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A 
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nüüu IHL\MI VE pl,Al\ (*) 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planınm geri kalnuş 
bölgelerin kalkınması için getirdiği ilkelerle. bunla
rın gerçekleşme olanaklarmı Türkiye İşçi Partisi 
Meclis Grubu adına eleştirecek ve dengeli kalkınma 
sorunu üzerindeki görüşlerimi arzedeceğim. 

Plan belgesinde değişik toplumsal sorunlarımız 
için getirilen ilkelerin gerçekleşebilmesi ancak bu il
kelerin planın bütünü ve temel ekonomik görüşü ile 
tutarlı olmaları ölçüsünde mümkündür. Aksi halde, 
kalkınma ilkeleri hayata geçme olanaklarından yok
sun güzel fikirler olarak kalmaya mahkumdur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının «ekonomik 
hedefleri, genel dengeleri ve temel politikası» bölü
münün ıelkikinden �ıaşııdığı üz,ere, bu plan özel 
sektöre öncelik tanıyan, kamu yatırımları için de 
karlılık ve verimlilik ilkelerine dayanan piyasa me
kanizmasının gereklerine göre işliyecek bir temel 
ekonomik felsefeyi benimsemiştil'. 

Plan tasarısında geri kalmış bölgelerin kalkın
ması için tesbit edilen ilkelerin uygulanabilmesi ve 

beklenen hedeflere ulaşılması, bu ilkelerin planın kar
lılık ve verimlilik esasına dayanan temel ekonomik 
felsefesiyle' bağdaşır bir nitelikte olmalarına bağlı
dır. Bu sebeple, planın dengeli gelişmeyi sağlamak 
amaciyle vazetti�ilkeleri ve öngördüğü tedbirler 
( . ) İkınci Beş Yıllıl.; Kalkınma Planı (1968 - J972) tizcrinde 

T.İ.p. Mccli.c; grubu adına Di.vflrbalur Millt.'tv('kili Tank 

Ziya Ekinci'oin 27/6/1967 günü Millet Mf'cllsindc yapttğı 

konu�ımı. 
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manzumesini bu temel ekonomik görüş açısından de
ğerlendirmek suretiyle geri kalmış bölgelerin kal
kınma sorunu üzerindeki düşüncelerimi açıklıyaca
gım. 

Geri Kalmış Bölgelerin Tanımlanması : 

Böyle bir değerlendirmeye girmeden önce, geri 
kalmış bölgeler kavramı üzerinde bir açıklığa var
mak ve bu deyimden ne kastedildiğini kesinlikli be
lirtmek gerekir. Çünkü Türkiye'de geri kaimış bölge 
deyimi değişik anlamlarda kullanılınaktadır. 

Bilindiği gibi Türkiye genellikle geri kalınış, 
fakat gelişme potansiyeli olan bir ülkedir. Ama bu 
geri kalmış ülkenin bazı bölgeleri Türkiye ortalama
sına göre sosyal ve ekonomik bakımdan çok daha ge
ri kalınış bir durumdadır. Buna karşılık gelişmiş 
bölgelerde de yer yer geri kalınış mahaller, hatta bir 
ilde gelişmiş semtlerle, gelişmemiş gecekondu semt
leri vardır. Bu dengesiz gelişmeden ötürü, bazı çev
reler Türkiye'nin her tarafında gelişen yerlerle, ge
lişmemiş mihrakların varlığını gözönüne alarak geri 
kalmış bölge deyimini mahdut bölgeler için kullan
manın özel bir ayırım yapma anlamına geleceğini 
ifade etmektedirler. Nitekim İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında da bu görüşün benimsendiği gözden 
kaçmamaktadır. Plan tasarısında Türkiye'nin geliş
miş bölgeleri olarak sadece Ege Bölgesiyle, Marma
ra Bölgesinin gösterilmiş olınas! diğer bölgelerin ge
lişmemiş veya geri kalınış bölgeler olarak kabul edil
diği anlamına gelınektedir. Oysa, geri kalınışlık so
rununu sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirdiğimiz 
zaman bu görüşün temelinden "hatalı olduğu ortaya 
çıkar. 

Bir bölgenin gelişmişliği o bölgede bulunan sa- . 
nayileşmiş stratejik şehirleşme merkezlerinin bulun-
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masına bağlıdır. Çünkü sanayileşmiş stratejik şe
hirleşme merkezlerinin büyiik bir gelişme potansiye
li vardır; ve bu merkezler çevrelerini de olumlu bir 
yönde etkiliyerek çevrenin gelişmesini sağlarlar. Bu 
görüş plan tasarısında, gelişmiş bölgeler konusunda 
yapılan değerlendirme ile çelişme halinde olınasına 
rağmen, «bölgesel gelişme, şehirleşme ve yerleşme 
sorunu» bölümüsde de benimsenmiştir. O halde Tür
kiye şartlarına göre gelişmiş bir bölgede geri kal
mış bazı milırakların bulunması bu bölgeler için geri 
kalmış bölge deyimini kullanmayı gerektirmez. Bu 
deyim ancak sanayileşmiş stratejik şehirleşme mer
kezleri bulunmayan, belirgin feodal kalıntılı sosyal 
münasebetlerin hakim olduğu ve yalnız tarıma da
yanan bir ekonomik bünyeye sahip geniş cografi 
bölgeler için kullanılabilir. Bu tanımlamaya göre, Do
ğu ve Güneydoğu illerimizi kapsıyan geniş cografi 
bölgeyi Türkiye'de geri kalmış bir bölge olarak gös
terebiliriz. Bunun dışında Doğu Karadeniz ve kıs
men de Batı Trakya bölgelerini az gelişmiş bölge 
olarak saymak mümkündür. İşgal ettiği coğrafi ala
nın büyüklüğü, banndırdığı -nüfusun çokluğu ve sos
yo-ekonomik yapının geri kalmışlık derecesi gözönü
ne alındığı takdirde ülkemizde Doğu ve Güneydoğu 
illerimizi kapsıyan bölgenin öncelikle geri kalmış 
bölge olarak nitelendirilmesi gerekir. 

Doğuda kırsal hayatta Mla ortaçağ münasebet
leri yiiriirlüktedir. Tarım sektöriinde sanayileşme
den bağımsız olarak makinalı tarımın gelişmesi ve 
toprağın mahdut ellerde toplanması sonucu köylü 
nüfusu durmadan şehirlere doğru itilınektedir. Bu 

.... bölgede h� şehirleşme hareketine paralel olarak 
bir sanayi girişimi olınadığı için gizli işsizlikle birlik
te açık işsizliğin yarattığı önemli bir istihdam prob
lemi vardır. Eğitim ve Kültür alanlarında da durum 
Türkiye ortalamasının çok altındadır. 
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Boğıı Bölgesiniıı j\"lkmınası için plaııın 

getiriliği tedbirler : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı gerı kalmış 
bölgelerin kalkınmasını sağlamak amaciyle «bölge-
sel gelişme, şehirleşme ve yerleşme sorunu» bölü
münde birbiriyle ilişkili iki ilke getirmiştir. (Plan 
tasarısı sayfa : 209) 

. 

al «Bölgelerarası dengeli gelişmeyi gerçekleş-
tirmek için hizmet yatırımları bu hizmetlerden ye- :0-

tel' ölçüde yararlanamıyan kütlelere yöneltilerek bu . 

yatırımların bölgeler arası dengeli dağılımı sağlana
caktır. Az gelişmiş bölgelerin iktisadi faaliyetlerini 
arttıracak yatırımlar bu bölgelerde büyüme potan-
siyeli yüksek stratejik şehirleşme merkezlerinde yo
ğunlaştırılarak kendi kendine gelişme gücü kazanan 
ve çevresini etkiliyen gelişme noktaları elde edilecek-
tir.'» 

b) «İktisadi faaliyetleri az ·gelişmiş bölgelere 
yöneltmek için kamu yatırımlarına hirden fazla ku
ruluş üzerinde durulacak, iktisadi olma niteliğini 
kaybetmeden geri kalmış bölgelerdeki gelişme mer
kezlerinde yapılmaları tercih edilecek, bu bölgele
rin kaynaklarını geliştirici ve özel sektörün yatırım
larını bu bölgelere yöneitici bir politika izlenecektir.» 

Planda bunlardan başka. gelişme olayını nite
llyen ve politik kararlarda gözönünde bulundurul
ması zorunlu, birbiriyle balğantılı ve karşılıklı etki 
halinde olan üç unsur/u genel bir ilke getirilmiştir. 
Sanayileşme, tarımda monernleşme 've düzenli bi.r 
tarzda şehirleşme unsurlarını kapsıyan bu' ilke tasa
rıda şu "ekilde ifade olunmuştur : 

«Sanayileşme, tarımda modernleşme ve' şehir
leşme. gelişme olayının birbirinden ayrı düşünüle
mez üç unsurudur. Bu üç unsur politika kararların-
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da birlikte ele almacak, bunlardan herhangi birinin 
bağımsız olarak geliştirilmesi için çaba gösterilmesi 
kaynak israfına yol açtığından bundan kaçınılacak
tır.» (PH).n tasarısı sayfa: 209. «b bendi) 

Geri kalmış Doğu Bölgesinin kalkınması bu ted
birlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Şimdi, plamn ön
gördüğü bu hususların, özellikle sanayileşme, tarım

. da modernleşme ve şehirleşme sorunlarının Doğu
da, birlikte yürütülerek gerçekleştirilmesinin miİm
kün olup olmadığını araştıralım : 

1 - Doğuının Sanayileşme Sormili 

Bilindiği gibi geri kalmış bölgelerin' kalkınma
sı için ön planda gelen en önemli unsur sanayileşme 
sorunudur. İkinci Beş Yıllık Plfının temel ekonomik 
felsefesine göre, kamu yatırımları da özel sektör 
yatırımları gibi karlılık ve verimlilik prensiplerine 
göre yapılacaktır. Altyapı tesisleri kurulmamış, baş
ka sanayi kuruluşlarının bulunmayışı sebebiyle ye
ni yatırımlar için işbiriiği inıkftnlarının olmadığı ve 
kalifiye işçi bulmanın güç olduğu bir bölgede kamu 

• yatırımlarının yapılması kar motifine dayanan piya
sa mekanizmasının kurallarına aykırı düşecektir. 
Esasen özel sektöreü bir iktidarın yönetinıinde, ka
mu sektörü de özel sektörün hakimiyeti altmda ve 

onun' kontrolüne tabi olduğu için, kamu sektörünün 
sanayi yatırımları özel sektörün tercihlerine göre ya
pılır. .. 

Özel sektör için plan emredici olmayıp sadece 
yol gösterici olduğundan bu sektörün geri kalım., 
Doğu Bölgesinde yatırım yapması ise hiçbir zaman 
düşünülemez. Plan tasarısının «bölgesel gelişme, şe
hirleşme, yerleşme sorunu» bölümünde özel sektör 
yatırımlarının geri kalmış bölgelere yöneltilmesi 
amaciyle uygulanacak politikanın anahatları şu şe
kilde tespit edilmiştir : 



.Özel sektörün sanayi yatırımları geri kalını§ 
bölgelerde yapmaları için teşvik unsurları arttırıla
caktır. Bu amaçla özel kredi imkaııları, vergi indi
rimleri, bütün altyapının hazırlandığı düzenli sanayi 
bölgeleri ve buralarda ucuz enerji imkanları sağla
nacak, bu bölgenin geliştirme gücü olan kaynakları 
tespit edilip tanıtılacak ve bu bölgelerde yatırım ya
pacaklara rehberlik yapılacaktır.» (Plan tasarısı 
sayfa : 214) 

Teorik planda güzel görünen bu tedbirler, özel 
sektörün azami kar salğama amacı, enmiyetli ve ras
yonel çalışma arzusiyle asla bağdaşamaz. Altyapı 
yatırımları, bol ve ucuz enerji kaynağı, kalifiye iş
çisi ve sanayi geleneği olınıyan Doğu Bölgesinde alı
nacak «teşvik tedbirleri» ne olursa olsun, bu bölge
ye sanayi yatırımı yapma!> için özel sektörden tek 
bir kuruş gitmiyecektir. Kaldı ki, bizdeki özel sek
tör kısa zamanda, az sermaye ile çok para kazanma 
eiğlimine sa1ıip olduğu için yatırımlarını gelişmiş il
lerde arsa spekWasyonu, lüks konut inşaatı ve ya
bancılarla ortaklaşa yapılan montaj sanayiine yatır
maktadır. Birinci Beş Yıllık Planda da ayni tedbirle
rin öngörWrnesine rağmen özel sektör geri kalınış 
Doğu illerinde hiçbir yatırım yapmamıştır. Esasen 
özel sektörün gelişmiş illerde bile sanayi yatırımları 
yapması ancak özel teşvik tedbirleriyle miimkiindür. 

O halde mevcut koşullar içinde İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminde geri kalınış Doğu Bölgesinde, ne ka
mu sektörü, ne de özel sektör tarafından yatırım ya
pılacak ve dönem sonunda. yurt ölçüsünde yapılması 
öngörülen 111,5 milyar liralık yatırımın gerç�k!e:ı
mesinden sonra bölgeler arası dengesizlik dah'l. çok 
artacaktır. .' 

Plan tasarısında geri kalınış Doğu Bölgesinin 
sanayileşmesi için getirilen bu tedbirler yanında, 
altyapı yatırımlarının da öncelikle geri kalmış böl-
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gelere götürülmesi teorik olarak öngörülmüştür. Bu 
amaçla pUinın bölgesel gelişme bölümünde şu ilke 
getirilmiştir : «Geri kalmış bölgelerdeki stratejik şe
hirleşme merkezleri altyapı yatırımlarının yoğun
laştırılmasiyle özellikle desteklenecek ve geri kal
mış bölgelerde iktisadi olma niteliğini kaybetmeden 
yapılabilecek sanayi yatırımları bu merkezlerde 
toplanarak kendi kendine gelişme gücü kazanan ve 
çevresini etkiliyen gelişme noktaları elde edilecek
tir.» 

İlk bakışta geri kalmış bölgelerin kalkınması 
için isab�li ve tutarlı görünen bu tedbirler manzu
mesi, planın temel ekonomik felsefesiyle çatışma 
halinde olduğu için hiçbir zaman uygulaııamıyacak 
ve Doğu Bölgesi için tesbit edilen altyapı yatırımla
rı ile sanayileşme Iıedefleri gerçekleşemiyecektir. 

Özel sektörle kalkınma felsefesini benimsemiş, 
kamu yatırımlarında da piyasa mekanizmasının kar
lılık ve verimlilik kurallarına bağlı kalmayı temel 
ilke olarak kabul eden bir iktidarın altyapı yatırım
ları için yapacağı harcamaları özel sektörün tercihle
rine göre yapması zorunludur. Çünkü, gelişmiş böl
gelerili sanayi şehirlerine yapılacak özel sektör ve 
kamu yatırımları yeni altyapı ihtiyaçları doğura
caktır. Yeni sanayi yatırımları daha fazla enerji, 
daha fazla su, yeni yol ve limanlar talep edecek ve 
bunların yapılmasını zorunlu kılacaktır. Yapılmış 
olan yatrrın11arın başarısı ve iktisadi olma niteliği
ni koruyabilmek için yeni altyapı talepleri mutlaka 
karşılanacaktır. Esasen bu talepleri gerçekleştirmek 
planın ekonomik temel mantığının bir gereğidir. 
Kaldı ki, altyapı yatırımlarında da genellikle, hizme
tin niteliğine göre, karlılık ve verimlilik prensibi 
aranmaktadır. O halde geri kalmış bölgelere altyapı 
hizmetlerinin öncelikle götürülerek sanayileşmeye 
müsait bir ortam hazrrlanacağı yolundaki plan ilkesi 
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uygulama kabiliyeti olmıyan bir temenni olarak kal
maya mahkfımdur. 

Sanayileşıniş ve hızla gelişmekte olan bölgele
rin yeni altyapı taleplerinden artakalan mahdut im" 
kanlaı'ın Doğu Bölgesine gidccci!;i kabul edilse bile. 
bu yatırımlar idari hizmetleri yürü tmek için gerekli 
olan asgari hizmet alanlarına yönelecek fakat sana
yileşmeye ortam hazırlıyacak bir nitelikte olmıya
caktır. 

Doıl;u ıllerinden v;elişıniş bölgl'lere do?:rn 
sermaye akımı : 

İkinci Beş Yıllık Plitn döneminde yalnız sanayi
leşme olanaklarının Doğu Bölgesine kapalı tutulma
sı bu bölgenin geri kalması için tek etken de?:ildir. 
Bunun yanında geri kalmış bölgelerin aleyhine te
celli eden sermaye hareketlerinin de büyük çapta et
kisi olacaktır. Kar motifine tlayanan özel sektör 
cü kalkınma felsefesini benimsiyen bir planın uy
gulama dönerllinde elbetteki sermaye en iyi, en kar
lı ve en emniyetli iş alanları seçecek ve bu iş alan
larının bulunduğu bölgelerde toplanacaktır. Doıl;uda 
biriken sermaye de ayni kurala uyarak balı illerine 
akacaktır. Bütün sözde «teşvik tedbirleri» ne rağ
men bunun aksi hiçbir zaman gerçekleşmiyecektir. 
Nitekim gerek pla nsız dönem lerde, gerekse geri kal
mış bölgelerin kalkınması için ayni ilkeleri ihtiva 
eden Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
Doğuya hiçbir özel sermaye gitmediği halde ıı.ksine 
sernıayenin bu bölgeden gelişmiş illerimize doğru 
aktığını görmekteyiz. Sermayenin kutupla.�ma eğili
mi İkinci Beş Yıllık Planda da teşvik edildiğinden, 
bu plan döneminde de geri kalmış Doğu illerimize 
özel sermaye gitmiyecek fakat Doğudan gelişmiş 
Batı illerimize büyük oranda sermaye akımı olacak
tır. 

, 
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Doğuda yapılacak Imum yatırımlal'uıın niteliıl;i: 

Özel sektörcü bil' sosyo-ekonomik düzende ka
mu yatırunlarının yönünü ve niteliğini özel sektörün 
tercihleri tayin eder. Doğuda sanayi olmadığı ıçın 
özel sektörün temsilcileri büyük toprak ağalariyle 
büyük sürü sahipleridir. Bu sebeple tkinci Be� Yıl
lık Plan döneminde Doğu'da yapılacak kamu yatı
runlan tarım sektörüne yönelecek, toprak ıslahı. su
lama, gübreleme ve benzeri işlere münhasır kalacak

tır. Bugünkü sosyal dengesizliği büsbütün artıracak 
olan bu yatırımlar büyük toprak ağalarmm daha 
çok güçlenmesine ve topraklarmm değerlenmesiııe 
yol açacaktır. Bu da sosyal adaleti ve tarunda mo
dernleşmeyi gerçekleştirecek olan toprak refOl'n1UnU 
büsbütün zor1aştıracaktır. 

Planlı dönemde Doğuda yapılan kamu yaünm
larının niteliğini belirtmek bakımından 1966 yılı İcra 
proğramma göre. yapılması öngörülen yatıruniarm 
mukayeseli bir tahlili yararlı olacaktır. 1966 yılmda 
Türkiye'de tarim ve sanayi sektörlerine yatınlması 
öngörülen 2 milyar 48 milyon 113 bin liranm �� 53'ü 
tarım sektörüne. '/r 4Tsi ise imalat ve sanayi sek
törüne ayrıldığı halde, 17 Doğu ilinde 217 milyon 
95 bin liravı bulan yatırımlarm it 73'ü tarım sek
tÖrüne, ancak 'J 27\i imalfet ve sanayi sektörüne 
,,-yrılmıştır. 

Görüldüğ'ü gibi Doğu illerimizde yapılan kamu 
yatırımları Türkiye'deki genel yatırımların yönün
den ayrı bir doğrultudadır. Yani daha büyük oran- -

da tarun alanına yapılmaktadır. Birinci Beş Yıllık 

Planın bu özelliği, 1kinci Beş Yıllık Planda daha net 
bir şekilde ortaya konduğuna göre, Doğuda yapıla.
cak yatırımlar tarımsal karakterini koruyacaktır. 

Planlı dönemde bütçe açığını kapamak için yıl
lık proğramlarda kısmtılar yapılması bir gelenek 
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haline gelmiştir. Üzüntü ile işaret etmek isteriz- ki, 
bu kısıntılar genellikle Doğu illerinde öngörülen ya.
tırunlara isabet etmektedir. Ayrıca Doğuda yıllrk 
proğramların gerçekleşmesi de daima Türkiye orta
lamasının altında kalmaktadır. Doğuda yapılan ka
mu yatırımlarının gerçekleşme oranı hakkında baş
bakanlık kanaliyle Planlama TeşkiliHına yöneltti,'İi
miz soruların cevabını alamadık. Fakat gözlemler 
bunu açıkca göstermektedir. Bir örnek olmak üzere. 
Birinci Beş Yıllık Planda yer - alan Diyarbakır l'lP 
Fakültesi, Kulp Yatılı Bölge Okulu ile Ergani ilçesi
nin elektrifikasyon projesi ve benzeri kuruluşların 
bu plan döneminde gerGekle§tirilemediğini zil<rede- " 
biliriz. 

2 - Tarunda modernleşme : 

Sanayileşmeden sonra, gelişme olayının ikinci 
önemli unsuru tarırrula modernleşmedir. Tarunda 
modernleşme konusunda İkinci Be� Yıllık Planda 
öngörülen tedbirler Türkiye gerçeklerinden uzak ve 

bilimsel olına niteliğinden yoksundur. Üstelik bu 
tedbirlerin, planın temel ekonomik felsefesiyle çatış· 
ın a halinde olmasından" gerçekleşme olanakları da 
yoktur. Tarunda modernleşmenin ilk unsuru toprak 
reformu ve ikinci unsuru da tarımda tekniğin uy
gulanmasıdır. Planda toprak reformundan açıklıkla 
bahsedilmediğine göre, gelişmenin temel unsuru olan 
tarımda modernleşme sorunu da yüzüstü kalacaktır. 

Geri kalmış Doğu bölgesinde sanayileşmeye or
tam hazırlıyacak ve düzenlİ bir şehirleşmeyi gerçek
leştirınede etkili bir rol oynıyaca!< olan toprak refor
munun İkinci Beş Yıllık PHinda kasıtlı olara!< ihmal 
edilmesi Doğu bölgesini geri kalnuşlığa mahkum 
eden zihniyetin bir tescilidir. 

Bütün Türkiye'de olduğu gibi, özellikle Doğu 
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bölgesinde toprak reformunu zorunlu kılan üç önem
li faktör vardır. 

LL) Toprak refornnunu zorunlu kılan elwnoınik 
ve tekniI, sebe!Jler : 

Tanmda modernleşme, tarım sektörüne yapıla
cak girdilerin en rasyonel bir şekilde kullanılması 
ve tarımda verimliliğin arttırılmasiyle gerçekleşebi
lir. Devlet Planlama Teşkil3.tının 1963 yılı gelir da
ğılımı tahminleri üzerinde yapılan araştırma göster
mektedir ki, Türkiye'de tarımsal işletme boyları bü
yüdükçe hektar başına toprak ürünleri geliri düş
mektedir. Bir ünite toprak ürünü elde etmek ıçın 
kullanılan belli başlı girdi endeksleri devlet çiftlikle
ri için 1 iken, aile tipi çiftliklerde 1,5 - 2, büyük iş
letmelerde ise 3 - 10 arasında de�işmektedir. Şu hal
de büyük mülk sahipleri toprak faktörünü ve serma
ye faktörünü köylü aile işletmelerine nazaran çok dü
şük seviyede kullanmaktadırlar. Diğer bir deyimle, 
köylü aile işletmeleri büyük mülk sahiplerine naza
ran emeği daha verimli bir şekilde de�erlendirmek-

,. 
te ve kıt bir faktör olan sermayenin rasyonel bir 
şekilde kullanılmasını sa�lamaktadırlar. Demek olu
yor ki, bugünkü şartlarımızda büyük arazi mülkiye
ti tarımın gelişmesinde bir engel teşkil etmektedir. 
Burada tarımda modernleşmenin gerçekleşmesi için 
toprak refonnunun ekonomik ve teknii< zorunlu� 
ortaya çıkmaktadır. 

b) 'Toprak reformunu zorımlu kılan sosyal 
sebepler: 

Geri kalmış bölgelerin kalkmması için toprak 
reformu yapılmasında tarımda verimlili�in artmasiy
le birlikte büyük sosyal zorunluklar da vardır. Bi
Iindi�i gibi Do�da ağalık düzeninin ekonomik da-

. yanağı büyük toprak mülkiyetidir. Büyük toprak 
, sahipleriyle, topraksız ve az topraklı köylülerin iliş-
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kilerinde serbest iradeyi aşan ortaçağ münasebetle
ri hakimdir. Doğuda köylülerin hür ve bağımsız ola
rak davranmaları, politik alanda iradelerini serbest
çe kullanabilmeleri bu bağlı durumdan kurtulmal'i
rına, yani toprak reformunun yapılmasına bağlıdır. 
Aksi halde ağalık ve şeyhlik ilişkileri sosyal uyan
mayı ve toplumsal gelişmeyi eıı.ı:-ellemekte devam 
edecek, Doğuda şikayet konusu olan asayişsizlik ve 
dağlarda kolgezen eşkiyalık sürüp gidecektir. 

c) AdaletIi bir ı:\elir dağılunı saii;lamal( için (-0\1-
r:ık reformııııu zoruıılu kılan spbepler ': 

Toprak reformunu zorunlu kılan diğer önemli 
bir faktör de İkinci Beş Yıllık Planm çeşitli bölüm
lerinde yer alan gelir dağılışındaki adaletsizliğin dü
zeltilmesi gereğidir. Gerçekten Türkiye'de, özeJlik!e 
Doğu illerimizde gelir dağılımındaki adaletsizliği ya
ratan önemli faktör toprak dağılımıtıdaki dengesi7.
liktir. Doğu illerinde toprak mülkiyetinin dağılışın
daki dengesizliği göstermek için Köy İşleri Bakanlı
ığnca hazırlanan «Ağrı, Kars, Erzurum, Mardin, 
Muş ve Diyarbakır» illerine ait köyenvanter etüdle
rinden anlaşıldığı gibi, bu altı ilin köylerinin ortala
ma H'ü tek kşinin, 20'si bir ailenin ve Tsi de bir sü
ıalenindir. Bu altı ilin çiftçi aile yekClIlu 380.980'dir. 
Hiç toprağı olmıyan çiftçi ailesi 130.027 olup, bu il
lerde ortalama topraksız çiftçi ailesi oranı 7< 35,5'
tur. Bu topraksız köylü aileleri büyük toprak sa
hiplerinin arazilerinde tarım işçisi, ortakçı, kira, cı ve 
maraba olarak çalışmaktadırlar, 

1963 yılı gelir dağılımı tahminleri üzerinde ya
pılan araştırmaya göre, Türkiye'de üst gelir dilimi-' 
ne giren büyük mülk sahipleri tarımsal toprakların 
% 61,5'una sahiptir ve tarım sektöründeki yıllık ge
lirin 7< 46'sını almaktadırlar, Bu veriler gözönüne 
alınarak araştırmada şu sonuca varılmaktadır : «Bu 
gözlemlere dayanarak redistribütif uygulamalara 
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= (toprak reformu) gidilmediği takdirde, gelecek on 
yıllık devrede Türkiye'de gelir dağılımının şimdikin
den daha gayriadil bir şekil alacağı sonucuna vara
biliriz.» 

Bu itibarla gerçekten gelir dağılışında adaletli 
ve dengeli bir düzen kurma tasavvuru samimiyetle 
benimsenmişse, bu takdirde yapılacak ilk iş köklü 
bir toprak reformunu gerçekleştinnektir. Kaldı ki, 
toprak reformu bir anayasa emridir. AnayasamlZın 
37. nci maddesinde «Devlet, topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaciyle gereken tedbirleri alır.» denmektedir. Ana

yasanın bu açık hükmü ile birlikte, yukanda belirt
tiğimiz sosyal ve ekonomik zoruıı1uklara rağmen, 
İkinci Beş Yıllık Planda toprak reformunun açık bir 
şekilde benimsenmemiş olınası geri kalmış Doğu Böl
gesinin kalkınması için iktidann hiçbir arzu besle
mecılğini göstermektedir. 

3 ...;.. Dengeli Şehirleşme : 

Geri kalınış bölgelerin gelişmesini sağlıyacak 
üçüncü önemli faktör de dengeli bir şehirleşme ha
reketinin gerçekleşmesidir. 

Türkiye'de ve geri kalmış Doğu illerimizde şe
hirleşme hareketinin özelliğini belirtmek bakımın
dan, bizdeki hızlı şehirleşme sürecini ileri sanayi ül
kelerinin şehirleşme süreci ile karşılaştırmak gere
kir. 

Türkiye'de şehirleşme hareketi genellikle Batı 
Avrupa ülkelerinden farklı bir şekilde gelişmekte
dir. Batı ülkelerinde şehirleşmenin temel nedeni hız
lı bir sanayileşme olmuştur. Hızla sanayileşme so

nucu büYÜk.sanayi merkezleri haline gelen şehirler 
tarım sektöriinde yaşıyan nüfusu kendilerine çek
mek suretiyle sür'atle gelişmişlerdir. Sanayileşmeye 
paralel olarak tarım alanında da teknik ilerleme ol-
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muş ve makinalı tanına geçilmiştir. Tanındaki, tek
nik ilerleme de az emek gücüyle daha büyük istih
sale imkan verdiğinden sanayileşmenin çekici ·etkisi
ne paralel olarak bu sektörde yoksullaşan nüfusun 
şehirlere akmasına sebep olmuştur. Böylece Batı ül
kelerinde sanayileşmenin çekici etkisi yanında, ma
kinalı tarımın da itici etkisiyle birbirini tamamh- . 
yan çift etkenli bir şehirleşme hareketi görmekte
yiz. Ama, Batı Avrupa ülkelerinde şehirleşme hane
ketinin asıl temel sebebi sanayileşme ·olmuştur. Bun
dan ötürü Batıdaki şehirleşme sür'atli bir şekilde 
gelişen sanayileşmenin etkisi altında geçici sosyal 
çözülme safhalarmdan geçerek modern ve düzenli 
şehirlerin gelişmesini sağlamıttır. 

Halbuki Türkiye'de şehirleşme hareketi sanayi
leşmeden bağımsız olarak tarım sektörünün itici ve 

kovalayıcı etkisi altında gelişmektedir. Gelişmiş Ba
tı illerimizde bile sanayileşme hareketi şehirleşmeyc 
nazaran çok yavaş br tempo takip ettiğinden Türki
ye'deki şehirleşme hareketi Batı ülkelerinden farklı 
olarak devamh sosyal çözülme bölgeleri arzeden dii
zensiz ve dengesiz bir tarzda gelişmektedir. 

Geri kalmış Doğu illerinde ise, sanayileşme hiç 
olmadığından, bağımsız olarak başlıyan makinalı ta
rımla birlikte kredi ve teknik imkansızlıklarm kiiçük. 
işletmeler için yarattığı zorluklar sebebiyle, topra
ğın mahdut ellerde birikmesi sonucu giderek yoksul
laşan köylü nüfus durmadan şehirlere akmaktadıi'. 
Doğudaki şehirleşme oranı gelişmiş Batı illerimize 
nazaran daha yüksektir. 1960 - 1965 döneminde 
Marmara Bölgesinde şehirleşme oranındaki. aı tlŞ 
% 8 iken, ayni dönemde Doğu illerimizde bu oran 
'7r 25 olmuştur. Geri kalınış Doğu illerinde görülen 
bu sür'atli şehirleşme hareketi bu bölgedeki büyük 
şehirlerin etrafında devamlı çözülme alanları ya·
ratmakta ve tarım sektöründeki gizli i§Sizlik yanm-
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da şehirlerde gittikçe artan bir açık Işsizliğe sebep 
olmaktadır. İkinci Beş Yıllık Plan geri kalmış Doğu 
illerine, sanayileşme ve toprak reformuna dayanan 
tarunda modernleşme olanaklarını kapalı tuttuğu 
için planın uygulama döneminde hızla gelişecek şe
hirler bu bölgede son derece önemli sosyal problem
lerin kaynağı olacaktır. Bu dönemde istihdam soru
nu ile birlikte, devamlı çözülme alanları halinde be

liren gecekondu bölgeleri ve gittikçe yoğunlaşan ba
rınma problemi geri kalınış Doğu böıgesinin önem�i 
sorunları olarak ortaya çıkacaklardır. 

Görüldüğü gibi, geri kalınış Doğu Bölgesinin 
gelişmesi için gerekli sanayileşme, tarımda modern
leşme ve düzenli şehirleşme hareketini sağlıyacak ni
telikte olmıyan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Do
ğu bölgesinin dengeli bir şekilde kalkınma isteklerine 
bütün kapıları kapalı tutmuştur. Planın uygulama 
döneminde Doğu ile gelişmiş bölgeler arasındaki 
uçurum daha da derinleşecek ve bu bölgenin kalkın
ma sorunu büsbütün çıkmaza girecektir. Planın son 
yıllarında kamu yatırımları tamamen kısılmakta, 
buna karşılık devlet imkanları özel sektöre transfer 
ediııhek suretiyle sanayileşme sorunumuz özel sek
törün .himmetine bırakılınaktadır. 1970 - 1972 yılla
rında bu amaçla devlet hazinesinden 2 milyar 800 

milyon liranın özel sektöre aktarılması öngörülmüş
tür. Özel sektöre hakimiyet tanıyan bu politika 
planda şu şekilde ifade edilmiştir : 

. �lkinci Beş Yıllık Plan döneminde imalat sek
törü gelişiminin uzun vadede esas olarak özel sektö
re bırakılmasuı] sağlayıcı bir politika izlenecektir.» 

Bu perspektif geri kalmış Doğu Bölgesini gide
rel!: yoksullaşmaya ve bir mahrumiyet bölgesi ola
rak kaderini yaşamaya mahkum etmeyi öngörmek
tedir. 
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Dengilsiz gelişmenin nedenleri ve Doğu 
sonınunun çözümü için ileri sürülen 
düşünceler : 

Bölgeler arası dengesiz gelişme özel sektörle 
kalkınma sisteminin zorunlu bir sonucudur. K1h: faJr
törünün düzenleyici rol oynadığı bir toplumda den- <ii 

gesiz gelişmeyi ortadan kaldırmak ve düzenli bir 
ı;elişme sağlamak mümkün değildir. Özel sektörle 
kalkınmayı öngören bir toplum düzeninde dengesiz 
gelişmenin gereği olarak, tarihi süreç içinde yurdun 
bir bölgesi gel'i kalmaya mahkumdur. Bu mekaniz-
ma ile birlikte bir bölgenin geri kalmasında çeşitli 
sosyolojik ve ideolojik etkenlerin de rolü vardır. Ka
ııitalist yoldan kalkınma ilkesine bağlı bütün ülke
lerde, ortalama gelişme düzeyinin gerisinde kalan, 
geri kalınış bölgelerin mevcudiyetirie rastlanmakta-
dır. Örneğin, İtalya'nın güneyi, Fransa'mn Massif 
santralleri ve Amerika'nın güney eyaletleri bu ül
kelerin geri kalınış bölgeleridir. 

Türkiye'de Doğu geri kalmış bir bölge olarak 
Osmanlı derebeylik düzeninden tevarüs etmiş ve 
özel sektörle kalkınma yöntemlerinin etkisi ile den
gesiz bir gelişme sonucu çeşitli tarihi dönemlerden 
geçerek bugünkü safhaya gelmiştir" . 

Cumhuriyet döneminde tek parti iktidarı yılla
rında uygulanan politika dengeli kalkınmayı sağlı
yacak nitelikte olmadığı gibi, üstelik Doğu'da yaşı
yan yurttaşlarımıza etnik özelliklerinden dolayı ya
pılan ayırıcı muameleler ve haksız baskılar bölgenin 
sosyo-ekonomik bakımdan daha da geri bir duruma 
düşmesine sebep olmuştur. fO 

Çok partili hayata girdiğimiz ilk yıllarda, Halk 
Partisi iktidarı Doğu'da yaşıyan vatandaşların kır
gınlıklarını bertHaf etmek için Doğu'nun geri 1,ral
mış bir bölge Qlduğunu ve bu bölgenin kalkınması 

i 
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için özel tedbirler almanın gerektiğini kabul etmiş
tir. Bu nedenle Doğu Kalkınması adı altında bütçe
ye özel fonlar konulmak suretiyle bu bölgenin kal
kmması ve mahrumiyet bölgesi olmaktan kurtul
maslllll! çareleri aranınıştır. Fakat düşünülen ted
birlerin ve bütçeye konulan tahsisatm yetersizliği 
bu davranışm samimiyetsizliğini ortaya koymakta 

. gecikmemiştir. 
. 

Demokrat Partinin on yıllık iktidarı boyunca 
da, daha çok politik nedenlerle Dogu'nun geri kaldı
ğı tem'ası işlenmekle beraber gerçek anlamda Doğu 
Kalkmması için olumlu hiçbir icraat yapılmamıştır. 
üstelik D.P. iktidarının dayanağı olan büyük toprak 
ağalarmm güçlenmesi için alınan tedbirler Doğu'
daki sosyal dengesizliği büsbütün arttırmıştır. Bu 
dönemde de resmi dilde bir mahrumiyet bölgesi ola
rak tescil edilen Doğu, devlet memurlarmın bir süre 
için çile doldurma yeri veya beğenilmiyen memurla
rm bir sürgün diyarı olarak muamele görmüştür. 

Fakat çok partili hayata girdiğimizden bu ya
na, uzun yıllar soz konusu edilmiyen Doğu Iwlkınma
sı ve dengeli gelişme problemi politik çevrelerde ol
duğu gibi, bilinı çevrelerinde de tartışma konusu 
oinluştur. Geri kalmış Doğu Bölgesinin kalkınma 
sorunu üzerinde yapılan tartışmalar bu konuda de
ğişik fikirlerin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. 

Bugün gittikçe bilinçlenen halk kitleleri, Doğu 
kalkınması konusunda politikacıları sürekli bir şe
kilde baskı altında tutarak dengeli bir gelişmeyi sağ
lamak için gayret sarfetmelerini isiemektedirler. Bu 
nedenle, genellikle mensup oldukları Iıakü" smıfla
rın çıkarları icabı özel sektörcü olan bazı Doğu'lu 
politikacılar dengeli kalkınmanın bir sistem mesele
si olduğunu düşünmeden özel sektörcü siyasal ikti
darları Doğu bölgesini ihmal etmekle suçlamakta
dırlar. Böylece hem özel sektörcü oinlak, hem de 
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özel sekwrcü iktidarların kendi temel ekonomik gö
rüşlerine uygun icraatlarını yerrnek gibi bir çelişi 
içine düşmektedirler. 

Plan müzakerelerinde de özel sek"törcü kalkınma 
ilkesine bağlı bazı konuşmacıların dengeli kalkınma: 
konusunda yaptıkları tenkitler kendi temel ekono
mik mantıklariyle tutarlı olmamıştır. Çlinkü İkinCi'· 
Beş Yıllık Kalkınma Planının dengeli kalkınmayı 
gerçekleştirecek nitelikte olmaması, Adalet Pıı.rtisin,in 
ekonomik görüşü ile çelişme halinde değildir. 

Ancak, dengeli gelişme konusunda planın geri 
kalmış bölgeler için, politik maksatlarla getirdiği' 
kalkınma ilkelerinin Adalet Partisi iktidarının özel 
sektörcü ekonomik görüşü ile tutarlı olmayışı bir 
eleştirme konusu olabilir. Aksi halde, planın niteli
ğine bakmadan ve dengeli gelişmenin temel kural
larını gözetmeden, politik nedenlerle, soYut bir kav
ram olarak Doğu kalkınmasından bahsetmek sami
miyetten uzak bir davranış olmaya mahkumdur. 

Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınması konu
sunda, özel sektörcü diğer bazı politikacılar 'da si
yasi iktidarların Doğu' da devletçi. ve gelişmiş Batı 
illerimizde özel sektörcü olması gerektiğini savun
maktadırlar. Politik amaçlarla ortaya atılan bu gö
rüşler de toplum gençeklerine ve bilim kurallarına 
aykırı düşmektedir. Çlinkü bir siyasi iktida.r sosyal 
ve ekonomik görüşlerini bütün yurt ölçüslinde ger
çekleştirmek zorundadır. Bu zorunluluk siyasi ikti
darların dayanağını teşkil eden sosyal güçlerin te
mayiilleri ve tercihleri icabıdır. Bir siyasi iktidarın 
bir bölgede özel sektörcü, bir diğer bölgede- devletçi 
olmasını istemek, eğer bir bilgisizlik eseri değilse, 
mutlaka Doğu bölgesinin fakir halkını avutmayı ön
gören bir politik oyundur. 

Özel sektörcü iktidarların sosyal ihtiyaçlara 
öncelik vermesi ve dengeJi bir geli�menin olanakla-
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. 
rım �ağlanıası beklenemez. Ancak günlimüzde gıt. 
tıkçe bılınçlenen emekçi sınıf ve tabakalarla onla

. 'rm siyasal örgütlerinin etkisi altında bu iktidarlar 
da sosyal ihtiyaçlara göre bazı tercihler yapmak zo

, rundadırlar. Bu sebeple ileri Batı ülkelerinde, den
, gesiz gelişme sonucu ortalama kalkınma düzeyinin , 'gerisinde kalan gelişmemiş bölgelerin kalkınması için 

b' azı 'çabalar sarfedildiğini görmekteyiz: İtalya'nın geri kalmış güney bölgesi için yapılan özel kalkın
ma planları, Fransa ve Amerika'da geri kalmış böl
gelerin kalkınması amaciyle yetersiz de olsa alınan 
tedbirleri, bu çabalar için birer örnek olarak göste
rebiliriz. 

Halbuki !kinci Beş Yıllık Planın hazırlanmasın
da, piyasa ekonomisinin kuralları dışında sosyal ih
tiyaçlara bir tercih tanınmamıştır. Özellikle Doğu 
bölgesinin kalkınması için bu kuralların dışında özel 
hiçbir tedbir öngörülmemiştir. Planın temel mantığı 
ile bir çelişıneye düşmeden ve onun özel sektörcü ni
teliğini bozmadan Doğu bölgesinin kalkınmasındaki 
sosyal zorunluklar gözönünde tutularak Doğu'da 
kamu sektörünün sanayi yatırımları için uzun bir 
süre karlılık ve verimlilik şartının aranmıyacağı il

'kesini plana koymak mümkiindür. Bunun yapılma
mış olması A,P. iktidarının sosyal ihtiyaçlara önce
lik verecek tarzda etkilenemediğinin bir işaretidir, 

Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınması başlı 
başına bir hedef olduğu gibi, uzun vadede sosyal ve 

� ekonomik hayatımız üzerinde de olumlu bir etki ya
pacak ve Türkiye'nin genel kalkınmasında müspet 
rol oyniyacaktır. Doğu kalkınmMI ekonoD'-il, ltay
naklarımızın harekete geçmesini, sosyal adaletin ve 
toplumumuzun sosyal yapısında ileriye doğru bün
yesel bir değişikliğin gerçekleşmesini sağ��ya�ak, 
ırkçı, turancı, faşist akımların ayırıcı ıdeOlOJilerının 
toplum hayatımızda yer etmesine engel olacaktır. 
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GerQek anlamda dengeli kalkınma ve gerçek 

Doğu kalkınmasının yolu 

Sosyal ihtiyaçlara öncelik veren kalkınma p!1l: 
nının hazırlanması bir iyi niyet işi değil, toplum yö: 
netimiyle ilgili bir sistem meselesidir. . 

Bu sebeple bölgeler arası dengesiz gelişmenin 
son bulması, g/ilri kalmış Doğu bölgesinin gelişmesi, 
Türkiye'nin Doğu'su ve Batı'sı ile kalkınmış bir ül
ke haline gelmesi, ancak insana değer veren ve halk 
yararına işliyen, sosyal ihtiyaçlara öncelik tanıyan 
toplumcu bir iktidarın yönetimi ile mümkündür. 
Anayasamızın getirdiği sosyal ve ekonomik hakla
rın toplum hayatında yaşantı haline gelmesi ve den
geli, adaletli, sür' atli kalkınmayı gerçekleştirecek 
bir kalkınma planı da ancak bu nitelikte bir iktidar 
tarafından gerçekleştirilebilir. 

Halktan yana toplumcu bir düzende, toprak re
formu yapılarak halkın bizzat işliyeceği toprağa ka
vuşması, tarımsal teknik ve kredi ile donatılması, 
devlet eliyle geri kalmış bölgelere öncelik tanımak 
suretiyle bütün altyapı yatırımlariyle birlikte sür'
atli bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ve halk 
yararına işliyen bir eğitim ve kültür seferberliği ile 
Doğu'nun kalkınması mümkündür. Esasen Doğu 
kalkınmasının bilime dayanan tek yolu da budur .. 

Geri kalını§Iığı haklı gösteren ideolojik akımlar 

Bilindiği gibi toplum hayatında her sosyo-eko
nomik altyapıınn bir de ideolojik üstyapısı vardır. 
Bu üstyapı temel ekonomik yapıya dayanmakla be

raber mütekabilen altyapıyı etkiler hatta hağımsız 
bir akım olarak toplum hayatında etkili bir rol oy

namakta devam eder. Bugün Türkiye'de Doğu böl

gesinin geri kal m ış olduğundan balısetnıek ve bunu 
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gidermek için tedbil' isternek adeta bir suç olara}< 
görülmekte hiç olmazsa bu talep sahiplerine şüphe
li gözlerle bakılmaktadır. Nitekim İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı için Sayın Başbakan Demirel 
bütçe ve plan komisyonunda yaptığı takdim konuş
masında «geri kalmış bölgelerin kalkınması bir tef
rik yapma anlamında kullanılamaz» diyerek bu hu
susa özellikle parmak basmak ihtiyacını duymuştur. 

Halbuki geri kalmış bölgelerin özellikle Doğu 
bölgesinin kalkınmasını istemek bir tefrik yapmak 
değil, aksine tarihi gelişim içinde meydana gelen 
farklı gelişmenin ortadan kalkmasını istemektir. 
Dengesiz gelişmeye karşı çıkmak, Türkiye'nin top
yekün Doğu'su ve Batısıyla gelişmiş bir ülke haline 
gelmesini ·.dilemek ülke ve millet bütünlüğüne olan 
bağlılığın en samimi bir ifadesidir. 

Hal böyle iken geri kalmış Doğu böıgesinin kal
kınmasını isternek neden tefrik yaratıcı bir davra
nış olarak nitelendirilir? Bunun anlamı, tehdit yoluy
la, özel sektörcü kalkınma felsefesinin başarısızlığını 
örtbas etmek ve meselenin tartışma konusu yapıl
masını önlemektir. Geri kalmışlığı haklı göstermek 
ve bu bozuk düzenin sür-git devamını sağlamak 
amacıyla ortaya atılan bu fikirler özel sektörcü sos
yo-ekonomik düzenin üst yapısına giren ideolojik 
görüşlerdil' . 

Asıl Doğu Bölgesinin kalkınmasına karşı çık
mak ve statükonun muhafa zasına yardımcı olmak 
bir tefrik yaratmaktır. Hele Doğu'da yaşıyan vatan
daşlarımızın etnik özelliklerinden ötürü bu bölgenin 
ınahrumiyet bölgesi olarak kalmasını haklı göster
ıneye çalışmak millet bütünlüğüne yönelen faşist 
emellerin en hainane bir örneğidir. 

Doğu Bölgesinin geri kalmışlığını haklı göste
ren, Anayasaya karşı ve millet bütünıüğünü bozucu 
ideolojik akınılar son zamanlarda daha da perva-
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slZca yayılmak istenmektedir. Bunlardan bazı örnek
ler vermek isterim : 

Aylık Ötüken dergisinin 1967 Nisan sayısında 
bir yazar Doğu'da yaşıyan vatandaşlarımlp ıçın; 
«Kürtler Türk Milletinin başını belaya sokmadan, 
kendileri de yok olmadan çekilip gitsinler. Nereye 
mi? Gözleri nereyi görür, gönülleri nereye çekerse 
oraya gitsinler. İran'a, Pakistan'a, Hindistan'a, Bar·: . 
zani'ye gitsinler. Birleşmiş Milletler'e başvurup Af· 
rika'da yurtluk istesinler. Türk ırkının aşırı sabrı 
olduğunu. fakat ayranı kabardığı zaman kağan ars-. 
lan gibi önünde durulmadığını, ırkdaşları Ermenile
re sorarak öğrensinler de akılları başlarına gelsin.» 

Yine aynı yazar aynı yazının başka bir. bölü
münde; «Çingene vatandaşlarınuZ1l1 ıslahı» ve «in
san güzeli vatandaşlar yetiştirmek için» onları Hak
kari'de yaşıyan 50 bin kürdün içine sürmeyi tavsi-
ye etmektedir. 

. 

Başka bir yazar, Milli Yol dergisinin 13'üncü 
sayısında;, «Kazak ve Kırgızların topluca ve eski 
aşiret disiplini ve göçebe hayat şartları içinde ve ta
bii daima alıştıkları gibi silahlı olarak Doğu illerİmi
zin sınır boylarına yakın bölgelerine yerleştirilmele
ri, o bölgelerin meselelerinin büyük bir kısmını kö-
k wıden haleder. .' 

• 

Hem de devlete şimdiki ardı-arkası kesilmiyen 
ve çoğu boşa giden masrafların yerine 10 para mas
rafa mal olmadan.» 

Doğuda yaşıyan vatandaşlarımızın etnik, özel
liklerini paravan yaparak ortaya atılan bu faşist fi, 
kirler aslında özel sektörcü sosyo-ekonomik düzeo. 
nin dengesiz ve adaletsiz gelişme olanaklarını . doğ
rulıyan ve Doğu bölgesinin geri kalmışlığını haklı 
göstermeye çalışan ideolojik akımlardır. 

AnayasamlZın 54 üncü maddesi kan esasına da
yanan millet anlayışını reddetmektedir. Yine Ana-
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yasaınızın 12 inci maddesi «herkes, dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşiince, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.» ilkesini ge· 
tirmek suretiyle vatandaşlar arasında etnik özellik· 

· lerinden dolayı ayırım yapmayı kesinlikle yasakla· 
mıştır. 

Anayasaımzın 3'üncü maddesi de «Türkiye dev· 
leti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür» de· 
diği halde Anayasaınızın bu hükümlerini pervasız· 

· ca. çiğniyerek kan esasına dayanan bir millet kur· 
ma özlemi içinde olan bu sapık fikirlerin toplumu. 
muzda müsaınaha ile karşılanması tehlikeli bir ge· 
lişmenin işareti sayılmak gerekir. 

. Doğu'nun geri kalmış bir bölge olduğunu ifade 
ederek Doğu kalkınması için hükümetleri göreve 
çağıran yurtsever aydınlarımız bölücülük yaptıkla· 
rı. gerekçesiyle Adalet Bakanının direktifiyle tutuk· 

· lanırken millet bütünlüğünü bozan, kanunlarımızın 
suç saydığı bu ayırıcı fikirlerin sahipleri ise hiçbir 
takibata uğramaınakta adeta teşvik görmektedirler. 

Doğu'da yaşıyan çilekeş halkımızın içinde bulun· 
dukları feci hayat şartlarını düzeltmek için ciddi bir 
çaba sarfedilmediği halde, en ağır hakaretlere ma· 
ruz kalmaları, kendi öz vatanıarından kovulmak ve 
toptan imha edilmek tehdidiyle karşı karşıya bıra· 
kılm:aları insanlık tarihinin kaydettiği en şen'i bir 
diskriminasyon politikasıdır. 

Hükumeti, Anayasaya karşı olan bu ayırıcı 
akımlar üzerinde dikkatle durmaya ve gerekli ted· 
birleri almaya davet etmeyi bir görev sayarız. 

. Bütün bu nedenlerle, Doğu bölgesinin kalkınma· 
'sı için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planına, kamu 
sektörünün sanayi yatırımlariyle altyapı yatırımla· 
rının uzun bir süre karlılığı düşünülmeden öncelikle 
bu bölgede yapılacağını belirten bir ilkenin konul· 
ması gerekmektedir. PLii.nın bütünıüğüne ve ekono· 
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mik mantığına aykm düşmiyen bu teklifimi bir 
önerge ile huzunınuza getireceğim. Önergemin tas
viplerinize mazhar olacağı temennisiyle yüce mecli
si Türkiye İşçi Partisi Grubu adına saygiyle selam
Jarun. 

İkinci Beş Yııııl, I{aıımıma Planında Doğu böl
gesinin kalkınmasını sağlıyacak değişiklik teklifi 

30.6.1967 

i\lWet i\1eclisi Ba§kaıılığına 

Plan tasarısında, yatırım projelerinin seçiminde 
iktisadi oima niteliği esas prensip olarak alınmıştır. 
Bu prensip geri kalmış bölgelere, özellikle Doğu böl
gesine, ilüisadi faa.liyetlerin götürülmesini fiilen en
gellemektedir. 

Bu engeli bir ölçüde ortadan kaldırmak için a
şağıdaki hususların planın bölgesel gelişme bölii
müne konulmasını rica ederiz. 

Saygılarunızla. 

'l'arık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 

Sadwı Aren 
İstanbul Miııetvekili 

Yahya Kanbolat 
Hatay Milletvekili 

Deği,şiklik teklifi 

Behice Boran 
Urfa Milletvekili 

Cemal Hakkı Selek 
İzmir Milletvekili 

Adil Kurtel 
Kars Milletvekili 

«İktisadi faaliyetleri geri kalmış bölgelere yö
neltmek amacıyla aılt yapı yatırımları iktisadi olına 
niteliği gözetilmeden öncelikle bu bölgelerde yapıla
caktır. 
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Sanayi ve imaJa.t alanlarında yapılacak kamu 
yatırımlarında geri kalmış bölgelere öncelik tanı
nacak ve bu bölgelerde yapılacak kamu yatırımları 
için yirmi yıl süre ile iktisadi olma niteliği aranın ı
yacaktır.» 

Değişildili öl!erp;�shıin aç!ldanınası : 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Geri kalmı� bölgelerin kalkınması için İkinci 

Beş Yıllık Planın getirdiği ilkeler ve tedbirler man
zumesi planın temel ekonomik felsefesi ile bağdaşır 
nitelikte olmadıkları için gerçekleşme olanakları 
yoktur. PUtndaki bu eksikliği karşılamak amaciyle 
bu önergeyi huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

PlalUn tümü üzerinde grubumuz adına yaptığım 
konuşmada açıkça belirttiğim gibi dengeli kalkınma
yı sağlamak ve geri kalmış bölgelerin kalkınmasını 
gerçekleştirmek bir iyi niyet işi olmaktan çok bir 
sistem meselesidir. Buna rağmen planın bağlı oldu
ğu sistemi bozmadan iyi niyetli çabalara imkan ve
recek bir ilkeyi plana koymak mümkündür. İşte ö
nergemiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plaıu özel sektöre 
öncelik tanıyan, karlılık ve verimlilik esasına daya
nan piyasa ekonomisinin kurallanna göre işliyecek 
bir temel ekonomik felsefeyi benimsemiştir. Bu te
mel kural gereğince, altyapı kuruluşları bulunmıyan, 
sanayi geleneği olmadığı için işbirliği imkalU olmı-

;> yan ve kalifiye işçi bUllUanın mümkün olmadığı geri 
kalmış Doğu bölgesinde kamu yatırımlarının yapıl
ması ınümkün olmıyacaktır. Projelerin seçilmesinde 
iktisadi olma niteliği esas prensip olarak kabııl edil
diğine göre, bu olumsuz şartları haiz Doğu bölgesin
de sanayi alalUnda hiçbir kamu yatırımı yapılamı
yacaktır. 
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Özel sektör için al�ak teşvik tedbirleri ne 
olursa olsun, bu şartlarla doğu bölgesinde yatınJn 
yapması düşünülemez. 

Geri kalmış bölgelerin kalkınması için ayni İl
keleri ihtiva eden Birinci Beş Yıllık PHının uygula
ma döneminde bütün iyi niyetlere rağmen, Doğuda 
gelişmeyi sağlıyacak sanayi merkezlerinin kurul
ması mümkün olınamıştır. Ayni nedenlerle İkinci 
Beş Yıllık Plan döneminde de geri kalın ış Doğu böl
gesinin kalkınması mümkün olmıyacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Birinci Beş 
Yıllık Plandan farklı olarak geri kalmış bölgelerin 
kalkınmasını engelliyen bir başka kural da vardır. 
Yatırım harcamalarında takip edilecek politikayı 
gösteren bu kural pHinda şu şekilde ifade olunmuş
tur : 

-

«Toplam yatırun1arın özel ve kamu kesimleri 
arasındaki dağılımı zorlayıcı bir nitelik taşımamak
tadır. Uzun vadede ekonomik kalkınma bakımmdan 
önemli olan yatırımların toplam seviyesi ve çeşitli 
sektörler arasındaki dağılımıdır. Gönüllü tasarruflar 
tahminlerden hızlı arttığı takdirde kamu yatırım ge
reği azalabilecek veya özel tasarruflarda aksi yönde 
bir eğilim belirmesi lıalinde kamu yatırımlarını ön
görülen seviyelerin üzerine çıkarmak gerekecektir.» 
(Plan tasarısı S. 52) 

Özel sektörün lüks konut iıışaatı gibi yurt ·kal, 
kınmasında etkili olmıyan alanlarda yapacağı yatı
rımlarla bu sektör için öngörülen yatırım seviyesi
nin üzerine çıkıldığı takdirde toplam yatırım hacmi
ni sabit tutmak için kamu yatırımları kısılacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plan uygulamasında görüldü
ğü gibi bütçe açığı ve benzeri mü1ahazalarla kamu 
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yatınm1anndan kısıntı yapılması veya bu yatırım
ların ertelenmesi gerektiği zaman, genellikle Doğu 

- il�rinde yapılması öngörüilen yatırımlar lasılmıŞ ve
ya ertelenmiştir. Planda yatırım harcamalanna iliş
"kin bu kuralın yeralması Doğu illerimizde öngörü
len yatırımlann kısılmasındaki uygulamaya meşru'
iyet verecektir. 

Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınmasını eı,
galliyen bu açık hükümler karşısmda, kalkınmayı 
başarmak için iyi niyetin hiçbir fonksiyonu olmıya
caktır. Bu sebeplerle, planın kendi mantığı ile çeli
şiye düşmeden geri kalmış Doğu bölgesinin kalkın
masına imkan verecek bir açıklık kazanması zonın· 
ludur. Önergemiz Planın bütünlüğünü bozmadan bu 
ihtiyacı karşılıyacak niteliktedir. Bu önerge ikı bii
!iimden müteşekkildir. 

Birinci bölümde, Doğuda sanayileşmeye ortanı 
hazırlıyacak altyapı kuruluşları için yatınmların ik
tisadi olma niteliğine bakılmadan bu yatırımların 
öncelikle geri kalmış Doğu bölgesinde yapılması ön
gÖrülmüştür. İkinci bölümde ise, Doğuda kalkınmayı 
sağlıyacak stratejik sanayileşme merkezlerinin ku
rulması amaciyle kamu sektörünün sanayi yatırun

'ları için yirmi yıl süre ile karlılık ve verimlilik şar
tının aranmaması prensibi getirilmiştir. Planın te
mel mantığı içinde Doğu kalkınmasına yardımcı ola
cak bundan başka bir yol yoktur. Aksi halde bütün 
iyi niyetlere rağmen geri kalmış Doğu bölgesinin 
kalkınması gerçeMeşemiyecek ve İkinci Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda bölgeler arası dengesizlik daha 
çok artacaktır. 
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İkinci Beş Yıllık Plilndaki büyük bir boşluğu 
dolduracak nitelikte olan bu önergemizin lehinde oy 
kullanmanızı rica eder, yüce meclisi saygıyla selam
larım. 

',* 

Yapılan oylamada A. P. grubunun oylariyle de
ğişiklik istemi red edilmiştir. Böylece plan, T.B.M.M.' 
den Doğu'nun kalkınmasına imkan vermiyecek bir 
muhteva ile çıkmış ve uygulamaya girmiştir. 
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DOGUDA fDARE ve ASA Yİş 

SORUNU 
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'. 

noGu'DA AGALıK DÜZEN! iÇiNDE i\1El\HJI{ 
VE HALK i\fflNASE�ETLERi (*) 

Silvan olaylarumı ortaya koyduğu gerçek 

29 Kasım 1965 Çarşamba günü Silvan'da, kötü 
mahalli idareye karşı binlerce kişinin katıldığı bir 
protesto gösterisi yapılmıştır. Bu olaylar iki yıldır 
devam edegelen kanunsuz ve haksız davranışlarla 
bozulan asayişin ve bunun halkta yarattığı huzur
suzluğun bir sonucu olarak meydana gelmiştir. İki 
yıldır Silvan'da faili bulunınıyan katil olayları, hır
sızlık, baskın, kız kaçırma ve ırza geçme suçları hal
In yarınından endişeye düşürecek tarzda tedirgin 
etmiştir. Bu durum idari icraattaki yolsuzluk ve par
tizaııca davranışlar ile de çekilmez bir hal almıştır. 
Olay adalete' intikal ettiğinden konunun cezai ve adli 
yönü üzerinde fikir beyan etmekten imtina ederim. 
Ancak, bu, Doğu ve Güney - Doğu illerimizin ezeli 
bir derdi olan idare ve halk münasebetlerindeki yol
suzlukların ortaya konmasına ve buna çare aranma

.sına engel değildir. Bu dava, doğrudan doğruya bu 
bölgede yaşıyan yurttaşlarımı'zın vatandaşlık hak
lariyle ilgilidir. 

Silvan olayları maalesef zannedilebileceği gibi 
tek ve yereysel bir olay değildir. Bu olaylar Doğu 
ve Güney - Doğuda devamlı olarak görülen Devlet 

(:lo L Silvan olayları üzerine. tçi�ıerj Bakanı ile Adalet Ba-

kanlarına yönelttiği sözlü soru münasebetiyle Diyarba

kır Milletvekili Tarık Ziya Ekine1'nin 12/1/1966 günü 

Millet Meellsinde yaptıg,. konuşma, 
, 
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dairelerinin çeşitli kademelerindeki yolsuzluk, baskı, 
'/atandaşa kötü muamele ve benzerlerinin su yüzüne 
;ıkmış yeni bir örneğidir, İdare ve halk münasebet
lerindeki bu elem verici bozukluğun nedeni, toplum 
yapısındaki düzensiz ve adaletsiz sosyal münasebet
lerin devlet mekanizmasındaki bir inikasıdır, 

Doğuda ağalık ve siyasi parti ilişkileriııin idare 
ve halk üzerindeki etkisi : 

Feodal münasebetlerin en koyu bir şekilde yürür- � 

lükte bulunduğu Doğu ve Güney - Doğu illerimizd� 
ağ'alar her şeye hakimdir, Bunlar ekonomik ve sos: 
yal hakimiyetlerini siyasal partilere dayanarak si
yasi nufuzla takviye etmektedirler, Siyasi nufuzla
rını, halka karşı hakimiyetlerini yürütmede ve kendi 
iç çatışmalarını çözmede bir vasıta olarak kullan
maktadırlar, Doğuda yaygın olarak yürürlükte olan 
bu sosyal münasebetler Silvan olaylariyle en belirgin 
örneğini vermiştir, 

Karekter itibariyle zayıf, gününü gün etmek ve 
siyasi yönden de makamını emniyet altında bulun
durmak özlemini taşıyan bazı memurlar kolaylıkla 
güçlü ağaların emrine girmektedirler, Artık bu me
murlarla ilgili idari ve adli meseleler ağanın buyru
ğuna göre yön almakta ve çözüm yolu bulmaktadıı', 
Zayıf karekterli bazı memurlar giderek, yeni olay
larla ağaya daha çok bağlanmakta ağa ve bazı me

. murlar yekdiğerini tamamhyan organize bir kuvvet 
haline gelmektedirler, Bu organize kuvvetin zu!mü
nü ve baskısını fakir halk çekmektedir, Bu durumda 
fukara halk, Devlet kapısındaki işi için ağanın ar<a
cılığına baş vurmak zorundadır, Ağa bu aracılıktan 
hem kendisine hem de bağ kurduğu bu zayıf me
murlara menfaat sağlar ve fukara halk o kadar bu 
kötü çarkın içine dÜ§mü§tür ki, başka bir � yolu 
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bulaınaclığından, bu kanunsuz durumu adeta tabii 
gönnektedir. Bu mekanizma sayesinde sömüriicü 
ağa sadece kendisine maddi kazanç sağlamakla kal
maz, aynı zamanda korku ile ve Devlet nüfuzu ile 
kendisine bağladığı halkın oylarını da alır. 

Siyasal partiler içinde örgütlenen bu ağalar, ka
nunsuz isteklerini yaptırabilmek için iktidarları ka
nun dışı tavizler vermeye zorlarlar. Ve giderek en 
koyu partizanca bir tutumun içine iterler. Silvan 
olaylarının bize acı bir şekilde yeniden hatırlattığı 
gibi Doğu ve Güney - Doğu illerimizdeki bu durum, 
insanlık haklarına ve Anayasamızın öngördüğü va
tandaşlık haklarına açıkça aykırıdır. Nitekim; Ana· 
yasamızın 10 uncu maddesi «Devlet kişinin teme 
hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyacak surette sı
nırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri 
kaldınr; insanın maddi ve manevi varlığının gelişme
si için gerekli şartları hazırlar.» der. 

Halkın Kurtuluş yolu : 

Göriildiiğü gibi, yukarıda belirtilen ağalığın za
rarlı nüfuz ve hakimiyetini ortadan kaldıracak kök
lü tedbirleri alınak, anayasamızın devlete yüklediği 
temel görevlerden biridir. Bu da ancak kö!clü bir 
toprak reformunun yapılınasiyle mümkiindür. Top
rak reformu sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriy
le badğaşmıyacak siyasi, iktisadi ve sosyal bütün 
engelleri kaldırmanın tek ve temel şartıdır. 

Toprak reformu topraksız köyliiyü toprağa ka
vuşturmak suretiyle ayrıca ezilen halkın iktisadi 
durumunu da düzenleyici bir rol oynar. 

Adalet Partisi iktidarından bu köklü tedbirlerin 
gerçekleştirilınesini beklemek hayaline kapılmıyoruz. 
!\ncak, anayasa vo kanunlara aykırı hareketlerin 
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dainııa karşısında olacağız. Bu yolsuzlukların sıkı bir 
şekilde takibi ve önlenmesi için bütün gücümüzle mü
cadele edeceğiz. İktidar partisi kötü yoldaki bazı me
murlann vatandaşlarla olan münasebetlerini anaya
sa çerçevesi içinde düzenlemeye mecburdur. Anaya
samızın 119'uncu maddesi «Memurlar görevlerini ye
rine getirirlerken, vatandaşlar arasında siyasi kana-. 
atlerinden dolayı herhangi bir ayırım yapamazlar.» 
der. 

Silvan olaylarının da gösterdiği gibi Doğu'da 
yaşıyan vatandaşlara siyasi kanaatlerinden ötürü 
reva görülen ayırıcı muamelelere bir an önce son 
verilmesi gerekir. 

Doğu gerçeğinin gizlenınesi : 

Sayın milıletvekilleri: bu kürsüde Doğu·nun ge
ri kalmışlığını ve kalkınma da Doğu'ya öncelik ta
nınması gerektiğini söyliyen arkadaşlarımıza cevap 
veren Bakan arkadaşlarımız «Memleketin Doğu'su 
Batı'sı yoktur; ancak geri kalmış bölgeleri vardır.» 
derken Doğunun sosyal yapısındaki bu gerçekleri 
görmemezlikten gelmişlerdir. Anadolunun başka böl
gesinde ve başka yerlerinde bu kabil sosyal münase
betler, ağaların bu kabil tahripkar tesirleri yoktur. 
Doğu'nun çilesi bunlarla da bitmez. 

Silvan olaylarında canlı örneğini gördüğümüz 
gibi Doğulu vatandaşlara dillerinden, niklarından 
ötürü de en ağır muameleler reva görülmektedir. Bu 
vatandaşlarımız devlet dairelerinde hor görülür, ha
karete maruz kalırlar. Halbuki Anayasamızın 12 inci 
maddesi «Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce. 
felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir .• der. Hükumet Doğudaki va
tandaşlarım,za bu maddenin özüne ve sözüne uygun 
bir şekilde davranılmasını salğamakla mükelleftir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
. 
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ıçtşLERt BAKANı FARUK sOKAN'IN 
CEVABı: 

Sayın Tarık Ziya Ekinci'nin kendisine has fi
kir ve görüşleri üzerinde mütalaa serdetmiyeceğim. 
YaılnlZ Yüksek Meclisin huzurunda bazı hususların 
aydınlatılmasjında fayda mÜ'lahaza ediyorum. 

Emniyet ve asayiş konusunda tilizliğimiz herhal
de Yüce Meclisin malumudur. Hükümetin başına ge
lip mesul makamı işgal ettiğimiz andan itibaren ilk 
icraatımlZ olarak Doğu ve Güney - Doğu illerimiz
deki meseleleri ve hadiseleri yerinde tetkik etmek ve 
görınek üzere daha itim at oyu aldığımlZın üçüncü 
gününde Doğu ve Güney - Doğu vilayetlerine gitti.k, 
köy köy dolaşmak suretiyle meseleleri n derinliğine 
inmeye gayret ettik. Bu memleketin çocukları olarak 
Doğu ve Güney - Doğu meselelerinin iç yüzünü zan
nederim ki, pek çok Türk münevveri tarafından ma
lum bulunmaktadır. Doğu ve Güney - Doğudaki em
niyet ve asayişi bozan hadise ve sebepler basit ve 
şüphesiz ki, polisiye tedbirlerle halledilecek kadar 
küçük değildir. Bunların köklü sosyal, ekonomik ve 
kültürel sebepleri vardır. Biz bunu gerek daha ev
velki hükümet içerisindeki vazife aldığınuz devirde 
ve gerekse İçişleri Bakanlığı devresinde bendeniz ve 
diğer arkadaşlarımiz gayet etrafh ve açıklığı ile 
Türk efkarı umumiyesine arz ettik. Yalnız bunları 
siyasi bir yatırım konusu yaparak ve hatta doktri
ner mahiyetteki muayyen meseleleri Türk efkarlU
mumiyesini bulandırıcı ve vatandaşlar arasında mil
II tesanüdü ve vahdeti bozucu istikamette yayıp is
tismar ve tahrif etmeye her halde bu memleketin 
insanları olarak günün şartları içinde hakkımız ol
madığını, olmanıas, iktiza ettiğini beyan etmeme 
müsaadenizi rica ederim. 

Diğer husus, sayın arkadaşım Doğu ve Güney 
Doğu Anadoluda adeta ağalar tagalliibUnün bütün 
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devlet idaresine hakim bulunduğunu, büyük ölçüde 
'tagallüp ve tahakkümü altında bulunduğunu beyan 
eder tarzda konuştular. Kendileri bu tarzda, idare
yi ve bazı memurları tahakküm ve tagallüp altında 
bulunduran ağa isimlerini burada vakıalarla, ve za
man göstererek beyan ederlerse memnun oluruz. 
Hükümet olarak gerekli tedbirleri almaktan geri 
kalmayız. 

Yine ayni tarzda muayyen ağaların, beylerin ve 
tagallübe giden zevatın, tahakkümüne giren memur 
isimleri verirlerse, vakıa ve hadiseleri müdellel olarak 
beyan ederlerse, hükümet olarak, gayet tabii, kanun
smıluklara tevessül edenler hakkında gerekli muame
leri yapmak üzere, bildirirlerse çok memnun olur ve 
icabını yapmaya amade bulunduğumuzu da arz ede
rım . . 

Bu münasebetle bir kere daha beyan ctmek iste
rim ki, Hükümet olarak Anayasada teminat altında 
bulundurulan temel hak ve görüşlerin muhafazası bi
zim asli vazifemizdir. Ayni tarzda müesses Devlet 
nizamını şu veya bu şekilde yıkmaya ınatuf, kanun
Iarın boşluklarından bilistifade tahrif etmeye matuf 
her türı!ü hareketin karşısında devletin bütün gücü 
ile karşılanacaktır. Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. 

sıralarından, alkışlar) 

DİYARBAIHR MiLLETVEKiLi TARıK ZiYA 
EI\iNCi'NİN içiŞLERİ BAKANINA KARŞıT CE
VABı : 

İçişleri Bakanmm itirafları : 
Sayın İç İşleri Bakanı yeniden söz alarak bazı 

hususlara temas ettiler, bu seferki konuşmalarında 
beni tam anlamiyle doğruJayıcl beyanda bulundular. 
Doğu'daki asayişi bozucu olayların yalnız zabıta ted
birleriyle düzelemiyeceğini, bunların sosyal, kültürel 
vp ekonomik tenwl sebeplere bağlı oldıığunu. bu te.. 
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mel sebepler giderilmeden ve gerçekçi tedbirler alın
madan Doğu'da zabıta vak'alarının devam edeceğini 
samimiyetle beyan ettiler. Bu samimi beyanlarından 
ötürü kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Neden Doğu sorunları bir tabu olaral, tutulur? 

Sayın Bakan konuşmalarında «zihinleri bulandı
rıcı tarzda beyanda bulunduğumu» ifade ettiler. Böy
le bir gayretim olmamıştır. Zihinleri bulandırmak 
asla hatırımızdan geçmediği gibi herşeyi de açıkça 
ifade ederiz. Ama memleketin dertlerine dokunmak 
ve bunları teşhir etmek bizim asli vazifemizdir. Ba
Zi konuları tabu haline getirerek bunlara dokunma
dan memleket meselelerinin halledilebileceğine ve 
bunlara çare bulunabileceğine inanmıyoruz ve böyle 
bir görüşe de katılmıyoruz. 

Yıllar yılı Doğu ile ilgili meselelerin bir tabu ha
linde tutulması ve bu meselelere dokunulmaması, 
bundan 30 - 40 yıl evvel yapılan şikayetlerin bugün 
de ayniyle tekrarına sebebiyet vermektedir. Eğer za
manında veya 20 - 30 sene evvelinden başlıyarak bu
güne kadar Doğu ile Batı arasındaki sosyal, ekono
mik ve kültürel farkları giderici tedbirler alınmış ol
saydı, Doğu - Batı farkı kalmaz ve eskilerin tekrarı 
mahiyetinde olan bugünkü şikayetıerimizin anlamı 
kalmazdı. 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Planda geri 
kalmış bölgelerin kalkındırılması için yatırımların 
öncelikle bu bölgelere yapılması öngörüldüğü halde, 
bugün tespit edilen kesin rakkamlar şunu göstermek
tedir: Batıda İstanbul, İzmir ve benzeri illerde fert 
başına yapılan 100 birimlik yatırıma karşılık, Doğu'
da yapılan yatırım fert başına 77 birimi geçmemek
tedir. Bu da Doğu ile Batı arasındaki ekonomik ve 
sosyal farkların gittikçe derinleşeceltini ve bu konu-
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aa cıaaı teaDır &lınmarugmı, alma yoluna gıaılmedı
ğini göstermektedir. Peki ne zaman bunlar düzelecek? 
Ne zaman bu sosyal, ekonomik ve kültürel farklar 
izale edilecek?, Ne zaman Doğu'daki vatandaş da 
kendi başına buyruk, kendi düşüncesini, kendi kana
atlerini rahatlıkla savunabilecek, kimsenin etkisi 
altında olmadan, kimseye bağlı olmadan rahatlıkla 
yaşıyabilecek, bu memleketin bütün yasalarmdan, 
Anayasanm sağladığı bütün haklardan bir yurttaş 
olarak istifade edebilmenin seviyesini ve itibarını 
kazanacaktır? Bunu sormak lazımdır ve bunu sor
mak bizim hakkımızdır. Evleviyetle temine çalışmak 
hakkımızdır. Doğu'nun bir ilinin temsilcisi olarak 
Millet Meclisinde bulunuyorum: bu itibarla bu soru
ları sormak ve bunları parlamentoya getirmek benim 
asli vazifem olduğu kanısmdayım. .Zihinleri bulan
du'mak» yolundaki ithamı şiddetle reddederim. (Sağ
dan «brava» sesleri) 

�ıilU va.hdel nasıl sa.ğlaııı!' : 

Muhterem arkadaşlar, «milli vahdeti bozucu 
tarzdaki beyanlarım. da olmamıştır. Beyanlarım a
çıktır ve zabıtlardadır. Böyle bir itham altmda tutul
muş olmayı da üzüntü ile karşıladım. 

Biz bilakis mevcut olan bir tefrikayı kaldırma 
VE: milli vahdeti sağlama yolunda mücadele ediyoruz. 
Perişanlık içinde, sefalel içinde, açlık içinde bırakılan 
ve hukukunu korumasmı bilmiyen, yasaların kendi
lerine tanıdığı haklarm ne olduğunu dahi bilmiyen, 
ağalara, beylere ve şeyhlere tabi olmak mecburiye
tinde bulunan Doğu'lu vatandaşlarm milli hudutlar 
içinde yaşıyan diğer vatandaşlarla eşit insanlık hak-
larma kavuşmaları için savaşıyoruz. Bu milli vahde- J 
lı bozmakmıdır, yoksa bunu tarsin etmek ve bunu 
kuvvetlendirmekmidir? Soral'ını. size arkadaşlarım. 
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Bakanın bu tarzdaki beyamııı da üzüııtü ile karşıla
dım. Bu konuyu tabu içinde tutma gayretlerinin bo
şuna olduğunu, bunu her vesile ile tahlil ve teşhir 
ecı.eceğimizi hatırlatmak i sterim. Bu bölgede ya.ıııyan 
vatandaşların hukukunu koruyarak. onların, yasa
ların tanıdığı bütün haklardan istifade etmesini te
min yolunda mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu bi
zim asli vazifemiz, hem Rhlaki, hem de vatan i vazife
mizdir. (A. P. sıralarındon müdahal ler) 

İdare töhmet altındanlJlIır'! 

Sayın Bakan «idareyi töhmet altında tutma gay
retlerindel1» bahsettiler. Arkadaşlar, ben idareyi ve 
memlekette namusu ile, şerefi ile çah�an değerli me
mur arkadaşlarımızı töhmet altında tutmadım. Sade
ce ve bazı memurlar kaydıııı ısrarla başından sonuna 
kadar'kullandım. Ve bundan kastım da bazı zayıf 
memurların çeşitli mülahazalarla, bu bölgede yaşıyan 
fakir halkın idare ilc aracılığını yapan kişilerin em
rine düşmüş olduklarını belirtmek olmuştur. Bu bir 
vakıadır ve buna dair delillerinlizi sır"sı geldikçe 
sayın Bakan'a arz edeceğiz, Esasen sayın Bakan İç
işleri Bakanlığı gibi bir müessesenin ba',mda bulun
makla bunla,'ı tahkik etınek, bunları tctkik etınek 
ve bunları kovalanıakla görevlidir. Ama ben de bir 
WJlletvckili olarak tesbit edeceğim delilleri ve vakı
alan kendisine fırsat buldukça arz edeceğim. 

Müesses nizariı Anay:ısa diizenidir. 
Sayın Bakan buyurJulal'ki. Bu ınemlekette mü

esses nizama karşı tahripkar hareketlerin daima 
karşısında olacağım.» Gayet tabiidirlti karşısında 
olacaklardır. Esasen Anayasa düzenini bozucu ve 
Anayasamn tarif ettiği esasların dışına çıkan her 
davraııışın karşısında olmalarını kcı!diJerinden iste
mek bizim vazifemizdir. Bu husustaki ihmallerin.i de 



biz takip edeceğiz. Ve ihmallerle bütün gücümüzle 
savaşacağız. Onları doğru yolda olmak ve Anayasa 
nizamını savunmak için bütün gayretlerini kullanma
ya davet edecek ve ikaz edeceğiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi saygiyle 
selamlarım. (T.İ.P. sıralarından alkışlar.) 

DOGU'DA JANDAR�ıA VE HALK �1ÜNASE
BETLERİ (*) 

Eğil Bucağı A"köl I,öylindeki olayların ortııya 
I'oyduğu gerçekler : 

Diyarbakır'ın Eğil bucağına bağlı Aşköl köyün
de vukubulan bir ke.tİ1 olayının failini yakalamak 
için Jandarına tarafından yapılan takibatta ortaya 
çıkan olaylar vesilesiyle, Doğu ve Güney - Doğu iIlc
rimizin ezeli ve elem verici meselelerinden birini da
ha huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Bu da bilhassa Sayın doğulu milletvekillerinin 
gayet iyi bildiği «Jandarma ve halk münasebetleri
dir.» 

Konunun sosyal ve ekonomik tahlilini yapmadan 
evvel, sözlü sorumuza dayanak olan bu olayı, kamu 
oyuna mal olmuş, bazısına da şahsen tanık olduğu
muz, yalnız Diyarbakır iline ait birkaç somut örnek
le birlikte sizlere Runmak istiyorunı. 

Sayın İçişleri Bakanının belirttiği gibi 1965 yılı 
Ağustos ayı içinde Diyarbakır Merkez ilçesine bağlı 
Eğil bucağının Aşköl köyünde bir katil olayı olmuş
tur. Firari katil zaıılısını yakalamak için görevli jan
darma ekibi girdiği Aşköl köyünde, köy halkına bas-

(*) Eg"iI bucağı A.Sköı köyü olayları üzerine tçi�ıeri Bakanına 

yönelttig-i sözlü doru münasebetiylc Diyarbakır Milletve

kili Tarık Ziya Ekinci'nin 9.2.1966 giinii Millet Meclisin

ue yaptıg-J konUSma. 
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kı ve işkence yaparak firarinin teslimini istemiştir. 
Baskıdan kaçan yazlı bir köylü, Jandarma tarafından 
vurulmuş, bir diğeri de yediği dayaktan ötürü hasta
nelik olmuştur. Bazı komşu köylerin üzerine yüzler
ce mermi boşaltılarak bir terör havası yaratılmıştır. 
Baskıya uğrıyan köylü toplu halde Diyarbakır'a ge
lerek vilayete ve İçişleri Bakanlığına müracaat et
mişlerdir. Bu toplu şikayet vesilesiyle Diyarbakır ka
mu oyu yapılan baskılardan teferruatıyla haberdar 
olmuştur. 

1963 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yine 
bir katil olayı sebebiyle jandarmanın giriştiği taki
batta haftalarca, erkek, kadın, çoluk - çocuk yüzler
ce insanın maruz kaldığı işkenceler büyük gazetele
rimizde röportaj konusu olduktan sonra devrin hükü
meti tarafından müdahale edilmek zorunluğu duyu
larak durdurulmuştur. 

Yine 1964 Haziran ve Temmuz aylarında Diyar
bakır'ın Lice ilçesi Sise köyiinde vukubulan katil 
olayının faillerini takibe çıkan jandarma birliği, fa
illerin ilgili olduğu köylerdeki kadın ve çocukları 
toplıyarak birlikte firari takibine çıkmışlardır. Köy
den köye dağ, bayır dolaştırılan kadınların feryadı 
ve işkencesi katiller yakalanıncaya kadar devam et
miştir. 

1964 Ağustos ayında Diyarbakır'ın Dicle ilçesin
de bir hırsızlık olayını tahkik ve faillerini yakalamak
la görevli jandarma ekibi ilçe merkezinde bir terör 
havası yaratıııış bir çok kimse hakarete ve baskıya 
maruz kalmıştır. Olayla ilgili zannedilen birkaç ka
dın ve erkek ilçe merkezinden 20 km. mesafeye götü
rülerek sabaııa kadar dövülmüşlerdir. 

Doğu'da jandarma idareden ve adliyeden ba

ğımsız hareket eder : 

Yukarda saydığımız katil, hırsızlık ve benzeri 



>!Uçların faillerini yakalamakla görevlendiTilen jan· 
darma ekibi çoğu kez TİM diye isimlendirilen özel 
bir ekiplir. Bu özel ekibin yaptığı kanunsuz davra� 
nışlar hakkında yapılan şikayetler mahalli adli ve 
idari mercilerde makes bulamamaktadır. Hatta bazı 
vazifeşinas görevlilerin müdahale arzularınm ekip . 
ida.recileri tarafından sert tepkiler gördüğü ve onla· 
rm da tehdit edildiği rivayet/eri mevcuttur. 

J andarmanın halka yaptığı baskı ve işkenceleri 
gösteren olaylara Doğu'da sık sık raslanmaktadır. 
Yukarda anlattıklarımıza ilaveten son günlerde Sive· 
rek'te vukua gelen bir olayı da nakletmek isterim. 
Sayın ıçişleri Bakanmm yakından bildiği n olayla 
ilgilenen arkadaşımıza imzası altında 'vermiş olduğu 
bir yazıda da zımnen ifade edildi�i şekilde Siverek'in 
Dağlarbaşı bucağına baii;iı Gebos köyünde jandarma
ya intikal etmiş bir olay dolayısiyle üç köylü yurttaş 
döğülmüş ve hükumet tabipliğinden dövüldüklerini 
tevsik eden' raporlar düzenlenerek olay adalete inti·. 
kal etmiştir. Bu olayda da jandarma düzenlediği asıl
sız tutanaklar1a dayak yiyen ve hakarete uğrıyan 
vatandaşları suçlu göstf'rmenin yolunu bulmuşlur . .  

Jandarınanın hallia yaptığı baskı Anayasaya 
aykırıdır: 

Bütün bu gerçekıere ramen Sayın işçileri Baka
nı «suçlulann takibinde Anayasa ve kanun dışı bir 
muamele yapılmamıştır ve yapılmıyaeaktır» demek
ledir. Fakat öte yanda bir �ok parlamento üyesi ar· 
kadaşlarım gibi benim de şahsen şahit olduğum olay· 
lar vardır. Eğer böyle olaylar yoksa, jandarma ve 
zabıta kuvvetlerinin halka hakarpt etmesi, dayak 
atması gibi bir keyfiyet mevzuu bahis değilse Sayın 
Başbakan neden bütün idare teşkilalına tamim gön· 
dererek vatandaşlara karşı daha müşfik davranılma· 
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sı, hiçbir suretle hakarel edilmemesi ve dayak alı}
m'aması lüzumunu ihtar ederler? 

Anayasamızın 14. üncü maddesi «kimseye ezi
yet ve işkence y apılamaz. İnsan haysiyetiyle bağdaş
mıyan ceza konulamaz.» der. Ayrıca 33'üncü mad
desi de «kimse kendisini veya kanunun gösterdiği 

, .yakınlarını suçlandırma sonucu do�racak beyan a 
.bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlana
maz. 

Ceza sorumluluğu şahsidir.» der. 
Anayasanın bu açık hükümlerine rağmen ar

zettiğimiz olaylar olmuş ve benzeri olaylar devam 
etmek tedir. 

D.oğu'da 'devlet kavramı jandanna icraatmdan 
ibaret sayılır : 

Jandarııia ve halk münasebetlerini yansıtan bu 
olaylar mevzii değildir. Bunlar Doğu ve Güney-Do
ğu illerimizde yaygın olan olaylardır. Bu elem veri
ci olaylar, meselelerin derinliğinde yatan sebepleri 
görmeden, sosyal davaları basil jandarma ve polis 
tedbirleriyle düzeltmeye çalışan iktidarların yıllar
dan beri devam edegelen hatalarının sonucudur. Bu 
sakat ve yanlış davranıştan ötürü, halk devlet kav
ramını jandarmanın icraatıyla bir tutmuştur. Yıllar 
yılı devlet nimetlerinden yoksun bırakılmış doğulu 
vatandaşların devletle ilişkileri, yalnız jandarma ic
raatından ibaret olduğu için, devlet kavramı haklı 
olarak jandarma icraatından ibaret sayılmıştır. 

Halkın horlanması toı>hıın yapısındaki anza 

ııe ilgilidir : 

Doğu ve Güney-Doğu illerimizde halkı tedirg:n 
eden bu jandarma icraatı yetkiterin kullanılmasın
daki mekanik bir hata değil toplum yapısındaki an-
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zalı, kişinin temel hak ve hUrriyetleriyle çelişme ha
linde olan sosyal yapıdaki bozukluğun bir icabıdır. 

Doğu'da yaygın olan feodal düzenin ağalık mü
essesesi burada da karşımıza çıkmaktadır. Kan güt
me, silahlı vurgun ve arazi iIıtilil.flarından doğma 
çeşitıi sebeplere dayanan katil olaylarına ağalık mü
essesesinin bünyesinde bulunan sömürme ve reka
bet gibi hastalıklar sebep olmaktadır. 

Bu olayların failleri de bağlı oldukları ağaların 
kuvvet oranlanyla ilgili olarak takibe uğrarlar. 
Siyasi ve ekonomik bakımdan kuvvetli olan ağalara 
hasım tarafta bulunan firariler, müteaddit müra
caatıar, tertipler ve şahitıerle bölgenin asayişini teh
dit eden kişiler olarak gösterilir ve TtM ekiplerinin 
yarattığı terör havası içinde bu ağaların yardımıy
la kulayca yakalanırlar. Buna karşılık kudretli ağa
ların himayesinde bulunan bazı firariler de yillar yı
lı dağlarda -gezer ve yakalanamazlar. 

Bu çatışmalarda fakir halk ya yataklık suçun
dan jandarmanın gazabına uğrar, veya muhbir sıfa
tıyla firarİnin ve yakınlarının zulmüne maruz kalır. 
Her iki halde de zarar gören fukara halktır. 

Firarilerin yakalanmasındaki başarısızlık ve zor
luklarla birlikte, takipteki kanunsuz ve usulsüz ha
reketlerde de suçlu olan bu ağalık düzenidir. 

Halk horJanrnaktan nasıl kurtulur? 

Doğu'da yaşıyan yurttaşların maddi ve manevi 
bakımdan gelişmelerini engelliyen tutucu kuruluşla
ra karşı köklü tedbirler alınmadıkça bu kabil şi ka
yetıer devam edip gidecektir. 

Doğu, Batı farkı yoktur diyen efendilere bu ger
çekleri hatırlatırken, ağalık düzenini .müesses ni
zam» olarak niteleyenlere de Anayasayı iyice og
renm�erin! tavsiye ederiz. Nitekim, Anaya.saını.zın 
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lO'uncu maddesi «devlet kişinin temel hak ve hür
riyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşmıyacak surette sınırlayan si
yasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır, in
sanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlar.» der. 

O halde, Doğu'da asayişi bozucu sebeplerin or
tadan kalkması, fertlerin temel hak ve hürriyetleri
ni rahatlıkla kullanabilecek bir ekonomik ve sosyal 
düzeye ulaşmalarının biricik yolu, ağalığın zararlı 
nüfuz ve hakimiyetini ortadan kaldıracak tedbirle
ri almaktan ibarettir. Bu da köklü bir toprak refor
munun yapılması, ekonomik ve kültürel kalkınmayı 
sağlıyacak halktan yana ve halkla birlikte bir se

ferberliğin içine girmekle mümkündür. 

Adalet PartisI ıktidarı Doğu halkının horlan
masına engel �Iamaz. : 

Anayasanuzın öngördüğü köklü tedbirlerin alın
masının bir siyasi tercih meselesi olması sebebiyle 
bugünkü iktidarın bunu gerçekleştireceğine inan
mıyoruz. Ama suçlu ve firarilerin takibinde masum 
yurttaşların mağdur olmasını önlemek, Anayasa dı
şı davranışlara son vermek ve vatandaşlara insanca 
muamele edilmesini sağlamak iktidarın ihmal kabul 
etmez temel görevlerindendir. Bu görevin eksiksiz, 
tastamam yapılması için bütün gücümüzle mücadele 
edecek ve iktidarı uyaracağız. Bu konudaki ihmal 
ve i1gisizliklere asla müsamaha etmiyeceğiz. Saygı
larunla. (T.t.P. sıralarından alkışlar) 

ıÇtŞLERı BAKANı FARUK SOKAN'IN CEVABı 

Jandarma baskısı muhayyeldir : 
Kıymetli arkadaşlarım, Tarık Ziya Ekinci Ar

kadaııunız kusura bakmasınlar muhayyel ve mev-
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hum hadiseler üzerine olmasını arzu ettiği hadisele-
ri, kafasında tasarladığı bazı duyguları adeta haki
katmış ve mevcut hadiseler imiş gibi hüküm bÜla 
etmek suretiyle neticelere varıyorlar. Kendilerinden 
bilhassa rica ediyorum. Hukuk düzeni içinde bulun
maktayız. Türkiye'de kanunlar vardır. Eğer döVÜı
rnek ve dayak hadiselerinde bizatihi yaşıyarak; tes- ' 
bit ederek bildiği hadiseler varsa bu hadiseler adli
yeye intikal etmişse, kararlaştırılmış hükme bağlan- . 
mışsa bunları burada getirirler ve tekerrürüne ma-
ni olacak tarzda elbetteki bizi ikaz ederler ve biz 
de vazifemizi ifa ederiz. Ama yaşanmış, adliyeye in • . . 

tikal etmesi iktiza eden, raporlarla tevsik. edilmesi 
iktiza eden hadise zikretmiyorlar. Öldürül. dü .dediği· 
zat ölmemiştir, hayattadır. .' 

Ortaya konulan görüşler doktriner görüşlerdir : 

Cenubi-şarkl vilayetlerindeki emniyet ve asayiş 
konusu üzerinde daha geçenlerde Silvan hadiseleri 
dolayısiyle burada bunun münakaşasıru yaptık. Şim
di beyan buyurdukları toprak reformu ve diğer
doktriner gôrüşler burada ayııen tekrar edildi. 

Şimdi arkadaşlar, hepimiz bu memleketin insan
larıyız. Doğu'suyla, Batı'sıyla, Şimal'iyle, Cenub'iy
le memleketin realitelerini herhalde birbirimizle ya
rış yaparak bilmek iddiasmda olmamamız iktiza eder. 
Kaldı ki, mes'ul hükumet insanı olarak, geçen defa 
da arzettiğim gibi biz Cenubi-Şarki ve Şark vna
yetlerinin ve Anadolu'nun en ücra köylerine de git
mek suretiyle ve bizatihi meslek hayatmda yaşamak 
suretiyle ve oradan gelmek suretiyle meselelerin iç
yüzünü bilmekteyiz. Emniyet ve asayişe müessir ha
diseleri bir çırpıda yalnız toprak reformunun muay
yen doktriner görüşiiyle halletmek mümkün değil
dir. Onun köklü, ekonomik, sosyal ve kültürel se
bepleri olduğunu beyan ettik. Yine tekrar ediyorum. 
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Yalnız bilmiyorum tesbit ettiler mi Tarık Ziya 
Ekinci dostumuz? 

Son iki ay içinde Cenubi-Şarki vilayetlerinde, 
mesela Siirt vilayetinde 1-5 seneden beri şekavet 

·:hadisesi ve soygunculuktan firarda olan 129 şakinin 
takibimiz ve çalışmalarınuz sayesinde yakalanarak 
adalete teslim edildiğinden acaba bilgileri var mı
dır? Yine aynı tarzda Diyarbakır'da da buna muma
sil bazı olayların failIeri yakalanmıştır. 

Geçen defa da rica etmiştim. Firari ve şakileri 
himaye eden ağalarla bunlara yataklık yapanlar 

'·kimlerse lütfen ismen zikretsinler, bize bildirsinIer. 
Hatta· burada söyleyen,�zlerse teşrif buyursunlar 
makarnımlZa orada beyan ederler. Takibat yapmaz
sak ondan sonra Meclis kürsüsünd" murakabe vazi
fesi ifa ederler. 

Arkadaşlar, kanun devletinden, hukuk devle
tinden bMsedenler ona' riayetk§.r olma./an iktiza 
eder. Temel nizamın, müesses nizamın devamından 
bahsedenler anarşiye sevkedici, devlet nizamını bo
zucu, milli huzuru bozucu tarzda beYanda bulunmak 
herhalde memleket için faydalı olmaz noktai naza
rındayım. 

Jandarma baskısı diye gösterilen olaylar aslında 
Jandarmaya yapılan tecavüz olaylarıdır : 

Kıymetli arkadaşımız Tarık Ziya Ekinci'den bi
ze bilhassa müdellel, müşahhas ve hukuki olabilecek 
mahiyette delil, vesaik ve hadise getirmelerini temen
ni ediyorum. Siverek'in bir nahiyesinde vaki şikayet 
üzerine olan hadise kendilerine yazılı olarak tebliğ 
edilmiştir. O yazıda belirtilen kısım acaba neden bil· 
dir�lmemektedir ? 

Jandarma karakolunu basan insanlara karşı 
devlet otoritesini, nizamını elbette jandarma tesis 



edecektir. Jandarma karak€llu basılıy€lr, €lndan hiç 
bahsedilmiy€lr. Jandarmaya tecavüz €lluy€lr tından 
s€lnra da jandarma dövdü deniy€lr. 

. 

Arkadaşlar, dövülme hadisesini sureti kaf'iyede 
tasvip etmiy€lruz. Kanunlar var, rap€lr alınır ve 
mes'ulleri adliyeye verilir. Mes'ul varsa adliye €lnu 

takip eder ve mahkum eder. Biz bu kabil hadiseler 
istiy€lruz. Bize bu istikamette beyanda bulunurlarsa 
ç€lk müstefit €lluruz ve bize yarduncı €llmuş €llurlar. 

Ba§bakaııın taıniıni idarenin tarafsızlığını ve 

vatand3§lara iyi muamele yapılmasını sağlamal, 

içindir : 

Sayın Başbakan'ın tamhıinden herhalde mem
nun €llınaları il<tiza eder. Bu tamim, tarafsız idare
den, devlet kapısında vatandaşın bekletilınemesin
den, vatandaşa iyi muamele yapılmasından ve ida
renin iyi işlemesine matuf gayet kıymetli ta vsiyele
ri İhtiva etmektedir. Bunlar yapılınasın mı? Devlet 
idare eden bir Başbakan bu tarzda bir tamimde bu
lunmasın mı? Biz her defasında beyan ediy€lruz, ku'
tasiyecilik var, vatandaşa iyi muamele yapılınıy€lr. 
bunların önlenmesi lazım. Elbetteki mesul insanlar 
bunların düzelmesi hususunda tamim de ederler, 
yapmıyanlar hakkında kanuni yetkilerini kullanır
lar ve icabı yapılır. Bu istikamette €llan bir tamimin 
zannederinı ki; kritiği değil ancak takdiri yapılması 
iktiza eder kanaatindeyim. Maruzatıma burada s€ln 
verir, kıymetli arkadaşlarımdan bize bu istikamette 
yardımcı €ıımalarını temenni ederim. Hürmetlerimle. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

, 
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uty ARBAKIR l\fİLLETVEK1Lİ TARII{ ZİYA 
EKİNCt'NİN İçişLERİ BAKANINA KARŞıT 

CEVARI 

İçişleri Balmill eski ithamlarıııı tekrarlıyOl' : 

Sayın Bakanın bugünkü beyanlarında verdiği 
cevaplar ve yaptığı ithamlar, Silvan olayları müna
sebetiyle huzurunuza getirdiğim sözlü soruya ver
diği cevaplarııı bir tekrarı mahiyetinde olmuştur. 
Her seferinde ayni iddia ve isnatlarm tekrarı üzün
tü verici bir müşahadedir. 

Sayın Bakan mevhum hadiselere dayanarak hü
küm yürüttüğümüzü ve bunlara istinat ederek ne
ticeler gıkardığımızı iddia etmektedir. Halbuki biz 
olayları zikrederek, tarih vererek ve olayların cere
yan ettiği mahalleri anlatarak müşahhas zabıta 
olaylarını arzetmiş bulunuyoruz. 

Diyarbakır ili çevresinde vuku bulan bu çeşitli 
olaylar gününde viIiiyete, (levrin içişleri bakanına ve 
Başbakana telgraflar ve dilekçelerJe intikal ettirile
rek tedbir alınması istenmiştir. Basına da intikal 
eden bu olaylar kamu oyunu günlerce meşgul etmiş
Lir. Şinıdi sayın bakan bizden vatandaşın jandarına
ca dayak yediğini tevsik eden, adalete intikal etmiş 
ve takib at yapılarak karara bağlanmış olaylar isle
mektedir. Bu hususları Sayın Içişleri Bakanından 
biz sormuş bulunuyoruz ve sayın bakan elindeki 
devlet inıkiinlarıyla bunları tilikik ederek bize ce
vap vermek ve bizi aydınlalmak durumunda olma
lıdır. Bizinı sorduğıınıuz soruları Sayın bakan bize 
tevcih etmektedir. Ben zabııa vakalarını teker te
ker şiliitleri ve delilleriyle tesbit edecek durumda 
deiilinı. Bu, Sayın İçişleri Bakanının vazifesidir. 
Elinde büyük bir zabıta kuvveti ve her türlü bilgiyi 
toplamaya imkan veren bir devlet otoritesi vardır. 



Bütün bu imkanlarıyla olayları tahkik 
etmek ve objektif neticeler çıkarmak 
sahiptir. 

etmek, takib 
imkanlarına 

Jandannruıın halmretine maruz kalan yurttaşlar 
suçlu dummunu sokulur : 

Sayın İçişleri Bakanı çok iyi bilirler ki; jan- t 

darmaya veya karakola intik,,1 etmiş bir olayda 
hakarete maruz kalan ve dayak yiyen bir yurttaş 
delil bulmak ve olayı tevsik etmek imkanından yok: • .  

sundur. Çoğukez yapılan işlemler gizli tutularak de-
lil vermeden vatandaş dayak yer ve hakaret görür .. 
Yapılan hakaret ve işkencenin delilleri mevcut oldu-
ğu alıvalde ise, çoğukez, karakola baskın . yapılmış, 
devlet otoritesini zedeleyici davranışlarda bulunul-
muş veya devleti temsil eden jandarma karakol ku
mandanına hakaret yapılmış olduğuna dair zabıtlar 
tanzim. edilir ve hakaret gören yurttaş suçlu durıı-
muna düşürülerek suçlu sandalyasına oturtulur. 

Bu vakıaları gayet iyi bilen, bunları gayet iyi 
değerlendiren ve kendi meslek hayatında, çalışmış 
olduğu bölgelerde bir hayli bilgiye sahip olan Sayııı 
İçişleri Bakanının iktidar sandalyasına oturduktan 
sonra meseleleri ters yönde ortaya koymuş olması 
keyfiyeti gerçekten üzüntü verici ve elem verici ol
muştur. (A.P. sıralarından "yalan söylüyorsun» ses
leri) 

Jandarma - Halk münasebetleri bir toplum 
sorunudur, heııimizi ilgilendirir : 

Muhterem arkadaşlarım, görevini kanun ve ni
zam içinde yapan, dürüst, vatanperver, vatandaşla
rın hak ve hukukunu Anayasa ve kanunlar çerçeve
sinde korumasını bilen memurlarımız, zabıta me
mur ve anı,irlerimiz vardır. Bunlara söyleyecek hiç-
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bir liLfım yoktur. Ben, sadece bu kabıl kanunsıız olay
ların kahramanı olan kişil rden bahsediyorunı. Öy
le zannediyorum ki, bunlardan birçok muhterem 
milletvekili arkadaşlarım da benim kadar müşteki
dirler-. O halde bu meseleyi tesbit eden ve yüce mec,· 
lise getiren arkadaşımızın muhalefete mensup bir 
·milletvekili olması bizi hiçbir zaman gocundurma
malı ve üzmemeli. Toplumun bir yarasına parmak 
basan bir arkadaşınız sizin de arzularınıza ve niyet
lerinize tercüman olmaktadıı'. Burada hep beraber 

-... . .bir toplum meselesinin nasıl hal edileceği konusun-
da gayret sarfetmekteyiz. 

' 

Doğu ile ilgili sorunlar tabu halinde tutulmak 
isteniyor; 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın başka 
bir beyanı oldu. Bakanın bu beyaniyle konuşmaları
mızı «mill! huzuru bozucu» olarak nitelendirınesini 
son derece üzücü ve son derece esef verici bulduğu
mu belirtmek isterim. Ne demektir bu sayın arka
daşlarım ? Sayın Bakan «milli huzuru bozucu» be
yanlardan bahsederken neyi kasdediyorlar? Eğer 
bu kabil beyanlada Doğu ve Güney-Doğu Anadolu 
ile ilgili meseleleri yasak bölgeye itrnek ve bunları 
tabu haline getirmek gayreti içinde iseler şunu bil-

" sinler ki; biz alnı açık, yasalara bağlı ve Anayasa-
nın hüküml'an olmasını isteyen kişiler ve siyasi te
şekküller olarak hiçbir, zaman bu kabU tehditlerden 
çekinmiyeceğiz. Memleketin gerçekleri üzerine gide
ceğiz. Memleketin gerçeklerini burada dile getirerek 
bunlar için çareler bulunması yolunda Hükumeti 
ikaz edeceğiz. Ama başarı gösterebilecek miyiz? Bu 
tamamen iktidarın göstereceği ilgiye bağlıdır. Şayet 
iktidar iyi niyet gösterebilir ve yasalara bağlılıkta 
bizim kadar gayret gösterebilirse bu meselelel'in hal
ledilmemesi için hiçbir sebep kalmaz. Fakat biraz ev-
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vel Sayın İçişleri Bakanının yaptıklan gibi, mesele
leri gerçek ve objektif sebeplerine dayandırmadan, 
mabiyetlerini tahlil etmeden şekli olarak ve tama
men ters yönde ortaya koyarlarsa pek tabii bunlara 
çare bulamayız ve bunları halletmeye muvaffak ola
mayız. 

Başbakanın yayınladığı genelge iddialarınıızı 

doğrulayıcı malıiyettedir . 
. 

Sayın Bakan, Başbakan tarafından vatandaş
lara iyi muamele edilmesi için idareye gönderilen ta

mimden ve yapılan tavsiyelerden memnun değiller 
mi diyor. Vatandaşın hor görüldüğü bir idare sis
teminde Başbakan'ın idareyi uyarıcı bir genelge ya
yınlaması elbette memnuniyet vericidir ve bunu şük
ranla karşıladığımı arzetmek isterim. Fakat konu
muz genelgeden memnun olup veya olmaınakla ilgili 
değildir. Vatandaşların idarenin çeşitli kademelerlıı
de, özellikle jandarma karakollarında hor görüldüğü 
ve hak�r.ete uğradığını iddia etmekteyiz. Sayın Baş
bakan'ın bu genelgesi iddialarımızı teyid edici ma
hiyette resmi bir belge olarak gösterilmiştir. Eğer 
bir memlekette vatandaşın zabıtadan hakaret gördü
ğü, resmi devairde bazı memurlar tarafından iyi 
muamele görmediği keyfiyeti bahis mevzuu de'ğilse 
böyle bir genelgenin yapılmış olmasının hiçbir anla
mı kalmaz. Zaman zaman «biz köyden geldik, biz 
halkın içinden geldik» diyen sayın Başbakan ve Sa
yın İçişleri Bakanı bu gerçekleri çok iyi bildikleri 
için idareye böyle bir tam im göndererek gerçekle
rin üzerine yürümüşlerdir. Ama şunu bilmek lazım
dır ki, yalnız tamim çıkarmak, yalnız zabıta kuvve
tini artırmak ve zabıtayı takviye etmek suretiyle bu 
kabil olayların sonu alınamaz. 
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Bır n çevresinde 129 llrarinln yakalaııması 

toplum yapısındaki bozukluğu gösterır : 

Sayın Bakan Güney - Doğu Anadolu'da yapılan 
bir takibatta yalnız Siirt ili çevresinde hırsızlık .. ka
til ve baskın suçlarından firarda bulunan 129 kişinin 
yıika1anarak adalete teslim edildiğini beyan ettiler. 
Bu mücadelelerini memnuniyetle karşıladığımı be
lirtmek isterim. Bu da iddialanmızı teyid edici bir 
gerçektir. Bir il çevresinde 129 firarinin dağa çık
ması ve yıllar yılı dağ başında dolaşma imkanı bul
masının bir anlamı olmalıdır. Sayın bakan lütfen ka
bul buyursunlar ki; bu kadar firariyi himaye eden 

� bir ortam vardır ve bu ortamın varlığı da toplum ya
pısındaki bozuklukla ilgilidir. Bu ortam değişmeden 
ve şakileri himaye eden kuvvetler disiplin altına alın
madan, bunların nüfuz ve hakimiyetierine son veril
meden asayişsizlik olayları devam edip gidecektir. 
Bugün 129 kişi yakalanır, yarın 130 kişi daha dağa 
çıkar. 

Onun için Iütfeu evvela birbirimizin iyi niyet 
sahibi olduğumuzu kabul etmek suretiyle işe başlı
yalım. Peşin hükümlerle birbirimizi mahkum ettiği
miz takdirde, kötü niyet sahibi olarak kabul edip bu 
esas üzerinden hareket ettiğimiz takdirde sorunları
mızı halletmeye ve bir sonuç almaya, bu memleketin 
davalanna �are bulmaya imkan yoktur. 

Mesele bundan ibarettir, Yüce Meclisi hürmet
le selamlarım, 
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'rtlRKlYE'DE ASAyış SORUNU (*) 

Asayiş bozukluğu bölgenin özelliğine göre 
değişik şekillerde ortaya çıkar : 

Her gün basını ve kamu oyunu geniş çapta iş
gal eden, asayişsizlik olaylarını yurdun dört bir ta
rafında değişik şekiller altında görmekteyiz. Bu olay
lar, genellikle münferit olmaktan çok toplumsal' et
kisi olan, geniş yankılar yapan özellikler arz etrnek- . 

tedir. Bütün vatan sathına yaygın bir mahiyet arz 
eden asayişsizlik olayları bölgenin özelliğine ve top
lumsal münasebetlere göre değişik şekillerde ortaya 
çıkmaktadır. Doğu'da henüz derebeylik münasebetle-
ri yürürlükte olduğu için, toprak kavgaları ve kan 
davalarına dayanan ağalar ve aşiret reisieri arasın
daki çatışmalar eşkiyalık şeklinde ortaya çıkmakta
dır. Bu ortamda hasım kuvvetler halinde himaye gö
rerek çalışan eşkiyalar birbirleriyle mücadele ettik
leri gibi masum vatandaşları da alabildiğine huzur
suz etmektedir. 

Doğu'da eşkiyalık şeklinde ortaya çıkan asayiş 
bozukluğu, Batı'da gangsterlik ve zorbalık şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Gazetelerde okuduğumuz banka 
soygunları, vurgunlar ve benzeri olaylar hep bu asa
yişsizliğiıı başka bir biçimdeki belirtileridir. Yurdun 
dört bir yanında mezhep kavgaları, hırsızlık, baskın, 
kız kaçırma, adam öldürme şeklinde ortaya çıkan 
fakat toplumsal etkisi hiç de eşkiyalıktan geri kal
mıyan nitelikte asayişsizlik olaylarını görmekteyiz. 

-- ----------------------------

("ii-) AsaYhı sorunu üzerinde Diyarbakır Milletvekili Tank 

Ziya Ekinci'nin 19.4:1967 günü Mmet Meclisinde yaptıgı 

gündem �l konuşma_ 
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Hilkfunet a.saylşs1zUği sadece Doğu'da 
aramaktadır: . 

Buna rağmen hükümet yurt çapında yaygın 
olan ve kökü toplumun sosyal ve ekonomik yapısın
daki dengesizliğe dayanan asayişsizlikten adeta ha
bersiz görünerek, bunu sadece Doğu'da hüküm süren 
mevzii bir problem gibi arz etmek istemektedir. Hü
kümetin asayişsizlik konusunda bütün gayretini Do
ğu'ya tevcih ederek özel surette yetiştiriImiş koman
do ekipleriyle asayişi teniln etmeye çalışması bu an
layışın bir ,belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. El
bette kanunlan tanımıyan, vatandaşlarm can ve mal 
emniyetini tehdid ederek büyük huzursuzluklara se
beb olan eşkiyaları takip etmek ve kanunun emrine 
teslim etmek Hükümetin başta gelen görevidir. Yal
nız' eşkiyalardan bizar olan masum vatandaşların 
bir de eşkiya takibi sebebiyle jandarmadan bizar ol
masına meydan verilıniyecek tarzda hareket edilme
sini temenni ederiz. Hükümetin bu konuda titizlik 
göstereceğine emin olinak isteriz. 

Asayiş bozukluğunwi ekonomik ve sosyal 
sebepleri vadrır : 

Eğer bir toplumlla asayiş ve emniyet bozul
muşsa, bunun rriutlaka toplum yapısındaki ekono
mik ve sosyal sebepleri vardı�. Bu sebepler toplu
mun sadece bir kesiminde, bir bölgesinde değil yurt 
çapında ve bütün toplumu etkiliyecek tarzda hüküm 
sürer. Ancak asayişsizliğe ilişkin belirtiler sosyal 
yapının özelliklerine göre değişik şekillerde ortaya 
çıkarlar. Batıda gelişmiş illerimizde mevcut sosyal 
münasebetler icabı eşkiyalıktan başka şekilde orta

ya çıkan bu asayişsizlik olaylan,. nitelikleri, toplum

sal etki ve özellikleri bakımından eşkiyalıktan daha 
az vahim değildir. 
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Çeşitli asayişsizlik örnekleri : 

Yurt çapındaki asayişsizliği belirtmek bakı
mından son zamanlarda Rize'de ve Anamur'da ce
reyan eden başka biçimlerde ortaya çıkan asayişsiz
likle ilgili bazı olayları arz etmek isterim. 

Toplumun asayişi ve sükunuyla yakından ilgili 
bulunan bir görevlinin bize intikal ettirdiği gibi, bu
gün Rize bir kanunsuzlar şehri haline gelmiştir: Ge
rek şehirde ve gerekse köylerde asayişsizlik had bir 
safhaya ulaşmıştır. Can ve mal emniyeti kalmamış
tır. Köylerde herkes silah alma yarışı içindedir. Bu 
ilde nureular ve şeriat esasına dayanan bir devlet 
düzeni kurmanın özlemi içinde olanlar fiili teea vüz
lere geçmişlerdir. Bu faaliyetlerinden dolayı mah
kum olan bir nurcunun dosyası adliyenin ağır eeza 
kaleminden çalınmıştır. Davanın yeni baştan tetkiki 
eihetine gidildiğinde, bu defa mütecavizler işi daha 
ileriye götürerek savcının, ağır ceza mahkemesi baş
kanının ve olayın önemli bir şahidinin evlerini di na
mitlem.ek suretiyle bunların hayatlarını ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etmişlerdir. Bu olaylar Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'nin katlİ 
olayında amme �ahidi olan onbeş kişinin birer birer 
ortadan kaldırılmasını hatırlatacak bir mahiyet arz 
etmektedir. 

Son zamanlarda buna paralel olarak islam dev
leti anayasasının dağıtılışiyle Türkiye'de dini esas
lara dayanan bir devlet kurulması hususundaki ça
lışmaların had bir sa.fhaya geldiğini de belirtmek is
teriz. 

Anamurda cereyan eden olaylar ise Do�'da, 
- Batı'da ve Karadeniz'deki olaylardan daha. deği'
şik bir şekilde mezhep çatışması tarzında tecelli et
mektedir. 
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Anamur'un Tekedüzü köyünden alevi bir vatan
daşla Çubukayağı köylülerinden sünni bir vatandaş 
arasında çıkan kişisel bir ihtilaf bu bölgedeki köylü
ler arasında mezhep kavgası haline inkilab etmiştir. 
Silahlı saldırılar ve hakaretler sebebiyle Tekedüzü 
köyü halkı pazara inern,ez ve çiftleriyle uğraşamaz 
duı:uma girdiklerinden köylerinde mahsur kalmış
l, ardır. 

Asayişsizlik konusunda Sivas ilinin Suşehri il
çesindeki seya1ıat hürriyetini tahdit, siyasi parti teş
kilatlanmasını engelleme, Sakarya ve Eskişehir'de 
T.İ.P. toplantısını baltalama teşebbüslerini de son 
derece önemli asayişsizli\{ olayları olarak belirtmek 
isteriz. 

Asayiş bozukluğuna ka rşı I,öklü tedbirler : 

Asayişsizliği doğuran sosyal ve ekonomik se
bepler Anayasanın öngördüğü reformların ve gerek
li sosyal tedbirlerin bugüne kadar gerçekleştirileme
yişinden doğmaktadır. Türkiye'de köklü toprak re
formu yapılmadıkça, milli gelir bölüşümündeki ada
letsizliğ'e son verilmedikçe, işsizliği önleyici tedbirler 
alınmadıkça ve yine Anayasamızın 12'inci maddesine 
uygun olarak ırk, dil, din ve mezhep. ayrımlarına 
son verilmedikçe, yalnız komando birlikleri ve tak
viyeli emniyet kuvvetleriyle asayişi sağlamak müm
kün oinııyacaktır. Geçici ve palyatif tedbirler toplum 
hayatında devamlı bir istikrar ve sükun sağlamaya 
hiçbir zaman yeterli olamaz. Bu sebeple Adalet Par
tisi iktidarını bir kere daha Anayasanın emrettiği 
sosyal ve ekonomik reformları yapmaya davet et
meyi bir görev sayarım. Yüce Meclisi saygıyle s,�
ıamlarım. 



, 
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DOGU KALKıNMASI EDEBlY ATININ 

tç YÜZÜ (*) 

Doğu Kalkınması Edebiyatı, devletin imkanla
l'lndan ağaların yararlanması için çıkartılmıştır. 

Doğu'mın gerçekten kallHııması için düzenin 
değiştirilmesi gerel<tir. 

Doğu kalkınması edebiyatı, çok partili hayatın 
ilk yıllarına rastlar. Bu tarihe kadar, Doğu'nun ge
ri kalmışlığı problemi hiçbir surette söz konusu edil
memiştir. Memleketin tek parti yönetiminde bulun
duğu yıllarda Türkiye'nin bütün problemleri gibi, 
Doğu'nun geri kalmışlığı konusu da tam bir sessizlik 
ve gizlilik içinde tutulmuştur. Ancak, 1946 yılında 
çok partili hayata geçerken toprak ağaları ile iş
birlikçi ticaret burjuvazisinin gerek CHP içinde ve 
gerekse DP muhalefetinde egemenlik kurarak"mem
leketin siyasi kaderini tam anlamıyla ellerine aldık
ları döneınde, iktidarda bulunan CHP yöneticileri ta
rafından ilk defa Doğu'nun geri kalmışlığından söz 
edilerek «Doğu Kalkınması» konusu ele alınmış ve 
bunu yoğun bir Doğu kalkınması edebiyatı izlemiş
tir. 

Doğu kalkınması edebiyatının bu devrede mey
dana çıkması tesadüfi" değildir. Memleketin tek par
ti yönetiminde bulunduğu ve büyük toprak ağaları
nın orta tabaka aracılığıyla egemenliklerini süruür
dükleri dönemde Doğu'lu halkın ağalar tarafından 
özlenen genişlikte sömürülmesi mümkün olmamış
tır. CHP 'nin yönetimini ele geçiren toprak ağaları, 
partinin 25 yıllık iktidarı boyunca Doğu'daki halk 

yığınlarına reva görülen baskı muamelelerinin sebep 

(*j 25 Nisan 1967 gün ve 17 sayılı ANT Dergısinde yayın-

i8llJl}.lIjtır • 
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olduğu kırgınlığı bertaraf ederek bu bölgede seçim 
şanslannı artırmak gayesiyle «Doğu Kalkmması> nı 
bir propaganda konusu olarak işlemişlerdir. Doğu 
kalkınması edebiyatıyla bütçeden sağlanacak imkan
lar sayesinde Doğu'lu ağaların daha çok kuvvetlerı'
mesi ve sömürme olanaklarının artması için meyda
na çıkan politik fırsatın kullanılması da bu edebi
yatın gelişmesinde başlıca etken olmuştur. 

Feodal düzenin ideolojik. atmosferi içinde, hel' 
türlü geri münasebetleri sürd üren Doğu'nun top, 
rak ağaları, bu edebiyatm getirdiği imkanlarla top
raklarını değerlendirecek sulama tesisleri, bo) �ai 
krediler ve ürünlerine subvansiyonlar sağlamayı ba
şarmışlardır. 1950'den önce Halk Partisi iktid�rının 
son yıllarında bütçeye «Doğu Kalkmması» adı altın
da konan ödenekler hep büyük toprak ağalarl!lın da
ha da zenginleşmesini ve siyasal nüfuzlarının artma
sını sağlamıştır. DP iktidarı zamanında da Doğu'nun 
ihmal edildiği ve süratle kalkınması gerektiği edebi
yatı.yıllarca en lirik bir şekilde işlenmiştir .. 

. Uzun yıllar Doğu kalkınmasmdan söz edildiği 
halde, bu dönemde ağalarm isteklerine uygun ola
rak Doğu'da dişe dokunur bir sanayi yatırımı yapıl
mamıştır. Buna rağmen, tarımsal kredi ve. sulama 
işlerinde milyonlar harcanarak, Doğu'lu ağaların ta
rımda kapitalist ilişkiler kurmalarına imkan sağlan
mak suretiyle yiizbinlerce insanın tarım sektörün
den kovularak işsiz, sefil ve aç kalmalarına sebebi
yet verilmiştir. 

Samimiyetsizlik ! 

Planlı devreye girdiğimiz ortak iktidarlarla bu
günkü iktidar devrinde de Doğu kalkınması edebiya
tı bütün saminıiyetsizliğiyle devam etmektedir. 5 
yıllık plan gereğince, Doğu'nun kalkınması için ya· 
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tırunlann öncelikle ve büyük oranda Doğu 'ya yapıl. 
ması gerekirken, geçen 5 yıllık uygulamada Batı il· 
lerinde fert başına yapılan 100 Iira'lık bir yatırıma 
karşılık, Doğu'da ancak 70 Lira'lık bir yatırım yapıl· 
mıştır, Geri kalmış bir bölgenin kalkınması sanayi. 
leşmesiyle mümkündür. Halbuki Doğu'da yapılan 
yatırımların büyük bir kısmı tarım sektörüne yapıl· 
maktadır. Nitekim 1966 icra programına göre Tür
kiye'de tarım ve sanayi sektörüne yatırılması öngö. 
rülen 2 Milyar 48 Milyon 113 Bin Lira'nın 'le 53'ü 
tarım sektörüne, 7c -1 Tsi ise imalat ve sanayi sektö· 
rüne ayrıldığı halde; 17 Doğu ilinde 217 Milyon 95 

'Bin Lira'yı bulan bu yatırımların je 73'ü tarım sek· 
törüne, ancak 'Jr 27'si imalat ve sana.yi sektörüne 
ayrılmıştır . 

. Görilldüğü gibi pırmh devrede de yapılan yatı· 
nmıardan Doğu'nun na.sibi yine ağ'aların daha çok 
güçlenmesine yarıyan, topraklarının değerlendiril
mesi, sulama projeleri, hayvancılık ve benzeri ta· 
rıml';' ilgili alanlara yapılan yatırımlardan ibaret 
kalmaktadır. Ayrıca planlı dönemde yatırımların 
gerçekleşme oranı da Doğu'nun aleyhine işlemekte
dir. Doğu illerinde öngörülen yatırımların gerçekleş
me oranı genellikle Türkiye ortalamasına nazaran 
çok düşüktür. Türkiye'de kamu yatırımlarının ger
çekleşme oranı 1963'te % 89,5, 1964'te % 82,5 ve 
1965'te % 70,5 olduğu halde, Doğu illerinde yatırım
ların gerçekleşme oranı hiçbir zaman % 65'in üstü-
ne çıkmamıştır. 

. 

�, Bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi ve Do-
ğu'nun kalkınması zannedildiği gibi iktidarların iyi 
niyeti ve Doğu'ya karşı ilgi göstermelerine bağlı bir 
husus değildir. Bu, tamamen illkcde yürürlükte olan 
sosyal ve ekonomik sisteme bağlı bir meseledir. Böl
geler arası dengesizliğin giderilmesi, ancak kaynak- . 



ların dağılışında kar faktörunü gözetmeyen ve ihti
yaç esasına göre hareket eden loplumcu bir iktidar
la mümkündür. Esasen özel sektörle kalkınma fel
sefesini benimsiyen kapitalist bir düzende, kar fak
törü ön planda tutulduğu için "kaynaklarm dağılışı 
ve hizmetlerin yürütWmesinde de daima bu faktör 
düzenleyici rol oynıyacaktır. Türkiye'de devleti yö
neten kapitalist sınıfların iktidarında, devlet sektö
rü de yatırımlarını bu sınıfın tercihlerine göre yap
mak zorundadır. Bu sebeple Doğu'da devlet sektö
rü, özel sektörle aynı oranda geri kalmıştır. Kapita
list düzende sermaye yatınmlannda amaç ne DoğU'
lu, ne Batı'lı işsiz yurttaşlara iş bulmak ve ne de 
ülkeyi sanayileştirmek suretiyle kalkındırmaktır. 
Bu düzende yatırımların ve üretimin tek amacı kar
dır. Bundan dolayı sermayedar sınıflar ve onların ik
lidarları yatırımlarını hakim çevrelerin daha çok 
kar sağlıyacakları illerde yaparlar. Onun içindir ki, 
Batı'dan Doğu'ya sennaye. gelmediği ve devlet ya
tırımları da çok mahdut mikyasta alt yapı hizmetle
rine tahsis edildiği halde, Doğu'dan Batı'ya durma
dan sermaye akmaktaelır. Sermayesi belirli bir sevi
yeyi aşınca, Doğu'lu sermayedar, Doğu'nun kalkın
ması hususundaki özlemi ne olursa olsun, yatırımla- c 

rıın İstanbul ve lzmir gibi gelişmiş illerde yapar. 
Toplumumuzda görWen, bölgeler arası bu adaletsiz 
ve dengesiz gelişme sömünneye dayanan kapitalist 
düzenin bir icabıdır. 

Doğu'lu ağaların Doğu kalkınması konusundaki 
özlemi (I), kapitalist düzeün korunması şartına 
bağlı olduğundan samimiyetsiz ve aldatıcıdır. 

Bazı aydınlarımızın cömertçe destekledikleri, si
yasal nüfuz sahibi ağalarımızın, devlet bütçesinden 
köy camilerinin onarılması için yaptıkları aracılık, 
ikinci dereceden ağa, şeyh ve onların sözcWüğürıü 
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yapan parti militanlarına menfaat sağlamalan ve 
bunların Ankara barlarında ağırlanmaları veya bu 
zümrenin basit hastalıklarına candan ilgi göstere
rek hertürlü ihtimamı sağladıklarına dair hikayeler 
bire bin katılarak, halk arasında «Doğu kalkınma
sına hizmet» veya Doğu'ya olan samimi ilginin be
lirtileri olarak yayılmaktadır. Samimiyetinden şüp
he etmediğimiz bazı dar görüşlü aydınlarımızın bu 
karşılıksız çabaları, ağalarımızın siyasal nüfuzları
nın pekişmesine ve halkınılzın daha çok ezilmesine 
ve sefalete düşmesine aracı olmaktadır. 

Doğu'da 
'
geniş halk kitleleri için devamlı bir 

kıtlık vardır. Halk yığınları yarı aç bir durumda ve
rem ve benzeri hastalıklardan kırılırken, kışın bir
denl?ire baskın yaptığı ve çok uzun sürdüğü yıllarda, 
büyük sürülerini masrafsız olarak bahara çıkarmak 
için yeni yardımlar arıyan Doğu'lu ağalar, parla
mentüQaki temsilcileri vasıtasiyle bir kıtlık yayga
rası çıkararak devletten yeni karşılıksız yardımlar 
koparmanın yollarını bulmaktadırlar. Halbuki bu 
sözcüler ve temsilciler bahsedilen kıtlığın halk kit
leleri için tabii bir durum olduğunu pekala bilmek- � 

tedirler. 
Doğu'da insanların mağara haya\.ı yaşadıkları

nı yeniden keşfeden (!) ağaların temsilcileri, bu bu
luşlarını parlamentoda dile getirirken bu duruma 
bir hal çaresi bulmaktan çok, kendi hizmet anlayış
larını tatmin ve sözcülüğünü yaptıkları ağaların si
yasal nüfuzlarını devam ettirmek için fakir halkın 
oylarını toplama gayesini gütmektedirler. 

Eşkiya masalı! 

Büyük tirajlı gazetelerimize sansasyonel hava
dis kaynağı olan rıoğu'nun eşkiyası, ağalık mües
sesesinin sürdürütmesine hizmet eden bir a.raç ola-

'. 



rak Doğu'lu vatandaşlann baskı ve terör altında 
ağalara baş eğmelerine yardımcı olmaktadırlar. Ağa
lar tarafından fakir halkı sömürmek ve kendi iç me
selelerini hal etmek için kullanılan bu şakilerin ko-. 
runması ve' silahlanması de yine ağalar tarafından 
yapılmaktadır. 

Ağalık nüfuz ve otoritesi siyasal nüfuzla birlik
te olduğundan, bu eşkiyanın takibiyle görevli jan
darma ve idarecilerimiz, çoğu zaman bu otorite kar
şısında gerilemek veya takibi, durdurmak zorunda-O 
dıriar. 

' 

Doğu kalkınması edebiyatı ortay;ı. çıkmadan 
önce de Doğu'nun manzarası bu idi. Aradan 20 yıl 
geçmesine, toplumumuzda büyük sosyal ve ekono
mik gelişmeler olmasına rağmen Doğu'da hiç bir de-
ğişiklik olmamıştır. 

' .  

20 yıldan beri devam eden bu samimiyetsiz Do
ğu kalkınmMı edebiyatının iç yüzünü anlamak için 
şu sorulann' cevaplandınlması gerekir : _ 

1 - Doğu kalkınması denemeleri sonunda hal
kın ekonomik ve sosyal durumunda bir değişiklik ol
muş mudur? 

2 - Acaba Doğu kalkınması denemeleri Doğu'
da kimlerin kalkınmasına yaramıştır? Dün Olduğu 
gibi, bugün de, kalkınan ve kuvvetlenen kimlerdir? 

Doğu kalkınması adı altında, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da, devletin zirai sektöre yaptığı ya

,tınmlar, verdiği kredi ve sübvansiyonlarla mahdut 
bir ağa zümresi, sermayeyi sahip oldukları toprak
lara götürerek son derece zenginleşmiş olmalarına 
karşılık, topraktan Yoksun veya az topraklı fakir 
halk köyde yancıhk, rençberlik ve hatta ırgatlık 
yapma imkanını kaybettiginden büyiik şehirlerin iş
sizler ordusuna katılarak sefaletin içine düşmüşler 
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dir, Bu sebeple Doğu'nun büyUk şehirlerinin etrafın
daki gecekondu semtleri İstanbul ve Ankara illeri
mizin gecekondu semtlerine nazaran daha büyUk 
oranda genişlemektedir. 

Doıfu'da yaşıyan emekçi halkın bu direkt eko
iloınik sömürü yanında maruz kaldığı bir diğer sö-

. m'ürü şekli de manevi sömürüdür, Irk, dil ve mezhep 
ayrılıklarına dayanan bu sömürü şekli, ekonomik 
sömürüyü doğrulamak, Doğu'lu ağalarla onların 
müttefiki. olan Batılı ağaların sömürme olanaklan
ın rahatlıkla sürdürmek için yürütülmektedir. Her
gün çeşitli örneklerini gördüğümüz vatandaşlar ara

. sında ırk, dil, din ve mezhep farklarından dolayı ya-

pılan ayınmlar, uygulanan farklı muameleler, hor 
görme ve hakaret etmelerin sebebi budur. Bu ma
nevi sömürünün politik alandaki yansıması faşizm, 
ırkçılık ve ümmetçilik şeklinde tecelli etmektedir. 
Etnik özeııikleri icabı kendi aralarında Türkçe'den 
başka diııeri konuşan Doğu'lu yurttaşlann hor gö
rülmesi, jandarma dipçiği altında ezilerek hakaret 
görmeleri, Doğu'nun resmi dilde mahrumiyet bölge

,si olarak tescili bu manevi sömürünün bir' sonucu
dur. 

Hakim sınıflar Türkiye'nin emekçi halkını Türk, 
'Kürt, Hıristiyan, Müslüman, Sünni ve Alevi diye ırk, 
dil, din ve mezhep yönünden düşman kamı:>lara böle
rek ve bir kısım emekçileri başka topraklann insan
ları gibi göstererek düşmanlığı keskin bir hale so
karak sömürü düzenlerini yürütürler. 

Doğu'da yaşıyan emekçi halkımızın maruz kal
dığı bu maddi ve manevi sömürü şekilleri, birbirinin 
sebep ve neticesi olarak, karşılıklı etki gösteren ay
nlmaz bir bütün teşkil ederler. 

Gerçek a,ıılamda Doğu kalkınması, Doğu'da ya
şıyan yurttaşlanmıZln maddi ve manevi sömüriide 
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kurtulmaları' için, köklü bir toprak reformu ile hal
kın bizzat tasarruf edeceği toprağa, tarımda teknik 
ve kredi imkanlarına kavuşması, bütün altyapı ya
tırımları ile birlikte süratli bir sanayileşmenin dev
let eliyle ve öncelikle gerçekleştirilmesi, halkın öz
lemlerini göz önüne alarak halk yararına işliyen bir 
eğitim ve kültür seferberliğiyle mümkündür. 

Çıkar yol nedir? 

Daha ileri bir üretim sistemine geçmeyi engel
leyen tutucu güçleri zararsız bir hale getirmek sure
tiyle, bugünkü sosyal ve ekonomik ilişkilerde bir de
ğişiklik yapılmadan, yani anayasamızın öngördüğü 
köklü reformlar uygulanmadan Doğu kalkınması adı 
altında yapılan samimiyetsiz teşebbüsler, Doğu'da 
geniş halk yığınlarının sefaleti ve perişanlığı pahası
na Doğu'lu ağaların daha çok güçlenmesine yarıya
caktır. 

Halk yararına köklü reformlar ise ancak hal
kın katıldığı ve halktan yana bir iktidar tarafından 
yapılabilir. 

Doğu kalkınmasının özlemini duyan, Doğulu 
halkın maddi ve manevl çilesine son vermek ıçın 
savaşan yurtsever aydınlarımızın dnygusal plandan 
çıkarak gerçekçi bir çözüm yolu aramalarının zama
nı gelmi�tir. Toplumsal meseleler dost sohbetlerinde 
duygusal yakınmalar ve heyecan gösterileriyle çö
zümlenemez. çağımız ekonomi ve sosyal bilimler ça-
ğı dır. Sorunlarımız ancak toplum gerçekleri ve bilim 

� verilerine göre çözümlenebilir. Bu sebeple Doğu kal- , 
kınması edebiyatının aiYaların elinde bir çıkar aracı 
olarak kullanılmasını istemiyen ve hakim çevrelerin 
hizmetinde. halkın sömürülmesine bilmeden yardım-
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cı olarak bugUnkü durumun sürüp gitmesine gönlü 
razı olmıyan, halkçı, uyanık, yurtsever aydın ve 
emekçilerin ülkemizin emperyalizmin etkisinden kur
tularak topyekvn kalkınması savaşına katılan bi
linçli yurtsever işçi ve aydın kardeşleriyle el ele 
halkın bilinçlenerek demokratik yoldan iktidara gel
mesine yardımcı olmaları lazımdır. 

Başta Doğu olmak üzere, bütün ülkemizin kal
kınma yolu, halkımızın bilinçlenmesine ve kendi so
runlarını öğrenmesine bağlıdır. Halka dayanmayan 
ve onun yaratıcı gücüne inanmayan bütün duygusal 
akımlar hüsranla sonuçlanmeya mahkiımdur. Tarih 
hüsrana uğrayan benzeri davranı�ların örnek leriyle 
doludur. 
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Bölücü Akımlara Karşı 

DOGULU 
YÜKSEK TAHSİL GENÇLt(�tNfN 

TEPKİLERİ 



ANKARA'DA OKUYAN DOGU'LU YÜKSEK 
TAHSıL GENÇLİGtNİN BÖLüCÜ AKIMLARI 

PROTESTO EDEN BİL DİRİsı 

K A MU o.Y UNA 

KİM �ıı KOVUYOR? HOD Rİ MEYDAN! ... 

Bu memlekette nifak tohumları eken gözü dön
müş örümcek kafalı faşistler çıkarmakta oldukları 
ÖTÜKEN adlı bir dergi (!) de son zamanlarda: 
Anayasa'nın açık ve kesin hükümlerine rağmen, et
nik özellikleri bakımından DOCU'da yaşayan va
tandaşlarımızı hor görerek asırlardan beri üzerinde 
yaşadıkları topraklardan pervasızca kovma çabasın
dalar. 

Bile bile kardeşi kardeşe düşman etme uğraşın
da olan süper-sapık zihniyetli birisinin DOCU'ıu va
tandaşlara « ... Türk milletinin başını belaya sokma
dan, kendileri de yok olmadan çekilip gitsinler: Ne
reye mi? Gözleri nereyi görür, gönülleri nereyi çe
kerse oraya gitsinler. IRAN'a, PAKtSTAN'a, HtN
DISTAN'a, BARZANİ'ye gitsinler. BtRLEŞM1Ş 
MILLETLER'e başvurup AFRİKA'da yurtluk iste
sinler. Türk ırkının aşırı sabırlı olduğunu, fakat ay
ranı kabardığı zaman kağan arslan gibi önünde du
rulmadığını, ırktaşları ERMENİLER'e sorarak öğ
rensinler de akılları başlarına gelsin» diyerek tehdit 
savurana haykırıyoruz : 

Kim kimi yok ediyor? Kim kimin başını belaya 
i'lokuyor? Ve de kım kimi kovuyor? 
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Tarihin en eski çağlaı-ından beri bu topraklar 
üzerinde yaşıyanları, bu topraklardan kovacak bir 
kuvvet ne olmuş ve ne de olacaktır. Asıl kovulacak
lar, halkları birbirine düşürmek emelinde olan ha
yal�restlerdir. 

DOC:u'lu gençler olarak «Kürt davasını, kurt 
kurnazlığı ile Türkiye'nin DOC:U illeri davası halin
de» ileri sürmek niyetinde değiliz. DOC:U'nun geri 
kalınasının nedenleri arasında ekonomik sömürıne
nin devamı için vatandaşlar arasıııda mevcut IRK, 
DİL, DİN ve MEZHEP farklarını istismar ederek 
onları düşman kamplara bölmek isteyen zihniyetin 
karşısındayız. Manevi sömürünün politik alandaki 
yansıması olan FAŞİZM!, IRKÇILWI ve üMMET
ÇİLİc;! nefretle reddederiz. 

Türkiye'de Anayasa çerçevesinde beraberliği ve 
kardeşliği tesis etmek şiarımızdır. 

Bu şahıs ayrıca, çingene vatandaşlarımızın ısla
hı ve «İnsan güzeli vatandaşlar» kazanmak için oll
ları HAKKARİ'de yaşayan «50.000 geri Kürd'ÜI1» 
içine sürerek asimile etmeği tasarlıyor. Bilinmelidir 
ki HAKKARİ ne bir hapishane, ne bir tunarhane ve 
ne de bir ıslahanedir. Türkiye için İSTANBUL ne ise 
HAKKAR1 de odur. Islah edilecekler, Çingenelerden 
ziyade, öncelikle böyle sapık ideolojileri savunanlar
dır. Islah edilecekleri yer ise BAKıRKÖY'dür. 

Demokratik baskı guruplarının ve adliyenin ha
rekete geçeceğini umar, durumu kamu oyuna duyu
ruruz. 

AGRI 
Yüksel, Tahsil Talebe 
Derneği Anlı.ara Şubesi 

CİZRE 
KliltUr Cemlyetı 

- ,,-

BATMAN 
Petrol Yüksek Tahsil 

Talebe Demeği 

DİYARBAKIR 
Kültür Demeğf 



• 

tnNIS HAKKARI 
Kültür Derneği KilItli< ve Okutma Dernoğl, 

MARDİN 
Kültür Derneği 

l\IUŞ 
ımltür Derneği 

URFA 
Öğrenci Yurdu 

VAN'LI 
Öğrencilere Yardun Derneği 

BİNGÖL BİTLİS'İ 
KiiJtür Derneği 

ELAZIG 

KaUruıdınua ve Tanıtıııa Derneği 

Yüksek Tahsil Talebe 
Derneği 

KAHTA 
Kültür Derneği 

SİVEREK 
Yüksek Tahsil , KiiJtiir 

Derneğı 

ERZURUM 
Öğrenci Yurdu 

KARLIOVA 
Kültür, Tamtıııa ve 

Ya,rdunlaşıııa Derneği 

TUNCELİ 
Kültür Derneği 

VARTO 
Kiiltür, Tanıtıııa ve 

Yardımlaşma Derneğı 

" 
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" ERZURUM ATATÜRK Ül\'İVERSİTESİNDE 

• 

OKUYAN GENÇLERiN BÖLÜCÜ 
AKIMLARI PROTESTO EDEN BİLDİRİsı 

Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi iııaııç, din ve mezhep aymını gö
zetmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiç 
bir kişiye, aileye, ZÜInreye veya sınıfa İm
tiyaz tanınmaz. (ANAYASA: Madde 12) 

KAMU OYUNA DUYURURUZ 

Faşist ve kafatasçılann çıkarmakta olduğu 
ÖTÜKEN adlı dergide ( ) « . . .  Türk Milletinin başını 
belaya sokmadan, kendileri de yok olınadan çekilip 
gitsinler : Nereye mi? Gözleri nereyi görür, gönW· 
leri nereyi çekerse oraya gitsinler. İRAN'a, P AKİS
TAN'a, HİNDİSTAN'a, BARZANİ'ye gitsinler. Bir
leşmiş Milletler'e baş vurup AFRİKA'da yurtluk is
tesinler. Türk Irkının aşırı sabırlı olduğunu, fakat' 
ayram kabardığı zaman kağan arslan gibi öniinde 
durulınadığını, ırkdaşları ERMENİLER'e sorarak 
öğrensinler de akılları başlarına gelsin.» deniIerek 
etnik özelliği bulunan DOGU'lu vatandaşlanmızm sü
rülınesi istenmektedir. 

Milliyetçi ve mukaddesatçı geçinen fitneciIer gu. 
ruhu bilıneli ki, bu memleketten kovulacak olanlar, 
etnik özelliği bulunan vatandaşlanmız değil, esas 
sürülecek olan, kafatascı, kan tahIiIciIiğini güden 
ırkçı, faşist zihniyet ve de güzel yurdumuzu haya· 
sızca sömüren dış ve iç emperyalizmdir . 



Bu hususla ilgili bildiri yayınlayan ANKARA'
DAK! DOCU'lu gençlik teşekküllerinin asil reaksi
yonlanna katılırken, yurt çapındaki tüm devrimci, 
halkçı, demokratik baskı guruplarına çağrıda bulu
nuyonız : 

Insanca y�ama haysiyeti çizgisinde buluşup, 
bir bütün olarak sosyal, ekonomik ve insanca yaşa
ma haklanna hüeum eden kara yüzlü zihniyete kar
şı gönül-gönüle, el-ele birleşmeliyiz. 

Türkiye, ırkçılığa, kan tahlileiliğine ve kafatas
çılığa paydos diyen, vatanın gerçek çıkarlarını düşü
nen tüm Türkiyelilerindir. 

YAşASıN TüRKİYE, YAşASıN TüRKİYELİ-
LER. • 

Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 

Fikir Kulübü 

Tunceli Yüksek Tahsil 
Talebe Cemlyeti 

.... 
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Atatürk Üulversltesi 
iktisat Flklr Kulübü 

Güney Doğu 
Y\lksek Tahsil Talebe 

Cemiyet! 
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T, t, p, YAYıNLARı 

Melunet All AYBAR 

Mehmet All AYlBAR 

çetin AUl'AN 

Çetin AL'l'AN 

Hodri Meyrlau ı lira (Genel Dag-ı
tım Kemal Karatekin Ankara Cad. 
51) 

Türkiyey! Adalet Partidi Kallmıdl

raınaz 1 lira 

Htikümet Kapitalist Bir Hükümet· 

tir 1 llra 

Demir Çimentn Karaborsası 1 ilra 

Dog-u Dramı 2 lira 

Pldnlı DevletçilUt 50 kuruş 

Tank Ziya EKlNCl 

Metin DİNÇER 

Selilhatttn HLLA. V 

İdrls KüÇüKÖMER 

Murat SARICA 

Toplumculuk ve İnsan 50 Kuruş ___ 

Murat SARI CA 

Bagı.msızhl( Sorunu 50 kuruş 

1961 Anayasa.<!ıııın Sosyal NlteUg-1 
50 kuruş 

Halkçılık, Milliyetçilik, Devrimci

lik 50 riCUruŞ 
........ 

SOSYAL ADALET YAYINIJ'..RI 

Hilseyln KORKMAZGİL 

Maurice DOBB 

Maurice DOBB 

Oscar LANGE 

Ölıhööö! 3 lira 
, " 

• 
• • 

Kapitalizm Dün, Bugün �:Ura -
Az gelişmiş ülkeler' 

'
ve lktisadl 

Kalkınma (Tilkenmiştir) , 

Kalkınma Yöntemleri (i, B ... kı) 
. . , 

3 Ura . " 

Bu yaymiar aşag-ıdaki adresten ödemeli veya posta pulu 
karşılıg-ında isteneblllr. 20 liradan yukarı slparlljlerde % 20 

indirim yapılır. 

Türkiye İşçi Partısi Genel Merkezi Mith"tpaş" Cad, 
63/1 ANKARA 

Fiatı 2 Lira 
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