarımız yeter de&ildir ki, Silâhlı Kuvvetlerimizi dı$ kay-
naklardan kurtaracak bir sanayii kuralım.” de. Bunun, dürüstlük ve ciddilik nere-
sinde? Önce bütün bu kaynakları ulusal amaçlara yönelten köklü tedbirler aldıktan 
sonra yetersizli&in verdi&i yükümlülü&e, hepimiz aç kalma pahasına, katılabiliriz. 
Ama, bütün bu hovardalık sürüp giderken “kayna&ımız yok ki” diyemeyiz.

Belirtti&imiz ekonomik tedbirler alınsa Türkiye hem hızla kalkınır ve hem de 
özledi&imiz bir orduya sahibolabilir. Belirtti&imiz köklü tedbirleri alıp, ulusal niteli-
&ini korumu$ bir ordu özlemini Hükümete benimsetmek ola&an bir $eydir. Olanak 
dı$ıdır. Hükümetin felsefesi de buna uygun de&ildir. Fakat yakın bir gelecekte bizi 
bekliyen tehlikeli geli$melere kar$ı çok kritik durumlar yaratacak olan bir politika-
ya gösterilen kayıtsızlık artık bir son bulmalıdır.

!ç politikadaki kötü durumun zararlarını ileride düzeltebiliriz. Fakat dı$ poli-
tika ve ulusal savunma politikasının kusurların düzeltilmesi gücümüzü bile a$an 
sonuçlar yaratabilir.

Sayın Demirel hükümetlerinin ulusal kaderimizle bu ölçüde hatalı $ekilde oy-
namasına seyirci kalmanın vebaline biz katılmak istemiyoruz. Sayın arkada$lar, 
Hükümetin politikası ve eylemleri bütün çıplaklı&ı ile gözlerimiz önünde dururken 
programdaki kimi ifadelerden hayal kırıklı&ı yaratacak umutlara kapılmamalıyız. 
Bu ifadelerle, tüm bir çeli$me gösteren tutumu ile Hükümet, ya bu sözlere inan-
madı&ı halde, kamuoyunu etkileme ümidi ile onları kullanıyor, ya da, o sözleri ar-
$ivlerdeki eski programlardan, âdet yerini bulsun diye, aktarıyor. Bu yargımızı bu 
yuvarlak ifade ile geçi$tirmiyece&iz. Birkaç örnekle do&ruluyaca&ız.

1. “Güvenle, istikrar ortamının bütün kurum ve ko$ullariyle kurulu$una, kuru-
lu$unun devamında Hükümet, görev ve sorumluluklarını takdir etmekteymi$” Hü-
kümet, böyle diyor. “Güven ve istikrarın, bütün kurum ve ko$ullariyle kurulması” 
kurulmu$ ve devam ediyormu$.

Birbirini tutmıyan sözleri ile, bugün söyledi&ini yarın bozan eylem ve beyan-
lariyle, Devlet kurumlariyle çatı$an haliyle, partizanlık yapmıyan memurlara uy-
guladı&ı kıyım politikası ile, partisi üyelerinin, insanları silâhlanarak soka&a çıkma 
zorunda bırakan saldırılarını cesaretlendiren tutumu ile, güven diye bir $ey bırak-
mıyan, ekonomi politikası ile, istikrarı bizzat kendi bozan Hükümetin programın-
daki bu ifade ciddiye alınabilir mi?

2. Aynı programda “Bir ülkede asayi$ ve güven sorunları sa&lam ve yurtta$a 
tam güven verecek biçimde düzenlenmedikçe huzurdan söz edilemez.” Bu sözler de 
Hükümet programından. Okurken acı, acı güldüren, bu sözleri söyliyen Hükümet 
döneminde - bunu söyliyen Hükümet iktidarda iken - kongreler basılır, insanlar 
partililerce sokaklarda sürüklenir, gençler yatakhanelerde kur$unlanır, herkesin 
gözleri önünde öldürülenlerin katilleri hâlâ bulunamaz. Birçok kimseler tutuklanır, 
katiller meydana çıkmaz. Polislerin gözleri önünde gençler kur$unlanır. Hattâ po-



lis genci kur$unlar. Birçok kimseler söylüyor. Cumhuriyet döneminin bu konudaki 
en büyük skandali olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetçe basılır. Böyle bir 
Hükümet programında bunları söylerken, e&er gerçekten asayi$ ve güvenli&in öne-
mine inanıyorsa, ya bunu bozmak için bir kasıt pe$indedir veya anlıyamadı&ımız 
bir bunalım içindedir.

Sonra insan gücü potansiyelini kalkınma hedeflerine yöneltmeden söz eden 
Hükümet, insan gücünü kalkınma hedeflerine, - plânda teknik alana diyor - yönel-
tece&i yerde onbinlerce okumu$ i$sizi yeti$tiren !mam-Hatip okullarına hız veriyor. 
Bu da, plânın öngördü&ü teknik eleman yeti$tirmenin gere&i sayılıyor. Aydın din 
adamı yeti$tirilmesi ile beraberiz ama, bugünkülerine kadro bulunamaz iken, 70-
80 bilmem ne kadar !mam-Hatip Okulunu açarak, köylü çocuklarını buraya tıkıya-
rak ve çıktıktan sonra görev veremiyecek durumda bırakmak bir politika mıdır? Bu, 
teknik alan mıdır? Sonra bir de bunu dine hizmet sayıyor.

Sonra; gelir ziyanı, yani vergi kaçakçılı&ını önliyecek ve verimini artıracak ted-
birlerden söz edip gelen Hükümetin bu amaçla, dolaylı vergileri artırma dı$ında, 
getirdi&i hiçbir tedbirini göremedik. Hattâ kaçakçılı&ı önliyecek servet beyanı yasa-
sı yürürlükte iken uygulamaz ve yerine getirece&ini söyledi&i tedbirler de nedense 
yıllarcadır gelmez. E&er servet beyanı uygulansa idi bugünkü çirkinliklere bu cesa-
ret verilmemi$ olur idi.

Büyük tarım gelirlerini vergilemeden kaçınırken, geçim yükü altında ezilenleri 
daha da ezecek dolaylı vergileri durmadan artırır. Sonra, bankalar kredi sistemini 
düzeltece&ini vadedip dururken yıllardan beri, bankacılık ve kredilerin üretim alanı 
dı$ına akı$ı bir ekonomik facia halini alarak gittikçe kötüle$mektedir. Ya bunu ön-
lersin, ya bunları söylemezsin.

Sonra, “açıklık ve devamlılık, Türk dı$ politikasının temel niteli&idir.” diyor 
program, açıklık ve devamlılık. Bunları diyeceksin sonra da, gizli hiçbir yönü olma-
dı&ını bütün okuyanların bildi&i bir temel anla$mayı, Türk Ulusundan gizliyecek-
sin. Ve Yunanistan’ın kabul etmiyece&i kaygısı ile Kıbrıs tezini onun iste&ine uy-
duracaksın. Bunu da politik ba$arı sayacaksın. Yabancının bildi&i anla$mayı, Türk 
halkından da gizliyeceksin, açıklık bu...

Yurtta$ ile yönetim ili$kilerine dair programdaki parlak ifadeye bakın: “Yurtta$ 
ile yönetim ili$kilerinde e$itlik, tarafsız ve âdil i$lem esaslarını, her türlü iltimas, 
kayırma ve baskının önlenmesi için en kesin tedbirlerin $imdiye kadar oldu&u gibi - 
alınmı$ ta $imdiye kadar - titizlikle uygulanmasına devam edilecektir.” Partizanlı&ı, 
eski hiçbir dönemde görülmemi$ ölçüde, çok kabaca yürüten, camileri bile parti 
oca&ına çevirip, bir Atatürk dü$manını, âmirlerinin, hattâ Hükümetin bir Bakanı-
nın ve Sayın Cumhurba$kanının istememelerine ve Cumhuriyet Senatosunda hak-
kında ara$tırma açılmasına ra&men, yasaklara aykırı olarak ve partiye hizmet etsin 
diye hâlâ daha Diyanet !$leri örgütünün ba$ında tutmada inat eden, seçimlerdeki 
oya göre Devlet hizmeti götürülece&ini, Bakanları a&zından, söyliyen - türlü örnek-
lerini okuduk, - de&il öbür partilere kar$ı, partisi içinde taraf tutmada görülmemi$ 



örnekler veren ve kendisini süreli korumada Anayasanın belirtti&i statüsünü koru-
madı&ı kınamalarına u&rayan, Sayın Cumhurba$kanının bile arka, arkaya vetosuna 
hedef olan bir iktidar, “e$itlik, tarafsızlık âdil i$lem, iltimas ve adam kayırmama, 
baskı yapmama” gibi ancak dürüst hükümetlerin yapabilece&i i$lerden söz etmesi, 
bütün bunları bilen kamuoyu ile alay eden bir davranı$tır. Hem bunları yapacaksın, 
hem bunları söyliyeceksin.

Sayın Demirel hükümetlerinin Ortak Pazar ile ilgili tutumu da kaygı ile kar$ı-
lanacak niteliktedir. Ortak Pazar, ilke olarak serbest ekonomik düzeni kabul eden, 
uzmanla$ma yoluna giden, ekonominin bütün sektörlerinde ortak bir politika izle-
me zorunlu&unu öngören bir topluluktur. Hızlı kalkınan ve ulusal gelirden ki$i ba-
$ına dü$en payı bizimkinin 6 katı olan, zengin ülkelerin kurdu&u bu toplulu&a gir-
mek için tam hazırlı&ı öngören bir anla$ma yapmı$tık. “Çok güç bir yere geliyoruz, 
Çok ihtiyatlı davranalım.” diyen bir anla$ma yapmı$tık. Hazırlık dönemini, 1969 ve 
hazırlı&ımız yetmezse 1974 ve hattâ daha da sonraya uzatmayı öngören, ihtiyatlı 
davranmamızı kabul eden ortaklı&ın bize verdi&i bu fırsat kullanılamadı&ı ve eko-
nomik yönden hazırlık yapılamadı&ı halde uzman ve bilginlerimizin uyarmalarına 
da aldırı$ edilmeden geçi$ görü$melerine ba$lanmı$tır. Hükümetin, bu çok sakınca-
lı ivedi davranı$ı yanında, görü$melerin gümrükle ilgili kesimlerini Türk halkından 
ve T.B.M.M.’nden gizlenmesini ku$ku ile kar$ılamaktayız. Gizleniyor, gümrükle 
ili$kin görü$meler ve listeler. Yabancıların bildiklerini bizden gizliyen Hükümetin 
tutumu dikkat çekicidir. Zaten bu Hükümet her $eyi bizden gizliyor. Anla$ma ya-
pıyor, onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Hattâ Kıbrıs bunalımının en kritik anında ver-
di&i notayı Meclislere bile açıklamaktan kaçındı. Yunan biliyor, Makarios biliyor 
ama, biz bilmiyoruz. Bu arada 8 yıllık liste kamuoyuna açıklanmaktan kaçınılıyor. 
Gümrük duvarlarını indirmek için hazırlanan 8 yıllık liste yolu ile madencili&imizin 
ve sanayiimizin olumsuz yönde etkilenmesinden ba$ka, çinko, kur$un, gübre, oto 
lâstikleri, tekstil sanayii, geli$emeden ölüme tehlikesi kar$ısında bırakılmaktadır. 
Bu konuda, Hükümetten güven verici açıklama bekliyoruz. Bilmedi&imiz yönleri 
varsa onları da açıklamasını ve Türk ekonomi ya$antısına güven vermesini, Hükü-
metin geçen be$ yılda özel sektöre $irin görünmek için gösterdi&i zaıf kar$ısında, 
halen Selanik ve Osmanlı Bankalarının hisse senetlerini, duydu&umuza göre, tam 
kesin de&il belki her rakamı, Amerikalılarca satınalınmı$ olması, ulusal bankaları-
mızın durumunu çok kritik hale sokmaktadır. Yapı Kredi, Garanti, Halk Bankası, 
$u banka, bu banka ne dü$ündü&ünü bilmiyorum ama, bu i$ ulusal bankalarımızı 
büyük güçlükler kar$ısında, ileride belki de kapanmaya da onların uydusu haline 
girme yolunda tehlike ile kar$ıla$ılmaktadır.

Yabancı sermaye yasasının verdi&i olanaklardan yararlanarak, yabancı firma-
ların Türkiye’de $ubeler açabilmesi, satınalınan hisse senetleri, Ortak Pazarda $u-
beleri olan bankaların, ithalât ve ihracata girenleri ve Hükümetin yabancı sermaye 
kar$ısındaki tutumu göz önüne getirilince, hazırlıksız olarak geçi$ dönemi görü$-
melerine ba$lamamızın yarattı&ı yankılar çok artmaktadır.



Sayın arkada$lar; Hükümetin, millî e&itim, sanayile$me, ekonomi, malî, sa&-
lık ve türlü konularda yerdi&imiz sakat politikasında hiçbir iyile$me görememenin 
üzüntüsü içinde bu konuyu kapatırken, sanki ba$arıymı$ gibi övünüp durmasına da 
kısaca de&inmek istiyoruz.

Türkiye’ye, bir Türkiye daha katılmı$mı$. Plânın öngördü&ü hedeflerin bile 
çok gerisinde, gerçek kalkınma alanlarında kalındı&ı gibi, Anayasanın öngördü&ü 
ve hiçbir harcamayı gerektirmeyen örgütleri bile kuramamı$, hayatı daha da ya$a-
nılmaz hale getirmekten ba$ka bir belirli ba$arısı olmıyan bir Hükümetin bu türden 
bir övünmede bulunması, $u kadar para $uraya gitmi$, $u kadar köy $uraya gelmi$. 
Toplum kalkınması, memleketin kalkınması, ekonomik ba$arının endeksleri var-
dır. Onların, hepsi iyi yazmıyor. Böyle bir Hükümetin övünmede bulunması, bir 
toplumun a$ınmasında verdi&i ku$ku yaratıcı tutumunu örtme çabasından ba$ka 
bir anlam ta$ımaz. Evet, toplumu tümü ile a$ınma yoluna itmenin verdi&i kusurlu 
ku$kuyu örtmeden ba$ka anlam ta$ımaz. Elbette bir $ey söyliyecek, yaptık, maptık. 
Ama, rakamları do&rulayacak ulusal gelir nerede, toplum ya$antısı nerede, Anaya-
sanın öngördü&ü kuramlar nerede? Bütün bunları sordu&umuz zaman görülür ki, 
Öyle Türkiye’ye, bir Türkiye katılmamı$.

Sayın arkada$lar, Sayın Demirel’in hiçbir güven bırakmıyan tutumu, siyasal fel-
sefesi ve içinde bulundu&u çeli$kiler kar$ısında kendi kendine bir vicdan hesapla$-
ması yaparak hareket tarzını buna göre ayarlaması uygun olurdu.

Partisini ulus, Hükümetini Devlet sanan ve sandı&ı her $eyin üstünde tutan 
Sayın Demirel, oy kazancı u&runa yapabilece&i $eylerin sınırlarını biz bilemiyoruz. 
"imdi, gerici diye suçlananlar arasında takke ile namaz pozlarının, vaaz makalele-
rinin ve nurcularla sarma$ dola$ olma sahnelerinin kahramanı olarak gerici ayak-
lanmalarını koruyan ve kendisini Devlet sırlarını satma suçu ile ki, çok ayıptır söy-
lenmesi kürsüden, söyleyeni de yeriyoruz, bu suçla Meclis kürsüsünden suçlanan 
kimseyi bile oy hatırı için ba$tacı eden kimseye, artık biz güvenemiyoruz.

Bizim ele$tirme ve kaygılarımıza kar$ı, “Hükümetin tutumundan $üphe mi 
ediyorsunuz?” diyenlere, $üphe edilecek bir tarafı yok ki, her $eyi meydanda, siz 
hâlâ farkında de&il misiniz, demekle yetiniyoruz.

Sayın arkada$larım, bugünkü siyasal duruma gerçekçi bir tanımlama koyup, 
ona göre çareler, ona göre çareler aramalıyız. Bu bunalımı sadece ki$isel çeki$mele-
re ya da $unun, bunun kusurlu hareketine ba&lamak yanlı$tır. Devraldı&ı Anayasa 
düzenini, emanete gereken ilgiyi göstererek yurdumuzun gereklerine göre uygula-
mayanların yarattı&ı çeli$kiler, tüm siyasal örgütlerimizi etkilemektedir. Bu çeli$-
kilerin en büyük oldu&u !ktidar Partisinin siyasal felsefesi ve Sayın Demirel’in tu-
tumu, bunalımı en yüksek gerilim noktasına getirmi$tir. Adalet Partisinin tümünü 
ve Hükümet üyelerinin hepsini yetersizlikle nitelendirmek elbette, insafa sı&maz. 
Niyetimiz ve maksadımız da bu de&ildir. Fakat, Adalet Partisinin Sayın Demirel 
yönetiminde beliren politikası ve o politika ile Sayın Demirel’in tutumu bugünkü 



bunalımı, gerilim noktasının en yükse&ine getiren ba$lıca etken oldu&unu da be-
lirtmek isteriz.

Gerekli her uygar çözümü öngören ve gerçekle$mesini emreden Anayasamız 
ile, toplumsal yapımızın uyu$mazlı&ı ve durumu düzeltecek tedbirlerin alınmaması 
hali sürdürüldükçe bunalımın önlenmesi dü$ünülemez. Bu uyu$mazlı&ı giderecek 
tedbirlerin yerilmesi ve a$ırı akımların gere&i sayılması da rejimimizin yetersizli&ini 
iddia edenlere hak verdirmekten ba$ka bir sonuç vermiyece&inin henüz anla$ılma-
mı$ olmasını büyük talihsizlik saymaktayız. Uyanan ve hızla geli$en toplumumuza, 
de&i$meye kar$ı olanların, ça& dı$ı yöntemlerini kabul ettirmeye çalı$ılması, bu-
nalımı daha da artıracaktır. Bu, iki- yönden de bunalımın artmasında ba$ sorumlu 
elan Adalet Partisinin kendi me$ruluk temelini de gölgeliyen tutumu, Devlete dü$-
man olan e&ilimlerden güç alarak, Devleti yönetmesi ve sorumlusu oldu&u asayi$i 
bozanları kendi örgütlerinde beslemesi gibi bir arada yürütülemiyecek eylemlerden 
ötürü böyle bir durumla kar$ıla$ması de&il, kar$ıla$maması, asıl yadırganmalıdır. 
Hem, bu eylemlerin karması olacak, hem bu bunalıma gelmiyecek. Bütün dünya-
nın sosyal ve siyasal kurallarının de&i$mesi gerekir. Sayın Demirel’in “yazıktır bu 
ülkeye, rejime bir suikast kar$ısındayız” sözleri de asıl suçlunun, ba$kalarına suç 
yükleme çabasıdır. Rejime suikast ve kötülük, belirtti&imiz gidi$ten gelmektedir. 
Yoksa bu gidi$in yerilmesi de&ildir. A.P.’nin temel politikası de&i$medikçe, Hükü-
met güvenoyu alsa da, almasa da bu politika de&i$medikçe içinde bulundu&umuz 
bunalım atlatılamaz. Hele, bu ölçüde yıpranmı$ ve yorulmu$ bir Hükümetten bunu 
beklemek, gerçeklere aykırı bir umutla avunmak olur. Atatürkçülü&ün ve onun ye-
niden do&u$u olan 27 Mayısın bu kadar kısa bir sürede tersyüz edilmesine çalı$an 
Devlet dü$manlarını Devlet gücüyle koruyan, Devlete ve onun ilkelerine sahip çı-
kanları suçlıyan, asıl suçluları yargıç sandalyesine ve haklıları da sanık sıralarına 
oturtan; toprak gelene&ine, mülkiyete saygı, banka ve dı$ ticaret facialarını, özel 
geli$imcilik, isbirlikçili&i, özgür dünyayla dostluk, Devlet sömürücülü&ünü bece-
riklilik ve Atamızın inançla savundu&u ilkeleri savunmayı, suçluluk sayan bir gidi$ 
dahi bunalım yaratmazsa ülkemizin gelece&inden umut kesmek gerekir. Bütün bu 
gidi$ e&er bunalım yaratmazsa. Bu ortamda sözünü tutmıyan ve Devlete güveni 
temelden sarsan bir Hükümetin bulunması en büyük talihsizlik olmaktadır. Çok 
partili rejimi bir kar$ı devrim dönemi haline getirmede en önemli etkenler olan 
bozuk düzen ile ve Anayasa ile çeli$en politikayı de&i$tirmeden, de&i$tirmemekte 
kararlı görünen Sayın Demirel Hükümetinin iktidar süresini uzatmak, rejime yapı-
lacak büyük kötülüktür. Bu durumda çare oldu&una inandı&ımız çözüme de de&in-
mek isteriz. Ça&ımızın gereklerine aykırı dü$en ve Anayasamızın temel felsefesiyle 
çatıdan, dı$ yönü ile i$birlikçi, iç yönüyle sömürücü ve bir azınlı&ın yararına i$ledi&i 
halde halktan yanaymı$ gibi gösterilerek, e&itimden nasibini alamamı$ kütleleri 
yanıltan politikanın ve ona uyan bozuk düzenin bütün çirkinlikleri ve halkın da 
anlıyarak giderilmesini sa&layacak köklü de&i$iklikleri benimsemesi tek çıkar yol-
dur. Bugüne de&in yakındı&ımız politikayı uygulayan ve bozuk düzeni savunanların 
iflas etmesine - bundan önce hepsi itibar yitirmi$ti - iflâs etmesine kar$ın kötü po-
litikanın iflâsı sa&lanamamı$tır. Kötü politikayı hâlâ itibarda sayanlar vardır. Hal-
kın ço&unlu&u da henüz durumu kavrayamadı&ından kötü gidi$ ve bozuk düzenin 



destekçisi olmaktan kurtulamamı$tır. Halk uyandırılıp, yararına olan çözümleri 
bilinçli olarak benimsemedikçe gerekli geli$meler sa&lanamaz. Ve demokratik re-
jim de tehlikeden korunamaz. Bütün elveri$li ko$ul ve büyük olanaklarımıza kar$ın 
bugüne de&in olan ba$arısızlıklarımızın hattâ Atatürk’le açılan mutlu dönemin bu 
duruma geli$inde ba$lıca kusurun, uygulanan yanlı$ politikada ve kurulu düzende 
oldu&u artık anla$ılmı$ olmalıdır. Düzen de&i$tirilmedi&i ve gidi$ de düzeltilmedi&i 
gibi üstelik Sayın Demirel iktidarının da yönetimi elinde bulundurulması ku$ku 
yaratacak geli$meleri hızlandırmaktan ba$ka bir sonuç veremez. Herkesin bildi&i 
gerçekleri retle, evet herkesin bildi&i gerçekleri retle, kendisinin de inanmadı&ı ve 
tutmayaca&ı vaitler de, duygulara yönelen yaldızlı ifadelerle dolu bir konu$mayı, 
yine de Sayın Demirel’den dinliyece&iz. Fakat, artık bu tip konu$manın etkisinde 
gerçekleri görmemezlikten gelmiyelim.

Sayın arkada$lar, el birli&i ile demokrasimizi korumak, ona bula$tırılan kir-
lerden onu arıtmak ve devlet yönetimini de lekelerden temizlemek, bugün rejimi 
gerçekten benimseyenlerin ba$ görevi haline gelmi$tir. Bu durumda Sayın Demirel 
ekibine verilecek her ödünün, her tâvizin, rejimin gider hanesine yazılaca&ı anla$ıl-
malıdır.

Bu arada muhalefetin de kimi eylemlerini yadırgamakta oldu&umuzu belirt-
mek isteriz. En yetkili sözcülerin, tutumunu vahimlikle nitelendirdikleri bir iktidar 
ekibi ile - evet böyle bir iktidar ekibiyle - Anayasa de&i$ikli&i pazarlı&ı yapmalarını, 
büyük bir çeli$ki saymaktayız. Böyle bir ekiple, de&il temel yasanın de&i$iklik gö-
rü$melerine oturmak, onun Anayasaya dokunmasına bile razı olmamalarını bek-
ledi&imiz kimselerin bu tutumundan üzüntü duymaktayız. "imdiye de&in ilkelerin 
felsefesiyle, me$ruluk temeliyle dün bir çatı$ma halinde bulunanlarla Anayasanın 
hazırlanmasında de&erli katkıları bulunanların, çalı$malarını saygı ile andı&ımız 
kimselerin birlik olup, onu de&i$tirmeleri yerine, Anayasayı, eksiksiz uygulatmaya 
çalı$maları beklenirdi. Hâlâ da bunu ummaktayız.

Belirtti&imiz görü$lerin sonucu olarak, önerilerimizi özetlersek: Sayın Demi-
rel Hükümetinin güvenoyu almamasından ba$ka toplumsal düzenimizin Anayasa-
ya uydurulması ve yanlı$ politikanın düzeltilmesinde bütün siyasal örgütlerin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin eyleme geçmesi en içten dile&imizdir. Bu 
konuda, iktidar partisinin herkesten önce görevini ve sorumlu oldu&unu bir kez 
daha belirtmek isteriz.

Kandırıcı sözlerle, sonu hayâl kırıkçılı&ı olacak vaatlere ve duyguları ok$ayan 
deyimlere kapılıp, tarihsel görevimizin gere&ini yapmama sonucu, görünen köye 
kılavuz alma durumuna gelmiyelim. Belirtti&imiz davranı$ seçilirse; ulusal kade-
rimizin ak yazısının, kendi evlâtlarımızın eliyle yazılmasında $eref payı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin olacaktır. Bu inancın payla$ılaca&ı umudu ile Millî Birlik 
Grupu adına Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Orta sıralardan alkı"lar)

BA$KAN — Söz sırası, Güven Partisi adına Sayın Mehmet Pırıltı’nındır. Buyu-
run Sayın Pırıltı.



GÜVEN PART"S" GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Ba$kan, muhterem senatörler; Hükümet Programı üzerinde Güven Partisi Senato 
Grupunun görü$lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bugün ince-
ledi&imiz program ve Üçüncü Demirel Hükümeti hakkında partimizin görü$lerini 
Millet Meclisinde Parti Sözcüsü olarak Sayın Genel Ba$kanımız Turhan Feyzio&lu 
geni$ bir $ekilde ortaya koymu$tur. Bu itibarla bu müzakerelerde tekrara kaçmadan 
önemli gördü&ümüz bir kaç konuya temas etmekle yetinece&iz.

Muhterem arkada$larım, bugün inceledi&imiz Hükümet Programı 1970 Büt-
çesinin Millet Meclisinde reddedilmesi üzerine çekilmek zorunda kalan !kinci 
Demirel Hükümetinin 7 Kasım 1969 tarihinde Senatoda okunup, onu takibeden 
günlerde müzakere edilmi$ olan Programın bir özetinden ibaret bulunmaktadır. Bu 
program ile !kinci Demirel Hükümetinin Programı arasında, Programın ba$langıç 
kısmında da belirtildi&i gibi, esasta hor hangi bir fark yoktur. Hükümette sundu&u 
bu program ile 11 Kasım 1969 tarihinde Meclisin tasvip eyledi&i programın birlikte 
mütalâa olunması gerekti&ini beyan etmi$tir.

Aziz arkada$larım, programı gibi yani Hükümetin kadrosunda da her hangi 
bir de&i$iklik olmamı$tır. Getirdi&i ilk bütçe, çe$itli yönlerden a&ır tenkidlere u&ra-
yan ve neticede reddedilen, icraatı tasvibedilmiyen ve bu yüzden çekilmek zorunda 
kalan !kinci Demirel Hükümeti aynı zatın Ba$kanlı&ında ve aynı kadro ile ve yeni 
Hükümet hüviyetiyle huzurunuza gelmi$tir. Bu itibarla !kinci Demirel Hükümeti 
Programı, Hükümetin icraatı ve Hükümetin bünyesi hakkında, program ve bütçe 
müzakereleri münasebetiyle, kısa bir süre önce grup sözcülerimiz tarafından ileri 
sürülen görü$lerimizde de, bu durum kar$ısında, esaslı bir de&i$iklik olmamı$tır. 
Uzun olmayan bir devre içerisinde cereyan eden olaylar, !kinci Demirel Hüküme-
tinin Programı, hazırladı&ı bütçe ve icraatı hakkında ileri sürdü&ümüz görü$lerin 
isabetini daha belirli bir surette ortaya çıkarmı$tır. Bu itibarla bu görü$lerimizi 
Üçüncü Demirel Hükümeti ve Programı için de geçerli sayıyoruz.

De&erli arkada$larım, yeni Hükümetin kurulu$una temel te$kil eden dü$ünce 
ve zihniyeti be&enmedi&imizi, demokratik anlayı$ ile ba&da$tıramadı&ımızı sözle-
rimin ba$ında söylemeyi vazife sayıyoruz. Hukuken ıskat sayılmasa bile bütçenin 
reddedilmesi üzerine kendisine, millî iradenin temsilcisi olan T.B.M.M.’nce güve-
nilmedi&i münaka$asız bir süratte meydana çıkmı$ olan bir Hükümetin bu karar 
üzerine çekilmi$ olması demokratik bir davranı$ olarak kar$ılanmı$tı. Buna kar$ılık 
yeni Hükümetin kurulusunda bu davranı$a hâkim olan anlayı$ın tamamen bir ta-
rafa itilmi$ oldu&unu görüyoruz. Yeni Hükümet hiçbir $ey olmamı$ gibi aynı Ba$-
bakan, aynı bakanlar ve aynı program ile Yüce Meclisin huzuruna çıkmı$tır. !dari, 
malî, iktisadi ve sosyal alanlarda izledi&i politika, zihniyet ve icraatı be&enilmiyerek 
güvene lâyik görülmiyen bir Hükümetin bu suretle hiçbir $ey olmamı$ gibi yeni bir 
Hükümet olarak milletin huzuruna çıkmı$ olmasını, demokratik anlayı$ ile ba&da$-
tırmaya imkân görmüyoruz. Bunun, kanımıza göre, T.B.M.M.’ne kar$ı saygısızlık 
olarak görülmesi veya gösterilmesi haksız de&ildir.



Muhterem arkada$larım, Hükümeti çekilmeye zorlıyan Meclis oylamasında 
muhalefet, bütçeyi, Hükümetin izledi&i malî, iktisadi, sosyal politikayı; Hükümetin 
icraatını ve zihniyetini be&enmedikleri, tasvibetmedikleri için kırmızı oy kullan-
mı$lardır. Muhalefet, her iki Mecliste, sözcüleri vasıtasiyle, muhalefet sebeplerini 
açıkça izah etmi$ ve teferruatiyle ortaya koymu$tur. Muhalefet oylarının, icraat ve 
politikasından tutum ve zihniyetinden dolayı Hükümete ve onun programına tam 
bir güvensizlik ifade etti&i meydandadır. Esasen bunun ba$ka bir anlam ta$ıdı&ı da 
iddia olunmamı$tır.

!ktidar partisi içinden bütçeye ret oyu verenler, basında yer alan beyanlardan 
anla$ıldı&ına göre, yaygın hale gelen yolsuzluklarla, nüfus ticaretiyle ve di&er fena-
lıklarla mücadele imkânlarının son derecede zorla$tırılmı$ olması, murakabe vazi-
fesini yapmak istiyen parti mensuplarının sert disiplin tedbirleriyle kar$ılanması 
ve $ahsi idare kurulması gibi sebeplerle Hükümete ve onun ba$ına güvensizliklerini 
göstermek üzere bu harekete katılmı$lardır. Açıktan yapılan bu suçlamaların, her 
hangi bir dayana&ı olmadı&ı sabit olmadıkça, bu hareketi parti içi meselelerle izah 
etmek hiç $üphesiz inandırıcı olmaz. Kaldı ki, son hafta içinde ortaya çıkan bâzı 
meseleler bu iddiaların haklılı&ını da göstermi$tir. Bu durumda bütçeye verilen ret 
oyunun bütçe ile birlikte Hükümeti de ret anlamına geldi&ine ve Meclisin, Hükü-
mete güvensizli&ini gösterdi&ine $üphe yoktur. Bu sebeple Hükümeti çekilmemeye 
mecbur bırakan bu karara, yeni Hükümetin kurulu$unda da saygı gösterilmesi ica-
bederdi.

De&erli arkada$larım, yeniden kurulan Demirel Hükümetinin Meclis-
ten güvenoyu alabilmesi için bir süreden beri ba$vurulmakta olan usullerin 
Parlâmentomuzun itibarını zedelemekte oldu&una i$aret etmek isterim. Günler-
den beri kamuoyu bununla me$guldür. Bir Ba$bakanın partilerden veya ba&ımsız 
milletvekillerinden Hükümeti desteklemek için yardım istemesi yadırganamaz. 
Ancak, bunun ba$ka türlü yorumlara yol açacak bir tarzda yapılmaması gerekirdi. 
Esrarengiz bir havaya bürünen kulis faaliyetleri, güvenoyu için taraftar toplama 
gayretlerini ve çalı$malarını kamuoyu gözünde geni$ ölçüde gölgelemi$ ve çe$itli 
dedikoduların çıkmasına sebebolmustur. Bunun Parlâmentonun itibarına oldu&u 
kadar, güvenoyu alabildi&i takdirde yeni Hükümetin prestiji üzerinde de olumsuz 
etkiler yapması tabiîdir.

Muhterem arkada$larım, Hükümetin kurulu$uyla ister istemez ili$ki kurulan 
di&er bir konu üzerinde bu vesile ile durmak mecburiyetindeyiz. !kinci Demirel 
Hükümetinin çekilmesinden bir süre önce Sayın Demirel’in yakınlariyle ilgili bâzı 
iddialar ortaya atılmı$tır. Bu iddiaların ne ölçüde do&ru oldu&u ve bundan Sayın 
Demirel’in ve muamelelerle ilgili bakanların ilgisi ve sorumlulukları bulunup, bu-
lunmadı&ı yapılacak tahkikat ile meydana çıkacaktır. Kamuoyu iddialar ortaya atılır 
atılmaz Hükümetten bunu beklemi$tir.

Kamuoyuna saygı duyan bir Hükümetin ve Hükümetin ba$ının, gereken dik-
kati göstermesi ve gereken ara$tırma ve soru$turmaları derhal yaptırması, iddia 
olundu&u gibi haksız iktisaplar varsa bunları meydana çıkarması ve iddiaların asıl-



sız ve mesnatsis oldu&u tahkikatlar sonunda anlatıldı&ı takdirde ise iddia sahipleri 
hakkında kanuni takipler yaptırması gerekirdi. !kinci Demirel Hükümeti ve Sayın 
Ba$bakan bu iddialara kar$ı resmî hüviyetleriyle hayrete $ayan bir surette büyük 
kayıtsızlık içinde kalmayı tercih etmi$lerdir. Sayın Ba$bakanın ve sorumlu bakanla-
rın bu davranı$ını demokratik rejimin ve kanun devletinin icaplariyle ve demokra-
tik bir rejimde mesuliyet mevkiinde bulunanların sahibolması gereken sorumluluk 
duygulariyle telif etmek güçtür. Bu olay her $eyden önce kamuoyuna gere&i ölçüde 
saygı duyulmadı&ını da ortaya koymu$tur. Bir fazilet rejimi oldu&una inandı&ımız 
demokratik bir idarede sorumlu devlet adamlarına dü$en vazifeler vardır. Her $ey-
den evvel bu vazifelerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi icabeder. Sözü geçen iddi-
alara konu olan muamelelerin aydınlı&a kavu$masından ve sorumlulukların tesbit 
olunmasından evvel bu iddialara ve ithamlara hedef olan veya bunlarla ilgili bulu-
nan zevatın içinde bulundu&u bir Hükümetin aslında masum bile olsa kamuoyunda 
itibar kazanması ihtimali zayıftır.

Muhterem arkada$larım, Hükümet programında yer alan konulardan büyük 
bir kısmı hakkındaki görü$lerimizi, sözlerimin ba$ında da i$aret etti&im gibi, !kin-
ci Demirel Hükümetinin programı ve 1970 bütçelerinin müzakeresi vesilesiyle arz 
etmi$tik. Ayrıca, dün Millet Meclisinde konu$an genel ba$kanımız bu görü$lerden 
büyük bir kısmını Meclis huzurunda kamuoyuna açıklamı$tır. Bunları tekrar etmek 
suretiyle zamanınızı almak istemiyorum. Bu itibarla burada Hükümet kurulu$u ile 
ilgili konulara ilâveten önemli gördü&ümüz birkaç konuya temas etmekle yetinece-
&iz.

De&erli arkada$larım, Hükümet programında yer alan konular ve esaslar kadar 
bunları ne ölçüde uygulama imkânı buldukları da önemlidir. Bu itibarla yeni hükü-
metin programında yer alan esasların ve vaitlerin ciddiyet ve samimiyet derecesini, 
aynı taahhütlerle güvenoyu almı$ olan 1’nci ve 2’nci Demirel Hükümetinin icraatını 
incelemek suretiyle ölçmek yerinde olacaktır. Bütçe müzakerelerinde de arz etti&i-
miz gibi hükümetlerin ba$ta gelen vazifesi, memlekette huzur ve güveni sa&lamak-
tır. Demirel hükümetlerinin bu alanda büyük bir ba$arı sa&lıyamadıkları tartı$ma 
götürmez bir gerçektir. Demirel hükümetleri kanun dı$ı hareketleri, ta$kınlıkları, 
yıkıcı, bölücü faaliyetleri önleme hususunda iktidarları boyunca yeterli olamamı$-
lardır. Asın yıkıcı faaliyetler, kanunsuz boykotlar, i$galler, yürüyü$ler Demirel hü-
kümetleri zamanında devamlı bir surette artmı$, asayi$sizlik olayları yurdun çok 
yerinde vatanda$ın ku$kusuz ya$amasına imkân vermiyen bir hadde ula$mı$tır. 
Demirel ve Hükümeti, hukuk ve kanun hâkimiyetini sarsan bu olaylar kar$ısında 
cesaretle vazifesini yapacak yerde, her defasında mazeretler arama yoluna gitmeyi 
tercih etmi$ ve yetkilerinin yeterli olmadı&ını da iddia etmek suretiyle i$in içinden 
sıyrılmak istemi$tir. Bu netice kar$ısında aynı kadro ile kurulmu$ olan yeni Hükü-
metin programında, vatanda$ın emniyetini korumak ve asayi$lerini düzenlemek 
hususunda ileri sürülen taahhütleri $üphe ile kar$ılamak zorunda bulunuyoruz.

Muhterem arkada$larım; Türkiye; her $eyden evvel huzura ve güvene muhtaç 
bir haldedir. Hükümetin ilk vazifesi huzur ve güveni sa&lamaktır, huzur ve güven 



sa&lanmadan kalkınma ela olmıyaca&ı cihetle güvenoyu alabildi&i takdirde yeni Hü-
kümetten istiyece&imiz hizmetin ba$ında, asayi$i temin hizmeti gelmektedir. Muh-
terem arkada$larım, ıslahat ihtiyacına yeni Hükümet Programında yer verilmi$ 
olmasından ıslahatçı bir parti olarak memnunluk duyuyoruz. Devlet idaresi, idari 
metotlarımız gerçekten köklü bir ıslahat ihtiyacı içindedir. Bugünkü hali ile, Dev-
let idaresi vatanda$a gereken huzuru verememektedir. Kırtasiyecilik, partizanlık, 
iltimas, taraftar kayırma usulleri Devlet te$kilâtını son yıllarda büsbütün zayıflat-
mı$tır. Mahallî idareler ve belediyeler kendilerine dü$en hizmetleri yürütebilecek 
te$kilâta ve malî güce sahip de&ildirler. Millî e&itim; ilkokuldan, üniversiteye kadar 
ciddî bir ıslahat ihtiyacı içinde bulunuyor. Devlet personel rejimi bir anar$i içine 
girmi$tir. Geçen dönemde Demirel hükümetleri programları ile taahhüdettikleri bu 
ıslahatı ba$aramamı$ ve bunun için ciddî bir çaba da harcamı$tır. Bu taahhütlerin 
büyük bir kısmı kâ&ıt üstünde yıldan yıla devredilip gelmi$tir, bu sebeple !kinci 
Demirel Hükümet Programının müzakeresinde bu konulara dair olan Hükümet ta-
ahhüdünü $üphe ile kar$ıladı&ımızı beyan etmi$tik, aynı $üpheyi bu defa da ta$ıma-
mamız için ortada ciddi sebepler vardır. Demirel hükümetleri ıslâhat konusunda 
verdikleri sözleri tutmamayı âdeta bir itiyat haline getirmi$lerdir.

Anayasada yapılacak de&i$ikliklerin $ümulüne dâhil olan görü$lerimiz 
malûmdur, bunları tekrar etmek istemiyoruz. "unu arz edeyim ki; hürriyetçi Ana-
yasamızın sa&ladı&ı hakların hür düzeni yıkmak için kullanılamıyaca&ı inancında-
yız. Partimiz Anayasada buna imkân veren bo$lukların doldurulmasına ve demok-
ratik rejimin korunması ile ilgili bâzı hükümlere açıklık getirilmesine taraftardır. 
Orman suçlarının affını önleyen Anayasa hükmünün de&i$tirilmesini G.P.’si çok 
zaman evvel programına koymu$tur, Buna kar$ılık T.B.M.M.’ne verilmi$ olan yetki-
lerin kısmen de olsa veya geçici bir süre içinde olsa, icranın müesseriyetini artırmak 
üzere yürütme organına verilmesine asla taraftar olmadı&ımızı tekrar beyan etmek 
isteriz. !kinci Demirel Hükümet Programının müzakeresinde de arz etti&imiz gibi 
demokratik rejimin temel müessesesi olarak gördü&ümüz hür seçimlere gölge dü-
$üren tatbikat aksaklıkları ile, Seçim Kanunundaki bo$luklar ve eksikliklerin ta-
mamlanmasına taraftarız. Sık seçim behemahal önlenmelidir. Hükümet Programı-
nın buna ait esasları ile tamamen mutabıkız.

Hükümet Programında iktisadi kalkınma konusunda ileri sürülen görü$ler ve 
esaslar, kalkınma plânlarında ve bundan evvel ki, Adalet Partisi Hükümet program-
larında yer alan esaslardır. Bu görü$lere kar$ı de&iliz. Ancak, bütçe müzakereleri 
vesilesi ile de arz etti&imiz gibi, son bütçe müzakereleri ahenkli ve istikrarlı kal-
kınma yolunda olmadı&ımızı ve bâzı çabalar harcanmı$ olmasına ra&men Demirel 
hükümetlerinin bu hususta ba$arılı olmadıklarını meydana çıkarmı$tır. Kalkınma 
Plânımızın son 4 yıllık uygulama neticelerini gösteren rakamlar, plânın öngördü&ü, 
yılda %7 oranındaki kalkınma hızına ula$ıldı&ını göstermekle beraber bu artı$ın 
bölgeler, zümreler ve sektörler arasında planın tesbit etti&i ölçülere uygun bir su-
retle gerçekle$memesi, ahenkli bir kalkınmanın tahakkuk etmesini öngörmemi$tir. 
Ticaret, in$aat, ula$tırma, konut gibi alanlarda plân hedeflerinin, ötesine gidilir-



ken tarım ve sınai sektörlerde geli$me plân hedeflerinin altında kalmı$tır. Özellikle 
tarımda alınan neticeler çok üzücüdür, son üç yılda tarımda gerçekle$en büyüme 
oranı, nüfus artı$ oranının altında kalmı$tır, nüfusumuzun %60’ından fazlasının 
geçim kayna&ını te$kil eden tarımımızın bu durumda kalması, köylümüzün büyük 
bir kısmı ile son yıllarda millî gelir artı$larından faydalanmak $öyle dursun daha 
da fakirle$ti&ini göstermektedir. Bu neticelerin tamamen hava $artlarından do&-
du&una dair olan görü$leri payla$mamıza imkân yoktur. Bunun yanı ba$ında ta-
rım alanındaki çalı$malarda büyük eksiklikler oldu&una inanıyoruz, tarıma ayrılan 
imkânlar verimli surette kullanılamamı$tır. Demirel hükümetlerinin uyguladıkla-
rı yanlı$ fiyat politikası Türk köylüsünü peri$an bir duruma sokmu$tur, fiyatlar, 
maliyetler hayat pahalılı&ı artarken zirai mahsullerin satı$ fiyatlarının aynı ölçüde 
yükselmemesi, köylümüzün ellinde kalan paranın her yıl biraz daha azalmasına se-
bebolmu$tur. Sanayide ilerlemeler kaydedilmekle beraber bu alanda da plân hedef-
lerine varılamamı$tır.

Ayrıca, kalkınmamı$ın sürükleyici sektörü olarak ele alınmı$ olan sanayimizin 
geli$mesi için a$ılması gereken engeller vardır. Geçmi$te...

BA$KAN — Sayın Pırıltı, bir dakikanızı rica edece&im. Konu$manız bitiyor 
mu efendim?

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Hayır, efendim.

BA$KAN — Efendim, saat 13.00’te ara vermek zarureti var. Bu sebeple saat 
14.30’da birle$ime devam edilecektir. O saman söz hakkı zatıâlinizde olmak üzere 
konuya devam edebiliriz.

Saat 14.30’da toplanılmak üzere Birle$ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.00



"K"NC" OTURUM
BA"KAN: Ba"kanvekili Lütfi Toko#lu

KÂT!PLER: Do#an Barutçuo#lu (Manisa)
Âdil Ünlü (Cumhurba"kanınca S.Ü.)

Açılma Saati: 14.30

BA$KAN — 50’nci Birle$imin 2’nci oturumu ile 50’nci Birle$ime devam edi-
yoruz efendim.

Ba$bakan Süleyman Demirel tarafından te$kil olunan Hükümet progra-
mının görü$ülmesi (devam)

BA$KAN — Hükümet programı üzerinde Söz sırası Güven Partisi adına Sayın 
Pırıltıdadır. Sayın Pırıltı, buyurunuz efendim.

G.P. ADINA MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Ba$kan, de&erli arkada$-
larım, sabahki oturumda Üçüncü Demirel Hükümeti münasebetiyle Güven Partisi 
adına yaptı&ım görü$mede Hükümetin tarzı te$kili ve te$kilindeki tutumda mu-
tabık olmadı&ımızı belirterek Birinci ve ikinci Demirel hükümetleriyle, yeni te$kil 
olunan Üçüncü Demirel hükümetleri arasında bir fark görmedi&imizden dolayı Bi-
rinci ve !kinci Demirel hükümetlerinin icraatlarını ele$tirmek suretiyle kendilerine 
bu Üçüncü Demirel Hükümeti olarak da güven beslemedi&imizi misalleriyle belirt-
meye çalı$mı$tım. Bu arada her ne kadar plân hedeflerinde %7’ye eri$mi$ gözükü-
yor isek de, anasektörde buna eri$ilmedi&ini, tarımda geri kalmı$lı&ımızı, sanayide 
de arzulanan neticeye ula$madı&ımızı belirtmi$ bulunuyor idim.

"imdi, sanayideki ilerlemede niçin arzu edilen neticeye eri$medi&imizi tek-
rarlıyarak sözlerime devam ediyorum. Sanayide ilerlemeler kaydetmekle beraber 
bu alanda da plân hedeflerine varılamamı$tır. Ayrıca, kalkınmamızın sürükleyici 
sektör olarak ele alınmı$ olan sanayiimizin geli$mesi için a$ılması gereken engeller 
vardır. Geçmi$te yapılan hatalar yüzünden sanayiimiz henüz bütünü ile içe dönük-
tür. Bir kısmının hammaddesi ve malzemesi dı$ardan tedarik edilmektedir. Mali-
yetlerimiz yüksektir, dı$ rekabet gücü zayıftır.

Sayın arkada$lar, yurdumuzun iktisadi, sosyal, kültürel bakımlardan nispeten 
geri kalmı$ bölgelerinin kalkınmasını adaletin ve millî bütünlü&ün icabı sayan par-
timiz kurulu$undan beri bunu bir dâva olarak ele almı$ ve bu konuda Meclise yapıcı 
teklifler getirmi$tir. Bundan evvel Hükümet Programında oldu&u gibi yeni prog-
ramda da daha dar bir çerçeve içinde olmakla beraber o konunun ele alınmı$ bulun-
masını memnuniyetle kar$ılıyoruz. Ancak, bütçe görü$melerinde de sözcülerimizin 
belirttikleri gibi, Demirel hükümetlerinin bu konuda ne ölçüde samimî olduklarını 
kestirmek henüz mümkün olmamı$tır. Bu programda Do&u kalkınması için öngö-
rülen tedbirler bundan evvelki Hükümet programında da aynen mevcuttu. Ancak, 
ne 1970 kalkınma programında ve ne de 1970 bütçesinde bu tedbirlerin akislerini 
görmemi$tik. Ayrıca, bu bölgede gezi yapan arkada$larımızın topladıkları bilgiler 



Hükümetin vaitleri ile tatbikat arasında bir ahenk bulunmadı&ını meydana çıkar-
mı$tır. Faraza e&itim tesisleri bakımından çok geri kalmı$ bulunan bu bölgeye dâhil 
illere ilkokul in$aatı için bu yıl bütçesinden ayrılması kararla$tırılan ödenekler, bu 
illere yazılan resmî yazılardan anla$ıldı&ına göre, geçen yıllardaki miktarın çok al-
tında kalmaktadır. Di&er konularda da durumu aynıdır. Bu itibarla Hükümetin bu 
konuya ili$kin vaatlerini ve taahhütlerini $imdilik $üphe ile kar$ılamakta kendimizi 
haklı görüyoruz. Sözde ve kâ&ıt üzerinde kalacak valilerle vatanda$ı oyalamanın ise 
ciddî ve yararlı bir davranı$ olmadı&ını söylemeye mecburuz.

Muhterem arkada$larım, geçen dönemde izlenen bütçe, vergi, para, kredi, dı$ 
ticaret politikası istikrarlı kalkınma yoluna girmemizi engellemi$ ve ekonomimiz 
bu yüzden dalgalanmalar ve sarsıntılar içine girmi$tir. Yeni Hükümetin göreve ba$-
ladı&ı son günlerde bu sıkıntılar had bir safhaya girmi$tir. Kaynaklar ile harcama-
lar, arz ile talep üretim ile istihlâk arasında bir türlü denge sa&lanamamaktadır. Bu 
yüzden fiyatlar devamlı surette artmı$, para de&eri dü$mü$tür. Artan hayat paha-
lılı&ı ve geçim darlı&ı büyük vatanda$ kütlelerinin sıkıntılarını ve ıstıraplarını ço-
&altmı$tır. Bu itibarla programında istikrar içinde kalkınma politikası izliyece&ini 
vadeden Hükümetin bundan evvelki tutumunda bir de&i$iklik olmadı&ı takdirde 
bu va’din gerçekle$tirilmesine imkân olmıyaca&ı meydandadır. Her $eyden evvel 
bütçe açıklarını önliyecek çok ciddî tedbirlere ihtiyaç vardır. 1969 bütçesi 2 milyar 
civarında bir açıkla kapanmı$tır. Geçmi$ yılların birikmi$ açıkları ile birlikte 5,5 
milyara ula$an bütçe ve Hazine açıkları yüzünden Devlet artık düzenli ödeme yap-
ma gücünü kaybetmi$tir. Bütçenin !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin açıkları ve artan 
kredi ihtiyaçları için, Merkez Bankası kaynaklarının a$ırı ölçüde zorlanması, eko-
nomimizi enflâsyonun e$i&ine getirmi$tir. Türk Parasının de&erinde ciddî bir ope-
rasyon yapmak artık kaçınılmaz bir hale gelmi$tir. Bu duruma, Demirel hükümet-
lerinin ihmalci ve israfçı tutumları ve kalkınma plânlarının öngördü&ü tedbirlerin 
zamanında alınmamı$ olması yüzünden gelinmi$tir. Yeni Hükümeti bekliyen ciddî 
meselelerin ba$ında bunlar gelmektedir. Hükümet Programında izlenece&i beyan 
olunan malî politikanın esaslariyle mutabıkız. Bu hususu müstafi Hükümetin prog-
ramının konu$ulmasında da beyan etmi$tik. Bu esastan hareket edilerek bütçe ve 
plânın ihtiyaç duydu&u ek finansman ihtiyaçlarının vergi tedbirleriyle kar$ılanması 
esas itibariyle yerinde bir karar olacaktır. Bu sebeple, vergi reform çalı$malarını 
hızlandırmak, vergi ziyamı önleyecek etkili tedbirler uygulamak, vergi dairelerini, 
vergi inceleme te$kilâtını güçlendirmek, Kamu !ktisadi Te$ebbüslerini ıslah etmek, 
israfı önlemek, hizmetin verimlili&ini artırmak, murakabeyi kuvvetlendirmek gibi 
ciddî tedbirlere ihtiyacoldu&unu yıllardır müdafaa ediyoruz. Bugün maliyemizin 
içinde bulundu&u güçlükler, bu tedbirlerin yıllardır ihmal edilmesinden do&mu$-
tur. !stikrarın bozulmasına, para de&erinin dü$mesine, Türk parası üzerinde yeni-
den bir ameliyat ve ayarlama yapılmasının kaçınılmaz bir hale gelmesinin ba$lıca 
âmil, kanaatimizce Demirel Hükümetlerinin bu husustaki ihmalleri ve cesaretsiz 
tutumlarıdır. Yeni Hükümetin bu çok çetin meseleler kar$ısındaki tutumlarının 
bundan evvelkisinden farklı olması zarureti kendisini göstermektedir. Aksi halde 



içinde bulundu&umuz malî ve iktisadi güçlüklerin bizi içinden çıkılmaz bir buhrana 
sürüklemesi mukadder olur.

Yeni Hükümeti bekliyen önemli konulardan biri de dı$ ödeme güçlüklerini or-
tadan kaldırma i$idir. Demirel Hükümetlerinin $imdiye kadar bu konuda da ba$a-
rılı bir politika yürüttükleri iddia edilemez, ihracat gelirimizin plân hedeflerinin 
gerisinde kalması, ihracatımızın yeteri ölçüde artırılmamı$ olması bunu gösteriyor. 
Bu durum kalkınmamızın emniyetle yürütülmesi bakımından çok ciddî bir tehlike 
haline gelmi$tir. Bu sebeple, geçmi$ tecrübelerin ı$ı&ı altında ihracatımızın artırıl-
ması için çok cesur tedbirler almak zaruretindeyiz.

Dengeli bir iktisadi geli$meyi sa&lamak üzere, millî gelirin daha ahenkli bir su-
rette da&ılması ve çe$itli tedbirlerle refahın yaygın bir hale getirilmesi ve tabana 
indirilmesi amaçlan ile mutabakat halindeyiz. Çekilen Hükümetin programında 
oldu&u gibi, yeni Hükümetin programında da bunu gerçekle$tirmek üzere çalı$ma 
va’dinde bulunulmu$ olması yerindedir. Ancak, çekilen Hükümetin getirmi$ oldu&u 
ve Millet Meclisinde reddedilmi$ olan bütçede bu istikamete yönelmi$ oldu&unu 
gösteren i$aretlere rastlamamı$tık. Sosyal adaleti gerçekle$tirmenin ve refahı taba-
na indirmenin $artları vardır.

Sa&lık ve e&itim alanlarında bâzı tedbirlerin alınmasının köy hizmetleri için 
bütçelere bir miktar ödenek konulmasının bu amaca varmak için yeterli olmadı-
&ına $üphe yoktur. Uygun bir geli$me hızı elde etmek de yalnız ba$ına bir hedefe 
yakla$mak için yeterli sayılamaz. Her $eyden evvel, kalkınmanın dengeli olması, 
ekonomide denge sa&lanması, istikrarın korunması $arttır.

Yardım çe$itli bölgelerinin ve vatanda$ zümrelerinin millî gelir artı$ından âdil 
bir pay alabilmeleri de bu $artların gerçekle$mesine ba&lıdır. Son yıllarda yatırım-
larda kalkınma hızında bir geli$me elde edilmekle beraber, ekonomide denge ve 
istikrarın sa&lanamamı$ olması, ba$ta köylümüz olmak üzere, esnaf memur ve 
i$çilerimizin bu geli$meden yeteri kadar pay almalarını geni$ ölçüde engellemi$-
tir. Demirel Hükümetlerinin $imdiye kadar izlemi$ oldu&u tarım politikası, tarım 
mahsulleri fiyat politikası, kredi politikası, ücret politikası, vergi ve bütçe politikası 
refahı tabana indirme amacı ile ba&da$mıyacak istikametlere yönelmi$tir. Yeni Hü-
kümetin bu taahhüdünde ciddî ve samimî olup olmadı&ını da, kısmet olur güveno-
yu alırsa, tutumu ile belli olacaktır. Çekilen Hükümetin yürüttü&ü tarım ve fiyat 
politikalarında önemli bir de&i$iklik görmemi$tik. Yine bütçe açıklarını kar$ılamak 
üzere ba$vurulan vergi tedbirleri, fakir halkı hedef tutması bakımından, bu yöne 
yönelmi$ bulunuyordu.

Bütçelerde fırsat e$itli&ini sa&lamak üzere, e&itim, sa&lık ve di&er sosyal hiz-
metler için ayrılan ödenekler bu dengesizli&i ortadan kaldırmaya yeterli bulunmu-
yordu. Bu $artlar içinde refahı tabana indirme politikasının sözde kalan bir vaitten 
ileri gitmemesi tabiîdir.

Sayın arkada$larım, Hükümet programında yer alan esnaf, köylü ve i$çileri-
mizin mesken ve gecekondu konularını, ormanları, sa&lık e&itim ve gençlikle ilgili 



konuları, kurulu$undan beri G.P. birer dâva haline getirmi$ti. Bunlara ait görü$leri-
mizi çe$itli vesilelerle açıklamı$ bulunuyoruz. Bu görü$lerimizin büyük bir kısmına 
Hükümet programında yer verilmi$ olmasından büyük bir memnunluk duyuyoruz. 
Ancak, ba$ka i$ler için söyledi&imiz gibi bizde önemli olan husus, bunlara Hükümet 
programında yer vermekten çok bu vaitlerin ve taahhütlerin gerçekle$tirilmesi için 
ciddî bir çaba harcanmasıdır.

Devlet personel reformunun gerçekle$tirilece&ine dair olan sözün bu defa ke-
sin olarak yerine getirilmek istendi&inin samimî oldu&una inanarak istiyoruz. Dev-
let hayatı ve sosyal adalet bakımlarından hayatî önem kazanmı$ olan bu meseleye 
en kısa zamanda çözüm yolu bulunması zaruridir. Hükümet, personel kanununun 
malî hükümlerinin 1 Mart 1970 tarihinden muteber olmak üzere kısa zamanda 
yürürlü&e konması için açık ve kesin bir taahhüde girmi$tir. Bu sözün bu defa yeri-
ne getirilmesi icabeder. Ancak, 2,3 milyarlık bir ek finansman ihtiyacı gösteren bu 
reformun fiilen yürütülmesinin kaynak bulunmasına ba&lı oldu&unu da unutma-
mak lâzımdır. Bu kayna&ın sa&lanması için de gerekli tedbirleri personel kanunu ile 
birlikte hazırlamak ve yürütmek durumundayız.

Muhterem arkada$larım, Kıbrıs meselesi çok kritik bir safhaya girmi$tir. Orta 
Do&u’da devam eden buhran, bu bölgede huzursuzlu&u gün geçtikçe artırmaktadır. 
Malî ve iktisadi durumumuz, bir buhran manzarası göstermeye ba$lamı$tır. Bütçe 
açıkları, dı$ ödeme güçlükleri, yatırımların yürütülmesi hususunda ciddî problem-
ler do&urmaya ba$lamı$tır. 1970 yılı içinde konsorsiyum aracılı&ı içinde istenen dı$ 
yardımın verilmesinin bâzı $artların tahakkukuna ba&landı&ı anla$ılmaktadır. Sos-
yal huzursuzluklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeplerle Hükümet buhranının 
daha fazla uzamaması gerekir. Ancak, i$aret etti&imiz bu güçlükleri zayıf, yetersiz 
oldu&u tecrübe ile anla$ılmı$ ve bu güçlüklerin do&masının âmili haline gelmi$ olan 
bir Hükümetin yenebilece&ine ve memleketi dar bo&azdan geçirebilece&ine inan-
mıyoruz. Haklı sebeplere dayanılarak kendisine güvensizlik gösterilmi$ olan ve bu 
yüzden istifa zorunda kalan bir Hükümetin, sanki ortada hiçbir $ey yokmu$ gibi, 
aynı kadro ile tekrar sorumluluk mevkiine gelmek istemesi ve bunda inat ve ısrar 
göstermesi, kanaatimizce, memleketimiz için büyük talihsizlik olmu$tur. Ayrıca, 
bu tarzda kurulan bir hükümetin, Meclisten güvenoyu alsa dahi ömürlü olaca&ı da 
$üphelidir. Küçük ve geçici bir ço&unlu&a dayanılarak kurulmu$ bir azınlık hükü-
metinin çok çetin ve güç dâvalara cesaretle çözüm yolu bulması ve bu güçlüklerin 
üzerine yürümesi ve bunları gö&üslemesi mümkün olmıyacaktır. !çinde bulun-
du&umuz $artlar, her bakımdan güçlü bir hükümete ihtiyaç göstermektedir. A.P. 
Mecliste ve Senatoda sahip bulundu&u sandalyelerle bugün yalnız ba$ına güçlü ve 
itibarlı bir hükümet te$kiline muktedirdir. Mesele, $ahıs plânından çıkarıldı&ı tak-
dirde bunun gerçekle$tirilmesi kolay olacaktır. Bunun ayrıca iktidar partisi içindeki 
buhranı tedavi hususunda da faydalı tedbirler olaca&ına inanıyoruz. Bu, mümkün 
olmadı&ı takdirde buhranın demokratik yollardan giderilmesi için ba$ka yollar ve 
imkânlar da mevcuttur. Çe$itli çözüm yolları henüz açıktır. Büyük ölçüde yara al-
mı$ bir hükümetin suni teneffüs yaptırılırcasına iktidara getirilmesine çalı$ılması 



yerine, tabiî ve normal yollardan demokratik usullerle buhrana çare aranması daha 
do&ru veya u&urlu olacaktır. Büyük Meclisin, arz etti&im sebeplerle, bu hükümet-
ten güvenini esirgiyece&ini ümidediyoruz. Memleketi $u anda muhtaç bulundu&u 
güçlü hükümeti kurmaya da Büyük Meclisin muktedir oldu&una inanıyoruz. Sözle-
rimi burada bitirirken Yüce Senatoya grupumuzun saygılarını arz ederim.

BA$KAN — A.P. Grupu adına Sayın Termen, buyurunuz efendim.

A.P. GRUPU ADINA Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Ba$kan, Yüce Se-
natonun sayın üyeleri, te$ekkül kadrosu yüksek tasvibe iktiran eden Sayın Demirel 
3’ncü hükümetinin yeni programı üzerindeki Senato müzakereleri içindeyiz. Sa-
yın muhalefet, itimat müzakereleri sonunda uygulamaya sevk olunacak olan yeni 
program üzerinde a&ır tenkidler ve fikirler ortaya koymu$tur ve sıra, yüce izinle-
rinizle, Senato ço&unluk grupunu te$kil eden A.P. Grupu adına bu yeni program 
üzerindeki görü$, tenkid ve temennilerimizin arzına gelmi$tir. Sayın grupum adına 
yapaca&ım yüklü maruzatımın, incelenmekte bulunan Hükümet programına çe$itli 
yönlerde ve önemli konularda ilgi, renk ve berraklık kazandıraca&ına itimatlarınızı 
rica ederim. Hatırlanacaktır ki; Yüce Senatonun A.P. Grup sözcüleri her tarih ve 
halükârda kendi eseri ve temsilcisi olan hükümetlerine kar$ı tabiî yardımcılık anla-
yı$ı ötesinde uyarıcı bir mihmandarlık görevi de vermekte kusur göstermemi$ler-
dir. Program üzerindeki inceleme konularımızın ve iktidarımıza yöneltilen aktüel, 
siyasi konuların bizim fikir ve görü$ cephemizden izahında, sayın muhalefetçe ileri 
sürülen haklı haksız iddiaların cevapları ve nedenleri de geni$likle yer bulacaktır ki; 
bu üslup ve revi$ rejimin esasından gelmektedir. Bu itibarla bâzı yönlerdeki ceva-
bi mâruzâtımızın tüm samimiyetine ve ele alaca&ımız tenkid bahisleri üzerindeki 
görü$lerimizin hakikatçı üslubuna Yüce Heyetinizce önem tanınmasını hassaten 
istirham etmek istemekteyim.

Aziz arkada$larım, 30 güne yakla$an bir tarihten beri Türkiye’miz politik 
hayatını i$gal eden politik bir buhran içindeyiz. A.P. iktidarı; 1970 malî yılı büt-
çe kanunu tasarısını, olgun ve ciddî Senato müzakerelerini takiben intikal etti&i 
Meclisten, kendi kadrosundan kopan 41 sayın milletvekilinin ret oyu kullanma-
sı sebebiyle geçirememi$ ve tasarının reddinden do&an sonuç, hukukî bir zaruret 
gerektirmedi&i halde, Hükümetimiz vâki iradenin bir istifaya yönelmesi demokra-
tik inancına e&ilerek istifayı tercih eylemi$tir. Hâdiseyi takibeden günleri ve Sayın 
Cumhurba$kanlı&ınca ihtiyar olunan yasa gereklerini milletçe izlemi$ durumdayız. 
Çe$itli formal $artlar, yeni bir hükümet kurulması ve bu hükümetin icra plânını 
te$kil eden programının Yüce Heyetinizce ve $u ana kadar tetkikte bulunması, tüm 
olarak itiraf olunmalıdır ki; Batı ülkelerinde cereyan eden asli uygulamalara e$ an-
lamda ve tam Avrupai bir gusto iklimi içinde tabiî seyri ile hedef fikre yol almı$ ve 
yürütülmekte bulunmu$tur. Haftalardır bir Hükümet buhranı niteli&i ilân edilerek, 
memleket umumi efkârına izaha çalı$ılan konu, hakikatte bir Hükümet buhranı 
niteli&i ta$ıyan bir siyasi kriz manzarası ortaya koymu$ de&ildir. Çünkü, hatırla-
nacaktır ki; Hükümet buhranları her yönlü te$ekkül ihtimallerinin katî olumsuz-
luk sundu&u ve bir Hükümet kurma ekseriyetinin hiçbir $ekilde hâsıl olamaması 



hali sonunda ancak isim kazanan $ekil bulundu&u a$ikârdır. Bizde ya$anılan aslî 
hükümetsiz, durgun günler; çe$itli çirkin telmih ve isnatların izaha götürüldü&ü, 
adet sa&lamaya samimiyetle dönük özel gayret günleri olarak takdime de&il, kendi 
içimizden, kendi ci&erimizden $eklen ve parti içi geçimsizliklerimin dolayısiyle kop-
mu$ arkada$larımızın hakka ve göreve davet ve avdetlerini sa&lamaya matuf hiz-
met günleri olarak kabul de ikrar olunmalıdır. Memleketin mâruz kaldı&ı zaruri ve 
normal bir demokratik nüansın çaresi zor bulunur ve memleketin çok tehlikeli bir 
buhrana gelip dayanmı$ gibi gösterilmesindeki özel sır, di&er özel sır ve ihtiyaçlara, 
çaba ve psikolojik özlemlere basamak yapılmak istenmi$tir ki; memleketimiz akıl 
ve insaf merkezleri, sadece $ekil ve zaman buhranı kapsıyan istihalı bu tutumda, 
ibrete de&er, yeni yönler sezmekte zorluk çekmemi$lerdir. Yeniden Hükümet kur-
makla görevlendirilen Sayın Demirel’in parti aslî kuvvetlerinin partilerine avdetle-
rini temin etmek gayesiyle ve millet iradesinin seçimlerle tecelli eden öz kuvvetine 
yeniden eri$mesine yardım katan gayretlerini haklı ve halis bir mesai olarak de&er-
lendirmek, hakikati görevdir. Meclis yelpazesinde tarafsız milletvekili olarak yer 
alan ve Adalet Partisinin Hükümet kurma azmine, iltihaklar suretiyle hizmet katan 
yeni milletvekili arkada$larımızın da, ekseriyet olarak, yine eski Adalet Partililer 
olduklarına i$aret zaruretimiz vardır. Kurulmu$ bulunan Hükümetin yarın mazhar 
tutulaca&ı oy takdiri ise bizzat kendi gücünü, kendi ideal ve ba$arısını yeniden ve 
tekraren ortaya koyacaktır.

Çok de&erli arkada$larım, bugünkü program müzakerelerimizin siyaset dün-
yamıza yeni ve olumlu nitelikler getirmedi&ini partimizin iktidara geli$inden bu 
tarafa ba$kakıncı yapılmak istenen belli ve beylik alem olmu$, söylene söylene zatî 
özelli&ini dahi artık kaybetmi$ isnat, itham, iftira ve tenkid unsurlarının yeniden 
dile getirildi&ini, üzüntü ve esefler içinde, belirtmek mecburiyetindeyiz.

Parlâmento hayatının millî yeni seviye ve anlayı$lara hizmet katan öz yapısı 
ancak uyanık, dürüst, mahviyetkâr ve samimî muhalefet ir$atlariyle gıdalanacak-
tır. Çünkü, iktidarlar tutucu, rıza sahibi, çekingen ve statükocudurlar, iktidara gel-
di&imiz tarihten bu yana ba$ta sayın anamuhalefet partimizin bugünkü sözcüsü 
Bekata’dan ve yıllardan beri tarafsızlık idealine hizmet vermesi gerekti&i halde ta-
rafsızlı&ının $uuruna bir türlü giremiyen Milli Birlik Toplulu&u arkada$larımızdan, 
Yıldız’dan, Hükümet gidi$atımıza bugün ı$ık tutan ve yol gösteren anlamlarda fay-
da sa&lıyamamı$ durumdayız.

Bu merkezler ve $ahsiyetlerin bize reva gördükleri tek üslûp, sanki kendi za-
manı idarelerinin lezzeti millet dama&ında kalmı$casına üst perdeden ve sınırsızca 
ders vermek, töhmet ve kötülemeler hediye etmek olmu$tur, olmakta devam kay-
dedegelmektedir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Sayın !nönü’nün dünkü program tenkidlerinde yer alan asli tenkid nirengileri 
ise Adalet Partisi hükümetlerinin yıllardan beri dinliyegeldi&i ezelî unsurlardır. !r-
ticaa fener tutan iktidar, Devleti borç deryalarında bo&ulmaya sürükliyen malî ve 
ekonomik davranı$lar, yüksek mahkemelere, demokratik yan kurulu$lara itibar ve 
saygı beslemiyen tutumlar, ikili anla$malar, NATO vazife ve vecibelerinde açık ve 



seçik yönler kapsıyan Türkiye ma&duriyetleri, Orta-Do&u anla$mazlıkları bahsin-
deki siyasetsizlik ve saire gibi tipik yönler, bu program vesile ve münasebetinde, 
yeni ba$tan ve bazan küçük, bazan büyük ölçülerle ele alınmak kadersizli&ine tek-
raren sokulmu$tur.

Aziz Senatör arkada$larım, demokratik ülkeleri canlı tutan en yüce varlık ola-
rak literatürde, Parlâmento hayatiyeti gösterilir. Parlâmento bir arena de&il, forum 
olarak mütalâa ve kabul olunmalıdır. Samimiyetle, fakat yine samimî üzüntüler-
le belirtece&iz ki çok partili hayata intikal etti&imiz yılların iptidasından bugüne 
kadar geçen zaman ölçüsünde Türkiye’de ye$eren, demokratik geli$meye tasallut 
kaydeden $artlı ve hunhar ters bir zihniyet vardır. Bu, tek kelime ile bencilliktir. 
Kendinde rakipsiz akıl ve tecrübe tevehhüm eden merkezler ve $ahsiyetler artık 
bu ça&da hodgâm ve lokal Devlet idaresi anlayı$ından, iradenin kendinde ba$la-
yıp kendinde bitmesi ihtirasından kurtulmalıdır. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) 
Demokratik rejimin her $eyden önce ve mutlak e$itlik felsefesi sunan bir sistem 
anlayı$ı vadetti&i unutulmamakdır, Süratle belirtilmelidir ki, Türkiye’yi siyaseten 
talihsiz ya$atan tek tutum ve âmil yetkili görevlerde senelerdir Batılı anlama bir 
türlü ula$amıyan, gayrın hakkına saygı duygusudur. Adalet Partisinin millet men-
$einden gelen sebeplere dayalı $ekilde iktidar görevi vermekte olu$u hakikati sayın 
muhaliflerimizce 1965 seçimleriyle ba$lıyan iktidar gayretlerimizde bir defa, tek 
bir defa olsun, tasdik, ikrar ve rızaya hedef yapılmamı$tır. Azınlık matemati&inde 
esir kalan zavallı kendi kuvvetleri daima me$ru, bu me$ruiyete aynen e$ ve e$it 
Adalet Partisi üstün kuvvetleri tesadüfi bir intihabın gayrilâyık temsilcileri farz, 
kabul ve ilân olunagelmi$tir. Kasdî bir politikayı ortaya koyan bu mütalâa tarzının 
bu memleket siyaset hayatına, Demokrat Parti devrini de kapsar ve imha eder $e-
kilde, ne ve hangi ulvî sonuçları getirdi&i, fakat asıl ve mukabeleten bu Devlet ve 
milleti hangi imkân ve seviyelerden mahrum, mahzun ve münkesir bıraktı&ı, aydın 
merkezlerden, $ûralar, ordu, üniversiteler ve halk topluluklarından artık lütfen ve 
ciddiyetle sorulmalıdır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Muhalefet parti-
si olmanın, muhalefet görevi vermenin, millet tarafından aynen seçilen ço&unluk 
partileri siyasi kaderine, namus, $eref, hak ve hayatına bu derece pervasız saldırılar 
yetkisi verip vermedi&i hususu millî ve namuslu bir perspektifte artık muhasebeye 
ve Allah korkusu olan merkezlerce hesaba alınmalıdır. (A.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar) 47 yılını dolduran Cumhuriyet hayatımızın ilk 27 yılı sükûnet devresi-
dir. Bu mâzi ça&ını, huzur ve refahtan gelen bir sükûnet ça&ı halinde de&il, bitkin-
likten, fakrü zaruretten, açlıktan, i$sizlikten, ilgisizlikten, kamçı, tethi$, korku, bit, 
hastalık ve mer’î kanunlardan gelen maddî hicranları ve otoriteye dayalı tek parti 
ölü gidi$atının tabiî sonucu bir ça& olarak kabul ve izaha ba&lamak yerinde olur. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) "imdi Atatürk Devlet Reisi idi. Hizmetin ba$ında 
$efiniz vardı.

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Siz de onun mahsulüsünüz.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Hiç lâf atmayın rica ederim, polemi&e lüzum 
yok, a$ikâr $eyler arz ediyorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler)



BA$KAN — Muhterem senatörler, sayın hatip haklıdır.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Neresinde?

BA$KAN — Sata$mayınız?

RIZA I$ITAN (Samsun) — Hangi kısımda? 

BA$KAN — Sata$mayınız efendim? 

RIZA I$ITAN (Samsun) — Haklıdır, diyorsunuz.

BA$KAN — Sata$mayınız efendim. Sata$ma hususunda haklıdırlar.

RIZA I$ITAN (Samsun) — Siz hakkı nereden takdir ediyorsunuz? (A.P. sıra-
larından “aya#a kalk da konu"” sesleri)

Z"YA TERMEN (Devamla) — Sayın Ba$kan ehemmiyeti yok.

BA$KAN — Müsaade ediniz Sayın Termen, müsaade ediniz.

Muhterem senatörler, !çtüzük madde 62 “Genel Kurulda söz kesmek, $ahsi-
yatla u&ra$mak ve düzeni bozacak gösterilerde bulunmak yasaktır” Bu bakımdan...

RIZA I$ITAN (Samsun) — "ahsiyatla u&ra$an kendileri.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Siz, Demirel’le u&ra$ırken $ahsiyatla de&il de, 
!nönü mü $ahsiyatla yani?

BA$KAN — Sayın Termen, buyurunuz (C.H.P. sıralarından gürültüler)

Z"YA TERMEN (Devamla) — Allah, Allah, insaflı olun yahu.

BA$KAN — Sayın Termen, buyurunuz.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Müsaade buyurun arkada$lar, hakikaten kibar 
konu$aca&ım, yapmayın (C.H.P. sıralarından gülü"meler, A.P. sıralarından alkı"lar) 
47 yılını dolduran Cumhuriyet hayatımızın ilk 27 yılı hakkındaki hükümlerimizi 
arz ettik. "imdi, C.H.P. Sözcüsünün kasıtlı hücumlarına e$ anlamda ba$ka bir yön 
sorulmak lâzımdır. Millet ya$antısının tek $ef, tek parti gidi$atından kurtarılarak 
cumhurun iradesine, millet hâkimiyetinin temsil gördü&ü Parlâmento karar ve tak-
dirine teslim olundu&u bu ça&da devlet ve millet gidi$atı, sistemin irade mihengini 
te$kil eden seçimlerle tecelli eden sonuç ve emirlerine e$ ve uygun olarak yürü-
tülmek imkânı içinde midir? Yoksa yürüyor kabul etti&imiz rejim, gayrın hakkına, 
yani milletçe seçilen $u andaki Adalet Partisine, yıllardır rıza göstermemek istiyen 
bir muhalefet anlayı$ında, olumsuz ve kasıtlı, çe$itli tasallutlarla, vaitkâr olmıyan 
tahripçi, yıkıcı, garezkâr iklimlere sürüklenmekte midir? Bu önemli büyük sorunun 
cevabına ko$arken, son yıllar siyasi ya$antımızın objelerinden hareket ederek, hay-
siyetli âdil bir hükme eri$mekte, kanaatimizce, mü$külât çekilmiyecektir.

Derhal ve süratle kaydedilmelidir ki, siyasi ya$antımızı; her gün, her fırsat ve 
vesile ile zehir kılan hâdiseler, yapıcı, adaletli ve samimî bir muhalefet anlayı$ına; 
Batılı üslûplarda, millî huzur ve mutlulu&a yardım eli uzatmamakta, devamlı ıs-
rar ve inat sahibi sayın muhalefetten gelmektedir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) 



Çünkü, bir iktidarın sükûnet ve istikrar yaratabilmek i$tiyakından ba$ka hiçbir ga-
yesi bulunmadı&ı, memleket havasını teneffüs edilmez $ekillere ula$tırmak istedi-
&i, bir iddia olarak, $ayanı müdafaa $ekilde izaha götürülemez. Ülkelerde saadet, 
kanun ve nizam sevgisi ile do&ar. Rejim gereklerine, rejimin seçim sonuçlarına, 
müesseselerin, müessesele$en hükümetlerin âdil murakabeleri esas alınmalarına, 
bencillik, karamsarlık, yıkıcılıktan uzak tutumların pe$inen reddi ile girilmek ve 
haysiyetli memleket severli&e yönelmek, iktidarlardan önce, sadece muhalefetlere 
has ve ait ba$lıca tutumdur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Üzülerek arz edelim ki, 
iktidar muhalefet ili$kilerimizin yürütülü$ünde, olumsuz ve çok sert tezahürlere 
20 yıldan beri e$ ya$atılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın yetkilileri, mu-
rakabenin bir idare yetkisi demek oldu&u zehabı içinde, memleket idaresine me-
mur edilen ve kendisine sadece kanun ve nizamlar do&rultusunda murakabe görevi 
milletçe tanınan kâffe alanlarda, idarenin tüm memleket meselelerinin kumanda 
mihrakının, sadece kendilerince temsil olunmakta oldu&unun inancı içindedirler. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Aziz arkada$larım, bu analiz ve açıklamalar, artık uyanan ve 25 yıla ula$an rejim 
münaka$alarımız dolayısiyle bilgi ve mantı&ı tamamiyle geni$liyen, aziz milletimi-
ze $ikâyetinizi fiilen sunmak içindir. Seçilenin yetkilerini kaale almıyarak, seçilmi-
yenin hâkimiyet kurmasına imkân tanıyan tek dünya devleti gösterilemez. Bir aylık 
$u son siyasi düzeyde Anayasa gereklerinin dahi kenara itilmesini öngören garip 
muhalefet teklif ve tehditleri hayatını milletçe ya$adık. Azınlık lideri, 5 milyon oy 
sahibi bir iktidar partisinin kendi çerçevesindeki liderlik görevine ve Anayasa gere&i 
olan Ba$bakanlık görevi verme kanuni hakkına “hayır” diyebilmenin taze ve garip 
cesaretine girmi$tir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Adalet Partisi, hak ve fikriyatı 
aleyhine her fırsat zuhurunda, ilmin ve mantı&ın ate$li sözcüleri kesilen bâzı kesim 
profesörleri, Ba$bakanlık görevinin ekseriyet partisi liderine has ve müteveccih bir 
görev oldu&u istikametinde, uyarıcı tek satır yazı yazmak medenili&inde, cesaret-
lerini ve güvenlerini bu tarihte ortaya koyamamı$lardır. (A.P. sıralarından “bravo” 
sesleri) Esefle tekrar olunmalıdır ki, memleketimizde kanun gereklerine saygıdan 
ziyade, his, faydacılık ve partizanlık sonuçları hâkim ve caridir. Ve memleket mü-
nevverlerinin ekseriyeti, “köy senin ise $eyh Mehmet a&anın” anlayı$ına, maalesef 
rejime hizmet getirmiyen anlamlarda alkı$ tutmaktadırlar. Üzüntülerimizin derin, 
fakat kadro ve kanun anlayı$ımızın kararlı ve sa&lam bulundu&u belirtilmelidir ve 
arkamızda millet bulundu&u sürece, gidi$at aksaklıklarına önem tanımadan görev 
vermekte haklı ısrar ve inatlar içindeyiz. Çünkü, içinde ya$adı&ımız rejimde kuvvet 
ve hak, sadece millettedir ve onda tecelli kaydeder. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Çok de&erli arkada$larım, maruzatımın bu bölüme kadar ki özünde rejim me-
selemizle ilgili genel tahlillerin ve gidi$at $ikâyetlerimizin seçik meseleleri yer al-
mı$tır. Konu$mamın bundan sonraki kesimleri, yeni hükümet programı dolayısiyle 
Yüce Heyetinize geni$ ve fütursuz tenkidler sunan muhalefet partili sayın sözcü 
arkada$larımızca öne sürülen fikirlerin tahlil ve tartı$malarını kapsıyacaktır.



!lk olarak, tetkike aldı&ı her konu üzerinde, geni$ tahsislere giri$ilmesi zaru-
retti do&mu$ bulunan, Sayın Hıfzı O&uz Bekata arkada$ımızın beyanlarını ele$tir-
mek arzusundayım. Tebarüz ettirilmeli ve itiraf olunmalıdır ki Sayın Bekata arka-
da$ımızın program üzerindeki grup tenkitlerinden, olumlu ve yeni ajanlarda net 
ve fayda sa&layıcı sözler tesbit edebilmi$ de&iliz. Sayın anamuhalefet partimizin 
sayın sözcüsü; bugünkü uzun ve acı lütuflariyle, Senato zabıtları tarihimize eski ve 
heyecansız, bildi&imiz konuları tekrarca getirmi$leridir ki biz de bizzarure ve nâçar 
aynı paralelde yol almak mahkûmiyetini ya$ıyaca&ız. Bundan sonraki mâruzâtımın 
daha çevik bir üslup ortaya koyabilmesini teminen irticalen devam edece&imi arz 
ve ifade etmek isterim.

Sayın Hıfzı O&uz Bekata, “Bugün dünyada, parlak söylevlerle devlet idare et-
mek imkânı kalmamı$tır” diyerek, Adalet Partisi iktidarının millete müteveccih bir 
siyasi aldatmaca içinde bulundu&u ima eder $ekilde, sarih, ithamkâr bir fikir ortaya 
koymu$lardır. Beyanlarının sonunda, “içeride ve dı$arıda Demirel Hükümetine gü-
vensizlik ba$ladı&ını” ilân etmi$lerdir. Bu güvensizlik, benim kanaatimce 20 yıldan 
beri tanıdı&ım Sayın Sözcü Hıfzı O&uz beyin, do&u$tan gelen karamsar mizacının 
hükmüdür. Bir hükümet ki, teslim aldı&ı maddi seviyeleri, çimento sanayiinde 2 
misline, azot sanayiinde 2 misline, kâ&ıt endüstrisinde iki misline, çelik sanayiinde 
üç misline çıkarıp ve bu hükümetin bu maddi ba$arılarından hiç söz açmadan, me-
$aleleri Türkiye’deki siyaset atmosferinin daha da bulanmasını teminen, imakâr, 
telhimkâr, zaman zaman zehir kadar acı zaman zaman hiç ok$amaz anlamda, esa-
sen böyle bir temayül sahibi görmemekteyiz. Zaman zaman tehvin edici imkânlarla 
meseleleri izaha ba&lıyan Sayın Bekata, bugünkü konu$masiyle demokratik tari-
himize; günlerden beri kan a&lıyan Türk Cemiyetinde, hükümet bekliyen umumi 
efkârın yardımcısı olan anlamda, tek bir kelime ve satı$ söylememi$ bir büyük ve 
anamuhalefet partisinin sözcüsü olarak yakını$tır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Güvensizlik, Bekata beyin iradesinde de&ildir. Güvensizlik daha mürekkebi ku-
rumamı$ anlamda 4 ay önce Türk Milletinin önüne çıkan siyasi partilerin, güvende 
veya güvensizliklerde aldıkları puanlarla hafızalarımızda ve tarih sicillerinizdedir. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Güven konusunu, kendi arkada$larımızdan gelen 
sebeplerle ve bir $eref meselesi addederek; hukukî hiçbir anlam ifade etmemesine 
ra&men, batılı anlamda nazik bir demokratik nüans telâkki eyliyerek, istifayı zaruri 
netice ilan eden Sayın Ba$bakanın itimadı ile alâkalı, bugünkü müzakerelerde, ona 
bu yönden te$ekkür etmek, hattâ memleketin Hükümetsizlikten ıstırap çekti&ini 
de nakil ve izah ederek, “kurulmasına canı gönülden beyaz oy veririz ama pren-
siplerimizde büyük ayrılık vardır, sizi be&enmemekteyiz, size kırmızı oy verece&iz” 
$eklinde bir izaha götürmek, tabiî ve Avrupai mâna iken, Sayın Bekata, dü$enin de 
ölmesini temin edici anlamda sert beyana girmi$tir ki, ben 20 yıllık çok tecrübeli 
arkada$ımın bugünkü gaddar üslûbuna, hakikaten, esef duyguları içinde $ahidol-
dum ve üzgünlük kaydettim.

HAL"L GÖRAL (Aydın) — Çok mühimdi.



Z"YA TERMEN (Devamla) — Benim beyanım mühimdir. Çünkü, sizin namı-
nıza konu$an Sayın Bekata’nın beyanını mühimsiyorum. Fakat sizin müdahalenizi, 
tabiatiyle, mühimsemiyorum.

SAFFET URAL (Bursa) — Biz de sizi alkı$lıyoruz beyefendi.

Z"YA TERMEN (Devamla) — “Birbirini kovalıyan hezimetlerin içyüzünü bi-
lenler” yani bizler Hükümetin direnmesine “hayrı” demeliymi$iz. A.P. iktidarının 
birbirini kovalıyan hezimetlerinim neler oldu&u hakkında açıklama yapmaksızın 
tek kelime ile hezimetler silsilesi ifade eylemek ve tersim etmek, politik ve realist 
bir üslûp olamaz. A.P. hezimetlerinin neler oldu&unu muhalefet ciddî muhalefet 
takır, takır, takır maddeler sayarak ortaya kor. “Endüstride bunu yaptınız, Ziraatte 
bunu yaptınız, idarede $unu ba$aramadınız, filân yerde bunu yapamadınız” der. 
Biz, muhalefetten iktidara geldi&imiz günden beri Türk Milletine ve bu beyanımın 
$ayet radyoda aynen verilmesi $ansına eri$irsem, köylülerime $u hususu arz etmek 
istiyorum, Yüce Heyetiniz vasıtası ile; “Muhalefeti, mutlaka rakibi olan iktidarda 
olanı batırıp yerine geçmek sanatı olarak telâkki eden C.H.P. anlayı$ı bu memlekete 
Parlâmento hayatı olarak hizmet getirememektedir. (A.P. sıralarından “bravo” sesle-
ri, alkı"lar)

“Devlet malının kontrolü ile mükellef murakabe kurulu üyelerinin emekliye 
sevk ve nakle tabi tutulmaları, özel kontrolsüzlük ve dikensiz gül bahçesi özleminin 
tedbirleri olarak ortadadır” buyuruyorlar.

Ba$bakanlık Murakabe Kurulunun görevlerini, benden asgari birkaç misli faz-
lasiyle, Sayın Bekata daha iyi bilirler. Hukukçudurlar, o te$ekkülün kurulu$ sebep-
leri Ba$bakanlık namı hesabına Devletin iktisadi te$ebbüs gayretlerinde ekonomik, 
fizibl problemlere ı$ık tutan ilim erbabının oradaki murakabe keyfiyeti hâkimdir ve 
oradaki görev bundan ibarettir.

Buradan sekiz on ki$inin emekliye sevk edilmesi halini, naklini bugün bir me-
sele yapıyor da, kendisi Dâhiliye Vekilli&i zamanında tarafsız valilerin ihtilâl idaresi 
ça&ında getirilmi$ olan bir tansiyonu ihlâl edercesine niçin o valileri atıyor. Biz o 
vakit bunu tabiî bir tatbikat kabul ettik, Hıfzı O&uz Bey zamanındaki, Orhan Özt-
rak zamanındaki konuları büyük anlamda dile getirmedik. Devlet hayatında bazan 
büyük tasfiyeler dahi vücut bulabilir. Ama, bunları partizanlı&a yormak veya bir 
murakabeyi engelleyici hedeflere imale etmek, hatalı bir görü$tür.

Ezcümle; ihtilâli takiben, Devletin en yüksek $ûrasını te$kil eden Devlet 
"ûrasını bir gecede bir talimatla ortadan kaldırıp, ak$am güne$ battıkta eski bir 
$ûra, sabah güne$ do&dukta yani bir $ûra hayatı çizmekte üstat olan anlayı$ da ken-
dilerinin ça&ıdır. Ben, bu nevi tasarruflar da iktidarlarda suç aramanın do&ru olma-
dı&ı kanaatinde olan bir insanım, iktidarlar esasen milletçe bu nevi i$lemlere yetki 
sahibi kılınarak seçilmi$ ki$ileridir.

Ancak, e&er Devlet Murakabe Kurulunun Sayın Süleyman Demirel’in biraderi-
nin Devlet Demiryollarından aldı&ı arsa ile ilgili anlamda o i$e hayır diyen, elveri$-
siz hüküm, hukukî netice koyan hâkimlerin bir nakli hali, bir asli hali, bir emeklili&i 



hali mevcut ve mündemiç ise onun söylenme tarzı daha kibar olmak icabeder. Çün-
kü, bu kibar ifadenin arkasında yine milletçe seçilen A.P. grupunun meseleye, pas 
nazarı ile bakıp ehemmiyet vermiyece&ine inanmak yanlı$ hüküm olur.

Siz, zannediyor musunuz ki 27 Mayıs ihtilâlinin çe$itli güzel yerleri yanın-
da; çirkinlikleri, ayıpları, sevapları ve günahları yanında bilmem nesi bulundu&u 
bir cemiyetin yani Türkiye’yi bir intibaha davet eden bir yakın mazi meselesinin 
içersinden gelmekte de&iliz. Elbette, her $eyin hesabını verebilmenin muktedir bir 
partinin adamları olmamız sıfatımıza ra&men murakabeye mecburuz. Sizi temin 
ederim, bütün imkânlarımla temin etmek isterim, A.P. Grup konu$malarında sanki 
çok çetin bir muhalefet kar$ısında imi$ gibi müzakereler cereyan eder.

Memleketimiz, müterakki anlamlara girmi$tir. Bir parmak i$areti ile 
Avusturya’yı i$gal eden Hitler orduları anlayı$ı misâli, bir Fa$ist nizam veya bil-
mem filânın böyle olsun demesi ile hayır diyebilmiyen bir grup tasavvur olunamaz. 
Kıymetli partinizin bünyesinden çok kıymetli G.P.’li arkada$larımızın çıkı$ındaki 
sır da $u izahıma muvazi en güzel ve en yakın misâldir.

SAFFET URAL (Bursa) — Re$at Özarda ile Ekmel Çetinel’i de anlatırsan iyi 
olur. (A.P. sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Muhterem senatörler, müzakerelerin selâmeti için kar$ılıklı ko-
nu$mamanızı istirham ediyorum, efendim.

Sayın Termen, buyurunuz efendim.

Z"YA TERMEN (Devamla) — !kili anla$maların son tadilinin Meclislere geti-
rilmemesi hâdisesini, bir Anayasa ihlâli meselesi olarak izaha götürdüler.

"u esas temayı hatırımızdan asla çıkartmamak lâzımdır. Bir Anayasa Mahke-
mesinin var oldu&u ülkede Anayasa ile ilgili tatbikat hatalarının düzeltilmesi kadar 
tabiî sonuç tasavvur edilemez.

A.P. iktidarı, memleketin mahrem problemlerinin umumi efkâra duyurulma-
masını teminen gizli bir toplantı yapmanın ricasını de&erli partiniz idarecilerine 
ula$tırdı&ında, en yetkili mercileriniz gizli bir toplantının yapılmasında isabet var-
dır buyururcasına muvafakat göstermi$ bulunmakta. Bu muvafakattan sonra bu 
gizlili&i milletten saklanan bir gizlilik halinde ve ezcümle; Milletten saklanan bu 
gizlilikte millete ilân mecburiyetinde bulundu&umuz “fahi$, hatalarınız vardır” der-
cesine bu kürsülere malzeme getirmek do&ru hareket de&ildir. Her konuda samimî 
olmanın yoluna, lütfen, cümlemiz girmeliyiz.

Kıbrıs konusunda A.P. iktidarının icraatını $iddetle ve çe$itli tahriflere daya-
narak cerhetmek istiyen Sayın Bekata’ya 1964 ve 1965 kendi iktidarı zamanındaki 
memleketin mâruz kaldı&ı Kıbrıs politikası hakikati ile mukayeseye gitmesini tav-
siye edece&im.

Rauf Denkta$ Beyin beyanlarını bugün bu kürsülerde Sayın Bekata yanlı$ izah 
etmi$lerdir. Ayrıca, bu istikamette Sayın Yıldız da yanlı$ bir beyana girmi$lerdir.



Hükümetin Kıbrıs mevzuunda yanlı$ yolda, ilgisiz yolda bulundu&unu beyan 
eyliyen iki muhalefet sözcüsü arkada$ımız, elimizdeki bugünkü gazetelerde Kıbrıs’a 
avdet eden Rauf Denkta$ in beyanlarındaki mânaya göz gezdirmi$ olsalardı, bu ga-
zeteyi bizim de okuyaca&ımız dü$üncesi ile bu kürsüden bugün Rauf Denkta$ Beyin 
a&zından çıkanların 180 derece hilâfında bir beyanda bulunmazlardı.

Bakınız, Sayın Denkta$; “Kıbrıs dâvası 1963 yılından bu yana en olumlu yola 
girmi$tir,” diyorlar ki, 1963 yılı, banyo küvetlerinde masum Türk çocuklarının ve 
bir günde yirmi küsur ki$inin öldürüldü&ü tarihlerdir. Bu, Rum tedhi$ine sebebiyet 
veren hâdisenin özü ise, 1864 yılında Senatör olup, ilk defa bu kürsüye çıktı&ım 
zaman yaptı&ım bir konu$mamdaki temamda da arz etti&im gibi, “Kıbrıs politika-
sı ürerinde Türk Hükümeti ne dü$ünmektedir? !stiklâl Harbinin galip Kumandanı 
!smet Pa$a Ba$bakandır. Dâhilde iktidarı sarsaktır. Bu ça& içinde ben !nönü Hü-
kümetinin Kıbrıs’a çetin ve maddi bir müdahale yapamıyaca&ını hükmediyorum.” 
deyip de, Grivas’ın yardımından, EOKA’cıların tazyikinden, mahallî Rumların ted-
hi$e sevk olunmaları hâdisesine öncülük eden ara problem 1964’te arz etti&im gibi 
bedeli en a$a&ı 50-100 milyon liralık bir espiyonaj de&eri ta$ıyan Sayın !nönü’nün 
gafil bir beyanı ortaya koymu$ ve bu hâdisenin öncülü&ünü bu beyan ortaya çı-
karmı$tır. O beyan $udur: “Benim aklım var, çizme giymem.” demi$tir. Bu beyanın 
Yunan-Türk münasebetlerinde Kıbrıs meselesi üzerindeki o ça&daki de&eri, hariku-
lade yüksek bir espiyonaj de&eridir. Bunu Orman Çiftli&inde, çamlıkta hava alma 
gezisi yaparken, o tarihin Ba$bakanı olarak Sayın !nönü rahatça a&zından kaçır-
mı$tır. Ve bu hâdiseden 13 gün sonra tedhi$ ba$lamı$tır. "imdi, 1963’te $artlar bu, 
1964’te $artlar a&ır, 1965’te a&ır. Fakat buyurunuz bir beyanı:

“Dün, Kıbrıs’a hareketi sırasında bir gazeteci Sayın Rauf Denkta$’a, Kıbrıs me-
selesi bitmi$tir, deniyor, bu hususta ne dü$ünüyorsunuz?” sorusunu sormu$tur. 
Sayın Denkta$’ın cevabı da $u olmu$tur:

“Ada’da 10 bin Yunan askeri varken, - 1963-1964’te biz de aynı $ekilde dü$ü-
nüyorduk. Ancak, sonraki inki$aflar ve geli$meler, bu dü$üncelerin tamamen yanlı$ 
oldu&unu gösterir.”

Bir politika muvaffakiyetini, Kıbrıs konusu üzerindeki millî bir ideali karamsar 
adeseden tanıtmakta ve Hükümeti tenkid edebilme pahasına bu kürsülerde Kıbrıs 
konusu üzerinde Hükümetin, gayet mevcudolsa dahi, aczini ilân eylemekte hangi 
vatanperver ve faydacı duygu vardır? Bunu anlamaya imkân yoktur, arkada$larım. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

Kıbrıs dâvasının kaybedildi&i, böyle bir dâvanın artık mevcudolmadı&ı yolun-
daki söylenti ve haberlerle ilgili bir soruya Denkta$’ın verdi&i cevabı $imdi okuduk; 
“1963’ten bu yana en olumlu bir safhaya girilmi$tir. Kıbrıs dâvası bu dâvaya gere-
ken ilgiyi göstermeye devam eder, geli$meler kar$ısında gerekeni süratle yaparak 
durumumuzu muhafaza ve takviye edersek, dâvanın kaybedilmesine imkân yok-
tur.”



Öte yandan C.H.P. Genel Ba$kanı Sayın !nönü bir süre önce verdi&i demeçte 
“Dı$i$leri Bakanlı&ının yanlı$ tutumu dolayısiyle Kıbrıs dâvasının kaybedildi&ini, 
böyle bir dâvanın artık mevcudolmadı&ını” öne sürmü$tür. Meclisde Hükümet 
programını grup adına tenkid ederken de aynı iddiayı dün tekrarlamı$tır. Kıbrıs 
Türk Cemaati Meclisi Ba$kanı Rauf Denkta$’ın: “Kıbrıs dâvasının kaybedilmesine 
imkân ve ihtimal yoktur.” $eklindeki sözleri !nönü’nün iddiasını dolaylı olarak tek-
zibetmi$tir.” Bu haber bugünkü Zafer Gazetesinde çıkan bir yorumdan ibarettir.

Kıbrıs konusu üzerinde, daha bâzı yönlere temas etmek istedi&imden dolayı 
fazla e&ilmiyece&im. Gerekirse, Sayın Ba$bakanımız görevleri icabı ve hattâ gere-
kirse Sayın Hariciye Bakanımız görevleri icabı Yüce Senatoyu muhalefetten gelecek 
istikâmette tenvire te$ebbüs edebilirler. Fakat ben asıl bu konularla ilgili ba$ka bir 
meseleyi arz ve ifadeye çalı$mak istiyorum.

Avrupa Toplulukları Komisyonunun Brüksel’de bir Ba$kanlı&ı var. Avrupa’daki 
bütün Devletlerin temsilcisi olan bu te$ekkülün muavini Doktor S.L. Manshoft - 
Hollândalı bir büyük zat - Türkiye’de Milliyet Gazetesinde, Ortak Pazar ve di&er 
Avrupa ili$kileri konumuzda Türkiye’nin batık bir Devlet, Türkiye’nin ekonomik 
peri$anlıklar içinde yüzen, olumsuz ve bu nevi te$ekküllere girse de girmese de 
ehemmiyet ifade etmeyen bir mânaya sahip ve malik bir Devlet oldu&u kanaatinde 
oldu&una dair bir Türk, - her halde haysiyetli bir Türk’tür. “Manshoft’la konu$tum, 
bana bu olumsuz doneleri verdi, ben de Milliyet Gazetesinde bunları ne$rediyorum. 
Ey ahali, beni okuyunuz, Türkiye’miz hangi ça&da, hangi $artlar içindedir, i$ ba$ın-
daki Hükümet ne mertebededir, Türkiye’nin facia ifade eden gereklerini ö&reniniz” 
diye Milliyet’te yazı yazıyor. Bu yazı, akıllı merkezlerce bu Manshoft denilen zata 
gönderiliyor, adamca&ız okudukta, Milliyet Gazetesine; $imdi takdim edece&im, 
mektubu yazıyor. Bu vesika ile Yüce Heyetinize arz etmek istedi&im konu $udur:

Biz, 1956 yılında Hürriyet Partisini kurmaya do&ru giderken, partimiz içinde 
birtakım olumsuzluk ifade eden bölgevî meseleleri ba$kakıncı yapmanın fayda ge-
tirmiyece&ini görerek, partiyi idare edenlerle mücadelemizde elimize geçirme gaye-
siyle birtakım maksatlı meselelere girmi$iz. Ama, ben o giren ekipten de&ilim, bu 
ekibin kurdu&u partinin sonraki müntesiplerindenim. !dealleri vardı, iyi fikirleri 
vardı, kadrosu haysiyetli idi. Fakat, bu partinin Demokrat Parti içinde zuhurunu 
vesile bilen yan ve ba$ka partiler Demokrat Parti içindeki hufreyi geni$letmenin 
korkunç entriklerine girmi$lerdir. !$te bir tane misal:

Bir gece, ben kürsüye çıkmak üzereyim, elime bir Belçika gazetesinde Allah, 
bin kere rahmet eylesin - merhum Fatin Rü$tü Zorlu’nun “Komisyoncu Zorlu” ha-
linde gösteren Fransızca bir gazeteyi verdiler. Bu, büyük trajlı bir Belçika gazetesi 
idi. Belli kâ&ıdından, baskısından ve her $eyinden belli. Biz kalktık gece bu belge-
ye istinaden Demokrat Partinin merhum liderini ala$a&ı eden fevkalâde a&ır bir 
konu$ma yaptık ve Hükümeti devirdik. Fakat, bu hâdiseden altı gün sonra beni 
Belçika Sefareti ça&ırarak; “Elinizdeki o gazete sahtedir. Sayın Hariciye Vekiliniz 
hakkında Belçika hudutları içinde böyle bir haberin çıkmasına imkân yoktur. Bunu 
Türkiye’deki muzir mahreçler icadeder, orada mürettibe, kâ&ıt bobininde son kalan 



bo$ on taneye, be$ on bin, yüz bin lira vererek bir foto&raf ve bir kli$e atlatarak bu 
$ekilde baskılar yaparlar. Biz bu hâdiseyi size açıklamak isteriz.” dedi. Biz...

HAL"L GORAL (Aydın) — Biz de inandık tabiî...

Z"YA TERMEN (Devamla) — Canım, itimadetmezsiniz, $imdi Doktor 
Manshott’un okudu&um kâ&ıdında da inanmazsınız. Ama, hiç olmazsa lütfedin de, 
büyük bir gazeteci olarak Sayın Abdi !pekçi’ye inanın. Ona yollanmı$tır, o da bize 
vermi$tir. "imdi, inanacak mısınız? !nanın Beyefendi, inanın.

HAL"L GORAL (Aydın) — Hangi beyanınıza inanaca&ız?

Z"YA TERMEN (Devamla) — "imdi, sizin beyanlarınız vesikasız beyandır, 
inanın i$te. Bir büyük gazeteci Abdi !pekçi Menshoft gibi Avrupa Birli&i Derne&i-
nin ikinci Ba$kanı, Türk Devletini, Türk halkını büyük centilmenlik anlayı$ı içinde 
uyarmak üzere imzası ile mektup yolluyor... E, buna da inanmazsanız? Bunun ceva-
bı, sizin liderlerinizin kararında görülür.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Tamam, onu söylüyoruz, aynı Abdi 
!pekçi bunu nasıl yayınlamı$tır?

BA$KAN — Sayın Termen devam ediniz, lütfen.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Ba$üstüne efendim.

“Gazeteniz Milliyetin 7 "ubat 1970 tarihlî nüshasında (Ye$il Hafta) sırasında 
muhabirlerinizden biri olan Bay Kâmil Yaman ile güya yapmı$ oldu&u bir görü$me-
yi açıklıyan bir makalenin yayınlanmı$ oldu&unu büyük bir hayret ile ö&rendim. 
Hiçbir Türk gazetecisi ile görü$me yapmadı&ım ve Bay Yaman’ı da hiç tanımadı&ım 
hususunda sizi temin edebilirim. Bu konuda cereyan edenleri bilmemekle bera-
ber, kanaatimce, tamamen saçma olan bir makaleyi yayınladı&ınızdan dolayı size 
hayretimi, bildirmek isterim. Dolayısiyle ili$ik beyana yayınınızın göze çarpan bir 
kısmında yer vermenizi rica edece&im. Türkiye ile toplulu&umuz ve özellikle komis-
yonumuz arasında mevcut iyi ve geli$mi$ münasebetlerin uydurma yazılar ile bu-
landırılmamasını temenniye $ayan buluyorum. Bay Yaman’ın bu mesele hakkında 
bana özürlerini bildirmek üzere benimle önceden temas kurarak Brüksel’e gelme-
sini kendisinden rica etmekle beni çok müte$ekkir kılmı$ olacaksınız”. Bu son hü-
küm, bir Avrupai anlam. Bunu, Milliyet gazetesine, Bay Abdi !pekçi’nin dikkatine 
olmak üzere Nuru Osmaniye Caddesi No. 67 !stanbul - Türkiye adresine, Avrupa 
Toplulukları Komisyonu Ba$kanı Hollandalı Doktor S.L. Manshott göndermi$tir. 
Fakat bu mektubun Milliyette yayınlanmasının faydasından önce bu mektubun 
yazılmasına sebebiyet veren Türkiye’nin olumsuz iktisadi dı$ de&erler içinde çır-
pındı&ını yazan, o Türk muhabirin beyanındaki hikmete ermek ve onun tahliline 
yönelmek Parlâmento için vazifedir. Ve bu nevi hareketlerden hüküm çıkarmak da 
sayın arkada$ımız için görevdir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Kıbrıs konusunda Adalet Partisi !ktidarı büyük hizmetler getirmi$tir. Adadaki 
Yunan askerinin çıkması zorunlu&unu öne süren anlayı$ Adalet Partisinin Kıbrıs 
konusundaki en büyük ba$arısıdır.



HÜSEY"N ÖZTÜRK (Sivas) — Dilim, dilim toprakları tükenmi$tir.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Ayrıca, Kıbrıs konusunda, Kıbrıs’taki yurtda$-
larımızın kendilerini yıllardan beri vahim $artlara ra&men ayakta tutabilmelerinin 
özünde de yine bir ba$ka Hükümetin gizli ve ba$arılı gayretleri yatar.

1964’teki konu$mamda aynen söylemi$tim. "u Kıbrıs konusu münasebetiyle 
tekrar etmeliyim. 1960-1963 arasında Kıbrıslı liderler, vâki ziyaretlerimizde, bize 
defaatle ifade ettiler. Türk hükümetleri 1960-1963 yılları arasında Kıbrıs bir okka 
tendürdiyot dahi göndermemi$tir. Ama, 27 Mayıs !htilâlinin 27 numaralı dosyasın-
da: “Halkı silahlandırmak için Kırıkkale mamulü silâhların Demokrat Partililere ve-
rilmesi, Ziraat Bakanlı&ının domuz öldürmek için tüfeklerin namlusunun temizlen-
mesi için Makina ve Kimyada imza olunan hâ$âların, halkı $i$lemek, Vatan Cephesi 
müntesipleri tarafından muhalefeti öldürmeye matuf mânada imal olunup, da&ıtıl-
dı&ı” dosyası altından, o tarih hükümetince Kızılay malzemeleri arasında, en geni$ 
anlamda, yüzlerce makinalı tüfek, cephane, mühimmat, ilâç, ve her nev’i malzeme 
gönderildi&i anla$ılarak, artık modası geçmi$ bir konu olması bakımından rahatça 
söylüyoruz. Kaldı ki, 1964 beyanlarında bunları aynen yaptım. Tekrar ediyorum 
ki, Kıbrıs’ın ayakta kalmasının özlerini, ba$ka yönlerden helak etti&imiz Demok-
rat Parti hükümeti anlayı$ı ortaya koymu$tur. Ve 1963’den sonraki hükümetler de 
ezcümle bir yıl kadar Sayın !nönü hükümeti ve ondan sonra bilhassa Adalet Partisi 
Hükümeti Kıbrıs’ın en mühim meselelerine büyük ve resmen yardım katan anlam-
lara girebilmi$tir, Bunlar, maddi yardımlardır. "u anda müzakerelerin devam etti&i 
konuyu tabiî kar$ılamak lâzımdır. Kaybolan bir $ey yok. Bilâkis oradaki Türk’ü taz-
yik ve tehdideden maddi kuvvet, Adalet Partisi iktidarının iradesi ile, politikası ile 
adadan Yunanistan’a iade görmü$tür. Bu ba$larıdır. Bundan sonraki konular ye$il 
çuhalı masa üzerinde hallolunacak meselelerdir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Burada hangi neticelere gidece&imizin $üphesine sayın muhalefet girmemeli-
dir. Elbette girmez. Girmemesi icabeder. Çünkü millet tarafından bu devletin men-
faatlerini idare ile vazifeli Adalet Partisi kendi inisiyatifi, kendi takdiri içinde olan 
meselelerde kendi gücünü i$letmeye çalı$acaktır. Mü$kilâtını hissetti&i anda da, 
en tabiî demokratik gerek halinde, di&er siyasi partilerin bu konulardaki fikirlerini 
ve mütalâalarını almak ricası ile kendilerine ba$vuracaktır. Bundan tabiî bir gerek 
yoktur. Askıda bulunan millî meseleleri tahribedici yönlere kürsüde biraz daha ge-
ni$ fikir sunabilmek u&runa ve pahasına temas etmenin mazarratını bu suretle bir 
defa daha arz ve ifade etmek istemekteyim.

Çok de&erli arkada$larım, Sayın Demirel Hükümetine sarsılmı$ bir itimat ile 
bakaca&ını, bir ticari kredi meselesinden hareket ile, imâen ortaya koyan ve hü-
kümeti çetin meselelerin bekledi&ini izaha götüren Sayın Bekata ve bu vadide çok 
daha uzun paragraflar hediye etmek temayülünü gösteren Sayın Yıldız, bugünkü 
müzakerelerde demokratik gidi$atın tabiî haklarından olan bir meseleyi kürsüye 
getirmi$lerdir. Ama, meseleye dozunda ve hakkı kadar e&ilme göstermenin takdiri-
ne, benim ölçümle, girmemi$lerdir, girememi$lerdir.



Adalet Partisi Grupunda, Sayın Ba$bakan’a bu meselenin süratle hallolunma-
sı dile&ini bir Adalet Partili insan olarak bundan bilmem kaç gün evvel bir grup 
toplantısında ben rica ettim ve sordum. “Siz Adalet Partisinin Genel Ba$kanısı-
nız. Hükümetin ba$ısınız. Tarih seyrinde, tarih huzurunda milletçe itibara hedef 
aldı&ımız de&erli bir arkada$ımızsınız. Bu konunun izahını grupa yapmalısınız ve 
meselelerin hacmini grup bilgisine, lütfedip, sunmalısınız” dedim. Sayın Ba$bakan 
hayatında pek az insanda gördü&üm bir heyecan, mahfiyet, inkisar ve üzüntü duy-
gusu içinde o gün cümlenizce seyredilen, dinlenen bir konu$ma yaptılar, “insanla-
rın karde$lerinin tüccar olmasına veya olmamasına, Ba$bakan oldu&u tarihte, hük-
metmek imkânından mahrumiyet hali a$ikârdır” dedi. Ve “ben karde$lerimin hangi 
cins ticaret yaptı&ını dahi bilmiyen bir Ba$bakanım. Ve ben 90 milyon Tl.lık Devlet 
ihalelerini Ba$bakanlık görevinin teveccühü sıralarında uhdesinde bulunduran bir 
mühendis tüccar olmam anında, asgari 10 milyonluk kârı reddederek Adalet Par-
tisinin iktidara gelmesi ile muvazi anlamdaki müstakbel hizmetleri hatırlıyarak 50 
milyonluk taahhütlerimi bir çırpıda, 10 milyonluk kâr va’dinin anlamına ra&men, 
reddedip 1.140 liraya Ba$bakanlık yapmaya rıza gösteren bir adamım, benim ihtira-
sım para de&ildir, hizmettir. Ben, genç adamım, Anadolu çocu&uyum, milletçe sevi-
len, tutulan bir siyasi partiye Genel Ba$kan olmu$um. Benim için en büyük servet, 
milyonlar budur.” dediler.

"imdi, yapılan gayri resmî tetkikatta, Türkiye bankacılık sisteminin gayet 
mâkul ve Avrupai bankacılık usullerine uygun mânada yürütmekte oldu&u neticesi 
ortaya çıktı. Türkiye’de zirai krediler olarak bir banka, ticari krediyi de bir miktar 
eklemek suretiyle, o ayrı bir miktardır, 12 milyar lirayı Anadolu’ya çiftçiye da&ıtı-
yor. Türkiye’de Ziraat Bankasının dı$ında 10 banka Türkiye’deki 300 binden fazla 
müseccel tüccara 14 milyar hacmında kredi veriyor 300 bin Türk tüccarından takri-
ben 214 adedi gayri resmî rakamdır fakat büyük firmaların sermaye kapasiteleri yıl 
içinde ithalât, ihracat sirkülasyonları dereceleri ve muhtelif bankalarla yaptıkları 
ceman vâkı krediler de 214 Türk tüccarının isim zikredemiyece&im, bir nevi te$hir 
olur, ticaret için bu, çok ayıp unsurdur, Parlamenterlerin buna hakkı yoktur, mazur 
görünüz 214 tüccarın 10 milyondan yukarıki miktarlar üzerinden Türkiye bankala-
rında krediler tedarik ettikleri a$ikâr olmu$tur.

"imdi, Türkiye’de 214 ki$inin 10 milyonluk kredi hacmına ula$abilmesi ticari 
imkânının gereklerinde Sayın Ba$bakanın karde$lerinin Türkiye’de 19 milyon lira 
almaları, $art olan demokratik düzende, hele hele Türkiye’de sosyalist mihrakların 
canavar gibi mevzu aradıkları bu ülkede bu miktar para almanın bir a&abeysine mü-
teveccih ve a&abeysinden çok milletin büyük ümidini anlayan, kapsıyan Adalet Par-
tisine müteveccih bir zarar getirebilece&ini Ba$bakanın karde$i, Avrupalı anlamda 
dü$ünemezdi. Bunu lütfen takdir edelim. Adam, mektep kurmu$, her yıl 14 milyon 
lira mektepten geliyor, 3 ayda bir gelen taksit miktarı 6-7 milyon liradır. Talebelerin 
velilerinden gelen 3 aylık bonoları bankaya götürüyor, ay gelince ö&retmen maa$ı, 
kalorifer masrafı, lâboratuvar gideri vesaire olarak da bunu paraya tebdil edip har-
cıyor. E&er Sayın Demirel’in tüccar olan karde$leri, Demirel’in müzahareti ile bir 



imkâna kavu$mu$larsa bu Sayın Demirel’in elbetteki sırtında, grupta da arz etti&im 
gibi, ebedî bir kambur mevzuu olur. Ama, Sayın Demirel karde$lerinin ticari i$le-
riyle ilgilenmiyen, meselelere, ba$ka yönlerde, millet hizmetlerinde gayret ekleyen 
bir insan olarak vâki kredinin ilânından sonra ıttılaına girdi&ini bize söylemi$tir ki, 
Sayın Ba$bakan’ın bir telefonu dâhi bir bankaya etmedi&inin inancını hepimiz ta-
$ıyoruz. Velhâsıl bu kredi meselesini, $ayet bu kredi meselesini, demokratik düzen-
de basın yolu ile de&erlerin muhalif santraller tarafından tahribini hedef alınması 
halini ele alırsak, devri sabık yaratmıyaca&ız inanı$ında olan faraza Adalet Partisi 
!ktidarı da buna mümasil anlamda, müvazi anlamda maziye dönüp birtakım çok 
vah$i kredilerin, ticaretlerin ve servetlerin alındı&ına ve verildi&ine dair net dos-
yalar oraya koyabilme imkânına girmek istiyebilir. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

RIZA I$ITAN (Samsun) — Muhasebesini yapmamı$sınız, o halde vazifenizi 
de yapmamı$sınız.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Benim nâçiz kanaatim, bir muhasebe de&il. Be-
nim nâçiz kanaatim ve hükmüm $u andaki sözcü sıfatımla $udur:

Türkiye’de, meseleleri politikaya götürürken hücum edece&imiz hedefleri, $ah-
siyetleri seçerken eh... Artık, Allah rızası için, birazda Allâhtan korkalım.

Süleyman Beyin 50 milyonu el tersi ile reddetti&i hâdiseli hakikat, noter za-
bıtlarında, Bakanlıklar dosyalarında a$ikâr, ondan sonra Süleyman Bey telefonla 
karde$ine kredi almak halini ihtiyar edecek bir insan derecesine indirilemez. Bu 
güzel ve asil davranı$ın ve muhasebenin, sayın muhalefetimiz olarak içine giril-
mesinde rejim yönünden, memleketimiz yönünden fayda vardır. Kaldı ki, biz 86 
ya$ına gelmesine ra&men çok büyük faziletin, natıkanın ve devlet anlayı$ının içinde 
olan sizin sayın Genel Ba$kanınıza nasıl tecrübenin adamı, memleketin teminatı 
diye, samimî candan bakıyorsak, buna inanınız evlâtlarımın üzerine yemin ederim, 
ekseri duygular budur.

MEBRURE AKSOLEY ("stanbul) — Daha demin söyledin.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Ama; sizin de, bizim genç, birtakım meseleleri 
el tersi ile atıp memleket hizmetine kispetini giyip çıkmı$ olan tertemiz bir Anadolu 
çocu&unu, mühendis olan, ihtiraslardan uzak bulunan tabiatına hürmeten, sizin de 
onu eritmemeniz, ekmemeniz, ona müteveccih kötü yollara girmemeniz icabeder 
ve insafın gere&idir. (Adalet Parti sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"lar) E&er, demok-
ratik düzende insanları eritmek gaye olsa ve bunun için insanlar hâdiseler aramaya 
koyulsa Parlâmentolarda üyelik yapmak imkânı bulan insan ortaya çıkamaz. !n-
sanların za’fları vardır, özel hayatları vardır, ticari imkânları ve imkânsızlıkları var-
dır. Ben, niçin politika hayatımda ve $u anda Yüce Huzurunuzda meselelerde gayet 
cesur anlamlarda giriyorum. Sebebi, benim siyasi hayatımın dı$ındaki hayatımda, 
ticari hayatımda pervam, korkum olmadı&ıdır, !ktidar Partisinin 6 yıldır senatörü-
yüm, Türkiye bankalarından aldı&ım yegâne para ipotek kar$ılı&ı bir küçük paradan 
hariç 3.500 liralık âdi senet paralarıdır. Ama, beni gören locadaki bir muhalif arka-
da$ım, Ziya Termen madencilik yapıyor. Bilmiyor benim madencilikte bir milyon 



batırdı&ımı, bilmiyor benim madeni ortaya koydu&um halde, devletimin maddi 
gücü, açtı&ım madenlerimi i$letip de kâr sa&layıp bana da hisse vermek iktidarında 
de&ildir. Ve bilmiyor ki, yemin ederim büyük Tanrı huzurunda, Etibank’a gidip de 
$u benim maden sahamı alır mısınız demenin iktidarda olan bir partinin senatörü 
sıfatımla ve her vakit kürsülerde icabetti&i $ekilde konu$manın hürriyetini elimde 
tutmak için, kendi malî imkânlarımı tashih edici yönde bir i$e girmiyorum.

FER"D MELEN (Van) — Güzel, i$te herkesin böyle olmasını istiyoruz.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Herkesin böyle olması idealdir, Sayın Melen 
arkada$ım. Ancak, $u var. "imdi Türkiye’mizde öyle zaruri ve hissi $artlar var ki ben 
senatörlük müddetini bitirip de faraza 60 ton bakır çıkarmı$ım, 130 metre tünel 
sürmü$üm, buldozerim, makinalarım var, çıkardı&ım bakırı dahi Erganiye satma-
nın utancı içindeyim.

Yarın senatörlükten dü$üp de bunları sattı&ım zaman, gazetelerden birine bir 
muhalif arkada$ım gidip “Termen, bakır diye Ergani fabrikasına ta$ satıyor” dedi mi, 
ertesi gün bir yı&ın ta$ resmi ile benim 10,5 tenörlü bakırlarım, Erganiye ta$ yuttu-
rulma hâdisesine girer. Velhâsıl Türkiye’de ticarette $eref ve haysiyetleri koruyarak 
ya$ayabilmenin ve ortaya koyabilmenin tara&ı, dikkat etmezsek, koruyucu tedbir-
lere girmezsek ve bu Devletin evvelâ Devlet olarak kendisini kurtarmanın yoluna 
ve ondan sonra da maddi kıymetlere, $ahsiyetlere, Parlâmento itibarına, kanunla-
ra, caddede ki polise kadar inen, bir vakur haysiyeti hediye eylemezsek, bu Devletin 
gidi$atından ben $üphe ederim ve benim zatî kanaatim $udur ki; Türkiye’de mer’i 
Anayasanın $u, bu mazi gelene&ine ve i$aretlerine ra&men, Türkiye’de kötüye gi-
di$ vardır, bu kötüye gidi$in özlerinde iktidarların cerbesezli&i veya amelsizli&i hali 
de&il, bu memleketi tehdit eden aslî konu, ahlâk buhranındadır ve bu memleketi 
millî e&itim yolu ile 25 yıllık vâdeye muhatap anlamda bir yeni e&itim anlayı$ına 
sokmazsak, ben bu ülkenin kadersizliklere u&rıyaca&ı kanısındayım.

Sayın Ahmet Yıldız arkada$ımın beyanlarını yıllardan beri izah istikameti bu-
lamadı&ım $ekilde, hakikaten üzüntüyle dinledim. Ahmet Yıldız arkada$ımız kendi 
anlamında ve kendi çaplarında bir idealisttir. Kabul ediyoruz. Fakat Ahmet Yıldız 
arkada$ımızın bir Anayasa yapma imkânı, hattâ takım olarak, elinde bulundu&u 
tarihte ve iktidar, avucundaki kestane misâli kendi irade ve iktidarında bulundu&u 
günde, niçin bu kürsülerde A.P. !ktidara geldi&i günden beri ba&ırdı&ı meseleleri 
kuvveden fiile getirmiyen bir yola girmemi$lerdir? Sayın Yıldız’ın bu imkânsızlık ha-
lini ö&renmek isterim. Sayın Yıldız, Hükümet te$kili münasebetiyle parlâmentoyu 
milletvekili borsası ve $aibeli&i artırmalar bölgesi olarak nitelendiren bir havaya 
girdiler. Benim konu$malarımın Tanrı huzurunda âdil izahı vardır. Tarafsız mebus-
lar olarak parlâmentoda yer alan arkada$larımızdan üçte ikisi düne kadar A.P.’nin 
ilçe ba$kanları ve saireleriydiler. Seçim Kanununun çe$itli cilveleri yüzüyle A.P.’den 
ırak kaldılar. Ama, mahallî lider vasfında bulundukları cihetle halk tarafından ra&-
bet görüp seçildiler, geldiler ve hükümetin buhrana dü$mesi halinde Adalet Parti-
sine mazi ve kan beraberli&inden gelen siyasi anlamda bir i$tirak halinde, girdiler. 
"imdi, gazetelerde bu $erefli insanları, para mukabili girmi$ $eklinde takdim eden 



felsefeye kadar tenezzül edi$teki sırrı ben $ikâyet mevzuu olarak almak istiyorum. 
Ahmet Yıldız arkada$ımıza hakikaten $u hususu arz etmek istiyorum: Beni candan 
dinlesinler. - Not alıyorlar - Türkiye’de parlâmentoları, mebus satın alınan borsa-
lar ve koridorlar halinde kendisi takdim etti&i müddetçe yaptı&ı Anayasa ve giri$-
ti&i ihtilâl muvaffak olmamı$ demek olur. Mebus olmanın kolay konu olmadı&ını 
da hatırlamamız lâzım. Skandal tipindeki yolsuzluklar telmihi ile banka kredileri 
mevzuunu dile getirmek istemi$lerdir. Ve uzun dakikalar banka kredileriyle ilgili 
a&ır tenkidlerde bulunmu$lardır. Türkiye’de cari kredi sistemleri ve uygulamaları 
$u gusto içinde devam eder. Kredinin, de&er sunan kar$ılık mukabilinde faiz öde-
nilerek satın alınan pe$in para demek oldu&u, ülkemizde artık bilinmelidir. Kredi, 
ziraat ve ticaret alanlarında özel ve resmî bankalarca halka açık tutulan ve kredi 
almaları imkânı vadeden $ahıslara tanınan hususi bir haktır. Genellik niteli&i yok-
tur. Ancak, kredinin genellikdeki niteli&i sosyalist ülkelerde vardır. Kolhoz i$çili-
&inde kayıtlı amele, her sıkıldı&ı zaman kooperatiften Kolhozdan avans alır. Ama 
Türkiye’de bu liberal ekonomi anlayı$ında vatanda$ her bankanın gi$esine gidip de 
kredi talebedemez. Çünkü, bankacı gi$eden burnunu uzatıp, ilk suali soracaktır. 
“Kar$ılı&ı nedir?” Liberal sistem budur.

Sayın Yıldız, yatakhanelerde kur$unlanan gençlerden, katillerin yok etti&i 
memleket kıymetlerinden rahatlıkla söz etmi$lerdir. Haklıdırlar. Türkiye’de ideolo-
jik anlamlara müstenit bâzı cinayetler cereyan etmi$tir ve cereyan edecektir. Hattâ, 
Rus ihtilâlinin faraza yüz binlerce ki$iyi bir gecede temizleme gayreti bir ideolojik 
cinayet silsilesinden ba$ka nedir. Huzuru bozulan ülkelerde fikir u&runa kıtaller 
daima görüle gelmi$tir. Katillerin elini, kolunu sallıyarak de&il, hattâ ayrıca ser-
vet ve makamlar elde ederek cemiyete akıl ve ders verdi&i de tarihte pek çok defa 
görülmü$tür. Alçak ve âdi bir katil oldu&u halde Amerika’nın bir eyaletinde on altı 
sene müddetle valilik yapmı$ bir valiyi de bu münasebetle hatırlıyoruz. Tasallutla-
rında hakiki adalete bihakkın ula$mak konusunu Sayın Ahmet Yıldız’a Parlâmento 
düsturu olarak naçizane tavsiye etmek isterim. Biz, çaydan bakiye kalan kum mi-
sali senatörler de&iliz. Su misali gelip - geçen senatörleriz. Kendileri tâbetabut bu 
kürsülerde Türk Milletine $u muazzez mikrofonlarda fikir içtihat, kanaat ve ahlâk 
tavsiye edeceklerdir. Her $eyden önce ununu elemi$, ele&ini duvara asmı$ kâmil bir 
ki$i olarak sayın kumandan arkada$ımdan adalet istiyorum. Altı senedir ben Sayın 
Ahmet Yıldız’dan $u kürsüde $u milletçe seçilen memleket çocuklarına müteveccih 
anlamda veya bu ço&unlu&un hükümetini te$kil eden $u Yüce Heyete muvazi ve 
onu taltif eder istikamette bir tek konu$masına $ahidolmadım. Ahmet Yıldız arka-
da$ımdan bu yönden $ikâyetçiyim. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Memleketimizin, büyük münaka$a konuları halinde, sürdürüp gelen sair ko-
nuları vardır. Dün muhterem !nönü’yü dikkatle dinledik. Sayın Feyzio&lu’nu dik-
katle izledik, dinledik. Bilhassa Sayın Feyzio&lu’nun Kıbrıs konusunda yapıcı fikrin 
$ahika numunesini te$kil eder anlamda, gerekti&i zaman içerdeki politika mesele-
lerimizi bir çırpıyla kenara atıp, Kıbrıs konusunda müttehit bir anlama girebiliriz, 
$eklindeki beyanı ancak Feyzio&lu’na yakı$ır bir beyandı ki, huzurunuzda bir siyasi 



partinin sözcülü&ü muvakkat görevi içindeki $u anımda kendisine partim adına te-
$ekkürlerimi arz etmek istiyorum.

Tenkidlerde adaleti kaybetmemek, mâkul nizamı, aklı asla izden çıkarmamak 
politika hayatında hünerdir. Bizim iktidarımıza müteveccih anlamda çe$itli ba$ ka-
kıncı mevzularımız vardır. Konu$mamın ba$ında bunları saydım. Yabancı Sermaye 
konusu bunlardan birisidir. Yabancı sermaye konusu üzerinde Yüce Heyetinize kısa 
ve yeni bâzı maruzatta bulunaca&ım ve sonra huzurunuzu saygıyla terk edece&im.

Aziz arkada$larım; yabancı sermaye dı$ ülkelerde birikme kaydeden, ya da ya-
bancı ülkelere kayması mümkün olan kapitaldir ki, munzam bir kuvvet kayna&ı 
olarak kabul ve mütalâa olunur. Millî ekonomiler, kendi ülkelerinde hız verilmesi 
gerekli sektörlere, ünitelere $ayet kendi iç imkânları elveri$ sunmuyorsa yabancı 
sermaye ça&ırmak suretiyle hareket ve hız vermeye mecburdurlar. Sosyalist ülke-
ler hariç yeryüzü medeniyetinde Devlet hayatına eri$en 38 büyük Devlet liberal 
ekonomi uygulaması gere&inde yabancı sermayeye imkân tanıyan sistem içindedir. 
Bunlar arasında !ngiltere, Fransa, !talya, !sviçre, Belçika, !sveç, Norveç, !spanya, 
Yunanistan, Kanada, Avusturya, Amerika, Mısır, Lübnan, !ran, Pakistan, Hindis-
tan, Japonya ve Türkiye’yi saymak gerekmektedir. Sosyalist ülkelerin yabancı ser-
mayeye ve tekni&ine $ehlâ bakan prensip sebebinde doktrin nedenleri yatmakta-
dır. Liberal ekonomiler ise, resmî ve özel sektörün el uzatmaya imkân bulamadı&ı 
yönlere, yabancı sermaye ve tekni&inin sokulması suretiyle, ülkenin muhtacoldu&u 
fayda ve hareketi süratle sa&lamanın yolundadırlar. Yabancı sermaye girdi&i ülkede 
her vakit sömürücülük ortaya koymaz. Bazan da teknik zait sermaye zait know how 
bunun toplamı içeri sokulan para küçük olsa da yıllık kârı büyük aksetmek suretiyle 
bir tenkide hedef yapılmak istenir ki, burada haksızlık cereyan eder. On milyon li-
ralık bir fabrikanın bir yılda on milyon lira ka$anması hali mümkün olabilir. Burada 
yerli sanayii ezmemek ve Türk halkını bariz $ekilde soymamak fikri asıldır. Yabancı 
sermaye nazlıdır, Çünkü, para ve teknik nazlıdır. Madenler, pamuk, hammaddele-
rin binlerce çe$itleri dünyanın her co&rafyasında mevcuttur. Fakat para ve teknik 
seyrek ülkeler için imkân vadeder. Madenlerimizi sömüren bir yabancı sermaye-
den bahsederler, ezcümle sayın parti liderlerimiz Türkiye’ye giren en az sermaye 
toplamının maden sektörümüzle ilgili giri$ içinde göründü&ünü bilmemektedir-
ler. Geçende de arz etti&im gibi, 48.000 maden sahamızdan 313’ü i$liyor. Yabancı 
sermayenin Türkiye’ye maden istikâmetinde girmesinde Türk Devleti Hazinesinin 
i$ diye çırpınan ıssız da& köyleri ve orman köyleri ahalisinin i$tiyakı vardır. Libe-
ral ekonomilerin âdil giri$lerle memleketleri içine sermaye sokmalarındaki isabet 
sadece Türkiye’de tenkid görmektedir. Amerikan topraklarına Avrupa’dan gitmi$ 
yabancı sermaye miktarı 1,43 milyar dolardır. Yani, 1,43 milyar, 1.430.000.000 
mânasındadır. Bunun sömürücü bir Amerika demek olmadı&ını hatırlamalıyız. 
Nerede cevher var, sermaye ko$ar; nerede bal çana&ı var, arı konar, fakat bu ko-
nu$ta adaletli bir konu$ hali yaratmak, devletlerin, idarecilerin görevidir. Ben, Tür-
kiye ide Plânlamanın memleket menfaatlerine ku$ uçurtmıyan bir anlamda görev 
verdi&ini bilen bir arkada$ınızım. Türkiye’ye maden sektörüne giren para miktarı 



46.000.000 liradır. Bu para bir $irketin sermayesi kadar de&er ifade eder. Meseleleri 
mübalâ&alı yönlere götürmemeliyiz, politika hayatımızı güzel meselelere tevcihde 
el birli&i yapmalıyız. Kurulmakta olan Hükümetin ba$arıya ula$masında, memle-
ketin bir aydır susmu$ bulunan namütenahi iktisadi çarklarının süratle i$lemesine 
yardımcı olmalıyız.

Siyasette herkesin kaderi vardır, partilerin de kaderi vardır, partilerin kaderi 
özünü milletten alır. Türk Milleti A.P.’ni tensibinde tutmaktadır. Türk Milletinin 
kararlarına hürmet zaruridir. "ahıs be&enmiyerek hükümetleri $öyle kur, böyle kur 
teraneleri, demokratik düzenin aslında olmıyan konudur. Biz, Türkiye’nin gidi$a-
tını iyi ufuklarda görüyoruz. Nurlu ufuklar ifadesinin 1970’de tecelli edebilece&i-
ni, gidi$ temposu olarak, mazideki bâzı büyük Devlet adamları da söylemi$lerdi. 
Türkiye’nin nurlu ufuklara ko$masının kesin tarihi olamaz. Türkiye’nin nurlu 
ufuklara her yıl görünmiyen tempoda yükseli$i a$ikârdır. Bugün 28 milyarlık Dev-
let bütçemizin bundan 30 sene sonra 100 milyarlık bir Devlet bütçesine vâsıl olaca-
&ını inanç içinde selâmlamalıyız.

Benim mâruzâtım bu noktada bitmi$tir. Beni dinleme nezaketlerinize sonsuz 
saygılar sunuyorum. Yanlı$ problemler arz etmi$ isem, kalbi kırılan arkada$ımız var 
ise beni affetmesini rica ediyorum.

Cümlenize saygılarımı sunarım, arkada$lar. (Alkı"lar)

BA$KAN — Te$ekkür ederim efendim.

Muhterem senatörler, gruplar adına konu$malar ikmal edilmi$tir.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Söz istemi$tim.

BA$KAN — Ancak, ikinci kez C.H.P. Grupu adına Sayın Gündo&an söz istemi$ 
bulunmaktadır. Sayın Hükümet söz istiyorlar mı efendim?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — Daha sonra, 
Sayın Ba$kan.

BA$KAN — Hay hay efendim.

Sayın Gündo&an, buyurunuz efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Sayın Ba$kan, 
de&erli arkada$larım, önümüze Hükümet programı olarak sunulan varakparenin 
münaka$asına katılmamak gibi bir bahtiyarlı&a kavu$aca&ımı sanmı$tım ama talih 
bir yerden, bir ucundan bu müzakerelere beni de Grupum adına katmak durumuna 
getirdi. Bundan katiyen müteessir de&ilim, bir dinlenme imkânından mahrum ol-
mu$lu&un hafif serzeni$i içindeyim. (A.P. sıralarından “kısa, kısa” sesleri)

Grupumuz adına Hükümet programı üzerinde sabahleyin konu$ma yapan 
Sayın Hıfzı O&uz Bekata’nın görü$leri elbette ki, Grupumuzun resmî görü$leridir. 
"imdi, benim yapaca&ım konu$malar, o görü$lere ilâveten ve Türkiye’de kendisine 
hatip denen aydınların yakalarını bir türlü kurtaramadıkları Aristo mantı&ı oyun-
lariyle zihinlerde yarattıkları bulantıları temizlemem için olacaktır. Bu maksatla 



kürsüye geldim. Bakınız, biraz evvel dinledi&iniz A.P. Sayın Sözcüsü nasıl bir Aristo 
mantı&ı oyuncusu oldu&unu ve fakat iyi bir oyuncu olmadı&ını, müdafaa ederken 
Sayın Demirel’i mahkûm edecek delilleri, hakkın dile geli$i $eklinde, nasıl ele verdi.

SABAHATT"N ORHON (Giresun) — "arlok Holmes. (A.P. sıralarından gülü"-
meler)

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Hiç $a$mayınız. Burada Sayın Demirel’i 
bir Anadolu çocu&u olarak takdim etti. Anadolu çocu&u temiz bir Anadolu çocu&u, 
dedi. Bu ya$a gelmi$ hepimiz Anadolu çocu&unun ne oldu&unu bilen ki$iler olarak 
hayalimizde uzun asırların getirdi&i ya$ama $artlarının fizyolojik tipi; o kavruk, ya-
nık, çile çekmi$, günlük eme&i ile karnını doyuran ve Allah’ına $ükreden, iyi günle-
rin ileride oldu&unu sanan, millet sever, insan sever, çalı$kan bir tip görece&imizi, 
yahut öyle bir tiple kar$ıla$aca&ımızı elbette umduk. Çünkü, Anadolu çocu&u de-
yince böyle bir tip akla gelir. Halbuki, me&er Anadolu çocu&u olan Sayın Ba$bakanı 
müdafaa eden Sayın Termen bu Anadolu çocu&unun, o bizim kafamızda tecessüm 
ettirdi&imiz çocuklardan olmadı&ını, 50 milyonu elinin tersiyle itecek kadar büyük 
bir gelire sahiboldu&unu ya da gelir imkânına sahiboldu&unu söyledi. Ege’de, tütün 
ekicisine aile ba$ına 860 lira verilen bir dönümde bir ki$iye, bir tüccara 19 milyon 
lira kredi açıldı&ı ve bu kredinin ele normal, hukukî ve kanuni oldu&unu iddia eder-
ken Türkiye’de ne mene bozuk bir kredi dü$eni oldu&unu a&zı ikrar ortaya koydu. 
Bizim de bütün gün üstünde durdu&umuz $ey bu zaten. Bir taraftan siz tütün ekici-
sinin aile ba$ına kredilerini 860 lirada donduracaksınız, fakat ba$ka taraftan hiçbir 
kar$ılık göstermeye hacet gömleksizin esas ticari itibarını ortaya koyan bir ki$iye 
19 milyon lira kredi vereceksiniz ve sonra buraya geleceksiniz, bu kürsüde “C.H.P. 
$öyle bir partidir, böyle bir partidir, düzen de&i$ikli&i istemekle sosyalistli&i ister, 
ya da $unu ister, ya da bunu ister” diye insan kandırmaya kalkacaksınız. Türkiye’de 
böyle insan kalmadı artık.

HAL"L ÖZMEN (Kır!ehir) — Daha çok kanacak insan var Türkiye’de.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Türkiye’de insanlar artık 860 lira kredi 
ile, 19 milyon lira kredi arasındaki farkı, hiç de&ilse o kaba, maddi farkı anlıyacak 
seviyeye geldiler ve siz böylesine sözcülerle e&er buraya çıkarsanız, Türkiye’de dü-
zen de&i$ikli&i isteklerinde bulunan siyasal partilerin veya ki$ilerin ne denli haklı 
olduklarını kendi elinizle ve dilinizle ispat edersiniz, Evet, C.H.P. olarak ısrarla üze-
rinde durdu&umuz düzen de&i$ikli&i istemi i$te bu köke dayalıdır. Birine 19 milyon 
lira veren, birine aile ba$ına 860 lira vermeyi, binbir iti$ kakı$ ve horlayı$la ancak 
lâyık görebilen bir düzene sonuna kadar kar$ıyız.

Yine diyor ki, o Ziya Termen arkada$ımız; Ben 3.500 liralık krediyi almak için 
Ziraat Bankası kapılarında sürünüyorum a benim karde$im sana 3.500 lira verme-
yen Ziraat Bankasının ba$kasına 19 milyon lirayı nasıl verdi&ini bir merak et ara$tır 
da, hiç de&ilse, bu sefaletten, e&er öyle ise, kurtulmaya çalı$ canım, sana bunu zorla 
kim giydiriyor. Kaldı ki, sen buraya gelirsin zaman zaman, belli de oluyor zaten 
üslûbunuzdan da beyanınızdan da, bir ö&retmen oldu&unuzdan bahsedersiniz, bir 



ö&retmen sıfatı ile burada herkese hitap eder ve herkesin ö&retmen olarak size o 
gözle bakmasını sa&lamaya çalı$ırsınız ama bir taraftan da %10,5 tenörlü bakır ma-
deniniz oldu&unu, bir parti sözcüsü sıfatı ile konu$tu&unuz esnada, adeta radyoya 
bedava ilân ettirirsiniz. De&erli arkada$ım %10,5 tenörlü bakır madeniniz varsa 
biz buraya bunu dinleme&e gelmedik, sizin meselenizi halletmeye gelmedik ve sizin 
e&er böyle bir madeniniz varsa ya ö&retmen de&ilsiniz, ya da madenci de&ilsiniz, 
bunların ikisini birbirine karı$tırmayalım. Türkiye’de bu karı$ıklıklar zaten bize dü-
zenin çok bozuk oldu&unu her zaman söylüyor ve biz her dine sâlik insan gibi, onun 
âmentüsünü söyliyen insan gibi, mütemadiyen bu düzen bozuktur diyoruz ve size, 
artık ba$ka türlüsü ile iktifa etmedi&iniz ya da ba$ka türlüsünü kaldıramadı&ınız 
için, çaresiz $ahıslarınızın kendi dilinizin delillerini ortaya koyarak, cevap vermeye 
kalkıyoruz.

Türkiye’de, aslında hakikaten kıyarak söylemiyorum; siyasî maksatla söylemi-
yorum, bir siyasal bunalım var mıdır sorusunu bana $ahsan sorarsanız, $u anda 
$ahsan fikirlerimi beyan ediyorum. Bence Türkiye’de aslında Ba$bakan bunalımı 
var, özellikle Ba$bakan bunalımı var, Ba$bakan fıkdanı var ya da ısrarla Ba$bakan 
olmak istiyen Sayın Demirel’in $ahsının, Türkiye’ye Ba$bakan olmaya, hiç de&il-
se artık bir zaman için, yeterli olmadı&ını gösteren deliller var, bunalım buradan 
çıkıyor. Dün dikkatle dinledim. Dinlerken ne söyliyece&ine kulak kesilerek bütün 
dikkatimle kendimi o sözlere açık tuttum. Dün Millet Meclisinde Sayın Ba$baka-
nın a&zından hiç bir yeni $ey duymadım diyece&im, insaflı olarak. Aslında hiç bir 
$ey duymadım, duydu&um $eyler birçok lâfların bir araya geli$inden müte$ekkil de-
vamlı seslerdi hele hele hiçbir yeni $ey duymadım dersem çok haklıyım. !$te $imdi 
yanımda, müsaade edeceksiniz çaresi yok, gücümün yetti&i kadar yapaca&ım, 11 
Kasım 1969 gününde Cumhuriyet Senatosunda Sayın Ba$bakanın, hükümet prog-
ramını benim tenkidim üzerine verdi&i beyan, dünkü beyanlarının tıpa tıp aynı. 
Burada okuyaca&ım $imdi, öyle olup olmadı&ını göreceksiniz ki, öyle. Öyle anlıyo-
rum ki, Türkiye’ de bir Ba$bakan bunalımı var bunu ispatlamak için dilimin bana 
yardım etmesini istiyorum. Nasıl bir bunalım var; Ba$bakan, herhalde e&itim süreci 
bakımından, geçti&i e&itimin kendisine sa&ladı&ı imkân dolayısı ile rahatla, âdeta 
bir elektronik hesap makinası gibi rakam sıralamakta fevkalâde mahir, $urada $u 
fabrika, $urada $u artı$ burada bu artı$. E, anladık, hepsi do&ru olabilir, mümkün 
ama bunlar Ba$bakanlık de&il... (A.P. sıralarından gülü"meler) Ufak tefek idarî i$ler, 
bu memleketin idarî i$lerini çevirmeye adamı var, ama Ba$bakanı yok, hani bütün 
Türkiye’yi kucaklıyan, Türkiye ile beraber dünya meselelerini ihata edebilen, Tür-
kiye meselelerine, do&ru te$hisleri koyabilen o te$hislere dayanarak en verimli, en 
do&ru yöntemleri ve politik çareleri, ekonomik çareleri getirebilen onları tecrübe ile 
birbiri üzerine koyarak bütünlenmi$ bir sistem haline koyabilen bir kafaya ihtiyaç 
var.

Çimento sanayimizdeki geli$menin ne miktara ula$tı&ını ö&renmek için Ba$-
vekilin bu kürsüden kendisini mahvı peri$an edercesine heba etmesine hiç lüzum 
yok. Biz gideriz, Devlet istatistik dairesinden alırız. Çimento istihsalimizin hangi 



tarihten hangi tarihe ne mene yükseldi&ini görürüz ve bunu da çimento istihsalini 
bir büyük Ba$bakanın bir ülke için öngördü&ü ekonomi politikasının kendine has 
mahsulü saymayız. Çünkü, çimento istihsali Türkiye’de 1925’lerden beri olagelen 
bir i$tir. Çimento istihsali 1925’lerden beri Türkiye’de olageliyor ise ve bu 40 yıl-
da, giderek 3-5 misli artmı$ ise “ben yaptım, benim ekonomi politi&imin icabıdır, 
ancak ben bunu bu hale getirebildim” deme hakkına Ba$bakan sahip de&ildir. Bu, 
süregelen tabiî, tarihî bir geli$imdir. Tabiî, tarihî geli$im içinde yükselen verim veya 
hâsıla, bir marifet olarak, ortaya konursa Türkiye’de kimin daha çok ne mânada, 
nerede o ülke varlıklarına katkıda bulundu&u hesaplarını yapmak suretiyle siyasal 
iktidarları veya siyasal ba$ları tâyin etmek gibi bir durum hâsıl olur ki, bu yola gi-
dilmez. Tekrar ediyorum, Türkiye’de, beni mazur görsünler, bir Ba$bakan bunalımı 
vardır. Bizzat A.P.’si mensuplarının veya muhalefetin niçin Ba$bakanı istemedik-
lerini dünkü konu$ması ile Sayın Ba$bakan bana anlama imkânını verdi. Ben, Sa-
yın Ba$bakanın kendisinden vazgeçilmez bir özel politika takibeden ki$i olmasını 
istemekte haklıyım, aksi takdirde kendisini istemedikleri zaman, ya da kendisini 
Ba$vekilli&e yeterli bulmadıkları zaman, bu bulmıyanları kınamaya hakkı oldu&unu 
sanmıyorum.

Ba$bakan oldukları ya da A.P.’si Genel Ba$kanı oldukları ya da iktidara gel-
dikleri zaman neyi önerdiler, hangi hususi fikirlerini, kendi bilgileri içinde olan, 
hangi ekonomi politikasını, sosyal politikasını ortaya koydular ve A.P.’sine nasıl bir 
muhteva kazandırdılar? Ben, $ahsan buna rastlamadım, zaten kendileri de ikrar 
ediyorlar “biz Demokrat Partinin devamıyız” diyorlar, “Demokrat Parti gibi yaptık, 
yapıyoruz, yapaca&ız” diyorlar. O zaman kimsenin hakkını yememeli. O zaman, De-
mokrat Partinin, tarih içinde 20-25 yıl evvel, Türkiye’de nasıl bir ekonomik politika 
takibetmek lâzımgeldi&ine dair ortaya koydu&u sistemi ele$tirmeye hakkımız olur 
ve biz o sistemi ele$tirdi&imiz zaman, onun savunucusu olan Ba$bakan, onun için-
de hissesi olan adam olarak de&il, ama i$te sırası geldi&i için bir vazife yapıyor olur. 
Kendine bundan dolayı ö&ünme payı, hususiyle “benden ba$kası Ba$bakan olamaz” 
gibi bir netice çıkarmak haklı de&ildir.

CEMALETT"N "NKAYA (Balıkesir) — Kim çıkarıyor bunu, asıl Aristo man-
tı&ı bu.

MÜM"N KIRLI ("zmir) — Sen olur musun Ba$bakan, verseler alır mısın Ba$-
bakanlı&ı?

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Haddini bilmek kadar irfan olmaz.

De&erli arkada$larım, muhalefet partilerinin; iktidarda bulunan partiye, onu 
iktidardan dü$ürmek için, saldırmalarını insafsızlıkla, hattâ gaddarlıkla tanımladı, 
Sayın A.P. sözcüsü. Notlarım beni yanıltmıyorsa böyle bir kelime kullandılar. Mu-
halefet partilerinin vazifelerinin ne oldu&u hususunda burada medrese münaka$a-
sına girmeyece&im, ama iyi hatırlıyorum, dürüst adam oldu&u iddia ediliyor Sayın 
Ba$bakanın. Ben de kabul ediyorum. Yanlı$ım varsa, düzeltsinler; Ba$bakanın ilk 
göze çarpan beyanı $u olmu$tur, 1965’lerde. “Bizim vazifemiz, iktidarda bulunan 



partiyi iktidardan devirmektir. Bunu yapmazsak, görevimizi yapmamı$ oluruz” de-
mi$lerdir.

"imdi, muhalefette bulundu&unuz sırada iktidarda bulunan partiyi devir-
mek görevi ile kendinizi vazifeli sayıyorsunuz; sonra iktidara geliyorsunuz, birçok 
hatalar i$liyorsunuz, bütçeniz reddediliyor ve size bu i$i bırakınız, diye halisane 
tekliflerde, tavsiyelerde bulunanlara mensub oldu&unuz partinin sözcüsüne, “mu-
halefet partisi, iktidar partisini iktidardan dü$ürmek için gaddarca çalı$ıyor” diye 
söyleteceksiniz. Olmaz. Yapamazsınız bunu. Ya, o zamanki beyanınızla mülzemsi-
niz, ya $imdi sözcünüze burada deyiniz ki; “muhalefetin hakkıdır, gözünün ya$ına 
bakmaz iktidarın” Çünkü, iktidardan çok daha iyi yapaca&ına kaani oldu&u için si-
yasi hayâtını devam ettirir. Deyiniz ki, hakikaten istiyorsanız, siyasal olaylar rayına 
otursun.

Evet, $imdi bir not daha; beyanının bir ikinci paragrafına muttali oldum. Sayın 
Ba$bakan, o zaman, “dü$üremezsek, iktidarı çalı$tırmamak görevimizdir” demi$, 
Hani çok yakındı&ı, çok $ikâyet etti&i, bizi çalı$tırmıyorlar teranesini, kendisi bizzat 
düstur olarak kullanmı$.

"imdi de&erli arkada$larım, Sayın Ba$bakanın hükümet kurmasına istiyenle-
rin, Türkiye’nin i$lerini yakından izliyen ve Türkiye’nin i$lerinin iyi gitmesini hali-
sane istiyenlerin haklı oldu&una bir sebep de $urada yatıyor.

Sayın Ba$bakanın, bu Meclislerde okudu&u Hükümet Beyannamesinde; Bütçe 
Kanununun Mecliste reddedilmesi olayını, elden gelse hiç bahsetmeden geçi$tir-
mek istiyen, bir tâbir kullanıyor. “Bütçe Kanununun oylaması sırasında husule ge-
len olay” Ne o? Halk bundan ne anlar? “Bütçe Kanunu sırasında husule gelen olay” 
Bu adeta, halkın kafasında can ile canan arasında bir gizli münasebet anlamını, bel-
ki de böyle bir tahrik, böyle bir tedai yaratabilir. Açık söylemek lâzım. Bütçe oyla-
ması sırasında, bütçe ki bir iktidarın tüm politikalarını kapsıyan belgedir, o belgeye 
kar$ı bu memleketin temsilcileri, Parlâmento üyeleri kırmızı oy vererek zatıâlinizin 
ba$ında bulundu&u Hükümeti devirmi$tir ve siz bu sarsıntının altında iki gün ne 
yapaca&ınızı bilmeden kararsız dola$tıktan sonra Sayın Reisicumhurun, Anayasa-
ya uygun olarak verdi&i görev sonunda Hükümeti tekrar kurmu$sunuzdur. Husule 
gelen olay, bu olay, devirme olayıdır, dü$me olayıdır, iktidarınızın Parlâmento üye-
leri tarafından tasvibedilmedi&i için dü$ürülmü$ olan bir Hükümetin ba$ına ge-
len olaydır. Bunu lütfen açıkça niye söylemiyorsunuz programınızda? Ve niye siz, 
“3’üncü Demirel Hükümeti” diye takdim etti&iniz Hükümeti ki muhterem insan-
lardan müte$ekkil oldu&una ait hiç kimsenin $üphesi yoktur, niye programını bu 
kürsüde takdim ederken, eski programın yarısı kadar bile olmıyan bir hacma sı&-
dırdınız? Hiç mi saygınız yoktur, Parlâmentoya sizin? Ne demek istersiniz? 3’ncü 
Demirel Hükümeti diye geliyorsunuz da dü$en Hükümetin programını $öyle bir 
hulâsa edip alelacele, âdet yerini bulsun kabilinden, bir mini program sunmakla 
Meclislere gereken saygıyı göstermi$ oluyor musunuz Sayın Ba$bakan? Nasıl bir 
hulâsa ile gelirsiniz, siz buraya? "imdiki programın dı$ında bir hareket yaptı&ınız 
zaman kar$ınızda daima dikilece&im, programınızda olmıyan $eyi yapıyorsunuz, 



diye. Ama, siz diyeceksiniz ki, benim bu programım, 2’nci Demirel Hükümetinin 
programıdır. O zaman 2’nci Demirel Hükümetinin programı ise, 2’nci Demirel 
Hükümetinin programı haysiyetinde bir program yaparak bu Meclislerin onuruna 
lâyık bir $ekilde takdimde bulunmanız göreviniz de&il mi?

ÇALI$MA BAKANI SEYF" ÖZTÜRK (Eski!ehir Milletvekili) — 2’nci Be$ 
Yıllık Plân.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — 2’nci Be$ Yıllık Plân... 2’nci Be$ Yıllık 
Plânı hatırlattı&ınıza te$ekkür ederim, Sayın Öztürk. Öyle ise söyliyeyim.

Sizin, Hükümetinizin programı ile 2’nci Be$ Yıllık Plânı burada madde, madde 
kar$ıla$tırmı$ olursak siz diyeceksiniz ki, plân sapmaları içinde, fevkalâde plândan 
uzakla$mı$ bir Hükümet olarak tarihte e$i az bulunur bir Hükümet olacaksınız. Siz 
neler söylediniz, neler yapıyorsunuz? Ben size hemen aklıma gelen bir, iki misal 
vereyim; bakalım ne buyuracaksınız?

FER"D MELEN (Van) — Plânı okumadılar ki...

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Siz, 2’nci Be$ Yıllık Plânda hangi sek-
törlere öncelik verece&inizi söyledi&iniz halde hangi sektörlerde geri kaldı&ınızı, 
!kinci Be$ Yıllık Plânda hangi sektörlerin öncelik alabilmesi için hangi vasıtaları 
getirece&inizi söyledi&iniz halde getirdi&iniz kanunlar tekliflerin neler oldu&unu, 
!kinci Be$ Yıllık Plânda bütçe anlayı$ınızın ne olaca&ına yazdı&ınız halde getirdi&i-
niz bütçenin !kinci Be$ Yıllık Plânda tarif edilen bütçe ile uzaktan yakından ilgisi 
olup, olmadı&ını bana burada söyletmeye gerek var mı sanıyorsunuz? !sterseniz 
daha teferruata inerek söyliyeyim. Buraya getirdi&iniz Arsa Ofisi Kanununda, !kin-
ci Be$ Yıllık Plânda konut ihtiyacını kar$ılamak için halk tipi konut yaptırılacaktır, 
diye madde var oldu&unu, gecekondu politikanızın yanlı$ oldu&unu !kinci Be$ Yıllık 
Plânın bilmem hanginci maddesinde vazıh bulundu&unu defalarca bu kürsüden or-
taya koydu&um halde sayın grupumuzun hep $u hitaplariyle kar$ı kar$ıya kaldım. 
“Görüyorsunuz ya, halk konutu diyor; onun anlamı aslında, bol$evikliktir. Konut 
demek yalnız halka mı aittir? Hayır, herkesin konuta ihtiyacı vardır. Böyle demiye-
ce&iz.” diye ısrar ettiler. Hükümetinizin mensubu Sayın Bakan da burada idi. Ben 
“Halk konutu” tâbirini koyduramadım, kanuna. Çünkü, siz halk lâfından ancak kür-
sülerde oy toplamak için, selâm göndermek için ho$lanırsınız. Halk lâfından i$le-
rinizde o kadar kolay, kolay halkla ba&lı olamazsınız. Halk ile beraber olmadı&ınızı 
ela anlataca&ım; size, $imdi sırası gelmi$ken.

"imdi, ba$ka bir $ey söyliyeyim size, !kinci Be$ Yıllık Plânla, hani siz program 
bütçe getirecektiniz. Halbuki siz, Türkiye’ye program bütçe yerine 10 ayda, 9 ayda 
nefesi tüketen bütçe türü getirdiniz, yeni bir bütçe icadettiniz. 9 ayda her $ey bi-
tiyor. Devlet felç, ödenek yok, kesik her $ey. Acıkmı$ bütçe. Ona aldırmıyorsunuz, 
ben de aldırmıyorum. Çünkü, kapalı oldu&u zaman yapaca&ınız $ey bundan daha 
fena da ondan. Ama, 10’ncu ayda, 9’ncu ayda siz bütçeyi kesiyor mu$usunuz, kes-
miyor musunuz? Siz, açık finansmanla çalı$mıyaca&ım, diye !kinci Be$ Yıllık Plânda 
ba&ırıyorsunuz, !kinci Be$ Yıllık Plânı siz yaptınız. Bugüne kadar açık, finansman-



sın bir bütçe getirdiniz mi, bir bütçe yılı geçirdiniz mi, açık, finansmansız? Söy-
ler misiniz bana lütfen? Miktarı mühim de&il, tek bile olmadı&ına eminim; ama, 
Hazineye borcunuz be$ milyar, ama 1,5 milyar eliyorsunuz. Sizin, !kinci Be$ Yıllık 
Plânda daha neler var, söylediniz. Siz, konut sektörünü durduracaksınız, sizin dö-
neminizde konut sektörü tahmininizin çok üstünde ilerleme kaydetti. Neden mi? 
Sanmayın ki, yanlı$ tahmin etti&iniz hayır, öyle bir ekonomi politikası güttünüz ki, 
hiç kimse elinde para bulundurmak ihtiyatsızlı&ı, ya da, yani böyle bir suç üstünde 
yakalanmı$ gibi bir hal içinde bulunmamak için hemen parasını konuta, ya da daha 
de&erli $eylere yatırmak zorunda kaldı&ı için konut sektöründe ba$ını tutamadı-
&ınızı, dizginine sahibolmadı&ınız at gibi ilerliyor, konut sektörü ve siz kalkınma 
edebiyatını yaparken %6 bilmem kaç, %6 filân kaç, %7 derken, herkes zannediyor 
ki, ha, hakikaten herkesin cebine 10 lira yerine 5 lira daha girdi, yahut 10 lira yerine 
16 lira girdi filân. Hayır, büyük apartman sahiplerinin cebine girdi, arsa speküla-
törlerinin cebine girdi. Sahil ya&macılarının cebine girdi, banka kedicilerinin cebine 
girdi, banka müdürlerinin cebine girdi, yabancı ortakların cebine girdi. Zannediyor 
musunuz ki, o 100 liranın 6 lirası benim cebime girdi. !$te Ziya Termen’in sefaleti 
ve benimle beraber ya$ıyor. Siz o gelir da&ılımının ne oldu&unu millete anlatmı-
yacaksınız; gelir da&ılımından tek kelime konu$mıyacaksınız “Biz geldik iktidara 
gayrisâfi millî hasılada $u artı$lar oldu” diyeceksiniz. Oldu, ben de biliyorum, oldu, 
elbette oldu. Ne olacak zannediyorsunuz yani, 35 milyon Türk bütün gün oturup 
da güne$e bakıp Allah’ına mı yalvaracak, elbet bir $ey yapacak, çalı$acaktır. Ama, 
dereler nereye akıyor? Önemli olan soru budur. Biz size aldatmacada bulunuyor-
sunuz dedi&imiz zaman bunu lütfen anlayınız, size biz gayrisâfi millî hasılada ar-
tı$ olmadı, demedik. Hiçbir önerimizde ya da ele$tirimizde böylesine vahi iddia, 
böyle bir görü$ ileri sürülmedi. Ama, artan millî gelirden hisse alan çok sevdi&imiz 
Müslüman vatanda$ların hangisi kaç para alıyor, onu söyler misiniz lütfen? Söyler 
misiniz onu bana? Mühim olan bu. "imdi benim ev sahibim bir buçuk sene evvel 
oturdu&um katı “70 bin liraya sana satayım” dedi; benimle alay etme !lyas, dedim...

HAL"L ÖZMEN (Kır!ehir) — Çok az istemi$...

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — "imdi, gene tekrar ediyor, aynı iste&ini. 
E, peki, peki diyorum, kaç para? 125 bin lira. Nedir bu, ne oldu. Memurların cebine 
fazla para mı koydunuz, çiftçinin bu&dayını daha fazla fiyatla mı satın aldınız? Esnaf 
daha çok mu para kazandı, i$çinin yevmiyesi diyelim ki - toplu sözle$me tekni&inde 
bir miktar arttı - ama ne kadarı cebinde kaldı? Siz, bunların hesabını verebiliyor 
musunuz? Ama, ben biliyorum, nasıl ki sizi hürmetle kar$ılıyorum, insan olarak; 
nasıl ki, elinizin tersiyle 50 milyon lirayı itmi$ bir ki$i oldu&unuzu söylüyorlar, i$te 
o 50 milyon liraları cebine akıtanların kesesinde ziyade hâsıl oldu ve biz diyoruz ki, 
e&er bir ülke az geli$mi$ ise o ülkede da&ıtılan ekonomik fazla, bize açıkça hiçbir $ey 
söylemiyorsunuz, yani yapıcı teklifte bulunmuyorsunuz, iste, açıkça söylüyorum, 
burada da var 45 sayfa, okuyaca&ım ve buradan da çok zor inece&im.

Az geli$mi$ bir ülkede e&er sosyal sınıflar arasında gelir da&ılımı açısından $öy-
le bir manzara varsa, o memlekette kalkınma olmaz. Aracılar tefeciler, büyük top-



rak sahipleri havadan kazanç kazananlar, devleti sömürenler, mütaahhitler ekono-
mik fazlayı alıyorlarsa o memlekette kalkınma için gerekli sermayeyi tedarik etmek 
mümkün de&ildir. Gelir Da&ılımı düzeni de&i$medikçe yaratılan ekonomik fazla, 
yaratanın cebine girmedikçe 100 tane çimento fabrikası yapsanız, 500 tane elekt-
rik santralı açsanız durum de&i$mez, diyoruz. Ve sizin, çok $ükür, mektebimizden 
edindi&iniz malûmatla yeni yeni telâffuza ba$ladı&ınız sosyal adalet tahakkuk et-
mez, diyoruz. Size yol göstermedi&imizi mi söylüyorsunuz, tabiî mevkiinizin bü-
yüklü&ü itibariyle lütfen okumak tenezzülünde bulunmazsınız, be$ yıldan beri bu 
kürsüde, de&erli arkada$larım hiç de&ilse buna $ahadet ederler, C.H.P. adına bütçe 
tenkidi yaparım, ben yaparım arkada$larım yaparlar, - affedersiniz $imdi burada 
ben oldu&um için, ben diyorum - hiç birinde kuru tenkid yoktur. (A.P. sıralarından 
“ıslak” sesleri) Hemen ne yapmak lâzım geldi&ine dair büyük pasajlarla önerilerde 
bulunuruz. Ha, ne dersiniz söyliyeyim mi? Lütfen artık bunu bırakalım burada, 
kuru muhalefet yapmadı&ımıza son defa olarak delil vereyim de, bunu bırakalım. 
Biz deriz ki; sizin uyguladı&ınız biçimde bir ekonomi ile, sosyal politika ile bu mem-
leketi kalkındırma babında bir adım ileri götüremezsiniz. Çünkü, kalkınma, iki ana 
temele dayanan bir sorundur. Bir, kalkınma, sosyal yapı de&i$ikli&ini, iki, mutlak 
ba&ımsızlı&ı gerektiren bir sorundur. Bir ülkede, ba&ımsızlık ve sosyal yapı de&i$ik-
li&ine yönelmi$ bir ekonomi politikası uygulanmıyorsa, o ülkede fabrikaların ade-
di ne olursa olsun, dengeli hızlı sosyal adalete dayalı ve insanların tümünü mesut 
edecek, bahtiyar edecek, emeklerinin kar$ılı&ını verecek bir kalkınmaya giremezsi-
niz, bu sürece giremezsiniz, deriz. Süreç lâfını da birçok arkada$larımız yadırgarlar. 
Ben, bunu size kısaca hülâsa ettim, kalkınmanın ba&ımsızlık ve düzen de&i$ikli&i 
sorunu oldu&unu lütfen kabul buyurmazsanız elbette biz sizin kar$ınıza çıkar bu 
tenkidleri yaparız. Ve ama, dersiniz ki; $imdi siz bize, “biz sizin önerdi&iniz eko-
nomik politikayı be&enmiyoruz” A!, yerden gö&e kadar hakkınız var. Bizim önerdi-
&imiz ekonomik politikayı be&enmiyorsanız 1965’te mi iktidara geldiniz, 1969’da 
memleketin hali daha kötüye mi gitmi$, o zaman bizim ekonomi politikamızın 
uygulanmadan, haklı oldu&unu sizin ekonomi politikanızın uygulaması sonucu ile 
ispatlamı$ oluruz. Soruyorum $imdi, 1970 yılında, artık komünistlik kabul edil-
medi&i için söyliyeyim, sosyal sınıflar açısından Türkiye’nin durumu nedir? Sosyal 
sınıfların mücadelesi ne haldedir? Sosyal sınıflar, sizin sandı&ınız ve önerdi&iniz 
gibi, barı$ içinde midir? Yoksa, her kesimde seviye seviye, de&i$ik de&i$ik birtakım 
büyük hareketler mi oluyor. Bakınız, sayın iktidar ne kadar tuhaf denecek zihniyet 
içinde oldu&unuzu size $imdi bir sosyal hâdise ile ispat etmeye kalkaca&ım.

Siz, oldum bittim, gençlik hâdiselerine anar$istlerin hareketleri ki, vardır anar-
$ist gençlikte vardır, gençli&in içinde anar$izan da vardır.

Kabul, kötü sıfatı hemen nitelerim. Konu$mamda da söylemi$tim. Bunlara, 
sosyalist, komünist bir toplum yaratmak için ihtilâl çıkı$ları nazarı ile bakıyor-
sunuz, tüm gençlik hareketlerini böyle vasıflandırıyorsunuz. Ve anlataca&ım, bu 
gençlik hareketlerinde susturmak için hangi yollara ba$vuruyorsunuz. Toplumsal 
huzursuzlu&u nasıl derinden yaratıyorsunuz. Biz ise gençlik hareketlerini tümü-



nü birden anar$izan hareketler, ya da sosyalizmi, komünizmi ihtilâlle getirmek 
istiyen grupların hareketi gözü ile bakmıyoruz. Çünkü, bizim bir kısım anar$izan 
veya doktriner temayüllü insanların hareketini takbih ediyoruz, kabul etmiyoruz. 
Fakat, tüm gençli&in hareketlerini iyice anlıyoruz. Gençlik, ba&ımsızlık sava$ı ve-
riyor. Türk Ekonomisinin ba&ımsızlı&ım kaybetti&i endi$esi içinde sava$ veriyor, 
kelle veriyor. Nedir bu ba&ımsızlık sava$ı? Proleteryanın ba&ımsızlı&ı de&ildir. Ba-
&ımsızlık sava$ı; sermayenin korunması, Türk sermayesinin yabancı sermaye eline 
dü$memesi, Türk sermayesinin yabancı sermaye altında ezilmemesini temin eden 
sava$tır, bu ba&ımsızlık sava$ı. Gençler, sermaye için ölüyorlar, proleterya için öl-
müyorlar. Proletaryayı sevmiyorlar. Ba&ımsızlık, adı üstünde. Türkiye’nin tarihin-
de geçirdi&i tecrübe var. Ba$ka ülkeler, 1839’dan evvelki, Büyük Re$it Pa$alardan 
sonraki ve ondan evvelki zamanlarda, yabancı ekonomik güçler ta can evinden ya-
kalamı$lar, tutmu$lar. Atıncaya kadar asırlar geçmi$, büyük Atatürk’ler icabetmi$. 
Büyük ba&ımsızlık sava$ı verilmi$. O sava$, titizlikle neticeleri korunmu$ bir sava$ 
olarak ta 1950’lere kadar sürdürülmü$. Fakat, 1950’lerden sonra süratle büyük kan 
pahasına kazanılan ba&ımsızlık yitirilme&e ba$lanılmı$.

Petrollerde, madenlerde, sanayide, ticarette umumiyetle iktisadi hayatın en 
önemli dallarında Türkiye, gittikçe artan bir hızla ba&ımsızlı&ını kaybeder olmu$, 
ilk ba&ımsızlık mücadelesi petrol emperyalizmine kar$ı ba$ladı bu memlekette. 
1963’de C.H.P. yönetiminde, onun arzusu ile...

KÂM"L KARAVEL"O%LU (Tabiî Üye) — Sanayi Bakanına kar$ı.

F"KRET GÜNDO%AN (Devamla) — Sanayi Bakanına kar$ı, evet Sanayi Ba-
kanına kar$ı. Emperyalist petrol $irketlerine, çok kuvvetli, çok milletli emperyalist 
petrol $irketlerine kar$ı ilk bayra&ı açan gençler o günden bu güne zaman zaman 
petrol konusunda, zaman zaman yabancı sermaye konusunda, zaman zaman dı$ 
krediler konusunda veya özellikle kimi sene patent hakkı, üretim usulü, teknik yar-
dım sermaye v.s. gibi Türk ekonomisini can evinden yakalamı$ yabancı ekonomik 
güçlere kar$ı sürdürülmektedir, ekonomik ba&ımsızlık sava$ı.

"imdi, ben sizi Türk Gençli&ini anlıyamamakla, Türk Gençli&inin de 
mahviyetkârlı&ından kurtularak “Ey sermaye sahibi, gaflet uykusunda olanlar, biz 
sizin paracıklarınızı, malcıklarınızı, canınızın yongası mallarınızı, ba$kalarının eli-
ne dü$mesin diye koruyoruz” deme&e davet ediyorum. Meseleyi açıkça koydum, 
bulutlu de&il. Proletaryanın vatanı yoktur, derler. Proleterya namına ba&ımsızlık 
sava$ı yapılmaz. Bir ülkenin ekonomik varlıklarının ba$kalarının eline dü$me-
si tehlikesi kar$ısında ba&ımsızlık savacı verilir. Benim anladı&ım kadarı ile sayın 
sözcü “Liberal, karma ekonomi” diyor. Sayın sözcü bu gençlerin hareketini, nam 
nimet sayar, onları ba&rına basar. Ama, dedi&im gibi giderek, ba&ımsızlık sava$ı-
nın nereye varaca&ını bilirler. Sermayeden, daha do&rusu her türlü kanun, nizam, 
kural, insaf, merhamet tanımayan insan sömüren bu merkantil sermayeden yana 
olanlar bu mücadeleyi anlamamakta bir dereceye karlar haklıdırlar, neden, çünkü, 
bu mücadelenin giderek kendi iç dalaverelerine de el atmak sonucuna varaca&ını 



bilirler, i$bilmi$çilik dümenini bozaca&ını bilirler, i$birlikçi sermaye i$birlikçi eko-
nomi adamlarının çıkarlarını yok edece&ini bilirler. Neyin? Ba&ımsızlık sava$ının.

Evet, açık konu$uyorum, Türkiye’de C.H.P. olarak ba&ımsızlık sava$ı vermi$ 
bir parti olarak, gençlerin buna matuf olan hareketini anlıyoruz, kabul ediyoruz, 
ba&rımıza basıyoruz ve Türk Ekonomisinin ba&ımsız olmasını da, proletaryayı ya 
da bilmem ne nizamını de&il, ama Türk sermayeni korumak için tasvibediyoruz. 
Yalnız bununla kalmıyoruz, giderek bu ba&ımsızlık sava$ının iç düzendeki büyük 
bozuklukları, büyük vurgunları, aracı, tefeci vurgunlarını yok etmeye kadar devam 
etmesi için arkasında bulunaca&ız. Bu $artlar altında bu hedefe yönelmi$ olarak, 
bunu burada tekrar tescil ediyorum. (Alkı"lar)

"imdi, e&er gücüm yeterse, Sayın Ba$bakanın bir özenle programa aldı&ı bir 
konuyu, tekrar ediyorum gücüm yeterse, niçin ele$tiriyoruz, onu izaha çalı$aca&ım. 
Sayın Ba$bakan, hükümet programında ba$ta hulasaten her $eyi arz etti&i halde, 
din ve vicdan hürriyeti üzerinde özenle duruyor. Do&rusunu söylemek lâzım gelir-
se, Türkiye’de birçok yanlı$lıklar komedyası konusu arasında bir de bu din konusu 
vardır. Türkiye’de hakikaten yanlı$lıklar komedyası çoktur ama bir tanesi de budur.

"imdi, öyle görülüyor; daha do&rusu öyle gösteridir ki, C.H.P. ne zaman din ve 
vicdan hürriyetinden bahsolunursa, orada, o yerde, o sırada bir reaksiyon gösterir 
bir titizlik gösterir. Bu da $imdi halka tercüme edilir, “görüyorsunuz ya bu C.H.P. 
lâiklik adı altında din aleyhtarlı&ı yapar.” Oysa, biz mütemadiyen sizin din ve vic-
dan hürriyetinizi hiçbir baskıya, hiçbir müdahaleye meydan bırakmaksızın koru-
mak için elimizden geleni yaparız ve C.H.P. ile bu sahada mütemadiyen bo&u$uruz.” 
derler, Ve böylece bir komedi oynarlar. Bizi, hakikaten halk gözünde dine kar$ı imi$ 
gibi bir tutum ve davranı$ içinde göstermenin, helecanı, telâ$ı, arzusu, hevesi, vaz-
geçilmez can ok$ayıcı davranı$ı içine girerler. Oysa biz, din ve vicdan hürriyetinin 
ne olup ne olmadı&ını, bir milletin haysiyetine, bir milletin insan olma haysiyetine 
eri$mesi noktasından ele alarak gerekli de&eri vermi$izdir. Tarih boyunca bunu gös-
termi$izdir. Bize göre aslında din ve vicdan hürriyetini mütemadiyen a&zında sakız 
gibi çi&niyen iktidarların ülkeye büyük, ama büyük zararları olmaktadır. Ortada 
hiçbir dinsizlik veya vicdan hürriyetine müdahale olmadı&ı halde, mütemadiyen 
din ve vicdan hürriyetini korumak görevi ile kendini, sanki ilâhi bir misyonla görev-
lendirilmi$ gibi, takdim etmek millete büyük kötülük yapmaktır. Neden mi, çünkü, 
din ve vicdan hürriyetine tasallut olmadı&ı halde tasallut varmı$ gibi göstererek, 
halkın bir kader içinde, üstesinden gelemiyece&i bir ilâhi kader içinde ya$aması, 
bir tevekkül içinde büzülmesi, kendi hayat $artlarını de&i$tirmek için yapaca&ı her 
hangi bir çıkı$ın, dine ya da ilâhi kurallara aykırı bir çıkı$ oldu&u kanısını vermek ve 
böylece halkı mütemadiyen tevekkül, kader, kısmet gibi birtakım çoktan yeterli&ini 
yitirmi$ kurallar içinde tutmak ve öbür tarafta halkın kurtulu$unu, halkın kendi 
haysiyetine yara$ır bir hayat düzenine ula$ması için, kendirini saran çemberi kır-
masını öngören partilere, özellikle Halk Partisine vazifesinde mü$külât çıkarmak 
için yaparlar. Halk, bir gün gelecek diyecektir ki; “neden dolayı mütemadiyen din ve 
vicdan hürriyeti üzerine nutuklar söylersiniz ve bunun bir hâmisi olarak gözükür-



sünüz, kim bizim dinimize müdahale etti, kim bizim vicdan hürriyetimize el attı 
ki, siz mütemadiyen bundan bahsediyorsunuz? Öyle anlıyoruz ki, sizin bir $üphe-
niz var. Bizi kurtarmak istiyen kaderden ya da kısmetten ya da ilâhi düzen budur 
bizi aldatmaktan, sizi menetmek istiyen partiler var. Her halde onlara mâni olmak 
için bunu yapıyorsunuz” diyecekler. Bunu izah etmek çok kolay ve halk bunu yava$ 
yava$ anladı, Geçen gün bir gazetede gördüm; bir kasabada C.H.P.’ni dinsizlikle suç-
lıyan ki$iler ve kasabadaki C.H.P.’li bir $ahıs; “bre Ahmet, beni tanırsın, be$ vakit 
namazında bir adamım. Bizim idare heyetinde 9 ki$i var, 6’sı Cuma namazını kaçır-
maz, be$ vakit namaz kılar. 3’ü iki$er defa hacca gitti. Bre utanmaz mısınız, hâlâ mı 
bize dinsiz dersiniz” dedi diye bir yazı okudum. Halk bunun böyle söylemenin sevi-
yesine gelecektir ve siz o zaman, i$te o zaman bu halkı uzun yıllar; kadercilik içinde, 
kısmetcilik içinde; “ilâhi düzen bu kadarına müsaade ediyor, hakkın budur senin 
krediden 860 lira alman Allah’ın emridir. Benim 19 milyon lira almam da Allah’ın 
emridir” dedirtmek için u&ra$tı&ınızı halk anlıyacaktır. Din ve vicdan hürriyetinin 
bu yolda kullanıldı&ını, anlıyacaktır ve anlamaktadır.

Sayın sözcü diyor ki; “memleket kan a&lıyor, Hükümet bekliyor. Buna ra&men 
siz muhalefet partileri Hükümetin kurulmasını engelliyorsunuz”. Bu memleke-
tin kan a&ladı&ını bilmem ama, çok af edersiniz, uzun yıllardan beri birçok sınıfın 
anasının a&ladı&ını biliyorum. Çünkü, birçok sınıfları, sizin bu sürdürdü&ünüz, bu 
merkantil düzen içinde, birçok sınıflar emeklerini yok pahasına sömürücülere ve 
soygunculara, kaptırıyorlar ve her gün evlerde hakikaten analar a&lıyor. Siz Hükü-
met olarak 20 gündür i$ basında de&il misiniz? Benim gördü&üm kadariyle Ba$ba-
kan da, Bakanlar da mütemadiyen: “Biz i$imize devam ediyoruz” diyorlar. "imdi; 
asıl, kanaatimce, kan a&landı&ı dönem bu dönem de&il. Bundan sonra $ayet Demi-
rel Hükümeti güvenoyu alır da i$ba$ına geçerse kan a&lamayı o zaman seyret sen. 
Çünkü çok yakında kâhin de&iliz, bir $eyler görebiliriz. Çok yakında devalüasyon 
dedikleri belâya, zaten içinde bulundu&umuz ekonomik durgunlu&a, daha giderek, 
ihracat - ithalât tıkanıklıklarına, döviz transferi zorluklarına, yatırım faaliyetleri-
nin za’fa u&ramasına hayat pahalılı&ına her yerde suiistimallere, suiistimallere ve 
suiistimallere sahne olacak, bu ülke. Hadi öyle ise söyleyiniz bana lütfen, temin 
ediniz bana, yarın yahut öbür gün güvenoyu aldınız. “Pazartesi gününden itibaren 
Türkiye de hiç kimse rü$vet almıyacaktır. Türkiye’de bütün dı$ ödemeler günün-
de yapılacaktır. Türkiye’de bütçe açıkları zınkadak duracaktır. Türkiye’de ödemeler 
zamanında yapılacaktır. Türkiye’de Hazine borçları ödenecektir. Türkiye’de sosyal 
sınıflar arasındaki mücadele bitecektir. Türkiye’de memurlar açlıktan gebermiye-
ceklerdir, - açık söylüyorum bu tâbiri - Türkiye’de çiftçiler 80 kuru$a bir kilo bu&-
day satıp 60 bin liraya traktör almıyacaklardır. Montaj sanayi yüzünden Türkiye 
$u kadar parasını dı$arıya vermiyecektir. Hammadde darlı&ı yüzünden fabrikalar 
kapanmaktan kurtulacaktır. Türkiye’ce herkesin geliri artacaktır. Türkiye’de e&i-
timde bütün düzen bozuklukları giderilecektir. Herkes, çoban çocukları dâhil, üni-
versitelerde okuyacaklardır. Türkiye de a&ır sanayiin kurulmasiyle Rusya’dan 386 
milyon doları almadan dahi biz ba$arı gösterece&iz. Türkiye’ye bilmem hangi sa-
nayiin kurulması için Amerika’nın $artlarını kabul etmiyece&iz, elimizin tersiyle 



itece&iz.” deyin. Memleketin kan a&ladı&ını mı, yoksa memleketin bundan sonra mı 
kan a&lıyaca&ını yakında görece&iz. Do&ru muhalefet yapalım; peki, ama biliyoruz 
ki, bu böyle olacaktır. Söyler misiniz bana Sayın Sa&lık Bakanı, - Affedersiniz böyle 
konu$ulmaz bilirim ama - söyler misiniz bana yarından tezi yok artık her Türk, 
hangi ekonomik bünyede olursa olsun, bir Devlet hastanesinin kapısına gitti&i za-
man derhal alâyı va&lâ ile kar$ılanıp ba$kö$ede yata&a yatırılıp, ameliyatı bedava 
yapılıp onu sıhhate kavu$turacak bil- düzen getirecek misin? Bu düzen, bu ülkede 
ya$andı. Sonradan bu hale geldi. Sizin iktidarınız zamanında geldi. "imdi artık, mil-
letvekillerinin ceplerinde, yanılmıyorsam, Sayın !zmir Senatörünün cebinde de bir 
tane var. Gitti&i hastanede kendisinden istenen paranın azameti kar$ısında - gayet 
itibarlı bir adamın imzasını ta$ıyor o mektup - paranın azameti kar$ısında: “Eh öl-
mekten ba$ka çare yoktur, dedik ve çocu&u geriye getirdik.” diye mektup var. Kaldı 
ki, herkesin elinde var. Ben de hasta oldum, yattım. Neler çekiyor insanlar? Son-
ra da kalkıyorsunuz i$te Türkiye’de sa&lık $öyle yapılacaktır, Türkiye’de sa&lık bir 
zaman bir noktaya getirilmi$ti. Fakir fukara dahi istifade ediyordu. Ama, üstüste. 
Ama, bir yatakta 3 ki$i. Parasız tedavi sistemi vardı. "imdi, Türkiye’de sa&lık siste-
mi o halde ki, ancak, gelirleri yüksek olanların eri$ebilecekleri lüks oldu. Bakalım 
gelsin Sigortalar Kanunu görece&iz.

Türkiye’de âmme hizmeti gören memurlar için nihayet yıllardan beri “Sözümüz 
senettir.” teraneleri içinde her gün geriye bırakılan bir palyatif tedbire, geçici bir 
tedbire ba$vurulaca&ı müjdesini programdan okuyoruz ve memurların hepsi $imdi 
heyecanla A.P. !ktidarının getirece&i Personel Kanununa muntazırdır. Onu bekle-
mektedir. Hemen söyliyeyim; muhtemeldir ki, A.P. sadece bir miktar maa$ zammını 
öngören bir kanun getirsin. Ama, Türkiye’nin ihtiyacı bu mu ve Türkiye’nin ihtiya-
cının bu olmadı&ı !kinci Be$ Yıllık Plânda yazılı de&il mi? !kinci Be$ Yıllık Plânda, 
“Personel reformu yapılacaktır, Mehtap projesi uygulanacaktır.” ya da buna benler 
birtakım sözler var mıdır, yok mudur? Siz, memurların maa$ına bir miktar zam 
yapmak suretiyle Türkiye’deki düzen bozuklu&unu, ki çek ikrar ediyorsunuz bunu, 
programınızda var, kendinizi bu yolda bir $ey yapmı$ sayacak mısınız? Mümkün 
mü? Hizmet teminatı getirebiliyor musunuz Hizmetler arasındaki gelir farklılık-
larını kaldırabiliyor musunuz? Memura da bu ülkede ekonomik faaliyette bulunan 
kimse gözüyle bakabiliyor musunuz? Yani ona Kapıkule yerine bir faaliyet sahibi 
ki$i gözüyle bakabiliyor musunuz? Yoksa bugünkü $artlar altında gırtla&ına kadar 
enflâsyona batmı$ bir piyasa düzeni içinde memur maa$larına birçok vaitlerden 
sonra üç, be$ kuru$ zamla iktifa ederseniz, “memurları refaha ula$tırdık dedi&i-
niz” zaman muhalefet olarak kar$ınıza çıkıp hadi efendim, bu refah de&ildir, bu 
geçici bir tedbirdir, memurların ya da Devlet idaresinin asıl ihtiyacı reformdur, dü-
zen de&i$ikli&idir diye cevap verirsek kırıcı, yapıcı olmıyan, saldırgan muhalefet mi 
oluruz? Buradan beyan etmenizi isterim. “Evet, memurlar kesimine getirece&imiz 
kanun ile personel reformu yapaca&ız” diyeceksiniz ve esasları beraber saptayaca-
&ız, memurlar kesimi de böylece kurtulacak. O zaman e&er size te$ekkür etmezsek 
muhalefet görevimizi yapmamı$lı&ı kabul edebiliriz.



Bunun gibi Türkiye’nin içinde bulundu&u düzen bozukluklarını ve Adalet Par-
tisi iktidarının olumsuzluklarını dile getiren Heket raporu, ismini bilmem, Yeni 
Gazete öyle yazıyor, Hükümete tevdi edilmi$tir. Mister Heket Türkiye’ye borç ve-
ren Konsorsiyumun Genel Sekreteridir. Bu rapor Hükümetin elindedir. "imdi, Sa-
yın Ba$bakandan rica ediyorum. !ngilizce bildiklerine kaaniim, burada gelsinler, 
Mister Heket’in raporunu ba$tan a$a&ı okusunlar. Bakalım muhalefet olarak biz 
Türkiye’nin içinde bulundu&u durumu nitelerken meselâ enflâsyon olup olmadı&ı-
nı söylerken, ya da bütçe açıklarının bu memleket ekonomisine verdi&i zararı ifade 
ederken ya da sınıflar arası dengenin bozuklu&undan bahsederken ya da yatırım-
ların geç kaldı&ından bahsederken, finansman açıklarını ileri sürerken, dı$ yardım 
ve kredilerin iyi kullanılmadı&ını ifade ederken, plâncıların hataya dü$tüklerini 
söylerken haklı mıyız, haksız mıyız? Kendi memleketimizin istatistiklerle u&ra$an 
dairelerine müracaat ederek verdi&imiz delilleri kabul etmiyorsanız, ki etmedi&iniz 
belli, lütfen bu Mister Heket’in raporunu burada dile getiriniz. !sterseniz size o 
raporun birkaç bölümünü göstereyim.

Konsorsiyum Genel Sekreteri ikaz etmi$ bizi raporla: Fiyat artı$ları mâkûl istik-
rar sınırını asmı$tır, enflâsyonist geli$melere kar$ı dikkatli olunmalı, yatırım hızını 
azaltın, plâncıların hataları, 1969, Türkiye için talihli bir yıl olmamı$tır, enflâsyon 
baskısı artabilir, hububat ve saire durumundan, yatırım hacmıdan bahsederek bir 
miktar bilgi vermi$.

Türkiye’ye ikinci bir Türkiye kattı&ı iddiasında bulunan Demirel’in aslında 
Türkiye’yi küçülttü&ünü, Türkiye’de ya$ıyan büyük insan ço&unlu&unun Demirel 
Hükümeti zamanında gelirinin, büyük bir kısmını kaybetti&ini ve Demirel hükü-
metlerinin ısrarlı her türlü uyarmaya kula&ı tıkalı politikalarını yürütmekte devam 
etmesi takdirinde Türkiye’nin içinde bunaldı&ı ekonomik, sosyal krizden kurtulma-
sının mümkün olmadı&ını ve Türkiye’nin kurtulu$unun, Ba$bakanlık gücü olan bir 
ki$inin kuraca&ı Hükümete gittikçe ba&lı oldu&unu tekrar etmeme müsaade ediniz.

Sayın Ba$bakanı dinledikten sonra tekrar bu kürsüde her sözüne teker teker 
cevap verme vazifesiyle kendimi görevli sayarak $imdilik yalnız Adalet Partisi söz-
cüsüne cevap arz etti&imi beyan eder, Türkiye’nin bugün içinde bulundu&umuz 
bunalımın çözümünün ancak ba$ka bir Ba$bakan idaresinde kurulacak Hükümete 
ba&lı oldu&una inancımızı tekrar ederim.

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Te$ekkür ederim.

Muhterem senatörler, muhterem gruplar adına yapılan konu$malar bitmi$tir. 
Bu defa $ahısları adına konu$acak sayın üyelere söz verece&im. Bundan evvel sayın 
üyelerin sıralarını bilmeleri için sıralarını okuyorum efendim: Sayın !$men, Sayın 
Öztürk, Sayın Tuna, Sayın Köker, Sayın Bingöl, Sayın Orhon, Sayın Özmen, Sayın 
Akça, Sayın Özer.

Sayın !$men buyurunuz, efendim.



H"KMET "$MEN (Kocaeli) — Sayın Ba$kan, sayın senatörler; müzakere ko-
nusu olan Hükümet programı bundan üç-dört ay önce Yüce Senatoda ele$tirilen 
programın bir özeti oldu&u bilinmektedir. O zaman bu program hakkındaki temel 
görü$lerimizi açıklamı$tık. Bunları tekrarlıyacak de&ilim. Ancak, bu programın 
memleketimizin temel meseleleriyle hiçbir gerçek ili$ki halinde olmadı&ının de-
lillerinden birisini Adalet Partisi iktidarının kendi içinde dü$mü$ oldu&u bunalım 
oldu&unu belirtmek isterim.

Kaldı ki, biz memleketimizin her kesiminde iktidarın bir bunalım içinde oldu-
&unu ve memleketin her kesiminde bunalıma sebeboldu&unu görüyoruz. Bugünkü 
durumu kısaca gözden geçirelim.

Amerika’nın dümen suyunda yürütülen dı$ politika ulusal çıkarlarımızla asla 
ba&da$mıyan sonuçlariyle Türkiye’yi ba$ta Amerika olmak üzere Batı emperyaliz-
mine kar$ı çetin millî kurtulu$ sava$ları veren halklarla ters çizgiye dü$ürmekte ve 
bundan da kötüsü, her an vahîm ve fakat kaçınılması mümkün olmıyan tehlike ve 
maceraların sınırında tutmaktadır.

Amerika ve NATO’ya ba&lanmı$ savunma stratejimiz ve buna uydurulan sa-
vunma gücü sorunumuz mevcudolanlarla ilâve olarak son zamanlarda ciddî endi-
$eler duyulacak yeni geli$meler kar$ısında bulunmaktadır. Yeni hava üsleri, Mirage 
uçakları ve sava$ gemileriyle hızla silâhlanan Yunanistan kar$ısında Türkiye, millî 
savunma politika ve stratejisini ve silâhlı kuvvetlerinin donanımını NATO’ya ve 
Amerika’ya hüsnüniyetle ba&lamı$ olması sonucu, yurdun savunması için gerekli 
çizginin çok gerisinde kalmaktadır. Bu geli$meler Kıbrıs sorununun müzakerelerin-
de ve çözümünde Türkiye’yi daha zayıf bir duruma sokacaktır.

Kıbrıs sorununun âdil ve ada haklarının gerçek ihtiyaç ve çıkarları yönünde 
bir çözüme ba&lanabilmesi ümitleri, iktidarın aciz ve sorumsuz tutumu yüzünden 
yerini haklı bir karamsarlı&a ba&lamaktadır.

Sayın senatörler; A.P. iktidarı, emperyalizmin çıkarlarına uyumlu dı$ politika-
siyle Orta-Do&u bunalımının dünya barı$ını tehdideden bir yönde geli$mesinde göz 
yumar ve hattâ katkıda bulunur bir yoldadır. Emperyalizmin Orta-Do&u’daki jan-
darmalık rolünü, üslenmi$ saldırgan !srail’in deste&i ve koruyucusu olan Amerika 
Orta-Do&u bunalımını bu bölgedeki emperyalist emellerini sürdürmek amacı ile 
durmadan körüklemekte ve barı$çı çözüm yollarına kar$ı çıkmaktadır.

Amerika’nın Türkiye’deki üsleri, bunalımın bu a$amasında bir tehdit aracı, 
bunalımın yeniden daha büyük bir sava$a yol açması halinde son derece gereksiz 
bir tehlike kayna&ı ve niteliklerine sahip bulunmaktadır. Türkiye !$çi Partisinin bir 
üyesi olarak ülkemizin tam ulusal ba&ımsızlı&ına sahip olabilmesi, ulusumuzun ira-
desi dı$ında maceralara sürüklenmesi için ikili anla$maların feshedilmesini, Ame-
rikan üslerinin tasfiyesini, NATO’dan çıkılmasını sadece ve yalnız kendi savunma 
ihtiyaçlarımızın gereklerine göre kurulacak bir ulusal orduya sahibolmamızı hayati 
zorunluklar olarak gördü&ümüzü bir kere daha belirtmeyi görev biliyorum. !kti-
darın seneleri a$an müzakerelerden sonra yapmı$ olmakla övündü&ü bütün ikili 



anla$malara esas olaca&ı söylenen, temel anla$ma, Amerika ve NATO üs ve tesis-
lerinin ve ikili anla$maların Türkiye için bir tehlike kayna&ı ve millî ba&ımsızlık ve 
egemenlik haklarımıza aykırı olma niteliklerini de&i$tirmemi$tir. Bugün de nükleer 
ba$lıklı silâhlar ve her an harekete hazır bekletilen uçaklar Amerika’nın emri ve 
kumandası altındadır. Bir sava$ halinde kentlerimiz nükleer saldırılara ilk hedef 
olarak ve bütün Do&u bölgemiz nükleer bir alan haline gelme tehlikesiyle kar$ı kar-
$ıyadır.

Sayın senatörler, Türkiye ekonomisi yıllardır sürdürülen dı$a ba&lılık sonucu 
yabancıların kontrolü altına sokulmu$tur. Türkiye, bugün dı$ borçlar belâsı, yaban-
cı sermaye yatırımları soygunu, dı$ yardımsız ya$ıyamıyaca&ımız yolundaki zillet 
felsefesi içinde, ba&ımsız bir ekonomi politikasını izliyemez ve dı$a danı$madan 
karar alamaz bir hale getirilmi$tir. Türkiye, bugün yeni iç ve dı$ yardımlar alabilme-
si ve ekonomisini kör topal yürütebilmesi, yabancıların baskı ve taleplerine boyun 
e&me $artına ba&lı bir memleket durumundadır. !ktidar, Türkiye’yi Avrupa kapita-
lizminin tam bir istismar alanı durumuna getirecek ve kendi çaba ve olanaklarımız-
la sanayile$memizin ümidini yok edecek olan Ortak Pazara girme çabası içindedir. 
Türkiye, karanlık bir gelece&in e$i&ine getirilmi$ bulunmaktadır. Ortak Pazara gir-
me çabaları Türkiye için bir avuç vurguncu zümrenin çıkarları u&runa alınmı$ bir 
intihar kararıdır. Sanayile$me yolunda yıllar yılı gerçek bir geli$me sa&lanamaması 
sonucu her yıl artan nüfusumuza yurt içinde çalı$ma ve ya$ama olana&ı bulunma-
makta yüzbinlerce insanımız yabancı diyarlara ihracedilmektedir. Hâkim sınıfların 
Türkiye’nin sorunlarını çözmekteki azim ve yetersizli&inin somut örneklerinden 
birisi de $üphesiz budur.

Sayın senatörler, köhnele$mi$ bir ekonomik ve sosyal yapının ve bu yapı üze-
rinde kurulu olan soygun düzeninin yürütmeye çalı$tı&ı ekonomik ve sosyal poli-
tikaların, yurt gerçeklerine ve ihtiyaçlarına yüzde yüz ters dü$mesi, sayısız buna-
lımlarla kendini ortaya koymaktadır. A.P. iktidarı, toplumumuzu içine sürükledi&i 
ekonomik ve sosyal çıkmazın yarattı&ı bunalımlar kar$ısında, Anayasa dı$ı baskı 
metotlarına müracaatın dı$ında, bir çare bulamamaktadır.

Devrimci i$çi sendikalarına yapılan baskılar, grev hakkını kısıtlamak te$eb-
büsleri, ö&retmen kıyımı, üniversiteler konusunda sorumsuz tutumu ve devrimci 
gençli&e yapılan baskılar, memurlara reva görülen haksız muameleler, $iddet poli-
tikası e&iliminin açık örnekleridir. Bunların en önemlisi, yeni Sendikalar ve Grev 
Kanunu tadil tasarılariyle yeni devrimci sendikalar kurulmasını önleyici ve mev-
cutlarını kapatıcı yolda adım atılmı$ bulunmasıdır. Böyle bir tasarlama, iktidarın 
totaliter e&ilimlere yöneldi&inin tipik ve mutlak, kar$ı koyulması gereken bir geriye 
götürme te$ebbüsüdür.

Sayın senatörler, bozuk e&itim sisteminin bütün kötülükleri her geçen gün 
arttı&ı ve yurdumuzun gelece&i için vahîm sonuçlar yaratıcı niteli&i de devam etti-
&i halde, hâkim sınıflar ve onların aracı olan iktidar, e&itimin her kesiminde, ikili 
yozla$tırıcı bir geli$menin bizzat tahrikçisi ve yürütücüsü durumundadır. Bunu, il-
kokuldan üniversiteye kadar resmî, özel okul ikili&i, Anayasamızın 153’ncü madde-



sine aykırı $ekilde, lâik ve akılcı e&itim ile, karanlık Ortaça& e&itimi ikili&i $eklinde 
somutla$mı$ olarak görüyoruz.

!$sizlik artmakta, hayat pahalılı&ı büyük halk kütleleri için dayanılmaz bir du-
ruma gelmi$ bulunmaktadır. !çinde bulunulan ekonomik krize çare olmak üzere, 
emekçi halka yeni yeni vergi yükleri yükletilmesi ve hizmet yatırımlarının kısılması 
te$ebbüsleri emekçi halkımızın içinde bulundu&u geçim sıkıntısını daha da a&ırla$-
tıracaktır. Oysa, Hükümet programında bu meselelere çare olabilecek hiçbir tedbir 
yoktur. Hattâ bunun da ötesinde, Hükümet bu meseleleri do&ru olarak görmek ola-
na&ından da yoksundur ve bu, büyük sermayedar sınıflarının etkisinin do&al bir 
sonucudur.

Sayın senatörler, Türkiye !$çi Partisi bütün bu meselelerin; dı$a ba&ımlı serma-
yedar sınıfların yönetimden uzakla$tırılması ve yönetime i$çi ve emekçi sınıfların 
a&ırlıklarını koydukları zaman çözümlenece&i inancındadır. Bütün bu nedenlerle 
Hükümete ret oyu kullanaca&ını Yüce Kurula arz ederiz.

Saygılarımla.

BA$KAN — Te$ekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eski!ehir) — Anayasada sınıf var mı? Anayasayı okusanıza!

FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Komünist na&meleri.

BA$KAN — Muhterem senatörler, konu$maların müddetle takyidedilmesi 
hususunda bir önerge vardır, okutuyorum efendim.

Sayın Ba!kanlı#a
Ki$isel görü$lerini belirtecek konu$macıların 10 dakika ile mukayyed olmasını 

arz ve teklif ederim.

(Balıkesir)  Nuri Demirel

BA$KAN — Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde söz istiyorum.

BA$KAN — Sayın Öztürk, buyurun.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba$kan, de&erli arkada$larım, gruplar 
görü$lerini arz etmi$lerdir. Bu kadar üyenin içinde 3-4 ki$i söz almı$tır. Bu arkada$-
larımızın en çok konu$aca&ı belki 20-25 dakikadır. Bunu 10 dakika gibi bir zamanla 
kısıtlamak; gerçekten, senatörlerin bu husustaki müspet fikirlerini söylemekten 
menetmek demektir. Oysaki elimizdeki Hükümet programının daha da aydınlı&a 
kavu$turulması, hattâ kalan sözcülerin ço&unun A.P.’li arkada$larımız tarafından 
olması bakımından daha, daha güzel fikirlerin ortaya çıkması, ele$tirilmesi bakı-
mından ben, $ahsan bu 10 dakikalık kısıtlamayı hakikaten yersiz ve zamansız bulu-



yorum. Henüz bir ki$i konu$mu$tur. O bakımdan Muhterem Heyetten bu önerge-
nin kabul edilmemesini istirham ediyorum.

Saygılar sunarım,

BA$KAN — Te$ekkür ederim.

Önerge aleyhinde konu$ulmu$tur, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmi$tir, efendim.

Sayın Öztürk, buyurunuz efendim.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Sivas) — Çok az oluyor, çok... Bari üç dakikaya indirin 
de selâm verip inelim.

BA$KAN — Sayın Öztürk, saat 17’yi 30 geçiyor efendim.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba$kan, Yüce Senatonun de&erli üyeleri; 
bir ay önce Meclisin oy ço&unlu&u ile bütçesi reddedilen Sayın Süleyman Demirel 
Hükümeti, demokrasinin gere&i olanı yapmı$, Millet Meclisinin güvenini yitirdi-
&ini görerek istifa etmi$tir. Bir ay kadar süren Hükümet buhranından sonra Mec-
lisin bu kararı ile zıtla$ırcasına aynı elemanlar ve aynı zihniyet ve aynı programla, 
bilemedi&imiz bir dü$üncenin zebunu olan bir anlayı$ ve davranı$ içerisinde, tek-
rar Yüce Meclisin kar$ısına dikilmi$tir. Bu durumu, demokrasimiz için hayırlı bir 
alâmet saymıyoruz.

Meclisle ve onun idaresi ile zıtla$mak, bir ki$inin $ahsiyetini Meclisin kar$ısın-
da görmek, aslında ulusun bütünü ile ve sa&duyusu ile zıtla$mak demektir. Hele, 
bu zıtla$mayı, hilei $erle elde edilen üç, be$ milletvekilinin oylarına güvenerek, 
sürdürmek demokrasiyi çürütmek ve cılk etmek demektir. Çe$itli $aibeler altında 
güvenoyu sa&lamak...

BA$KAN — Sayın Öztürk...

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Devamla) — Kesmeyin konu$mamı, Sayın Ba$kan. 10 
dakika vermi$siniz, müsaade edin de…

BA$KAN — Kesti&im müddeti ilâve edece&im. Bu kürsüde yüce milletimizin 
menfaatine olan bütün sözler söylenecektir. Yalnız bütün senatör arkada$larımız, 
zatıâliniz de ba$ta olmak üzere, Yüce Senatonun ve Parlâmentonun itibarından 
bahsederiz. Bu itibarın elde edilmesi önce kar$ılıklı konu$ma adabında asgari mü$-
tereklerde birle$mekle mümkün olur. Zatıâlinizden rica ediyorum, üslûbu beyanda 
sert olmayınız, iki dakikalık bir zamanınızı aldım, ilâve edilecektir.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Devamla) — Te$ekkür ederim Sayın Ba$kanım. Söyle-
di&im kelimeler Türkçedir. Anlamaya çalı$ınız Sayın Ba$kan. (A.P. sıralarından “Ooo” 
sesleri)

Çe$itli $aibeler altında güvenoyu almak için yapılan transferlerin yabancı ba-
sında bile profesyonel futbolcu transferlerine benzetilerek karikatürize edili$inin 
Türk Parlâmentosuna, Türk demokrasisine gölge dü$ürecek bir anlam ta$ıdı&ını 
sanıyorum. Bunun müsebbibi de $üphesiz ki, Sayın Demirel’dir...



Demokrasinin bir fazilet rejimi oldu&unu unutarak Hükümet kurmak için oy 
sa&lıyaca&ım diye halkın dilinde revaç bulan “Mebus pazarı” yaratıldı&ının ve ücra 
köylere kadar dedikodusunun ula$tı&ının Sayın Süleyman Demirel her halde bun-
dan bihaber de&il, haberlidir.

Bu $aibeler, üç a$a&ı, be$ yukarı kurulacak bir Hükümet, daha önceden yara 
almı$ ve güçsüz bir Hükümet olaca&ı gibi, Sayın Demirel’in, Ba$bakan olarak daha 
çok yıpranmasına sebebolacak ve demokrasimiz de büyük çıkmazlara do&ru kıratla 
yarı$ haline girecektir.

Karde$lerinin adlarının arsa ve kredi yolsuzluklarına karı$tı&ı bir Ba$bakan 
adayının Hükümeti kurmasının demokrasiye getirece&i zarar, sonradan nasıl gide-
rilecek ve nasıl önlenecektir. 702 bin liraya alınan bir arsanın ipotek edilerek ban-
kadan 11,5 milyon lira kredi alınması bu arsanın de&erinin ve öneminin ne oldu-
&unu ortaya koymaktadır. Ayrıca, 26 milyon de&il de 19 milyon lira kredi almanın 
ifade edili$inin de üzerinde durulacaktır.

Sayın Süleyman Demirel hakkında Meclis soru$turması istenmi$tir. Gündeme 
alınmı$ ve müspet deliller gösterilmektedir. Burada bunları sayacak de&ilim ama 
karde$leri Ba$bakan olan kimseler hakkında, Devlet memurları ve banka müdürle-
ri olarak her halde, korkmadan, çekinmeden, ekme&inden olmak pahasına, gerçek 
bilgi veremiyecekleri bir vakıadır. !$te en yakın örne&i; karde$leri ile ilgili bir arsa 
yolsuzlu&unu gerçek belgeleri ile ortaya koyan ve memlekete bugüne kadar önemli 
görevler yapmı$ sekiz tane Yüksek Denetleme Kurulu üyesine yapılan kanunsuz 
i$lemler gözler önündedir.

Yine Sayın Termen’in söyledi&i gibi “A.P.’nin arkasında Büyük Türk Milleti var-
dır” sözünü ben kabul etmiyorum. Türk Milleti uyanmaktadır, Türk Milleti bugün 
$irketlere, zenginlere, Sayın Süleyman Demirel’le Termen gibi, kısa zamanda zen-
gin olanlara bundan sonra “evet” demiyecektir. Sayın Termen, bilhassa kendi ifade-
si ile söylediler ki, rahmetli Menderes’e yaptı&ı bir $antajın arkasından 250 bin lira 
kredi olarak Cebeci’deki bir binasını tamamlamı$, bilâhara bir milyon 170 bin liraya 
bunu Millî E&itim Bakanlı&ına satmı$tır. Bu, bozuk düzenin savunucusu olan Ter-
men kalkar burada elbette çatır çatır do&ruluktan bahseder ve bu düzeni savunur.

Salı günü Yüce Senatoda dinledi&imiz Hükümet programı, be$ yıldır Sayın Sü-
leyman Demirel tarafından söylenen aynı sözler, aynı vaitler ve gerçekle$emiyen 
birçok ülke sorunlarıdır. Bütün bu düzensiz lâf bollu&una ra&men bir arpa boyu yol 
alamamı$ olmamız da, bu sözlerle, tekrar edilen vaitlerle huzurunuzda ispatlanmı$ 
olmaktadır.

Masal kahramanları gibi debelenip, debelenip de bir arpa boyu yol alamamanın 
en güzel örne&ini bu sözlerde görüyoruz, bununla ispatlıyoruz. Ayrıca, bu vaitlerin 
hiçbirinin kayna&ı ve miktarı da gösterilmemi$tir. Uygulanacak yöntemler belir-
tilmemi$tir. Çözüm yolları gösterilmemektedir, bir program tekni&i ve özelli&in-
den uzak olan bu esercik daha çok seçim bildirgesine benzemektedir. Alt yapı ve 
üst yapı yatırımlarındaki oran ne olacaktır, tasarruf açı&ımızla döviz açı&ımızı e$it 



kılacak tedbirler nelerdir, yahut millî tasarruf açı&ını kapıyabilmek için bir tasar-
ruf potansiyeli nasıl yaratılacaktır, maliye ve vergi politikamız, sermaye piyasası 
ve bankacılık sistemlerinde alınacak tutarlı tedbirler ve sorunlar nelerdir, dı$ardan 
ithal edilecek tasarruflarla yatırıma elveri$li olanlardan elde edilecek döviz mikta-
rının bütçedeki döviz açı&ına etkisi ne olacaktır? Hiçbirine çözüm yolu gösterilme-
mektedir bu programda.

Köylünün, i$çinin, küçük esnafın ve sanatkârın, memurun, emeklinin, dar 
gelirli ücretli vatanda$ların, gecekondularda yoksulluk içinde kıvranan kimselerin 
sorunları nasıl çözülecektir? Tek kelime ile olsun bunlara dokunulmamı$tır. Öte 
yandan, geli$igüzel ve bir esasa dayanmıyan birçok vaitlerde bulunma alı$kanlı&ı 
devam etmekte, programda bu vaitler yı&ınından ba$ka bir özellik ta$ımamaktadır. 
E&itim politikamızdaki yanlı$ tutum, e&itim felsefemizdeki eskimi$ ilkeleri düzelti-
ci bir özellik ta$ımıyan program bu sorunların çözümünde elbette ki bir ı$ık tutamı-
yacaktır. Hiçbir $ey, toplumumuzun e&itim talebindeki geli$im ve de&i$imleri ça&ın 
gereklerini ortaya koyacak uzun vadeli bir geli$me plânının esaslarını kapsıyacak 
kadar ülke yararına, ülke kalkınmasına faydalı olamaz.

Oysa A.P. !ktidarının programı ve icraatı temelli bu esaslara sırt çeviren bir 
anlamdan öteye gidememi$tir. Bunun en güzel örne&i 1970 yılı bütçesinde, 1969 
bütçesine göre yalnız Millî E&itim Bakanlı&ı yatırımlarında 7 milyon lira noksan 
vardır. E&itimde kalkınma, bu durumda hayalden ba$ka bir $ey de&ildir. Bu kür-
süden ö&retmenlerin içinde bulundu&u maddi sıkıntıyı iki sene önce maa$ ve üc-
retlerini açıklıyarak anlattım. Bir hal çaresinin bulunmasının millî e&itimimizin 
çözümüne etkili olacak ba$lıca bir etken olarak gösterdim. Maddi, mânevi özerkli&e 
kavu$turulmamı$ ö&retmenden, e&itimin gere&i olan randımanı alamıyaca&ımızı 
söyledim. Bu konuda ö&retmenlerimizi sokaklara dökmiyelim, dedim. Tutanaklara 
geçti bu fikirler ama çözülmedi ö&retmenler de, görüldü&ü gibi, uygulanmıyan Ana-
yasa haklarını almak için boykot yaptılar. Bir bakıma sokaklara döküldüler. Anaya-
sanın 45’nci maddesini uygulamıyan hükümet kendi suçunu kapatmak için baskı 
metotları kullandı. Ö&retmenlere çe$itli baskılar, haksızlıklar ve i$kenceler yapıldı. 
Kanun koyucu, memurun belli bir süre için boykot yapmalarını suç sayan bir yasa 
hükmü getirmedi&i halde ö&retmenler Sayın Demirel Hükümetince cezalandırıldı. 
Görevini yapamıyan bir iktidara kar$ı Anayasa haklarını almak için bir tepki ve pro-
testoda bulunan insanları ille de cezalandırmak için ölü kanun maddelerinden bile 
faydalanmaya çalı$ılması gibi çirkin davranı$larda bulunan Hükümet, kendi me-
murları ile kar$ı kar$ıya gelmi$, dü$man haline girmi$tir.

Hele bâzı günlük adamlar “kraldan ziyade kralcı” $ahsiyetsiz, korkak ve çıkar-
cı yöneticiler, ö&retmenlere disiplin cezası vermek ve açı&a almak gibi durumlara 
dü$tüler. !ste Sayın Demirel Hükümetinin bütçesinin reddedilmesine etkili olan çe-
$itli sebepler arasında birisi de budur. Getirilen program yine aynı Sayın Süleyman 
Demirel’in bu zihniyetinin bir belgesi, çürümü$ genel politikasının, sırı dökülmü$ 
bir aynanın görünü$ünden ba$ka bir $ey de&ildir. Program ötesinde, ne ö&retmen 
sorununa ve ne de gençlik sorununa yer verilmemi$tir. Gençlikten ümidini kesmi$e 



benzer Sayın Süleyman Demirel. Her halde ihtiyarlayıp, gençle$erek istikbalde de 
ülkeyi kendileri yöneteceklermi$ gibi acayip bir anlayı$ ve davranı$ içinde görün-
mektedirler.

Bugün yüksekö&renim gençli&inin içinde bulundu&u bunalım tüm ulusun hu-
zursuzlu&una sebebolmaktadır. Oysa, programda gençlik sorunlarını çözecek hiç-
bir fikir olmadı&ı gibi, dikta rejimini özleyici çabalar görülmektedir. Hattâ, A.P. !kti-
darının süreli olarak, özerk Anayasa kurulu$larının ve devrimci Atatürkçü güçlerin 
kar$ısında olu$u, feodal düzen ve teokratik Devlet özlemcilerini demokratik rejim 
aleyhine faaliyete geçirmi$tir. Bu ortamdan gerici akımlar yüz bulup $ımarırken, 
bunun kar$ısında a$ırı solun da örgütlenmesine yardım edilmi$tir.

BA$KAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız var efendim.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Devamla) — Para ile tutulan, para ile kurulan cemiyet-
ler, bu $eriatçı özlemler, özerk üniversiteleri basarak kan dökmü$, bugünkü bozuk 
düzeni biraz daha bozuk hale getirmi$tir. Bir ideal kuraklı&ı içinde bulunan genç-
lere bir çare bulmak gerekirken, bir e&itim e$itli&i, bir e&itimde fırsat e$itli&i sa&-
lamak gerekirken, bugün köy çocuklarının üniversite okuyanlarının miktarı yüzde 
altıdır. Di&er $ehir ve kasabalarda okuyanların nisbeti %94’tür. !$te üniversiteler 
bütçesine konan ek ödeneklerin de kabul edilmeyi$i üniversiteleri malî yönden de 
kısıtlamanın ve çalı$maz hale getirmenin en güzel örneklerini vermi$lerdir.

Memleketin içinde bulundu&u asayi$sizli&i giderecek ve dı$ tehlikeleri koru-
yacak Türk Ordusunun bile, bugün ele alınan imkânları, ödenekleri ve yardımları 
o kadar kısıtlanmı$tır ki, dört buçuk milyar liralık ödene&in dört milyarı cari har-
camalara verilmekte, bunun yarım milyonu ile Türk Ordusu silâhlandırılmaya ça-
lı$ılmaktadır. Türk Ordusunun da bu gerçek durumunu dikkate aldı&ımız zaman 
memleket içinde ve memleket dı$ındaki huzursuzlukların bizi nereye götürece&ini 
tahmin edemiyoruz. Bu bakımdan...

BA$KAN — Sayın Öztürk, ba&layınız lütfen.

HÜSEY"N ÖZTÜRK (Devamla) — Ba&lıyorum Sayın Ba$kan.

Bu bakımdan biz C.H.P. olarak böyle bir iktidarın, böyle bir programın, böyle 
bir tutumun kar$ısındayız. Çünkü, Demirel’in tekrar seçilmekle memleketin ba$ı-
nın derde girece&ine inanıyoruz. Bu bakımdan kırmızı oy vermeyi millî bir görev 
sayıyoruz. (A.P. sıralarından gülü"meler)

Yazarız, burada konu$madı&ımızı yazarız.

BA$KAN — Muhterem senatörler...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta Milletvekili) — Söz istiyo-
rum.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, bir dakikanızı istirham edece&im efendim.

Muhterem senatörler, Sayın Öztürk’ün nutkunun ba$langıç tarafını dinledi-
niz. Namınıza hareket etmekte bulunan Riyasetin cevabını ve Sayın Öztürk’ün bu 



ikaza cevabını da dinlediniz. Bu cevap, kendilerinin muhterem $ahsiyeti ile tev’em 
dü$medi&i açıktır. Yalnız $u cevabı verirken kürsü heyecanı içinde bulunduklarını 
kabul ediyor ve bu hususu böylece geçi$tiriyorum,

Sayın Öztürk’ten ikinci ricam, Sayın Öztürk’ün bundan böyle !çtüzük hüküm-
lerine riayet etmesidir. !çtüzü&ün 62’nci maddesinde $ahsiyatla u&ra$mak memnu 
oklu&u halde, Sayın Öztürk; Hükümet programının müzakeresi esnasında Sayın 
Termen’e sata$makla !çtüzü&e aykırı hareket etmi$tir. Bundan böyle bu hareketini 
tekrar etmemesini kendisinden rica ediyorum.

Sayın Ba$bakan buyurunuz efendim. (Ba"bakan Süleyman Demirel, sürekli ve 
"iddetli “bravo” sesleri ve alkı"lar arasında kürsüye çıktılar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta Milletvekili) — Sayın Ba$-
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Hükümet programının müzakeresi 
dolayısiyle serd edilmi$ bulunan tenkidlere, mütalâa ve mülâhazalara cevap vermek 
için huzurunuza geldi&im $u anda Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyarak sözlerime 
ba$lıyorum.

Dün, Millet Meclisinde de ifade etti&im gibi, 1960 ile 1970 arasında Senato-
muz ve Millet Meclisimiz bununla birlikte 7 aded program müzakeresi yapmı$tır.

1961’de Parlâmentonun yeniden açılmasını mütaakıp kurulan hükümetlerin 
her birisi 8-10 ay ömürlü olmu$ ve 1965 seçimlerine, bizim de dâhil oldu&umuz, 
dördüncü Hükümetle gitmi$izdir. Cumhuriyet Senatomuzda 1965’ten 1969 seçim-
lerine kadar yeni bir program müzakere yapılmamı$tır. Çünkü, 1965-1969 devre-
sinde Adalet Partisi siyasi iktidarı, siyasi istikrarı muhafazada ba$arı göstermi$tir.

Her sene bütçe müzakereleri yapılmı$, bu müzakereler esnasında da, Hükümet 
çe$itli tenkidlere u&ramı$tır. 1965-1969 devresinde Türk Parlamentosu zamanının 
hemen hemen %60’ını murakabeye vermi$tir. Millet Meclisinde 81 aded gensoru 
açılmı$, Senatomuzda ve Millet Meclisinde sayısı yüzü a$an genel görü$me, ara$-
tırma, soru$turma önergeleri muameleye konmu$tur. Bu itibarla, Adalet Partisi si-
yasi iktidarı, Yüce Meclislerin denetiminden hiçbir $ekilde $ikâyetçi olmamı$, Yüce 
Meclislerin denetimini daima demokrasinin i$lemesi için en mühim $art saymı$tır. 
Bugün huzurunuzda 12 Ekim 1969 seçimlerinden sonra ikinci defa Hükümet kur-
mak, program okumak ve program müzakere etmek gibi bir durumda bulunuyoruz. 
Bu durumu çe$itli $ekillerde anlıyan, çe$itli $ekillerde izah edenler olmu$tur. Daha 
do&rusu dün Millet Meclisinde bugün Senatoda muhalefet partilerine mensup de-
&erli sözcüler veyahut muhalefet partileri dı$ındaki grup sözcüleri Senatonun bün-
yesi içindeki sözcüler, daha do&rusu !ktidar Partisi dı$ındaki sözcüler, $ahısları adı-
na konu$an sözcüler bu durumu istedikleri $ekilde tefsir etmi$lerdir. Daha do&rusu 
nasıl i$lerine geliyorsa öyle tefsir etmi$lerdir. Hâdise, Adalet Partisinin iç bünye-
sinden do&mu$tur. Adalet Partisinin iç bünyesinden do&an bir hâdiseyi huzurun-
da münaka$a etmiyece&im. Adalet Partisinin yetkili kurullarının plâtformlarında 
münaka$a edilir, gruplarında münaka$a edilir, kongrelerinde münaka$a edilir, bü-
yük kongresinde münaka$a edilir. "ayet Adalet Partisinin iç bünyesinden do&an bir 



hâdiseyi topyekûn Meclisler olarak münaka$a etmeye kalkarsak, o zaman kom$u, 
kom$unun i$ine karı$ır, Parlâmento iyice huzursuzlu&a gider. (Adalet Partisi sırala-
rından “bravo” sesleri)

Bu itibarla herkes kendi evinin içine baksın. Biz kendi evimizin içinde ne var, 
ne yok bunları biliyoruz. C.H.P.’si içerisinde de bundan 2 sene evvel çe$itli geli$-
meler oldu. Biz bunları kürsülere getirmedik. Bir partinin iç bünyesinde meydana 
gelen de&i$iklikleri istismar konusu yapmayı kınamıyorum. Çünkü, Türkiye siyasi 
hayatında artık yadırgayabilece&imiz, kınayabilece&imiz bir $ey kalmadı. (A.P. sıra-
larından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Benim izahım bu hâdisenin, yani huzurunuzda, geçen 4-5 ay zarfında 2’nci 
defa program okumak, bu programın müzakeresinin yapılmasına izah etmek za-
viyesindendir. O kadar yanlı$ tefsirler yapılmı$tır ki, bu tefsirlere bakarsanız. 
Türkiye’nin dibinden bir zelzele olmu$, Türkiye yıkılmı$tır, o tefsirlere bakarsanız, 
kütlede büyük çalkantılar olmu$, o çalkantılar bunu meydana getirmi$tir. O tefsir-
lere bakarsanız, zaten Adalet Partisinin içerisinde Hükümetten, Hükümeti te$kil 
eden $ahıslardan, Hükümetin felsefesinden, programından memnun olmıyanlar 
vardır. Bu çalkantı ondan do&mu$tur. Bu çalkantının bu $ekildeki münaka$alarının 
hepsi yanlı$tır. Nedir? Bunun münaka$asını huzurunuzda yapmıyaca&ımı ifade et-
tim, iç meselemizdir. Kendi plâtformlarımızda münaka$amızı yaparız. Kendi par-
timize ait bir meseledir. Onun içindir ki, meseleyi burada kesiyorum. Yalnız devam 
edece&im nokta $u: Muhterem hatipler aslında bir Hükümet tenkidi yapmaktan 
daha çok Demirel tenkidi yaptılar ve tenkidi yaparken de bizim iç bünyemize so-
kulması mümkün - kendilerince, akılları sıra - birtakım huzur bozucu argümanları 
burada dile getirdiler. Bugün saat 10.30’dan beri yapılan bu müzakerelerde Hükü-
met programı tenkidine ait çok az $ey bulursunuz. Ama, daha çok kısır politikanın, 
denenmi$; memlekette bir faydası görülmemi$, $ahsiyete kaçan, karalama, çamur 
atma, kirletme, kahtı ricalin bütün yollarını açık tutan Bizanstan devraldı&ımız ve 
bir türlü vazgeçemedi&imiz bir nevi politikanın icaplarına uyuldu. Gönül isterdi ki, 
Türk Demokrasisine yeni gelenekler kazandırma, Türk Demokrasisine Batı demok-
rasisinin uzun seneler içinde eri$ti&i do&ru yolları ve do&ru usulleri kazandırma 
mücadelemizde münaka$alar, fikre ve hizmete dayansın. Bizim Türk Demokrasisi-
nin siyasi mücadelesini fikre ve hizmete getirebildi&iniz zaman Türk Demokrasisi-
nin güçlendi&ini, kudretlendi&ini görmü$ olma gibi bir kıstasımız vardır. Bu heyula, 
bir da&da&a, bir mefhumlar karga$alı&ı, bir her vasıtayı mubah görme takti&i içeri-
sinde Türkiye’de politika yapıla gelmektedir.

Huzurunuzda $unu ifade edeyim: Bu çe$it münaka$alardan, bu çe$it siyasi mü-
cadelelerden, Türkiye’nin kısa zamanda kurtulmasını ne kadar temenni etsek de, 
görülüyor ve anla$ılıyor ki, daha bir süre Türk Demokrasisi özledi&imiz seviyeye 
eri$mekte zaman ihtiyacı içindedir.

Aslında 20 senelik, çok partili hayata geçti&imizden bu yana 24 sene, 1950’den 
bu yana 20 senelik bir demokrasinin geleneklerinin, birçok ıstıraplar çekilmeden, 
kazanılabilece&ini farz etmek bir nevi merdiveni basamak, basamak çıkarak de&il, 



birinci basamaktan sonuncu basama&a sıçramak gibi gerçe&e uymıyan, realist ol-
mıyan bir tutumu benimsemek olur. Bu itibarla yapılan tenkidlerin, söylenen söz-
lerin dozu, $ekli ne olursa olsun, bunların hiçbirisinden incinmedi&imi, bunların 
hiçbirisinin bizi yıldırmıyaca&ını, memlekete hizmet yolunda bizi bezdirmiyece&ini 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yüce Meclislerin güveni olursa milletimize hizmete devam ederiz. Bu, a$ikâr 
bir $eydir. “A$ikârı niçin söylediniz?” derseniz, a$ikâr olan o kadar çok $ey söylen-
di ki, bütün bunların cevabını böylece ba&lamak istedim. Evvelâ, $uradan gireyim 
meseleye: Hükümet programı tenkidinde objektif ölçülere sahiboldu&umuz ka-
naatinde de&ilim. Bu objektif ölçüler nelerdir? Bunlar zaman içinde geli$ecektir. 
Parlâmentomuz bu objektif ölçüleri zaman içinde geli$tirecek. Hizmet ve fikir 
plânında geli$tirecek, i$te elimizdeki imkânlar. Bunlar ile memleketin hangi dertle-
ri halledilebilir? Bu dertleri halletmek için sa&lam prensipler nelerdir? Bu prensip-
ler, bu programlarda yer almı$ mıdır, almamı$ mıdır? Be&enilmiyen nedir? Neden 
be&enilmemektedir? Siz olsanız ne yaparsınız? Sadece memleketin ihtiyaçlarını sa-
yıp, dökmek kâfi de&ildir, bunları nasıl zaman süresi içerisinde, hangi zaman süresi 
içerisinde meydana getirebilirsiniz? !htiyaç, imkân dengesinin rakamlarla olmazsa 
bile, mantık çerçevesi içerisindeki ölçülerine riayet nedir? Bunların program ten-
kidlerinde yer alması lâzım idi.

"imdi huzurunuzda programa yönelmi$ tenkidleri cevaplandırırken, bütün 
bunların ço&undan mahrumum. Onun içindir ki, söyliyece&im sözler, tahlil edebil-
di&im kadar, anlıyabildi&im kadar, eri$ebildi&im kadar, elde edebildi&im, ima $ek-
linde de olsa, veyahut da, direkt olarak yönelmi$ tenkid $eklinde de olsa bunlara 
cevap vermekten ibaret olacaktır.

Türkiye’nin neye ihtiyacı var? Bunu sayıp dökmek kâfi de&il. Çünkü Türkiye’nin 
bugünkü ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz, bunların meydana geli$indeki tarihî seyri 
de biliyoruz. Türkiye’nin Batı Medeniyeti ile, Batı memleketlileri ile, Batıdaki buh-
ran icabından sonra meydana gelen endüstrile$me ile, ilim ve fennin ileri gitmesi 
ile, $evki idarenin ileri gitmesi ile mesafesini bir hayli açtı&ını ve bu açı&ın da sene-
lerce evvel ba$ladı&ını hepimiz biliyoruz. Bunun içindir ki, zaman faktörünü, imkân 
faktörünün kaynak faktörünü hiç kaale almadan Türkiye’nin bütün ihtiyaçlarını 
sayıp döküp, alın bunları halledin demenin aslında yerine getirilmesi mümkün ol-
mıyan bir taahhüde bizi sokmaktan ba$ka bir istikamette olamaz. Borçlar Hukuku, 
mutlaka taahhüde giren taraflarda bonafide arar ve ifası imkânsız taahhüdün de 
ondan sonra devamlılı&ını $art ko$maz. Bu itibarla ortaya konacak olan hususların 
bir ölçü içinde ifası mümkün olması lâzım. Bunun herkes için faydası vardır. Bizden 
evvel Hükümet etmi$ olanlar için de vardır, bizden sonra Hükümet edecek olan-
lar için de vardır. Çünkü, bizden evvel Hükümet etmi$ olanlar bu mantık çerçevesi 
içinde kendilerini savunma imkânlarını bulabilirler, bizden sonra Hükümet edecek 
olanlar da Türkiye’nin a&ır yükü altında ezilme gibi bir insan gücünün dı$ındaki 
fizikî faktörün altına girmeden mantık ölçüleri içinde hareket etme imkânlarını 
bulurlar.



Muhterem senatörler, bir hususu açıklı&a kavu$turmakta fayda görüyorum. 
Hükümet dü$mü$ müdür, istifaya mecbur mu olmu$tur, istifa mı etmi$tir, çekilmi$ 
midir? Buna dair birçok kelimeler söylendi, birçok mütalâalar yürütüldü. Dü$me 
tâbiri, umumiyet itibariyle, pek sevimli bir tâbir de&ildir. Bizim için de&il. E&er se-
vimsizlik tâbiri oldu&u için kullanılıyorsa biz buna aldırmayız. Herkes istedi&i $ekil-
de kullansın. Ama bir gerçe&i tesbit edelim.

Türkiye’de, bütçenin tümünden fasıllara geçilmesi esnasında $ayet oylama 
fasıllara geçilmemesi $eklinde meydana çıkarsa ne olur? Hukukî bakımdan bunu 
inceliyen hiçbir hatip çıkmadı. Aslında bu yolu da biz açtık. 1965 senesinin bütçe-
sinde bu yolu biz açtık. Açtı&ımızdan dolayı da pi$man de&iliz. Sadece gelin bunun 
hukukî mânasını bulalım da tenkidlerin veya mütalâaların bir istikametini tâyin et-
mekte kolaylık olsun. Anayasanın 94’ncü maddesi Bütçe Kanununun müzakeresini 
özel bir hükme ba&lamı$tır. Anayasanın di&er maddeleri ile tâyin edilmi$ bulunan, 
kanunların müzakere usulünden farklı bir usule ba&lanmı$tır. Bütçenin tümünden 
fasıllarına geçilememesi, aslında Hükümetin hukukan çekilmesini gerektirmez. 
Çünkü, Hükümetin hangi halde çekilece&i Anayasada ayrıca tasrih edilmi$tir. Ana-
yasanın 89 ve 104’ncü maddelerinin dı$ında, Hükümetin gayet tabii kendi inisiya-
tifi ile çekilmesi hariç, bir çekilme yolu mevcut de&ildir.

Anayasanın 89’ncu maddesine göre Millet Meclisinde bir gensoru getirilir, bu 
gensoru da 226 kırmızı oy kullanılır, Hükümetin istifa edip etmemek gibi ihtiyar 
edece&i bir yol yoktur, 226 güvensizlik oyu ile Hükümet dü$mü$tür.

104’ncü madde gere&ince de, Hükümet güven isteminde bulunur, bu güven 
isteminde Hükümet 226 beyaz oy bulmaya mecbur de&ildir. E&er 226 kırmızı oyu 
siyasi iktidarın kar$ısındaki partiler bulursa güvensizlik istemi yerine gelir ve Hü-
kümet dü$er. Birisinde Meclis dü$ürür Hükümeti, öbüründe Hükümet ister, yine 
Meclis dü$ürür. Birisinde Hükümetin ihtiyarı mevzuubahis de&ildir, öbüründe Hü-
kümetin talebi mevzuubahistir. Bunun dı$ında Hükümetin politikasını yürütmek-
te mü$külâta u&rar, istifa eder.

Muhterem senatörler, burada meydana gelen hâdise nevi $ahsına münhasır bir 
hâdisedir. Takdir buyurursunuz ki, böyle bir hâdise Türlüye Cumhuriyeti kuruldu&u 
günden bu yana, tek partili bir bünye içinde zaten mevzuu bahsolamazdı; ama, çok 
partili devreye geçti&imizden bu yana varidolmamı$tır. Yani siyasi iktidarın kar$ı-
sındaki partiler bir araya gelir, sayılan siyasi iktidardan zaten fazla olamaz. Fazla 
olsalar siyasi iktidar olmaz orta yerde. Ama, buna siyasi iktidarın içinden de bir 
grup milletvekilinin inzimam etmi$ olması ile, gayet tabiî ki, hiç olmamı$ bir hâdise 
meydana çıkar. Adalet Partisi Hükümetini muhalefet dü$ürmü$ de&ildir. Adalet 
Partisi Hükümetini muhalefet istifaya mecbur edebilmi$ de&ildir. Onun içindir ki 
hiç kimse kendine, bir pay çıkarmasın. Biz, kendi kendimize ettik. Bu itibarla he-
men burada, ben gayet gerçekçiyim beyler, hemen buradan “neden aynı programla 
geldiniz, neden aynı kabine ile geldiniz.” sorusuna geçece&im.



Muhterem senatörler, Adalet Partisi siyasi iktidarı, yarın sabah kalkınca aklına 
ne gelirse onu bir kâ&ıdın üstüne yazıp Meclislere getirecek kadar bir sorumsuzlu-
&un içinde de&ildir. Adalet Partisi siyasi iktidarı ba&lıdır. Ne ile ba&lıdır? 1969 seçim 
beyannamesi ile. Hükümet ne olursa olsun, kim olursa olsun, 1969 seçim beyanna-
mesi ile Adalet Partisi iktidarı ba&lıdır. Ba$kan ne ile ba&lıdır? Bu beyannameye da-
yanan, bundan evvelki Hükümetin programı ile. Henüz üzerinden 102 gün geçmi$, 
onunla da ba&lı. Ba$ka nelerle ba&lı? De&i$iklik yapmadıkça, kendi siyasi damgasını 
ta$ıyan, kendi tarafından, kendi siyasi iktidarı tarafından hazırlanmı$ ikinci Be$ 
Yıllık Plânla ba&lıdır. Binaenaleyh huzurunuza 24 sayfalık bir programla gelirken 
bu programın bir icmal oldu&unu esasen bundan dört ay evvel 70 küsur sayfalık se-
çim beyannamesine dayanan bir programın Meclislerde müzakere edildi&ini ifade 
ettikten ba$ka bu programımızın ba$ında seçim beyannamemizin, ikinci Be$ Yıllık 
Plânın bundan evvelki Hükümet programının, bu programın tamamlayıcı unsurları 
olduklarını kabul ve ifade ederek geldik. Binaenaleyh bir hatibin “24 sayfalık bir 
programla buraya geldiniz” deyi$inde haklılık yoktur. Ya kendileri programı din-
lememi$tir, ya okunmamı$tır. Çünkü, programın ba$ında bunu söylüyoruz. Diyo-
ruz ki, “bu itibarla $imdi huzurunuzda sunmakta oldu&um yeni program, - birinci 
sayfa, birinci metnin yarısı - 11 Kasım -1969 tarihli Yüksek Meclisin güvenoyu ile 
tasvip buyurulan programı ile seçim beyannamemiz ve !kinci Be$ Yıllık Plânla be-
raberce mütalâa olunmalıdır.” Bu itibarla tenkidlerinizi sadece bu programa mün-
hasır bırakmak gibi bir durum orta yerde yoktu. Ve fakat bundan üç ay evvel, dört 
ay evvel yapmı$ bulundu&unuz tenkidleri, gayet tabiî ki, istedi&iniz $ekilde aynen 
tekrarlamakta serbest idiniz. Ve ona benzer de oldu netice.

"imdi “program farklı bir $ey getirmiyor” tenkidi yapıldı. Program farklı bir 
$ey getirse o zaman tenkid lâzım. Çünkü, henüz üç ay evvel, dört ay evvel güvenoyu 
almı$ bir Hükümet 12 Ekim 1969’un üzerinden 4,5-5 ay geçmi$ ve ona bir seçim be-
yannamesi koymu$ siyasi parti, gayet tabii ki, bütün bunları yok farz edip, kar$ınıza 
yeni bir programla gelmesi mümkün de&ildi. Onun içindir ki, huzurunuza 12 Ekim 
1969 seçim beyannamemize dayanan bir hükümet programının özetiyle gelmemi-
zin sebebi, sözlerimize olan sadakatimizin, millete verdi&imiz söze olan sadakatin 
eseridir. Bu yönden yana gelecek tenkidlerde haklılık, $ekil bakımındandır, ama çok 
mühim bir $ekil meselesidir. Haklılı&ı oldu&u kanaatinde de&ilim. Neden hükümet 
istifa etmi$tir? Hükümet bütçesinin tümünden fasıllarına geçilememesi halinde 
partinin yetkili organları meseleyi dü$ünmü$, Hükümet meseleyi dü$ünmü$, si-
yasi istismarları ortadan kaldırmak için istifa etmi$tir. Bu, bir güvensizlik meselesi 
de de&ildir. Hükümet bir kanunu geçiremedi&i takdirde veya geri almak mecburi-
yetinde kaldı&ı takdirde bunu ya güvensizlik meselesi telâkki eder, yahut etmez. 
Bütçe gerçi di&er kanunlardan farklıdır, ama netice itibariyle Anayasanın aramadı-
&ı $artı Meclislerin veya Hükümetin araması gibi bir durum mevzuu bahsolamaz. 
Hükümet ve partinin yetkili kurulları, organları bir siyasi haysiyet meselesi yapmı$ 
ve istifa etmeyi memleket menfaatlarına daha uygun bulmu$tur. Onun içindir ki, 
huzurunuzda gensoruyla dü$mü$, 104’üncü maddeye göre güvensizlik oyu alama-
mı$, bu sebepten dolayı dü$ürülmü$ bir Hükümet mevcut de&il. !stifa etmi$ bir 



Hükümet yeniden kurulmu$ olarak kar$ınızda bulunmaktadır. !stifa etmi$ olmayı 
demokratik projeye, demokratik teamüle uygun bulan zihniyetin, aynı programla, 
aynı kabineyle güvenoyu için gelmi$ olmayı da demokratik teamüle uygun bulma-
sı lâzımdır. Çünkü, huzurunuza i$te biz buyuz. Oturdu&umuz yerden kalkmayız, 
diye gelmiyoruz ki, güvenoyu verirseniz, vazifeye devam edece&iz, diye geliyoruz. 
Binaenaleyh Güven Partisi Sayın Sözcüsünün ifade etti&i husus, yani istifa etmi$ ol-
manın demokratik teamüle uygunlu&u, fakat aynı kadro ile, aynı programla gelmi$ 
olmanın demokratik teamüle uygunsuzlu&u fikrine i$tirak etmeye imkân yoktur.

Meclislerle zıtla$ma meselesine gelince; muhterem senatörler, Meclislerle zıt-
la$ma mevzuu bahis de&ildir. Nedenini söyliyeyim; Millet Meclisinde bu akıbete 
u&rıyan bütçe Yüce Senatoda 96’ya kar$ı 54 reyle kabul olunmu$tur. Yani Yüce Se-
natonuz 96’ya kar$ı 54 reyle bütçeyi kabul etti. (54’e kar"ı sesleri) Evet, tabiî kabul 
etti deyince, kabul sayısının yüksek olaca&ı a$ikâr. Özür dilerim, sürçülisandır. Yani 
96 “evet”, 54 “hayır”a kar$ı kabul etti. Binaenaleyh Yüce Senatonun ne bütçeye, ne 
de Hükümete bir güvensizli&i mevzuu bahis de&il. Aynı bütçe, daha do&rusu aynı 
program; - program da $u anda hatırlamıyorum, zannediyorum 99,98 civarındadır 
- 99,98 gibi bir sayı ile yani 10’a kar$ı 70 civarında bir sayı ile Hükümet programı 
kabul edilmi$tir.

SIRRI ATALAY (Kars) — Oylanmadı.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Do&rudur. Hükümet 
programı oylanmaz. Benim hafızamda kalan geçen senenin bütçesi. Bu senenin 
bütçesi bundan bir ay evvel - kırmızı rey verece&iz diyen hatiplerin hatasını bende 
yaptım - Bu senenin bütçesi 54’e kar$ı 96’reyle kabul olunmu$tur. Hatırımda kaldı-
&ına göre, 96’sı do&rudur. Sizinle niçin zıtla$alım? Hükümetin de&i$memi$ olması, 
Senatoyla bir zıtla$ma mânasına gelmez. Millet Meclisiyle zıtla$mı$ mıyız? Hayır. 
Neden zıtla$mamı$ız onu da ifade edeyim. Bizi istifa etmek durumuna sokan oy 
toplulu&una baktı&ınız takdirde bu oy toplulu&unun içerisinde muhalefet oyları 
mecmuuna Adalet Partisinden hatırı sayılır bir ekleme var. Biz, farz ediniz ki, böyle 
bir programla gelmedik, farz ediniz ki, de&i$ik bir kabineyle geldik. Millet Meclisin-
de muhalefet partileri acaba bize beyaz oy mu verecekti? Neden zıtla$mı$ oluyoruz 
öyleyse? Muhalefet partileri mi bizi çekilmeye mecbur etmi$? Neye zıtla$ıyoruz 
Meclislerle? Bizim kendi iç meselemizi Meclislerle zıtla$ma haline getiren bir dü-
$ünceyi kabul etmek imkânı yoktur. Bu itibarla o istikamette yöneltilen tenkidlerin 
de sadece kendi içi içine, kendi istikametine, kendi hedefine yönelmi$, kendi mak-
sadına matuf tenkidler oldu&unu kabul etmekten ba$ka, çare mevcut de&ildir.

Muhterem senatörler, huzurunuzda bir konunun daha münaka$asını yapmak 
istiyorum. Bu konu da $udur:

Bugün burada söylenen $eylerin ço&u hemen hemen hepsi seçim meydanla-
rından söylenmi$tir, radyolarda da söylenmi$tir. Bundan evvelki Hükümet prog-
ramının tenkidinde de söylenmi$tir. Bütçenin tümü üzerinde yapılan tenkidlerde 
de söylenmi$tir. Hattâ geçen sene de söylenmi$tir, ondan evvelki sene de söylen-



mi$tir. Bununla yeni bir $ey getirmiyorsunuz yeni bir $ey söylemiyorsunuz, mü-
naka$asına girmek istemiyorum, bunlar söylendi. Gelmek istedi&im nokta, seçim 
kav$a&ının mânidarlı&ı noktasıdır. Bizi seçim meydanlarında ve radyolarda 10 da-
kika A.P. 70 dakika 7 aded muhalefet partisi $eklinde Devlet radyosunun verdi&i 
imkânlarla hangi siyasi parti methettik? Kim methetti? Her biriniz zemmettiniz. 
Zemmettiniz, zemmettiniz diye size gücenecek de&iliz. Vazifenizdi. Methetmenizi 
de beklemek ve istemek gibi bir hakkımız da yoktur. Ama, 70 dakika zemmetti-
niz, 10 dakika cevap verdik. Ne dediniz? A.P. iktidarı memleketi bata&a götürdü, 
memleketin ekonomisini bozdu, A.P. !ktidarı $unu iyi yapmadı, bunu iyi yapmadı, 
bunu iyi yapmadı... Bunları söyledikten sonra da çok kere kendiniz iktidara gelir-
seniz ne yapaca&ınızı da sarahaten ifade etmediniz. Düzen de&i$tirece&iz dediniz, 
hapishaneleri bo$altaca&ız dediniz, kredileri affedece&iz, muhtarlara maa$ ba&lıya-
ca&ız dediniz. "imdi bunları niçin söylüyorum? Kendinizi methetmek. A.P.’ni zem-
metmek için bugün burada söyledi&iniz $eylerin mislini yurdun en ücra kö$elerine 
ula$acak $ekilde söylediniz. Türk demokrasisinin, bu kadar açık ve muhalefete bu 
kadar geni$ imkânlar bah$eden durumundan lâyikiyle faydalandınız. Ba$ka memle-
ketlerde Devlet radyosunda; siyasi partiler, Parlâmentoda sahib oldukları sandalye 
nisbetinde konu$urlar. Mendes Frans sadece 4 dakika radyoda konu$mak imkânını 
bulmu$tur. Türkiye radyolarında Parlâmentonun %60’ını te$kil eden A.P. 10 daki-
ka, Parlâmentonun %40’ını te$kil eden 7 aded muhalefet partisi, iki cem de&ildir, 
70 dakika konu$ma imkânını buldular. Bakınız yani, biz 1969 seçimlerine hepinize 
avans vererek girdik. "imdi gelmek istedi&im $ey $u: Seçim kazanmı$ olmanın ne 
mânası vardır? Seçim kazanmı$ olmak sizin iddialarınızın yanlı$, bizim iddialarımı-
zın do&ru oldu&unu meydana kor mu, koymaz mı? Onun münaka$asını yapaca&ım.

Seçim kazanmı$ olmak, sizin söyledi&iniz rakamların yanlı$, bizim söyledi&i-
miz rakamların do&ru oldu&unu meydana kor mu, koymaz mı? Onun münaka$asını 
yapaca&ım. Teker teker iddiaların do&urulu&u veya yanlı$lı&ı, referandumdan geçer 
gibi geçmez. Ama, ister iddialar koyunuz, ister rakamlar koyunuz, isterseniz vait-
ler koyunuz... Bunların mecmuu ile bir intiba yaratmak istiyorsunuz. Ne intibaını 
yaratmak istiyorsunuz? Millete, her halde istatistik merakı içerisinde oldu&u için, 
istatistik bilgisi vermeye çalı$mıyorsunuz. Yahut dedikodu merakı içinde oldu&u 
için dedikodu vermeye çalı$mıyorsunuz. Yahut, Devleti idare edenleri çeki$tirme 
merakı içinde oldu&u için o çeki$tirmeyi vermeye çalı$mıyorsunuz. Vermeye çalı$-
tı&ınız $ey, umumi intihadır. Yani, A.P.’nden biz daha iyiyiz, biz daha iyiyiz, millete 
biz daha iyi hizmet ederiz, intihaldir. Bizim millete vermeye çalı$tı&ımız intiba ise, 
biz sizin kar$ınıza çıkanların hepsinden daha iyi hizmet ederiz. Bunu bilfiil ispat da 
etmi$izdir. Bunu demi$izdir. "imdi, burada milletin hakemli&i ba$lar. "ayet bu inti-
halardan do&an bir hakemli&i kabul etmiyor iseniz... Türk demokrasisine inançsız-
lık mevcuttur. Yani, efendim ben demi$im ki, geçen seneki ihracat 539 milyon dolar 
oldu, siz demi$siniz ki hayır 541 oldu. Seçimi kazanınca 539 mu do&ru, 541 mi 
do&ru münaka$ası yapılmaz. Do&rusu hangisi ise odur, bu rakamların heyeti mec-
muasının, icraatın heyeti mecmuasının, ortaya konan hizmetler huzmesinin heyeti 



mecmuasının yarattı&ı, intibaın, bizim koydu&umuz intibaın do&rulu&u, bize olan 
inancın do&rulu&u meydana çıkar.

"imdi, e&er milletin huzuruna çıkıp bu hakemli&e müracaat etmenin hiçbir 
mânidarlı&ı yoksa 21 gün propaganda, $u kadar gün $u, bu kadar gün bu Türkiye’nin 
her tarafında mitingler, kahveler, salonlar, radyolar... O zaman bütün bunlara lü-
zum yok. Onun içindir ki, ben diyorum ki, $imdi bizi kötülemek için ortaya koydu-
&unuz her $eyi söylediniz, her $eyi söylediniz, bundan daha ilerisini de söylediniz, 
kö$e bucak söylediniz. Kötü Hükümet imajı vermek, kötü iktidar imajı vermek için 
her $eyi yaptınız ve bunun üzerinden henüz 4-4,5 ay geçti, millet 4-4,5 ay önce bizi 
seçti. Bu 4-4,5 ay içinde de bir $ey de&i$medi. Bu itibarla bugün Hükümet neden 
istifaya mecbur edilmi$tir $eklînde ortaya koydu&unuz $eyler aslında bundan 4-4,5 
ay evvel ortaya koydu&unuz $eylerdir. "ayet onlar do&ru ise milletin kararı yan-
lı$tır, milletin kararı yanlı$ olamıyaca&ına göre bunlarla yaratmak istedi&iniz kötü 
iktidar ve kötü Hükümet imajı yanlı$tır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem senatörler, burada cereyan etmi$ olan müzakereler dün Millet 
Meclisinde cereyan etmi$ olan müzakerelerin bir nevi devamı veya bir nevi tekrarı 
$eklinde oldu. Bunu da yadırgamıyorum. Ama, i$aret etmek istiyorum. Bu konuya 
geçmeden evvel Anayasanın 94’ncü maddesine tekrar dönece&im, ümidediyorum 
ki, Anayasanın 94’ncü maddesine, daha evvel de söyledim, müessir bir Parlâmento 
için yeni bir $ekil bulmaya, Parlâmentomuz bir mesai sarf etmek durumundadır.

Bizi tenkid eden de&erli sözcülerin söyledikleri $eylerle bizim aramızda derin 
fikir farkları vardır, olacaktır da e&er fikir farklarımız olmasa burada cenahlar ol-
maz, partiler olmaz bu fikir farkları olacaktır demokrasinin kökü burada. Onun 
içindir ki, birbirimizi sizin fikirleriniz bize uymuyor, bizimkiler size uymuyor diye 
tenkid etmeye lüzum yok, gayet tabiî uymıyacaktır, siz düzen de&i$ikli&i diyeceksi-
niz, biz ıslahatçılık diyece&iz, siz ortanın solu diyeceksiniz, uzun zamandır da de-
miyorsunuz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Beklediniz, hayır dememizi, ama deme-
dik. (Sol elini kaldırarak) Elime bak, elime, ortanın solundayız.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mesele yok, ben sizin he-
yecanınızı ölçtüm böylece. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Siz diyeceksiniz, “Toprak i$leyenin” biz diyece&iz, “Hayır, toprak tapusu ola-
nın” (A.P. sıralarından alkı"lar)

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Topra&ı i$letene tapu verece&iz. (A.P. sıraların-
dan gürültüler)

NAH"T ALTAN (Çanakkale) — Ba$kanvekili, Anayasayı çi&niyorsunuz.

HAL"L GORAL (Aydın) — Biz vergi da&ılımında e$itlik diyoruz. Siz ne yapa-
caksınız?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben, bu konu$mayı yapa-
ca&ım, beni ne kadar tahrik etmeye çalı$sanız, mümkün de&il, oraya da gelece&im, 



ister dinleyin, ister dinlemeyin, ben bu konu$mayı yapaca&ım. Siz diyeceksiniz ki, 
i$galle boykot aynıdır, biz hayır aynı de&ildir, diyece&iz. 8-10 ay sonra hayır öyle de-
medik diyeceksiniz. "imdi, mühim olan mesele $udur sizinle bizim ayrı fikirlerimiz 
olacak, di&er siyasi bir parti ile de ayrı fikirlerimiz olacak, siyasi partiler ayrı siya-
si fikirlerin içinde olacak ama tenkidler yapılırken kendi programınızı alıp bizi bu 
programı niye tatbik etmiyorsunuz diye zorlamaya hakkınız olmıyacak, ben buraya 
gelmek istiyordum. Tenkidler, biz programlarımızda ne demi$iz, ne yapmı$ız onun 
üzerinden olacak siz olsaydınız ne yapardınız onun üzerinden olacak. Böylece zan-
nediyorum ki, bu münaka$aları da&ınıklıktan, bu münaka$aları yan istikametlere 
kaymaktan kurtarır, faydalı bir fikir forumu içerisine sokmak imkânını buluruz 
benim temennim budur, zannediyorum ki, bu temennim ile Türk demokrasisinin, 
güçlenmesine, geli$mesine hizmeti en ba$ta vazife edinmi$ bulunan partimin siyasi 
felsefesini ifade etmi$ oluyorum.

Bugün gördü&üm tenkidler içerisinde bir hususa daha temas edece&im; burada 
seçimi kazanmanın mânası nedir? Yani seçimi kazanmamı$ olan parti halkı nasıl 
görür, kazanan, halkı aldatmı$tır da ondan mı kazanmı$tır, $eklinde görür, halk 
uyuyor da, halka birtakım uykusuna ho$ gelen $eyler verilir, ondan dolayı mı se-
çim kazanılır, yoksa halkın dertlerine, ıstıraplarına e&ilebilme hünerini göstermi$, 
halkın içinden gelmi$, halkın tâ kendisi olmu$, o kadar kendisi ki, evindeki çocu&u 
gibi, bahçesindeki a&acı gibi tarlasındaki ekini gibi dükkanındaki âleti gibi, örsü 
gibi, çekici gibi, körü&ü gibi, plânyası gibi, tezgâhı gibi halkın benim özüm diyebi-
lece&i bir ruhu halka verebilmek ve halkın dertlerine tercüman olmakla mı seçim 
kazanılır, yoksa onu aldatmayla mı seçim kazanılır? (A.P. sıralarından alkı"lar) Bu 
meseleyi Türk Parlâmentosu halletmeye mecburdur, biraz sonra tahlil edece&im, 
bugün bu kürsüde yapılmı$ münaka$alar var. Seçim kazanamadı&ınız takdirde dö-
nüp halka, câhildir bu, seçmesini bilmez ki, diyor iseniz bu Parlâmentonun çatı al-
tında durmak, zannediyorum ki, zait bir i$tir.

HAL"L GORAL (Aydın) — Olmıyan $eyi niye söylüyorsunuz. Öyle diyen var 
mı?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Var, var $imdi gelece&im, 
beyefendiler, müsaade buyurun, sizin de söz hakkınız var, çıkar konu$ursunuz.

Seçim kav$a&ının bir mânidarlı&ı vardır, seçim bir sonbahar ya&muru gibi 
a&açların üzerindeki bütün tozları temizler, yolları temizler, herkes çıkar milletin 
önünde arzı endam eder, boynunun ölçüsünü alır, gelir ve milletin teveccühüne 
mazhar olmu$ olanlar iktidar olur. Sadece Millet Meclisinde iktidar olmak kâfi de-
&ildir, çift Meclisli sistemde her iki Mecliste de iktidar olmak $arttır, müessir bir 
Parlâmento için. Seçim kav$a&ında milletin ço&unlu&unun, kötü kimselerden mü-
te$ekkil bir siyasi heyeti iktidara getirece&ini farzetmek demokrasiye inançsızlıktır, 
oyunun kaidelerini koyalım ve do&ru koyalım, seçim kav$a&ının mânidarlı&ı budur 
ve nihayet memleket buhranlara gider, memleketin meseleleri çözülemez hal alır, 
Parlâmentosu memleketin meselelerinin içinden çıkamaz duruma dü$erse o zaman 
yine millete rücu edilir. Millete rücu etmenin iki yolu vardır; bu yollardan birisi, 



bizim sistemimizde mevcut, seçim, di&eri referandum; bizim sistemimizde mevcut 
de&il. Aslında A.P.’si 1969 beyannamesine bu her türlü buhranın hal çaresi olarak 
referandumu koymu$tu, e&er di&er siyasi partiler bizimle birle$irlerse, bugün için 
bizim Anayasa tadili yapacak gücümüz yoktur, mutlaka son hakem olan milletten 
her $eyi aldı&ımız takdirde Türkiye’nin hiçbir buhrana gitmesi mevzuubahis ola-
maz (A.P. sıralarından alkı"lar)

Birtakım konu$malara $ahidolduk, “efendim, $öyle olursa ne olur, böyle olursa 
ne olur, $öyle olmazsa ne olur, böyle olmazsa ne olur, e&er bunlar olmazsa ihtilâl 
olur” diyecek kadar bu kürsülerden konu$malar oldu. Bu, Parlâmentoya inançsız-
lıktır. !htilâlin açtı&ı yaralar, getirdi&i zararlar, daha do&rusu, getirdi&i iyilikler gö-
türdü&ünden çok daha azdır. Binaenaleyh, hiç olmazsa ihtilâl olur, demek, aslında 
bir $ahsi buhran içinde bulunmak demektir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"-
lar ve C.H.P. sıralarından “Af Kanununda böle diyordunuz” sesleri ile A.P. sıralarından 
“Dinlemeyi ö#ren, sus be, çirkef, sus lan” sesleri)

Ben, gayrisiyasi bir konu$ma yapmıya çalı$ıyorum, mütalâalarımın bu kısmın-
da. (A.P. ve C.H.P. sıralarından mahiyeti anla"ılmıyan müdahaleler) Mütalâalarımın bu 
kısmında gayri siyasi bir konu$ma yapıyorum ve Parlâmentonun tümünü müdafaa 
ediyorum.

Siyasi partiler, kendi varlıklarını demokrasiye borçlu olan siyasi partiler, e&er 
iktidar olmak ate$i ile yanıyorlarsa bir gün iktidar olma imkânım Parlâmentonun 
devamında bulurlar. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Onun içindir ki, artık $u ol-
mazsa, $u olmazsa, $u olmazsa ihtilâl olur, gibi dü$üncelerden sıyrılmak lâzımdır. 
Sıyrılmak lâzımdır, çünkü, ya demokrasiye inanmak lâzımdır. Demokrasiye inandı-
&ımız müddetçe bu çatının hep beraber savunmasını yapmamız lâzımdır. Bu mües-
sesenin hep beraber savunmasını yapmamız lâzımdır. Ya inanmıyorsak, o zaman 
burada oturup da demokrasi havarili&i yapmanın mânası yoktur. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri)

Muhterem senatörler, milletin önüne çıkmı$ız, %46,5 rey biz almı$ız, %27 kü-
sur rey C.H.P.’si almı$; %27,9 veya %27,6 (C.H.P. sıralarından müdahaleler ve “olsun, 
bize yeter” sesleri) Di&er partiler ne almı$? Takriben %5 rey müstakiller almı$, böy-
lece gelmi$iz.

Yine bâzı mülâhazalar serd edildi, %46,5, %50 ve saire üzerinde. Oraya temas 
etmek istiyorum.

Muhterem senatörler, Birle$ik Amerika’da yapılan Cumhurba$kanlı&ı son se-
çiminde seçilen Cumhurba$kanının aldı&ı rey %43,3’tür, 2’nci namzedin aldı&ı rey 
%42,2’dir, 3’ncü namzet Vallence’nin aldı&ı rey %15’tir. Esasen 2 parti seçime girer-
se birisinin %50’den a$a&ıya alaca&ı, birisinin %50’den yukarı alaca&ı bir matematik 
icabıdır. 3 parti girerse, birisinin %50’den yukarı alaca&ı zarureti yoktur. 4 parti gi-
rerse birinin %50’den yukarı, di&er 3’ünün mecmuunun %50’den a$a&ı alaca&ı diye 
bir zaruret yoktur. Çünkü, o 3’ü gayrikabili cemdir, toplanabilen $eyler de&ildir.



Netice itibariyle, ekseriyet; ikiden fazla partinin seçime girmesi halinde en 
yüksek reyle ve onun tâyin etti&i sandalye ile tâyin edilir. Dünyanın her tarafındaki 
usul budur. (A.P. sıralarından “ders ver, ders” sesleri) Onun içindir ki, “%50’den a$a&ı 
rey aldınız” diye kanunların koymadı&ı, Anayasanın koymadı&ı kaideleri her gün 
sabahleyin koyarak vatanda$ın kafasını karı$tırmıyalım. E&er, böyle bir kaide kona-
caksa her hangi bir parti %50’den a$a&ı rey alırsa Türkiye’de iktidar olamazsa bunu 
kanunlara koyalım. %50’den a$a&ı aldı&ı zaman yeni bir seçime gidelim, çıkmadı-
&ı zaman bir tur daha gidelim. Hem bu kaideleri koymayın, hem mevcudolmıyan 
kaidelere bizi uydurmaya çalı$ın bunlar, do&rusunu isterseniz, insafla kabili telif 
$eyler de&il, insafla kabili telif $ey, sadece bundan ibaret de&il, pek çok insafla kabili 
telif olmıyan $ey var.

FER"D MELEN (Van) — Bu takdirde seçimi referandum saymayın, Sayın Ba$-
bakanım, bu anlayı$a göre.

BA$KAN — Sayın Melen, Güven Partisini de kaydedelim mi efendim, söz sı-
rasına?

FER"D MELEN (Van) — Evet.
BA$KAN — Sayın Ba$bakan, buyurunuz efendim.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem senatörler, 

burada yapılan müzakereler program müzakeresi olmadı. Demirel ve mazi müzake-
resi oldu. Halbuki, program müzakeresi, istikbâl müzakeresidir. Yani, e&itimde ras-
yonalizasyon yapaca&ız, diyoruz; tarımda rasyonalizasyon yapaca&ız, diyoruz, Dev-
let idaresinde rasyonalizasyon yapaca&ız, diyoruz, Türk köylüsüne $u hizmetleri 
götürece&iz, Türk esnafına $u hizmetleri götürece&iz, diyoruz; iktisadi politikamız 
$u olacak, malî politikamız $öyle olacak, diyoruz. Bütün bunları, balıkçı köyünden, 
orman köyüne kadar hepsini yazıyoruz. Bunlar bırakıldı, geçen 5 sene zarfında ne 
kadar ba$arısız oldu&umuz bu kürsülerden ifade edildi. Halbuki, ne kadar ba$arılı 
oldu&umuzu millet tâyin etti. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Biz ifade ettik kür-
sülerden, 1965-1969 arasında 1965 Türkiye’sine yeni bir Türkiye ilâve ettik, birçok 
sahalarda. Hiç kimse çıkıp bunun aksini ispatlamadı. Aksi hakkında konu$amadı 
bile. Yine söylüyoruz 1965 Türkiye’sine, geçen 4 senelik A.P. !ktidarı zarfında, yeni 
bir Türkiye ilâve edilmi$tir. (A.P. sıralarından alkı"lar ve “bravo” sesleri) Her $ey hal-
loldu, bitti mi? Milletin hiç bir derdi kalmadı mı? Hayır. Onu da söyledik. Radyolar-
da söyledik, meydanlarda söyledik. Milletin daha pek çok derdi var, ama bu kadarı-
nı yapan, daha ço&unu da yapar intibaını ve kanaatini milletimize verdik.

“Efendim, 500.000 reyiniz dü$mü$” "imdi ona da cevap verece&im. %64,5 ci-
varında bir i$tirak olmu$. Her i$tirakte ayrı bir rey oranı, her i$tirakte ayrı bir rey 
sayısı teessüs eder.

Bu i$tirak daha yüksek olsaydı belki de rey nisbetimiz daha yüksek, rey sayımız 
daha yüksek olurdu yahut, da olmazdı. Ama, bu ihtimaldir, matematik ihtimaldir.

Muhterem senatörler, biz iktidarız, bizim kar$ımıza tesir sahaları oldu&unu 
kimsenin inkâr edemiyece&i 7 tane siyasi parti çıkmı$tır, iktidarız, a$ınma payını 
da kabul edeceksiniz.



LÛTF" B"LGEN ("çel) — Avantajını da kabul edin.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bugün iktidarın avantajı 
yok, 1946’da vardı. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

HAL"L GORAL (Aydın) — Milyonlarca kredi da&ıtılmıyordu.

BA$KAN — Sayın Goral, Sayın C.H.P. Grupu adına söz talebedilmi$tir, konu-
$ulacaktır, cevap verilecektir. Lütfen müdahale etmeyiniz.

Sayın senatörler, müzakereleri sükûnetle takibedelim, efendim. Sayın Ba$ba-
kan...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !ktidarın yıpranma pa-
yını kabul edeceksiniz, iktidarda birçok ümitler arayacaktır, vatanda$. !mkânlar, 
bir kısmını yerine getirmeye, bir kısmını yerine getirmemeye bizi zorlayacaktır. 
!ktidar olmak güçtür, ümidetmedi&iniz birtakım ho$ olmıyan hâdiselerle kar$ı-
la$acaksınız. Hasattan tutunuz da, çe$itli âfetlere kadar iktidar üzerinde tesirler 
vardır. Çünkü, vatanda$ ba$ının a&rımasını iktidardan bilecektir, ona çareyi ikti-
dardan bekliyecektir. Türkiye gibi 624 sene “çok ya$a padi$ahım” diye idare edilmi$ 
bir memlekette otoriteden beklenen $ey, Hükümetten beklenen $ey ba$ka mem-
leketlerinkinden çok farklıdır. Bunu yadırgamıyorum, ben. Ama, iktidarın yıpran-
ma payını koyacaksınız, çe$itli sebeplerden dolayı biz %46,5 a indik, biz iktidarız. 
Ama siz niye 1961 seçimlerinde %38, 1965 seçimlerinde %28,9; 1969 seçimlerinde 
%27,9’a indiniz. Eriyen sizsiniz, siz eriyorsunuz. Hadi, iktidardan memnun olma-
dı&ı için, iktidardan birtakım $eyleri bekliyecek vatanda$. Muhalefet olarak sizden 
de memnun de&il vatanda$. (A.P. sıralarından alkı"lar, “bravo” sesleri) Ve bugün Türk 
demokrasisinin büyük sıkıntısı vatanda$ın bir alternatif bulmaktaki güçlü&üdür. 
Gayet açık söylüyorum, gayet açık, mahkeme kadıya mülk de&ildir. Adalet Partisi 
bütün gönlü ile memlekete hizmete çalı$ıyor. Ama, ba$ka vatan çocuklarının da 
di&er siyasi kanaatte olan Cumhuriyete inanmı$, Anayasanın 2’nci maddesinde ta-
rif edildi&i, 3’üncü maddesinde tavsif edildi&i, 4’ncü maddesinde birtakım vasıflar 
kazandırıldı&ı $ekliyle Türkiye Cumhuriyetini ele almı$, ba$ka vatan çocuklarının 
da bu memleketi idare etmesini istiyecektir. Demokrasi alternatifler rejimidir. Siz 
gideceksiniz ba$kası gelecek, ba$kası gidecek, ba$kası gidecek siz geleceksiniz, i$te, 
bugünkü sıkıntı budur.

BA$KAN — Muhterem Ba$bakan, müzakere zamanı ile ilgili bir takrir var, 
müsaade ediniz bu takriri okuyayım.

Sayın Ba!kanlı#a
Müzakerelerin sonuna kadar Birle$imin devamına karar verilmesini arz ve tek-

lif ederim.

(Konya)  Mehmet Varı$lı



BA$KAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler… Etmiyenler... 
Önerge kabul edilmi$tir.

Sayın Ba$bakan buyurunuz efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Türk vatanda$ının uyu-
du&unu, gözünün boyanabilece&ini, gösteri$ten ho$landı&ını kabul etmek ha-
linde, demokrasinin içine giremeyiz. Burada, huzurunuzda bir rakam verece&im 
Türkiye’nin 1969 senesindeki millî geliri tahmini 1965 fiyatları ile 98 milyar lira, 
98 milyar, bunun bir dökümünü verece&im size. 1950’deki millî gelir 34 milyar lira 
1950’den 1960 kadar eklenen 25 milyar lira, 1960’dan 1965’e kadar eklenen 14 
milyar lira, 1965’den 1969’a kadar eklenen 25 milyar lira. Yani 1950’de Türkiye 34 
milyar lira millî gelire gelmi$, geçen dört sene zarfında aynı fiyatlarla, aynı fiyat 
bazı ile buna 25 milyar lira Adalet Partisi iktidarı ilâve etmi$.

Binaenaleyh, Adalet Partisi iktidarını ba$arısız ilân etmekle bir yere varamaz-
sınız, hiçbir yere varamazsınız, Ba$arıyı kabul edin de demiyoruz, ama resmen 
gelin buradan söyleyin, sonra elinizi vicdanınıza koyun, dü$ünün; söylediklerimiz 
siyaseten söylenmi$ $eyler derseniz, zannediyorum ki; milletin gözüne girmenin 
yolunu bulursunuz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri)

Muhterem senatörler, Meclislerle Hükümet arasında bir hâdise yok, hâdise bu-
radan çıkmadı. Tekrarlıyorum, hâdise, bizim kendi iç bünyemizden çıktı.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Can ile Canan arasında.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Öyle oldu, Öyle. Onun 
içindir ki, bu hali hususiyeyi çe$itli yönlerden de&erlendirirken bir yanlı$lı&a dü$-
memeniz lâzımdır. “Efendim, Demirel Hükümet direniyor.”

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Eh, hemen hemen…

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ne derseniz deyin. “De-
mirel, Hükümet benim diyor. Halbuki bizim maksadımız Demirel’i yıkmak.”

Muhterem senatörler, bunun da huzurunuzda cevaplandırılması lâzım. De-
mirel Hükümette direnmiyor. Demirel, Adalet Partisinin Genel Ba$kanıdır. Adalet 
Partisinin genel kongresi ve Adalet Partisinin Genel Kurulunun vazifeleri Demirel’i 
Hükümet kurma görevi ile mücehhez kıldı&ı takdirde ben Hükümet olmam deme-
si kendi vazifesini yapmaması demektir. Demirel vazifesini yapıyor beyler... (A.P. 
sıralarından alkı"lar “bravo” sesleri) Esasen, istenilen odur. Yani biraz sonra oraya 
gelece&im, Türkiye’de bölme ve parçalamanın üstadları vardır, bu usulleri çok iyi 
bilenler vardır. Hükümet olmak, iktidar olmak istiyen siyasi partinin gayesidir. Siz 
istedi&iniz zaman gelip oturup, istedi&iniz zaman kalkıp gidemezsiniz. Millet geti-
rir sizi oraya oturtur, parlâmento güvenoyu verir, orada oturursunuz. Ben buradan 
gidiyorum diye elinizi kolunuzu sallıyarak kimse gidemez. Çünkü, kendili&inizden 
gelip i$gal etmi$ de&ilsiniz orayı. Oraya gelinceye kadar geçilen yollar vardır. Onun 
içindir ki, Adalet Partisi Genel kongresinin, Adalet Partisi Genel Kurulunun ve 
Adalet Partisi gruplarının görevlerini devralmak gibi bir durumun içine dü$enler 



zannediyorum ki, bir tecavüzü merci içindedirler. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri 
alkı"lar)

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Biz Adalet Partisi Genel Ba$kanım iste-
miyoruz, Ba$bakan istiyoruz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 
1961-1965 devresinde üç hükümet kurmu$tur. Her üçünde de maalesef !nönü’süz 
hükümet istiyoruz, denmi$tir. Her üçünde de Sayın C.H.P.’nin Sayın Genel Ba$kanı 
hükümeti kurmu$tur. Neden? Bu bir siyasi mücadele icabıdır, ayrıca bunlar bizim, 
sizinle münaka$a edece&imiz hususlar de&ildir. Bunlar bizim kurullarımızın verece-
&i kararlardır ve Sayın Cumhurba$kanımızın takdiri meselesidir. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümetler neden dü$er? Politikası be&enilmez, üyeleri be&enilmez, muhale-
fet yetersiz bulur, hükümetler bundan dü$er, öyle ifade edildi. Ben karı$ık alıyorum; 
ifade edilenleri. Muhalefet, aslında, hükümeti dü$ürecek güce sahibolsa hükümeti 
ya$atmaz, kendisi hükümet olur. Hükümetler bundan dü$mez. "ayet iktidar par-
tisinin kendisini ayakta tutacak gücü, deste&i varsa, hükümetleri ayakta durur. Ve 
hükümetlerini iktidar partisi grupunda dü$ürür. O zaman hükümet dü$mü$ olur, 
hükümet istifa etmi$ olur onun yolları gene ba$kadır. Bu hali hususiyle, muhalefet 
olarak, hükümet dü$ürdük gibi bir ö&ünmenin içine kimse girmesin. Ne politikası 
be&enilmedi&inden, ne $ahıslan be&enilmedi&inden dolayıdır bu meselenin buraya 
gelmesi.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Nedir söyle bari?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bizim iç bünyemizin mey-
dana getirdi&i bir neticedir, diye söyledim. Onun içindir ki, muhalefet, hükümeti 
yetersiz bulmu$tur, derken, ne zaman muhalefet hükümeti yeterli bulur? Binaena-
leyh, muhalefet hükümeti yetersiz bulmu$tur, $eklindeki mülâhazanın bir geçerli-
li&i olmaması lâzım gelir. Yeni kurallar koymak lazımmı$. Yani A.P. Genel Kurulu 
Devlet Ba$kanının iradesini ipotek altına almı$, Cumhurba$kanı da, ba$kalarına 
danı$madan, hükümeti kurmaya beni görevlendirmi$. Bu $ekildeki mülâhaza hem 
A.P. Genel Kurulunun yetkilerini, hem Anayasa’ya göre Sayın Cumhurba$kanımıza 
verilmi$ olan yetkileri ipotek altına koymak niyeti de&ildir de nedir? (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri) Ne kuralları koyacaksınız yeni olarak, dünyanın her tarafında 
olagelen $eylere ne ilâve edeceksiniz? Onu söylerseniz münaka$asını yaparız ama 
bugün için bir ipotekten bahsediyorsanız, ipotek niyeti içerisindesiniz demektir.

Huzurunuzda $iddetle reddetmeye mecbur oldu&um bir husus var: "aibeli 
transferler yapılmı$, çalkantılı pazarlıklar olmu$. Muhterem senatörler, Parlâmento 
çatısı altında bulunan her milletvekili ve senatör bu memleketin çocu&udur. Birbi-
rinizi bu $ekilde incitmeye - ne kadar muarızınız dahi olsa - birbirinizi bu $ekilde 
küçültmeye kimsenin hakkı yoktur. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Kaldı ki, $aibeli 
transfer lafı yalandır, iftiradır ve dürüstlükle kabili teklif de&ildir. (A.P. sıralarından 
“Bravo sesleri” ve alkı"lar)



Ne pazarlık yapılmı$tır ne $u ne bu, A.P. ne intikal eden 9 milletvekilinden ye-
disi A.P.’nin eski mensuplarıdır. Yani 1965, 1969 seçimlerinden önce, bir kısmı da 
65 seçimlerinde seçilmi$ olan A.P. mensuplarıdır. !kisi, milletin bu buhranlı gün-
lerinde kendilerine bu kadar haksızca reva görülen isnatlara, ithamlara ra&men, 
memlekette huzursuzluk olmasın, memleket devamlı ve sürekli bir istikrarsızlı&a 
gitmesin diye siyasi felsefesini esasen benimsedikleri bu çatının altına girmi$ler-
dir. (A.P. sıralarından alkı"lar) Teker teker sayarım. Bunu böyle kabul etmek varken, 
mutlaka niye bir kötü yafta, bir kara lekeyi bu Parlâmentonun, seçilmi$ gelmi$, de-
&erli üyelerin sürmenin mânası nedir? Bu $udur: Bir çirkin dünya yaratacaksınız 
kendinize - biraz sonra o hususların içine girece&im. O çirkin dünyada kara kara 
kazanları kaynatacaksınız, içinde zift var, elinizde fırça, gelene geçene çalacaksınız. 
Bu zihniyetten kurtulmaya mecburuz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

C.H.P.’nin bir sayın sözcüsü burada benim muhasebemi yapıyor A.P.’ne ne 
muhteva kazandırmı$ım? Zannediyorum o i$, A.P. Genel Kongresinin ve A.P. grup-
larının i$idir, bunun Hükümet Programı ile hiçbir alâkası yok. !sterseniz anlatmaya 
ba$lıyayım. Yani sizi endoktrine etmeye çalı$mam ama, herhalde bir hayli tesir al-
tında bırakabilirim. A.P. büyük kongresinin vazifesini üstüne almı$ bir muhalefet 
sözcüsünü aranızda görmü$ olmayı bir $aka addedece&im. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri ve alkı"lar)

Efendim, 1965’te Türkiye $u imi$, 1970’te ne imi$ 1965’te bir Türkiye’ye, bir 
Türkiye daha ilâve etti&imizi söyledim. Her sahada…

LÛTF" B"LGEN ("çel) — Biz göremiyoruz… Milyonluk kredilerle mi?

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Göremiyoruz biz, memurların cebinde 
mi, i$çilerin elinde mi, nerededir, köylüde mi? Göremiyoruz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ama, bu bir tarihî geli-
$im imi$. Tarihî geli$imde yani 1950’de niye Türkiye’nin 1 milyardan a$a&ı elektrik, 
niye sadece 400.000 ton çimentosu, niye sadece 100.000 ton $ekeri, niye sadece 13 
köyünde elektrik, niye a$a&ı-yukarı 40 küsur bin köy toplulu&unun 25.000’in suyu 
yok. Tarihî geli$im bu. Yani bırakacaksınız zaman i$liyecek, her $ey kendili&inden 
yürüyüp gidecek, o zaman parlâmentoların hikmeti vücudu nedir, burada günlerdir 
neyin mücadelesini yapıyoruz? Hükümetlerin hikmeti vücudu ne; seçimlerin hik-
meti vücudu ne? Tarihî geli$im böyle gelmi$. Her $ey yukarıdan, ya&mur ya&mı$, 
tarlada mantar bitmi$. Böyle bir $ey yoktur sosyal hâdiselerde. Sosyal ve iktisadi 
hâdiselere yön vereceksiniz, yön. A.P. bu hizmeti görmü$. Efendim, C.H.P. ne yap-
mı$ ne yapmamı$, bunların muhasebesini millet yaptı. Ve bu muhasebeyi hiçbir 
$ekilde unutturamazsınız.

1950’ye gelindi&i zaman Türk köylüsünün ihtiyaç maddeleri, $ehirden aldı-
&ı maddeler dört kalemdi. Me$hur dört beyazlar. Gazdı, bez idi, tuz idi, $ekerdi. 
Bugün Türkiye’nin 2.500 köyünde elektrik yanıyor, sekiz bin köyüne elektrik gö-
türme&e çalı$ıyoruz. Bunlar süslü sözler de&il. Benim söylediklerimden memnun 
olunuz. Ben sizi büyülemeye falana çalı$mıyorum. Bir büyük Türkiye ideali etra-



fında toplanalım, memleketi fukaralıktan kurtaralım, memleketi güçlü yapalım, 
memleketi iktisaden kalkındıralım. Fakir fukarayı servet sahibi yapalım, mal sahibi 
yapalım, mülk sahibi yapalım, i$ sahibi yapalım. Velhâsıl, herkesin tüten bir bacası 
bulunsun. Sıcacık bir yuvası bulunsun. Bunun içinde mesut olsun, bahtiyar olsun. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

Sayın C.H.P. sözcüleri, iki grup sözcüsü ve bir de $ahsı adına olmak üzere, üç 
sözcüdürler. Aslında kendine göre bir Ba$bakan tarif etti. Tabiî ki, aslında herkesin, 
Ba$bakan olma gibi bir arzusu olmasını kınamak mümkün de&ildir, muhterem se-
natörler, ümidederim ki; kendisi bir gün tarif etti&i $ekilde ba$arı gösterir de mem-
leketin hizmetine girer ve söyledi&i $eyleri yapmak imkânını bulur. Ama, söyledi&i 
$eyleri bende bulmak mümkün de&ildir. Çünkü, bugün Türkiye bir plân sistemi 
üzerinden bir kurullar sistemi üzerinden, bir kolektif çalı$ma sistemi üzerinden ça-
lı$ıyor. Onun içindir ki, her $eyin benim tarafımdan yapılmasının, her $eyin benim 
tarafımdan söylenmesini istiyor ise, ben o de&ilim. Kendisinin arzuladı&ı, kendisi-
nin $ikâyetçisi oldu&u $eydir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar) Yani, aslında, 
diktatör olmadan $ikâyet ediyor, diktatör arıyor. Biz seçime dayanan çok partili 
siyasi hayatın, aziz milletimizin ve Yüce Parlâmentonun bize verdi&i görevi görme-
ye çalı$an, bunun ötesinde de bir iddiası bulunmıyan bir Türk vatanda$ıyız. Bunun 
dı$ında da bir iddiamız yok.

Ba$bakan bunalımı var, deniyor, aslında Ba$bakan bunalımı var de&il. Bir $ey 
var orta yerde. Ba$bakan yeme hevesleri var. Olan o. (A.P. sıralarından alkı"lar) Yine 
bu hususta C.H.P.’nin bir sayın sözcüsü diyor ki; “Çekil! Daha çok yıpranacaksın, 
yazık olacak sana”. Bu $ekildeki dostça telkinlerine çok te$ekkür ederim. Yalnız, 
elimde de&il, çünkü bir hizmete angajeyim.

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Demek, ba$ka kimse yapamaz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hayır, hayır, ben, öyle 
iddiaların içinde de&ilim. Yok, Türk Parlâmentosu ve A.P.’nin kurulları bana vazife 
verdi&i müddetçe ben o vazifeyi yaparım. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem senatörler, Sayın Bekata’nın yapmı$ oldu&u tenkidler içerisinde, 
e&er do&ru anladıysam, yeni programla eski program arasındaki farkı, tek önem-
li farkın A.P.’nin huzur ve refah devleti va’dinden vazgeçti&i, bu vâ’din program-
da mevcudolmadı&ı $eklinde ifade etmi$lerdir. Halbuki programın 8’nci sayfası ve 
programın 24’ncü sayfası ve di&er sayfaları okundu&u zaman A.P.’nin bilâkis hu-
zur ve refah devletine çok daha vuzuh getirmi$ oldu&unu görmü$ olacaklardır. Çok 
daha vuzuh... 8’nci sayfa.

HIFZI O%UZ BEKATA (Ankara) — Bu tâbir yok.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tâbir olmaması huzur ve 
refah devletinden vazgeçmeyi gerektirmez ki. Tâbir olmaz da tavsif olur. Ben, sizin 
gramer üzerinden tenkid yaptı&ınızı zannetmiyorum. Muhteva üzerinden tenkid 
yapıyorsunuz, diyorum. Yüce Senatonun bilgisi için $u kısmı okuyaca&ım. 8’nci say-
fa: Bir sayfayı tüm okuyacak de&ilim.



Maddi ve iktisadi bir muhtevadan ibaret olmıyan, ancak sosyal ve kültürel 
kalkınmayla birlikte gerçek mânasını kazanan millî kalkınmada, mânevi ve sosyal 
hedeflerin ve tedbirlerin büyük önemine inanıyoruz. Vatanda$ı iktisadi bir faaliye-
tin sadece bir âleti ve hammaddesi sayan materyalist görü$lerin kar$ısında olarak, 
maddi ve iktisadi kaynakları geli$tirici gayretlerin, mânevi ve sosyal hedeflere ula$-
tırdı&ı, ölçüde de&er ta$ıdı&ı kanaatindeyiz.

Bu mülâhaza iledir ki; memleketimizin milli ve sosyal meselelerine büyük 
önem vermekte devam edece&iz. !ktisadi faaliyetlerin ancak gerçekle$me vasıtası-
nı te$kil etti&i sosyal gayeleri elde etmek üzere, - bakınız ne kadar ileri bir açıklık 
getiriyoruz - fakirli&i ortadan kaldırmak ve refahın tabana yayılmasını sa&lamak 
için mümkün olan bütün tedbirleri alaca&ız”. Refah devletine a$a&ıya kadar devam 
edece&im.

“Sosyal adaletin müessir metotları olarak emekle sermaye arasında ahenkli bir 
gelir da&ılımını düzenliyen toplu sözle$me rejimi ile vergi adaleti esaslarını, geni$-
letilmi$ sosyal hizmetlerden faydalandırmak suretiyle dar gelirli büyük vatanda$ 
kütlelerinin ya$ama seviyesinin yükseltilmesi tedbirlerini bir arada ve kalkınma 
Plânı çerçevesinde tatbik mevkiine koyaca&ız, iktisadi gerçeklere ve millî ihtiyaç 
önceliklerine uygun ve bütün zümre ve sınıfların haklarını âdil ölçüler içinde be-
raberce koruyan bir denge nizamının devamına önem vermekteyiz”. Refah devleti 
budur.

“Herkesin medeni imkân ve vasıtalara sahip, yarın korkusu ve gelecek kaygu-
sundan uzak olarak ya$amasını, bölgeler ve sosyal zümreler arasındaki ahenkli den-
genin ve millî huzurun bir $artı saymaktayız.”

“Sa&lık ve e&itimle ilgili kamu hizmetlerinin, medeni nimet ve vasıtaların, yur-
dun her kö$esine ve çe$itli vatanda$ zümrelerinin aya&ına götürülmesi ve bunlar-
dan kolayca ve e$it olarak faydalanmasının sa&lanması, sosyal adalete uygun ol-
du&u kadar, iktisadi gücümüzü ve millî refahı artırma gayesine de hizmet etmi$ 
olacaktır”. Refah devletine vuzuh getirmi$izdir. Sadece burada de&il, bir parçasını 
anlatıyorum. Devam edece&im. 24’ncü sayfada sadece bir paragraf okuyaca&ım.

“!$birli&i ve beraberlik ruhu içinde, istikrar, hizmet ve kalkınma devrini devam 
ettirmek kararındayız”. Buyurun huzur ve refahı…

Onun içindir ki; “Sosyal adalet kelimesini A.P.’de kullanmaya ba$ladı gibi, A.P. 
bizden ö&rendi” gibi sözler de burada edildi. A.P. Muhterem senatörler; hepinizin 
bildi&i gibi, A.P. Türkiye’nin büyük bir kütle ve denge partisidir. Türk Anayasası-
nın herkese tanıdı&ı e$itli&e dayanır. Vatanda$ın kanun önündeki e$itli&ine. Ama 
köylünün, i$çinin, çiftçinin, esnafın, fakir zümrelerin, çe$itli serbest i$ erbabının 
beraberce destekledikleri bir partidir. Yani millî bütünlü&ü, bir taraftan ifade eder. 
Di&er taraftan da men$einden çıkı$ından bu yana geli$ noktasından baktı&ınız za-
man, A.P. aslında, senelerce sesi i$itilmemi$ zümrelerin partisidir. (A.P. sıralarından 
alkı"lar) Türk köyü, 1946 hamlesiyle, daha sonra 1950’de ses kazanmı$tır. C.H.P.’nin 
kar$ısına “yeter” diye çıkan hamle, (A.P. sıralarından alkı"lar) O kadar bıkmı$ ki; “ye-



ter artık” diyor. “Yeter” diyen hamle, 1950’de Türk köylüsünün gücüyle, Türk kasa-
balısının gücüyle, Türk fakir fukarasının gücüyle devlet yönetimine el koymu$tur. 
Adalet Partisi bunun devamı, bu hamlenin devamı. Onun içindir ki; sosyal adalet... 
Sosyal adalet kitaplarda yazılır, nutuklarda söylenir, bir de tatbik edilir. Siz sosyal 
adaleti nutuklarda söyler kitaplarda yazarsınız, biz tatbik ederiz. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

Sayın Bekata, “Demirel para ve ekme&in bereketini bozdu, i$yeri açmadı, huzu-
ru bozdu, düzelecek ümit de bırakmadı” diyor özetle, benim elimdeki notta.

"imdi, her iddia, bunlar pe$in hükümler ve öyle $iddetle vaz’edilmi$tir ki, ka-
ziyei muhkeme. E, $imdi ben bunun aksini söylersem yani daha do&rusu burada 
söyledi&iniz her $eyin do&ru olmadı&ını ifade edersem bu kaziyei muhkemenin 
tersine dönmesi lâzım. Nasıl bozmu$ Demirel? Hücum bana yapıldı&ına göre tabiî, 
benim deste&im Genel Ba$kanı bulundu&um siyasi te$ekkül, onun felsefesine, hep-
sine birden, bu hücum vâkıdır, aslında. Adalet Partisi siyasi iktidarı nasıl bozmu$ 
Türkiye’de, para ve ekme&in bereketini? Bakalım; i$yeri açmamı$. 1964 senesi so-
nunda 700 bin olan sigortalı i$çi 1969’da 1 milyon 100 bine çıkmı$. Bunu daha 
bir ay evvel burada bütçe dolayısiyle söyledik. 700 bin i$çiye, 400 bin sigortalı i$çi 
eklemi$iz.

!$yeri açmamı$ız? Türkiye’de bugün 150’ye yakın yeniden fabrika yapılmak-
tadır. 10 milyar liralık yatırım hacmini Adalet Partisi siyasi iktidarı geçen 4 sene 
zarfında, geçen 5 sene zarfında 25 milyara çıkarmı$. 10 milyardan 25 milyara... 
Memleketin neresinde ne lazımsa onların yeniden plânlarını yapmı$. Bu topraklara 
Birinci Be$ Yıllık Hânın derpi$ etti&i 60 milyar liradan 40 milyarını Adalet Partisi 
iktidarı yatırmı$. 1963’te ba$lıyan plânın, 1967 sonuna kadarki, hacmi 60 milyardır 
ki, onu fiyatlara göre ayarlarsanız 64 milyarı bulur, 1965 fiyatlarına göre, bunun 
40 milyarını Adalet Partisi iktidarı yatırmı$ üç senede. Ondan sonra !kinci Be$ Yıl-
lık Plânda da 119 milyarlık bir yatırım imkânını bulmu$, 119 milyarın da 1968’de 
22’sini, 1969’da 25’ini yapmak suretiyle, 47 milyar daha yatırmı$, 1970 için de 25 
milyar liralık bir yatırım hacmi ile tekrar gelmi$. Yani Adalet Partisi 4 senelik iktida-
rı zamanında 87 milyarlık bir yatırımla milletin huzurunda. Onun içindir ki, i$yeri 
açmamı$, huzuru bırakmamı$, düzelecek ümit bırakmamı$. Bankalarda mevduat 
miktarı 10 milyar liradan 26 milyar liraya çıkmı$. Ümidin en güzel i$aretlerinden 
birisidir. Vatanda$ gelmi$, inanmı$, bankalara para koymu$.

!stihsal rakamlarını, sosyal hizmetleri, bunları saymaya gitmiyeyim. Çünkü, 
dün Millet Meclisinde saydım, bir ay evvel bütçenin burada müzakeresinde saydım, 
zabıtlarda hepsi vardır. Ama, Adalet Partisi !ktidarı 1965’te devraldı&ı ortaokul 
kadar yeniden ortaokul açmı$. Bütün Cumhuriyetin 1965’e kadar açtı&ı ortaokul 
kadar yeniden ortaokul açmı$. 762 taneye, 762 tane ilâve etmi$. (A.P. sıralarından 
“bravo sesleri” alkı"lar) E&itim e$itli&i mi diyorsunuz? Bu, ortaokulların büyük bir 
kısmı köylerde ve kasabalarda. Hepinizin seçim mıntakalarında $öyle 1.500-2.000’i 
bulan köylerimizde ve kasabalarımızda veya merkezî olan köylerimizde ve kasaba-
larımızda 15-20 köyün merkezinde bir ortaokul, bugün vardır.



Adalet Partisi 300 milyon lira olan üniversite bütçelerini be$ sene zarfında bir 
milyar liraya çıkarmı$. !zmir Üniversitesinde 1965 senesinde bir tek bina vardı, bü-
yük bir arazinin ortasında bir tek bina vardı, rektörlük binası diye, iki üç tane de 
barakamsı bina vardı. Bugün gidiniz, !zmir Üniversitesini görünüz. Geçen sene 25 
tane $antiye faaliyet halinde idi.

Trabzon Üniversitesinde 1965’te iki tane bina vardı. Bugün Trabzon Teknik 
Üniversitesini görünüz.

Hacettepe Üniversitesinin sadece Beytepe’de kurulmakta olan kampusuna bu 
senenin masrafları olarak 36 milyon lira ayrılmı$tır. Hacettepe Üniversitesine bu 
sene ayrılan para, 99 milyon liradır.

Adana Üniversitesi Ziraat Fakültesinin açılması için bütün hazırlıklar yapılmı$.

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi açılmı$ ve kampusları için yerler tesbit 
edilmi$, konkurlar hazırlıkları yapılmı$, Elâzı&’da bir yüksek teknik okul, !zmir’de 
bir yüksek teknik okul hizmete girmi$. Yeniden birçok fakülteler açılmı$. Ve yeni-
den 10 üniversitenin memleketimizde açılması için de yer etütleri yapılmı$.

1980’de 30 bin olan yatılı okuyan talebe sayısı 1970’de 112 bine çıkmı$.

"imdi; bir sayın sözcü, benim buraya gelip birtakım rakamları söyliyece&imi, 
parlak fikirleri ifade edece&imi söylediler, Bunlardan memnun olmanız için söylü-
yorum, bunlardan ku$ku duymayanız, sevinç duyunuz, iddialarınızı çürütür bun-
lar, ama memleketin menfaatinedir.

Kıbrıs üzerinde çe$itli münaka$alar yapıldı. Bizim Kıbrıs’ı ne halde aldı&ımız, 
ne hale getirdi&iniz, Kıbrıs’taki vatanda$ımızın, soyda$ımızın ve Türkiye’deki va-
tanda$ımızın gözünün önündedir. Ne yapmı$ız biz Kıbrıs’ı? Bir kan, elem, acı, ıs-
tırap ve endi$e yuvası olarak almı$ız, meseleleri masa ba$ında konu$ulacak hale 
getirmi$iz ve bugün için sulh ve sükûna kavu$turmu$uz. Bugün için diyoruz.

Efendim, Kıbrıs üniter Devlet olacak denmi$. Üniter Devlet dendi&i zaman 
herkes ba$ka $ey anlıyor, bundan, içinden çıkamıyaca&ımız bir münaka$a do&uyor. 
Kıbrıs’ta üniter Devlet demek, Türkiye’nin Londra-Zürih anla$malariyle kazanmı$ 
bulundu&u haklardan vazgeçmek demek de&il. Yani Türk Cemaatini ekalliyet vazi-
yetine getirmek demek de&il. Türkiye’nin millî menfaatlerinden vazgeçmesi demek 
de&il. Esasen bizim anlayı$ımıza göre Londra - Zürih anla$maları özel $artlı bir üni-
ter devlettir. Onun içindir ki, cemaatimizi ekalliyet haline getirmiyece&iz, diyoruz. 
Millî haklarımızı koruyaca&ız, diyoruz ama i$liyen bir sistem meydana gelsin, diyo-
ruz. Bunun müzakerelerine ba$lanmı$ ve Türkiye Hükümeti de henüz ne Kıbrıs’la, 
ne Yunanistan’la her hangi bir resmî müzakereye girmi$ de&il. "imdi. Kıbrıs’ı bize 
kan ve duman içinde teslim edeceksiniz, sonra “Makarios’un dedi&i altı sene sonra 
oldu” diye millete $ikâyet edeceksiniz, Bu, insaflı bir i$ de&ildir. (A.P. sıralarından 
“bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem senatörler, huzurunuzda bir vicdan borcunu yerine getirece&im. 
Bundan evvel okudu&umuz Hükümet programının müzakereleri sırasında da bu 



Hükümet programında da dedik ki, $imdi onu ifade ediyorum, “Türkiye Kıbrıs 
dâvasına sahip çıkmaya devam etti&i müddetçe ve Kıbrıs’taki soyda$larımız millet-
lerinin asaletine yakı$ır $ekilde bu büyük mücadeleye sahip çıkmaya devam etti&i 
müddetçe Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin aleyhine çözülemez.”

Kıbrıs meselesi nasıl çıkmı$tır. Kıbrıs meselesi Türkiye’nin kendi içinde za’fa 
u&ramasından çıkmı$tır. 1960 ihtilâlini mütaakıp ki, burada grup sözcüsü ar-
kada$ım da beyan etti. Kıbrıs’ta meydana gelebilecek bir çete harbine kar$ı alı-
nan tedbirler, bir dâva dosyası olmu$tur. Me$hur, halkı silahlandırma dâvası ve 
!skenderun’da, Mersin’de birçok yerlerde hapishanelerde aylarca yatan vatanda$lar 
bu dâvaya muhatap olmu$lardır.

SUPH" GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Sayın Demirel, bununla ne ilgisi var?

ERDO%AN ADALI ("stanbul) — Kıbrıs meselesinde mücahitleri tevkif etti-
niz.

KÂM"L KARAVEL!O%LU (Tabiî Üye) — Tahrif etmiyelim, alâkası yok.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Kıbrıs meselesi, bundan 
daha ilerisini söylemiyeyim...

KÂM"L KARAVEL"O%LU (Tabiî Üye) — Söyleyin, biz de söyliyece&iz.

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Biz de görü$ece&iz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben, sizinle burada mü-
nazara halinde de&ilim.

BA$KAN — Sayın Yıldız, Sayın Karavelio&lu, kar$ılıklı konu$mayın. Sayın Yıl-
dız grupları adına söz aldılar, fikirlerini beyan ederler. Ama, lütfen müzakerenin 
selâmetini ihlâl etmeyiniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz söyleyin deyince, be-
nim burada her $eyi söylemem mümkün de&il. Ke$ke aynı sorumsuzluk içinde ol-
sam. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri ve "iddetli alkı"lar)

KÂM"L KARAVEL"O%LU (Tabii Üye) — Mesele, sorumluluk meselesi.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !kili anla$malar burada 
uzun boylu münaka$a edildi. Neden Meclislere getirilmemi$tir denildi. Gizli müza-
kere yapıldı. Bunun üzerine gittik, açık basın toplantısı yapıp kamuoyuna 57 say-
falık bir dokûmanla meseleleri arz ettik. Bütün milletvekili ve senatörlere de bu 57 
sayfalık dokûmanın bir kopyasını gönderdik, ikili anla$malara ait dokûmanın her-
kesin gözüne atılmı$ olması lâzım. Gelmediyse $imdi talimat veririm, gelir. (C.H.P. 
sırasından “gelmedi” sesi)

F"KRET GÜNDO%AN ("stanbul) — Geldi.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biriniz geldi, biriniz gel-
medi diyorsunuz. (C.H.P. sıralarından “geldi, geldi” sesleri) !kili anla$malar Meclis-
lerden kaçırılmı$ de&ildir. !kili anla$malarla kimseye bir $ey verilmi$ de&ildir. !kili 



anla$malar 1945 senesinden ba$layıp bütün iktidarlar tarafından, geçen bütün Hü-
kümetler tarafından çe$itli $ekil almı$tır. "urasını açıklıkla ifade edeyim, bunlarda 
suiniyet aramıyoruz. Hiçbirisinde suiniyet aramıyoruz. Ama, biz düzeltmeye çalı$ı-
yoruz, birtakım suiiniyetlere hedef oluyoruz. Bunda haklılık yok.

Sayın Bekata, “parti programına ve Hükümet programına aykırı i$ yaptınız” 
diye benimle grupumun arasına bir mesele koymak istediler. Bunun takdiri grup-
larıma aittir. Onun içindir ki, huzurunuzda gruplarıma kar$ı mesul oldu&um $eyin 
hesabını yapmak istemiyorum. Ama, $unu söyliyeyim, Hükümet programına aykırı 
i$ yaptınız meselesinde haklısınızdır, yani onu sormakta haklısınızdır; fakat Hükü-
met programına aykırı yapılmı$ bir $ey yoktur.

“Hükümet güvenini kaybetmi$, yahut kaybedecekmi$ Parlâmento dı$ı hareket-
ler soka&a hâkim olacakmı$.”

Muhterem senatörler, yakın maziyi hatırlayınız, yakın mazi 1963’tür. Sayın 
Bekata Dâhiliye Vekilidir, Telefonun bir ucunda kendisidir di&er ucunda Rahmetli 
Gümü$pala’dır. Ve bir büyük kalabalık gelmi$ A.P.’ni ta$lamı$, camını penceresini 
indirmi$tir. O kalabalık, cam pencere indirilirken o binanın içinde oturan birçok 
arkada$ım bugün bu sıralarda oturuyor.

ORHAN TU%RUL (Bilecik) — Hepimiz o hâdisenin $ahidiyiz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Kendisi, merhum 
Gümü$pala’ya “Halk galeyanıdır, sahibolamıyoruz, sahibolmaya muktedir de&iliz” 
demi$tir.

HIFZI O%UZ BEKATA (Ankara) — Do&ru de&il. (A.P. sıralarından gülü"meler)

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ba$vekilin de söyledi onu merak etmeyin. 
(Gürültüler)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan mı cevap verecek, yoksa muhterem zatiâlileriniz 
mi? (Gürültüler)

Müsaade ediniz, Sayın Ba$bakan cevap veriyorlar.

ORHAN TU%RUL (Bilecik) — Evet, hepimiz o hâdisenin $ahidiyiz.

BA$KAN — Sayın Tu&rul...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Söyledi&im $ey, arkada$-
larımda not olarak mevcuttur. Paralel telefondur. Telefonun birinde not alınmı$tır, 
birinde merhum Gümü$pala ile Sayın Bekata görü$mü$tür. Böyledir.

Bir MDO vardı. !$te o zaman da, nedir bu MDO diye soruldu&u zaman “ne 
oldu&unu bilseniz alkı$tan elleriniz $i$er” denildi. E, $imdi âczinize, müsamaha de-
menin mânası var mı?

Var mı bunun mânası? Biz, Devleti sokaktan kurtarmı$ızdır. (“Bravo” sesleri, 
sürekli alkı"lar)

“Millet Meclisi böyle bir Hükümete niye güvenoyu versinmi$, nesi de&i$mi$, 
kendi mi, kadrosu mu, programımı, nesi de&i$mi$.” Bu daha ba$ka bir mülâhaza, 



“Niye, Millet Meclisi güvenoyu verseymi$?” E, bu, Millet Meclisinin takdiri. O, dü-
$ünecektir, ta$ınacaktır, müzakerelerini yapmı$tır. Millet Meclisinin buradan ayrı-
ca bir yardıma, istianeye ihtiyacı yok.

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Bunları niye konu$uyorsunuz?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Soruldu, Senato ile Millet 
Meclisinin vazifeleri karı$masın diye konu$uyorum.

De&erli bir sözcü “kendi mi de&i$mi$, kadrosu mu de&i$mi$, programı mı de&i$-
mi$, hiçbir $eyi de&i$memi$, Millet Meclisi niye güvenoyu versin” diyorlar.

"imdi söylüyorum. Programı de&i$emezdi. Çünkü, henüz 5 ay önce halka va-
dedip geldi&i $eylerdir. Programının de&i$meyi$ini müspet haneye yazınız, menfi 
haneye de&il. Roman yazıyor de&iliz; her gün ba$ka bir $eyle kar$ınıza çıkalım. Kad-
rosu mu de&i$mi$. E, bu, Anayasa ile kadroyu tesbit, takdir hakkı kime veriliyorsa, 
onun bilece&i i$tir. Ayrıca 3 ay zarfında bu kadronun, bugün $uradan tenkid edilmi$ 
bir hususuna, bir kusuruna bir kabahatine her hangi bir $eyine rastlamadık. Bütün 
mesele geliyor, kendisi de&i$memi$? Yani alttaki sözler, üsttekini söyliyebilmek için 
söyleniyor, Zannediyorum ki bu da, biraz evvel münaka$asını yaptı&ım gibi, Ana-
yasada verdi&i yetkiler kime verilmi$se, parti tüzükleri kime vermi$se onlara ait 
islerdir.

Aslında, Parlâmentoya dedi&imi yaptıraca&ım gibi, bir inadın içinde de&ilim, 
biraz evvel ifade ettim, böyle bir inat mevzuubahis de&il, çünkü Senatoda bütçe 
büyük bir farkla oylanmı$, geçmi$, Millet Meclisinde de Adalet Partisinin 208 üyesi, 
6 müstakiliyle birlikte 214 üye müspet oy vermi$.

Kiminle inatla$aca&ız, muhalefete kendimizi be&endirmenin imkânı var mı? 
Bu tenkidi yapan Sayın Yıldız’a kendimizi be&endirmenin imkânı var mı? Kiminle 
inatla$ıyoruz, ne zaman, neyi getirdik de - grup sözcüsü arkada$ım Sayın Termen’in 
söyledi&i gibi - ne zaman, neyi getirdik de bir virgül koydunuz - sadece kadir$inaslık 
için söylüyorum, - bütçe tenkidinde Sayın Özdilek, kendi görü$leri içerisinde yani 
- her $eyinde mutabık olmıyabiliriz ama - geçen defa de söyledim, hakikaten büyük 
bir ölçü içerisinde bizi memnun eden, söyledi&i sözler bizi tasvipkâr eder oldu&u 
için memnun eden de&il, gerek üslûp bakımından gerek meseleye yakla$ma bakı-
mından senelerdir özledi&imiz bir tenkidi ortaya koymu$tur.

Ama, bu zamana kadar bu tenkidi yapan sözcüye, A.P. hiçbir $eyi be&endireme-
mi$tir. Hiç be&enecek bir tarafı olmaz mı, milletin bu kadar büyük bir ekseriyetle 
seçip gönderdi&i insanların yaptı&ı i$lerin. Hayır... Biraz sonra ayrıca onun müna-
ka$asına gelece&im.

Sayın Bekata, bana bir tavsiyede bulunuyor. Diyorlar ki “Çekil de büyük kal” 
Muhalefetin güveni toptan kaybetmi$im, sebebolarak da öyle diyor. Tarafsızları da 
kaybetmi$im, kendi partisini de kaybetmi$im. Muhalefetin hiçbir zaman güvenine 
mazhar oldu&umuzu iddia etmedik. Bu tezahür de etmedi. Binaenaleyh, bu sebep-
ten dolayı “Çekil de büyük kal” formülü yürümez.



Tarafsızların büyük bir kısmının daima deste&ine mazhar olduk. Bu defa da 
mazhar olduk. - Millet Meclisi için konu$uyorum - Binaenaleyh bu sebepten dolayı 
da bu “çekil de büyük kal” yürümez. “Kendi partisi de öyle” diyor. Kendi partimin 
deste&ine mazhar olup olmıyaca&ımı, kendi grupum bilecektir. Binaenaleyh bu me-
sele de sizin meseleniz de&ildir. Yani bizim grupumuzun iradesini sizin kullanma-
nız gibi bir mesele mevzuubahis de&ildir. Aslında bu “çekil de büyük kal” mevzuu 
neye benziyor biliyor musunuz?

FETH" TEVETO%LU (Samsun) — Adres yanlı$.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hayır. Çocu&a sülfatın 
yutturacaksınız, üstüne $eker koyuyorsunuz “çekil de büyük kal” budur. (A.P. sıra-
larından gülü"meler)

"imdi, çekildi&im takdirde söyliyece&i $eyi de diyeyim. “Yapılan ithamlar do&ru 
idi, binaenaleyh dayanamadı çekildi.” diyece&i de o.

Böyle bir kompleksin içinde de&ilim. Sadece bunu söyleyi$imin sebebi, daha 
evvel ifade ettim ki Anayasanın tâyin etti&i merciler, parti tüzü&ünün tâyin etti&i 
merciler bana hizmet vermeye devam etti&i müddetçe ben hizmet görürüm. (“Bra-
vo” sesleri, alkı"lar)

Gençlik hareketlerine anar$ist gözle baktı&ımız $eklindeki itham yanlı$tır. 
Gençlik hareketlerini meydan meydan ben milletime anlattım. 1969 seçimlerinde 
siz de anlattınız. Bir memleket, gençli&inden ümidini kesemez, üniversitesiz bir 
memleket olmaz. Görülen hareketlerin içinde $u $ekilde, bu $ekilde cereyan eden-
leri vardır ama, yarın emaneti devam ettirecek olan Türkiye’nin gençleridir. Gençle-
rin, gayet tabiî ki, kendilerinden evvelki ku$akları be&enmiyecekleri gerçektir. Ama, 
gençlik hareketlerinin içerisine birtakım anar$i hareketlerinin sızdı&ı da bir ger-
çektir. Binaenaleyh gençlik hareketlerinin tümünü anar$i hareketleri gibi görmek, 
ba$ka çe$it hareketler gibi görmek, bunlar bizim i$imiz de&il. Ama, biz istiyoruz ki, 
milletin ümidi olan, millî ümitlerimizin mihrakı olan gençli&imiz yarın devralaca&ı 
büyük emaneti, bu memleketi büyütme emanetini, Devletin bakasını koruma ema-
netini, milletin bütünlü&ünü muhafaza emanetini en iyi $ekilde ta$ısın ve o $ekilde 
yeti$tirilmi$ olsun. Onun için dün Mecliste konu$uldu, bizim söylemedi&imiz $eyi 
bizim a&zımıza yerle$tirme gibi bir durumun içine girmiyelim.

Ba&ımsızlık sava$ı; Atatürk Türkiye’si ba&ımsızdır. Esasen ba&ımsızlı&ı $ayet 
iktisadi bakımdan ele alıyorsanız, dı$arıdan borç alma mânasında ele alıyorsanız, 
askerî ittifaklara dâhil olma mânasında ele alıp da yanlı$ $eyler çıkarıyorsanız, bir 
vuzuha varmak gerekir. Askerî ittifaklara dâhil olma, Türkiye’nin ba&ımlı olma-
masını, ba&ımsız olmasını teminat altına almak içindir. "ayet, Türk Parlâmentosu, 
askerî ittifaklara dâhil oldu&undan dolayı Türkiye’nin ba&ımsızlı&ına halel geldi&i 
kanaatinde ise gayet kolaydır bu meseleyi halletmek. Bir karar alır, bütün ittifak-
lardan çekilirsiniz. Sizin elinizdedir, kimse sizi zorla onun içine almamı$. Siz gidip 
dâhil olmu$sunuz. Bu bir.



!kincisi; iktisadi ba&ımsızlık; burada da endepandans karı$maktadır. Yani hü-
kümranlık ve istiklâl ile, çe$itli sahalarda te$riki mesai, birbirine karı$maktadır. 
Bugün Avrupa’nın altı memleketi bir araya gelmi$, Ortak Pazar kurmu$ $u kadar 
senedir. Hepsinin istiklâli de var, ba&ımsızlı&ı da var. Toprak bütünlü&ü de var, !çi$-
lerine müdahale de etmiyorlar. Bugün Sovyet Rusya, !talya’dan 900 milyon dolar-
lık ya& fabrikaları kurmak için kredi alıyor. Sovyet Rusya’nın ba&ımsızlı&ı ortadan 
kalkıyor mu? Bulgaristan, Yugoslavya, Dünya Bankasından 1949’larda 300 milyon 
dolarlık kredi alıp endüstrile$meye girdi&i zaman. 1950’de Türkiye’nin ödeme gücü 
için verdikleri para 25 milyon dolardı. 25 milyon dolar. 6 milyon doları silolar için, 
12,5 milyon doları limanlar için ve mütebaki kısmı da ba$ka bir hizmet içindi. Bu 
kadardı i$te. “Bu kadar ödeyebilirsiniz” dediler.

Muhterem senatörler, kendi imkânlarımızla kalkınmak mümkün de neden 
ba$kalarına gidip borç alıyoruz? Yani, sizce mâkul olmıyan bir $ey ba$kası tara-
fından niçin i$lensin? Ve aldı&ımız bu paralarla saraylar mı yapıyoruz? Bir tarafta 
motor fabrikası yapıyoruz, bir tarafta bakır kompleksi yapıyoruz, bir tarafta demir 
fabrikası yapıyoruz, bir tarafta alüminyum fabrikası yapıyoruz, bir tarafta elektrik 
santralı, bir tarafta kâ&ıt fabrikası, bir tarafta da kimya tesisleri yapıyoruz. Peki, 
niçin borç alıyoruz? Bunları yapmak için. E., bunları almadan yapın. Mümkün de-
&il. Yani, ne ile yapaca&ız? !$te 540 milyon dolar ihracat hacminiz. Uzun gayretlerin 
sonunda geldi&iniz ba$arılı bir nokta. 540 milyon dolar. 100 milyon dolarlık petrol 
ithal etmeye, 100 milyon Dolarlık gübre ithal etmeye mecbursunuz, bu sene 120 
milyon dolarlık demir - çelik ithal etmeye mecbursunuz, buyurun. !lâç ithal etmeye 
mecbursunuz, giydi&iniz Merinos yününü, 20 milyon dolar civarında ithal etme-
ye mecbursunuz 850 bin ton bu&day ithal etmeye mecbursunuz, buyurun. Yani, 
bunlar... Bize, Hazine devrettiniz de biz bu Hazineyi bitirdik, ondan sonra da gidip 
memleketi, milleti borçlandırmanın yolunu mu arıyoruz? Türkiye borca giriyorsa, 
altından kalkmamak için girmiyor. Zenginleyip ödemek ve memleketi kalkındır-
mak için giriyor. Borç budur. Sonra, Türkiye siyasi tâvizler vererek borç almıyor. Bir 
kapitülâsyon kompleksi ile Türkiye’yi, daha senelerce fukaralı&a mahkûm etmeye 
kimsenin hakkı yok, Millî menfaatler bir hesap meselesidir. Menfaatine geliyor mu, 
alırsan ne kadar faydan oluyor, almazsan ne kadar zararın oluyor. Bu hesap yapılı-
yor. Birinci Planda yazılmı$, !kinci Planda yazılmı$. Neye çalı$ıyoruz? Türkiye, tedi-
ye bilançosunu kapatsın. Bunun önü de görülüyor. Birçok kereler bu kürsüden arz 
ettim. Sadece Batman’dan !skenderun’a yapılmı$ bulunan bir boru hattı bize sene-
de 30-40 milyon dolarlık tasarruf sa&lamı$tır. Yeni gelir sa&lamı$tır. Ben, bunu dört 
be$ sene evvel bu kürsüden söyledi&im için tekrarlıyorum. Bugün Türkiye’ye 46 
milyon turizm gelirinden geliyor, 100 milyon gidiyor. Türkiye’nin 300 milyon do-
lar civarında bir açı&ı var. Türkiye, 2 milyon dolarlık iplik ihraç ederken 30 milyon 
dolarlık iplik ve tekstil ihraç etmeye ba$lamı$tır. Pamuk ihraç etmiyeceksiniz. Bir 
kilo pamuk ihraç ediyorsunuz, bundan bir alırsanız, bir kilo iplik ihraç ediyorsunuz 
1,80 alıyorsunuz, bir kilo bez ihraç ediyorsunuz 2,40 alıyorsunuz, Türkiye, ham-
madde ihraç eden bir memleket olmaktan çıkacak. Mamul madde veya yan mamul 
madde ihraç eden bir memleket haline gelecek. (Alkı"lar) !$te endüstrile$memize 



hamle verelim deyi$imizin sebebi bu. 1 milyar 780 milyon lira para sarf ediyoruz, 
Bey$ehir’de yapmakta oldu&umuz alüminyum fabrikasına. Benim, 1973 senesinde 
ihtiyacım bulunan demir ve çelik 1970’de talebolarak kar$ımda. Yapılan hesaplar, 
kitaplar hepsi, bundan üç sene evvel yaptı&ımız hesaplar 1973’de kullanaca&ımız 
demir ve çeli&in hesabı, 1970’de talebolarak do&mu$tur, kar$ımızda.

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hesap yanlı$ yapılmı$, demek ki.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ha, onu arz edeyim. He-
sap yanlı$ yapılmı$ diye kimseyi muaheze etmeyin. Türkiye için sevinin bundan. 
Çünkü, neden? Neden sevinin? Türkiye ümidin fevkinde bir istikrar ortamı buldu-
&u zaman, ümidin fevkinde bir geli$menin içine girmi$tir. Odur o. Yani, 1975 sene-
sinde $uraya varaca&ız dedi&iniz yere 1973 senesinde varacaksınız. 1980 senesinde 
$uraya varaca&ız dedi&iniz yere 1976 senesinde varacaksınız. Bu istikrar ve huzu-
run, yani huzur $emsiyesinin memleketin semaları üzerinde tutulması halinde va-
tanda$ yarın ne olacak, öbür gün ne olacak diye bir endi$enin içinde bulunmadı&ı 
halde, Türk vatanda$ının vatanı yapma gayretlerine koyulması halinde, bir ümit 
me$alesinin yeniden yakılması halinde, Türk vatanda$ının Devletle elele verip neyi 
yapabilece&ini göstermesi bakımından fevkalede ümit vericidir. Hesap yanlı$ de-
&ildir. Ümit vericidir. Onun içindir ki, Türkiye $arjlarında mevcut sıkıntıları, kendi 
ölçüleri içerisinde, dü$ünmek lâzımdır.

Muhterem senatörler, birkaç husus daha var ki, onları cevaplandıraca&ım.

Sayın Ahmet Yıldız yapmı$ oldu&u konu$ma da, aslında, Türkiye ne yapmı$, 
ba$ka memleketler ne yapmı$, $eklinde ortaya bir takdim koydu. Bu takdim içinde 
Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, “Çölde tutu$an !srail” - Zannediyorum, böyle 
bir tâbirdi. - Afrika, uyuyan Çin, Endenozya, Hindi - Çini, Hindistan ne haldedir 
$imdi, biz ne haldeyiz? Bu mukayeseye niçin girdi&ini anlamadım. Çünkü, konu$-
manın sonunda tek çıkar yolun Atatürk’ün açmı$ bulundu&u yol oldu&unu ifade 
ettiler. "ayet, 50 sene zarfında hiçbir $ey yapamadı&ımız iddiası varsa, o zaman bu 
dönem zarfında bu memleketlerin ilerledi&i iddiası varsa, birtakım siyasi tezadlar 
ortaya çıkar.

Bunu niçin söylediklerini, do&rusunu isterseniz, bulmakta da güçlük içerisin-
deyim. Sadece bir tahmin yapaca&ım. Bu memleketlerden bir kısmı bizden ileri, biz 
bunların hepsinden geride kaldık, demek istemi$ olabilirler, ihtimaldir bu, belki de 
böyle demek istememi$tir. Ama, bu memleketlerden Yunanistan, Yugoslavya, Bul-
garistan bizim ba$ladı&ımız noktadan ba$lamamı$lardır. Aslında Osmanlı !mpa-
ratorlu&u da&ılma noktasına gelmeden evvel, Osmanlı !mparatorlu&unun Ba&dat 
Eyaleti ile, Osmanlı !mparatorlu&unun Manastır Eyaleti arasında - büyük fark var-
dı. Hele, bugünkü Misaki Millî hudutları içerisindeki Anadolu sadece vergi verdi, 
sadece asker verdi. Bulgaristan, Osmanlı imparatorlu&undan, prenslik $eklinde, ay-
rıldı&ı zaman dahi henüz Türkiye’nin hiçbir yerinde elektrik yoktu, Bulgaristan’ın 
birçok yerlerinde elektrik vardı. Sadece "am’da ve sadece !stanbul’da ve sadece 
Tarsus’ta 1902-1914 arasında elektrik oldu. Binaenaleyh nereden ba$ladınız? Ne-



reden ba$ladılar? Yugoslavya’ya gelince; Yugoslavya Birinci Dünya harbi ile !kinci 
Dünya Harbi arasında endüstrile$mede büyük mesafe kaydetmi$tir.

!kinci Dünya Harbinden hemen sonra da, 1945’lerden sonra da, her kaynaktan 
faydalanmak suretiyle endüstrile$meyi ileri seviyeye götürebilmi$tir. Bu memleket-
lerin bugünkü durumu ile bizi mukayese etti&iniz takdirde, zannetmiyorum ki, bi-
zim o kadar kötümser bir durumda addedilmemiz mümkün de&ildir. Ona ra&men, 
yani ba$langıç noktasında büyük de&i$iklik olmasına ra&men; Yunanistan, uzun 
seneler -son 50 sene müstesna- sulhu ya$amı$tır. Onun içerisinde Batının birçok 
kaynaklarından faydalanarak geli$mi$tir, !srail. !srail meselesini hiç kimse model 
olarak eline almasın; o, ayrı bir i$tir. Ve o modeli e&er alırsanız büyük ümitsizli&e 
dü$ersiniz. O, ba$ka bir modeldir. Ne, iyi denilebilecek bir modeldir; ne, küçümse-
nilecek bir modeldir. Tamamen ba$ka bir modeldir. Oradan alınacak bir ders var. 
Bir vatan yapmanın mesuliyetini e&er herkes müdrik olursa, daha do&rusu vatan-
sızlı&ın $u kadar sene hasretini çekmi$ olmanın $uuru içerisine birçok kimse girer-
se, modern teknolojinin, modern $evki idarenin, prodüktivite yüksekli&inin ve or-
ganize çalı$manın birtakım gayretlerine girerse ba$ka türlü neticeler alırsınız. Buna 
ilâve edecek daha ba$ka $eyler de var. Bunları mütalâa etmek istemiyorum. Ama, 
“Uyuyan Çin, Asya usulü üretim.” Uyuyan Çin’in içinde ne oldu&unu kimse bilmi-
yor, bugün. Yani Türkiye $uraya varamadı. Uyuyan Çin’in gıpta edilecek bir tarafı 
oldu&unu zannetmiyorum. Hindi Çini; Hindi Çini sava$ içerisinde, Hindistan’ın, 
hele, hiç gıpta edecek bir yer oldu&unu zannetmiyorum, Türkiye ile mukayese et-
ti&iniz zaman. E&er benim meseleyi anlayı$ tarzım do&ru ise, yani “Biz bunlardan 
bile geri kaldık.” Buna hiçbir $ekilde gururum razı olmuyor ve gerçek de böyle de&il-
dir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

“Bir kısmı bizi geçmi$, bir kısmı bizi geçmek üzere” diyor, Sayın Yıldız. Bun-
dan, sistemin i$lemedi&ini mi söylemek istiyor? 50 sene içerisinde tatbik edilmi$ 
bulunan usullerin bir $ey kazandırmadı&ını mı söylemek istiyor, bunları da ke$fe-
demiyorum.

"imdi, ba$ka bir meseleye geliyorum: Sayın Yıldız, “Demirel gidi$in en kötü 
temsilcisi olarak tarihe geçecektir” diyor. "imdi; kendisini, tarih yerine koydu, bana 
bir sayfa açtı ve hükmünü de oraya koydu. Bırakınız bu hükümleri tarih versin. Ne-
den bu kadar acelecisiniz. (A.P. sıralarından gülü"meler)

Bırakın, belki ba$ka taraflarına da bakan olur. Belki sizin dedi&iniz gibi olur, 
belki ba$ka türlü olur. Ama, bu bir $ahsi tedirginli&in neticesidir.

Muhterem senatörler, huzurunuzda ba$ka bir konuyu ifade edece&im. Yüksek 
Murakebe Heyetinin üyeleri de&i$mi$. Yüksek Murakebe Heyetinin üyeleri de&i$ir. 
Valiler de&i$mi$, $u kadar zaman önce, valiler de de&i$ir. Yüksek memurlar de&i$-
mi$, onlar da de&i$ir. Bunları bir $eye ba&lamak lâzım mı mutlaka? Neden Devleti 
daha müessir hale getirmeyi dü$ünemiyorsunuz? 4 sene ile 14 sene arasında Yük-
sek Murakabe Heyetinde vazife görmü$, uzmanlar var, 25 sene ile 39 sene fiilî hiz-
met görmü$ insanlar var. Niçin $öyle dü$ünemiyorsunuz? Gayet tabiîdir ki, bir kı-



sım memur tekaüdedilecek. Tekaüdedilecek ki, yenilerine daha yukarı kademelerde 
yer açılacak. Gayet tabiî ki, bir kısım memurlar, daha iyi vazife görmesi muhtemel 
olan, yerlere konacak. Nereye koymu$uz, Yüksek Murakabe Heyeti üyelerini? Kö-
mür "irketine idare Meclisi âzası, Kâ&ıt "irketine idare Meclisi âzası, filân $irkete 
idare meclisi âzası. Yani milyarlık iktisadi Devlet Te$ekküllerine idare meclisi âzası 
yapmı$ız.

Muhterem senatörler, Yüksek Murakabe Kurulunun yazdı&ı raporların hiçbi-
risine Hükümet bir $ey ilâve etmez. Raporları yazar, raporlar önünüze gelir. Siz 
bunları tetkik edersiniz. Bir Karma Komisyon bunu tetkik eder. Karma Komisyon 
tetkik ettikten sonra Senato tetkik eder, Millet Meclisi tetkik eder. Niçin bu kadar 
suç ve ceza tâyininde acelecisiniz? Biz, ufak hesapların insanları de&iliz. (A.P. sırala-
rından alkı"lar, “Bravo” sesleri)

SAFFET URAL (Bursa) — 19 Milyondan...

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi, meseleyi tatsız 
hale getirmek daima mümkün.

SAFFET URAL (Bursa) — Hep tatsız, zaten.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çirkin hale de getirmek 
mümkün.

Beni tahrik etmezseniz birtakım $eyleri size anlatmaya çalı$ırım. Tahrik eder-
seniz yine anlatmaya çalı$ırım. Binaenaleyh bildi&inizi yapın.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, Sayın Üyeler zatıâlinizi tahrik ederlerse vazife-
miz onları sükûnete davet etmektir. Hiç merak buyurmayınız, buyurunuz konu$-
manıza devam ediniz. (“Bravo Sayın Ba"kan” sesleri ve alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Te$ekkür ederim, Sayın 
Ba$kan.

"imdi, size 17 Nisan 1960 tarihli Ulus gazetesinin ba$lı&ını okuyaca&ım. 17 
Nisan 1960 “Menderes’in Divanı Aliye sevki istendi”. Daha sonra ki, bir Ulus ga-
zetesinin ba$lı&ı “Menderes’in Hazineye borcu 13.462.249 lira.” Ba$ka bir gazete, 
yine Ulus - elimdekiler fotokopidir tarihlerini okuyamıyorum - “75 milyon liralık 
suiistimalin iç yüzü.” Ba$ka bir gazete C.H.P.’si Sayın Genel Ba$kanının “bunlar can 
çeki$iyor”. Ba$ka bir gazete “!htilâl eleba$ılı&ını yapan ve huzursuzlu&un mesulü 
C.H.P.’dir.” Bu, 24 A&ustos 1962 tarihli Kudret gazetesidir.

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Avni Do&an.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hayır, bu, Sayın 
Bölükba$ı’nın beyanı.

Kudret gazetesi yine 1962 tarihli; “!htilâli C.H.P.’nin hazırladı&ı do&rudur”. 
Merhum Avni Do&an.

Ba$ka bir gazete “Vakıflar idaresinin sabık devirdeki yolsuzlukları 40 milyon li-
rayı buluyor.” “Menderes’in !sviçre’de villâsı var.” “Polatkan’ın Vinlex’den geliri 12,5 



milyon lira.” Bunlar hep gazete ba$lıkları. “Sabıkların müsadere edilecek servetleri, 
dü$ükler ve yalanları geni$ emlâke sahip, Bayar, Zorlu ve Göktürk’e ait arsalar da 
açıklandı.” Bu, böyle gidiyor.

LÜTF" B"LGEN ("çel) — Günaydın gazetesinden de okusanıza.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !$te, okumaya lüzum 
yok, on sene evvelki ba$lıkları okuyorum ben size.

Muhterem senatörler, burada 17 Nisan 1960 Pazar günkü Ulus gazetesi var. 
Ba$ka bir Ulus gazetesi daha var. Bu da 28 "ubat 1970, on seneye yakın zaman 
sonra. “Süleyman Demirel’in Yüce Divana $evki istendi.”

"imdi, mesele $uradadır, iftira, her devirde yapılagelmi$tir. Huzurunuzda en 
ufak bir ezikli&in içinde de&ilim. (Adalet Partisi sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"-
lar) Kendimi de&il, kamu görevlisi siyasi $ahsiyetleri müdafaa ediyorum. Kendim 
bir müdafaa ihtiyacı içinde de&ilim.

SAFFET URAL (Bursa) — Olacaksın Sayın Ba$bakan.

BA$KAN — Sayın Ural.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !ftira, önlenebilmi$ mi-
dir? Hayır. Kamu hizmeti görenler; huzurunuzda gayet vicdan muhasebesi içinde 
konu$uyorum, kamu hizmeti görenlerin talihi içerisinde iftiraya u&ramak vardır. 
Kaderinin bir parçasıdır o. Yalnız, iftiraya u&randı&ı takdirde kendilerini savunma 
haklan da vardır.

"imdi, aslında bugün Türkiye’nin çözmesi lâzımgelen mesele; 1960’ı hazırlıyan 
atmosferi ortadan kaldırıcı hükümleri Türk Anayasası getirmi$. Onlara müracaat 
edilmi$ mi, edilmemi$ mi? Oraya bir bakalım. Mülâhazamı tamamlıyayım. Osmanlı 
!mparatorlu&u dâhil, Türkiye’de iktidar daima husumet çekmi$tir, iktidarın husu-
met çekmesi normaldir. Hele bu kabaran arzular devrinde olan bir memlekette, 
bu husumetin bir fesat tertibi ile içice girmesi yine yadırganacak bir durum de&il-
dir, iktidarlar nasıl de&i$ir, nasıl gelir, nasıl gider bunu halledemiyen bir memleke-
tin, ne siyasi, ne hukukî, ne sosyal, ne iktisadi hiçbir meselesini halletmesi müm-
kün de&ildir. Bu zamana kadar Türkiye’de iktidarlar $öyle de&i$egelmi$tir. Millet, 
ma&lûbetmi$tir. Buna kimsenin diyece&i bir $ey yok. 1950’de oldu&u gibi.

SAFFET URAL (Bursa) — 1960’da oldu&u gibi.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Millet, ma&lubetmi$tir, 
1950’de oldu&u gibi. Sonra bunun dı$ında iki yol daha çıkmı$tır. Kuyuya dü$ürme, 
bir de ipe götürme. Bunlar Türkiye’de iktidarları, iktidardan uzakla$tırma yolları 
olarak tatbikat sahası bulmu$ geliyor. Huzurunuzda $unu ifade ediyorum; mille-
tin hizmetine talibolanlar, bu Yüce Senatonun, bundan evvelki Hükümet programı 
görü$ülmesinde ifade ettim, zabıtlarda vardır. Siyasetin sonunda aferin beklemez-
ler. Siyasetin sonunda kendi vicdan muhasebelerini kendileri yaparlar. Milletime, 
memleketime hizmet için yola çıktım, neyi yapabildim. Ama, inkisara u&ramak 
daima siyasetin içinde vardır, inkisara u&ramanın çe$itli yollarını biraz evvel ifade 



ettim. Milletin ma&lûbetmesi, hali, en $erefli yoldur ve iktidarları milletin de&i$tir-
mesi halinde Türkiye, mesafe alır, mesafe kazanır ve bütün meselelerini halleder. 
Yoksa, milletin hakemli&i ile seçilmi$ gelmi$ insanları karalama, kötüleme, iftira 
çamuruna tabi tutma ve hiçbir hüküm beklemeden, hiçbir müdafaa $ekline riayet 
etmeden, hem iddiayı ortaya koyma, hemen arkasından suçu, cezayı tâyin etme 
gibi yollara ba$vurma Türkiye’nin bilmedi&i $eylerden de&ildir. "imdi, fikir ve hiz-
met plânında mücadele gücü olmıyanların iftiraya sapması normaldir. Çünkü, o 
minderde bir türlü güre$mesi mümkün de&il, oyunu tutmuyor orada. O zaman der-
hal bir takım Babil kulesi gibi yapılmı$ yalanları, üstüste konmu$ yalanları, aslını 
astarını ara$tırmadan hemen bir kara iz sürme hazırlı&ı ile ba$ka bir mindere sizi 
çekmek ister, iftira edenin, iftira hakkı oluyor da, iftiraya mâruz kalanın müdafaa 
hakkı niye olmuyor?

SAL"H TANYER" (Gaziantep) — Dâva hakkı var.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Dâva hakkının neticesini 
beklemeden, hâkim yerine kendinizi koyup nasıl karar veriyorsunuz? (Adalet Parti-
si sıralarından “bravo” sesleri ve alkı"lar)

SAFFET URAL (Bursa) — Karde$leriniz yaptı hâkimli&i.

BA$KAN — Sayın Ural...

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba$kan, söyledi&imiz zaman, son-
ra küfür ediyorlar.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Muhterem senatörler, 
hiç endi$eye dü$meyin, herkese verilecek cevabım var, hiç endi$eye dü$miyelim.

Siyasi hüviyeti olan kamu görevlisinin en çabuk u&rıyaca&ı $ey, iftira ve çamur-
dur. Çünkü, millete hizmeti, memlekete hizmeti bir kenara bırakmı$, acaba filânca 
kimseyi nasıl kuyuya dü$ürebilirim, filancaya nasıl kanca takabilirim, filancayı na-
sıl karalayabilirim, politikanın bu metodunu almı$ olan kimselerle mücadele etmek 
hem kolay de&ildir, hem zor de&ildir. Kolay de&ildir; çünkü, ne zaman zehirli gazın 
meydana çıkaca&ını bilemezsiniz. Zor de&ildir; çünkü, politikaya girmi$ olanlar, 
kömür ocaklarına girmi$ gibidir, kömür tozu bula$ır ama, liflersiniz gider. Aslında 
iftiraya ve çamura mâruz kalma, iktidar olmanın cibilliyetinde mevcuttur. Bunlar 
vardır…

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — !smet Pa$ayı...

BA$KAN — Sayın Ege.

Y"%"T KÖKER (Ankara) — Bu nasıl idare? Kar$ı taraftan yapılan müdahale-
ye ses çıkarmıyorsunuz? Hep bu taraftan gelene söylüyorsunuz.

BA$KAN — Müsaade edin, Beyefendi. 

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — !smet Pa$anın mı hesabını görüyoruz?

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — (Salih Türkmen’e hitaben) Sen sus.



NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ba$bakan konu$uyor, susun da dinliyelim. 
Temsil mi veriliyor, ne oluyor, belli de&il.

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sabahtan beri biz dinliyoruz.

BA$KAN — Müsaade ediniz Sarlıcalı, Sayın Ba$bakan, buyurunuz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bir çirkinlikler dünya-
sından her türlü numuneyi çıkarmak mümkündür. Onun içindir ki, kendileri için 
mugalâtayı, siyasi istismarı metot haline getirmi$ olanlarla benim bir tartı$maya 
girmem mümkün de&il, ihtiyaç da yoktur. "ayet yapılan isnatlar kabul olunursa 
hâkime, kanuna, mahkemeye müdafaa hakkına, hattâ Parlâmentoya ne lüzum var. 
Onun içindir ki, mal bulmu$ ma&ribi gibi bir gazetenin eline aldı&ı bir konuyu, bir 
husumet eseri olarak ele aldı&ı bir konuyu bana yakı$tırmaya ve yapı$tırmaya çalı$-
mak beyhudedir. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Henüz bitmedi $eyim...

SAFFET URAL (Bursa) — !ftihar etsin. 

NURETT"N ERTÜRK (Sivas) — Senatoya yakı$mıyor, ayıptır.

DEVLET BAKANI TURHAN B"LG"N (Erzurum Milletvekili) — Hükümet 
olarak hepimiz isyan edece&iz.

DEVLET BAKANI REFET SEZG"N (Çanakkale Milletvekili) — Olmaz 
böyle $ey.

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Cezai ehliyeti yok, kızma Turhan Bey.

BA$KAN —Sayın Bilgin... Sayın Ba$bakan, buyurunuz, devam ediniz efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — "imdi, meselenin bir ye-
rine geliyorum. 22.1.1966 tarihinde yani birinci iktidarımızda bütün Devlet dai-
relerine $u tamimi gönderdim. “Haksız dileklerin, iltimas, nüfuz kullanarak haklı 
çıkarılmasını temin yolundaki te$ebbüslerin, buna ümit ba&lıyanlara hiçbir fayda 
sa&lamıyaca&ız ve tam tersine bu yola ba$vuran ve aracılık edenler kadar, bunlara 
haksız yardımda bulunabilecek memurların da aleyhine neticeler ve sorumluluklar 
do&uraca&ı, bütün vatanda$larca açıkça bilinmelidir.” 14.11.1969 tarihinde, yani, 
ikinci defa Hükümet kurduktan ve güvenoyu aldıktan üç gün sonra da $u tamimi 
Devlet dairelerine gönderdim ki, bu uzun bir tamimdi. Onuncu maddesini okuya-
ca&ım. Bu tamimde Adalet Partisinin Hükümet etme felsefesi yatar. “Üzerinde en 
büyük bir hassasiyetle durulması gereken konu, Devlet hizmetlerinin vatanda$la-
rın güvenine lâyık, tam bir dürüstlük, açıklık vazife $uuru içinde yerine getirilme-
sidir. Memnunlukla ifade etmeliyim ki, Türk idaresi, onda görev alan Devlet me-
murlarının büyük ço&unlu&u itibariyle feragatli ve faziletli bir idaredir. Ancak, bu 
durum yer yer, zaman zaman her hangi bir $ekilde vâki olabilecek kanunsuzluk ve 
yolsuzluk hareketleri kar$ısında titizli&imizi ve hassasiyetimizi gev$etmemelidir. 
!darenin bütününe hâkim olan fazilet ve sorumluluk $uurunu her türlü $üphe ve 
isnatlardan mâsun tutabilmek için, münferit de olsa, suiistimal ve kanunsuzluk 



vakaları süratli ve müessir bir tepkiyle kar$ılanmalıdır. Her ne $ekilde olursa olsun; 
isim kullanma ve intisap iddiasiyle vâki müracaatlar hiçbir surette haksız, imtiyazlı 
muamelelere sebebolmamalı. Ve bu gibi te$ebbüsler asla iyi kar$ılanmamalıdır.”

Muhterem senatörler; Türk Anayasası 1960 öncesinde meydana gelen ve bir 
ihtilâl ortamını hazırlıyan çe$itli yalanlar ve rivayetler üzerine ki, bunların demin 
okudu&um ba$lıkların hiçbirisi ispatlanamamı$tır. Onlar burada var. Hiç birisi is-
patlanamamı$tır. 103 milyondan 75 milyona kadar. Türk Anayasası...

SUPH" GÜRSOYTRAK (Tabii üye) — Mahkeme edilmedi bunlar.

ORHAN KOR ("zmir) — Hepimiz hesap verdik. Siz de hesabınızı vereceksi-
niz.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, bir dakikanızı rica edeyim.

Muhterem senatörler. Riyasetin sulh ve sükûnu temin için müracaat etti&i son 
husus ceza tatbikidir. Binaenaleyh muhterem üyelerin Riyasetin bu kararda oldu-
&unu bilmelerini rica ediyorum.

Sayın Ba$bakan, buyurunuz efendim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Türk Anayasası, 34’ncü 
maddesiyle kamu hizmeti görenler, bir $ikâyete mâruz kalırlarsa $ikâyetçiye ispat 
hakkını tanımı$tır, 125’nci maddesiyle de, kanunlara aykırı verilecek emirleri din-
leme yetkisini memurlarına tanımı$tır. Ba$ka bir maddesiyle, idarenin bütün ey-
lem ve i$lemlerinin denetimi müessesesini getirmi$tir. Türkiye Cumhuriyeti Ba$-
bakanı olarak geçen be$ sene zarfında Adalet Partisi Genel Ba$kanı oldu&um için 
de çe$itli hücumlara mâruz kaldım. 250’ye yakın hakaret dosyası Ba$bakanlıkta 
beklemektedir. Hiçbirini muameleye koymadım. Çünkü, bunlar fikir farklarından 
do&ma demokratik bir sistem içinde, ki, benim kanaatimce her $eye ra&men, her 
$eye ra&men, hür basınsız bir demokrasiyi tasavvur edemiyorum. (A.P. sıraların-
dan alkı"lar) Yalnız, bundan bir süre önce yapılmı$ bulunan bir ne$riyat üzerine 
bir gazeteyi mahkemeye verdim. Ondan sonra ne$riyat bir tükenmez haline geldi, 
birtakım ithamlar ortaya kondu. Türk Anayasasının 34’üncü maddesindeki hakkı 
da istimal etmek ki, o madde $ikâyetçi, kamu görevi görüyorsa, ispat hakkını tanı-
mı$tır. Türk Anayasasının 34’ncü maddesine göre; sizin buradan iki de bir lâf atıp 
durdu&unuz mesele için 10 milyon lira tazminat dâvası ve ceza dâvası açtım. Ge-
leceklerdir, nüfuz kullanılmı$ mıdır, kullanılmamı$ mıdır? !spatlayacaklardır. (A.P. 
sıralarından alkı"lar ve “bravo” sesleri) Bir gazete, bir $ey yazdı diye ertesi gün kamu 
hizmeti görenlerin hemen kuyuya mı dü$ürülmesi lâzım? Mühim olan mesele $u 
olmu$, bu olmu$, ben bunları bilmem. Mühim olan mesele; benim nüfuzum kulla-
nılmı$ mı, kullanılmamı$ mı? Beni alâkadar eden kısmı budur. Bütün dünyayı $ahit 
gösteriyorum huzurunuzda. Bütün dünyayı... (A.P. sıralarından alkı"lar) Bakanını, 
Genel Müdürünü Müste$arını, Banka müdürünü, banka muhasebecisini, yalnız ya-
kınlarım için ve saire için de&il. Her hangi bir kimse için. “"u adama kredi verin” 
dedi&imi göstersinler, ben bunun bütün yükünü, mânevi, maddi mesuliyetini kabul 



ediyorum. Ben, ne diyece&im huzurunuzda ba$ka. Gitmi$im, mahkemeye vermi-
$im, huzurunuzda diyorum ki, bütün dünyayı $ahit gösteriyorum.

Muhterem senatörler; burada aslında böyle bir meseleyi program müzakeresi 
sırasında dile getirdiler, konu$tular diye kimseye kırgın de&ilim. Hiç bir kimsenin 
merhametine sı&ınmıyorum. Ba$ım diktir. Müdafaa ihtiyacında da de&ilim. Hiçbir 
füturum da yoktur. Vicdanım rahattır ve ilâhî adalete inanırım. Hepinize saygıları-
mı sunuyorum. (A.P. sıralarından sürekli ve "iddetli alkı"larla “bravo” sesleri)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, te$ekkür ederim.

Muhterem senatörler, bir talep var. Sayın Termen, Sayın Ba$bakandan evvel 
Hükümet programı üzerinde söz alan Sayın Öztürk’ün konu$masında sata$ma ol-
du&u iddiasında bulunmaktadır. Bu iddiaya Riyaset de i$tirak etmektedir. Sayın 
Termen buyurunuz efendim.

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Ba$kan, çok te$ekkür ederim.

Aziz arkada$larım, bu büyük mesai gününün bu saatinde Yüce Heyetinizi uzun 
müddet i$gal ederek rahatsız etmiyece&im. Bir tavzihi zaruri gördüm. Arkada$ımız, 
program üzerindeki mütalâalarını öne sürerken benim Maarif Bakanlı&ına bir mil-
yon küsur bin liraya bir bina sattı&ımı ve zamanın Ba$bakanına da $antaj yaparak 
kendisinden 250.000 lira aldı&ımı, bilmiyorum, hukukçu mudur, meslekini de bil-
miyorum... (“Berabersiniz, meslekta"sınız” sesleri) ö&retmen. (“Hasano#lan Köy Enn-
stitüsü” sesleri ve gülü"meler)

Hasano&lan. !yi, meslekta$ımmı$. Güzel. Yalnız biz Hasano&lanlı de&iliz. (A.P. 
sıralarından gülü"meler) Bunu bir kritik arasına sıkı$tırmasındaki zarureti ve yanlı$ 
gidi$i bir izaha ba&lamak gayrimümkündür. Ben, a&ır faiz altında, borçlu mânada, 
mutazarrır ya$ıyan bir insan sıfatımla yaptı&ım bir binayı 1957 yılında ba$ladı&ım, 
muhalefet saflarında, iken, her $eyimi, emlâkimi satarak yaptı&ım bir binayı büyük 
faizli yeni borçlanmalara girerek, büyük bir bina haline getirdim. Bina, apartman, 
han, hamam de&ildi, talebe yurdu idi. Talebe yurdu ihtiyacına o tarihte inanan bir 
meslek adamı sıfatiyle, talebe yurdunun, icar getiren ve memlekete hizmet koyan 
anlayı$ oldu&una hükmederek, bu yola girmi$tim. Bir gün devrin Ba$bakanı, ben 
1957 seçimlerinin kayıp tablosu kar$ısında kenarda bir insan oldu&um tarihte, bir 
sabah saat 05.30 sıralarında in$aatıma gelmi$, üniversite civarında idi in$aatım, 
bu büyük binanın ne oldu&unu sormu$, bekçi de benim adımı vererek “parası bitti, 
para arıyor, 6 aydır böylece duruyor” demi$. Ba$bakan da bana davet göndererek, 
muhalefetteyim beyefendiler. Sayın meslekta$ıma da arz ederim, $antaj yapmanın 
ça&ında de&ilim, soka&a dü$mü$ Hürriyetçiler olarak, Çelikba$ arkada$ımız hariç, 
Alican’lariyle, Turan Güne$’leriyle, Emin Paksüt’leriyle, o güzide kadro tamamen 
kaybetmi$, kendi i$ine dönmü$, bu ça&da bana davetle; “ihtiyacın nedir” dedi, ihti-
yacım büyüktür, ama bunu tedarik ettim, te$ekkür ederim ilginize, dedim. Birinci 
ziyaretim böylece arada büyük kırgınlıklar olmasına ra&men, bana lütuf kâr bir da-
vet ve nezaket ifadesi ortaya koyan merhum Ba$bakanın hareketine ve benim de 



buldu&um bir paraya zamimeten ikinci bir borçlanmaya girme durumuma beyefen-
dinin, mazi hâdisesi olmasına ra&men, dikkat atfını rica ederim.

!kinci konu; bina bittikten sonra, bunun Maarif Vekâletine Orta Do&u Üniver-
sitesine talebe yurdu olarak kiralanmasını istediler. Fakat “kalorifer yap” dediler. 
Ben “yapmam, kiraya mahsuben siz yaparsınız ve içine geçersiniz” dedim. Kiraya 
mahsuben 140.000 liralık kredi açıldı. Bu, kalorifer malzemesi olarak mubayaa 
edildi, içine sarf olundu ve kiradan kesildi. Bu hâdiseyi bir kredi suiistimali gibi 
göstermek, böyle kritik günde bunu ortaya ba$ kakıncı ümidiyle icadedip koymak 
hali yakı$ıksızlıktır, senatör hüviyetine mâlik bir insanın bu nevi edna meselelere 
tevessül ve te$ebbüs etmesi hicap vericidir. Kendisine, meslekta$ım olarak, evvelâ, 
Sivas’tan seçilmi$ bir senatör sıfatiyle ikinci defa ve her çatlak tahta arasına hâdise 
sıkı$tırmak nezaketsizli&ini göstermesi bakımından da üçüncü defa teessüf etmek 
isterim. (A.P. sıralarından alkı"lar ve “bravo” sesleri)

BA$KAN — Muhterem senatörler, gruplar ikinci kez söz talebetmi$ bulun-
maktadırlar, !çtüzü&ümüzün 56’ncı maddesi gere&ince kendilerine söz verece&im. 
Sayın Yıldız buyurunuz.

M"LLÎ B"RL"K GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba$-
kan, sayın arkada$lar; gerçekte çok ilginç bir konu$ma dinledim, hem sayın parti 
sözcüsünden, hem Sayın Ba$bakandan.

Bir özlemimi, önce arz etmek isterim; çok daha ciddî, daha bilimsel, siyasal 
seviyesi, daha üstün bir konu$ma beklerken u&radı&ım hayal kırıklı&ı konu$mamda 
belki beni biraz rahatsız edi$inin sonucu, sizi de üzmek gibi, bir duruma dü$meme-
ye çalı$aca&ım.

Sayın Ba$bakan “kızmıyoruz” dediler, biz de hiç kızmıyoruz, tersine tarihe 
ve tutanaklara geçmi$ kimi yanlı$lıkları düzeltme amaciyle söz aldım, önce Sayın 
Termen’in ileri sürdü&ü birkaç noktaya de&indikten sonra Sayın Ba$bakanın da bir-
kaç noktasına de&inmek istiyorum.

Bizim ele$tirmelerimize kar$ın Sayın Termen türlü çevreleri sayarak söylenen-
lerin haklı veya haksız olu$u bakımından hakeme ba$vurdu. Hakemler kararlarını 
verdiler. Devletin en yüksek yargı organları oy birli&iyle Hükümetin tutumunu ge-
çen yıl belirttiler ve arkasından da eyleme geçerek gösterdiler, üniversitelerimiz, 
nitekim Sayın Termen’de üzüntüsünü belirtti, onlar da Türkiye’nin türlü kurumla-
rı, hattâ Hükümetin yönetti&i Devlet kadrosunun memurları açıkça kongrelerinde 
bunları gösterdiler, ö&retmenler de gösterdi. Türkiye’de hakemler kararını çoktan 
söylediler. Sayın profesörler neden yazmadılar? Ne yazsınlar ki? Yazdıklarını oku-
dunuzsa yazdılar. Ama, illâki inanmadıkları $eyi mi yazsınlar?

"imdi, burada birkaç kez kürsüye getirilmi$, getirenleri de rahatsız edecek, 
bir konuya hem Sayın Ba$bakan, hem Sayın Termen dokundular. Silâhlanma i$i 
Kıbrıs’a yardımmı$.

Arkada$lar, çocuk oyunca&ı mı bu, Devlet yönetimi mi? !stanbul Ziraatla Sava$ 
Derne&i örgütü emrine mi verilir 3.045 silâh? Kıbrıs’a gitmesi için Vatan Cephesi 



emrine mi verilir? Aygün’ün emrine mi verilir, partinin emrine mi verilir? Namuslu 
Devlet adamı oraya vermez onu, verilecek yol vardır. Devlet idaresi parti kanaliyle, 
Vatan Cephesi kanaliyle olmaz. Bunu buraya getirip - açık 16 Mayıs 1960 tarihli ya-
zıdır - veriyorum. Millî Savunmadan aldı&ı silâhları verdi&i yerler de yazılıdır. “Ama, 
efendim bunların insan kırmak için kullanılaca&ı ispat edilememi$” edilmiyebilir, 
ama silâhlar, öyle uydurma, Kıbrıs’a veriliyormu$. E&er Devlet bu tip sorumlulu&u 
üzerine almı$sa böyle uydurma, kaydırma yollardan gitmez. Daha erkekçe gidecek 
yolu var idi, o zaman. Peki, $imdi soruyorum daha açık, evet arkada$lar Demokrat 
Parti Kıbrıs’a satmı$tır, ispat edece&im, acık konu$aca&ım. Demokrat Parti Kıbrıs’ı 
satarken, bugün Dı$i$leri Bakanlı&ının yayınladı&ı kitaba bakın, acık kronolojik ola-
rak bilim adamlarımızın verdi&i tezlere bakın, bilimsel olarak görürsünüz: tezler 
nasıl hep !ngiliz’in dedi&i, hep Amerikalının dedi&i, hep onu ö&erek gelmi$ dâvamız 
yok demi$, Kıbrıs için heyet göndermi$ Kıbrıs !ngiliz’indir diye, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti göndermi$ heyeti yolda da $a$ırmı$, aman yanlı$ oluyor burada 
güçlükle kar$ıla$tık sakın öyle demeyin diye de arkasından adam da göndermeye 
çalı$mı$. Bunları hep yapacaksınız, sonra kirli bir dönemi temize çıkarmak için be$ 
yıllık tem elinizi bozacaksınız.

BA$KAN — Sayın Yıldız, sadede gelmenizi ihtar ediyorum, sadetle me$gul de-
&ilsiniz, rica ediyorum asabınıza hâkim olunuz, lütfen.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, bu uyarmanıza te$ekkür ederim, 
yalnız öyle bir konuya dokunuldu ki, iktidar partisinin ba$ı ve sözcüsü Cumhuriye-
tin bugünkü temellerini sarsan bir konu$ma yaptılar, evet Yassıada’da dı$ politika 
konu$ulmadı, e&er istiyorsanız ben size o devrin dı$ politikasını, dâvalara intikal 
etmemi$, ama görenleri, ya$ıyanları, söyliyeyim tekrar çıkarır, ararsınız asılanları...

BA$KAN — Sadede gelmenizi ihtar ediyorum, Sayın Yıldız.

MÜM"N KIRLI ("zmir) — O zamanki dı$ politikadan sen ne anlarsın.

SELÂHATT"N ÖZGÜR (Tabii üye) — Sen anlarsın.

MÜM"N KIRLI ("zmir) — (Elini ba"ının yukarısına koyarak) Hep ba$ımızın bu-
rasından.

AHMET YILDIZ (Devamla) — "imdi sadede nasıl gelece&im; adamlar çıkı-
yor, “onlara iftira edildi, böyle bir $ey yoktur” diyor. Sayın Ba$kan, oturdu&unuz 
kürsünün altı sallanıyor bu lâfla. Hükümetin aczini söylemek yurtseverlik de&il-
mi$, bıraktım bunu sonra dokunaca&ım. Sayın Ba$bakanın bir iki lâfı var, o zaman 
dokunaca&ım. Hükümet aczini, biraz kafanızı kullanın, yalnız sesinizi de&il, beyni-
nizi, vicdanınızı...

ORHAN KOR ("zmir) — Sizde vicdan yok, Vatan haini...

AHMET YILDIZ (Devamla) — Senin ömründe kafanı kullandı&ın görülmü$ 
mü?

ORHAN KOR ("zmir) — Sen vatan hainisin.

BA$KAN — Bir dakika, ceza verece&im efendim.



M. $ÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Kime?

BA$KAN — Kim sual soruyor, efendim? 

M. $ÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Ben. Cezayı kime vereceksiniz?

BA$KAN — Ö&renirsiniz kime verece&imi. Sayın Kor’a !çtüzü&ün 154’ncü 
maddesinin 4’ncü fıkrası; “Arkada$larından bir veya birkaçını tahkir veya tehdidet-
mi$ olana takbih cezası verilir.” Kendileri, kürsüde bulunan bir arkada$larını, Riya-
setin anlayı$ı istikametinde tahkir etmi$lerdir. Bu madde tatbik edilecektir. Yalnız 
bir diyecekleri varsa konu$mak hakları mevcuttur bu sebepten kürsüdeki hatibin 
konu$masından sonra bu cezaya tevessül edilecektir, efendim.

Buyurunuz Sayın Yıldız devam ediniz,

AHMET YILDIZ (Devamla) — "imdi, bu çok rahatsız edici konu$madan ba$-
ka di&er noktaları biraz daha rahatça konu$abiliriz.

Sayın Sözcü, “Hükümetin aczini söylemek yurtseverlik de&ildir” dediler, Kıbrıs 
dâvasında bunu söyledi&imizi yerdiler. Bu, tersine yurtseverliktir, biz diyoruz ki, 
Kıbrıs’ta bugün gösterilen acz Türk Milletinin de&ildir, onu Hükümetin gösterme-
sini de yeriyoruz ve diyoruz ki, T.B.M.M. bunu be&enmiyor, bu yurtseverliktir, yok-
sa aczi onaylamak yurtseverlik de&ildir.

Gizlilik iste&ini kabul etmemiz, ondan sonra da anla$ma niye gizlidir, diye yer-
memizi çeli$me buldular. Gizlilik iste&ini bilgi, vermek için Hükümet istedi, peki 
gizli bir $ey söyliyecek dinleyelim, dedik. Ama gizlilik iste&ini kabul etmek, sizin 
Anayasa gere&ince Meclisin onayından geçmesi gereken anlatmayı Meclisin ona-
yından geçirmeyiniz bonosu de&ildir ki, bu “Bilgi verece&im” teklifine, peki, buyu-
run” ne zaman istersen, dendi.

Denkta$’ın beyanını da Sayın Termen nasıl yanlı$ anladı, anlamadım. 
Denkta$’ın benim söyledi&im beyanı, Sayın Termen her halde ba$vururlarsa gö-
rürler; hem radyodan hem aslında bırakın onu, Türkiye’ye gelirkendir bu beyan, o 
zaman diyor, “1963’ten fenadır” buraya gelip, konulup giderken verdi&i, beyandan 
söz etmedim. Onu Sayın Bekata söylediler, sa&a, sola yaptı&ı temaslardan, Kıbrıs 
görü$melerinden sonra, gelirken verdi&i beyan budur, gizlenecek yalanlanacak bir 
tarafı yoktur, bunu her hangi bir gazete yorumu ile de&i$tiremezsiniz, kendi beya-
nıdır. Aslında Denkta$ elbette bunu söylemeye çok sıkıntı duyar, bunu söylemek 
dahi istemez, demek ki daha sıkıntılı bir hali var ki bu kadarını söylemi$. Sonra Sa-
yın Denkta$ umutsuzluk yaratmamak için elbette ihtiyatlı konu$acaktı ama bunu 
da söyledi&ini gördük.

Yüksek Denetleme Kurulunun görevi Sayın Sözcü dediler ki, devlet ekonomi 
kurulularının denetimidir, ama hiçbir maddede Ba$bakanın karde$lerinin eylem-
lerini denetmez, diye yazmıyor ki, onun için onu yaparsa görevi dı$ına mı çıkmı$ 
olur? Yapmı$, biz direkt olarak Sayın Ba$bakanı almadık ki, olay böyle gidiyor, siz 
de Ba$bakan olarak bu olayın etkisi içinde bulunuyorsunuz dedim. Sonra. Yüksek 
Denetleme Kurulu atamasını ele$tirmemizi de hatalı buldular, nasıl hatalı bulabilir-



siniz? !ktidarın eylemleri ele$tirilmez mi? Bunu, çok uzun, burada geçen Hükümet 
programını konu$urken anlatmı$tı, iktidar için. Hükümet için, devlet için. Devlet 
bir çiftlik de&il ki, oradaki, memur, Devletin memurudur, Bakanın memuru de&il-
dir, onun bir statüsü vardır.

Devletle bir sözle$me içindedir, yasalar vardır, yönetmelikler vardır, hukuk dü-
zeni var, onun içinde bir yeri vardır, o yerdeki adama yapaca&ınız her tasarruf Ana-
yasanın 114’ncü maddesi, 132’nci maddesi süs müdür, yargı denetimi dı$ında tu-
tulamaz deyi$inin bir amacı yok mudur? Sonra, burada birçok rakamlar söylemek, 
ba$arılı imi$ gibi göstermek için yeterli de&il aslında biz ona dokunmadık, çünkü, 
Sayın Ba$bakanı direkt olarak ilgili göstermedik; ama olaylar, karde$leri olmasın-
dan ötürü, kendisini de etkiliyece&ini belirttik.

Sayın Termen dediler ki, 50 milyonluk, Sayın Ba$bakan da söylemi$, bir taah-
hüdü bir yana itip, 10 milyonluk kazançtan vazgeçerek gelmi$. Ke$ke bunu söyle-
meselerdi Sayın Ba$bakan için, her halde söylenmemesi gereken bir ifadedir bu...

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Kanun hakla, Sayın Yıldız.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Çünkü, Sayın Termen, düzen bozuk demek, 
ben ona, haksız aldı demiyorum. Düzen bozuklu&una güzel bir gerekçe verdiniz, 
1960’da memur, 1962’de terhis olmu$ askerlikten 1964’te 50 milyonluk i$ yapacak 
hale gelmi$, demek düzen bozuk, demiyorum o düzen bozuktan niye yararlandı? 
Ayrı bir konu, beni ilgilendirmez, fakat $u anda düzen bozuk ki böyle bir kimse 
bu hale gelebiliyor Türkiye’de. Bizim de $ikâyetimiz düzendir. Sonra efendim, açık 
yazıyor; yalan, do&ru bilmem, 262 lira vergi verirken $u kadar tesis kuruyor; 50 
milyonluk tesis kuruyor. Bütün bunlar düzenin bozuklu&unun kanıttandırlar.

E&er zarflar, suçlar meydana çıkarılsa imi$”. Bu lâfı da ben, bir Parlamenter ola-
rak de&il, Türk ulusunun bir ki$isi olarak çok yadırgadım rahatsız oldum bundan.

“E&er, herkesin ne yaptı&ı incelense Parlâmentoya kimse giremez”, dediler. 
Türk toplumu bu kadar çürümü$ de&ildir. Nice namuslu, dürüst evlâtları vardır, 
öyle sanıldı&ı gibi de&il.” “Türk Milleti böyle bir ele$tirmeden geçseymi$ temyiz ka-
rarı olmazmı$, Parlâmentoya kimse gelmezmi$.”

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — !ftira, iftira, iftiradan dolayı, dedik. Ters an-
ladın.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir fert olarak bundan rahatsız oldum.

Neden buradan söylediklerini Millî Birlik Komitesi zamanında yapmadı, bu-
yurdular.

Millî Birlik Komitesi, bir mütaahhit olarak, bir yılda Türkiye’yi cennete çevir-
me iddiasında de&ildi. Yapabileceklerini bir yıl içinde yaptı, yapamadıklarını da si-
zin yapmanızı istiyoruz. "imdi ele söylüyoruz. Kusur $udur, bunları yapalım. Bir 
yılda onu yaptık, eksik yaptık, az yaptık. Fakat, durum bugün bu. Anahtar teslimi 
verecektik de bugün hiçbir i$ yapma ihtiyacında kalmıyacak halde mi olacaktınız?



Sonra, biz yerdik, bu çok yön de&i$tiren kimseleri. Bunun için söylentilerden 
rahatsız olduk. Onlar eskiden A.P.’li imi$ler. E... A.P. idiler de niye dı$arda idiler? 
Sonra gelmi$ler.

E, bu olaylara, her halde yorum yaparken birçok $eyler katanlar, pek haksızdır 
denmez, diyoruz.

"imdi, bu kısmı geçirdikten sonra, bir yerme, ço&u kere yapılıyor, ona da kısaca 
de&inece&im.

“Millî Birlik Grupu buraya çıktı&ı zaman hiçbir zaman A.P.’nin hiçbir iyi eyle-
mini söylemedi”

Söyledik. Millî E&itim politikasını burada konu$urken; ben, grup adına çıktım. 
Sayın Bakan güzel konu$tunuz, aydınlık bir çizgi çizdiniz, bunu uygulamanızda da 
görmek arzumuzdur, te$ekkür ederiz, dedim ve bir, iki soru sorduk, aynı yönden. 
Birkaç kez gittim, Sayın Bakanlar da vardı, ilk yıllar, Yurtlar ve Kredi Kurumuna bu 
Hükümet yeter derecede, kanunun öngördü&ü, parayı verdi. E, ne yapalım, övecek 
$ey bulamıyorsak, çölde vaha görmü$ gibi, bir iki $ey görmü$sek onları övdük. Ba$-
ka bir $ey göremiyorsak illâ kötüleri de övmek zorunda de&iliz ki...

Parlâmento çalı$ma zamanının ço&unlukla denetime verilmesini, Sayın Ba$ba-
kanın yermesi, bize pek uygun gelmedi. Parti içi olaylara dokunmamızdan rahatsız 
olu$u normaldir, ama bizi suçlamasına biraz hak veremiyoruz. Çünkü, parti, geçen 
de arz etmi$tim, ulusal bir kurulu$. Türk Devletini yönetim görevleridir, eylemleri 
hepimizi etkiliyor. Elbette bunun her türlü eylemini tartı$ırız. Bunun içini söyle-
medik, kendisi de söylemiyor, söylediklerimizi de, “yanlı$tır” diyor. Böyle bir tartı$-
ma olamaz, elbette.

Tartı$malardan $ikâyet ettiler, Sayın Ba$bakan. Ben bu $ikâyetine katılıyorum. 
Ama, gere&ini yapsaydı. “Tartı$malar, fikre ve hizmete dayalı olmalı” dediler. E., biz 
de dedik. Hizmete ve fikre... Ortak Pazar, dedik. 8 yıllık liste Türk sanayiini kötü 
etkiliyecek. Hiç dokunmadılar, ona. Toprak reformundan yakındık. Hiç dokunma-
dılar, ona. Vergi kaçakçılı&ım önlemiyorsunuz, söylüyorsunuz, olmuyor. Dokunma-
dılar, ona. Tarım ürünlerini vergilemiyorsunuz, dedik. Geçtiler. Bankacılık, dedik; 
22 milyar da&ıtıyor, dedik, düzeni bozuk oldu&u için, yoksa Sayın Termen, libe-
raldir, serbest sahadır. O, ayrı bir hikâyedir, ona kar$ıyız. 22 milyarı böyle yerlere 
da&ıtmamasını sa&lıyacaktır, bu Devlet, diyoruz. E, sonra, asayi$, dedik. Önlediler, 
görü$memiz reddedildi. Ona da dokunmadılar. Yargı organının kararlarını uygula-
mıyorsunuz, dedik. Dokunmadılar. Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladı&ı rapor 
neydi ki, hemen ertesi gün gitti. O rapora da dokunmadılar. Eh, Devletten alman 
vergilerin rakamlarını saydılar, bu rakamlarla yatırım oldu, dediler. "u köye elektrik 
geldi, dediler; buraya geldi, dediler. Bir $eyi eksik bıraktılar. Türkiye’de iktidarımız 
zamanında nüfusu 4 milyon artırdım, demediler.

Bunlar de&ildir ki, sadece. Elbette bütün bu i$ler yapılıyor. “Zaman ve kaynak 
yetersizdir, bunları yapamayız” dediler. Kaynakları saydık. Banka durumu, dedik; 
tarım ürünleri vergilensin, dedik, dedik, dedik. Onlara dokunmuyorsunuz, kay-



naklara dokunmuyorsunuz, köklü tedbirlere yana$mıyorsunuz ve arasından, “siz, 
bo$una, havadan konu$uyorsunuz” anlamına bizi suçluyorsunuz. E, ki$ilere arsalar 
da&ıtılıyor, Devlet Hazinesinden gidiyor, bunlar. Bütün bunlar, yok.

Gayrisiyasi konu$uyormu$, Sayın Ba$bakan. Demek ki, belki konu$masını 
kendisi be&enmedi de gayri siyasi dedi. “!htilâl olur” diyor. “Rejim budur” diyor. 
E, bunu da siyasi de&ildir, diyor. E, Sayın Ba$bakanla önce kavramlarda anla$alım. 
Bunların hepsi siyasidir, bizce. Bu dedikleri, bütün burada söyledikleri siyasidir. 
Bunlar, siyaset dı$ı bir lâf de&ildin.

Onun için biz burada konu$urken, efendim, siyasi konu$ma yönünden yaptı&ı 
tartı$maları biraz $ey bulduk.

E., sonra aynı iddia; 3 parti seçime girerse. Bir diyoruz, do&ru. Millet ile parti-
niz beraber de&ildir parti, millet, birlik de&ildir.

Ters esvap. "imdi, diyor, 3 parti girerse %30’da, 40’da alabilir. Demek ki, milleti 
temsil etmez. Açık, bu. Ço&unlu&un oyunu hiç almamı$ demektir. Dernek, temsil 
etmiyebilir. Bunları niye söylüyorsunuz?

Türkiye’ye, bir Türkiye daha kattık. Yeni bir Türkiye kattık. Y.T.P.’yi katmı$-
larsa ona karı$mam. Fakat, Türkiye’ye katılmı$ yeni bir Türkiye, biz görmüyoruz. 
Bu kadar hafife alınamaz, bu. (A.P. sıralarından “Toprak de#il, kıymet” sesleri) "u ka-
dar köye okul gitmi$, Türkiye’ye yeni bir Türkiye... Türkiye, o yaptıklarınız kadar 
mıydı, ondan önce? Bu 5 yılda yapılanlar kadar mıydı, bütün Türkiye? Bir Türkiye 
daha kattınız. Biraz da artık $u kürsüye yara$an ciddiyette lâflar edelim. Bir Türki-
ye daha katılmı$, Türkiye’ye, O kadardı, Türkiye.

“Yassıada’daki konuları buraya getirmesi, çok rahatsız edici oldu, Hele, söylen-
tiler hiç, do&ru çıkmadı” dediler.

Peki, o savundu&u, aleyhindeki söylentileri okudu&u Menderes için örtülü öde-
nekten kendi müste$arının, özel kalem müdürünün defterlerinde yazılı rakamlarla 
4,5 milyon çaldı&ını tesbit eden Adalet Divanının kararı yok mudur? (A.P. sıraların-
dan “yalan” sesleri)

CEMALETT"N "NKAYA (Balıkesir) — Yalan, siz yazdınız.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Var da biraz sen oyalan, bu lâfla. Mahkeme 
karar vermi$, ona. Kendi müste$arı ve özel kalem müdürünün defterleriyle. (A.P. 
sıralarından “Yalan, hiç yakı"mıyor” ve “millet inanıyor mu” sesleri)

Bütün bunları, hep biz yaptık, bu Adalet Partisini de biz yarattık zaten, ondan 
da suçlanıyoruz, o do&rudur. (A.P. sıralarından gürültüler)

Sonra, benim burada yaptı&ım bir kıyaslamayı da Sayın Ba$bakan niçin an-
lamadı, anlamadım. Diyor ki. “aynı noktadan ba$lamadık” Ben demedim ki, aynı 
noktadan ba$ladık. Ama, 1949’da Yunanistan’ın millî geliri Türkiye’ninkinden dü-
$ük, $imdi, 3 misli. Bu, rakamla hesabedilir. Bulgaristan’ınki 4 misline yakla$mı$, 3 
mislini geçmi$. Yugoslavya’nınki meydanda. Ba$ladı&ımız noktalar e$it olmıyabilir, 



ama onun hızının ne kadar yüksek oldu&unu anlatmak için söyledim. Ne demek 
istedim? Umutsuzlu&u yaratmak için de&il, bu üzüntü içinde çabalarımızı böyle bir 
hızlı kalkınmıya yöneltelim, diye.

Sonra, “4, 14 yıl çalı$mı$, 25, 39 yıl çalı$mı$ insanların yerini de&i$tirirsek size 
ne olur” diyor. Neden o gün oldu, de&i$me? (A.P. sıralarından “Zamanında mı size so-
racaktık” sesleri) Neden, hemen o anda de&i$me oldu da, daha önce olmadı ve böyle 
birden bire bomba gibi patladı. !$te, o olay, bir $eyler söylüyor bize, o söyledi&ini biz 
de burada söylüyoruz. Niye rahatsız oluyorsunuz?

Sonra, hiç hırslanmak, kızmak gerekmez, Sayın Ba$bakan e&er kendine yönel-
mi$ $eylerden rahatsız ise yolu var idi, reddetti Mecliste. Burada yollarını gösterdik, 
partisi reddetti. Bunları reddetmezseniz o zaman bu sözleri söyleme hakkını kaza-
nırsınız. Ama, gene bunlar önemsiz, oturdu&unuz temeli “aramaz; Yassıada imi$, 
Kıbrıs’a $ey gitmi$, böyle $eyler çok ucuz ve siyasal ahlâka yakı$maz.

Saygılar sunarım. (C.H.P. ve Millî Birlik Sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem senatörler, Sayın Yıldız’ın konu$ması esnasında, $üp-
hesiz Riyaseti de müteessir eden, hâdise cereyan etmi$ ve Riyaset Sayın Kor’a; sayın 
hatibe kullanmı$ oldu&u sözler sebebiyle, ceza vermeyi tensibetmi$tir. !çtüzü&ü-
müzün 150’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, “aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen 
üyenin, bizzat veya bir arkada$ı vasıtasiyle açıklama yapmaya hakkı vardır” hükmü 
mevcuttur. Sayın Kor veya sayın bir üye açıklama yapmak teklifinde bulunuyorlar 
mı efendim? Sayın Kor buyurunuz, efendim.

ORHAN KOR ("zmir) — Sayın Ba$kan, Yüce Senatonun de&erli üyeleri, biraz 
evvel burada konu$an hatip, kürsüde kendisini o kadar kaybetti ki, Yüce Türk Dev-
letine yıllar boyu hizmet etmi$ ve bugün hayattan göçüp gitmi$ Devlet büyüklerine 
o derece hakarette bulundu ki, bunların, vatanın bir parçası olan Kıbrıs’ı sattıkla-
rını ve “bunların yaptıkları hataları, sizin bilmediklerinizi, burada izah edersem, 
bunlar mezardan çıkıp gelse dahi, tekrar asılmalarını istersiniz” diye a&ır ithamlar-
da bulundu. Sayın Ba$kan dahi, kendisini kaybeder $ekilde olan konu$masını, gör-
dü&ü için kendisini, önceden, “sadede gelin” diye ikazda bulunmu$tur. Bu millete 
yıllar boyu hizmet etmi$ ve sonunda, siyasi kadar neticesi, idam edilmek suretiyle 
öldürülmü$ ve üzerinden uzun yıllar geçmi$ devlet adamlarına, a&za alınması dahi, 
utanç verici olan bu türlü konu$malar ve bu türlü kinler artık bitmelidir. Vatanper-
verlik...

SUPH" GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Ba$kan, bu sözler Anayasaya ay-
kırıdır, Anayasaya aykırı konu$ma yapan hatibin sözünü lütfen kesiniz.

BA$KAN — Lütfen oturunuz, rica ederim; oturunuz, konu$mak için söz alır-
sınız.

MUSL"H"TT"N YILMAZ METE (Adana) — Demin müdahale ediyordunuz, 
niçin buna müdahale etmiyorsunuz, konu$maları fark etmiyor musunuz? Bu sizin 
vazifenizdir.



BA$KAN — Buyurunuz, devam ediniz.

ORHAN KOR (Devamla) — Vatanperverlik, ölmü$lere hakaret etmek de&il-
dir. Onların; mezardan kalkıp gelseler dahi, yeniden idamını istiyecek kadar ken-
dini kaybetmi$ olan bu hatibin, Kıbrıs’ı sattılar, bu vatan parçası !ngilizlere satıl-
mı$tır, yabancılara satılmı$tır, sözlerinden son derece müteessir oldum; oradan, 
ben de, onun konu$masına müdahale etmek zorunda kaldım, bunun için ba$ka bir 
söyliyece&im yoktur, hiçbir dü$üncem de yoktur.

Takdir, Yüce Heyetindir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA$KAN — Muhterem senatörler, takbih cezasını teklif ediyorum ve oylarını-
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Bundan sonra biz de böyle söylemeye hak ka-
zandık.

SAFFET URAL (Bursa) — Evet, vatan hainisiniz... (diyerek salonu terketmi"-
tir)

BA$KAN — Efendim, teklif kabul edilmemi$tir.

Muhterem senatörler, mesele; maddi bir ceza almak de&il, fakat Yüce Sena-
tonun içinde, Yüce Senatonun vakarına yakı$mıyan hareketleri arkada$larımızın 
irtikâbetmesidir. Sayın Ural bu hareketi irtikâbederek gitmi$lerdir. Kendilerine bir 
ihtar cezası veriyorum.

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Tutumunuz hakkında konu$mak istiyorum.

BA$KAN — Tutumum hakkında, buyurun.

SAL"H TÜRKMEN (A#rı) — Sayın arkada$lar, bu Senatoda, kürsüde vazife 
yapan bir senatör arkada$ına, “vatan haini” diyen bir arkada$ı tesbit etmek, vic-
danlara sı&maz. E&er içimizde bir vatan haini varsa, onunla birlikte aynı çatı içinde 
oturmaya tenezzül etmemek lâzımdır. Bir vatan haini ile beraber oturulamaz. Ar-
kada$ımıza “vatan haini” diyen bir arkada$ı takbih vasıtasiyle müdafaa edip, ceza 
verdirmemek, vicdanları isyana sevk eder. Siz, e&er, bunu, affederseniz; ekseriyete 
inanarak, güvenerek ekalliyete vatan haini diyerek küfür etmeyi te$vik ederseniz; 
bu, demokrasiye yakı$maz, bu adalete yakı$maz, bu, hukukî olmaz. Yakı$maz bu, 
Senatonun çatısına. Ben de bundan sonra buraya çıkan bir arkada$ınıza vatan ha-
ini dersem bana ceza veremezsiniz, verirseniz âdil olmazsınız. Evet, reylerinizle 
verebilirsiniz, ama âdil olamazsınız. Ekseriyetin yaptı&ı zulüm, milletler tarihin-
de affedilmez. Ekseriyetinize güvenerek böyle haksızlıklara gitmeyin, yazıktır, bu 
memleketin hukuk nizamına yazıktır. Yapmayın, yakı$maz size. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

"imdi, bu arkada$a bunu yaptı&ı için ceza vermemek, öbür arkada$a, vatan ha-
ini deyip giden arkada$a ceza vermek, cürmü me$hut halinde yakalanmaktır. Birisi, 
“vatan haini” diyor, ceza verilmiyor, di&eri de “öyle ise sen de vatan hainisin” deyip, 
çıkıp gidiyor, ona ceza veriyorsunuz. Bunu nasıl yaptınız, $a$ıyorum. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)



BA$KAN — Sayın Türkmen, Yüce Senatonun verece&i oylara Riyaset hâkim 
de&ildir. Riyaset, Cumhuriyet Senatosunun itibarının muhafazası için elinden gel-
di&i bütün gayretleri sarfetmi$tir. Fakat, bütün bu gayretleri sarfetti&i halde dahi, 
muhterem arkada$larım maatteessüf heyecanlarına ma&lûbolmu$ durumdadırlar. 
Nitekim, biraz evvelki beyanımda, maddi cezanın ehemmiyeti olabilir. Fakat yok-
tur da, bütün mesele; sayın senatörlerin Yüce Senatonun vakarını; hal ve hareket-
leriyle, oturdukları yerden hatibe kar$ı tutumları ile ve hitabet kürsüsünde Heyeti 
Umumiyeye vâki üslûbu beyanları ile muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Sayın Ural’ın gidi$ tarzını, ümidederim ki, görmediniz, ihtar cezası, benim ka-
naatımla verilebilecek bir ceza oldu&u için, o cezayı vermi$ bulundum. Gene Riyaset 
takbih cezasını teklif etti&ine göre, takbih cezasının da verilece&i kanaatini ta$ımı$ 
bulunmaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki, zatıâlilerinizin kürsüye çıkıp da benim 
tutumum hakkındaki beyanlarınız hakikata tevafuk etmemektedir. Arz ederim 
efendim. Sayın Gündo&an? Yok. Sayın Melen.

FER"D MELEN (Van) — Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakanın konu$ma-
sını, dikkatle takibettim. Birçok meseleler zaman zaman bizim münaka$a etti&imiz 
ve fikirlerimizi beyan etti&imiz meselelerdir. Kalkınma mahzurları, bütçe rakam-
ları, ihracat i$leri, in$aat ve yatırım mevzuları. Bunlar hakkında gecenin bu saatin-
de görü$lerimizi tekrar etmekte bir fayda görmüyorum, esasen malûmdur. Sadece 
Sayın Ba$bakanın konu$masında dikkatimi çeken ve üzerinde durulmasını gerekli 
gördü&üm bir, iki nokta hakkında görü$ümü açıklamak üzere söz aldım.

Muhterem arkada$lar, bunlardan birisi, bizim sözcümüzün de i$aret etti&i gibi, 
Sayın Ba$bakanın yakınları dolayısiyle bir gazete tarafından ortaya atılan ve gün-
lerdir münaka$a edilen ve kamuoyunun malı olmu$ bir iddiadır. Sayın Ba$bakanın 
bundan, haklı olarak ütülmü$ oldu&unu, ıstırap duydu&unu, konu$maları sırasında 
mü$ahade ettim. Bu, onun hakkıdır. Yine Sayın Ba$bakanın kendisini istedi&i $ekil-
de müdafaa etmek de hakkıdır.

Yalnız burada Sayın Ba$bakanın; “Bunlar iftiradır, çamur atılabilir, çirkinlikler 
dünyasında her $ey olar. Nitekim bundan evvel de birçok gazeteler - bâzı kupürler 
okudu, - $unu söylemi$lerdir, bunu söylemi$lerdir.” $eklinde bir müdafaa ile belki 
kendisini tatmin edebilir. Ama, kamu oyunu tatmin etmesine imkân görmüyor ve 
yeterli bulmuyorum.

Muhterem arkada$lar, âmme hizmeti gören, Devlet hizmetinde bulunan her 
insanın hakkında $u veya bu söylenebilir. Bunlar içerisinde gerçek olanları da ol-
mıyanları da bulunabilir. !ftira olanları da olmıyanları da bulunabilir. Bu, gayet 
tabiîdir. Bu, bâzı memleketlerde çok, bâzı memleketlerde az. Korrepsiyonun ileri 
derecede oldu&u memleketlerde, kabul edin ki, hâdiseler de çok oldu&u için iftiralar 
da bu gerçekler arasında yer alabiliyor. Ama, iftiradır demek bir meseleyi halletme-
ye ve kamu oyunu tatmin etmeye, bence, yetmez.

Bu sebeple, nitekim kanunlarımız da bâzı yollar açmı$tır, bâzı usuller göster-
mi$tir. Muhterem arkada$lar, iddia nedir? Bir mü$ahhas iddia vardır, iddia $udur: 



Devlet Demiryollarının arsaları, usulsüz olarak, Ba$vekilin yakınlarına ucuz bir fi-
yatla satılmı$tır. !ddianın birisi budur. Bir di&er iddia da yine Ba$vekilin yakınlarına 
usulsüz olarak kredi verilmi$tir.

!ki mü$ahhas iddia mevcuttur. Bu arsalar hakikaten usulsüz satılmı$ mıdır, sa-
tılmamı$ mıdır? Bu kredi usulsüz olarak, haksız olarak verilmi$ midir, verilmemi$ 
midir? Bunun iftira olup olmadı&ı, bu meselelerin enine boyuna tahkik edilmesiyle 
mümkün olur. Binaenaleyh, böyle bir iddia ortaya atılınca resmî makamlara dü$en 
vazifeler vardır. Ben, Ba$bakanı bu konuda iki hüviyette görüyorum. Birisi; do&ru-
dan do&ruya $ahsına, iddialar arasında, Ba$vekil zorlamı$ bunu yapmı$tır, $eklin-
de bir $ey görmedim. Sadece Ba$vekilin yalanları lehine yapılan bir muameledir. 
Ba$bakanın tesiri ile olmu$ olabilece&i, dü$üncesi bunun altında yatabilir. Ama, 
açıktan; Ba$bakan bunu emretmi$, yaptırmı$tır, $eklinde bir iddia yok. Ama bir 
muamele vardır. "imdi, böyle bir iddia hele basın tarafından ortaya atılınca ki, biz 
basını bir murakabe organı olarak kabul ediyoruz. Gazetelerimizi bir be$inci mura-
kabe organı olarak kabul ediyoruz. Onların yazdıklarına de&er vermemiz lâzımdır. 
Bilhassa demokrasilerde âmme hizmeti görenlerin bütün tasarrufları kamuoyunun 
murakabesinde olmak lâzımdır. Ba$ının murakabesine tabi olmak lâzımdır, Mecli-
sin murakabesine tabi olmak lâzımdır, murakabe organlarının murakabesine tabi 
olmak lâzımdır. Böyle bir iddia ortaya atılınca, kanunlarımıza göre, yapılacak $ey $u 
idi ve bâzı makamların harekete gelmesi lâzımdı. Bu makamlar kimlerdir? Evvelâ 
bu tasarrufu yapan te$ekkülün ba&lı oldu&u Bakanlık. Devlet Demiryollarında bir 
tasarruf olmu$tur. D. D.’nın derece, derece organları vardır. Bunu hangi organı yap-
mı$tır. E&er a$a&ı kademelerde bir memur yapmı$ ise bu takdirde onun üst kademe-
leri derhal bir tahkikat açmaya mecbur idiler, üst kademelerinde yapılmı$sa Bakan-
lık tahkikat açmaya mecburdu. Çünkü, Bakanlık, gözetmek vazifesiyle mükelleftir. 
!ktisadi Devlet Te$ekküllerinden ise ve hangi Bakanlı&a ba&lı ise o Bakanlık bu te-
$ekkülleri gözetmekle, takibetmekle muamelelerine bakmakla mükelleftir. Bunun 
üstünde Ba$bakana dü$en vazife de vardır. E&er Bakan bunu yapmamı$sa Ba$bakan 
onu harekete getirebilirdi.

Binaenaleyh, Ba$bakan, Ba$bakan sıfatı ile Ba$bakana dü$en bâzı vazifeleri ifa 
etmi$ midir, etmemi$ midir? Bu noktayı ara$tırmamız lâzım. Bugüne kadar gör-
dü&ümüze göre Ba$bakan bu konu için sadece bir iftira dâvası açmı$, ondan ibaret 
kalmı$, $ahsına taallûk eden nokta da bu olabilir, bunu yapabilir. "ahsi bakımdan 
iftira dâvası açabilir. Mahkemeye gider, hakkını arar. Vatanda$tır, hepimiz gibi ve 
hiç kimse bir $ey demez. Yerden gö&e kadar hakkıdır. Ama, Ba$bakan olarak Ba$ba-
kanlık sıfatının kendisine verdi&i bir vazife vardır. O vazifeyi yapmı$ mı, yapmamı$ 
mı? Bence önemli olan nokta budur. Bu noktada bu i$ iftiradır, bu meselenin aslı 
yoktur, çamurdur, $udur, budur diyebilmek için her $eyden evvel bir Ba$bakanın bu 
vazifeyi yapıp yapmadı&ını ortaya koymak lâzımdır.

Muhterem arkada$lar, hepimiz vazife yaptık. Bilhassa bu nevi konularda has-
sas da olmak lâzım. Çünkü, i$gal edilen makamın önemi ne kadar büyürse oraya 
atılan çamurun da tesiri - e&er çamur ise - tesiri, kamuoyunda o kadar mühim olur 



ve birçok ahvalde zararlı olur. Ben, Bakanlı&ım sırasında, hatırlıyorum, faraza bu 
gördü&ünüz Kızılay’daki büyük bina, bu binanın in$aatı sırasında her hafta bana 
bir ihbar gelir. Ve ben bu ihbarların kaynaklarını biliyordum, bâzı mütaahhitlerin 
rakipleri oluyor. Onlar tarafından verildi&ini ve yüzde yüz asılsız oldu&unu biliyor-
dum. Böyle oldu&unu bildi&im halde bu ihbarların hepsini iki$er müfetti$ göndere-
rek tahkik ettirmi$imdir. Ve ihbar eden zata tebli& etmi$imdir.

Son Havadis gazetesi ikide bir bu ihbarları ne$rederdi. Ve bu tahkik usulü sa-
yesindedir ki, Son Havadis gazetesi benden özür diledi. Hiçbir suiistimal yoktur, 
hiçbir hata yoktur, demeye mecbur kaldı. Ben, bunları tahkik ettirmeseydim, bu 
büyük binanın altında belki bugün dahi birçok suiistimaller yaptı&ını iddia edenler 
bulunabilecekti ve belki de bu iddialar da haklı olacaklardı, olabilirdi. Bu kadar bü-
yük bir i$te bunlar olabilir.

Muhterem arkada$lar, bu kadar büyük bir iddia ortaya atılıyor, hiçbir tahki-
kat yok. Bu i$te Ba$bakanın bir tesir kullandırmadı&ı kuvvetle muhtemeldir. Hattâ 
buna inanmak istiyorum. Ba$bakan bir tamim okudu. Bu tamimde; i$te biç kimseye 
farklı muamele yapmayın, $unu, bunu diyorlar. Bunda samimidir. Ama, muamele-
nin aslında hakikaten bir suiistimal varsa, bir hata varsa, Ba$bakanın ilgisi olmasa 
dahi, bunu tahkik etmek lâzımdır. Ba$bakanın yakını olmıyabilir, ba$ka bir vatan-
da$ da olabilir. Bu arsa satı$ında bir suiistimal varsa, Devletin hakkı yenmi$se, ha-
kikaten iddia olundu&u gibi, 20 milyon de&erindeki arsalar 700 bin liraya satılmı$-
sa, bunu derece derece ve nihayet Ba$bakanın hassasiyet gösterip tahkik ettirmesi, 
böyle bir muamelenin aslı varsa, bu tasarrufu iptal ettirmeyi ve Devletin hakkını, 
milletin hakkını millete iade ettirmesi lâzımgelirdi. Bu yapılmı$ mı? Asla, Bugüne 
kadar böyle bir tahkikatın yapılmı$ oldu&una dair her hangi bir malûmata sahip 
de&iliz. Böyle bir tahkikat yapılmayınca bu i$ iftiradır demeye imkân yok. Hiçbiri-
miz diyemeyiz. Benim hakkımda böyle bir iddia vâki olsa; ilk yapaca&ım i$, iftiradır 
demeden evvel tahkikat istemektir. “Tahkik edin do&ru mudur, de&il midir?” Do&ru 
de&ilse o vakit iftiradır, demeye hak kazanırım. “Aman, efendim her vatanda$ mü-
temadiyen her $eyi illâ tahkik edin diyecek midir?” denebilir. Âmme hizmeti gören-
ler bunu söylemeye mecburdur. Nihayet, âmme hizmeti görmektedirler. Devlete 
ait yetkileri kullanmaktadırlar. Bu yetkileri kullanırken suiistimal de olabilir, nüfus 
ticareti de olabilir. Bunlar olmadan hata da olabilir, vazife hatası da, vazife kusuru 
da olabilir ve bunlardan da zarar do&abilir. Fakat her $eyden evvel tahkikat yapmak 
lâzımdır. Kanunlarımız bunu emreder. Anayasamız bunu emreder. Bu tahkikatı 
yapmadan buradan belki haklı olarak, nefsini müdafaa etmek, her insanın belki 
hakkı sayılır ama; bu nevi müdafaalar inandırıcı olmaz.

Muhterem arkada$lar, Ziraat Bankası tarafından verilen kredi de öyledir.  Bu-
nun da behemehâl tahkiki lâzımdır. Ba$ka iddialar vardır. Deniyor ki; “Devlet De-
miryollarının bu arsaları zaten satılık arsa de&ildi. Bir kısmının üzerinde ray vardı, 
bu raylar sökülmü$tür.” Ne yapılmı$? Bu satı$ muamelesini hazırlamak üzere plân 
de&i$tirilmi$tir. Bu plânı kim de&i$tirir? !mar Dairemiz de&i$tirir, !mar Dairemizin 
kararlarını bir Bakanlık tasdik eder. !mar Bakanlı&ında böyle bir tahkikat yapılmı$ 



mıdır? Hakikaten, varit midir, de&il midir? E, bunlar yapılmadan, “Bu i$te hiç bir 
$ey yoktur.” demek belki mümkündür; ama arz etti&im gibi bunlar inandırıcı ola-
maz.

Bu arada Yüksek Murakabe Heyetinin de&i$mesi de hakikaten büyük bir ta-
lihsizlik olmu$tur. Dün, Mecliste de partimizin sözcüsü bunu ifade etti. Tam bu 
$ikâyetlerin, bu meselelerin ortaya çıktı&ı bir anda ve bu mevzua dair bir karar ver-
mi$ olan bir heyetin 10 ki$isi veya 8 ki$isi birden, çil yavrusu gibi da&ıtılmaktadır. 
Sayın Ba$bakan bâzı izahlar yaptı. Kimisi 39 yıl hizmeti var, kimisi 25 yıl hizmeti 
var veya $u kadar ya$ındadır... Muhterem arkada$lar, bunlar olabilir. Ama, bunla-
rın hepsi tam bir muamelenin yapıldı&ı zamanda mı göze çarptı. Bu adamların $u 
kadar sene hizmeti var, buradan ayrılması lâzım, yerine gençlerin getirilmesi lâzım. 
Daha ba$ka zamanda bunlar niye dü$ünülmedi. Sonra kaldı ki; bu üyelerin büyük 
bir kısmı Maliye Bakanlı&ının üyeleridir. Biliyorsunuz, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri 
!dare Meclislerinin her birinin üyelerinin bir tanesini Maliye Bakanlı&ı seçer, tâyin 
eder, aday gösterir, di&erini ilgili oldu&u Bakanlık tâyin eder. Maliye Bakanlı&ı böy-
le bir teklif yapmı$ mıdır? Mühim olan o. Bunları nihayet Maliye Bakanı seçti&i-
ne göre, bunların i$te hizmet müddetlerinin bilmem $u kadar yıla vardı&ını veya 
emeklilik ça&ını doldurduklarını Maliye Bakanlı&ının tesbit etmesi lâzım. Maliye 
Bakanlı&ının teklif etmesi lâzım. Ortada Maliye Bakanlı&ının bir teklifi var mıdır? 
Benim bildi&ime göre yoktur. Belki bundan sonra bu teklif, eski tarihle bir teklif 
alınacaktır. Ama yoktur. Olmadı&ına göre demek ki mesele bu $ekilde, izah edildi&i 
gibi, basit bir mesele de&ildir. Bir ba$ka muameleye ba&lıdır.

Muhterem arkada$lar, bunlar arasından benim tanıdı&ım hakikaten $erefli 
haysiyetli ve her devirde itibarım, $erefini her idareye kar$ı; biz Hükümette iken 
bize kar$ı da, $erefini, itibarını ve $ahsiyetini korumu$ insanlar vardır. Faraza bir 
Merkez Bankası Umum Müdürü vardı ki, yine kanunsuz bir tasarruf ile oradan 
Yüksek Murakabe Heyetine nakledilmi$ti. Bir eski Vakıflar Umum Müdürü vardı. 
Demokrat Parti devrinde ki baskı ve partizanlık devri olarak daima $ikâyet ettik. O 
devirde dahi vali olarak, $ahsiyetli bir vali oldu&unu hepimiz mü$ahede etmi$izdir. 
Binaenaleyh bunlar $u veya bu ki$inin hatırı için veya hissî bir davranı$ içerisinde 
bulunabilecek insanlar de&il. E&er yapmı$larsa, vazifelerini yapmı$lardır. !ddia $u-
dur: Bir 10’ncu madde raporu verilmi$tir. Biz, buna 10’ncu madde deriz. Ara rapo-
rudur Sayın Ba$bakan, !ktisadi Devlet Te$ekküllerine ait raporlar buraya gelir, tet-
kik edersiniz. Bu, nevi raporlar de&il. Bir yıllık rapor vardır. Onlar Meclise gelir. Bir 
de ara rapor vardır. Ara rapor müstacel hallerde gözetim ile mükellef olan Bakanlı-
&ın ve Hükümetin dikkatini çeken meseleler için yazılır. Bu ara rapordur, i$te mev-
zuubahs olan ara rapordur. Bir ara rapor hazırlanmı$tır ve bu ara raporda denmi$tir 
ki; “Devlet Demiryollarında, arsa satı$ında bir yanlı$ temayül belirmi$tir. Durup 
dururken arsalarını elden çıkarmak istiyor. Halbuki, bunlar Devlet Demiryollarına 
lüzumlu arsalardır. Çok lüzumlu arsalardır. "ehir geni$liyor, ilerde arandı&ı takdir-
de bu arsaların bulunmasına imkân yok, yanlı$ bir muamele yapıyor.” Müzayede 
ile satması lâzımgelirken, sadece sanıyorum, Devlet Demiryollarının kendi perso-



nelinin kurdu&u mesken kooperatifleri için pazarlıkla satı$ kararı varmı$. Onun 
dı$ında müzayede ile satması lâzımgelirken bu $ekilde bir hususi muamele yapa-
rak satmı$tır. Mevzuubahsolan rapor budur, yazılan rapor budur ve bu muameleye 
mâruz kalan insanların altına imza koydukları rapor budur. "imdi, bu hâdiseleri 
bir araya “getirdi&imiz takdirde bir taraftan her hangi bir tahkik yapmıyacaksın, 
ara$tırma yapmıyacaksın. Ondan sonra; “Benim alâkam yoktur.” diyeceksin. Ama, 
bir taraftan da bu muameleyi meydana çıkaranlar hakkında haksız muamele ya-
pacaksın ve ondan sonra, gelip burada: “bunlar iftiradır.” diyeceksin. Bu, mümkün 
de&il arkada$larım. Denebilir, $üphesiz. Buna inanmak istiyenler de olabilir. Ama 
aklıselim ve vicdan hakikaten bu mesele üzerinde durur.

Muhterem arkada$lar, neden dolayı Hükümet programı dolayısiyle bu mesele 
ortaya geldi. Sözümüz bir $ey ifade etti, dedi ki; bilhassa Türkiye’nin bu nazik dev-
rinde Hükümetin kamuoyunda itibarlı olması lâzım. Bir Hükümetin Meclisten iti-
mat oyu alması yetmez. Ayrıca, kamuoyunda da itibarlı bir Hükümet olması lâzım. 
Böyle bir $üpheyi, böyle bir gölgeyi ta$ımaması lâzım. Bu gölge, Hükümeti müte-
madiyen kovalıyacaktır. Her gitti&iniz yerde Ziraat Bankasından kredi almıyan va-
tanda$, 300 lira kredi isteyip alamıyan vatanda$ bunu ba&ıracaktır. Bu meseleyi 
tahkik edip hakikaten bu meselede bir kanunsuzluk olmadı&ını, herkesi inandıra-
cak $ekilde, ortaya koymazsanız Ziraat Bankasına giden her vatanda$ 300 lira iste-
di&i zaman, yoktur dendi&i zaman Ba$bakanın yakınlarına, karde$lerine 19 milyon 
veya 26 milyon var da bana yok mu? Diyecektir. Ben, bu defa deprem dolayısiyle 
kendi seçim çevrem Van’a gittim. Ziraat Bankasından vatanda$lar haklı olarak söy-
lediler. Banka müdürü “plasman yok” diyormu$. Canım efendim, bütün bu ile gelen 
plasman 8 milyon veya 10 milyon. Bir $ahsa verdi&iniz kredi 26 milyon, “Bu Allah’a 
reva mı” diyor vatanda$. Ve bunu söyledi&i zaman da vicdanlarda tesir de bırakıyor. 
Bu sebeple bir Hükümetin ba$ı böyle bir $üphe altında kalmamalı, böyle bir itham 
altında kalmamak ve böyle bir itham tamamen ortadan kalkmadıkça da böyle bir 
zatın Ba$bakan olmasında, hakikaten kendisi bakımından de&il, sadece partisi ba-
kımından mahzur vardır, rejim bakımından mahzur vardır, memleket bakımından 
mahzur vardır.

Bir misal hatırlarım. Vaktiyle, Ticaret Bakanlı&ına ba&lı zannediyorum, Top-
rak Mahsulleri Ofisinde bir bu&day satı$ında !zmirli bir zatın ismi geçti. Bu zat o 
tarihte Millî Savunma Bakanı olan Sayın Münir Birsel’in ye&eni imi$. Münir Birsel 
üç gün sonra istifa etti, $u esbabı mucibe ile: “Böyle bir itham vardır, yakınlarım 
hakkında, bu itham a&ır bir ithamdır. Bu mesele tahkik edilmedikçe ve aslı olmadı&ı 
anla$ılmadıkça ben burada duramam. Bu meselenin tahkik edilip bitmesine de&in 
dahi burada kalmayı mahzurlu görüyorum, ayrıldım” demi$tir. Ve hakikaten belki 
fazla hassas idi, ama örnek bir hareket yapmı$tır. Devlet adamlarımızca, cidden 
tarihî, bir örnek vermi$tir ve buna imtisah edilmesinde Türkiye’nin büyük faydası 
vardır.

Muhterem arkada$lar, az geli$mi$ memleketlerin neden dolayı kalkınamadı&ı-
nı tetkik eden, inceliyen birçok eserler çıkıyor, son senelerde. Son günlerde elime 



geçen bir kitap, ciddî bir yazara, bir profesöre ait bir kitap $unu söylüyor: “Az geli$-
mi$ memleketlerin beklendi&i $ekilde, istedi&imiz $ekilde kalkınmamasının sebebi 
ne sermaye darlı&ından, ne te$ebbüs fikrinin azlı&ından, ne teknik bilginin azlı&ın-
dan de&ildir. Daha çok korrepsiyondandır. Korrepsiyon vardır bu memleketlerde, 
kayırma politikası vardır, dost kayırma, ahbab kayırma, taraftar kayırma, hısım ak-
raba kayırması vardır ve bu sebepledir ki, bu memleketler ne ciddî bir organizasyon 
kurabilirler, ne ciddî bir plân yapabilirler ve bu yüzden de kalkınamazlar.”

Bunda bir gerçek payı vardır. Korrepsiyonu memleketimizde söküp atmak 
lâzımdır. Korrepsiyonu söküp atabilmek için bilhassa Devletin ba$ında olanların 
her hangi bir gölge ta$ımamaları lâzımdır. Her hangi bir gölge altına kalamama-
ları lâzımdır, aksi halde onların bu zaafından, hakikaten, hakiki hırsızlar, hakiki 
bethahlar bir memleketin altını üstüne getirebilirler, onların bu zaafından fayda-
lanabilirler. Mesele; bu sebeple, büyük önem ta$ır, bu sebeple Sayın Ba$bakanın 
buradaki hassasiyetine hak vermiyorum. "üphesiz, hassas olmakta haklıdır, ama 
bâzı $eyleri eksik bıraktı&ı için bu müdafaasını yeter görmüyorum.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakanın üzerinde durdu&u konulardan biri de 
$u. Sayın Ba$bakan “Muhalefet partileri bizi dü$ürmedi. Kendi iç meselemiz, bizi 
bu durumda getirdi.” diyorlar. Bu do&rudur. Muhalefet partilerinin mevcudu Mec-
liste bir Hükümeti dü$ürmeye yetmez. Ne dün yeterdi, ne de bu Hükümete ademi-
itimat reyi vermek için yeter. Ama, muhalefet partileri, muayyen bir sayıyı temsil 
ederler, binaenaleyh o ölçüde bir rolleri olur.

Muhterem arkada$lar, burada iki noktayı ayırmak lâzım. Bir partiye mensup 
milletvekilleri o partinin malı sayılmazlar. Her $eyden evvel milleti temsil eder-
ler. Anayasaya yemin etmi$ insanlardır. Ve Millet Meclisinde, Parlâmentoda millet 
adına oy verirler. Bir partiye mensupturlar, onun prensiplerini müdafaa ederler, 
onun disiplinine tabidirler ama milletvekili sıfatiyle oy verirler. Binaenaleyh, Sayın 
Demirel’in partisi içinden bâzı insanların, bir grupun $u veya bu sebeple, velev ki 
kendi iç meseleleri sebebiyle de olsa ki iddiaları ba$kadır, onların da iddiası; i$te bâzı 
yolsuzluklar olmaktadır, bunu murakabe etmek imkânını bulamıyoruz, $ahsi idare 
kurulmu$tur” bu iddia ile muhalefetle bir arada Hükümete itimatsızlık oyu vermi$-
lerdir. Kullanılan irade, milletin iradesidir, Meclisin iradesidir. "u partiye mensup 
veya bu partiye mensup bir irade, Meclisin iradesi tezahür etmi$tir. Binaenaleyh, 
bu iradeye hürmet etmek lâzım. Velev ki bu iradenin tezahüründe kendi partisine 
mensup bâzı bir grup arkada$ rol almı$ olsa dahi. Meclis güvensizlik oyu vermi$tir, 
Meclis Hükümete güveni olmadı&ını oyu ile ortaya koymu$tur, bu sebeple yeni ku-
rulacak Hükümetin bunu nazara alması lâzım idi. Aynı kadro, aynı program ve aynı 
insanlarla bir Hükümet getirmesi do&ru de&ildir. Bu, Meclise kar$ı bir saygısızlıktır.

Sayın Ba$bakan bunu ayırmak istiyor. Adalet Partisi içerisindeki insanların 
verdi&i oyu bir nevi hesaba katmıyor, “o bizim iç meselemizdir, muhalefet olarak si-
zin mevcudunuz budur, binaenaleyh Meclis bana itimatsızlık oyu vermemi$tir” di-
yor. Bu mantık, yanlı$ bir mantıktır. Bu mantık, demokratik anlayı$ımıza da uygun 
de&ildir, Anayasa anlayı$ımıza da uygun de&ildir. Milletvekilleri her zaman partile-



rinin emrinde olmazlar, ço&u zaman vicdanlarının emrinde olurlar ve memleketin 
menfaatlerinin emrinde olurlar. Partilerinin kararlarına kar$ı da gelebilirler. Bu-
nun, sadece bizde de&il, ba$ka memleketlerde de misalleri vardır, Neticeye bakmalı-
dır. Bir Meclisin ço&unlu&u, bir hükümete güvensizlik oyu vermi$ midir, vermemi$ 
midir? Te$ekkül eden bir ço&unlu&u terekküp tarzı ne olarsa olsun; tezahür eden 
irade. Meclisin iradesidir ve Meclise saygı göstermek için bu iradeyi hesaba katmak 
lazımdır.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakan Mecliste de söylemi$ti, burada da tek-
rar etti. Hangi meseleyi konu$ursanız, “bunlar secim sırasında konu$uldu, millet 
bunları ö&rendi, reyini kullandı, binaenaleyh bunları bir daha konu$amazsınız” di-
yorlar.

Sevgili arkada$larım, bu anlayı$, e&er do&ru ise, bu anlayı$ı yerinde görürsek o 
vakit ne Meclise lüzum kalır, ne partilere lüzum kalır, ne muhalefete lüzum kalır. 
Bunu yapan bir ki$i var; ben, benzetmek istemiyorum. Bunu Hitler yapmı$tı. Hitler 
seçimde ço&unlu&u kazanınca gelmi$ti, “Millet beni tasvibetti, haydi efendiler evi-
nize” demi$ti. Bütün partilere yol vermi$, meseleyi bitirmi$ti. Bu anlayı$, hakikaten 
üzerinde böyle i$lenirse, bizi bu noktaya kadar, böyle bir tehlikeli noktaya kadar 
götürebilir. Burada hepimiz, az - çok bu i$in profesörü de&iliz, ama yıllarca poli-
tikanın içindeyiz, Anayasa nedir, demokrasi nedir, bu fikirleri bu meseleleri bilen 
insanlarız. Partiler belli muayyen fikir akımlarını temsil ederler, muayyen zümre-
leri temsil ederler. Bazan menfaat zümrelerini, bazan sınıfları temsil ederler ve her 
parti temsil etti&i akımı sınıf onun fikirlerini, programını devamlı olarak ortaya 
koymak ve Hükümet programı münasebetiyle, bütçe münasebetiyle bu fikirlerini 
müdafaa etmek durumundadır. Buna uymıyan fikirleri, buna uymıyan tasarrufları 
tenkid hakkıdır. Demokrasi budur. E&er Sayın Ba$bakanın anlayı$ını hakikaten be-
nimsersek o vakit bu mânada, bu anlamı ta$ıyan demokrasiye paydos demek lâzım 
ve hepimizin de gidip evimize kapanmamız icabeder. Burada i$imiz kalmaz. Bu se-
beple sakat gördü&üm bu anlayı$ı, bu görü$ü tekrar etmesinde fayda, görmüyorum. 
Hattâ zarar vardır, çünkü kötü iz bırakabilir.

Muhterem arkada$lar; Sayın Ba$bakanın di&er bir görü$üne i$aret edeyim. O 
da $udur:  “Efendim, seçime gittik, i$te millet bizi tasvibetti. Seçim referandum-
dur. Binaenaleyh bu meseleleri millet tasvibetti, milletin tasvibine iktiran etmi$ 
$eyler hakkında artık bir $ey söyliyemezsiniz” E&er, referandum olarak kabul eder-
se o vakit, zannediyorum ki, durum, A.P.’nin aleyhinde olur. Çünkü, A.P.’si faraza 
referandumda milletin oylarının ço&unlu&unu kazanmak lâzımdır. A.P., 15 milyon 
seçmenden 1/3’ünün reyini almı$tır. Bu referandum ise, kaybetmi$tir demektir. Fi-
kirlerini bütün millet tasvibetmemi$tir, ancak 1/3’ünün tasvibine iktiran etmi$tir. 
Veyahut oya i$tirak etmi$ olan vatanda$ların yine oylarının %50’den fazlasını alma-
mı$tır. Onun için bunu referanduma da benzetmemesi lâzımdır. Orada da zararlı 
çıkar.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakan bâzı rakamlar verdi. Kendisi, hesap-
tan anlıyan bir insandır. !$te, 1950-1960 arasında millî gelir $u kadar milyon arttı. 



1960-1970 arasında $u kadar arttı. Mutlak rakamlar, yanıltıcı rakamlardır. Yanıltı-
cı, mutlak rakamlara bina etmemek lâzımdır. Çünkü, 1950-1960 arasındaki artan, 
faraza diyelim ki, 30-40 milyonluk millî gelir, o tarihteki millî gelirin yüzde kaçıdır, 
yüzde kaç nisbetinde artmı$tır. Ona bakmak lâzım. Çünkü, millî gelir arttıkça mut-
lak rakam olarak, ondan sonraki devrelerde nisbet de&i$mese bile, miktar artar. 
Yüz milyonluk bir seviyedeki millî gelir de %7 artı$, yılda 7 milyon yapar. Ama 50 
milyon seviyesinde iken %7 artı$, 2,5 veya 3 milyondur. Binaenaleyh, mutlak ra-
kamları böyle çıplak olarak ortaya korsak aldatıcı olur ve hamdolsun içimizde bu i$-
lerden anlıyanlar vardır, aldananlar bulunabilir ama bunlara aldanmadı&ımızı ifade 
etmek de benim vazifemdir.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakanın, sık sık tekrar etti&i bir $ey vardır. 
Belki, kendi zaviyesinden, yaptıklarını daha bariz $ekilde göstermek için bir övün-
medir ama “Türkiye’ye bir Türkiye daha kattık” $eklindeki çok mübalâ&alı ve bir 
övünmeyi ben yersiz buluyorum. Bunu biraz incitici de buluyorum; Türkiye’de 4-5 
tane okul, birkaç tane fabrika yapmakla, asırlarca, milyonlarca insanın kanı ile 
meydana gelmi$ bir vatanı, iki misli yaptım demek, saygısızlık olur, bütün bu vatan 
için çalı$anları ve ölenleri rencide eder. Bence, kendi ba$arılarını, ba$ka suretlerle, 
daha munis, daha akla yakın ve inandırıcı belgelerle, delillerle ispat etmesi daha çok 
yerinde olur.

Muhterem arkada$lar, Hükümet hakkındaki görü$lerimizi de&erli sözcü arka-
da$ımız veciz bir $ekilde ortaya koymu$tur. Onları tekrar etmek istemiyorum. O fi-
kirler, tabiî ki, partimizin fikirleri ve görü$leridir. Ona göre de partimiz davranı$ını 
tesbit ve tâyin edecektir. Beni dinledi&iniz için hepinize te$ekkür ederim.

Hürmetlerimle. (Alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Ula$tırma Bakanı, buyurunuz efendim.

ULA$TIRMA BAKANI NAH"T MENTE$E (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Ba$kan, Sayın senatörler, biraz evvel Güven Partisi Sayın Senatörü Ferid Melen, 
Devlet Demiryolları arsaları hakkında beyanda bulunmu$lardır. Sayın Ferid Melen, 
satılan arsalar hakkında Yüksek Murakabe Kurulu tarafından verilen rapor üzerine 
DD Yollarının Bakanlı&ımızca tefti$e tabi tutulup tutulmadı&ı hususunda sual sor-
mu$lardır. Hemen $unu arz edeyim ki, sayın arkada$larım, Yüksek Murakabe Ku-
rulu raporu üzerine benden evvel Ba$bakanlıkça, Bakanlı&ımıza arsaların satı$ında 
usulsüzlük olup olmadı&ı hususunun tahkiki emredilmi$tir. Ve bunun üzerine Ba-
kanlı&ımız konuyu tüm olarak Tefti$ Heyetine intikal ettirmi$tir. Tefti$ Heyeti de 
halen Devlet Demiryolları tarafından satılan arsalar üzerinde gerekli tahkikatı yap-
maktadır. "u anda müfetti$lerce ne gibi tahkikat yapılmaktadır, tahkikatın safhası 
nedir, bu hususta izahat vermeme imkân yoktur. Nitekim bundan bir hafta kadar 
önce gazetelerde yayın yapıldı&ı zaman Tefti$ Heyeti Reisini ça&ırdım sadece bu-
nun tahkik edilip edilmedi&ini sordum, takdir edersiniz, her hangi bir tesir altında 
tutmamak için de tahkikat safhası hakkında bilgi edinmedim. Onun için Sayın Me-
len bu hususta izahat istemi$ler. Evet arsa satı$ı konuları Ba$bakanlık tarafından 



tahkik edilmek üzere Bakanlı&ımıza intikal ettirilmi$tir. Ve halen Tefti$ Heyeti de 
bu hususta gerekli tahkikatı yapmaktadır. Bu arada bir gazetenin ne$riyatı üzerine, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürü bir cevap vermi$tir. Devrim Gazetesinin 3 "u-
bat 1970 tarih ve 16’ncı sayısında: Ali Demirel’in, sahibi bulundu&u Yükseli$ Koleji 
arsası hakkındaki ne$riyat üzerine DDY Umum Müdürü cevap göndermi$tir. Ceva-
ba göre bu arsa tüm olarak. 9.310 metrekare bulunmaktadır. 7.300 metrekaresi Ali 
Demirel’e, 2.010 metrekaresi de DDY i$letmesine ait bulunmaktadır.

FAK"H ÖZLEN (Konya) — Hamurla$tırma ne zaman yapılmı$tır, Sayın Ba-
kan.

FER"D MELEN (Van) — Orada da suiistimali oldu&u söyleniyor.

ULA$TIRMA BAKANI NAH"T MENTE$E (Devamla) — "imdi, Yükseli$ 
Koleji sahası -DDY Unum Müdürünün verdi&i bilgiye göre -okullar sahası olarak 
ayrılmı$ bulunmaktadır. Sabah arz etti&im üzere, 9.310 metrekaredir. 7.300 met-
rekaresi Sayın Ali Demirel’e aittir. 2.010 metrekaresi de DDY’na ait bulunmaktadır. 
Arz etti&im üzere arsa hisselidir.

FAK"H ÖZLEN (Konya) — Hisselendirmenin tarihi? Mühim olan o.

ULA$TIRMA BAKANI NAH"T MENTE$E (Devamla) — Beni, ilgilendiren 
konu de&il o. Ben, arz ediyorum. Benim arz etti&im DDY Genel Müdürlü&ünce 
yapılan muameledir. Arsa hisseli bulunmaktadır. Hisse sahibi talepte bulunmu$-
tur. Çünkü, ya bu parçayı DDY alacaktır. Veyahut da hisse sahibi alacaktır. !mar 
plânında okullar sahası olarak gösterilmi$tir. Satı$ta usulsüzlük var mıdır yok mu-
dur? Bunu arz edece&im.

Yüksek Murakabe Heyeti raporunda da bu türlü arsaların satı$ında Emlâk Kre-
di Bankası ekspertizinin veya Emniyet Sandı&ı ekspertizinin takdirine göre pazar-
lık suretiyle satı$ının yapılması derpi$ edilmi$ bulunmaktadır.

"imdi, Yüksek Murakabe Kurulu raporuna göre yapılmı$ mıdır, yapılmamı$ 
mıdır? Elimdeki Yüksek Murakabe Kurulunun raporuna göre bu satı$lar yapılmı$ 
bulunmaktadır. Yani, Emlâk Kredi Bankası ekspertizine takdir yaptırılmı$tır. "u-
yulu bulundu&u için metrekaresine takdir edilen 349 lira 80 kuru$tur. Hisse sahibi 
bunun yüksek oldu&unu ifade etmi$tir. Yeniden tetkik ettirilmi$ ve 349 lira 80 ku-
ru$ üzerinde ısrar edilmi$tir. Onun üzerine bu arsa, ekspertizin tâyin etti&i fiyat 
üzerinden ihale edilmi$ bulunmaktadır.

Sayın Melen, Yüksek Murakabe Kurulu kararına uygun olup olmadı&ı husus-
larında. - Dinliyemedin, dı$arıda idim - beyanda bulunmu$lar. Yüksek Murakabe 
Heyetinin tavsiye etti&i usule uygun olarak bu arsa satı$ı yapılmı$tır.

FER"D MELEN (Van) — Böyle bir beyanda bulunmadım.

ULA$TIRMA BAKANI NAH"T MENTE$E (Devamla) — Bilmiyorum tabiî, 
onu ifade etmek isterim.

FER"D MELEN (Van) — Yüksek Murakabe Heyeti meseleye sonradan el koy-
mu$.



ULA$TIRMA BAKANI NAH"T MENTE$E (Devamla) — Yüksek Murakabe 
Heyetinin raporu, arsaların satı$ı hakkındadır. Bütün tüm arsaların 10 milyon li-
ralık, hemen hemen, ceman. Muhtelif yerlerde, Yerköy’de, $urada, burada muhtelif 
vilâyetlerde arsalar satılmı$tır.

Bâzılarında bunun $u söyledi&im usule uygun olmadı&ı ifade edilmi$tir. Bu 
konu da Ba$bakanlı&ın emri üzerine Tetkik Kuruluna havale edilmi$ bulunmakta-
dır.

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.

FER"D MELEN (Van) — Yani, henüz netice alınmadı.

BA$KAN — Te$ekkür ederim efendim.

Hükümet adına iki talep vardır. Bir tanesi Maliye Bakanı Sayın Erez tarafın-
dan, bir tanesi de zatıâliniz tarafından. Sayın Erez buyurunuz efendim.

MAL"YE BAKANI MESUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Sayın Ba$kan, 
muhterem senatörler, biraz önce Sayın Melen tarafından Yüksek Murakabe Heye-
tinin, maliye üyeleri ile ilgili bir soru tevcih edilmesi üzerine, huzurunuza gelmi$ 
bulunuyorum. Maliye üyeleri ile ilgili tâyin için tarafımdan teklif yapılmı$tır. Bu 
muamele, dosyasında mevcuttur.

Hürmetlerimi arz ederim.

BA$KAN — Te$ekkür ederim, Sayın Maliye Bakanı.

Devlet Bakanı Sayın Sezgin, buyurunuz.

DEVLET BAKANI REFET SEZG"N (Çanakkale Milletvekili) — Sayın Ba$-
kan, muhterem senatörler; son konu$ması ile Sayın Melen ve ondan önce Sayın Yıl-
dız ve muhtelif vesilelerle basınımızda ve dün Millet Meclisinde, Yüksek Denetleme 
Kurulu ile ilgili olarak bâzı mütalâalar serd edildi.

Huzurunuzda bu hususu tüm bir açıklı&a kavu$turmak istiyorum.

Seçimlerden sonra hükümetin te$kili üzerine aradan kısa bir müddet geçtikten 
sonra Ba$bakanlı&a ba&lı kurulu$ların kadrolarını gözden geçirme hususunda bir 
çalı$maya girdim. 1969 yılı Aralık ayında bu çalı$mamız ba$ladı. Yüksek Muraka-
be Kurulu Ba$kanını da davet etmek sureti ile Yüksek Murakabe Kurulu durumu 
hakkında kendisinden bilgi aldım. Yüksek Murakabe Kurulunda 16 üyenin, çalı$ma 
bakımından, lüzumundan fazla adette oldu&u hususunu tesbit etmemiz üzerine 
meseleyi, bakanlar kuruluna arzedilecek bir tasarruf haline getirmek için iktiza 
eden çalı$maları ikmal etmek sureti ile bakanlar kuruluna, hükümetin istifasından 
önce, 9 "ubat tarihinde yapılan bakanlar kurulu gündemine alınmak üzere, bende-
niz getirmi$ bulunuyorum. Bu tasarrufu teklif olarak hazırlar iken ilgili muame-
lelerin i$lemlerini de ikmal etmek sureti ile getirdi&im zaman, ne ortaya atılmı$ 
bulunan ve irtibatlandırılmak istenen suiistimal iddiaları, çalı$malarımız sırasında 
bahis konusu idi. Ne de böyle bir dü$ünce ile sureti katiyede bu tasarrufun uzaktan 
ve yakından hiçbir alâkası yoktur.



Bakanlar Kurulunun istifasından önce, bütçenin tümünün Mecliste görü$ül-
mesinden önce Bakanlar Kurulunda bu tasarruf konu$ularak kararla$tırılmı$ ve 
hazırlanan kararnamesi $imdi huzurunuzda okuyaca&ım gerekçe de ilâve edilmek 
suretiyle, Sayın Cumhurba$kanına takdim edilmi$tir.

Gerekçe notu, aynen okuyorum: 

“1. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Sabahattin Tulga’nın, bu bankada verilen 
bâzı $ahsi krediler dolayısiyle ortaya çıkan durum muvacehesinde, genel müdürlük-
ten alınarak ba$ka bir göreve nakli zaruri görülmü$tür.

2. Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden, kuruldaki üyelik hizmet müddeti 4 
ilâ 13 yıl arasında bulunan ve daha önce müste$arlık, genel müdürlük gibi önemli 
idari vazifeler ifa etmi$ olanlardan bâzılarına iktisadi Devlet Te$ekküllerinde vazife 
verilmesi a$a&ıdaki mülâhazalara dayanmaktadır:

a) Sayısı 16’ya kadar çıkmı$ bulunan Yüksek Denetleme Kurulu üyeli&ini mâkul 
bir sayıya indirmek suretiyle kurulda daha verimli çalı$manın sa&lanması öngörül-
mü$tür.

b) Yüksek Denetleme Kurulu üyeli&inde, uzun yıllar, 4 ilâ 13 sene hizmet gör-
mü$ ve daha önce de müste$arlık, genel müdürlük gibi önemli idari vazifelerde bu-
lunmu$ olanlardan !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin en yüksek organı olan yönetim 
kurullarında, gerek idarede ve gerekse denetleme sahasındaki tecrübelerini de&er-
lendirecek $ekilde faydalanması dü$ünülmü$tür.

c) Bu $ekilde açılan imkânlarla hem Yüksek Denetleme Kurulu üyeli&inin mu-
ayyen $ahıslara inhisar etmesi önlenmi$ olacak, hem de gerek yüksek idari hizmet-
lerde bulunanlardan, gerekse kurul bünyesi içinde yeti$mi$, ba$arılı uzmanlardan 
muayyen ölçüde kurul üyeli&ine yapılacak atamalarla bu kurulun taze bir kuvvet 
kazanması imkânı temin edilmi$ bulunacaktır.

3. Yüksek Denetleme Kurulunun en ya$lı üyesi olup, 63 ya$ını ve 39 hizmet 
yılını doldurmu$ bulunan ve ya$ı itibariyle bu kurul üyeli&inin gerektirdi&i gezici 
hizmetlerin ifasına elveri$li durumdan uzakla$mı$ bulunan bir üyenin de emekliye 
$evki öngörülmü$tür.

Bu gerekçe üzerine kararname Sayın Cumhurba$kanına takdim kılınmı$ ve ka-
rarname Sayın Cumhurba$kanı tarafından 5 Mart 1970’te imzalandıktan sonra, 6 
Mart 1970 tarih ve 4-168 sayılı yazı ile Ba$bakanlı&a gönderilmi$tir.”

Bu yazıyı yine dikkatinize arz etmek istiyorum: 

“Sayın Cumhurba$kanı, Yüksek Denetleme Kurulunun 1970 yılı Bütçesinin ilgi 
(A) ile onaylanmı$ olmasını takiben gönderilmi$ bulunan ekli ilgi (B) kararnamesi-
ni, gerekçe notunda belirtilen hususları dikkate alarak, tasvip ve tasdik etmi$lerdir.

2. Sayın Cumhurba$kanı mezkûr gerekçe notundaki maksadın sa&lanması için 
Yüksek Denetleme Kurulu üye kadrosunun 3460 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ge-
re&ince Bakanlar Kurulu tarafından yeniden tesbit edilerek buna ait kararnamenin, 



1970 yılı Bütçesinde yapılacak de&i$ikli&i de ihtiva etmek üzere, hazırlanıp biran 
önce gönderilmesini ve yeni üye atamalarında üyelik niteli&ini haiz kurul uzman-
larının da nazarı itibara alınmasını ve bu suretle kurul bünyesine umumi bir hamle 
gücü kazandırılmasını rica etmi$lerdir.

Gere&ini emirlerinize arz ederim.

Genel Sekreter Cihat Alpan.”

Bundan sonra da Yüksek Denetleme Kurulunun üye sayısı ihtiyacı dikkate alı-
narak birisi ba$kan olmak üzere, ba$kan dâhil, 15 ki$i $eklinde tesbit edilmi$, Ba-
kanlar Kurulu kararnamesine ba&lanmı$ ve bu suretle açılan iki münhali de Maliye 
ve Sanayi bakanlıklarından gerekli teklif alınmak suretiyle iktiza eden kararname-
sinin hazırlı&ına, imzasına ba$lanılmı$ bulunmaktadır.

Mesele böyle olmasına ra&men, birtakım dü$üncelerle bunun bâzı hâdiselerle 
ilgisi var mülâhazası ile sevk edilmi$ oldu&una dair ortaya atılan hiçbir beyanın aslı 
ve esası yoktur.

“Niçin bunu durup dururken ele aldınız?” $eklindeki suale de cevabımı arz ede-
yim: 

Bundan önceki Hükümet programında da müessir bir icradan bahsedilmi$ti. 
Müessir bir icranın Hükümet programında derpi$, vait ve Yüce Meclislere takdim 
edildi&i $ekilde meydana gelmesi bakımından uhdeme tevdi edilen vazifeyi ifa sa-
dedinde bu vazifeyi, bunu hazırlıyarak Bakanlar Kuruluna götürmeyi görevim icabı 
bildi&im için, esası tarafımdan hazırlanmı$tır. Bu suretle Yüce Senatoya saygılarım-
la keyfiyeti arz ederim.

FER"D MELEN (Van) — "u halde Maliye yapmamı$,  siz yapmı$sınız teklifi.

DEVLET BAKANI REFET SEZG"N (Devamla) — Sayın Maliye Bakanı ifade 
ettiler. Konu$mamda gerekli muamelelerin yapılmı$ oldu&unu ifade ettim. Maliye 
Bakanı teklifini yapmı$tır, Bakanlar Kurulunda da ayrıca beyan etmi$tir.

FER"D MELEN (Van) — "imdi siz dediniz ki; “ben yaptım teklifi.” Çocuk kan-
dırıyorlar.

BA$KAN — Te$ekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Termen, buyurun.

Z"YA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem arkada$lar, kıymetli dakikalarını-
zı tekraren geni$ $ekilde alacak de&ilim. !stirham edece&im konular, arz edece&im 
konular basit ve kısa hacimli olacaktır.

Kıbrıs’ı eski Demokrat Parti iktidarı tarafından nazarî olarak satı$ görmü$ bir 
ülke parçası halinde tanıtan Ahmet Yıldız Beye cevap vermek mecburiyetini, talih-
siz yeni bir zaruret olarak görüyorum.

Kıbrıs, bir zayıf idare intibaı verilmek istenilen eski bir Hükümetin ihmali 
ve rızası ile kaybedilmi$ bir ülke olarak tanıtılmak, $u anda fayda de&il, bir zara-



ra hedef yapılmaktadır. Ahmet Bey bâzı münaka$alara giri$irken, nedense sanki 
sahalarda manevra yapar misali; bir acelenin içine girmekte ve fikirlerini makinalı 
tüfek kur$unları gibi sıkmak istemektedir. Kıbrıs hakkında söylenecek $u lâf, dünya 
efkârı umumiyesinde Türk Senatosunda böyle meseleler cereyan ediyor diye, $üyu 
buldukta Türk tezinin baltalanmak istikametindeki zafiyetini ortaya kor ki, aklı 
ba$ında bir senatörün bir vatan parçasının daha önceki bir iktidar tarafından satıl-
dı&ını ilân etmesi, aklın kabul edece&i bir i$ de&ildir. Demokrat Partiye husumetin 
bırak, çok olsun. Ama, Kıbrıs’ın satıldı&ını söylemek istikametinde imsakkâr olmak 
mecburiyetindesin. Buraya gelip, sempatik davranı$ ve seslerle konu$mak mühim 
bir $ey de&ildir. Fakat, buraya gelip fikir koymak mühimdir. Her ilân edilen fik-
rin arkasından ne çıkaca&ını hesabetmeden konu$an arkada$larımızın kanaatimce 
memlekete pek çok yönlerde, pek büyük zararlar verdi&ine kaaniiz.

Sayın Yıldız Kıbrıs’a giden silâhların Ada’ya de&il, Demokrat Partili te$kilâtlara 
da&ıtıldı&ını ifade eden bir izaha te$ebbüs ettiler. Bir eski zaman meselesini bu 
kürsülerde konu$mak, $u an için, geni$ olarak konu$mak hatalıdır. Yalnız, bir $ey 
söyliyece&iz. Türk Millî Emniyeti bu silâhların demokratlara da&ıtılmak üzere alın-
madı&ını, Adana, Hatay üzerinden Adaya sokuldu&unu tesbit etmi$ ve ilgililere du-
yurmu$tur. Bu duyurma sonundadır ki, demokratları silâhla teçhiz etmek iddiası, 
o tarih savcılı&ının noktai nazarı çürüklü&e vâsıl olmu$ ve dosya hıfza alınmı$tır. 
Köpek dâvasını ele alan noktai nazarın bu dosyayı kenara çekmesindeki özü, Sayın 
Ahmet Yıldız’a hatırlatmak isterim.

SUPH" GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Onun için alınmadı, dı$ politikayı in-
celememek için alındı Sayın Termen.

Z"YA TERMEN (Devamla) — Dı$ politikayı incelememek için Yassıada Mah-
kemesi bu dosyayı almadı buyurdular. Bu, bir noktai nazar olabilir. Fakat, dı$ âlemi 
kaybetmenin ne demek oldu&unun o mahkemede pek çok yönlerde ele alındı&ına 
da $ahidolduk. Öyle de&il mi?

Pek tartı$maya girmiyelim, bir mazi meselesidir. Ancak, meseleler üzerine asıl-
mak yerine, tarihi tetkik edelim, daha isabetli olur.

Sayın Demirel’in 50 milyonluk bir taahhüt âleminden geldiklerinden hareket-
le, “bu 50 milyonu mühendis mektebinden ve Su !$leri Reisli&inden sonra ne vakit 
kazanmı$lardır? "u halde, memleket düzeninin bozuklu&una dair en güzel belgeyi 
bizzat Ba$bakan kendisi vermi$tir” diyorlar.

Aziz arkada$larım, mühendisler ticari hayatta büyük sermayelerle i$e ba$la-
mazlar. Parasını i$letmek istiyen ve partner ariyan büyük firmalar mühendis diplo-
masına ihtiyaç içindedirler, genç mühendisler parasız fakat diploması olan i$ sahibi 
kudretli mühendisler de büyük firmaların ilmî öncülü&üne i$tirak kaydederler. E&er, 
Türkiye’de Sayın Demirel’den 50 milyonluk bir taahhüdü 5-10 büyük i$tirakle almı$ 
olan bu mazinin sayın mühendisinden, o tarihte 50 milyonun vardı, bunu nereden 
aldın diye meseleyi bir suale getirirsek; bu, ya meseleyi anlamamanın, bir fikir ve zi-
hin kifayetsizli&inin, yahut bir kastın delilini te$kil eder. Mühendisin 50 milyonluk 



i$ alması hali demin arz etti&im konbinezonla mümkündür, cari usuldür. Ama, bu 
i$in faraza tam mânası ile ikmali sonunda istihsal olunacak kanuni kârın; ki, bu kârı 
da %10 olarak söyledi&i zaman, kendisi yine bir düzen de&i$ikli&ine... “10 milyon 
nasıl kazanılmı$tır istikametinde bir feryada gittiler. Kanun büyük meselelerde ki 
müteahhit hakkının hududunu tesbit etmi$tir. 50 milyonluk i$te, %7 ise, faraza 3,5 
milyon alınır. 100 milyonluk i$te 7 milyon alınır. Büyük NATO tezgâhlarını, büyük 
NATO tesislerini milyara yakın bedellerle alan büyük firmaların 50 milyonu bir çır-
pıda kâr etmesi Avrupa piyasalarında, Türk piyasalarında, hattâ yeni bir uygulama 
anlayı$ında Hicaz Dünyasında büyük asfaltlamalar plânında göregeldi&imizi Sayın 
Ahmet Yıldız Bey, aynen bizim kadar, görmek mecburiyetindedir. Bir mühendisin 
50 milyonluk sermaye ile 50 milyonluk i$ alması hali dü$ünülemez. Çar$ıdan tütün 
alınmıyor, taahhüde giriliyor. Ve peyderpey paranın istihsali ve sarf olunması hali 
de mâkul ve cari usuldür ki, Sayın Ahmet Bey, Devlet idare etmi$ bir büyü&ümüz 
olarak, bu konuyu bilmek icabederdi. (A.P. sıralarından gülü"meler)

“214 ki$ilik yüksek kredi hacminin Türkiye’de, bankalar tarafından, Türk tüc-
carlarına verilmesi halinin de düzen de&i$ikli&ine sebebiyet verdi&ini” söylediler. 
E&er, 214 Türk tüccarının; ki, yani 10 milyon liranın üstünde kredi alanların tahmi-
ni adedi; firmaların konsürksiyonu, maddi, mânevi yapısı yönünden vâki tahlillerle 
netice olarak ortaya çıkan rakam. E&er 10 milyonu Ahmet Yıldız Bey çok görüyorsa 
Newyork’da yalnız bir otomobil, taksi $irketinin bir yılda istihsal etti&i para 1,5 
milyar dolardır. Ve bu bir $irkettir. Böyle bir dev $irketin Amerika’da her an 200-
300 milyon alıp, 70 model 5 bin arabayı $ehir caddelerine sokması hali mümkün 
oldu&una göre, Amerika’da da bir Ahmet Yıldız Bey senatör olarak kürsüye çıksa da 
“Amerika’da düzen de&i$melidir” derse, oradaki senatörlerin bu mâkul fikre vere-
cekleri cevap ve gösterecekleri reaksiyon ne olur? Hakikaten dü$ünmek ve ya$amak 
isterim. Bütün dünya, büyük krediler üzerine müesses ekonomik anlayı$ içinde i$li-
yor. Bir köylü vatanda$ımızın, 15 dönümlük topra&ı için 600 lira kredi almasındaki 
mâkul ve zaruri hacım ne ise, 50 milyonluk fiilî yapısı olan bir firmanın 100 milyo-
na yakın, A. B. C. bankalarından, vâdeleri kar$ıla$tırmak ve sıkıntıya dü$memek ga-
yesiyle ve fakat faizi sırtına yüklenmek $artiyle, ya$amakta bulunu$unu, dünyanın 
i$leyi$indeki öz nizam olarak Sayın Ahmet Yıldız Beye bu kürsüden, 20 yıllık ufacık 
bir tüccar sıfatımla, arz etmek isterim.

Büyük kredi almıyor diye Amerika, !ngiltere, !talya, Fransa, !sviçre, Belçika 
gibi devletlerin derhal düzen de&i$ikli&ine giri$meleri zarureti bu fikirde do&ar. Bu 
ise sadece fikirdir, fakat mukabelesinde a&ır yara alan fikirdir.

Ahmet Yıldız Bey, bir iktidar kadrosunda yer alan ki$idir. Yıkmaya yardımcı 
oldu&u bir Devlet nizamının bu kürsülerden methedilmesine, yeni Anayasanın $u-
uru ı$ı&ında elbette müsaade etmek istemez, haklıdır. Ancak, asıl mevzu Ahmet 
Beyin bu kürsüde eski Demokrat Parti iktidarını methetme istikametindeki mese-
lelere müsaade etmesi ve etmemesi meselesi de&ildir. Asıl mesele yani hâdisedeki 
öz, $u anda bahse mevzu edilen ölü bir Devlet adamına kar$ı Ahmet Beyin ruhun-
da hâlâ sönmemi$ olan bir yersiz duygunun devam edebilmesi keyfiyeti ve takdiri 



halidir. Ve acı dille merhumun ithamı, hakikaten beni titretmi$tir. Söyledi&i söz 
$udur:  “Menderes’in 4,5 milyon lira çaldı&ı” diye ba$lıyan bir paragraf. Nereden 
çalmı$? Delil? “Yassıada Mahkemeleri bu hükme varmı$tır” diyor. Yassıada mahke-
melerinin kararları, tarih seyri içinde, me$ruiyet ta$ır. Ama, âmme vicdanında ve 
tarihçi $uurunda ve yazısında Yassıadanın kararlarına ittıba mecburiyeti yoktur. 
Yassıada mahkemelerinin kararları Türk Hukuk nizamının da dı$ında, fakat mu-
zaffer bir ihtilâlin gereklerinde me$ruiyet ve o me$ruiyete müstenit bir referandum 
ve Anayasa ile kurulu $u düzende me$ruiyet ifade eder. Tarihçinin kalemine Yas-
sıada Mahkemesi müdahale edemiyecektir. Bu itibarla bütün dünya meselelerini 
hep Ahmet Yıldız Bey gibi ve onun mantı&ı ile dü$ünmemize imkân yoktur. Bir 
ölünün, asgari !slâmî anlayı$ta, arkasında “üzkürû mevtaküm bilhayr” denildi&i 
$ekilde ölüleri hayırla yadetmek, evvelâ onun eski ve kadersiz bir politikacı olması 
yönünden, kendisinin de yeni ve istikbalinin ne olaca&ı bilinmiyen bir politikacı ol-
ması bakımından gıyapta, uzakta ölmü$ de olsa, bir ölü siyasiye Ahmet Yıldız Beyin 
sarahaten ve vicdanları burka, burka “hırsız” diye konu$abilmesi halini politikanın 
nefrete lâyık bir tezahürü olarak gördüm. Arz ederim arkada$lar. (A.P. sıralarından 
alkı"lar, “bravo” sesleri)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan görü$mek mi istiyorsunuz efendim?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — Evet efen-
dim.

BA$KAN — Sayın Ba$bakan müsaade ederseniz prosedürü okuyayım. 130’ncu 
madde gere&ince bütün üyeler konu$tuktan sonra Sayın Ba$bakanın konu$ması ile 
konu$malara son verilir. E&er zatıâliniz bir kere konu$tuktan sonra bir kere daha 
konu$mayı tekabbül ediyorsanız, buyurunuz efendim. (Ba"bakan Süleyman Demirel 
sürekli alkı"lar arasında kürsüye geldi)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — Muhterem 
senatörler, huzurunuza, bugün kendisini bu kürsüden müdafaa etmek imkânından 
mahrum bulunan ve bütün günâhı 10 sene bu memlekete hizmet etmek olan, çok 
yalandan tanıdı&ım bir Devlet adamına yöneltilmi$ bir itham olmasa idi, gelmiye-
cektim.

Tarih kimin hakkında ne karar verir, bunu tarihe bırakaca&ız. Ama, kendisini 
çok yakından tanıdı&ım, Türk vatanına ve Türk Milletine, Türk vatanda$ına alev 
gibi bir sevgi ile ba&lı olan merhum Menderes’e bu kürsüden “hırsızdır” denmi$se 
büyük bir günâh i$lenmi$tir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Huzurunuzda siyaset yapmıya gelmedim. Merhum Menderes’e çıkarılmı$ bu-
lunan hesap, merhum Menderes’in $ahsi hesabı de&ildir. Yassıada Mahkemesinin 
çıkardı&ı hesap, örtülü ödenek hesabı kuru$ kuru$, santim santim hiçbirisi mer-
hum Menderes’in $ahsi masrafları de&ildir. Masraflar orta yerdedir.

Devlet idaresinin icabettirdi&i birtakım masrafların merhum Menderes’e zim-
met olarak çıkarılması, ancak, bir ihtilâl idaresinin o günkü havasının neticesidir.



Yassıada Mahkemesine gelince, bu hür kürsüden $unu söyliyeyim, Yassıada’nın 
ba$hâkimi “sizi buraya getiren kuvvet böyle istiyor” diye Yassıada Mahkemesine 
girmi$tir.

Türkiye’de her $ey konu$ulacak, her $ey konu$ulacak. Birtakım tabuların altın-
da zihinleri baskı altında tutmanın imkânı yoktur. Huzurunuzda $ayet bilmedi&im, 
tanımadı&ım vatan sevgisine $ahidolmadı&ım bir kimse itham edilmi$ olsa idi, bil-
di&im kadarı ile, müdafaa ederdim. Ama, kendisini çok iyi tanıdı&ım, yurdun tozlu 
topraklı yollarında bu yurdu daha ileri götürmek için çırpman bir insanın bu kür-
süden 10 sene sonra itham edilerek kemiklerinin sızlatılmasına millet razı de&ildir, 
biz de razı de&iliz, ben de razı de&ilim. (Adalet Parti sıralarından alkı"lar) Nereye 
götürüyoruz memleketi ne yapmak istiyoruz? Asmı$sınız adamı, çıkarıp bir daha 
asmak mümkün mü? Bu ne kindir, ne nefrettir, ne bitmez tükenmez kindir?

"SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bakalım onlar ne olacak?

SUPH" GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sen de asarsın.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bırakın bu hesapları aç-
mayı. Açmayın bu hesapları. 1960 Türkiye’sinde bir Ba$bakan asılmamalıydı.

SAFFET URAL (Bursa) — 1970’de de asılabilir. (Gürültüler)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Onun için Devlet felçtir. 
Onun için felçtir. Devletin i$lerini kime gördüreceksiniz? On sene enine boyuna 
ko$turun, götürün ondan sonra asın. Osmanlı !mparatorlu&unun yıkılmasının 
sebebi olan bu usul yeniden getirilmemeliydi. Ama, gelmi$tir, olmu$tur. On sene 
milletin mahbubu olan bir insanın acısını ba&rına basmı$ bu memleket, daha çok 
acıya gitmesin, memlekette daha çok çirkin hâdiseler olmasın, barı$ olsun diye ulvi 
bir dü$üncenin içerisinde Menderes acısını sineye çekmi$tir. Bugün mezarının üze-
rinde yabani otlardan ba$ka bir $ey bulunmıyan bir insanla u&ra$maktan bir $ey 
çıkmaz. O insan ki, yurdu iptidai bir iktisattan, iptidai bir ekonomiden kurtulup, 
en ücra kö$esine kadar hizmet görmesi gereken bir hamle içine girmesine her $eyini 
vermi$, daha sonra da ba$ını vermi$tir.

Tarih $öyle yazacaktır, böyle yazacaktır, diyorsunuz. Biz de söyliyelim. Tarih 
merhum Menderes’i, Türkiye’de büyük hizmetler görmü$ bir insan olarak ve vatan-
perver bir insan olarak kaydedecektir, ba$ına gelen ne olursa olsun.

Saygılarımı sunuyorum. (Adalet Partisi sıralarından "iddetli ve sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Sayın Ba$bakan, te$ekkür ederim.

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Ba$kan, bana da te$ekkür etmenizi bekliye-
ce&im bir gün.

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın Ba$kan usul hakkında, çok 
kısa olarak, konu$mak istiyorum.

BA$KAN — Buyurun Sayın, Tuna,



AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkada$larım, bugün 
Hükümet programını müzakere ediyoruz. Biz, güvenoyu verecek de&iliz. Anaya-
sanın bu husustaki maddesi, “Meclislerde okunur.” diyor, !çtüzü&ümüzün 130’ncu 
maddesi; “Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programının okunmasından sonra 
tâyin edilen günde program üzerinde görü$me açılır. Grup sözcüleri ve üyeler prog-
ram üzerindeki görü$lerini ifade ederler. Ba$bakanın bunlara verece&i cevapla gö-
rü$me nihayet bulur.” diyor.

"imdi görü$ülecek, Ba$bakan cevap verecek ve nihayet bulacak. Ben, Sayın 
Ba$kanımızın, $imdi oturumu idare eden Ba$kanımızın bütün üyelerin sözlerinin 
bitmesinden sonra Ba$bakan konu$acak gibi bir fikre kapıldı&ını zannetmekteyim. 
Cumhuriyet Senatosunda her müzakere, muhakkak bitirilmek üzere ba$lar. Yani 
müzakere devam edip durmaz. Müzakerenin bir kıvamı geldi&i zaman bitirilmesi 
$arttır.

Bugünkü tatbikat nasıl yürüdü. "imdi, Sayın Ba$kanımız gibi anlarsak, ne ka-
dar söz istiyen oldu ise, konu$malarım bitirdikleri zaman Ba$bakan konu$ur ve 
müzakereler biter.

Arkada$lar, o zaman hu müzakereler bitmez. Olur ki, bütün senatörler birer 
defa söz alır. !kinci defa çatı$ma olur, bir daha söz alır; üçüncü defa alır, dördüncü 
defa alır... Demek ki, bitmiyen bir müzakere $eklidir bu.

Oysa, Meclislerde müzakerelerin bitirilmesi esastır. Bu $ekilde anlıyamayız. 
Yani, herkes konu$tuktan sonra müzakereler bitsin. Hayır. Bu olmaz.

"imdi, geliyoruz bugüne kadar olan tatbikata: Yani 130’ncu madde, acaba 6 
senatör konu$tuktan sonra mı, tatbik edilir.

Hayır arkada$lar. Bu, Hükümet programının müzakeresidir. Kendine has bir 
maddesi vardır. Burada müzakerelerin sonunda oylama yoktur. Cumhuriyet Sena-
tomuzdaki gruplar ve $ahısları adına konu$an arkada$larımız fikirlerini dermeyan 
etmi$lerdir. Hükümet bu fikirleri dinlemi$ ve alaca&ını almı$tır ve kar$ılı&ında ta-
raftarı oldu&u, aleyhtarı oldu&u fikirleri bildirmi$tir, dolayısiyle müzakere sona er-
mi$tir.

Geliyoruz $imdi di&er maddeye: Acaba gruplardan sonra 6 senatör konu$sun 
da müzakereleri o zaman mı bitirelim? Hayır arkada$lar. Bizim Tüzü&ümüz ve bu-
güne kadar ki tatbikatımız ayrıdır. Sayın Ba$kanımızın tatbikatı tüzü&ümüze sera-
pa uygundur. Yani gruplar istedikleri anda söz alırlar; bir defa alırlar, iki defa alırlar, 
üç defa alırlar. On defa alırlar.

"ahsı adına söz alan altı ki$i de, söz aldıktan sonra müzakerenin bitirilmesi 
yoluna gidemeyiz.

Vaktiyle bizim tatbikatımıza göre; oturumu idare eden ba$kanlar, gruplara bi-
rer defa söz veriyor, 6 arkada$ konu$madan gruplara ikinci defa söz vermiyordu...



Bu, $ahıslar adına konu$maya imkân verdi&i için itirazla kar$ılanan bir husus 
de&ildi. Bu itibarla, gruplar 6 arkada$ konu$tuktan sonra ikinci defa söz alabildikle-
ri için kifayet takriri geldi&inde oylanıyor ve müzakere bitiriliyordu.

Halbuki bugün Sayın Ba$kanımız, tüzü&ün metnine uygun olarak her grupa 
istedikleri zaman söz verdi. "imdi gruplar isterse tekrar söz istiyebilirler. Onun 
için, müzakerelerde grupların da söz aldı&ı zaman 6 ayı da sayıp bitirmekli&imiz 
lazımdır.

E&er gruplar sayıya dâhil de&ildir dersek yine birinci kaziyeye dönmü$ oluruz; 
müzakerenin ilâ nihaye devamına imkân veren bir görü$me $eklini ihtiyar etmi$ 
oluruz.

Sözümü bitiriyorum: Her müzakere bir kifayetle bitirilebilmelidir. Aksi halde 
müzakereler devam edip gider. Nitekim bu hale geldi, kimse kalmadı.

Kâfi arkada$ımız konu$mu$tur, sayıları altıyı kat kat geçmektedir. Hükümet 
defaatle cevap vermi$tir. Gruplar defaatle konu$mu$tur. Hükümet, $u bizim ko-
nu$malarımızdan alaca&ı ilhamı almı$tır. Kendilerini, Millet Meclisinde güvenoyu 
almaları temennisiyle, $imdi tebrik ederiz ve hu müzakere burada biter.

Te$ekkür ederim. Mâruzâtım bu kadar.

BA$KAN — Sayın Tuna, te$ekkür ederim.

Efendim, riyaset 130’ncu maddeyi Sayın Tuna’nın ifade ettikleri gibi anlama-
maktadır. Riyasetçe, 130’ncu madde de bir müzakere hakkı mevcuttur. Bu müza-
kere hakkında...

1. Gruplar konu$acak. Bilâhara üyeler konu$acak ve Hükümet namına Sayın 
Ba$bakan cevap verecek ve görü$meler bitecektir.

Talepler, bizde henüz neticelenmedi&i bir zamanda müzakerenin neticesini Ri-
yaset, 56’ncı maddenin hükmüne göre, ihtiyar etmekdir. 56’ncı maddenin hükmü, 
Yüce Millet Meclisinde de aynen mevcuttur ve fakat tatbikat ba$kadır. Bizde ise 
56’ncı maddenin tatbikatı için bir gelenek te$ekkül etmenin üzerinde bir de Heyeti 
Umumiyenin kararı istihsal edilmi$, grupların, altı sayın üyeden sayılmıyacakları 
karara iktiran etmi$tir. O sebepten dolayıdır ki, $imdi gruplar konu$mu$ ve iki sa-
yın üye konu$mu$ bulunmaktadır. Di&er dört sayın üyenin konu$ma müddetleri de 
takyidedilmi$tir. Bugüne kadar yapmı$ oldu&umuz tatbikatı 40 dakikalık bir zaman 
ayırmak suretiyle de&i$tirmemekte isabet oldu&u kanısındayım. Ancak, sayın üye-
ler 130’ncu madde için yeni bir usulün tatbiki bakımından bize bir usul önergesi 
verirler ve bunu müzakere edip oylar isek o takdirde biz Sayın Tuna’nın ifade etmi$ 
oldu&u hususa ittiba ederiz. "imdi, müsaade ederseniz; kimlerin sırada oldu&unu 
arz edeyim. Sayın Tuna, Sayın Köker, Sayın Bingöl, Sayın Sabahattin Orhon, Sayın 
Özmen, Sayın Akça, Sayın Özer, Sayın Ucuzal.

Efendim, söz alan olmadı&ına göre müzakereler bitmi$tir. Sayın Ba$bakan, söz 
ister misiniz?



BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta Milletvekili) — !lâve edece-
&im bir husus yoktur.

BA$KAN — Muhterem senatörler; üçüncü Sayın Demirel Hükümetinin prog-
ramı üzerindeki müzakereler bitmi$tir.

50’nci Birle$imi 17 Mart 1970 Salı günü saat 15.00’te toplanılmak üzere kapa-
tıyorum, efendim.

Kapanma saati: 22.35
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Güvenoylaması

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, bugün güvenoylaması yapılacaktır. Oy-
lamaya geçmeden evvel ehemmiyetli bir hususu Yüce Heyetinize arz ötmek istiyo-
rum.

Muhterem arkada$larım, bilindi&i gibi Anayasamızın 86’ncı maddesi: “Meclisler 
üye tam sayısının salt ço&unlu&uyla toplanır ve Anayasada ba$kaca bir hüküm yok-
sa toplantıya katılanların salt ço&unlu&uyla karar verir” hükmünü vaz’etmektedir.

!çtüzü&ümüzün 137’nci maddesi de; karar, lehte ve aleyhte bulunanların neti-
cesine göre taayyün eder. Müstenkif oylar yalnız müzakere nisabına dâhildir, $ek-
linde bir hüküm vaz’etmi$tir.

Bugün oylamasını yapaca&ımız hususta, Anayasamız ba$kaca bir nisap arama-
dı&ına göre, Yüce Meclisiniz salt ço&unlukla karar verecektir.

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Ba$kan, kapının önünde içeriye gi-
remiyen milletvekilleri var.

BA$KAN — Tedbirini alaca&ız beyefendi.
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — !çeriye giremiyorlar.
BA$KAN — Muhterem arkada$larım, ço&unlu&umuz vardır. Zaten oylama sı-

rasında kendili&inden yoklama yapılacak ve oyunu atma esnasında bulunamıyanla-
rın isimleri tekrar okunmak suretiyle bu arzunuz yerine gelecektir efendim.

Muhterem arkada$larım, biraz evvel ifade etti&im gibi, Anayasamızın 86’ncı 
maddesinde gösterilen nısab salt ço&unluktur. 103’üncü maddeyi tatbik etti&imize 
göre, 103’üncü maddede, Anayasamız ba$kaca bir ço&unluk, eski tabiriyle mevsuf 
ekseriyet aramamı$tır. Bugün salt ço&unlukla karar verilecektir. Ancak, bu “salt ço-
&unluk” sözünün mânası etrafında bâzı münaka$alar ve bâzı görü$ farkları ortaya 
çıkmı$tır. Bu hususları sırasiyle heyetinize arz ettikten sonra Ba$kanlı&ın görü$ünü 
de yüce heyetinize sunaca&ım.



Muhterem arkada$larım; ilk defa üçüncü !nönü Hükümetinin kurulmasına te-
kaddüm eden bir tarihte güven oylamasının nasıl bir ekseriyetle yapılması icabet-
ti&i konusunda, o gün Meclis Ba$kanlı&ınca davet edilen bilim heyeti bu yolda bir 
rapor vermi$tir. Verdi&i rapordan, meselemizle ilgili olan hükmü okuyorum:

“Heyetimiz, 86’ncı maddedeki yeter sayının nasıl hesaplanaca&ı konusunu da 
incelemi$tir. 83’üncü madde, toplantıya katılanların salt ço&unlu&uyla karar veri-
lece&ini belirtti&ine göre, Hükümete ba$langıçta güven beyan edilmi$ olması için 
üye tamsayısının yarısından a$a&ı olmamak $artiyle toplantıya katılanların yarı-
sından bir fazlasının beyaz oy kullanarak Hükümete güvenini açıklamı$ olması 
lâzımgelece&i, yani beyaz oy sayısının, kırmızı ve ye$il oy sayıları toplamından daha 
fazla olması lâzımgelece&i sonucuna oy birli&iyle ula$ılmı$tır.”

Bu cümlenin altında ve ittifaka i$tirak eden zevatın isimleri $öyle: Doç. Muam-
mer Aksoy, Nureddin Ardıço&lu, Prof. Tahsin Bekir Balta, Prof. Dr. Turan Güne$, 
Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Co$kun Kırca, Emin Paksüt, Prof. Bahri Savcı, Ord. 
Prof. Abdülhak Kemal Yörük.

Daha sonraki bir tarihte güven oylaması ile ilgili olmıyarak, fakat aynı 86’ncı 
maddenin hükmü ile ilgili bir ba$ka karar Meclisimizin Anayasa Komisyonundan 
çıkmı$tır. Meclisimizde bir idam hükmünün tasdiki ile ilgili olarak yapılmı$ olan 
açık oylamada 187 ret, 188 kabul, 9 müstenkif oy çıkmı$tır ve o gün Meclise Ba$-
kanlık eden Ba$kanvekili arkada$ımız bunu “kabul” $eklinde ilân etmi$tir. Bu ilâna 
o gün Adalet Partisi Grup Ba$kanıvekili merhum arkada$ımız Mahmut Rıza Bertan 
itiraz etmi$ ve bu $ekildeki bir oylamanın, Anayasanın 86’ncı maddesindeki “salt 
ço&unlukla karar verir” hükmünü aksettirmedi&ini behemahal beyaz oyların yarı-
dan bir fazla olması lâzımgeldi&ini beyan etmi$tir. Bunun üzerine bu itiraz Anayasa 
Komisyonunda incelenmi$ ve Anayasa Komisyonumuz $u kararı vermi$tir:

“Çekinser oyları ve çekinser oy farzedilen iptal edilmi$ oyları pe$in olarak leh-
te veya aleyhte oy farzetmemek, bunların sahiplerinin sadece lehte veya aleyhte 
oylardan hangilerinin miktarı fazla ise o istikamette Genel Kurul kararı alınmı$ ol-
masına pe$in olarak rıza ifade ettikleri kabul edilmek suretiyle karar yeter sayısına 
dâhil sayılmak yegâne yoldur. Bu anlayı$ tarzı hem Anayasamızın 86’ncı maddesi 
hükmüne, hem de Yasama Meclislerinin suhuletle çalı$masına ve ufak azınlıkların 
dahi kolaylıkla baltalama hareketlerine ba$vurmasını önlemek gayesini güden asır-
lık beynelmilel tatbikata tamamen uygun olur”

Böylelikle Anayasa Komisyonumuzun verdi&i bu karar daha evvel okudu&um 
ilim heyetinin verdi&i kararın aksine ve !çtüzü&ümüzün 137’nci maddesine uygun 
olarak verilmi$tir. Ancak, Anayasa Komisyonumuzun bu kararı verirken, Anayasa 
Komisyonu üyesi olan bâzı arkada$larımız bu karara i$tirak etmemi$ler ve muhale-
fet $erhi vermi$lerdir. Muhalefet $erhi veren arkada$larımız Kemal Ba&cıo&lu, !hsan 
Tombu$, Refet Aksoy, Abdurrahman Güler, Ömer Faruk Sanaç ve Kaya Bulut’dur. 
Bu arkada$larımızın muhalefet $erhi de, ilim Komisyonunun mütalâasına benzer 
$ekildedir ve $öyledir:



“!çtüzü&ün 137’nci maddesindeki; karar yalnız lehte ve aleyhte bulunanların 
miktarına göre taayyün eder, hükmü, Anayasamızın 86’ncı maddesine muhalif 
oldu&undan, karar nisabı hususunda Anayasamızın 86’ncı maddesine göre i$lem 
icrası zaruri ve mecburidir. Mezkûr maddede, toplantıya katılanlar ibaresi bulun-
du&una ve toplantıya katılanların salt ço&unlu&uyle karar verilece&ine, yine bu 
maddenin âmir hükmü oldu&una göre, toplantıya katılanların ki, hâdisemizde 385 
üyedir, salt ço&unlu&u olan 193 üyenin beyaz veyahut kırmızı oy kullanması halin-
de ancak oylama muamelesi nihayete erip bir karara varılmı$ olabilir. Aksi halde 
hâdisemizde oldu&u gibi, 188 üye kabul, 187 üye ret ve 9 üye çekinser oy kullanmı$ 
ve 1 pusula da bo$ çıkmı$ oldu&undan, oylama muamelesinin yenilenmesi gerekir.” 
$eklindedir.

Muhterem arkada$larım, bundan daha sonraki bir tarihte de Ba$kanlı&ımızca 
görülen lüzum üzerine Anayasa Komisyonumuza mütalâa istemek üzere gönderil-
mi$ olan bir yazıya Anayasa Komisyonumuzun ittifakla aldı&ı bir kararda da $u $e-
kilde bir mütalâa vardır:

“Anayasamızın 86’ncı maddesinin yine aynı fıkrada zikredilmi$ bulunan, top-
lantıya katılanların salt ço&unlu&u ibaresinden ise, herhangi bir kararın istihsalin-
de behemahal açık oylamaya katılanların kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlası olan 
226 olması me$ruttur Açık oylama sonucu, kabul veya ret oylarından hangisi fazla 
ise karar o $ekilde tecelli eder. Çekinser kalanlar açık oylama sonucunda kabul veya 
ret oylarından fazla olan tarafın iradesi istikametinde oylama sonucunun tecellisini 
pe$in olarak kabul etmi$ sayılırlar” $eklindedir.

Muhterem arkada$larım, bizim !çtüzü&ümüzün 137’nci maddesindeki hükme 
paralel bir hüküm de Cumhuriyet Senatosunun !çtüzü&ünde yeni kelimelerle aynen 
mevcuttur. Anayasa Mahkemesi bu hususta verdi&i bir kararda, Cumhuriyet Se-
natosu !çtüzü&ünün biraz evvel ifade etti&im maddesiyle ilgili bir karar vermi$tir. 
Bunu da okuyorum:

“Gerçekten Cumhuriyet Senatosu Tüzü&ünün açık oya ba$vurma $ekli kenar 
ba$lı&ını ta$ıyan 108’nci maddesinin 6 numaralı bendinde kararın lehte ve aleyhte 
bulunanların adedine göre belli oldu&u, çekimserlerin adedinin oy üzerinde tesir 
icra etmedi&i ve fakat sadece yeter sayıya dâhil oldukları, iptal edilmi$ oy pusu-
lalarının çekinser oyu sayılacak yeter sayıya dâhil oldukları açıklanmı$tır. !çtüzük 
böylece yalnız oy verenlerin yeter sayı hesabına katılmalarını öngörmektedir. !ç-
tüzü&ün bu hükümlerine göre, oylama sırasında toplantıda fiilen bulunsalar dahi 
oy vermiyenlerin yeter sayıya katılmaları mümkün de&ildir. E&er aksi dü$ünülmü$ 
olsa idi karar verme yeter sayısının tesbiti gibi Meclis çalı$malarının önemli bir saf-
hasına ili$kin olan bu hususun !çtüzükte açıkça belli edilmesi gerekirdi.

Muhterem arkada$larım, bütün bu mütalâaları okuduktan sonra Ba$kan ola-
rak kendi mütalâamı Yüce Heyetinize arz ediyorum:

Muhterem arkada$larım; Anayasanın 86’ncı maddesi âdi ekseriyet esasını ge-
tirmi$tir, meselemizle ilgili olarak. Bu, toplantıya katılanların salt ço&unlu&u ile 



karar vermektir. Toplantıya katılanların salt ço&unlu&unu da yalnız !çtüzü&ün 
137’nci maddesine göre lehte ve aleyhte bulunanların neticesi kararı tâyin edecek-
tir. Müstenkif oylar sadece müzakere nisabına dâhil edilecektir. Müstenkif oyların 
kararın neticesine razı oy telâkki edilmesi esası kabul edinmi$tir. Kendileri lehte 
veya aleyhte oy kullanma imkânına sahip iken bunu kullanmayıp müstenkif kalan 
sayın üyeler, kararın tecellisine razıdırlar, ölçümüz budur.

Muhterem arkada$larım, bir hususu daha Yüce Heyetinize arz ediyorum, ilk 
defa kar$ınıza dü$ünce olarak çıkmı$ olabilir diye. “Reylerin müsavatı halinde ne 
olacaktır?” Sualinin cevabı $imdiye kadar hiç dü$ünülmemi$tir. Ancak geçen sene 
Yüce Meclisinize kadar gelmi$ olan ve Anayasa Komisyonumuzdan çıkmı$ olan 
!çtüzük teklifinde, “Müsavat halinde reddedilmi$ sayılır” diye bir ibare vardı. Bu, 
sadece Anayasa Komisyonumuzun kararına iktiran etmi$ bir husustur. Madem ki 
kabulü oya sunuluyor, kabulü oya sunulan bir hususun kabul ekseriyetine iktiran 
etmemesi reddedilmi$ mânasınadır diye bir hüküm getirilmi$tir.

Ba$kan olarak biz bu hükme de katılmıyoruz. Böyle bir hal zuhur ederse oyla-
ma yenilenecektir.

Muhterem arkada$larım, oylamaya ba$lamadan evvel bir hususu daha arz et-
mek mecburiyetindeyim. Oylama zarf usulü ile mi yoksa isim okunmak suretiyle 
mi yapılsın? (A.P. sıralarından isim okunmak suretiyle yapılsın sesleri) Yine bundan 
evvel oldu&u gibi esami okunmak suretiyle yapılması gerekiyor.

Muhterem arkada$larım, bir önerge de Ba$kanlı&a intikal etti. Bu önerge, oy-
lamanın açık oylama suretiyle yapılmasını istiyor. Esasen 103’üncü maddeye göre 
açık oylama yapılması zaruri de&ildir, fakat öteden beri güven oylamaları kendili&i-
inden açık oylama suretiyle yapılmaktadır. Ancak yine bu hususu teyiden onbe$ten 
daha fazla imzalı bir önerge Ba$kanlı&a intikal etmi$ ve açık oylama yapılması tale-
beldilmi$tir. Açık oylama yapılacaktır. Esami okumak suretiyle yapılacaktır.

Muhterem arkada$larım, esami okumak suretiyle yapılan açık oylamada sayın 
milletvekillerinin oyların neticesine göre yaptıkları tezahürata, Meclisimize mü-
zakerelerimizi dinlemek üzere gelmi$ olan vatanda$ların hiçbir surette lehte veya 
aleyhte i$tirak etmemeleri gerekir. Bu hususu ehemmiyetine binaen belirtiyorum.

Ayrıca, Heyeti Umumiye salonumuzun iki tarafında bulunan dinleyicilerin, 
salonun daha serbest çalı$masını temin için dı$arıya çıkarılmaları gerekmektedir. 
Sayın !dare âmirlerinin bu hususu yerine getirmelerini ve o giri$ kapılarının iki 
tarafımda bulunan dinleyicilerin salona çıkarılmalarını rica ederim.

Muhterem arkada$larını, bu arada açık oylamanın nereden ba$lıyaca&ını tesbit 
için isim çekiyoruz: Rafet Eker, Antalya.

Efendim bir önerge var, bu rahatsız olan arkada$ımızın önceden oyunu kullan-
masını talebeden bir önerge var.

YA$AR AKAL (Samsun) — Sayın Ba$kanım, bir hususu beyan etmek istiyo-
rum efendim.



BA$KAN — Nedir, söyleyin efendim.
YA$AR AKAL (Samsun) — !ki tarafta bulunan dinleyicilerin çıkartılmaları 

için idare âmirlerine beyanda bulundunuz. Gayet haklısınız. Yalnız ço&umuzun e$-
leri burada bulunmaktadır. E$lerimizi getirdik. (Gürültüler)

BA$KAN — Beyefendi, aslolan Meclis müzakeratnın selâmetle yürütülmesi-
dir. Heyeti Umumiyede milletvekillerinin selâmetle, huzur içinde vazifelerini ya-
pabilmelerine mâni her hali zail etmek mecburiyetindeyim. Lütfen efendim, Sayın 
idare âmirleri bu vazifeyi yerine getirsinler ve dinleyicileri kulis salonlarına çıkar-
sınlar efendim.

Muhterem arkada$larım, Antalya’dan ba&lıyaca&ız. Yalnız Ba$kanlı&a bir öner-
ge verilmi$tir. Bu önergede, rahatsız bulunan ve sedye ile getirilmi$ olan arkada-
$ımızın oyunu kullanıp gitmesi istenmektedir. Bu hususu tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

Oylamaya ba$lıyoruz arkada$larım. Heyeti Umumiye salonunun iki tarafında-
ki kapı a&zında bulunan sayın dinleyicilerin lütfen, bu lütfen tâbirine ehemmiyet 
verilerek dı$arıya çıkmalarını rica ederim.

Oylamaya ba$lıyoruz efendim. Evvelâ biraz evvel aldı&ımız karar gere&ince 
Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy’a oyunu soruyorum. Sayın Aksoy?

Urfa: Necati Aksoy… Ret.

BA$KAN — Ret.

"imdi, biraz evvelki kur’aya uygun olarak oylamaya devam ediyoruz.

Antalya: Hasan Akçalıo&lu... Kabul. !hsan Ataöv... Kabul. Ömer Buyrukçu... 
Ret. Süleyman Çilo&lu... Yok. Ömer Eken... Kabul. (A.P. Sıralarından "iddetli alkı"lar) 
Rafet Eker... Kabul. Hasan Ali Gülcan... Ret.

Artvin: Sabit Osman Avcı... Kabul. Abdullah Naci Budak... Ret. Mustafa 
Rona... Kabul.

Aydın: Mehmet Çelik... Ret. Yüksel Menderes... Yok. Nahit Mente$e... Kabul. 
Kemal Ziya Öztürk... Yok. !smet Sezgin... Kabul. Fikret Turhangil... Kabul. Mustafa 
Kemal Yılmaz... Ret.

Balıkesir: Salih Zeki Altınba$... Ret. !brahim Aytaç... Kabul. Cihat Bilgehan... 
Kabul. Mithat "ükrü Çavdaro&lu... Kabul. Kemal Erdem... Kabul. Mehmet Niyazi 
Gürer... Ret. Ahmet !hsan Kırımlı... Kabul. Mehmet Nurettin Sandıkçıo&lu... Ret. 
Osman Tan... Kabul. Mevlüt Yılmaz... Yok.

Bilecik: "adi Binay... Kabul Mehmet Ergül... Ret.

Bingöl: Mehmet Sıddık Aydar... Kabul. Mehmet Bilgin... Kabul. Bitlis: Kenan 
Mümtaz Akı$ık... Ret. Zeynel Abidin !nan... Kabul.

Bolu: Nihat Bayramo&lu... Kabul. Halil !brahim Cop... Kabul. Ahmet Çakmak... 
Kabul. Kemal Demir... Ret. Mehmet "ükrü Kıykıo&lu... Kabul.



Burdur: Ahmet Mukadder Çilo&lu... Kabul. Mehmet Özbey... Kabul. Nadir Ya-
vuzkan... Ret.

Bursa: Nail Atlı... Ret, Sadrettin Çanga... Ret. Ahmet Dallı... Kabul, Cemal 
Külâhlı... Kabul. Barlas Küntay... Kabul, Ertu&rul Mat... Yok. !brahim Öktem... Ret. 
Kasım Önadım... Kabul. Mustafa Tayyar... Kabul. Mehmet Turgut... Yok. Ahmet 
Türkel... Kabul.

Çanakkale: Kemal Ba&cıo&lu... Kabul. Mustafa Çalıko&lu... Ret. Zekiye Gül-
sen... Kabul. Mesut Hulki Önür... Kabul Refet Sezgin... Kabul.

Çankırı: Hazım Da&lı... Kabul. Nurettin Ok... Kabul Arif Tosyalıo&lu... Kabul. 
Nuri Çelik Yazıcıo&lu... Ret.

Çorum: Cahit Angın... Ret. Yakup Ça&layan... Kabul. Kemal Demirer... Kabul. 
Abdurrahman Güler... Kabul, !hsan Tombu$... Yok. Arslan Topçuba$ı... Kabul. Ali 
Naki Ulusoy... Kabul. (A.P. Sıralarından $iddetli alkı"lar)

BA$KAN — Denizli: !hhan Açıkalın... Ret. Sami Arslan ... Yok. Fuat Avcı... Ka-
bul. Mehmet Emin Durul... Kabul. Hasan Korkmazcan... Yok. Hüdai Oral... Ret. Ali 
Uslu... Kabul.

Diyarbakır: Yusuf Azizo&lu... Ret. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Hasan De&er... 
Ret. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Behzat Egilli... Kabul. Abdüllâtif Ensario&lu... Ka-
bul. Necmettin Gönenç... Kabul. Sabahattin Savcı... Kabul. Nafiz Yıldırım... Kabul.

Edirne: !lhami Ertem... Kabul. Veli Gülkan... Kabul. Mustafa Harmancıo&lu... 
Kabul. Cevat Sayın... Ret.

Elâzı#: Mehmet Aytu&... Ret, Samet Güldo&an... Yok. Hayrettin Hana&ası... 
Ret, Ömer Faruk Sanaç... Kabul. Ali Rıza Septio&lu... Kabul. 

Erzincan: Hüsamettin Atabeyli... Kabul, Hasan Çetinkaya... Ret. Sadık Perin-
çek... Kabul, Naci Yıldırım... Ret. 

Erzurum: Sabahattin Aras... Kabul, Turhan Bilgin... Kabul. Rasim Cinisli... 
Yok, Rıfkı Danı$man... Kabul. Selçuk Erverdi... Ret, Naci Gacıro&lu... Kabul. Gıya-
settin Karaca... Ret. Cevat Önder... Yok. Fethullah Ta$kesenlio&lu... Kabul.

Eski!ehir: Mehmet !smet Angı... Kabul. "evket Asbuzo&lu... Ret. Bekir Sıtkı 
Karaca$ehir... Ret, Orhan O&uz... Kabul. Seyfi Öztürk... Kabul, Mehmet "emsettin 
Sönmez... Kabul.

Gaziantep: "inasi Çolako&lu... Ret. Ali !hsan Gö&ü$... Ret, !. Hüseyin !ncio&-
lu... Ret. Mehmet Kılıç... Kabul, Erdem Ocak... Kabul. Muhittin Sayın... Ret, Meh-
met Lütfi Söylemez... Kabul.

Giresun: Mustafa Kemal Çilesiz... Ret. Nizamettin Erkmen... Kabul. Hidayet 
!pek... Kabul. Abdullah !zmen... Kabul, !brahim Kayhan Naipo&lu... Ret. Mehmet 
Emin Turgutalp... Kabul.

Gümü!ane: Necati Alp... Ret, Mustafa Karaman... Kabul. Nurettin Özdemir... 
Ret, Ekrem Saatçi... Kabul.



Hakkâri: Ahmet Zeydan... Ret. 

Hatay: Halil Akgöl... Kabul. Mehmet Aslan... Ret, Abdullah Çilli... Kabul. (A.P. 
Sıralarından alkı"lar) Talât Köseo&lu... Kabul, Hüsnü Özkan... Ret. M. Sait Re$a... 
Ret, Ali Yılmaz... Kabul.

"sparta: Hüsamettin Akmumcu... Yok. Ali !hsan Balım... Kabul. Süleyman 
Demirel... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar) Yusuf Uysal... 
Kabul.

"çel: Mazhar Arıkan... Kabul, Kadir Çetin... Kabul. Celâl Kargılı... Ret, Cavit 
Okyayuz... Kabul. Turhan Özgüner... Ret, Hilmi Türkmen... Yok. Çetin Yılmaz... 
Ret.

"stanbul: !brahim Abak... Yok. !smail Arar... Ret. Mehmet Ali Aybar... Ret, 
Sadettin Bilgiç... Yok. !lhan (Egemen) Darendelio&lu... Yok, E$ref Derinçay... Ret. 
Hüseyin Dolun... Ret. !brahim Elmalı... Ret. Tekin Erer... Kabul. Nuri Ero&an... Ka-
bul. Bahir Ersoy... Ret. Orhan Eyübo&lu... Reft. Orhan Cemal Fersoy... Kabul. Ha-
san Güngör... Kabul. Mustafa Fevzi Güngör... Kabul. (A.P. Sıralarından Bravo sesleri, 
alkı"lar) Orhan Kabibay... Ret. Rıza Kuas... Ret. Abdurrahman "eref Lâç... Kabul. 
(A.P. sılalarından Bravo sesleri, alkı"lar) Sezai Orkunt... Ret, Haydar Özdemir... Ret. 
Osman Özer... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) M. Kâzım Özeke... 
Ret. !lhami Sancar... Ret. Akgün Silivrili... Kabul. !smail Hakkı Tekinel... Kabul. Na-
ime !kbal Tokgöz... Kabul. Turgut Topalo&lu... Yok. Hasan Türkay... Kabul. Necdet 
U&ur... Ret. Re$it Ülker... Ret. Mehmet Yardımcı... Kabul. Lebit Yurdo&lu... Ret.

"zmir: "evket Adalan... Ret. Mustafa Akan... Kabul. "ükrü Akkan... Yok. Mu-
zaffer Fazlı Arınç... Kabul. Burhanettin Asutay... Ret. "eref Bak$ik... Ret. M. Hulusi 
Çakır... Ret. Münir Daldal... Kabul. Ali Naili Erdem... Kabul. (A.P. sıralarından “bra-
vo” sesleri, alkı"lar) !hsan Gürsan... Yok. Co$kun Karagözo&lu... Ret. Nihad Kür$ad... 
Kabul. Talât Orhon... Ret. "inasi Osma... Kabul. Kemal Önder... Ret, Akın Özde-
mir... Yok. Orhan Demir Sorguç... Kabul. Ali Naki Üner... Yok.

Kars: Lâtif Aküzüm... Kabul. !smail Hakkı Alaca... Kabul. Turgut Artaç... Ret. 
Musa Do&an... Kabul. Kemal Güven... Ret. Kemal Kaya... Kabul. Veyis Koçulu... Ka-
bul. Kemal Okyay... Ret. Osman Yeltekin... Ret.

Kastamonu: Muzaffer Akdo&anlı... Kabul. Orham Deniz... Kabul. Sabri Ker-
kin... Kabul. Mehmet Seydibeyo&lu... Ret. Mustafa Topçular... Kabul. Hasan Tosya-
lı... Ret.

Kayseri: Tufan Do&an Av$argil... Ret. "evket Do&an... Kabul. Turhan Feyzi-
o&lu... Ret. Hayrettin Nakibo&lu... Kabul. Vedat Âli Özkan... Kabul. Enver Turgut... 
Kabul. Mehmet Türkmeno&lu... Ret. Mehmet Yüceler... Ret.

Kırklareli: Beyti Arda... Ret. Mehmet Atagün... Kabul. Feyzulah Çarıkçı... Ka-
bul. Hasan Korkut... Kabul.

Kır!ehir: Mustafa Aksoy... Ret. Cevat Ero&lu... Kabul. Mustafa Kemal Güne$... 
Kabul.



Kocaeli: Cevat Ademo&lu... Kabul. Vehbi Engiz... Yok. Nihat Erim... Ret. Sabri 
Yah$i... Kabul.

Konya: !rfan Baran... Ret. Bahri Da&da$... Yok. Necmettin. Erbakan... Ret. Se-
zai Ergun... Yok. Mustafa Kubilây !mer... Yok. !hsan Kabadayı... Ret. Necati Kalay-
cıo&lu... Yok. !brahim Etem Kılıço&lu... Yok. Sadi Koça$... Ret. Baha Müderriso&lu... 
Yok. Orhan Okay... Ret. Özer ölçmen... Yok. Tahsin Yılmaz Öztuna... Kabul. Faruk 
Sükan... Yok. Vefa Tanır... Ret. Mustafa Üstünda&... Ret.

Kütahya: Ahmet Fuat Azmio&lu... Kabul. Ali Erbek... Ret. Mesut Erez... Kabul, 
!lhan Ersoy... Kabul. Mehmet Ersoy... Yok. Kemal Kaçar... Kabul.

Malatya: Hakkı Gökçe... Ret. !smet !nönü... Ret. (C.H.P. Sıralarından alkı"lar) 
Mustafa Kaftan... Ret. Ahmet Karaaslan... Kabul. !smail Hakkı "engüler... Kabul.

Manisa: Eritu&ruıl Akça... Kabul. Veli Bakirli... Ret. Süleyman Ça&lar... Kabul. 
Mustafa Orhan Daut... Yok. Muammer Erten... Ret. C. Selçuk Gümü$pala... Kabul. 
Mustafa Ok... Ret. Hilmi Okçu... Kabul. Vehbi Sınmaz... Yok. Kâmil "ahino&lu... 
Kabul. Önol Sakar... Kabul.

Mara!: M. Nejat Çuhadar... Ret. Atillâ !mamo&lu... Kabul. Veysi Kadıo&lu... 
Kabul. Mehmet Zekeriya Kür$ad... Kabul. Mehmet Özdal... Ret. !brahim Öztürk... 
Ret. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Mardin: "evki Altında&-... Ret. Esat Kemal Aybar... Kabul. Seyfi Güne$tan... 
Yok. AbdülkadiT Kertneo&lu... Kabul. Abdülkadir Özmen... Kabul. Abdurrahim 
Türk... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Mu#la: Adnan Akarca... Yok. Mualla Akarca... Ret. Ahmet Buldanlı... Kabul. Ali 
Dö&erli... Ret. !zzet Oktay... Kabul.

Mu!: Nimet A&ao&lu... Kabul. Kasım Emre... Kabul. Nermin Neftçi... Ret.

Nev!ehir: Hüsamettin Ba$er... Kabul. Salâhattin Esato&lu... Ret. Esat Kıratlı-
o&lu... Kabul.

Ni#de: Muzaffer Naci Çerezci... Kabul. Hüseyin Avni Kavurmacıo&lu... Kabul. 
Nuri Ködamano&lu... Ret. Mevlüt Ocakçıo&lu... Ret. Haydar Özalp... Kabul.

Ordu: Ata Bodur... Yok. Cengiz Ekinci... Kabul. Memduh Ek$i... Ret. Ferda 
Güley... Ret. Hamdı Ma&den... Kabul. Kemal "ensoy... Kabul. Ata Topalo&lu... Ret. 
Orhan Vural... Ret.

Rize: Erol Yılmaz Akçal... Kabul. Hasan Basri Aibayrak... Yok. Salih Zeki Köse-
o&lu... Kabul. Sami Kumbasar... Ret.

Sakarya: Nuri Bayar... Kabul. Ya$ar Bir... Kabul. Barbaros Turgut Boztepe... 
Ret. Güngör Hun... Yok. Mustafa Vedat Önsal... Yok. Hayrettin Uysal... Ret.

Samsun: Ya$ar Akal... Ret. Talât Asal... Yok. Mustafa Boyar... Ret. Kâmran Ev-
liyao&Tu... Ret. Nihat Kale... Ret. !lyas Kılıç... Ret. Do&an Kitaplı... Kabul. Nafiz 



Yavuz Kurt... Kabul. Hüseyin Özalp... Kabul. Bahattiri Uzuno&lu... Kabul, ismet 
Yalçıner... Kabul.

Siirt: Zeki Çeliker... Kabul. Mehmet Nebil Oktay... Ret. Selâhattin Oran... Ka-
bul. Adil Ya$a... Ret.

Sinop: Hilmi Biçer... Kabul. Hilmi !$güzar... Ret. Mustafa Kaptan... Kabul. 
Tevfflk Fikret Övet... Ret,

Sivas: Enver Akova... Kabul. Vahit Bozatlı... Ret. Hüseyin Çınar... Kabul. (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Ahmet Durako&lu... Ret. Kadri Ero&an... Yok. 
Ekrem Kangal... Ret. Tevfik Koraltan... Kabul. Yusuf Ziya önder... Kabul. Mustafa 
Kemal Palao&lu... Ret. Mustafa Timisi... Ret. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, al-
kı"lar)

Tekirda#: Yılmaz Alpaslan... Ret. Nedim Karahalil... Kabul. Orhan Öztrak... 
Ret. Mustafa Sabri Sözeri... Yok.

Tokat: Hüseyin Abbas... Yok. !smet Hilmi Balcı... Kabul, !smail Hakkı Birler... 
Ret. Osman Hacıbalo&lu... Kabul. Mehmet Kazova... Kabul. Re$it Önder... Ret. Yu-
suf Ulusoy... Kabul. (A.P. Sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Trabzon: Mehmet Arslantürk... Ret. Ahmet !hsan Birincio&lu... Kabul. Necati 
Çakıro&lu... Yok. Ekrem Dikmen... Yok. Selâhattin Güven... Kabul. Cevat Küçük... 
Ret. Mehmet Ali Oksal... Kabul. Ahmet "ener... Ret. Ali Rıza Uzuner... Ret.

Tunceli: Kenan Aral... Kabul. Hüseyin Yerlipınar... Ret.

Urfa: Mehmet Aksoy... Kabul. Necati Aksoy’un biraz evvel oyunu tesbit etmi$-
tik; Ret. Necmettin Cevheri... Kabul. Mehmet Ali Göklü... Kabul. Bahri Karakeçili... 
Kabul. Vehbi Melik... Ret.

U!ak: Orhan Dengiz... Kabul. Adil Turan... Ret. Fahri U&rasızo&lu... Kabul.

Van: Mehmet Emin Erdinç... Ret. Kinyas Kartal... Kabul. Fuat Türko&lu... Ka-
bul Mehmet Salih Yıldız... Ret.

Yozgat: !smail Hakkı Akdo&an... Kabul. Abdullah Ba$türk... Ret, !smet Kapı-
sız... Ret. Turgut Nizamo&lu... Kabul. Ahmet Celâl Sungur... Ret. Ne$et Tanrıda&... 
Kabul.

Zonguldak: Fuat Ak... Kabul. Ahmet Nihat Akın... Kabul. Hüseyin Baytürk... 
Ret, Bülent Ecevit... Ret. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Fevzi Fırat... Kabul. (A.P. sı-
ralarından “bravo” sesleri) Ahmet Güner... Ret. Cahit Karaka$... Kabul. Sadık Tekin 
Müftıüo&lu... Kabul (A.P. sıralarından “bravo” sesleri) Kevni Nedimo&lu... Kabul.

Adana: Cevdet Akçalı... Kabul, Fazıl Güleç... Ret. Ali Rıza Güllü... Ret, Salâhattin 
Kılıç... Kabul. Melih Kemal Küçüktepepınar... Ret, Ali Cavit Oral... Kabul. Emir Pos-
tacı... Ret, Kemal Satır... Ret, Ahmet Topalo&lu... Kabul. Turgut Topalo&lu... Ret, 
Alpaslan Türke$... Ret, Hüsamettin Uslu... Kabul. "evket Yılmaz... Kabul.



Adıyaman: Mehmet Zeki Adıyaman... Kabul. Kâmil Kırıko&lu... Ret. Avni Tu-
ranlı... Kabul. Yusuf Ziya Yılmaz... Ret.

Afyonkarahisar: Rıza Çerçel... Kabul. Hasan Dinçer... Kabul. "evki Güler... 
Kabul. Hamdi Hamamcıo&lu... Ret. Süleyman Mutlu... Ret. Ali !hsan Ulubah$i... Ka-
bul. Kâzım Uysal... Kabul.

A#rı: Abdülkerim Bayazıt... Ret. Nevzat Güngör... Kabul. Kasım Küfrevi... Ka-
bul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Amasya: Yavuz Acar... Kabul. Salih Aygün... Kabul. Vehbi Me$hur... Ret. Kâzım 
Ulusoy... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Ankara: Orhan Alp... Kabul. Kemal Ataman... Ret. O&uz Aygün... Kabul. Hü-
seyin Balan... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) Orhan Birgit... Ret. 
Sinan Bosna... Kabul. Osman Bölükba$ı... Ret. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri) 
Musa Kâzım Co$kun... Kabul, !brahim Cüceo&lu... Ret. Orhan Eren... Kabul. (A.P. sı-
ralarından “bravo” sesleri) !brahim Sıtkı Hatipo&lu... Ret. Ahmet Sakıp Hiçerimez... 
Ret. Mustafa Maden... Kabul. "inasi Özdeno&lu... Ret. Emin Paksüt... Ret. Osman 
So&ukpınar... Ret. Turgut Toker... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) 
Suna Tural... Ret. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Yusuf Ziya Ya&cı... Ret. Aydın Yalçın... 
Kabul. Ferhat Nuri Yıldırım... Kabul. "erafettin Yıldırım... Kabul. Mustafa Kemal 
Yılmaz... Kabul. Cengizhan Yorulmaz... Ret.

BA$KAN — Muhterem arkada$larım, oylama sırasında Mecliste bulunmıyan 
arkada$larımın isimlerini bir kere daha ve Adana’dan ba$lamak üzere okuyorum.

Antalya: Süleyman Çilo&lu... Yok. 

Aydın: Yüksel Menderes... Yok. 

BA$KAN — Yüksel Menderes... Yok. Kemal Ziya Öztürk... Yok. Mevlüt Yıl-
maz... Yok. Ertu&rul Mat... Kabul. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri alkı"lar) Mehmet 
Turgut... Yok. !hsan Tombu$... Yok. Hasan Korkmazcan... Yok. Sami Arslan... Yok. 
Samet Gündo&an... Yok. Rasim Cinisli... Yok. Cevat Önder... Yok. Hüsamettin Ak-
mumcu... Yok. Hilmi Türkmen... Yok. Sadettin Bilgiç... Yok. !brahim Abak... Yok. 
!lhan Darendelio&lu... Yok. Turgut Topalo&lu... Yok. "ükrü Akkan... Yok. !hsan Gür-
san... Yok. Akın Özdemir... Kabul. Ali Naki Üner... Yok. Vehbi Engiz... Yok. Bahri 
Da&da$... Yok. Sezai Ergun... Yok. Mustafa Kubilây !mer... Yok. Necati Kalaycıo&-
lu... Yok. !brahim Etem Kılıço&lu... Yok. Baha Müderriso&lu... Yok. Özer Ölçmen... 
Yok. Faruk Sükan... Yok. Mehmet Ersoy... Yok. Mustafa Orhan Daut... Yok. Vehbi 
Sınmaz... Yok. Seyfi Güne$tan... Yok. Adnan Akarca... Yok. Hasan Basri Albayrak... 
Yok. Ata Bodur... Yok. Güngör Hun... Yok. Mustafa Vedat Önsal... Yok. Talât Asal... 
Yok. Kadri Ero&an... Yok. Mustafa Sabri Sözeri... Yok. Hüseyin Abbas... Yok. Necati 
Çakıro&lu... Yok. Ekrem Dikmen... Yok.

BA$KAN— Oylama i$lemi bitmi$tir. Oylama neticesini arz ediyorum.

Ba$bakan Süleyman Demirel tarafından te$kil olunan Bakanlar Kurulu hak-
kındaki Anayasanın 103’ncü maddesi gere&ince güven oylamasının sonucu:



Oylamaya 404 arkada$ımız i$tirak etmi$, 232 arkada$ımız kabul, (A.P. Sırala-
rından sürekli alkı"lar, Bravo sesleri) 172 arkada$ımız ret oyu kullanmı$tır.

Hükümet, Meclisimizce güvenoyuna mazhar kılınmı$tır. Hayırlar ve ba$arılar 
temenni ederim.

Te$ekkür sadedinde Sayın Ba$bakan söz istiyor. Buyurun Sayın Ba$bakan. (A.P. 
sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta) — Sayın Ba$kan, Yüce Mecli-
sin de&erli üyeleri; hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkı"lar)

!zhar buyurdu&unuz güven ve teveccühten dolayı Yüce Meclisin sayın üyeleri-
ne $ükranlarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Aziz milletimizin hürriyet içerisinde refah ve saadete kavu$turulması ve gü-
zel yurdumuzun bir sınır ta$ından bir sınır ta$ına kadar imar ve in$a edilmesi için 
giri$mi$ bulundu&umuz gayretlere sizlerden aldı&ımız güven ve teveccüh ile $evki-
mizden hiçbir $ey kaybetmeden devam edece&iz. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Aziz milletimize, onun iradesinin temsilcisi olan Yüce meclislere lâyik olmak 
için bütün gücümüzle çalı$aca&ız.

Cenabı Hakkın, milletimize, memleketimize onun hizmetinde olanlara yar-
dımcı olmasını niyaz ediyor, hepinize $ükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sa-
&olun, varolun. (A.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar)

Kapanma Saati: 11.20



Ba!bakan Süleyman Demirel tarafından te!kil olunan Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 103’üncü maddesi gere#ince güven oylaması sonucu

(Güvenoyu sa#lanmı!tır)

Program: 09.03.1970
Güvenoylaması: 15.03.1970
Üye sayısı: 450
Oy verenler: 404
Kabul edenler: 232
Reddedenler: 172
Çekinserler: 0
Oya katılmıyanlar: 45
Açık üyelikler: 1

(Kabul edenler)
ADANA 
Cevdet Akçalı, M. Salâhattin Kılıç, Ali Cavit Oral, Ahmet Topalo&lu, 
Hüsamettin Uslu, "evket Yılmaz

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman, Ali Avni Turanlı

AFYON KARAH"SAR 
Mehmet Rıza Çerçel, Hasan Dinçer, "evki Güler, Ali !hsan Ulubah$i, Kâzım 
Uysal

A%RI 
Nevzat Güngör, Kasım Küfrevi

AMASYA 
Yavuz Acar, Salih Aygün, Kâzım Ulusoy

ANKARA 
Orhan Alp, O&uz Aygün, Hüseyin Balan, Sinan Bosna, Musa Kâzım Co$kun, 
Orhan Eren, Mustafa Maden, H. Turgut Toker Aydın Yalçın, Ferhat Nuri 
Yıldırım, "erafettin Yıldırım, Mustafa Kemal Yılmaz

ANTALYA 
Hasan Akçalıo&lu, !hsan Ataöv, Ömer Eken, Rafet Eker

ARTV"N 
Sabit Osman Avcı, Mustafa Rona

AYDIN 
Nahit Mente$e, !smet Sezgin, F. Kayaalp Turhangil



BALIKES"R 
!brahim Aytaç, Cihat Bilgehan, M. "ükrü Çavdaro&lu, Kemal Erdem Ahmet 
!hsan Kırımlı, Osman Tarı

B"LEC"K 
"adi Binay

B"NGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar, Mehmet Bilgin

B"TL"S 
Zeynel Abidin !nan

BOLU 
Nihat Bayramo&lu, Halil !brahim Cop, Ahmet Çakmak, M. "ükrü Kiykıo&lu

BURDUR 
A. Mukadder Çilo&lu, Mehmet Özbey

BURSA 
Ahmet Dallı, Cemal Külâhlı, Barlas Küntay, Ertu&rul Mat, Kasım Önadım, 
Mustafa Tayyar, Ahmet Türkel

ÇANAKKALE 
Kemal Ba&cıo&lu, Zekiye Gülsen, Mesut Hulki Önür, Refet Sezgin

ÇANKIRI 
Hazım Da&lı, Nurettin Ok, Arif Tosyalıo&lu

ÇORUM 
Yakup Ça&layan, Kemal Demirer, Abdurrahman Güler, Arslan Topçuba$ı, Ali 
Naki Ulusoy

DEN"ZL" 
Fuat Avcı, Mehmet Emin Durul, Ali Uslu

D"YARBAKIR 
Behzat E&ildi, Abdüllâtif Ensario&lu, Necmettin Gönenç, Sabahattin Savcı, 
Nafiz Yıldırım

ED"RNE 
!lhami Ertem, Veli Gülkan, Mustafa Harmancıo&lu

ELAZI% 
Ömer Faruk Sanaç, Ali Rıza Septio&lu

ERZ"NCAN 
Hüsamettin Atabeyli, Sadık Perinçek

ERZURUM 
Sabahattin Aras, Turhan Bilgin, Rıfkı Danı$man, Naci Gacıro&lu,

Fethullah Ta$kesenlio&lu



ESK"$EH"R 
Mehmet !smet Angı, Orhan O&uz, Seyfi Öztürk, M. "emsettin Sönmez

GAZ"ANTEP 
Mehmet Kılıç, Erdem Ocak, Mehmet Lütfi Söylemez

G"RESUN 
Nizamettin Erkmen, Hidayet !pek, Abdullah !zmen, M. Emin Turgutalp

GÜMÜ$ANE 
Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi

HATAY 
Halil Akgöl, Abdullah Çilli, Talât Köseo&lu, Ali Yılmaz

"SPARTA 
Ali !hsan Balım, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal

"ÇEL 
Mazhar Arıkan, Kadir Çetin, Hasan Cavit Okyayuz

"STANBUL 
Tekin Erer, Nuri Ero&an, Orhan Cemal Fersoy, Hasan Güngör, Mustafa Fevzi 
Güngör, A. "eref Lâç, Osman Özer, Akgün Silivrili, !smail Hakkı Tekinel, 
Naime !kbal Tokgöz, Hasan Türkay, Mehmet Yardımcı

"ZM"R 
Mustafa Akan, Muzaffer Fazlı Arınç, Münir Daldal Ali Naili Erdem, Nihad 
Kür$ad, "inasi Osma, Akın Özdemir, Orhan Demir Sorguç

KARS 
Lâtif Aküzüm, !smail Hakkı Alaca, Musa Do&an, Kemal Kaya, Veyis Koçulu

KASTAMONU 
Muzaffer Akdo&anlı, Ali Orhan Deniz, Sabri Keskin, Mustafa Topçular

KAYSER" 
M. "evket Do&an, Hayrettin Nakibo&lu, Vedat Ali Özkan, Enver Turgut

KIRKLAREL" 
Mehmet Atagün, Feyzullah Çarıkçı, Hasan Korkut

KIR$EH"R 
Cevat Ero&lu, Mustafa Kemal Güne$

KOCAEL" 
Cevat Ademo&lu, Sabri Yah$i

KONYA 
Tahsin Yılmaz Öztuna

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmio&lu, Mesut Erez, !lhan Ersoy, Kemal Kaçar



MALATYA 
Ahmet Karaaslan, !smail Hakkı "engüler

MAN"SA 
Ertu&rul Akça, Süleyman Ça&lar, C. Selçuk Gümü$pala, Hilmi Okçu, Kâmil 
"ahino&lu, Önol "akar

MARA$ 
Atillâ !mamo&lu, Veysi Kadıo&lu, M. Zekeriya Kür$at

MARD"N 
Esat Kemal Aybar, Abdulkadir Kermoo&lu, Abdulkadir Özmen, Abdurrahim 
Türk

MU%LA 
Ahmet Buldanlı, !zzet Oktay

MU$ 
Nimet A&ao&lu, Kasım Emre

NEV$EH"R 
Hüsamettin Ba$er, Esat Kıratlıo&lu

N"%DE 
M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurmacıo&lu, Haydar Özalp

ORDU 
Cengiz Ekinci, Hamdi Ma&den, Kemal "ensoy

R"ZE 
Erol Yılmaz Akçal, Salih Zeki Köseo&lu

SAKARYA 
Nuri Bayar, Ya$ar Bir

SAMSUN 
Do&an Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Hüseyin Özalp, Bahattin Uzuno&lu, !smet 
Yalçıner

S""RT 
Zeki Çeliker, Selâhattin Oran

S"NOP 
Hilmi Biçer, Mustafa Kaptan

S"VAS 
Enver Akova, Hüseyin Çınar, Tevfik Koraltan, Yusuf Ziya Önder

TEK"RDA% 
Nedim Karahalil

TOKAT 
!smet Hilmi Balcı, Osman Hacıbalo&lu, Mehmet Kazova, Yusuf Ulusoy



TRABZON 
Ahmet !hsan Birincio&lu, Selâhattin Güven, Mehmet Ali Oksal

TUNCEL" 
Kenan Aral

URFA 
Mehmet Aksoy, Necmettin Cevheri, Mehmet Ali Köklü, Bahri Karakeçili

U$AK 
Orhan Dengiz, M. Fahri U&rasızo&lu

VAN 
Kinyas Kartal, Fuat Türko&lu

YOZGAT 
!smail Hakkı Akdo&an, Turgut Nizamo&lu, Ne$et Tanrıda&

ZONGULDAK 
Fuat Ak, Ahmet Nihat Akın, Fevzi Fırat, Cahit Karaka$, S. Tekin Müftüo&lu, 
Kevni Nedimo&lu

(Reddedenler)
ADANA 
Fazıl Güleç, Ali Rıza Güllü, Melih Kemal Küçüktepepınar, Emir H. Postacı, 
Kemal Satır, Turgut Topalo&lu, Alpaslan Türke$

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıko&lu, Yusuf Ziya Yılmaz

AFYON KARAH"SAR 
Hamdi Hamamcıo&lu, Süleyman Mutlu

A%RI 
Abdülkerim Bayazıt

AMASYA 
Vehbi Me$hur

ANKARA 
Kemal Ataman, Orhan Birgit, Osman Bölükba$ı, !brahim Cüceo&lu, !. Sıtkı 
Hatipo&lu, A. Sakıp Hiçerimez, "inasi Özdeno&lu, Emin Paksüt, Osman 
So&ukpınar, Suna Tural, Yusuf Ziya Ya&cı, Cengizhan Yorulmaz

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu, Hasan Ali Gülcan

ARTV"N 
Abdullah Naci Budak

AYDIN 
Mehmet Çelik, M. Kemal Yılmaz



BALIKES"R 
Salih Zeki Altınba$, Mehmet Niyazi Gürer, Mehmet Nurettin Sandıkçıo&lu

B"LEC"K 
Mehmet Ergül

B"TL"S 
Kenan Mümtaz Akı$ık

BOLU 
Kemal Demir

BURDUR 
Nadir Yavuzkan

BURSA 
Nail Atlı, Sadrettin Çanga, !brahim Öktem

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıko&lu

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıo&lu

ÇORUM 
Cahit Angın

DEN"ZL" 
!lhan Açıkalın, Hüdai Oral

D"YARBAKIR 
Yusuf Azizo&lu, Hasan De&er

ED"RNE 
Cevat Sayın

ELÂZI% 
Mehmet Aytu&, Hayrettin Hana&ası

ERZ"NCAN 
Hasan Çetinkaya, Naci Yıldırım

ERZURUM 
Selçuk Erverdi, Gıyasettin Karaca

ESK"$EH"R 
"evket Asbuzo&lu, B. Sıtkı Karaca$ehir

GAZ"ANTEP 
"inasi Çolako&lu, Ali !hsan Gö&ü$, !. Hüseyin !ncio&lu, Muhittin Sayın

G"RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, !. Kayhan Naibo&lu



GÜMÜ$ANE 
Necati Alp, Nurettin Özdemir

HAKKÂR" 
Ahmet Zeydan

HATAY 
Mehmet Aslan, Hüsnü Özkan, M. Sait Re$a

"ÇEL 
Celâl Kargılı, Turhan Özgüner, Çetin Yılmaz

"STANBUL 
!smail Arar, Mehmet Ali Aybar, E$ref Derinçay, Hüseyin Dolun, !brahim 
Elmalı, Bahir Ersoy, Orhan Eyübo&lu, Orhan Kabibay Rıza Kuas, Sezai 
Orkunt, Haydar Özdemir, M. Kâzım Özeke, !lhami Sancar, Necdet U&ur, Re$it 
Ülker, Lebit Yurdo&lu

"ZM"R 
"evket Adalan, Burhanettin Asutay, "eref Bakı$ık, M. Hulusi Çakır, Co$kun 
Karagözo&lu, Talât Orhon, Kemal Önder

KARS 
Turgut Artaç, Kemal Güven, Kemal Okyay, Osman Yeltekin

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyo&lu, Hasan Tosyalı

KAYSER" 
Tufan Do&an Av$argil, Turhan Feyzio&lu, Mehmet Türkmeno&lu, Mehmet 
Yüceler

KIRKLAREL" 
Beyti Arda

KIR$EH"R 
Mustafa Aksoy

KOCAEL" 
Nihat Erim

KONYA 
!rfan Baran, Necmettin Erbakan, !hsan Kabadayı, Sadi Koça$, Orhan Okay, 
Vefa Tanır, Mustafa Üstünda&

KÜTAHYA 
Ali Erbek

MALATYA 
Hakkı Gökçe, !smet !nönü, Mustafa Kaftan

MAN"SA 
Veli Bakırlı, Muammer Erten, Mustafa Ok



MARA$ 
M. Nejat Çuhadar, Mehmet Özdal, !brahim, Öztürk

MARD"N 
"evki Altında& MU#LA Muallâ Akarca, Ali Dö&erli

MU$ 
Nermin Neftçi,

NEV$EH"R 
S. Hakkı Esato&lu

N"%DE 
M. Nuri Kodamano&lu, Mevlüt Ocakçıo&lu

ORDU 
Memduh Ek$i, Ferda Güley, Ata Topalo&lu, Orhan Vural

R"ZE 
Sami Kumbasar

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal

SAMSUN 
Ya$ar Akal, Mustafa Boyar, Kâmran Evliyao&lu, Nihat Kale, !lyas Kılıç

S""RT 
Mehmet Nebil Oktay, Âdil Ya$a

S"NOP 
Hilmi !$güzar, Tevfik Fikret Övet

S"VAS 
Vahit Bozatlı, Ahmet Durako&lu, Ekrem Kangal, M. Kemal Palao&lu, Mustafa 
Timisi

TEK"RDA% 
Yılmaz Alpaslan, Orhan Öztrak

TOKAT 
!smail Hakkı Birler, Re$it Önder

TRABZON 
Mehmet Arslantürk, Cevat Küçük, Ahmet "ener, Ali Rıza Uzuner

TUNCEL" 
Hüseyin Yenipınar

URFA 
Necati Aksoy, Vehbi Melik

U$AK 
Adil Turan



VAN 
Mehmet Emin Erdinç, Mehmet Salih Yıldız

YOZGAT 
Abdullah Ba$türk, !smet Kapısız, Ahmet Celâl Sungur

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk, Bülent Ecevit, Ahmet Güner

(Oya katılmıyanlar)
ANTALYA 
Süleyman Çilo&lu

AYDIN 
Yüksel Menderes, Kemal Ziya Öztürk

BALIKES"R 
Mevlüt Yılmaz

BURSA 
Mehmet Turgut

ÇORUM 
!hsan Tombu$

DEN"ZL" 
Sami Arslan, Hasan Korkmazcan

ELÂZI% 
Samet Güldo&an

ERZURUM 
Rasim Cinisli, Cevat Önder

"SPARTA 
Hüsamettin Akmumcu

"ÇEL 
Hilmi Türkmen

"STANBUL 
!brahim Abak, Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli (Ba$kan), !lhan (Egemen) 
Darendelio&lu, Turgut Topalo&lu

"ZM"R 
"ükrü Akkan, !hsan Gürsan, Ali Naki Üner

KOCAEL" 
Vehbi Engiz



KONYA 
Bahri Da&da$, Sezai Ergun, Mustafa Kubilay !mer, Necati Kalaycıo&lu, !. 
Ethem Kılıço&lu, Baha Müderriso&lu, Özer Ölçmen, Faruk Sükan

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy

MAN"SA 
Mustafa Orhan Daut, Vehbi Sınmaz

MARD"N 
Seyfi Güne$tan

MU%LA 
Adnan Akarca

ORDU 
Ata Bodur

R"ZE 
Hasan Basri Albayrak

SAKARYA 
Güngör Hun, M. Vedat Önsal

SAMSUN 
Talât Asal

S"VAS 
Kadri Ero&an

TEK"RDA% 
Mustafa Sabri Sözeri

TOKAT 
Hüseyin Abbas

TRABZON 
Necati Çakıro&lu, Ekrem Dikmen

(Açık üyelikler)
Malatya 1

Yekûn 1






