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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasanın 102 nci maddesi gereğince ha
zırlanan Bakanlar Kurulu listesinde gösterilen 
bakanlıklara, seçilen zatların atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu ve Hükümet programı Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından okundu. 

Hükümet programı üzerinde görüşmelerin 
yapılması için Genel Kurulun 13 Mart 1970 
Cuma günü saat 10,30 da toplanmasına dair ve
rilen bir önerge kabul edildi. 

13 Mart 1970 Cuma günü saat 10,30 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,00 de son ve
rildi. 

Başkan 
/. Şevki Atasağun 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nm, Sinop ilinin Ayancık ilçesi Yeni-

konak Babaçay köyünün uğradığı sel felâketin
de belediyenin yapmış olduğu yardıma dair ya
zılı soru önergesi, îmar ve îskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/645) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 

Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 2/59; C. Senatosu : 2/282) (Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonuna) (Müddet : 60 
gün) 

Rapor 
2. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 

Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/59; C. Se
natosu : 2/282) (Sıra Sayısı : 1374) 
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BÎRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere geçiyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Üyesi Rifat Öçten'in vefat ettiği
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/855) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Başkanlığın 
sunuşu olarak iki tezkere vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat Öç
ten'in, 1 . 3 . 1970 Pazar günü 19 Mayıs Stad
yumunda geçirdiği bir kalb krizi sonucu kaldırıl
dığı Numune Hastanesinde vefat ettiği ve cena
zesinin 2 . 3 . 1970 Pazartesi günü öğle nama
zını mütakıp Hacıbayram Camiinden merasim
le alınarak Ankara ili Asri Mezarlığına defne
dildiği İçişleri Bakanlığının 5 . 3 . 1970 tarihli 
ve 23302/46 -1591 sayılı teskere ile bildirilmiş
tir . 

Teessürle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Teessürlerimizle ve rahmet anı
larımızla ıttılaınıza arz ediyorum. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında akdedilen Karadeniz 
Bakır İşletmeleri Kredi Anlaşmasiyle ilgili Araş-

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının görü
şülmesi. 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde gerek grup
ları adına, gerek şahısları adına söz almış olan 
sayın senatörlerin isimleri önümde bulunan ve 
evvelce sırayla tesbit edilmiş listede yazılıdır. 
Buna göre okuyup kendilerine söz vereceğim. 

Evvelâ, grupları adına söz alan sayın sena
törler; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

tırma Komisyonu süresinin bir ay uzatılmasına 
dair mezkûr komisyon başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Hükümeti arasında akdedilen 30 buçuk mil
yon dolarlık Karadeniz Bakır İşletmeleri Ano
nim Şirketi kurulması Kredi Anlaşması ile ilgili 
Araştırma Komisyonumuz, araya bütçe müza
kereleri ve bayram tatillerinin girmesi sebebiy
le, çalışmalarını bitirememiştir. 

Araştırmanın kesin ve sarih bir neticejre 
ulaştırılabilmesi için 13 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, Genel Kurulumuzca bir ay daha mehil 
verilmesine tavassutlarınızı arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun Sa
yın Başkanı Cemalettin İnkaya arkadaşımız, 
müddetin bir ay daha uzatılmasını istemektedir
ler. Uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler; gündemimizde müzakere 
edilecek tek bir konu vardır. Okuyorum : 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Ahmet Yıldız, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Pırıltı, Adalet Partisi Gru
pu adma Sayın Ziya Termen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı? 
FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, şahısları adına söz 

alan sayın senatörlerin de isimlerini okuyorum. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Senatör Hikmet ismen, Sayın Sena

tör Hüseyin öztürk, Sayın Senatör Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu, Sayın Senatör Ahmet Nusret Tu
na, Sayın Senatör Yiğit Köker, Sayın Senatör 
isa Bingöl. Sonradan söz istiyen sayın senatör
lerin... 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Söz sırası 
hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz sırası hakkında, buyurun. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Buradan 

da arz edebilirim. Söz sırası, sıraya tabidir. 
Ben, daha erken istediğim kanısındayım. Dün 
erken saatlerde istemiştim. Saat de kaydetmiş
tim takririmde. Sıranın bir kere daha g-özden 
geçirilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Pırıltı, tabiî siz 
takdir edersiniz, Başkanlık kendi önüne ne gi
bi bir liste konmuşsa ona göre hareket eder. 
Müracaat edenleri kaydeden hizmetliler, saati
ni, zamanım tesbit etmişlerdir. Şimdi arz ede
yim zatıâlinize; Sayın Hıfzı Oğuz Bekata kendi 
grupu adına, dün saat 09,30 da, Sayın Ahmet 
Yıldız saat 10,30 da, Sayın Pırıltı saat 12,00 de. 
önüme konmuş olan liste bu, efendim. Ben de 
bu listeye göre hareket edeceğim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, Güven Partisi Sayın Sözcüsünün sırasını, 
mümkün olursa; muvafakat ederlerse, önüme 
alabilirsiniz. 

BAŞKAN — Zatıâliniz daha sonrasınız esa
sen. 

Efendim, şimdi konu üzerinde grupları adı
na söz istiyen sayın senatörlerden C. H. P. Gru
pu adına Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız daha 
evvel söz istemişlerdir, söz kendilerinindir, bu
yurun Sayın Bekata. (O. H. P. sıralarından al
kışlarla Hıfzı Oğuz Bekata kürsüye geldi.) 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; üçüncü Demirel Hükümeti ve programı 
münasebetiyle düşüncelerimizi C. H. P. Grupu 
adma belirtmek görevi ile huzurunuzdayım. 
Yeni Hükümet bütçesi reddolunan Hükümetin 
aynı ve elimizdeki program ise güvensizlik yü
zünden istifa zorunda kalan eski Hükümet 
programının yuvarlak sözlerle toparlanmış bir 

özetidir, üzerindeki görüşlerimizi evvelce arz 
ettiğimiz Hükümet programının aslı ile bu özet 
arasında tek önemli fark şudur : 

Birinci ve ikinci Demirel Hükümetleri pro
gramlarında sık sık tekrarlanan huzur ve refah 
devleti vaadi, yeni Demirel Hükümeti progra
mından çıkarılmıştır. Demek ki, Hükümet bu 
sözün gerçekleşeceği ümidini artık kendisi de 
yitirmiştir. Oysa, bilindiği gibi, Sayın Demirel, 
Türk Milletine huzur ve refah devleti getirece
ğini vadederek iktidara gelmişti. Şimdi olaylar 
ve gerçekler üzerinde kısaca duralım: 

Birinci Demirel Hükümeti, halkın umduğu
nu verememiş olduğundan, 10 Ekim seçimlerin
de 500 000 e yakın seçmen A. P. den uzaklaş
mıştır. Bununla beraber vatandaş A. P. iktida
rını bir kez daha denemeyi uygun gördüğünden 
A. P. ni tek başına Hükümet kuracak sayıda 
Millet Meclisine göndermiştir. Milletin bu te
veccühünün takdir ve şükranını hizmetle öde
mek alanı açık iken, Sayın Demirel tuttuğu 
yanlış yolda devam etti ve buna yeni hatalar 
ekledi. Bugünkü siyasi bunalım işte bundan 
doğmuştur, öyle ise bu hataların özünü kısa 
kısa belirtmekte fayda vardır. 

Arkadaşlarım, bugün Dünyada parlak söy
levler ve demeçlerle avutularak idare edilen 
toplumlar kalmamıştır. Türk toplumu iş isti
yor, ekmek istiyor, huzur istiyor, içerde ve dı-
şarda güven istiyor. A. P. hükümetleri ise, Sa
yın Demirel'in parlak nutuklarına rağmen, 
memlekette iş yaratamadı, paranın değerini ve 
ekmeğin bereketini azalttı, huzuru bozdu, içer
de ve dışarda güvensizliklere sebeboldu. Kısa
cası ekonomik ve sosyal yönlerde kurtarıcı ara
yan Türkiye'ye her yıl artarak yayılan ekono
mik ve sosyal rahatsızlıklar getirmekle kalma
dı, hiç kimsede bunların düzeleceği ümidini de 
bırakmadı. 

Sayın arkadaşlarım, şu gerçekler unutulma
sın; zaferlerine, zaferler katan bir kumandanın 
ordusunda bozgun olmaz ve fakat birbirini ko-
valıyan başarısızlıkların ve hataların başarı gi
bi gösterilmesine karşı ilk haklı isyan bu hezi
metlerin içyüzlerini en yakından bilenlerden 
gelir. Şimdi bizde olduğu gibi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizde 
de oldu, sizde. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar, böyle bir durumun demokratik hayat
ta çıkar yolu tektir; nöbet değiştirmek. Böyle 
bir durumun siyasi hayatta çıkmaz yolu da 
tektir; direnmek. Sayın Demirci milletin hay
retle açılmış gözleri önünde ikinci yolu tec
rübe ediyor ve direniyor. îşte bu nedenledir 
ki, her alanda murakabeyi kaldırmak gayreti 
içine sürüklenmiştir. Partisi içindeki denetimi 
yok etmek için A. P. ni parçalamaktadır. Si
yasi şeref duygularına saygısızlıklarla, millet-
vejkili oyu sağlanarak Parlâmento denetiminin 
etkisi yok edilmek istenilmektedir. Devlet 
malının denetimini ortadan kaldırmajk için
de Yüksek Murakabe Kurulu üyeleri top
tan dağıtılmaktadır. Bunları öteki kuruluşlar 
ve icraatlar izliyecek. Böylece demokratik 
Türkiye'nin Demirel Hükümeti için murakabe-
siz, yani dikensiz gül bahçesi haline gelmesi 
yolu tutuluyor. Peki ama bu mümkün mü? De
mokratik 'düzendeki bir memlekette millî mura
kabeye karşı böylesine bir direnme başarıya 
ulaşabilir mi? 

Sayın senatörler, ekonomik bunalımın ve 
hayat pahalılığının vatandaşı çöküntüye sürük
lediği canlı örnekleriyle meydanda. Malî hata
lar Hazineyi kurutmuştur. Devlet borçları öde
nemez olmuştur. Türk parasının iç ve dış de
ğeri her gün biraz daha düşmektedir. Bugün 
Türk elkonomisinin kapılarında enflâsyon ve de-
velüasyon çanları çalmaktadır. Buna karşılık siz 
iktisadi istikrardan, ekonomimizin olumlu ge
lişmesinden, sosyal güvenlikten, halkın refahın
dan bahsedecek ve gelecek günlerin parlak müj-
deleriyle toplumu avutacaksınız. Peki; ama, bu 
mümkün mü? 

Değerli senatörler, siz «Hazırlığımızı tamam
ladık, Ortak Pazarın geçiş dönemine girmeye 
kararlıyız» diyeceksiniz. Oysa resmî raporlarda 
tam tersi belgelere bağlanacak, bizzat Ortak 
Pazar Komisyonunun Başjkanvekili İktisatçı 
Doktor Monsholf verdiği özel demecinde ay
nen «Türkiye hakkında benim şahsi düşünce
lerimi sorarsanız bu ülkenin topluluğa girme
sini biraz karanlık görüyorum1» diyecek ve söz
lerine şunları ekliyecektir. «Türkiye'nin özellik
le şu anda Avrupa ülkeleri ile boy ölçüşebilme-
si için daha uzun yıllara ihtiyaç vardır. Kal
kınma çağındaki bir ülkenin yeterli endüstiriye 

sahilbolmadan hesapsız bir şekilde topluluğa 
alınması o ülke içlin iflâs demektir*» diyecek bu-

j na karşılık Dışişleri Bakanı bu kürsüden, yerli 
ve yabancı uzmanların olumlu raporlar verdiği
ni söyliyecektir. Başbakan ise daha dün Millet 
Meclisi kürsüsünden «Ortak Pazar üzerinde 
münakaşaları zait sayıyorum» diyerek meseleyi 
hal ettiğine inandıracaktır. Peki; ama, bu müm
kün mü? 

Sayın arkadaşlarım, siz 1924 Anayasasına 
göre Meclisten geçirilmesi ve (kanunlaşması 
şart iken bu Anayasa hükmü yerine getiril
meden bir olup bitti halinde yürürlüğe konu
lan, yapılmasında ve uygulanmasında Anayasa 
ihlâli suçu işlenen 23 Haziran 1954 tarihli As
kerî Kolaylıklar Anlaşması temeli üzerinde 
son ikili anlaşmayı yapacaksınız ve bunun so
rumluluklarını nazara almadan millî denetim
den uzak tutacak ve T. B. M. M. den geçirme
meyi başarı sayarajk dış politikayı ne güzel 
idare ediyoruz, diyeceksiniz. Peki, ama bu 
mümkün mü? 

Arkadaşlar, siz «Millî dâvamız Kıbrıs'ı, kur
tarıyoruz ve üniter devlete kavuşturuyoruz!» di
ye Makarios aracılığı ile Enosis'e doğru uğur-

\ layacaksınız, Dışişleri Bakanı bunu bir başarı 
olarak bu kürsüden ifade edecek, Sayın Baş
bakan da dün saat 17,00 de Millet Meclisinde 
aynen şöyle konuşarak, «Üniter devlet, Makarios 
demiş Çağlayangil demiş, hayır böyle bir şey 
yok diyecek» ve konuşmasına devam ederek 
«Kıibrıs bugün özel haklarla mücehhez bir üni
ter devlettir, Londra ve Zürih'in getirdiği du
rum bu» sözleri ile çelişmeye düşecek ve konuş
masına şöyle devam edecek, «işi, kanla barut
tan, ıstıraptan sulh masasının etrafında oturu-
labüecek bir noktaya getirdik» sözünü ekledik
ten sonra, yine kendisi bunu da çürüterek «Biz, 
Kıbrıs ve Yunan hükümetleri ile müzakerede 
değiliz» diyebilecek ve Başbakan konuşmasını 
şöyle tamamlıyacaktır. «Devlet, Rum cemaati
nin elinde olmıyacaktır, Enösis olmıyacak, Türk 
Cemaati azınlık haklarına değil, çoğunluğun ta
hakkümüne girmiyecek ve Devlete işitrak hak
kına sahibolacaktır.» 

Değerli senatörler, Başbakanın dünkü bu 
sözlerinden 3,5 saat sonra saat 20,30 da Ankara 
Televizyonunda Kıbns Türk Cemaati Lideri 
Rauf Denktaş ise, Türkiye'den ayrılmadan önce, 
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Kıbrıs buhranı ve Makarios'a suikast yapılması 
münasebetiyle aynen şunları söyliyecektir. «Ma-
karios, Türklere şimdilik azınlık haklarını ver
mek ve gelecekte ilk fırsatta Enosisi gerçekleş
tirmek istiyor, Makarios'a suikast yapanlar ise 
hiç vakit geçirmeden silâhlı çatışmayı da göze 
alarak Enosisi derhal gerçekleştirmek istiyor
lar» Buna ne buyurulur? Kıbrıs dâvamızın ha
zin durumu bu, böyle olunca Hükümetin Kıbrıs 
politikasını bir zafer gibi göstermek mümkün 
mü? Arkadaşlar, siz, T. B. M. M. i denetimini 
tesirsiz hale getirmek için, yürekten gelmiyen, 
zorlama parmak sayısını gayritabiî yollardan 
artırmak istiyeceksiniz, böylece memleket ger
çeklerinin iç yüzlerinin görünmesine engel ola
caksınız, Türkiye'nin mukaddes mevkilerinin ve 
kuruluşlarının itibarları ile oynıyacaksınız, son
ra her şeyin normal işlediğini savunacak ve bu
nu demokratik bir marifet gibi göstererek va
tandaştan saygı bekliyeceksiniz. Peki, ama bu 
mümkün mü? 

Arkadaşlar; siz, büyük çoğunluğu ezecek ve 
küçük bir azınlığı daha mutlu kılacak yolu, kal
kınma sayacaksınız, «bu tutum yanlıştır, Ana
yasaya ve sosyal adalete aykırıdır» diyenlere 
ise, «karma ekonominin gereği budur» diyecek
siniz, siz sade ve dar gelirli vatandaşı, vasıtasız 
üreticiyi insafsız aracının keyfine terk ederek 
soyduracaksınız, sonra bu soygundan canı ya
nanların itirazlarına ise, «serbest rekabetin ge
reği böyledir» cevabını vereceksiniz ve böylece 
bütün denetim yollarını da kapatacaksınız. Siz, 
özel sektörü başıboş bırakacak buna karşılık 
Devlet sektörünün elini kolunu bağlıyacaksınız 
ve sonra haksız rekabeti Devlet yardımı ile de 
körükliyeceksiniz, ekonomimizin iki temel dâva
sı tarım gittikçe geriliyecek, sanayi yanlış yol
da soysuzlaşacak, buna rağmen kalkınmadan ve 
halkın refahından bahsedeceksiniz. Peki; ama, 
bu mümkün mü? 

(A. P. sıralarından bir ses : Şu lâfların ha
kikatle alâkası var mı?) 

Arkadaşlarım, size bu gerçekleri hatırlatan
lara, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Koka 
kola iç. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Çığır açıyor
sunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Size 
bu gerçekleri hatırlatanlara karşı ise Adalet 

I Partisi iktidarının 5 milyarlık, 10 milyarlık, 20 
milyarlık büyük yatırımlar yaptığından övüne
rek bahsedecek ve saatlerce rakamlar sıralıya-
caksınız. Öyle ise, ben size susturucu bir tek ra
kam vereceğim. C. H. P. iktidarları döneminde 
yalnız Kamu îktisadi Teşebbüsleri için yapılan 
yatırımların bugünkü rayiç değeri tam 160 mil
yardır. Devlet Demiryollarını, Denizyollarını, 
okulları ve harap Türkiye'yi vatan yapan ham
lenin maliyetini ve ötesini siz takdir buyurunuz, 
biz bunlardan bahis bile etmiyoruz. Çünkü, mil
letin parasını, millet yolunda değerlendirmek 
hükümetlerin ilk görevidir. Siz, parti içi dene
timi susturacaksınız, halkın acıklı yaşantısına 
ve şikâyetlerine değer vermiyeceksiniz, muhale
fetin tenkidlerine kasıtlıdır diyeceksiniz, parti 
programınıza, hükümet programınıza tamamen 
aykırı işler yapacaksınız ve bütün bunlara rağ
men herkesin sizi beğenmesini, alkışlamasını is-
tiyecek ve bunu yapmıyanları da itham edecek
siniz, peki; ama, demokrasilerde bu mümkün 
mü?. 

Değerli arkadaşlarını, siz T. B. M. Meclisini, 
iktidar ve muhalefeti ile bâzı asgari müşterek
lerde birleşmeye davet edeceksiniz. Sonra, size 
anamuhalefet partisiniz sözcüsü olarak bu kür
süde, başka ölçü aramıya lüzum yok; asgari 
müşterek, Anayasadır; onda birleşelim, söz ve
riniz, diyeceğiz. Cevap vermek için bu kürsüye 
gelecek fakat, bu teklifte olumlu karşılık ver
mekten çeMneceksiniz. Sonra, Anayasayı tam 
uyguladığınızı söyliyeceksiniz. Peki; ama, bu 
mümkün mü? 

Arkadaşlar, siyasi hayatın itibarı örselene
cek. Hükümet, güveni kaybedecek. Parlâmento 
dışı hareketler sokağa hâkim olacak ve siz bü
tün bunları olağan karşılıyarak umursamıya-
caksmız. Anarşiye, bizzat sebebolacak, fakat 
Anayasayı itham edeceksiniz. Hukuk Devleti 
anlayışsızlığını ve Hükümetin mutlak aczini 
demokratik müsamaha diye yorumlıyacaksınız, 
Kısacası, Türkiye'yi, Hükümetsiz idare edecek 
ve fakat kuvvetli, dirayetli, itibarlı bir Hükü
metin var olduğunu ileri süreceksiniz. Peki; 
ama, bu mümkün mü? , 

' Değerli senatörler, işte Sayın Demirel, bu
günkü duruma bu yollardan geçerek geldi. Ve 
eğer bütün bunlar mümkün değilse bu yolda, 
yani hayatlarında, direnen Sayın Başbakan, 
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Hükümeti ciddî bir çıkmaza sürüklemiş bulu
nuyor, demektir. 

Şimdi, birbirimize sorabiliriz: Sayın Demi
rci'm bu tutum ve davranışlarında ne değişti 
ki, T. B. M. Meclisi dün güvensizlik gösterdiği 
aynı Hükümete bugün güven oyu versin? Açık
ça görülüyor ki, bu tutumu, davranışı ve dire
nişi ile Sayın Başbakan; ben, kendimi, kadro
mu, zihniyetimi, programımı değiştirmiyeceğim. 
Ama, Parlâmentoya dilediğimi yaptıracağım, 
demek istiyor. Bu nokta ise karşımıza büyük 
bir mesele çıkarıyor. T. B. M. Meclisi mi Hü
kümete hâkim olacak, yoksa Hükümet mi T. B. 
M. Meclisine? 

işte, bu önemli sorunun cevabı Türk demok
rasisinin kaderi ve Parlâmentonun itibarı üze
rinde ciddî etki yapacak değer taşımaktadır. 

Arkadaşlar, açıkça anlaşılmaktadır ki, Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasi buhra
nı küçük görmek mümkün değildir. 1969 yılı 
bütçesinin tümü üzerindeki konuşmanın da 
dün, Devletin içinde hukuk arıyorduk; bu, 
böyle giderse yarın, Devleti arar duruma gire
ceğiz, demiştik. Aradan bir yıl geçmeden bu
gün Hükümeti arar hale geldik. 

Bu münasebetle bir gerçeği Sayın Başbaka
na en samimî duygularla yüksek huzurunuzda 
söyliyeceğim,. 3 ncü Demirel Hükümeti güven 
oyu alsa da artık rahat ve verimli çalışamıya-
caktır. (A. P. sıralarından; «Niye» sesleri) Gö
receksiniz. Çünkü, mânevi temelinde mâruz 
kaldığı ciddî itibar sarsıntısından asla kendi
sini kurtaramıyacaktır. 

Söz buraya gelmişken Yüce Senatoya bir 
tarihî olayı nakledeceğim: Yıl, 1918. Fransa, 
1 nci Dünya Harbinden galip çıkmış. Fransa'
ya bu büyük zaferi kazandıran ihtiyar kaplan 
adiyle ünlü Başvekil Clamenso muhalefetin bâ
zı tenkidlerine cevap vermek üzere Fransız 
Parlâmentosunda konuşuyor. Konuşmasının 
1 nci saatinde iktidar partisi mensupları tara
fından ayakta alkışlanmakta. Clamenso, mezi
yetlerini ve hizmetlerini, tesirli hitabet kabili
yetleriyle dile getirmiştir. Konuşmasının 2 nci 
saatinde, muhalefet de ayağa kalkmış, Fransız 
Başbakanını hararetle alkışlamaktadır. Clamen
so, nutkunun sonuna çelmektedir. Parlâmento-
yo, kazandığı zaferle ve büyük hizmetleriyle ol
duğu kadar veciz konuşması ile de hâkim ol

muştur. Fakat, ortada oturan 40 - 50 kadar ta
rafsız milletvekilinin bu umumi alkışlara katıl
madığını görmekte ve ne söylerse söylesin ta
rafsızlardan bir tasvip gelmemektedir. 

işte o zaman Clamenso, yumruğunu kürsüye 
vurmuş ve şunları söylemiştir: «Bir Başbakan 
kendi partisinin yüzde yüz itimadını kazanabi
lir; bir Başbakan, bâzı zaman ve şartlar içinde 
muhalefetin de güvenini kazanabilir; fakat, ta
rafsızların güvenini kaybeden bir Başbakan 
yerinde kalmamalıdır. İçinizde yüzlerce Cla-
mensolarm var olduğuna inanıyorum. Allahıs-
marladık.» Clamenso çekilmiştir ve fakat hâlâ 
büyük kalmıştır. (C. H. P. sıralarından; gülüş
meler.) 

Değerli senatör arkadaşlarım, Sayın Başba
kan Demirel bugün muhalefetin güvenini top
tan kaybetmiştir. (A. P. sıralarından; «ismet 
Paşa» sesleri) Tarafsızların da güvenine sahip 
değildir. (A. P. sıralarından; «Güveni tamdır» 
sesleri ve C. H. P. sıralarından «değildir» ses
leri...) Açıkça meydana çıkmıştır ki, kendi par
tisinin de güveni tam değildir. (A. P. sırala
rından «Tam, tam, tam» sesleri) Bu durumda... 
Günün birinde göreceksiniz. Bu durumda Sa
yın Demirel'e, 28 Kasım 1964 günü A. P, nin 
2 nci büyük kongresinde söylediği şu doğru 
söylediği şu doğru sözleri, bugün hatırlatmak
ta ciddî faydalar görmekteyiz. 

«İstifa müessesesini moral baskılarla kapa
tırsanız büyük mahzurlar doğar. Zamanında is
tifa etmiyen kimselerin ve heyetlerin başına 
ve temsil ettikleri dâvaya büyük zararlar ge
lir.» 

Şu halde Sayın Demirel, kendi siyasi haya
tını korumak, siyasi hayatımızda yaşamasını is
tediğimiz A. P. ni korumak, demokrasinin ve 
T. B. M. Meclisinin itibarını korumak istiyor
sa, her şeyi doğru zamanında ve iyi teşhis et
meli, siyasi hayatımızı ve memleketi bu keş
mekeşten kurtarmak için kendisine düşen kara
rı cesaretle verebilmelidir. Akıl ve basiretin yo
lu da budur. 

C. H. P. Grupu ve şahsım adına Yüce Se
natoyu engin saygılarla selâmlarım. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Ahmet Yıldız'm, buyurunuz Sa
yın Yıldız. 
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MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabu üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar, bugün çok önemli bir olay karşı
sındayız. Bu görüşmeler, bütçe görüşmeleriyle 
dahi kıyaslanamıyacak önemdedir. Bu bakım
dan olayı enine, boyuna eleştirerek gelecek 
için ders alınacak yönlerini de belirterek uzun, 
uzun üzerinde durmamız gerekir. 

içinde bulunduğumuz durumu senli, benli 
söylentilerin, yoksul halkımızı umutsuzlaştıran 
verimsiz çekişmelerin ve klâsik siyasal tartış
maların etkilerine kapılmadan geniş bir çerçe
vede değerlendirmeliyiz. Nereden gelip, nereye 
gitmekte olduğumuzu, kendimizin ve dünyanın 
gerçekleri ışığında, eleştirerek, ulusal kaderimi
zi aka çevirme yolunu hep birlikte bulmalıyız. 
iktidarın beş yıllık tutumu, siyasal gelişmele
rimizin engellerini ve çıkmazlarımızı daha be
lirgin hale getirmiştir. Bu eleştirmeyi yapar
ken gerçekleri olduğu gibi halan gözleri önüne 
sermekten ve kusurlarımızı da itiraftan çekin
memeliyiz. 

Sayın arkadaşlar, ikinci Dünya Savaşından 
bugüne değin, geçen sürede durumu, geçmişi 
ve ellerindeki olanakları kıyaslanınca Türkiye'
nin başarısız ülke az gösterilebilir. Savaş ya
ralarının onarıldığı, adı işitilmemiş ülkelerin 
devletleştiği, göçebelerin ve kumlukların ara
sından kalkınmış uygar ülkelerin türediği, in
sanoğlunun alın yazısını köleliğe değiştiren sö
mürgecilerin sahneden silindikleri ve yüz yıl
ları birkaç yıla sığdıran tenolojik gelişmelerin 
baş döndürücü hızla ilerlediği bu dönemde biz 
ne yaptık?... Sanayi devrimini daha önce yap
mış ülkelerle değil, bize benzer ya da daha kö
tü durumda olanlarla kıyaslama yapmalıyız. 
Dünkü illerimiz olan ve savaşın yıkıntıları 
içinde bizden de yoksul hale düşen Yunanistan, 
Yugoslavya, Bulgaristan, çadırların ve kızgın 
kum çöllerinin ortasında yükselen israil. Sö
mürgecilerin insan avı ile evlendikleri Afrika, 
uyuyan Çin, bir avuş insanın zincire vurduğu 
Endonezya, kanı emilen Hindi Çin, dünya ege
menliği hastalığına yakalanan, herkesin göz di-
kegeldiği Hindistan şimdi ne haldedir?.. 

Atatürk'ü, kendi kurtuluşlarının da önderi 
sayan bu ülkelerin hiçbirinin ne geçmişleri ve 
ne de savaş ertesi durumları bizden elverişli 
değildi. Dış politikada bağımsızlık sözünü işit-
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memişlerdi belki, şimdi bir kesimi bizi çoktan 
geçmiş, bir kesimi de sıfırdan başladığı halde 
bizi geçme yolundadır. Bu durumda bizi henüz 
geçememiş birkaç talihsiz ülkenin durumları 
ile Atatürk Türkiye'si teselli olamaz. Az geliş
mişlik ayıbından kurtulamadığımız, kurtara
madığımız ülkemizi bu genel tablo içinde değer
lendirmeliyiz. 

Kalkınma, uygarlığa doğru bir yarıştır. Biz 
'bu yarışta geri kalmışız. Çok şeyler yapıldı, 
kötümser olmıyalım, diyenlere biz de elbette 
birçok şeyler yapılmıştır. Fakat 1945 te dünya 
nerede idi, biz nerede idik ve şimdi dünya ne
rededir ve biz neredeyiz? Bu kıyaslama yapıl
madan ulusu uyuşturucu başarı övünmeleri, 
yararlı olmaktan çok zararlıdır, diyoruz. Bu kı
yaslamanın dünyayı br sultana bile yeter bul-
anıyan ve imparatorları vali sayan ünlü hakan
ların otağı hümayunu kadar dar bir bölgeye 
sıkıştırmış torunlarını malhcubettiğini kimden 
gizlemeye kalkışıyoruz? 

Pek başarılı olmamakla birlikte o dönemin, 
feçen 25 yılın savaş yıkmtıflarından ülkeyi ko
ruyan, dış borcu olanıyan, uluslararası itibarı 
yüksek tutan, geçmiş deneylerden yararlanan 
ve dünya kurtuluş savaşlarının önderinin ilke
lerini henüz büyük ölçüde bir yana itmemiş 
olan ve fakat ekonomik kalkınmayı da sağlı-
yamaımış bulunan başlangıç döneminden sonra 
gırtlağına değin borç içine sokulduğu halde 
köyüne yol, ışık ve eğitim götürememiş, üni
versitesi boykotta, memurunun durumu yürek-
'er acısı, ordusu yabancı komutasında, yabancı 
ülkelere bağrında bağdaş kurdurmuş, yabancı
ların yaptıklarını paketleyip birbirine takmak
tan ileri, bir sanayi kuramamış, insanlarını kö
lelikten kurtaracak bir toprak düzeni dahi ge
liştirememiş. Kandınlagelen halkı uyandırıla-
raamış bir ülke halindeyiz bugün. Daha da 
yçıklısı; kudretli Fransa Vlan Hatay'ı alan, kur
duğu paktların lideri odan ve savaş sonrası devi 
Rusyacının notasını elçisiyle yüzüne fırlatıp 
atan Türkiye Devleti, bir çeteci papazın soydaş
larım boğazlaması karşısında eli kolu bağlı 
durmaktan ve dış politikasının ipoıtekçüerinin 
.sözlerine uymaktan başka bir varlık göstere
medi. Bütün başarısızOılklarına karşın, bu geçen 
dönemde Atatürk'ün izindeyiz diyerek, geri kal
mışlığımızın vebalini, Kemalizme yüklemek gibi 
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bir günahı işliye durduk. Atatürk'ün izinde ol- J 
saydık, olanakları bizden kıt ve koşullan çok 
daha elverişsiz olan ülkelerden bu kadar geri 
kalır mıydık? Atatürkçülük geriye doğru bir I 
yanş değildir. I 

iç ve dış durumu bu olan ülkemizde gerçek
leşen bütçeden daha çok bir parayı, 22 milyara 
yakın bir parayı, gerçek niyeti sayılamryacak 
alanlara, aracı, tefeci, mütaahhit ve dış ticaret 
dalaverasma, dalaveracıları takımına kredi diye 
dağıtıp durmaktayız. 2,5 milyar açık, 2,5 mil
yar da ödeme yapanııyan bütçe, normal olarak J 
hesabedilirse, bu 22 milyarlık kredi yağmasın- I 
dan daha az bir oranda gerçekleşmiştir. Bu pa
layı bu durumdaki ülke, bu alanlara dağıtıp j 
durmaktadır. Bu, bankacılık faciasını bir de 
örgütleme enfilâsyanu yolu ile kaynaklarımızı 
çarçur eden bir ölçüye vardırdık. Bir tek ban
kanın, Kızılay bölgesinde altı şubesi var, arka
daşlar. Gidin Sayın. Kaç bankanın, bir sürü 
şubesi var; bir tek bankanın altı şubesi var, 
İh bölgede. Bir yerde ağır bir kira verirken, 
100 metre Ötede ayda 15 bin lira kira vererek 
yer tutuyor. Bizim evin karşısında da 1 200 000 
Tl. ya Ziraat Bankası, kaç yerde yeri varken 
bir yer daha kiralamıştır. 

cîduğunu, bunu gereği gilbi kullanan ülkeler 
göstermiştir. O halde onun bunun hatası veya 
tutkusunu rejime bağlayıp, nasıl ki «Atatürk'ün 
izindeyiz» derken geri yarışa katılmak gibi bir 
çelişmeye düştükse, bunu da rejime yüklemek 
katadır. 

Sayın Demirel Hükümeti bu gidişin en kö
tü temsilcisi olarak tarihe elbette geçecektir. 

Sayın arkadaşlar, dünya içindeki yerimizin 
ve buna uymıyan tutumumuzun tablosunu böy
lece çizdikten sonra, yapacağımız konuşmada 
programı ve üyeleri aynı olduğundan, ikinci 
Demirel Hükümetinin programı üzerinde söyle
diklerimize şimdi eklenecek pek birşey olma
mak gerekir. Bu bakımdan belirttiğimiz duru
mun nedenleriyle, eski söylediklerimizin ne öl
çüde haklı olduğunu, hattâ o zaman ne kadar 
ihtiyatlı bir dil kullandığımızı bir kez daha işaret 
ederek, iktidarın felsefesini daha da belirginleş-
tiren olaylara değinmekle yetineceğiz. Bu arada 
kaygılarımızı artıran birkaç önemli noktayı da 
kamu oyunun dikkatlerin'e sunarak Sayın De
mirel hükümetlerinin dikkatle izlenmesi gere
ken dış politikasına ve ulusal savunma ile ilgi 
tutumuna özel önemle değineceğiz. 

Ülkemizi çıkmazlara sürükliyen, kötü gidiş
teki inat yanında, son Hükümet bunalımının 
kendisi dahi çok ilginçtir. Siyasal gelenek ve 
hukuk kurallarının anlatmaya yeterli olmadığı 
biı durum karşısındayız. Aslında bizim iktidarın 
eylemlerini düzenliyecek kuralları hiçbir Ana
yasa koyucusu şimdiye değin düşünememiştir. 
Bu iktidar illâki Devleti yönetecek ise, böyle 
bir iktidarın olabileceğini düşünemiyen bilgin
lerin, eksik bıraktığı yeni kuralları koymak zo
rundayız. Parlâmentoda çoğunluğu bulunan bir 
partinin seçimlerden sonra kurduğu Hükümet 
'âç ay içimde iç muhalefet tarafından düşürül
müştür. Partinin yetkili organı da aynı Başba
kanın göreviemdirilmesine karar vererek, Dev
let Başkanının iradesini ipoteklerniştir. Devlet 
Başkanı da muhalefetle hiçbir düşünce alış -
verişi ve danışmayı yapmadan, düşürülen Baş
bakanı ya da çekilen Başb&kanı yeniden görev
lendirmiştir. 20 günü aşkın bir süre kamu oyu 
parti içi pazarlıklar, bilmem şaibeli transferler, 
milletvekili borsası gibi söylenmesi dahi çirkin 
olay ve söylentilerle çalkandı, durdu. Partinin 
en tanınmış üyelerinin muhalefetine karşı par-

iktidar ileri gelenlerinin ve yakınlarının 
bankalara, Devlet arazilerine, kıyılara ve hazi
neye saldırmaları yanında, kaynakları verimsiz 
lüks yatırımlara da harcamaktayız. Bu batakçı 
politikayı sürdürmeye yanyan düzene demok
rasi ve bu oyunlara da politika adı takarak bu 
kavramlardan dahi nefret ettiriyoruz. Bu ülke
nin gerçek evlâtlarına ve Devlet kurucumuzun 
yolunda olanlara «yeter artık» dedirten bir or
tamda, bir parti düşüyor, öbür parti çıkıyor. 
Bir kimse kovduğunu kaçırıyor ve öbürü bunu 
kapıyor. Birinin yakınlarının elleri hazineye 
daha yakın iken eller değişiyor. Biri sandıktan 
fırlıyor, öbürü. sandıkta kilitli kalıyor. Kimisi 
padişahların ve tanrının adını sönıürüyor, bu 
aldatmacada kimi kişiler de jet hızı ile milyo
ner oluyor. Bu duruma isyan edenler de 
suçlanıyor, kurşunlanıyor, zindanlara tıkılıyor. 

işte arkadaşlarım, asıl konu bu durumu 
.Jpğişitirerek, ülkemizi içinde bulunduğu çıkmaz
dan kurtarmaktır. Yoksa falanın veya filânın 
iktidara gelmesi değildir. Bu kusuru da rejime 
bulmak yanlıştır. Demokrasinin erdemlik rejimi i 
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tice afaroz edilenler, verdiği namus sözünü tut
masına noter senedini bile yeter bulimıyan kim
seler, parti parti dolaşıp artırma pazarlığı ya
panlar ve bir süre önce en sert dille iktidara 
saldıranlar bağra basılıp Hükümet kuruluyor, 
doğal, normal kökü dışında desteklerle kurulu
yor. 

önceden kararını açiklıyan ve milletvekil
lerini korkutan Haysiyet Divanı Başkanı da 
Sualin'in Halk mahkemeleri yöntemleri ile Hü
kümete destek olmaya çalışıyor. 

Arkadaşlarım, bunları söylerken olaylara 
gerçekçi yönden yaklaşma alışkanlığı olmıyan 
kimselerin doğru bulacağı bir iki noktaya da 
değinmek isterim. Böyle değinmesek, şunlara 
niye dokundunuz yerilmesi ile karşılaşıyoruz. 
Parti işlerine karışılmazmış. Partiler ne loca
dır, ne loncadır, ne de bir ailedir. Türkiye'nin 
tümüne yaygın örgütü bulunan, hele iktidar 
partisi gibi Devlet yönetimini de üzerine almış 
bulunan bir örgüttür. Bunun içi ile, dışı ile bü
tün niteliği ile kamu oyunca tanınması gerekir. 
Niçin oy veriyor, kime oy veriyor, kimlere oy 
veriyor., Çünkü, aslında kişilere değil partile
re oy veren yurtdaşın, bunu bilmesi gerekir. 
Onun için «parti içine karşıllmaz» mış, «Kol kı
rılır yende kalır» filân laflan, siyasal parti için 
değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu örnek 
za /ten yoktur. Sonra kişilerin özel işlerine ka-
rışılmaamış. Hangi demokraside bu kural var-
UJT? Değil özel işlerine, özel yaşantısına bile, 
imrendiğimiz, örnek aldığımız demokrasilerde 
kamu oyunun, politikacıların özel yaşantılarını 
l i b eleştirme konusu yaptıklarını bildiğimiz 
için, simdi suna karışılrnazmış, buna karışılmaz
mış değil, elbette bir seviye içinde konular tar
tışılır. Devlet adamlarının topluma mal olan 
kişilikleri vardır. Topluma mal olmuş. Birçok 
yönden bu kimselerin eylemleri kısıtlanmıştır. 
Toplumun kurallarına bu kısıtlama yolu ile 
•saygı gösterilmek gerekir, örneğin bir Bakan, 
br Başbakan ya da şöyle belirli bir adam gidip 
bir meyhanede, - eskiden belki rahatça oturdu
ğu bir yerde - oturamaz. Eylemleri kısıtlanmış
tır. Onun için Devlet adamı, siyasi partiler, ik
tidar partileri şu yanı eleştirilmez, bu yanı eleş
tirilmez diye muşambalara sarılmış halde tu
tulamaz. 

Arkadaşlarım, hükümetler neden düşer? 
Birincisi, politikası beğenilmez, ikincisi üyeleri 
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beğenilmez. Bizde son örnekte muhalefet her iki 
yönden de Hükümeti yetersiz bulduğunu, parti 
içi muhalefet ise sadece kişileri beğenmediğini 
açıklamıştır. Sayın Demirel de, programda ve 
Hükümette hiçbir değişiklik yapmadan, siz ne 
derseniz deyin, ben aynı ekip ve programda ka
rarlıyım. Parlâmento, bana güven oyu vermek 
zorundadır, diyen inatlı bir tutum içindedir.. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükümetin bu 
meydan okuyan direnişine karşı eski ret oyunu 
verenlerin ne yapacaklarını bilemeyiz. Fakat, 
bir kaba politika karşısında olduğumuzu, iç ve 
dış gelenek ve yöntemlere aykırılık da bu ker
tede aşırı davranışın gerçek nedenlerini de an-
lıyamadığımızı belirtmek isterim. 

Önceki Hükümet programını eleştirirken da
ha çok akademik bir yöntemle A. P. hükümet
lerinin Anayasanın sosyal devlet ve hukuk dev
leti ilkeleriyle çatışan eğitim, savunma, kalkın
ma, sanayileşme ve ekonomik gereklerimize ay
kırı düşen bir politika izlediklerini, Anayasa
nın da maddelerini okuyarak, kıyaslamalı bir 
yöntemle belirtmiştik. Bu arada, dış yardım ve 
yabancı sermaye ile ilgili tutumu da yeni em
peryalizmin ve yeni sömürgeciliğin reçetelerine 
uyduğunu belirtmiştik. Bu görüşlerimizi kapi
talist ülkelerin dürüst düşünen çevrelerinin da
hi bölüştüğünü görmekteyiz. Bir tek örnek: yıl
lardan beri yerdiğimiz petrol yasasını kabul et
tiği için Guatamela diktatörü Armas'ı Alman 
petrol dergisi; «dürüst olmıyan, yurtsever ol
mıyan bir adamdır; çünkü Türkiye'nin petrol 
yasasını yapmıştır» diyor. Bizim görüşlerimize, 
bizim yaptığımız gibi somut örneklere ve bi
limsel verilere dayanan hiçbir karşılık verilme
diği gibi, ilerisi için de umut verici hiçbir dü
zelmeye tanık olamadık. Bu tutumun yaratmak 
istediği bulanıklık içinde bilimsel tartışmadan 
kaçan Hükümetin gerçekleri titizlikle örtmeye 
çalışmasından ötürü bu bilimsel tartışmadan 
kaçınması karşısında, bu konuşmada biz de, so
mut olaylara yönelmeyi daha uygun bulmakta
yız. Sayın Hükümet Başkanının, kavrıyabilen-
ler ne derse desin, ben karanlıkta tutulmuş oy 
deposuna hitabederim anlamındaki tutumu, eği
timden nasibini alamamış Mmselerin konuları 
anlıyamamasından yararlanma gibi tutumu 
karşısında bilimsel tartışma çok güçtür. Çün
kü, kaçıyor oradan. «Hukuk ilkelerini çiğniyor
sunuz» derken Sayın Hükümet Başkanı, kendi-
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sini de rahatsız edeceğini sandığı yolsuzlukla
rı meydana çıkarmalarından hınçlandığmı, de
netleme kurulunu darmadağın ettiğini gördük. 
Nerde hukuk devleti? Siz, bu yolsuzluklarla 
Hükümet üyeleri ve yakınlarının yaptıklariy-
le değil, sesi çıkacak durumda olmıyan memur
ların kusurlariyle ilgilenin demek istiyen bu 
tutum, değil, demokraside, faşist ya da komü
nist ülkelerde bile olsa yer yerinden oynardı. 
Bu davranışın söylentilere kuvvet vereceğini 
Hükümet de elbette biliyordu. Tam söylentile
rin yoğunlaştığı anda denetleme kurulunu da
ğıtmanın söylentilere kuvvet vereceğini Hükü
met de elbette biliyordu. Fakat söylentilerin 
yoğunlaşmasının hattâ söylenenler doğrudur, 
dedirtmesinin, yolsuzlukların resmen meydana 
çıkarılmasından daha az zararlı olacağını düşü
nerek bu harekete giriştiği inancındayız.. Bu 
söylentilerden çok daha önemsizleri yüzünden 
tek parti döneminde bile Bakanlar Yüce Diva
na sevk edilmiş ve kendine güvenenler hiçbir 
itirazda bulunmadan mertçe hesap vererek alın
larının aklığını ispat etmişlerdir. Bu olaylara 
hedef olan bir sayın eski Bakan da bugün içi-
mizdedir. Bugün de Sayın Demirel'in aynı şe
kilde hareketle kendisini ve partisini lekeden 
temizleme yolunu ceçmesi beklenirdi. Cumhu
riyet Senatosunda yolsuzluklarla ilişkin sözle
rimizi reddederek; «söylediklerini doğrulamı-
yanlar müfteri durumuna düşer» derken, Millet 
Meclisinde bu konuda verilen soruşturma öner
gesi görüşülürken Meclisi terk etmek ve görüş
meyi engellemek, iftira suçu etiketinin kime 
takılabileceğini gösteren bir örnektir. Kendisi
ni doğrudan doğruya ilgilendirmiyen söylenti
ler çıktığı zaman bile; ben bu makamda artık 
kalamam» diyen Genelkurmay Başkanı ve Ba
kanlar döneminden bu ölçüde çirkin tutumları 
marifet sayan döneme nasıl geldik? Devletten 
yolluk almadan hattâ görev yaparken yediği 
yemeğin bile parasını cebinden veren devlet 
adamlarından, hazineden, hazineye saldıran, 
neyin karşılığı parti değiştirdiğini burada söy-
liyemediğim politikacı tipini türeten bir düze
nin bozukluklarını ve bunu savunan zihniyeti 
daha kesinlikle belirtecek birkaç olay ve eyle
me değinmek isterim. 

REFET RENDECi (Samsun) — Sayın Yıl
dız,bu mevzuda açık konuşsanız daha iyi oiurr 

I Bir parlömanteri menfaat karşılığı itham eder-
I ken açık konuşum, biz de bilelim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Gözünle görme-
I den çıkaramazsın; bağlısın, bağlı. 

I BAŞKAN — Sayın Rendeci, Sayın Ural, 
rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Ren-
I deci, bunları söylerken bundan önce Sayın Baş-
I bakan bizi savcı sandı. Yargı organının yapaca

ğı bütün eylemlerin tamamlanması sonucu bun
ları söylememizi ifade buyurdular. Sayın Al
paslan da, «biz savcı yargı organı değiliz. Si
yasal organın üyeleriyiz. Denetleme görevi böy
le yapılır, daha ince eleştirme ve incelemeler 
gerekli organlarca yapılır; ama her halde kamu 
oyunu günlerce ve aylarca işgal eden, her yer
de söylenen olaylara da eğilmezlik edilemez» 
demişlerdi. Ben de o görüşteyim. 

Arkadaşlarım, birinci değineceğimiz nokta; 
Hükümetin koltuklarından ayrılmamadaki di
renişi olayı. Bu olay çok ilginçtir. Düşürülen 
Hükümetin ya da çekilen Hükümetin gruptan 
oy birliği ile güven oyu alması, ilginçliği daha 
da artırmıştır. Hükümetin düşmesine karar ve
ren organın üyeleri bile hiçbir değişiklik yap-
mıyan Hükümete nasıl olur da birkaç gün son
ra güven oyu verir, bizce bu anlaşılır bir du
rum değildir. Çünkü; «düşeceksin çekileceksin» 
diyor, hiçbir değişiklik yapmadan gelene bir
kaç gün sonra oy veriyor. Biz anlamadık. Par
ti Başkanının Başbakan olması kuralı da, İn
giliz topluluğu dışında, hiçbir yerde geçerli 
değilken, Sayın Demirerin Başbakanlıktaki ıs
rarın, bilemediğimiz bir nedeni olsa gerek. Ma
lî, ekonomik ve politik tutumundaki yetersiz-

i lik ve yanlışlar bir yana, söylentisinin bile hiç-
I bir haysiyetli insanın dayanamıyacağı yolsuz

luklara, en azından kalkan olmuş görülen bir 
I ekibin hâlâ daha «bu devleti ben yöneteceğim» 
! diye diretmesi ve kendi partisinin üyelerinin bi-
1 le güvenini, yitirdiği halde birçoklarının kol-
I tuklanna yapışıp kalması örneği, bulunmaz bir 
j tutumdur. 
s Sayın Demirel, Millî Güvenlik Kurulu top-
i lantısmdan çıkarken, 1 Mart günü, «bizi suçla-
i mıyan mı var» sözleriyle herkesin onları suçlu 
! gördüğünü itiraf ettiği halde yine de Hüküme

ti kurmada inadetti. Bu tutumun sonucu olarak 
~ yasama örgani Tcarşisinda Hükümetin iradesini 
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inatla kabul ettirmesi, demokratik geleneklere 
aykırı bir davranış olacaktır. 

ikinci husus; - çirkin olaylar, eylemler, -
Bu son olayda çok çirkin eylemlere tanık ol
duk. Aslında varolan çirkinlikler yüzeye çıktı. 
Ve birçok kimselerin kişilikleri daha da belir-
ginleşti. Önseçim ve oy satmalına yanında po
litikayı en kazançlı meslek haline getiren^ ikti
dar koltuklarını zengin olma ve zengin etme 
aracı diye kullanan ve geçim güçlükleri karşı
sında devlet gücüyle milyoner türeten bir dü
zenin ve bunu sağlıyan zihniyetin temsilcilerine 
Türkiye'nin kaderi ile bu ölçüde pervasızca oy
nama fırsatı verme vebalinden kurtulmak çok 
önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu durumda 
başlıca görev Adalet Partisine düşmektedir. 
Parti içinden birine bile «bu çıkar şebekesidir» 
suçlamasını yaptıran kişi ve eylemlerden en çok 
oy alan bu partiyi temizlemek görevi çok ive
di bir hal almıştır. 

Bu çirkinlikleri söylemenin Parlâmento iti
barını yitireceği sözü de kandırmacadır. Var 
olan ve hiçbir şekilde örtülemiyecek yolsuzluk
lara karsı tepki göstermeden kirin yaygınlaş
masına yardım etmek yerine, bunlara isyan 
eden birçok temiz insanın- da Parlâmentoda bu
lunduğunu göstermek, asıl itibar kazandırır bu 
Yüce Kurula. Yoksa; susarak, suça ortak ol
mak itibar kazandırmak. 

Lort Aktan «iktidar insanı bozar» demişti. 
Biliyorsunuz, ünlü bir yazardır ve politikacı
dır. Fakat, zaten itibarını yitirenlerin iktidar
larının uzamasının onlara itibar kazandıracağı
nı söyliyeni biz raslamadık. Rejimin, Parlâmen
tonun ve Hükümetin itibarını savunma biçimi 
bile itibar zyitiricidir. Sayın Başbakan bakm 
ne diyor: «Kardeşlerimin ne yaptığını bilmem.» 
Bu bilmezlik özürü içinde itibar onarımı yapıl
mak istenmektedir. Dünyanın neresinde bir 
Başbakan, «Kardeşlerime kredi verin, Devlet 
arsalarını ucusa verin» der? (A. P. sıralarından, 
«Yok böyle bir şey» sesleri) İngiliz Komüsyon-
cusu Nuri El Said, Kral Faruk, kapitalist em
peryalizmin en kirli masalarından Çonibe, bi
zini petrol yasasını örnek alan diktatör Armas 
ve yaptığı çirkinliklerden dolayı kirlilik örne
ği olan Batissa bile bakanlarına böyle bir emir 
vermemiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O da 
vermez. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — O da ver
mez, elbette, vermesi gerekli değil. Bakanlarla 
ilişkisini gösteren bol bol pozlar çektiren ve 
Devletin resmî ajansının Genel Müdürünü ba
sın toplantısında bulunduran kardeşler, arsaya 
da kredi alacakları kimselerin odalarına girin
ce başka bir şey söylemeleri gerekmez. (C. H. 
P. sıralarından, «bravo» sesleri) 

Bir yandan, «Her şeyi açık konuşalım.» di
yeceksin, öbür yandan da skandal tipindeki yol
suzlukları bildiren memurlara çullanacaksın. 
Bunun gerekçesi de, çok ilginç, «kadro açılması 
ve işlerin daha verimli yürütülmesi» imiş. Han
gi işlerin daha verimli yürütülmesi gerektiğini 
bilmem. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Arsa işleri. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş

bakan yardımcısı gerekçeyi açıkladılar. 
Yıllardan bu yana 16 kişi olarak emrinde 

çalıştırdığı kurulun bir anda 9 üyesini atmak, 
eğer kadro tıkanıklığını gidermek için ise, bu 
kadar yıl yüzde 230 a yakın kadro kabarıklığı 
ile bir kurulu çalıştırmak hatâ değil midir? 
Eğer şimdiye kadar bunun farkına varılmamış-
sa bu da müthiş bir gaflet değil midir? Bu gaf
lette bulunanlar Devleti yönetebilir mi? insan
da gülecek güç bile bırakmıyan, bir soğuk gül
dürü etkisi yapan bu gerekçeyi Hükümetin res
men söylemesi, Türk kamu oyunu açıkça alaya 
alması elemektir. Bu kadar hafif gerekçe kamu 
oyuna söylenebilir mi? O kamu oyu ki, asıl ge
rekçenin büyük bir yolsuzluğu meydana çıkara
cak denetlemeyi önlemek olduğunu ve bundan 
sonrası için de Denetleme Kurulunu hareketsiz 
kılacak biçimde sindirmek olduğunu bilmekte
dir. Yalnız bu tutum bile bir Hükümeti düşür
meye yeter de artar. 

Yurt gerçeklerine aykırı tutumlar, arkadaş
larım. Teknik gelişmelerin başdöndürücü hızla 
ilerlediği çağımızda toplumsal ilişkileri, kişisel 
özlemleri ve değer yargıları çok değişmekte ol
duğundan, eskiden doğru sanılan bir çok şey
lerin yanlış ve yanlış sayılanların doğru kabul 
edildiğine ve hattâ birçok kavramların anlam 
değiştirdiğine tanık olmaktayız. Bunun sonucu, 
dünyanın her yerinde bunalımlar ve hızlı bir 
değişim süresi içinde bulunduğu bir çağ yaşa
maktayız. Amerika Yüksek Mahkemesi yargıcı 
Duglas kitabında, «Bir ülkede şikâyetler çoğa
lır ve halkın seçtiği temsilciler hep kurulu dü-
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zenden yana olurlarsa şiddet yöntemlerine baş
vurmak, zorunluluk halini alabilir.» Amerika 
yargıcı bunu dedikten sonra, «CİA Pentagon, 
FBİ ve polis örgütümün davranışlariyle Devle
tin zenginlerden yana oluşunun ülkesini ihtilâle 
sürüklemekte olduğunu» yazıyor, en yüksek yar
gı organı. Bu politika, bu sayın yargıcın tanını-
ladığı politika, Pentagon bölümü hariç, bizde de 
çok kabaca açıktan uygulanmaktadır. 

indra Gandi, Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararına karşın köklü reformcu eğilimlere giri
şiyor. Zengin kapitalist ülkeler, patlamaları ön
lemek için sosyo - ekonomik reformlara giriş
mektedirler. Statükocu Amerikan bilim adam
larından, yani aslında bilim adamları statüko
cu, muhafazakâr, Gardın ve Herfin, «20 nci yüz
yılda Hükümet ve politika» adlı kitaplarında; 
'Kemalizm! başarılı ve az gelişmiş ülkelerde bu
gün demokrasi adına oynanan oyunun başarısız 
olduğunu, yazmaktadır. Bu durum karşısında 
bizim bozuk düşeni savunan statükocular Ana
yasanın emrettiği reformları bile savsaklıyor
lar. (A) dan (Z) ye değin bozuk olan düzeni
mizi savunanlar hangi çağın felsefesini savun-
'duklarını acaba kendileri biliyorlar mı? 

Anayasamız ne diyor? Bizim sorumlular ne 
diyor 

Sayın arkadaşlarım, kaygı yaratan bir kısım 
olaylara değineceğiz: 

Bugün ülkemizde rejim ve ulusun geleceği 
yönünden kaygı ile izlediğimiz birçok olaylara 
tanık olmaktayız. Politika ve politikacı de
yimlerine, küçültücü nitelikler verdiren olay
ların tanığı olan bizler, biz de aynı statü için
de bulunduğumuz için, aynı üzüntüyü duyuyo
ruz, bunun tanığı olan bizler gelecek kuşakla
rın ağır suçlamalarına hedef olmuş durumda
yız. Ölülerin bile parti başkanı yapıldıkları, öl
müş felsefelerin geçerli kılınmasına çalışıldı
ğı, dinsel inançların halik dolandırıcılığına 
sermaye edildiği ve doğrulan söyliyenlere de 
saldmldığı bir ortamda erdemlik rejimi olan 
demokrasiye kıyılmakta olduğunu görmezlik
ten gelmiyelim. Bu çirkinleri saklamakla re
jime hizmet edeceğini sananlar da yanılmakta
dırlar. 

Az gelişmiş ülkelerin temel niteliği süreli 
değişme ve başsorunları da kıt olan kaynakları
nı kişileri değil, ülkelerini kalkındırmada en ya
rarlı biçimde kullanmaktır. îki sorunu var. Bu 

13 . 3 . 1970 O : 1 

ülkelerde özel bankacılığın iyi işlemediği ve özel 
girişim yolu ile gerçekten sanayileşemiyeceği 
kesinlikle anlaşılmış bulunmaktadır. 1960 dan 
önceki yanlışlardan kurtulmak istiyenler her 
şeyden önce bu gerçekleri kavrıyarak buna gö
re hareket etmelidirler. Ekonomi çarkı kalkın
ma için değil de sömürme ve havadan zengin 
olma eğilimlerini doyurmak için dönerse, koltuk 
kavgası Hazineden desteklenirse ve bu durum 
'böyle sürdürülmeye çalışılır ve hele buna da 
demokrasi denilirse rejimi yaşatmak güç hal 
alır. Bugünkü, demokrasi sabotajında en rahat
sız edici davranış da; bu çirkin işleri yapanları 
demokrasiden yana ve «yapmayın ayıpttır» di
yenlerin de demokrasi düşmanı olarak gösteril
meleridir. Demokrasideki serbestliğin amacı, 
vurgunu, sömürmeyi kolaylaştırmak ve bunu 
önliyecek denetimi sindirmek değil, baskı ser
bestisi değil. Böyle kirli eylemleri önlemek için 
denetimi sağlamaktır. Demokrasiyi gerçekten 
korumak istiyenler bu konulara önemle eğilme
lidirler. Yalanla, kandırmalarla ve halkın ira
desini yanıltmalarla elde edilmiş politik zafer 
arabasında gururla dolaşmaya, politik mezarına 
vicdan huzuru ile gömülmeyi üstün tutabilecek
leri önsaflarına çıkaramıyan örgütler bu kaygı
ları gideremez. Demokrasinin erdemlik rejimi 
olabilmesi için eski deyimi ile «şerefülmekân bil-
mekin» oturduğu yere şeref veren kimselerin 
Devlet koltuklarını doldurması gerekir. Bunu 
sağlamanın başlıca aracı da dürüst denetimdir. 
Denetim ve eleştirmelerden kaçanlar; hiç kuş
kusuz, meşru olmıyan çıkar peşindedirler. Ya da 
suçlu haldedirler. Bu gibiler için 1882 Fransız 
Parlâmentosu, yeteneksiz bakanlar, yetkilerini 
kötüye kullanan memurlar; iktidarın, ulus hazi
nesinden beslediği ajanlar ve suiistimalcilerdir. 
Hepsi kamu oyundan kaçmak isterler yargısını 
o parlâmento, tarihin ibret sayfalarına yazmış
tır. 

Gerçeklerin adamı bu türlü kirlerden titiz
likle kaçındığı gibi sorunları iyi inceler, düşü
nür ve sonra konuşur. Ama, bir kez bir şey söy
ledi mi onu tutar, ya da yerini başkasına bıra
kır. Vaitlerini tutmıyanlar için oturttukları kol
tuk bir iğneli fıçı olur. Hele kendi ya da yakın
larının çıkan için ulusun kaderini kötü biçim
de etkiliyenlere bu koltuğu sunanlar daha bü
yük bir vicdan azabı içinde bulunmalıdırlar. 
Nasıl bir güven beslenebilir, bizim Hükümette? 

291 — 
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Bir bakan konuşurken demecinin içinde birbiri
ni çeliştiren lâflar, iki bakan konuşurken birbir
lerini tutmıyan beyanlar, onlara da değinece
ğim. E, böyle söyliyenlerin karşısında bulundu
ğumuz için eleştirmelerimizi pek sert bulmayın. 

Ahlâk ve er demlik rejimi olan demokrasi
lerde rejimin bu niteliğini gölgeliyen olaylar üze
rinde her demokraside çok durulur. Bunlar bizi 
ilgilendirmez deyip geçiştirilmez. O zaman 
topluma, demek hepsi ortaktırlar, hepsinin bir 
gocunduğu taraf var ki, bunlara dokunamı
yorlar, dedirtemeyiz. Onun için bunlan artık 
üânetliyecek şekilde topluma iyice sürülmeli ki, 
bir daha bu cesareti kimse gösterenlesin. Bu 
arada «bilmem, görmedim» gibi çocuksu özür
ler hiç bir sorumluyu kurtaramaz. «Kardeşleri
min ne yaptığını bilmem ve sormam» diyen Sayın 
Demirel, basının sayfalarını dolduran araştır
ma önergelerine hedef olan Denetleme Kurulu
nun raporlarına geçen olayları hâlâ da öğrene-
memişse bunu nasıl öğreneceğini biz kestiremi
yoruz. Bütün bu bilgilere karşı en yakınındaki 
olayı göremiyen bir kimse bu itirafı yaptıktan 
sonra makamından çekilmeyi aklına getirmiyor
sa onu orada tutmada inat edenler de vebale 
katılırlar. En yakındaki işleri de göremiyorum, 
diyor. (A. P. sıralarından «Allah Aülah» ses
leri) 

SAFFET URAL (Bursa) — Evet, evet. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın arka
daşlar, bugünün alkışları ve kişisel çıkarları 
için yarınlarını feda etmiyen insanlara olan bü
yük gereksinmeyi duyarken vicdanlarını çıkar
larının emrine veremlerden politik sahneyi arıt
mak gibi tarihsel bir sorumluluk karşısındayız. 

Arkadaşlarım, Sayın Demirel Hükümetinin 
dış politikalarını başından beri kaygı ile izle
mekteyiz. Bu kaygılarımız bugün daha da art
mıştır. Ulusallığını, kişiliğini, insiyatifini ve 
bağımsızlığını gittikçe dalha da yitiren dış poli
tikamız, artık neden yana ve neyin karşısında ol
duğu bilginlerin bile saptayamıyacağı, bir nitelik
te görülmektedir. Kimse bulamaz bunu. Diploma
tik yeteneğini de yabancı devletlere karşı kul
lanacak yerde onların arzusunu bize kaıbul ettir
mek için kullanmaktadır. T. B. M. M. nin ona
yından ve Türk Ulusunun bilgisinden titizlikle 
kaçırılan bir anlaşma ile bir yabancı devletin 
hazırladığı bir reçeteyi, onun da ummıyacağı 

bir uysallıkla, kabul eden Hükümet Türkiye'yi 
büyük yıkımlara uğratacak açık bir konuyu 
kendi kendine almış ve yabancıya da vermiş bu
lunmaktadır. Türkiye'ye yılamdan sonra kur
tarma ve başkaları için feda kederinden baş
ka hiçbir garanti getirmiyen esnek karşılık 
stratejisini NATO Başkomutanı ve Amerikan 
Dışişleri Bakanı ağzı ile bize karşı savunanlar 
kendi Dışişleri ile Savunma Bakanlarımız ol
muştur. Sonra bizi gelip kurtaracaklar umudu 
ile çok değerli olan Batı Avrupa ülkeleri hesa
bına ülkemizi düşman işgaline bırakacak bir an
laşmayı kabul etmişiz. 

Arkadaşlarım, bu anlaşma ve bu stratejiyi, 
Türkiye henüz bilmiyor. Bilmesine de çalışıl
mıyor. önce bunun politik yönü vardır. Karsı
nın eylem ve işlemlerine karşılık veren oynak 
bir strateji. Politikada, post teori idi bundan 
önceki dönem, duraklama teorisi. Duraklrya-
caktı, eylemleri ileri sürerken pazarlık yapıla
caktı. Oynak kısma geliyorum; askerî yönü var
dır. Askerî yönü belgeler arası, bölge içi. Düş
manla cephe arasında, türlü yönlerden, nite
likleri vardı. Bunları değerlendirdiğimiz za
man hele bu strateji karşısında NATO anlaş
masının saldırıyı tanımlıyan maddesinin ve ha
rekete geçmesini gerektiren hükümlerinin Tür
kiye için güven verici şekilde çalışabileceğini 
söyliyen, ya bunları bilmiyor, ya yanlış söylü
yor. 

Bunu, stratejinin tümü ile getirilip, madde
ler karşısında tartışan herkes bu yargıya varır. 
Adında sayın iki Bakan da Batı Avrupada tek
nik yoğunluk var, sanayi var, nüfus yoğunlu
ğu var, manevra alanı pek yok orada, arazilerin 
düşman işgaline bırakılıp sonra kurtarılma ma
nevralarına elverişli olmamasından öitürü en 
elverişli olan Türkiye'ye bu uygulanacağını 
açıkça anlatan beyanlarda bulundular, tutanak
lara geçti. Ben, başkasının hesabına - bir ko
mutan olsam, bütün arazi de benim olsa, bu 
olabilir - Başkasının hesabına kurban olma stra
tejisine nasıl girerim. 

Buna, kurban olma adayı olmıyan, Alman
ya'nın Vili Brand'ıda isyan ediyor. Vili Brand'-
la hiç iî'gisi olmıyan Kanada Başbakanı Tülio 
da. Artık; NATO, Askerî kararları ile dış po
litikayı etkiliyor diye... E., sonra De Goulle'yi 
bıraktım bir tarafa, çok Amerikancı tanınan 
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Fransız liderlerinden Pompidlo, «dost ve müt
tefik de olsa yabancı komutasında millî savun
ma olmaz, millî savunma milidir.» diye Ame
rikanda misafirken söylüyor. Bütün bu strateji 
kaygıları yokmuş gibi Limitzer'in beyanı var; 
saldırı hangi önemdeki hedefler için tanımlana
cak, hangi önemli hedefler kaybedildiği zaman 
NATO harekete geçecek; bütün bunları açıklı
yor, dergiler yazıyor, yazarlar konuşuyorlar. 
Bütün bundan gizliyen tek yer, Türkiye. 

Sonra «efendim, o dediğim esnek serbesti de
ğil de şudur» O, ne ise metni ile, her şeyi ile açık 
tartışmaya getirsinler, görelim ne olduğunu. 

Belki bizim de bilmediğimiz yerleri vardır, 
onu da öğrenelim. Bildiğimiz kadarı ile budur. 

Türlü ayrılacalıklardan başka dış politika
mızı uzun süreli ipotekler altına koyan bu tutu
mun Yunanistan ve Kıbrıs'la olan yönü daha da 
büyük kaykılar yaratmaktadır. Hükümetimizin 
hiçbir Devletten görmediği dostluğu gösterdiği 
Cunta Yunanistan'ı, bizimkilere çok üstün uçak
ları ve denizaltıları Fransa'dan, hücumbotlarını 
Almanya'dan alıp, kendi sözcüsü gazetenin söy
lediğine göre, Amerika'dan da önceleri karar
laştırılmış bulunan ağır silâh sevkıyatını hız
landırıyor. İşte, bu yolla bİ2, hiç de arzu etme
diğimiz gelişimlere göre, Yunanistan'ın silâh
lanmasına seyirci olurken, bizim yerimize Rus
ya durumu protesto ediyor. 

Oramiral Grifin, Yunanistan'a vurucu güçle 
donatımı cğütlüyor. izmir'deki Komutan da 
«Biz buna karışmayız» diyor. 

Kıbrıs konusunu beceriklikle uyutup, iç güç
lüklerini yenme zamanını kazanmak için bizden 
büyük destek gören Cunta, Batı - Trakyalı 
soydaşlarımıza yönelttiği hukuk dışı eylemleri
ne hız vermiştir. Bizim Hükümet de Cuntanın 
ve Makarios'un üniter Devlet tezini kabul et
miştir. 

«Biz bir tezde İsrar edersek anlaşma olmaz.» 
diyen Sayın Çağlayangil ulusal bir tezde İsrar 
etmemek için Makarios'un tezini kabul etmesini 
ve bunu bize kabul ettirmede de bütün yeteneği
ni kullanmasını yadırgamaktayız. Bu arada Ra
uf Denktaş'ın, durumun 1963 dekinden de daha 
kötüye gittiğini belirten feryadını okuyoruz. 

Bilinen niteliği değişmedikçe dış politikamı
zın bu sonuçlara varması da kaçınılmadzır. ik
tidarın, Hükümetin, belirttiğimiz niteliği, tutu

mu toptan değişmedikçe böyle sonuçlara gidece
ğ i . 

Çünkü, Kapitalist Emperyalizmin politikası
nın bir kolu haline getirilen ve iktidarın da 
uluslararası kapitalizmin deyimleri ile savundu
ğu dış politikamız, Türkiye'yi ucuz asker depo
su haline sokarken, büyük müttefiklerimizin el
birliği ile desteklediği, Yunanistan'ın bize arka
dan vurabilme şansı gelişmektedir. 

Bu yanlış ve hattâ tehlikeli dış politika yü
zünden ulusal savunmamız da, ulusal yararla
rımıza uyacak bir gelişme sağlıyamıyor. Yaban
cı komutasında ve dış kaynaklara bağlı bir si
lâhlı kuvvet bulundurdukça, o komutan ve o dış 
kaynağı elinde bulunduranların istekleri dışın
da bir görev yapması olanak dışı halinde kala
caktır. Emanet tankla, yakıt deposunun anah
tarı başkalarının elinde bulunan uçakla ve tüm 
dağıtımı yabancı mülkiyetinde bulundurulan 
bir ordu ile ulusal savunmayı yapmak, Atatürk 
Türkiyesi için ayıp sayılacak bir davranıştır. 
Kendi savaş sanayiine dayanan bir ulusal ordu 
özlemini belirtenleri suçlarken kaynaklarımızın 
yetersizliğiyle dışarıdan yapılan yardıma duyr-
lan minnetler ifade edile durur. Buna dokun
mak isterim. 

22 milyarı, bankalar yolu ile, üretim alanı dı
şına dağıt, hovardaca harcamalar yap, vergi ka
çakçılığını önliyecek tedbirlerden kaçın ve Dev
leti kişilerin sömürgesi diye kullan sonra ela 
«kaynaklarımız yeter değildir ki, Silâhlı Kuv
vetlerimizi dış kaynaklardan kurtaracak bir sa
nayii kuralım.» de. Bunun, dürüstlük ve ciddi
lik neresinde? önce bütün bu kaynakları ulusal 
amaçlara yönelten köklü tedbirler aldıktan son
ra yetersizliğin verdiği yükümlülüğe, hepimiz 
aç kalma pahasına, katılabiliriz. Ama, bütün bu 
hovardalık sürüp giderken «kaynağımız yok ki» 
diyemeyiz. 

Belirttiğimiz ekonomik tedbirler alınsa Tür
kiye hem hızla kalkınır ve hem de özlediğimiz 
bir orduya sahibolabilir. Belirttiğimiz köklü 
tedbirleri alıp, ulusal niteliğini korumuş bir or
du özlemini Hükümete benimsetmek olağan bir 
şeydir. Olanak dışıdır. Hükümetin felsefesi de 
buna uygun değildir. Fakat yakın bir gelecek
te bizi bekliyen tehlikeli gelişmelere karşı çok 
kritik durumlar yaratacak olan bir politikaya 
gösterilen kayıtsızlık artık bir son bulmalıdır. 
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iç politikadaki kötü durumun zararlarını ile
ride düzeltebiliriz. Fakat dış politika ve ulu
sal savunma politikasının kusurların düzeltilme
si gücümüzü bile aşan sonuçlar yaratabilir. 

Sayın Dernirel hükümetlerinin ulusal kaderi
mizle bu ölçüde hatalı şekilde oynamasına se
yirci kalmanın vebaline biz katılmak istemiyo-
rus. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetin politikası ve 
eylemleri bütün çıplaklığı ile gözlerimiz önünde 
dururken programdaki kimi ifadelerden hayal 
kırıklığı yaratacak umutlara kapılmamalıyız. 
Bu ifadelerle, tüm bir çelişme gösteren tutumu 
ile Hükümet, ya bu sözlere inanmadığı halde, 
kamu oyunu etkileme ümidi ile onları kullanı
yor, ya da, o sözleri arsivlerdeki eski program
lardan, âdet yerini bulsun diye, aktarıyor. Bu 
yargımızı bu yuvarlak ifade ile geçiştirmiyece-
ğiz. Birkaç örnekle doğruluyacağız. 

1. «G-üvenle, istikrar ortamının bütün ku
rum ve koşuliariyle kuruluşuna, kuruluşunun de
vamında Hükümet, görev ve sorumluluklarını 
takdir etmekteynıiş» Hükümet, böyle diyor. 
«Güven ve istikrarın, bütün kurum ve koşulia
riyle kurulması» kurulmuş ve devam ediyor
muş, 

Birbirini tutmıyan sözleri ile, bugün söyle
diğini yarın bozan eylem ve beyanlariyle, Dev
let kurumîariyle çatışan haliyle, partizanlık yap-
mıyan memurlara uyguladığı kıyını politikası 
ile, partisi üyelerinin, insanları silâhlanarak so
kağa çıkma zorunda bırakan saldırılarını cesa
retlendiren tutumu ile, güven diye bir şey bırak-
mıyan, ekonomi politikası ile, istikrarı bizzat 
kendi bozan Hükümetin programındaki bu ifa
de ciddiye alınabilir mi? 

2. Aynı programda «Bir ülkede asayiş ve 
güven sorunları sağlam ve yurttaşa tam güven 
verecek biçimde düzenlenmedikçe huzurdan söz 
edilemez.» Bu sözler de Hükümet programın
dan. Okurken acı, acı güldüren, bu sözleri söy-
liyen Hükümet döneminde - bunu söyliyen Hü
kümet iktidarda iken - kongreler basılır, insan
lar partililerce sokaklarda sürüklenir, gençler 
yatakhanelerde kurşunlanır, herkesin gözleri 
önünde öldürülenlerin katilleri hâlâ bulunamaz. 
Birçok kimseler tutuklamr, katiller meydana 
çıkmaz. Polislerin gözleri önünde gençler kur
şunlanır. Hattâ polis genci kurşunlar. Birçok 

kimseler söylüyor. Cumhuriyet döneminin bu 
konudaki en büyük skandali olan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetçe basılır. Böyle bir 
Hükümet programında bunları söylerken, eğer 
gerçekten asayiş ve güvenliğin önemine inanı
yorsa, ya bunu bozmak için bir kasıt peşinde
dir veya anlıyamadığımız bir bunalım içindedir. 

Sonra insan gücü potansiyelini kalkınma he
deflerine yöneltmeden söz eden Hükümet, insan 
gücünü kalkınma hedeflerine, - plânda teknik 
alana diyor. - yönelteceği yerde onbinlerce oku
muş işsizi yetiştiren imam - Hatip okullarına 
hız veriyor. Bu da, plânın öngördüğü teknik ele
man yetiştirmenin gereği sayılıyor. Aydın din 
adamı yetiştirilmesi ile beraberiz ama, bugün
külerine kadro bulunamaz iken, 70 - 80 bilmem 
ne kadar İmam - Hatip Okulunu açarak, köy
lü çocuklarını buraya tıkıyarak ve çıktıktan 
sonra görev veremiyecek durumda bırakmak 
bir politika mıdır? Bu, teknik alan mıdır? Son
ra bir de bunu dine hizmet sayıyor. 

Sonra; gelir ziyamı, yani vergi kaçakçılığını 
önliyecek ve verimini artıracak tedbirlerden söz 
edip gelen Hükümetin bu amaçla, dolaylı vergi
leri artırma dışında, getirdiği hiçbir tedbirini 
göremedik. Hattâ kaçakçılığı önliyecek servet 
beyanı yasası yürürlükte iken uygulamaz ve 
yerine getireceğini söylediği tedbirler de neden
se yıllarcadır gelmez. Eğer servet beyanı uy
gulansa idi bugünkü çirkinliklere bu cesaret ve
rilmemiş olur idi. 

Büyük tarım gelirlerini vergilemeden kaçı
nırken, geçim yükü altında ezilenleri daha da 
ezecek dolaylı vergileri durmadan artırır. Son
ra, bankalar kredi sistemini düzelteceğini va-
dsdip dururken yıllardan beri, bankacuk ve 
kredilerin üretim alanı dışına alası bir ekono
mik facia halini alarak gittikçe kötüleşmekte
dir. Ya bunu önlersin, ya bunları söylemezsin. 

Sonra, «açıklık ve devamlılık, Türk dış po
litikasının temel niteliğidir.» diyor program, 
açıklık ve devamlılık. Bunları diyeceksin son
ra da, gizli hiçbir yönü olmadığını bütün oku
yanların bildiği bir temel anlaşmayı, Türk Ulu
sundan gisiiyeceksin. Ve Yunanistan'ın kabul 
etmiyeceği kaygısı ile Kıbrıs tezini onun isteği
ne uyduracaksın. Bunu da politik başarı sa
yacaksın. Yabancının bildiği anlaşmayı, Türk 
halkından da gizliyeceksin, açıklık bu.„ 
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Yurttaş ile yönetim ilişkilerine dair program
daki parlak ifadeye bakın: «Yurttaş ile yönetim 
ilişkilerinde eşitlik, tarafsız ve âdil işlem esas
larını, her türlü iltimas, kayırma ve baskının ön
lenmesi için en kesin tedbirlerin şimdiye kadar 
olduğu gibi - alınmış ta şimdiye kadar - titizlik
le uygulanmasına devam edilecektir.» Partizan
lığı, eski hiçbir dönemde görülmemiş ölçüde, çok 
kabaca yürüten, camileri bile parti ocağına çe
virip, bir Atatürk düşmanını, âmirlerinin, hat
tâ Hükümetin bir Bakamnın ve Sayın Cumhur
başkanının istememelerine ve Cumhuriyet Sena
tosunda hakkında araştırma açılmasına rağmen, 
yasaklara aykırı olarak ve partiye hizmet etsin 
diye hâlâ daha Diyanet İşleri örgütünün başın
da tutmada inat eden, seçimlerdeki oya göre 
Devlet hizmeti götürüleceğini, Bakanları ağsın
dan, söyliyen - türlü örneklerini okuduk, - de
ğil öbür partilere karşı, partisi içinde taraf tut
mada görülmemiş örnekler veren ve kendisini 
süreli korumada Anayasanın belirttiği statüsü
nü korumadığı kınamalarına uğrayan, Sayın 
Cumhurbaşkanının bile arka, arkaya vetosuna 
hedef olan bir iktidar, çeşitlik, tarafsızlık âdil 
işlem, iltimas ve adam kayırmama, baskı yap
mama» gibi ancak dürüst hükümetlerin yapabi
leceği işlerden söz etmesi, bütün bunları bilen 
kamu oyu ile alay eden bir davranıştır. Hem 
bunları yapacaksın, hem bunları söyliyeceksin. 

Sayın Demirel hükümetlerinin Ortak Pazar 
ile ilgili tutumu da kaygı ile karşılanacak nite
liktedir. Ortak Pazar, ilke olarak serbest eko
nomik düzeni kabul eden, uzmanlaşma yoluna 
giden, ekonominin bütün sektürlerindo ortak 
bir politika teleme zorunluğunu öngören bir top
luluktur. Hızlı kalkınan ve ulural gelirden kişi 
başına düşen payı bizimkinin 6 katı olan, zengin 
ülkelerin kurduğu bu topluluğa girmek için tam 
hazırlığı öngören bir anlaşma yapmıştık. «Çok 
güç bir yere geliyoruz, Çok ihtiyatlı davrana
lım.» diyen bir anlaşma yapmıştık. Hazırlık dö
nemini, 1969 ve hazırlığımız yetmezse 1974 ve 
hattâ daha da sonraya uzatmayı öngören, ihti
yatlı davranmamızı kabul eden ortaklığın bize 
verdiği bu fırsat kullanılamadığı ve ekonomik 
yönden hazırlık yapılamadığı halde uzman ve 
bilginlerimizin uyarmalarına da aldırış edilme
den geçiş görüşmelerine başlanmıştır. Hüküme
tin, bu çok sakıncalı ivedi davranışı yanında, 

görüşmelerin gümrükle ilgili kesimlerini Türk 
halkından ve T. B. M. M. inden gizlenmesini kuş
ku ile karşılamaktayız. Gizleniyor, gümrükle 
ilişkin görüşmeler ve listeler. Yabancıların bil
diklerini bizden giziiyeıı Hükümetin tutumu 
dikkat çekicidir. Zaten bu Hükümet her şeyi 
bizden gizliyor. Anlaşma yapıyor, onlar bili
yor, biz bilmiyoruz. Hattâ Kıbrıs bunalımının 
en kritik anında verdiği notayı Meclislere bile 
açıklamaktan kaçındı. Yunan biliyor, Makarios 
biliyor ama, biz bilmiyoruz. Bu arada 8 yıllık 
liste kamu oyuna açıklanmaktan kaçınılıyor. 
Gümrük duvarlarını indirmek için hazırlanan 8 
yıllık liste yolu ile madenciliğimizin ve sanayii
mizin olumsuz yönde etkilenmesinden başka, çin
ko, kurşun, gübre, oto lâstikleri, tekstil sanayii, 
gelişemeden öîm.e tehlikesi karşısında bırakılmak
tadır. Bu konuda, Hükümetten güven verici 
açıklama bekliyoruz. Bilmediğimiz yönleri var
sa onları da açıklamasını ve Türk ekonomi ya
şantısına güven vermesini, Hükümetin geçen beş 
yılda özel sektöre şirin görünmek için göster
diği zaıf karşısında, halen Selanik ve Osmanlı 
Bankalarının hisse senetlerini, duyduğumuza gö
re, tam kesin değil belki her rakamı, Amerika
lılarca satmalmmış olması, ulusal bankalarımı
zın durumunu çok kritik hale sokmaktadır. Ya
pı Kredi, Garanti, Halk Bankası, şu banka, bu 
banka ne düşündüğünü bilmiyorum ama, bu iş 
ulusal bankalarımızı büyük güçlükler karşısın
da, ileride belki de kapanmaya da onların uy
dusu haline girme yolunda tehlike ile karşıla
şılmaktadır. 

Yabancı sermaye yasasının verdiği olanak
lardan yararlanarak, yabancı firmaların Tür
kiye'de şubeler açabilmesi, satmalman hisse se
netleri, Ortak Pazarda şubeleri olan bankala
rın, ithalât ve ihracata girenleri ve Hükümetin 
yabancı sermaye karşısındaki tutumu göz önüne 
getirilince, hazırlıksız olarak geçiş dönemi gö
rüşmelerine başlamamızın yarattığı yankılar çok 
artmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; Hükümetin, millî eğitim, 
sanayileşme, ekonomi, malî, sağlık ve türlü ko
nularda yerdiğimiz sakat politikasında hiçbir 
iyileşme görememenin üzüntüsü içinde bu ko
nuyu kapatırken, sanki başarıymış gibi övünüp 
durmasına da kısaca değinmek istiyoruz. 

Türkiye'ye, bir Türkiye daha katılmışmış. 
Plânın öngördüğü hedeflerin bile çok gerisinde, 
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gerçek kalkınma alanlarında kalındığı gibi, 
Anayasanın öngördüğü ve hiçbir harcamayı ge
rektirmeyen örgütleri bile kuramamış, hayatı 
daha da yaşanılmaz hale getirmekten başka bir 
belirli başarısı olmıyan bir Hükümetin bu tür
den bir övünmede bulunması, şu kadar para şu
raya gitmiş, şu kadar köy şuraya gelmiş. Top
lum kalkınması, memleketin kalkınması, ekono
mik başarının endeksleri vardır. Onların, hep
si iyi yazmıyor. Böyle bir Hükümetin övün
mede bulunması, bir toplumun aşınmasında ver
diği kuşku yaratıcı tutumunu örtme çabasın
dan başka bir anlam taşımaz. Evet, toplumu 
tümü ile aşınma yoluna itmenin verdiği kusur
lu kuşkuyu örtmeden başka anlam taşımaz. El
bette bir şey söyliyecek, yaptık, maptık. Ama. 
rakamları doğrulayacak ulusal gelir nerede, 
toplum yaşantısı nerede, Anayasanın öngördü
ğü kuramlar nerede? Bütün bunları sorduğu
muz zaman görülür İd, Öyle Türkiye'ye, bir Tür
kiye katılmamış. 

Sayın arkadaşlar, Sayın Demirel'in hiçbir gü
ven bırakmıyan tutumu, siyasal felsefesi ve 
içinde bulunduğu çelişkiler karşısında kendi 
kendine bir vicdan hesaplaşması yaparak hare
ket tarzını buna göre ayarlaması uygun olurdu. 

Partisini ulus, Hükümetini Devlet sanan ye 
sandığı her şeyin üstünde tutan Sayın Demire!, 
oy kazancı uğruna yapabileceği şeylerin sınırla
rını biz bilemiyoruz. Şimdi, gerici diye suçlanan
lar arasında takke ile namaz pozlarının, vaaz 
makalelerinin ve nurcularla sarmaş dolaş olma 
sahnelerinin kahramanı olarak gerici ayaklan
malarım koruyan ve kendisini Devlet sırlarını 
satma suçu ileki, çok ayıptır söylenmesi kürsü
den, söyleyeni de yeriyoruz, bu suçla Meclis kür
süsünden suçlanan kimseyi bile oy hatırı için 
baştacı eden kimseye, artık biz güvenemiyoruz. 

Bizim eleştirme ve kaygılarımıza karsı, «Hü
kümetin tutumundan şüphe mi ediyorsunuz?» 
diyenlere, şüphe edilecek bir tarafı yok ki, her 
şeyi meydanda, siz hâlâ farkında değil misiniz, 
demekle yetiniyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bugünkü siyasal duru
ma gerçekçi bir tanımlama koyup, ona göre çare
ler, ona göre çareler aramalıyız. Bu bunalımı 
sadece kişisel çekişmelere ya da şunun, bunun 
kusurlu hareketine bağlamak yanlıştır. Devral
dığı Anayasa düzenini, emanete gereken ilgiyi 
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göstererek yurdumuzun gereklerine göre uygu
lamayanların yarattığı çelişkiler, tüm siyasal 
örgütlerimizi etkilemektedir. Bu çelişkilerin en 
büyük olduğa İktidar Partisinin siyasa! felsefe
si ve Sayın Demirel'in tutumu, bunalımı en yük
sek gerilim noktasına getirmiştir. Adalet Par
tisinin tümünü ve Hükümet üyelerinin hepsini 
yetersizlikle nitelendirmek elbette, insafa sığ
mam. Niyetimiz ve maksadımız da bu değildir. 
Fakat, Adalet Partisinin Sayın Demire! yöneti
minde beliren politikası ve o politika ile Sayın 
Demirel'in tutumu bugünkü bunalımı, gerilim 
noktasının en yükseğine getiren başlıca etken 
olduğunu da belirtmek isteriz. 

Gerekli her uygar çözümü öngören ve ger
çekleşmesini emreden Anayasamız ile, toplum
sal yapımızın uyuşmazlığı ve durumu düzelte
cek tedbirlerin alınmaması hali sürdürüldükçe 
bunalımın önlenmesi düşünülemez. Eu uyuşmas-
lığı giderecek tedbirlerin yerilmesi ve aşırı 
akımların gereği sayılması da rejimimizin yeter
sizliğini iddia edenlere hak verdirmekten başka 
bü' sonuç vermiyeceğinin henüz anlaşılmamış ol
masını büyük talihsizlik saymaktayız. Uyanan 
ve hızla gelişen toplumumuza, değişmeye karşı 
olanların, çağ dışı yöntemlerini kabul ettirmeye 
çalışılması, bunalımı daha da artıracaktır. Bu, 
iki- yönden de bunalımın artmasında baş sorum
lu elan Adalet Partisinin kendi meşruluk teme
lini de gölgeliyen tutumu, Devlete düşman olan 
eğilimlerden güc alarak, Devleti yönetmesi ve 
sorumlusu olduğu asayişi bozanları kendi örgüt
lerinde beslemesi gibi bir arada yürütülemiye-
cek eylemlerden ötürü böyle t ir durumla kar
şılaşması değil, karşılaşmaması, asıl yadırgan-
malıdır. Hem, bu eylemlerin karması olacak, 
hem bu bunalıma gelnıiyecek. Bütün dünyanın 
sosyal ve siyasa! kurallarının değişmesi gerekir. 
Sayın Demirel'in «yazıktır bu ülkeye, rejime 
bir suikast karşısındayız» sözleri de asıl suçlu
nun, başkalarına suç yükleme çabasıdır. Beji
me suikast ve kötülük, belirttiğimiz gidişten gel
mektedir. Yoksa bu gidişin yerilmesi değildir. 
A. P. nin teme! politikası değişmedikçe, Hükü
met güven oyu alsa da, almasa da bu politika de
ğişmedikçe içinde bulunduğumuz bunalım atla-
tılamaz. Hele, bu ölçüde yıpranmış ve yorulmuş 
bir Hükümetten bunu beklemek, gerçeklere ay
kırı bir umutla avunmak olur. Atatürk'çülü-
ğün ve onun yeniden doğuşu olan 27 Mayısın 
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bu kadar kısa bir sürede tersyüz edilmesine ça
lışan Devlet düşmanlarım Devlet gücüyle koru
yan, Devlete ve onun ilkelerine sahip çıkanları 
suçlıyan, asıl suçluları yargıç sandalyesine ve 
haklıları da sanık sıralarına oturtan; toprak ge
leneğine, mülkiyete saygı, banka ve dış ticaret 
facialarını öze! gelişimcikk, işbirlikçiliği, özgür 
dünyayla dostluk, Devlet sömürücülüğünü bece
riklilik ve Atamızın inançla savunduğu ilkeleri 
savunmayı, suçluluk sayan bir gidiş dahi buna
lım yaratmazsa ülkemizin geleceğinden umut 
kesmek gerekir. Bütün bu gidiş eğer bunalım 
yaratmazsa. Bu ortamda sözünü tutmayan ve 
Devlete güveni temelden sarsan bir Hükümetin 
bulunması en büyük talihsizlik olmaktadır, Çok 
partili rejimi bir karsı devrim dönemi haline 
getirmede en önemli etkenler olan bo.su k düzen 
ile ve Anayasa ile çelişen politikayı değiştirme
den, değiştirmemekte kararlı görünen Sayın De
mirel Hükümetinin ,tktidar süresini uzatmak, 
rejime yapılacak büyük kötülüktür. Bu durum
da çare olduğuna inandığımız çözüme de değin
mek isteriz. Çağımızın gerek1 ine aykırı düşen 
ve Anayasamızın temel felsefesiyle çatır.an, dış 
yönü ile işbirlikçi, iç yönüyle sömürücü ve bir 
azınlığın yararına islediği halde halktan yanay
mış gibi gösterilerek, eğitimden nasibini ala
mamış kütleleri yanıltan politikanın ve ona 
uyan bozuk düzenin bütün çirkinlikleri ve hal
kın da anlıyarak giderilmesini sağlayacak kök
lü değişiklikleri benimsemesi tek çıkar yoldur. 
Bugüne değin yakındığımız politikayı uygula
yan ve bozuk düzeni savunanların iflas etmesi
ne - bundan ence hepsi itibar yitirmişti - iflâs 
etmesine karşın kötü politikanın iflâsı sağlana
mamıştır'. Kötü politikayı hâlâ itibarda sayanlar 
vardır. Hailan çoğunluğu da henüz durumu kav
rayamadığından kötü gidiş ve bozuk düzenin 
destekçisi olmaktan kurtulamamıştır. Halk 
uyandırılıp, yararına olan çözümleri bilinçli ola
rak benimsemedikçe gerekli gelişmeler sağlana
maz. Ve demokratik rejim de tehlikeden koru
namaz. Bütün elverişli koşul ve büyük olanak
larımıza karşın bugüne değin olan başarısızlık
larımızın hattâ Atatürk'le acılan mutla döne
min bu duruma gelişinde başlıca kusurun, uy
gulanan yanlış politikada ve kurulu düzende 
Gİduğu artık anlaşılmış olmalıdır. Düzen de
ğiştirilmediği ve gidiş de düzeltilmediği gibi 
üstelik Sayın Demirel iktidarının da yönetimi 
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elinde bulundurulması kuşku yaratacak gelişme
leri hızlandırmaktan başka bir sonuç veremez, 
Herkesin bildiği gerçekleri retle, evet herkesin 
bildiği gerçekleri retle, kendisinin de inanmadı
ğı ve tutmayacağı vaitler de, duygulara yönelen 
yaldızlı ifadelerle dolu bir konuşmayı, yine de 
Sayın Demirci'den dinliyeceğiz. Fakat, artık bu 
tip konuşmanın etkisinde gerçekleri görmemez-
likten gelmiyelim. 

Sayın arkad' - ' el birliği ile demokrasi
mizi korum?1 . •>>. aştırılan kirlerden onu 
arıtmak ve 1 let ye ^timini de lekelerden te
mizlemek, bugün rejimi gerçekten henimsiyen-
lerin baş görevi lıa^'^p gelmiştir. Bu durumda 
Sayın Demirel ekibine verilecek her ödünün, 
her tâvizin, rejimin gider hanesine yasüaeağı 
anlaşılmalıdır. 

Bu arada muhalefetin de kimi eylemlerini 
yadırgamakta olduğumuzu belirtmek isteriz, En 
yetkili sözcülerin, tutumunu vahimlikle nitelen
dirdikleri bir iktidar ekibi ile - evet böyle bir ik
tidar ekibiyle - Anayasa değişikliği pazarlığı 
yapmalarını, büyük bir çelişki saymaktayız. 
Böyle bir ekiple, değil temel yasanın değişiklik 
görüşmelerine oturmak, onun Anayasaya do
kunmasına bile razı olmamalarını beklediğimiz 
kimselerin im tutumundan üzüntü duymakta
yız, Şimdiye değin ilkelerin felsefesiyle, meşruluk 
temeliyle dün bir çatışma halinde bulunanlarla 
Anayasanın hazırlanmasında değerli katkıları 
bulunanların, çalışmalarını saygı ile and'ğımız 
kimselerin birlik olup, onu değiştirmeleri yeri
ne, Anayasayı, eksiksiz uygulatmaya çalışmaları 
beklenirdi. Hâlâ da bunu uınmaktayiz. 

Belirttiğimiz görüşlerin sonucu olarak, öne
rilerimizi özetlersek: Sayın Demirel Hükümeti
nin güven oyu almamasından başka toplumsal 
düzenimizin Anayasaya uydurulması ve yanlış 
politikanın düzeltilmesinde bütün siyasal örgüt
lerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin eyleme geçmesi en içten dileğimizdir. Bu ko
nuda, iktidar partisinin herkesten önce görevi
ni ve sorumlu olduğunu bir kez daha belirtmek 
isteriz. 

Kandırıcı sözlerle, sonu hayâl kırıkçılığı 
olacak vaitlere ve duyguları okşayan deyim
lere kapılıp, tarihsel görevimizin gereğini yap
mama sonucu, görünen köye tkılavuz alma du
rumuna gelmiyelim. Belirttiğimiz davranış se-
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cilirse; ulusal kaderimizin ıak yazısının, kendi 
evlâtlarımızın eliyle yazılmasında şeref payı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olacaktır. 
Bu inancın paylaşılacağı umudu ile Millî Birlik 
Grupu adına Yüce Senatoyu saygı ile selâm
larını. (Orta sıralardan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, Güven Partisi adına 
Sayın Mehmet Pırıltı'nmdır. Buyurun Sayın Pı
rıltı. 

GÜVEN PAEÎTİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; Hükümet Programı üze
rinde Güven Partisi Senato Grupunun görüşle
rini ara etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bugün in eslediğimiz program ve üçüncü 
Demire! Hükümeti hakkında partimizin görüş
lerini Millet Meclisinde Parti Sözcüsü olarak 
Sayın Genel Başkanımız Turhan Feyzioğlu ge
niş bir şekilde ortaya koymuştur. Bu itibarla 
bu müzakerelerde tekrara kaçmadan önemli 
gördüğümüz bir kaç kornea temas etmekle ye
tineceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün incelediği
miz Hükümet Programı 1970 Bütçesinin Millet 
Meclisinde reddedilmesi üzerine çekilmek zorun
da kalan İkinci Demirel Hükümetinin 7 Kasım 
1969 tarihinde Senatoda okunup, onu takibe-
den günlerde müzakere edilmiş olan Programın 
bir özentiden ibaret bulunmaktadır. Bu program 
ile İkinci Damirsl Hükümetinin Programı ara
sında, Programın başlangıç kıımında da belir
tildiği gibi, esasta hor hangi bir fark yoktur. 
Hükümet te sunduğu bu program ile 11 Kasım 
1909 tarihinde Meclisin tasvip eylediği progra
mın biıİlkte mütalâa olunması gerektiğini be
yan etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, programı gibi yeni Hü
kümetin kadrosunda da her hangi bir değişik
lik olmamıştır. Getirdiği ilk bütçe, çeşitli yön
lerden ağır tenkidlere uğrayan ve neticede red
dedilen, icraatı tasvibedilmiyen ve bu yüz
den çekilmek zorunda kalan İkinci Demirel 
Hükümeti aynı zatın Başkanlığında ve aynı 
kadro ile ve yeni Hükümet hüviyetiyle huzuru
nuza gelmiştir. Bu itibarla İkinci Demirel Hü
kümeti Programı, Hükümetin icraatı ve Hükü
metin bünyesi hakkında, program ve bütee mü
zakereleri münasebetiyle, kısa bir süre önce 
grup sözcülerimiz tarafından ileri sürülen gö-
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| ibişlerimizde de, bu durum karşısında, esaslı bir 

değişiklik olmamıştır. Uzun olmayan bir devre 
içerisinde cereyan eden olaylar, İkinci Demirel 
Hükümetinin Programı, hazırladığı bütçe ve 
icraatı hakkında ileri sürdüğümüz görüşlerin 
isabetini daha belirli bir surette ortaya çıkar
mıştı!'. Bu itibarla bu görüşlerimizi Üçüncü De
mirel Hükümeti ve Programı için de geçerli 
c?yıyorus. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Hükümetin ku
rulusuna temel teşkil eden düşünce ve zihni
yeti beğenmediğimizi, demokratik anlayış ile 
bağdaş tır anladığımızı sözlerimin başında söy
lemeyi vazife sayıyoruz. Hukuken ıskat 
sayılmasa bile bütçenin reddedilmesi üzerine 
kendisine» millî iradenin temsilcisi olan T. B. 
M. M. nce güvenilmediği münakaşasız bir sü
ratte meydana çıkmış olan bir Hükümetin bu 
karar üzerine çekilmiş olması demokratik bir 
davranış olarak karşılanmıştı. Buna kargılık 
yeni Hükümetin kuruluşunda bu davranışa hâ
kim olan anlayışın tamamen bir tarafa itilmiş 
okluğunu görüyoruz. Yeni Hükümet hiçbir şey 
olmamış gibi aynı Başbakan, aynı bakanlar ve 
aynı program ile Yüce Meclisin huzuruna çık
mıştır. idari, malî, iktisadi ve sosyal alanlarda 

| islediği politika, zihniyet ve icraatı beğenilmi-
yerek güvene lâyik görülmiyen bir Hükümetin 
bu suretle hiçbir şey olmamış gibi yeni bir Hü
kümet olarak milletin huzuruna çıkmış olması
nı, demokratik anlayış ile bağdaştırmaya imkân 
görmüyoruz. Bunun, kanımıza göre, T. B. M. 

j Mi. ne karşı saygısızlık olarak görülmesi veya 
gösterilmesi haksız değildir. 

1 Muhterem arkadaşlarım, Hükümeti çekilme
ye sorlıyan Meclis oylamasında muhalefet, büt
çeyi, Hükümetin izlediği malî, iktisadi, sosyal 

S politikayı; Hükümetin icraatını ve zihniyetini 
beğenmedikleri; tasvibetmedikleri için kırmızı 

I oy kullanmışlardır. Muhalefet, her iki Mecliste, 
söscüleri vasıtasiyle, muhalefet sebeplerini açık
ça izah etmiş ve teferruatiyîe ortaya koynııış-

I tur. Muhalefet oylarının, icraat ve politikasın
dan tutum ve zihniyetinden dolayı Hükümete 

I ve. onun programına tam bir güvensizlik ifade 
| ettiği meydandadır. Esasen bunun başka bir 

anlam taşıdığı da iddia olunmamıştır. 
I İktidar partisi içinden bütçeye ret oyu ve

renler, basında yer alan beyanlardan anlaşıl-
1 clığıııa göre, yaygın hale gelen yolsuzluklarla, 
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nüfus ticaretiyle ve diğer fenalıklarla mücade
le imkânlarının son derecede zorlaMırılnıış ol
ması, murakabe vazifesini yapmak istiyen par
ti mensuplarının sert disiplin tedbirleriyle kar
şılanması ve şahsi idare kurulması gibi sebep
lerle Hükümete ve onun basma güvensizlikleri
ni göstermek üzere bu harekete katılmışlardır. 
Açıktan yapılan bu suçlamaların, her hangi bir 
dayanağı olmadığı sabit olmadıkça, bu hareke
ti parti içi meselelerle izah etmek hiç şüphesiz 
inandırıcı olmaz. Kaldı ki, son hafta içinde or
taya çıkan bâzı meseleler bu iddiaların hak
lılığını da göstermiştir. Bu durumda bütçeye 
verilen ret oyunun bütçe ile birlikte Hükümeti 
de ret anlamına geldiğine ve Meclisin, Hükü
mete güvensizliğini gösterdiğine şüphe yoktur. 
Bu sebeple Hükümeti çekilmemeye mecbur bı
rakan bu karara, yeni Hükümetin kuruluşunda 
da saygı gösterilmesi icabederdi. 

Değerli arkadaşlarım, yeniden kurulan De-
mirel Hükümetinin Meclisten güven oyu alabil
mesi için bir süreden beri başvurulmakta olan 
usullerin Parlâmentomuzun itibarını zedele
mekte olduğuna işaret etmek isterim. Günler
den beri kamu oyu bununla meşguldür. Bir 
Başbakanın partilerden veya bağımsız millet
vekillerinden Hükümeti desteklemek için yar
dım istemesi yadırganamaz, Ancak, bunun baş
ka türlü yorumlara yol açacak bir tarzda ya
pılmaması gerekirdi. Esrarengiz bir havaya bü
rünen kulis faaliyetleri, güven oyu için taraf
tar toplama gayretlerini ve çalışmalarını ka
mu oyu gözünde geniş ölçüde gölgelemiş ve çe
şitli dedikoduların çıkmasına sebebolmuştur. 
Bunun Parlâmentonun itibarına olduğu kadar, 
güven oyu alabildiği takdirde yeni Hükümetin 
prestiji üzerinde de olumsuz etkiler yapması 
tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin kurulu
şuyla ister istemez ilişki kurulan diğer bir ko
nu üzerinde bu vesile ile durmak rüecbudiys-
tindeyiz. ikinci Demirel Hükümetinin çekilme
sinden bir süre önce Sayın Demirci'm yakmla-
riyle ilgili bâzı iddialar ortaya atılmıştır. Bu 
iddiaların ne ölçüde doğru olduğu ve bundan 
Sayın Demirel'in ve muamelelerle ilgili bakan
ların ilgisi ve sorumlulukları bulunup, bulun
madığı yapılacak tahkikat ile meydana çıka
caktır. Kamu oyu iddialar ortaya atılır, atıl
mam Hükümetten humı beklemiştir. 

Kamu c^ııiîa saygı duyan bir Hükümetin ve 
Ilükümsthı babının gc-rsken dikkati '̂öŝ 3rnı<?3İ 
va gereken ak t ı rma ve soruşturmaları derbal 
yaptırması, iddia olunduğu gibi haksız iktisap
lar var-; a bunları meydana çıkarması ve iddia
ların asılsız ve mesnetsiz olduğu tahkikatlar 
sonunda anlatıldığı takdirde ise iddia sahiple
ri hakkında kanuni takipler yaptırması gere
kirdi, İkinci Demirel Hükümeti ve Sayn Baş
bakan bu iddialara karşı resmî hüviyetleriyle 
hayrete şayan bir surette büyük kayıtsızlık için
de kalmayı tercih etmişlerdir. Sayın Başbakanın 
ve sorumlu bakanların bu davranışını demokra
tik rejimin ve kanun devletinin icaplariyle ve 
demokratik bir rejimde mesuliyet mevkiinde 
bulunanların sahibolması gereken sorumluluk 
duygulariyle telif etmek güçtür. Bu olay her 
şeyden önce kamu oyuna gereği ölçüde saygı 
duyulmadığını da ortaya koymuştur. Bir fazilet 
rejimi olduğuna inandığımız demokratik bir 
idarede sorumlu devlet adamlarına düşen vazi
feler vardır. Her şeyden evvel bu vazifelerin ek
siksiz olarak yerine getirilmesi icabeder. Sözü 
geçen iddialara konu odan muamelelerin aydınlı
ğa kavuşmasından ve sorumlulukların tesbit 
olunmasından evvel bu iddialara ve ithamlara 
hedef olan veya bunlarla ilgili bulunan zevatın 
içinde bulunduğu bir Hükümetin aslında masum 
bile olsa kamu oyunda itibar kazanması ihtimali 
zayıftır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında yer alan konulardan büyük bir kısmı 
hakkındaki görüşlerimizi, sözlerimin başında da 
işaret ettiğim gibi, îkinci Demirel Hükümetinin 
programı ve 1970 bütçelerinin müzakeresi vesi
lesiyle arz etmiştik. Ayrıca, dün Millet Mecli
sinde konuşan genel başkanımız bu görüşlerden 
büyük bir kısmını Meclis huzurunda kamu oyu
na açıklamıştır. Bunları tekrar etmek suretiyle 
zamanınızı almak istemiyorum. Bu itibarla bu
rada Hükümet kuruluşu ile ilgili konulara ilâ
veten önemli gördüğümüz birkaç konuya temas 
etmekle yetineceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet programın
da yer alan konular ve esaslar kadar bunları ne 
ölçüde uygulama imkânı buldukları da önemli
dir. Bu itibarla yeni hükümetin programında 
yer alan esasların ve vaitlerin ciddiyet ve sami
miyet derecesmir aynı taahhütlerle güven oyu 
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almış olan 1 nci ve 2 nci Demirel Hükümetinin 
icraatını incelemek suretiyle ölçmek yerinde 
olacaktır. Bütçe müzakerelerinde de arz ettiği
miz gibi hükümetlerin başta gelen vazifesi, 
memlekette huzur ve güveni sağlamaktır. Demi
rel hükümetlerinin bu alanda büyük bir haşarı 
sağlıyamadıkları tartışma götürmez bir gerçek
tir. Demirel hükümetleri kanun dışı hareket
leri, taşkınlıkları, yıkıcı, bölücü faaliyetleri ön
leme hususunda iktidarları boyunca yeterli ola
mamışlardır. Aşırı yıkıcı faaliyetler, kanunsuz 
boykotlar, işgaller, yürüyüşler Demirel hükü
metleri zamanında devamlı bir surette artmış, 
asayişsizlik olayları yurdun çok yerinde vatan
daşın kuşkusuz yaşamasına imkân vermiyen bir 
hadde ulaşmıştır. Demirel ve Hükümeti, hukuk 
ve kanun hâkimiyetini sarsan bu olaylar karşı
sında cesaretle vazifesini yapacak yerde, her de
fasında mazeretler arama yoluna gitmeyi tercih 
etmiş ve yetkilerinin yeterli olmadığını da iddia 
etmek suretiyle işin içinden sıyrılmak istemiş
tir. Bu netice karşısında aynı kadro ile kurul
muş olan yeni Hükümetin programında, vatan
daşın emniyetini korumak ve asayişlerini düzen
lemek hususunda ileri sürülen taahhütleri şüp
he ile karşılamak zorunda bulunuyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye; her şey
den evvel huzura ve güvene muhtaç bir halde
dir. Hükümetin ilk vazifesi huzur ve güveni sağ
lamaktır, huzur ve güven sağlanmadan kalkın
ma ela olmıyacağı cihetle güven oyu alabildiği 
takdirde yeni Hükümetten istiyeceğimiz hizme
tin başında, asayişi temin hizmeti gelmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, ıslahat ihtiyacına yeni 
Hükümet Programında yer verilmiş olmasından 
ıslahatçı bir parti olarak memnunluk duyuyo
ruz. Devlet idaresi, idari metotlarımız gerçekten 
köklü bir ısüahat ihtiyacı içindedir. Bugünkü 
hali iÎ3 Devlet idaresi vatandaşa gereken huzu
ru verememektedir. Kırtasiyecilik, partizanlık, 
iltimas, taraftar kayırma usulleri Devlet teşki
lâtını son yıllarda büsbütün zayıflatmıştır. Ma
hallî idareler ve belediyeler kendilerine düşen 
hizmetleri yürütebilecek teşkilâta ve malî güce 
sahip değildirler. Millî eğitim; ilkokuldan, üni
versiteye kadar ciddî bir ıslahat ihtiyacı içinde 
bulunuyor. Devlet personel rejimi bir anarşi içi
ne girmiştir. Geçen dönemde Demirel hükümet
leri programlan ile taahhüdettikleri bu ıslahatı 
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baş;ıranıamış ve bunun için ciddî bir çaba da 
harcamışın1. Eu taahhütlerin büyük bir kısmı 
kağıt üstünde yıldan yıla devredilip gelmiştir, 
bu sebeple İkinci Demirel Hükümet Programı
nın müzakeresinde bu konulara dair olan Hü
kümet taahhüdünü şüphe ile jkarşılıadığımızı be-
yan etmiştik, aynı şüpheyi bu defa da taşıma
mamız için ortada ciddi sebepler vardır. De-
mirc-I hükümetleri ıslâhat konusunda verdijkieıi 
sözleri tutmamayı âdeta bir itiyat haline getir
mişlerdir. 

Anayasada yapılacak değişikliklerin şümulü
ne dâhil olan görüşlerimliz malûmdur, bunları 
tekrar etmek istemiyoruz. Şunu arz edeyim ki; 
hürriyetçi Anayasamızın sağladığı hakların hür 
düşeni yıkmalk için kullam'amıyacağı inancın
dayız. Partimiz Anayasada buna imkân veren boş -
İlıkların doldurulmalına ve demokratik rejimin 
korunması ile ilgüi bâzı hükümlere açıklık ge
tirilmesine taraftardır. Orman 'suçlarının affını 
önleyen Anayasa hükmünün değiştirilmesini 
G. P, si çok zaman evvel programına koymuş
tur, Buna karşılık T. B. M, M. ine verilmiş olan 
yetkilerin kısmen de oba veya geçici bir süre 
(içinde olsa, icranın müesseriyetini artırmak üze
re yürütme organına verilmesine asla taraftar 
olmadığımızı tekrar beyan etmek isteriz. İkinci 
Demirel Hükümet Programının müzakeresinde 
de arz ettiğimiz gibi demokratik rejimin temel 
müessesesi olarak gördüğümüz hür seçimlere 
gölge düşüren tatbikat aksaklıkları ile, Seçim 
Kanunundaki boşluklar ve eksikliklerin tamam-
lanrıasma taraftarız. Bık seçim behemaha! ön
lenmelidir, Hükümet Programının buna ait 
Dsjs'iin ile tamamen mutabıkız. 

Hükümet Programında iktisadi kaîlkınma 
konrsunda ileri sürülen görüşler ve esaslar, 
kalkınma plânlarında ve bundıan evvel ki, Ada
let Partisi Hükümet programlarında yer alan 
esaslardır. Bu görüşlere karşı değiliz. Ancak, 
bülçe müzakereleri vesilesi: ile de arz ettiğimiz 
gibi, son bütçe müzakereleri ahenkli ve istik
rarlı kalkınma yolunda olmadığımızı ve bâzı 
çabalar harcanmış olmasına rağmen Demirel 
hükümetlerinin bu hususta bas anlı olmadıkla
rını meydana çıkarmıştır. Kalkınma Plânımı
zın son 4 yıllık uygulama neticelerini gösteren 
rakamlar, plânın öngördüğü, yılda % 7 oranın
daki kalkınma hızına ulaşıldığını göstermekle 
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beraber bu artışın bölgeler, zümreler ve sek
törler arasında planın tesbit ettiği ölçülere uy
gun bir surette gerçeklsşmenı&si, ahenkli "bir 
Sallanmanın tsiıakkıık etmesini öngörmemiştir. 
Ticaret, inşaat, ulaştırma, konut gibi alanlar
da plân hedeflerinin ötesine gidilirken tarım ve 
sınai 'sektörlerde gelişme plân hedeflerinin al
tında kalmıştır. Özellikle tarımda alınan netice
ler eok üzücüdür, son üc yılda tarımda ger
çeklemen büyüme oranı, nüfus atrış oranının al
tında kalmıştır, nüfusumuzun' % 60 mdan faz
lasının geçim kaynağını teşikil eden tarımımı
zın bu durumda kalması, köylümüzün büyük 
bir ki3inı ile son yıllarda millî gelir artışların
dan faydalanmak söyle dursun daha da fâkir-
leştiğini göstermektedir. Bu neticelerin tama
men hava sarılarından doğduğuna dair olan gö
rüşleri paylaşmamıza imkân yoîktur. Bunun ya
nı başında tarım alanındaki 'Çalışmalarda büyük 
eksiklikler olduğuna inanıyoruz, tarıma ayrılan 
imkânlar verimli surette kiillpjnlamamıştır. De-
mlrel hükümetlierinin uyguladıkları yanlış fiyat 
politikası Türk köylüsünü perişan bir duruma 

sokmuştur, fiyatlar, maliyetler hayat pahalılığı 
artarken zirai mahsullerin satış fiyatlarının ay
nı ölçüde yükselmemesi, köylümüzün elinde ka
lan paranın her yıl biraz daha azalmasına ısebe-
bolmuştur. Sanayide ilerlemeler kaydedilmekle 
beraber bu alanda da plân hedeflerine varılama
mış tıv. 

Ayrıca, kalkmıımmısın sürükleyici selktörü 
olarak ele alınmış olan sanayimizin gelişmesi 
için asılması gereken engeller vardır. Geçmişte... 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Konuşmanız bitiyor mu efendim? 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Hayır, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 13,00 te ara ver
mek zarureti var. Bu sebeple saat 14,30 da bir
leşime devam edilecektir. O saman söz hakkı 
zatıâlinisde olmak üzere konuya devam ede
biliriz. 

Saat 14,30 da toplamlmıak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 -

KÂTİPLER 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN —- Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanmsa S. Ü.) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin 2 nci oturumu ile, 50 nci Birleşime devam ediyoruz efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Başbakan Süleyman D emir el tarafından 
teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerinde 
Söz sırası Güven Partisi adına Sayın Pırıltı'-
dadır. Sayın Pırılt, buyurunuz efendim. 

G. P. ADINA MEHMET PIRILTI (Antalya) 
— Sayn Başkan, değerli arkadaşlarım, sabah

ki oturumda Üçüncü Demirel Hükümeti müna
sebetiyle Güven Partisi adına yaptığım görüş
mede Hükümetin tarzı teşkili ve teskilindöM 
tutumda mutabık olmadığımızı belirterek Birin
ci ve ikinci Demire! hükümetleriyle, yeni 
teşkil olunan Üçüncü Demirel hükümetleri 
arasında bir fark görmediğimizden dolayı Bi-
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rinci ve ikinci Demirel hükümetlerinin icraat
larını eleştirmek suretiyle kendilerine bu Üçün
cü Demirel Hükümeti olarak da güven besle
mediğimizi misalleriyle belirtmeye çalışmıştım. 
Bu arada her ne kadar plân hedeflerinde % 7 ye 
erişmiş gözüküyor isek de, anasektörde buna 
erişilme eliğini, tarımda geri kalmışlığımızı, sa
nayide de arzulanan neticeye ulaşmadığımızı be
lirtmiş bulunuyor idim. 

Şimdi, sanayideki ilerlemede niçin arzu edi
len neticeye erişmediğimizi tekrarlıyarak söz
lerime devam ediyorum. .Sanayide ilerlemeler 
kaydetmekle beraber bu alanda da plân hedef
lerine varılamamıştır. Ayrıca, kalkınmamızın 
sürükleyici sektör olarak ele alınmış olan sana
yiimizin gelişmesi için aşılması gereken engel
ler vardır. Geçmişte yapılan hatalar yüzünden 
sanayiimiz henüz bütünü ile içe dönüktür. Bir 
kısmının hammaddesi ve malzemesi dışardan 
tedarik edilmektedir. Maliyetlerimiz yüksek
tir, dış rekabet gücü zayıftır. 

Sayın arkadaşlar, yurdumuzun iktisadi, sos
yal, kültürel bakımlardan nisbeten geri kalmış 
bölgelerinin kalkınmasını adaletin ve millî bü
tünlüğün icabı sayan partimiz kuruluşun
dan beri bunu bir dâva olarak ele almış ve 
bu konuda Meclise yapıcı teklifler getirmiş
tir. Bundan evvel Hükümet Programında ol
duğu gibi yeni programda da daha dar bir 
çerçeve içinde olmakla beraber o konunun 
ele alınmış bulunmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. Ancak, bütçe görüşmelerinde de söz
cülerimizin belirttikleri gibi, Demirel hükü
metlerinin bu konuda ne ölçüde samimî ol
duklarını kestirmek henüz mümkün olmamış
tır. Bu programda Doğu kalkınması için 
öngörülen tedbirler bundan evvelki Hükümet 
programında da aynen mevcuttu. Ancak, ne 
1970 kalkınma programında ve ne de 1970 büt
çesinde bu tedbirlerin akislerini görmemiş
tik. Ayrıca, bu bölgede gezi yapan arkadaş
larımızın topladıkları bilgiler Hükümetin 
vaitleri ile tatbikat arasında bir ahenk bu
lunmadığını meydana çıkarmıştır. Faraza 
eğitim tesisleri bakımından çok geri kalmış bu
lunan bu bölgeye dâhil illere ilkokul inşaatı 
ilcin bu yıl bütçesinden ayrılması kararlaştı
rılan ödenekler, bu illere yazılan resmî yazı
lardan anlaşıldığına göre, geçen yıllardaki 

miktarın çok altında kalmaktadır. Diğer konu
larda da durumu aynıdır. Bu itibarla Hüküme
tin bu konuya ilişkin vaitlermi ve taahhütlerini 
şimdilik şüphe ile karşılamakta kendimizi haklı 
görüyoruz. Sözde ve kâğıt üzerinde kalacak 
vaitlerle vatandaşı oyalamanın ise ciddî ve 
yararlı bir davranış olmadığını söylemeye mec
buruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen dönemde 
izlenen bütçe, vergi, para, kredi, dış ticaret 
politikası istikrarlı kalkınma yoluna girme
mizi engelemiş ve ekonomimiz bu yüzden 
dalgalanmalar ve sarsıntılar içine girmiştir. 
Yeni Hükümetin göreve başladığı son gün
lerde bu sıkıntılar had bir safhaya girmiştir. 
Kaynaklar ile harcamalar, arz ile talep üre
tim ile istihlâk arasında bir türlü denge sağ
lanamamaktadır. Bu yüzden fiyatlar devamlı 
surette artmış, para değeri düşmüştür. Artan 
hayat pahalılığı ve geçim darlığı büyük vatandaş 
kütlelerinin sıkıntılarını ve ıstıraplarını çoğalt
mıştır. Bu itibarla programında istikrar içinde 
kalkınma politikası izliyeceğini vadeden Hükü
metin bundan evvelki tutumunda bir değişik
lik olmadığı takdirde bu va'din gerçekleştiril
mesine imkân olmıyacağı meydandadır. Her 
şeyden evvel bütçe açıklarını önliyecek çok 
ciddî tedbirlere ihtiyaç vardır. 1969 bütçesi 2 
milyar civarında bir açıkla kapanmıştır. Geç
miş yılların birikmiş açıkları ile birlikte 5,'5 
milyara ulaşan bütçe ve Haşine alıkları yü
zünden, Devlet artık düzenli ödeme yapma gü
cünü kaybetmiştir. Bütçenin İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin açıkları ve artan kredi ihtiyaç
ları için, Merkez Bankası kaynaklarının aşırı 
ölçüde zorlanması, ekonomimizi enflâsyonun 
eşiğine getirmiştir. 
bkıu 

Türk Parasının değerinde ciddî bir operasyon 
yapmak artık kaçınılmaz bir nale gelmiştir. 
Bu duruma, Demirel hükümetlerinin ihmalci 
ve israfçı tutumları ve kalkınma plânlarının 
öngördüğü tedbirlerin zamanında alınmamış 
olması yüzünden gelinmiştir. Yeni Hükümeti 
bekliyen ciddî meselelerin başında bunlar 
gelmektedir. Hükümet Programında izleneceği 
beyan olunan malî politikanın esaslariyle 
mutabıkız. Bu hususu müstafi Hükümetin prog
ramının konuşulmasında da beyan etmiştik. 
Bu esastan hareket edilerek bütçe ve plânın 
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ihtiyaç duyduğu ek finansman ihtiyaçlarının 
vergi tedbirleriyle karşılanması esas itibariyle 
yerinde bir karar olacaktır. Bu sebeple, vergi 
reform çalışmalarını hızlandırmak, vergi zi
yamı önleyecek etkili tedbirler uygulamak, 
vergi dairelerini, vergi inceleme teşkilâtını 
güçlendirmek, Kamu iktisadi Teşebbüslerini ıs
lah etmek, israfı önlemek, hizmetin verimliliği
ni artırmak, murakabeyi kuvvetlendirmek gibi 
ciddî tedbirlere ihtiyacolduğunu yıllardır mü
dafaa ediyoruz. Bugün maliyemizin içinde bu
lunduğu güçlükler, bu tedbirlerin yıllardır ih
mal edilmesinden doğmuştur. İstikrarın bozul
masına, para değerinin düşmesine, Türk para
sı üzerinde yeniden bir ameliyat ve ayarlama 
yapılmasının kaçınılmaz bir hale gelmesinin 
başlıca âmil, kanaatimizce Demire! Hükümet
lerinin bu husustaki ihmalleri ve cesaretsiz tu
tumlarıdır. Yeni Hükümetin bu çok çetin me
seleler karşısındaki tutumlarının bundan evvel
kisinden farklı olması zarureti kendisini gös
termektedir. Aksi halde içinde bulunduğumuz 
malî ve iktisadi güçlüklerin bizi içinden çıkıl
maz bir buhrana sürüklemesi mukadder olur. 

Yeni Hükümeti bakliyen önemli konulardan 
biri de dış ödeme güçlüklerini ortadan kaldır
ma işidir. Demirci Hükümetlerinin şimdiye ka
çlar bu konuda da başarılı bir politika yürüt
tükleri iddia edilemez. İhracat gelirimizin plân 
hedeflerinin gerisinde kalması, ihracatımızın ye
teri ölçüde artırılmamış olması bunu gösteri
yor. Bu durum kalkınmamızın emniyetle yürü
tülmesi bakımından çok ciddî bir tehlike hali
ne gelmiştir. Bu sebeple, geçmiş tecrübelerin 
ışığı altında ihracatımızın artırılması için çok 
cesur tedbirler almak zaruretindeyiz. 

Dengeli bir iktisadi gelişmeyi sağlamak üze
re, millî gelirin daha ahenkli bir surette dağıl
ması ve çeşitli tedbirlerle refahın yaygın bir 
hale getirilmesi ve tabana indirilmesi amaçlan 
ile mutabakat halindeyiz. Çekilen Hükümetin 
programında olduğu gibi, yeni Hükümetin prog
ramında da bunu gerçekleştirmek üzere çalış
ma va'dinde bulunulmuş olması yerindedir. An
cak, çekilen Hükümetin getirmiş olduğu ve Mil
let Meclisinde reddedilmiş olan bütçede bu is
tikamete yönelmiş olduğunu gösteren işaretle
re rastlamamıştık. Sosyal adaleti gerçekleştir
menin ve refahı tabana indirmenin şartları var-
_dır. - -

Sağlık ve eğitim alanlarında bâzı tedbirlerin 
alınmasının köy hizmetleri için bütçelere bir 
miktar ödenek konulmasının bu amaca varmak 
için yeterli olmadığına şüphe yoktur. Uygun 
bir gelişme hızı ekle etmek de yalnız başına 
bir hedefe yaklaşmak için yeterli sayılamaz. 
Her şeyden evvel, kalkınmanın dengeli olması, 
ekonomide denge sağlanması, istikrarın korun
ması şarttır. 

Yardım çeşitli bölgelerinin ve vatandaş 
zümrelerinin millî gelir artısından âdil bir pay 
alabilmeleri de bu şartların gerçekleşmesine 
bağlıdır. Son yıllarda yatırımlarda kalkınma 
hızında bir gelişme elde edilmekle beraber, 
otonomide denge ve istikrarın sağlanamamış 
olması, başta köylümüz olmak üzere, esnaf me-
ınur ve işçilerimizin bu gelişmeden yeteri kadar 
pay almalarını geniş ölçüde engellemiştir. De
mire! Hükümetlerinin şimdiye kadar izlemiş ol
duğu tarım politikası, tarım mahsulleri fiyat 
politikası, kredi politikası, ücret politikası, ver
gi ve bütçe politikası refahı tabana indirme 
amacı ile bağdaşmıyacak istikametlere yönel
miştir. Yeni Hükümetin bu taahhüdünde ciddî 
V2 samimî olup olmadığını da, kısmet olur gü
ven oyu alırsa, tutumu ile belli olacaktır. Çeki
len Hükümetin yürüttüğü tarım ve fiyat poli
tikalarında önemli bir değişiklik görmemiştik. 
Yine bütçe açıklarını karşılamak üzere başvu
rulan vergi tedbirleri, fakir halkı hedef tut
ması bakımından, bu yöne yönelmiş bulunu
yordu. 

Bütçelerde fırsat eşitliğini sağlamak üzere, 
eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler için 
ayrılan ödenekler bu dengesizliği ortadan kal
dırmaya yeterli bulunmuyordu. Bu şartlar için
de refahı tabana indirme politikasının sözde ka
lan bir vaitten ileri gitmemesi tabiîdir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet programında 
yer alan esnaf, köylü ve işçilerimizin mesken 
ve gecekondu konularını, ormanları, sağlık eği
tim ve gençlikle ilgili konuları, kuruluşundan 
beri G. P. birer dâva haline getirmişti. Bunlara 
ait görüşlerimizi çeşitli vesilelerle açıklamış 
bulunuyoruz. Bu görüşlerimizin büyük bir kıs
mına Hükümet programında yer verilmiş olma
sından büyük bir memnunluk duyuyoruz. An-
cak, başka işler için söylediğimiz gibi bizde 
©nemü olan husus, irtmlara—Hükümet Mrogra-
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mm da yer vermekten çok bu "aitlerin ve taah
hütlerin gerçekleştirilmesi için ciddî bir çaba 
harcanması dır. 

Devlet personel reformunun gerçekieştirile-
csğiîie dair olan GÖSÜII bu defa kesin olarak ye
rine getirilmek imlediğinin samimî olduğuna 
iL.ar.nick istiyoruz, Davlet hayatı ve sosyal ada
let bakımlarından hayatî önem kazanmış olan 
bu meseleye en kısa zamanda çözüm yolu bu
lunması zaruridir. Hükümet, personel kanunu
nun malî hükümlerinin 1 Mart 1970 tarihinden 
muteber olmak üzere kısa zamanda yürürlüğe 
konması için açık ve kesin bir taahhüde gir
miştir. Bu sözün bu defa yerine getirilmesi ica-
beder. Ancak, 2,3 milyarlık bir ek finansman 
ihtiyacı gösteren bu reformun fiilen yürütülme
sinin kaynak bulunmasına bağlı olduğunu da 
unutmamak lâzımdır. Bu kaynağın sağlanması 
için de gerekli tedbirleri personel kanunu ile 
birlikte hasırlamak ve yürütmek durumunda
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi çok 
kritik bir safhaya girmiştir. Orta Doğu'da de
vam eden buhran, bu bölgede huzursuzluğu gün 
geçtikçe artırmaktadır. Malî ve iktisadi duru
mumuz, bir buhran manzarası göstermeye baş
lamıştır. Bütçe açıkları, dış ödeme güçlükleri, 
yatırımların yürütülmesi hususunda ciddî prob
lemler doğurmaya başlamıştır. 1970 yılı içinde 
konsorsiyum aracılığı içinde istenen dış yardı
mın verilmesinin bası şartların tahakkukuna 
bağlandığı anlaşılmaktadır. Sosyal huzursuz
luklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeplerle 
Hükümet buhranının daha fazla uzamaması ge
rekir. Ancak, işaret ettiğimiz bu güçlükleri za
yıf, yetersiz olduğu tecrübe ile anlaşılmış ve 
bu güçlüklerin doğmasının âmili haline gelmiş 
olan bir Hükümetin yenebileceğine ve memle
keti dar boğazdan geçirebileceğine inanmıyo
ruz. Haklı sebeplere dayanılarak kendisine gü
vensizlik gösterilmiş olan ve bu yüzden istifa 
zorunda kalan bir Hükümetin, sanki ortada hiç
bir şey 3''oknıuş gibi, aynı kadro ile tekrar so
rumluluk mevkiine gelmek istemesi ve bunda 
inat ve ısrar göstermesi, kanaatimizce, memle
ketimiz için büyük talihsizlik olmuştur. Ayrıca, 
bu tarzda kurulan bir hükümetin, Meclisten gü
ven oyu alsa dahi ömürlü olacağı da şüphelidir. 
Küçük ve geçici bir çoğunluğa dayanılarak ku

rulmuş bir azınlık hükümetinin çok çetin ve 
güç dâvalara cesaretle çözüm yolu bulması ve 
bu güçlüklerin üzerine yürümesi ve bunları gö
ğüslemesi mümkün olmıyacaktır. içinde bulun
duğumuz şartlar, her bakımdan güçlü bir hü
kümete ihtiyaç göstermektedir. A. P. Mec
liste ve Senatoda sahip bulunduğu sandalyeler
le bugün yalnız başına güçlü ve itibarlı bir hü
kümet teşkiline muktedirdir. Mesele, şahıs plâ
nından çıkarıldığı takdirde bunun gerçekleşti
rilmesi kolay olacaktır. Bunun ayrıca iktidar 
partisi içindeki buhranı tedavi hususunda da 
faydalı tedbirler olacağına inanıyoruz. Bu, 
mümkün olmadığı takdirde buhranın demokra
tik yollardan giderilmesi için başka yollar ve 
imkânlar da mevcuttur. Çeşitli çözüm yolları 
henüz açıktır. Büyük ölçüde yara almış bir hü
kümetin suni teneffüs yaptırılırcasına iktidara 
getirilmesine çalışılması yerine, tabiî ve normal 
yollardan demokratik usullerle buhrana çare 
aranması daha doğru veya uğurlu olacaktır. 
Büyük Meclisin, arz ettiğim sebeplerle, bu hü
kümetten güvenini esirgiyeceğini ümidediyo-
ruz. Memleketi şu anda muhtaç bulunduğu güç
lü hükümeti kurmaya da Büyük Meclisin muk
tedir olduğuma inanıyoruz. Sözlerimi burada bi
tirirken Yüce Senatoya grupumuzun saygıları
nı arz ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ter
men, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Yüce Sentomuı sa
yın üyeleri, teşekkül kadrosu yüksek tasvibe 
iktiran eden Sayın Demirel 3 ncü hükümetinin 
yeni programı üzerindeki Senato müzakereleri 
içindeyiz. Sayın muhalefet, itimat müzakerele
ri sonunda uygulamaya sevk olunacak olan ye
ni program üzerinde ağır tenkidler ve fikirler 
ortaya koymuştur ve sıra, yüce izinlerinizle, 
Senato çoğunluk grupunu teşkil eden A. P. 
Grupu adına bu yeni program üzerindeki gö
rüş, tenkid ve temennilerimizin arzına gelmiş
tir. Sayın grupum adına yapacağım yüklü ma
ruzatımın, incelenmekte bulunan Hükümet 
programına çeşitli yönlerde ve önemli konular
da ilgi, renk ve berraklık kazandıracağına iti
matlarınızı rica ederim. Hatırlanacaktır ki; Yü
ce Senatonun A. P. Grup sözcüleri her tarih ve 
halükârda kendi eseri ve temsilcisi olan hü-
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kornetlerine karşı tabiî yardımcılık anlayışı 
ötesinde uyarıcı bir mihmandarlık görevi de 
vermekte kusur göstermemişlerdir. Program 
üzerindeki inceleme konularımızın ve iktidarı
mıza yöneltilen aktüel, siyasi konuların bizim 
fikir ve görüş cephemizden izahında, sayın mu
halefetçe ileri sürülen haklı haksız iddiaların 
cevapları ve nedenleri de genişlikle yer bula
caktır ki; bu üslup ve reviş rejimin esasından 
gelmektedir. Bu itibarla bâzı yonlerdeki ceva
bi mâruzâtımızın tüm samimiyetine ve ele ala
cağımız tenkid bahisleri üzerindeki görüşleri
mizin hakikatçı üslubuna Yüce Heyetinizce 
önem tanınmasını hassaten istirham etmek is
temekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, 30 güne yaklaşan bir ta
rihten beri Türkiye'miz politik hayatını işgal 
eden politik bir buhran içindeyiz. A. P. iktida
rı; 1970 malî yılı bütçe kanunu tasarısını, ol
gun ve ciddî Senato miizakerelerini takiben in
tikal ettiği Meclisten, kendi kadrosundan ko
pan 41 sayın milletvekilinin ret oyu kullanma
sı sebebiyle geçirememis ve tasarının reddin
den doğan sonuç, hukukî bir zaruret gerektir
mediği halde, Hükümetimiz vâki iradenin bir 
istifaya yönelmesi demokratik inancına eğile
rek istifayı tercih eylemiştir. Hâdiseyi takibe-
den günleri ve Sayın Cumhurbaşkanlığınca ih
tiyar olunan yasa gereklerini milletçe izlemiş 
durumdayız. Çeşitli formel şartlar, yeni bir hü
kümet kurulması ve bu hükümetin icra plânını 
teşkil eden programının Yüce Heyetinizce ve şu 
ana kadar tetkikte bulunması, tüm olarak itiraf 
olunmalıdır ki; Batı ülkelerinde cereyan eden 
asli uygulamalara eş anlamda ve tam Avrupai 
bir gusto iklimi içinde tabiî seyri ile hedef fikre 
yol .almış ve yürütülmekte bulunmuştur. Haf
talardır bir Hükümet buhranı niteliği ilân edi
lerek, memleket umumi efkârına izaha çalışı
lan konu, hakikatte bir Hükümet buhranı nite
liği taşıyan bir siyasi kriz manzarası ortaya 
koymuş değildir. Çünkü, hatırlanacaktır ki; Hü
kümet buhranları her yönlü teşekkül ihtimalle
rinin katî olumsuzluk sunduğu ve bir Hükümet 
kurma ekseriyetinin hiçbir şekilde hâsıl olama
ması hali sonunda ancak isim kazanan şekil bu
lunduğu aşikârdır. Bizde yaşanılan aslî hükü
metsiz, durgun günler; çeşitli çirkin telmih ve 
isnatların izaha götürüldüğü, adet sağlamaya 

-^amimiy^tl^ 4önük özel gayret günleri—olarak 

takdime değil, kendi içimizden, kendi ciğeri
mizden şeklen ve parti içi geçimsizliklerimiz 
dolayısiyle kopmuş arkadaşlarımızın hakka ve 
göreve davet ve avdetlerini sağlamaya matuf hiz
met günleri olarak kabul de ikrar olunmalıdır. 
Memleketin mâruz kaldığı zaruri ve normal bir 
demokratik nüansın çaresi zor bulunur ve mem
leketin çok tehlikeli bir buhrana gelip dayan
mış gibi gösterilmesmdeki özel sır, diğer özel 
sır ve ihtiyaçlara, çaba ve psikolojik özlemlere 
basamak yapılmak istenmiştir ki; memleketi
miz akıl ve insaf merkezleri, sadece şekil ve za
man buhranı kapsıyan iştihalı bu tutumda, ib
rete değer, yeni yönler sezmekte zorluk çekme
mişlerdir. Yeniden Hükümet kurmakla görev
lendirilen Sayın Demirel'in parti aslî kuvvetle
rinin partilerine avdetlerini temin etmek gaye
siyle ve millet iradesinin seçimlerle tecelli eden 
öz kuvvetine yeniden erişmesine yardım katan 
gayretlerini haklı ve halis bir mesai olarak de
ğerlendirmek, hakikati görevdir. Meclis yelpa
zesinde tarafsız milletvekili olarak yer alan ve 
Adalet Partisinin Hükümet kurma azmine, ilti
haklar suretiyle hizmet katan yeni milletvekili 
arkadaşlarımızın da, ekseriyet olarak, yine es
ki Adalet Partililer olduklarına işaret zarureti
miz vardır. Kurulmuş bulunan Hükümetin ya
rın mazhar tutulacağı oy takdiri ise bizzat ken
di gücünü, kendi ideal ve başarısını yeniden ve 
tekraren ortaya koyacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugünkü program 
müzakerelerimizin siyaset dünyamıza yeni ve 
olumlu nitelikler getirmediğini partimizin ikti
dara gelişinden bu tarafa başkakıncı yapılmak 
istenen belli ve beylik alem olmuş, söylene söy
lene zatî özelliğini dahi artık kaybetmiş isnat, 
itham, iftira ve tenkid unsurlarının yeniden di
le getirildiğini, üzüntü ve esefler içinde, belirt
mek mecburiyetindeyiz. 

Parlâmento hayatının millî yeni seviye ve 
anlayışlara hizmet katan öz yapısı ancak uya
nık, dürüst, mahviyetkâr ve samimî muhalefet 
irşatlariyle gıdaîanacaiktır. Çünkü, iktidarlar 
tutucu, rıza sahibi, çekingen ve statükocudur
lar. iktidara geldiğimiz tarihten bu yana baş
ta sayın anamuhalefet partimizin bugünkü söz
cüsü Bekata'dan ve yıllardan beri tarafsızlık 
idealine hizmet vermesi gerektiği halde taraf
sızlığının şuuruna bir Turlu "gıremıyen Milli ±îır-
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lik Topluluğu arkadaşlarımızdan, Yıldız'dan, 
Hükümet gidişatımıza bugün ışık tutan ve yol 
gösteren anlamlarda fayda sağlıyamamış du
rumdayız. 

Bu merkezler ve şahsiyetlerin bize reva gör
dükleri tek üslûp, sanki kendi samanı idareleri
nin lezzeti millet damağında kalmışcasına üst 
perdeden ve sınırsızca ders vermek, töhmet ve 
kötülemeler hediye etmek olmuştur, olmakta 
devam kaydedegelmektedir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Sayın inönü'nün dünkü program tenkidle-
rinde yer alan asli tenkid nirengileri ise Adalet 
Partisi hükümetlerinin yıllardan beri dinliye-
geldiği ezelî unsurlardır, irticaa fener tutan 
iktidar, Devleti borç deryalarında boğulmaya 
sürükliyen malî ve ekonomik davranışlar, yük
sek mahkemelere, demokratik yan kuruluşlara 
itibar ve saygı beslemiyen tutumlar, ikili an
laşmalar, NATO vazife ve vecibelerinde açık 
ve seçik yönler kapsıyan Türkiye mağduriyet
leri, Orta - Doğu anlaşmazlıkları bahsindeki 
siyasetsizlik ve saire gibi tipik yönler, bu 
program vesile ve münasebetinde, yeni baştan 
ve bazan küçük, bazan büyük ölçülerle ele 
alınmak kadersizliğine tekraren sokulmuştur. 

Aziz Senatör arkadaşlarım, demokratik ül
keleri canlı tutan en yüce varlık olarak lite
ratürde, Parlâmento hayatiyeti gösterilir. Par
lâmento bir arena değil, foram olarak mütalâa 
ve kabul olunmalıdır. Samimiyetle, fakat yine 
samimî üzüntülerle belirteceğiz ki. çok partili 
hayata intikal ettiğimiz yılların iptidasından 
bugüne kadar geçen zaman ölçüsünde Türkiye'
de yeşeren, demokratik gelişmeye tasallut kay
deden şartlı ve hunhar ters bir zihniyet vardır. 
Bu, tek kelime ile bencilliktir. Kendinde ra
kipsiz akıl ve tecrübe tevehhüm eden merkezler 
ve şahsiyetler artık bu çağda kodgâm ve lo
kal Devlet idaresi anlayışından, iradenin ken
dinde başlayıp kendinde bitmesi ihtirasından 
kurtulmalıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Demokratik rejimin her şeyden önce ve 
mutlak eşitlik felsefesi sunan bir sistem anla
yışı vadec'tiği unutulmamalıdır, Süratle belir
tilmelidir ki, Türkiye'yi siyaseten talihsiz yaşa
tan tek tutum ve ârnil yetkili görevlerde sene
lerdir Batılı anlama bir türlü ulaşamıyan, gay
rın hakkına saygı duygusudur. Adalet Partisi
nin millet menşeinden gelen sebeplere dayalı 

şekilde iktidar görevi vermekte oluşu hakika
ti sayın muhalif lerimizee 1965 seçimleriyle baş-
lıyan iktidar gayretlerimizde bir defa, tek bir 
defa olsun, tasdik, ikrar ve rızaya hedef ya
pılmamıştır. Azınlık matematiğinde esir kalan 
zavallı kendi kuvvetleri daima meşru, bu meş
ruiyete aynen eş ve eşit Adalet Partisi üstün 
kuvvetleri tesadüfi bir intihabın gayrilâyık tem
silcileri farz, kabul ve ilân olunagelmiştir. 
Kasdî bir politikayı ortaya koyan bu mütalâa1 

tarzının bu memleket siyaset hayatına, De
mokrat Parti devrini de kapsar ve imha eder 
sakilde, ne ve hangi ulvî sonuçları getirdiği, 
fakat asıl ve mukaheleten bu Devlet ve milleti 
hangi imkân ve seviyelerden mahrum, mahzun 
ve münkesir bıraktığı, aydın merkezlerden, 
şûralar, ordu, üniversiteler ve halk topluluk
larından artık lütfen ve ciddiyetle sorulmalı
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Muhalefet partisi olmanın, muhalefet 
görevi vermenin, millet tarafından aynen seçi
len çoğunluk partileri siyasi kaderine, namus, 
şeref, hak ve hayatına bu derece pervasız saldı
rılar yetkisi verip vermediği hususu millî ve 
namuslu bir perspektifte artık muhasebeye ve 
Allah korkusu olan merkezlerce hesaba alın
malıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 47 yılını dolduran Cumhuriyet haya
tımızın ilk 27 yılı sükûnet devresidir. Bu mâzi-
çağmı, huzur ve refahtan gelen bir sükûnet 
çağı halinde değil, bitkinlikten, fakrü zaruret
ten, açlıktan, işsizlikten, ilgisizlikten, kamçı, 
tethiş, korku, bit, hastalık ve mer'î kanunlar
dan gelen maddî hicranları ve otoriteye dayalı 
tek parti ölü gidişatının tabiî sonucu bir çağ 
olarak kabul ve izaha bağlamak yerinde olur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Şimdi 
Atatürk Devlet Reisi idi. Hizmetin başında 
şefiniz vardı. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Siz de onun 
mahsulüsünüz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hiç lâf at
mayın rica ederim, polemiğe lüzum yok, aşi
kâr şeyler arz ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, sayın ha
tip haklıdır. 

EIZA ISITAN (Samsun) — Neresinde? 
BAŞKAN — Sataşmayınız? 
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RIZA ISITAN (Samsun) — Hangi kısımda? 
BAŞKAN — Sataşmayınız efendim? 
RIZA ISITAN (Samsun) — Haklıdır, di

yorsunuz. 
BAŞKAN — Sataşmayınız efendim. Sataşma 

hususunda haklıdırlar. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Siz hakkı nere

den takdir ediyorsunuz? (A. P. sıralarından 
«ayağa kalk da konuş» sesleri) 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan ehemmiyeti yok. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz Sayın Termen, 
müsaade ediniz. 

Muhterem senatörler, İçtüzük madde 62 «Ge
nel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak 
ve düzeni bozacak gösterilerde bulunmak ya
saktır» Bu bakımdan... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Şahsiyatla uğ
raşan kendileri. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Siz, Demirel'-
le uğraşırken şahsiyatla değil de, inönü mü şah
siyatla yani?... 

BAŞKAN — Sayın Termen, buyurunuz, (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Allah, Allah, 
insaflı otlun yahu. 

BAŞKAN — Sayın Termen, buyurunuz. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Müsaade bu
yurun arkadaşlar, hakikaten kibar konuşaca
ğım, yapmayın (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler, A. P. sıralarından alkışlar) 47 yılını dol
duran Cumhuriyet hayatımızın ilk 27 yılı hak
kındaki hükümlerimizi arz ettik. Şimdi, C. H. P. 
Sözcüsünün kasıtlı hücumlarına eş anlamda baş
ka bir yön sorulmak lâzımdır. Millet yaşantısı
nın tek şef, tek parti gidişatından kurtarılarak 
cumhurun iradesine, millet hâkimiyetinin tem
sil gördüğü Parlâmento karar ve takdirine 
teslim olunduğu bu çağda devlet ve millet gidi
şatı, sistemin irade mihengini teşkil eden seçim
lerle tecelli eden sonuç ve emirlerine eş ve uy
gun olarak yürütülmek imkânı içinde midir? 
Yoksa yürüyor kabul ettiğimiz rejim, gayrın 
hakkına, yani milletçe seçilen şu andaki Adalet 
Partisine, yıllardır rıza göstermemek istiyen bir 
muhalefet aniayışinda, olumsuz ve kasıtlı, çeşitli 
tasallutlarla, vaitkâr olımyan tahripçi, yıkıcı, 
garezkâr iklimlere sürüklenmekte midir? Bu 
önemli büyük sorunun cevabına koşarken, son 

yıllar siyasi yaşantımızın objelerinden hareket 
ederek, haysiyetli âdil bir hükme erişmekte, 
kanaatimizce, müşkülât çekilmiyecektir. 

Derhal ve süratle kaydedilmelidir ki, siyasi 
yaşantımızı; her gün, her fırsat ve vesile ile ze
hir kılan hâdiseler, yapıcı, adaletli ve samimî 
bir muhalefet anlayışına; Batılı üslûplarda, 
millî huzur ve mutluluğa yardım eli uzatma
makta, devamlı ısrar ve inat sahibi sayın mu
halefetten gelmektedir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) Günkü, bir iktidarın sükûnet 
ve istikrar yaratabilmek iştiyakından başka hiç
bir gayesi bulunmadığı, memleket havasını te
neffüs edilmez şekillere ulaştırmak istediği, bir 
iddia olarak, şayanı müdafaa şekilde izaha gö-
türülemez. Ülkelerde saadet, kanun ve nizam 
sevgisi ile doğar. Rejim gereklerine, rejimin se
çim sonuçlarına, müesseselerin, müesseseleşen 
hükümetlerin âdil murakabeleri esas alınmala
rına, bencillik, karamsarlık, yıkıcılıktan uzak 
tutumların peşinen reddi ile girilmek ve haysi
yetli memleket severliğe yönelmek, iktidarlar
dan önce, sadece muhalefetlere has ve ait başlı
ca tutumdur. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Üzülerek arz edelim ki, iktidar muhalefet 
ilişkilerimizin yürütülüşünde, olumsuz ve çok 
sert tezahürlere 20 yıldan beri eş yaşatılıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın yetkilileri, 
murakabenin bir idare yetkisi demek olduğu ze
habı içinde, memleket idaresine memur edilen 
ve kendisine sadece kanun ve nizamlar doğrul
tusunda murakabe görevi milletçe tanınan kâffe 
alanlarda, idarenin tüm memleket meselelerinin 
kumanda mihrakının, sadece kendilerince tem
sil olunmakta olduğunun inancı içindedirler. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, bu analiz ve açıklamalar, 
artık uyanan ve 25 yıla ulaşan rejim münakaşa
larımız dolayısiyle bilgi ve mantığı tamamiyle 
genişliyen, aziz milletimize şikâyetinizi fiilen sun
mak içindir. Seçilenin yetkilerini kaale almıya-
rak, seçimiyenin hâkimiyet kurmasına imkân ta
nıyan tek dünya devleti gösterilemez. Bir aylık 
şu son siyasi düzeyde Anayasa gereklerinin da
hi kenara itilmesini öngören garip muhalefet 
teklif ve tehditleri hayatını milletçe yaşadık. 
Azınlık lideri, 5 milyon oy sahibi bir iktidar 
partisinin kendi çerçevesindeki liderlik görevi
ne ve Anayasa gereği olan Başbakanlık görevi 
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verme kanuni hakkına «hayır» diyebilmenin ta
ze ve garip cesaretine girmiştir. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) Adalet Partisi, hak ve fik
riyatı aleyhine her fırsat zuhurunda, ilmin ve 
mantığın ateşli sözcüleri kesilen bâzı kesim pro
fesörleri, Başbakanlık görevinin ekseriyet par
tisi liderine has ve müteveccih bir görev olduğu 
istikametinde, uyarıcı tek satır yazı yazmak me
deniliğinde, cesaretlerini ve güvenlerini bu ta
rihte ortaya koyamamışlardır. (A, P. sıraların
dan «bravo» sesleri) Esefle tekrar olunmalıdır 
ki, memleketimizde kanun gereklerine saygı
dan ziyade, his, faydacılık ve partizanlık sonuç
ları hâkim ve caridir. Ve memleket münevverle
rinin ekseriyeti, «köy senin ise şeyh Mehmet 
ağanın» anlayışına, maalesef rejime hizmet ge-
tirmiyen anlamlarda alkış tutmaktadırlar. Üzün
tülerimizin derin, fakat kadro ve kanun anlayı
şımızın. kararlı ve sağlam bulunduğu belirtilme
lidir ve arkamızda miıllet bulunduğu sürece, gi
dişat aksaklıklarına önem tanımadan görev ver
mekte haklı ısrar ve inatlar içindeyiz. Çünkü, 
içinde yaşadığımız rejimde kuvvet ve hak, sade
ce millettedir ve onda tecelli kaydeder. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Çok değerli arkadaşlarım, maruzatımın bu 
bölüme kadarki özünde rejim meselemizle ilgili 
genel tahlillerin ve gidişat şikâyetlerimizin se
çik meseleleri yev almıştır. Konuşmamın bun
dan sonraki kesimleri, yeni hükümet programı 
do!ayniyle Yüce Heyetinize geniş ve fütursuz 
tenkidîer mınan muhalefet partili sayın sözcü 
prkada)!arîiiiısca nıe sürülen fikirlerin tahlil 
vs tartışmalarını kapsıyaeaktır. 

İli: olarak, tetkike aldığı her konu üzerinde, 
geniş tahsislere girişilmesi zaruretti doğmuş bu-
kır-an, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın 
beyanlarını eleştirmek arzusundayım. Tebarüz 
ettirilmeli ve itiraf olunmalıdır ki. Sayın Beka
ta arkadaşımızın program üzerindeki grup ten
kitlerinden, olumlu ve yeni ajanlarda net ve 
fayda sağlayıcı özler tesbit edebilmiş değiliz. 
Sayın anamuhaîefet partimizin sayın sözcüsü; 
bugünkü uzun ve acı lütuflariyle, Senato zabıt
ları tarihimize, eski ve heyecansız, bildiğimiz 
konulan tekraren getirmişlerdir, ki biz de biz-
sraruro ve nâçar aynı paralelde yol almak mah
kûmiyetini yaşivacsğız. Bundan sonraki mâru
zâtımın daha çevik bir üslup ortaya koyabilme

sini teminen irticalen devam edeceğimi arz ve 
ifade etmek isterim. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, «Bugün dünyada, 
parlak söylevlerle devlet idare etmek imkânı 
kalmamıştır» diyerek, Adalet Partisi iktidarı
nın millete müteveccih bir siyasi aldatmaca 
içinde bulunduğu ima eder şekilde, sarih, it-
hamkâr bir fikir ortaya koymuşlardır. Beyan 
larmm sonunda, «içeride ve dışarıda Demire! 
Hükümetine güvensizlik başladığını» ilân et
mişlerdir. Bu güvensizlik, benim kanaatimce, 
20 yıldan beri tanıdığım Sayın Sözcü Hıfzı Oğuz 
beyin, doğuştan gelen karamsar mizacının hük
müdür. Bir hükümet ki, teslim aldığı maddi se
viyeleri, çimento sanayiinde • 2 misline, azot sa
nayiinde 2 misline, kâğıt endüstrisinde iki mis
line, çelik sanayiinde üç misline çıkarıp ve bu 
hükümetin bu maddi başarılarından hiç söz aç
madan, meşaleleri Türkiye'deki siyaset atmos
ferinin daha da bulanmasını teminen, imakâr, 
teîlhimkâr, zaman zaman zehir kadar acı zaman 
zaman hiç ckşamaz anlamda, - esasen böyle bir 
temayül sahibi görmemekteyiz. Zaman zaman 
tekvin edici imkânlarla meseleleri izaha bağlı-
yan Sayın Bekata, bugünkü konuş maliyle de
mokratik tarihimize; günlerden beri kan ağlı
ya- Türk Cemiyetinde, hükümet bekîiyen umu
mi efkârın yardımcısı olan anlamda, tek bir 
kelime ve satış söylememiş bir büyük ve ans-
mulıalefat partisinin sözcüsü olarak yalamıştır. 
(A... P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Güvensizlik, Bekata beyin iradesinde değil
dir. Güvensizlik daha mürekkebi 1-mramamış 
anlamda 4 ay önce Türk Milletinin 'âmme çıkan 
siyasi partilerin, güvende veya güvensizlikler
de aldıkları puanlarla hafızalarımızda ve tarih 
sicillerinıizdedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
D?sleri) Güven konusunu, kendi arkadaşları
mızdan gelen sebeplerle ve bir şeref meselesi 
addederek; hukukî hiçbir anlam ifade etmeme
sine rağmen, batılı anlamda nazik bir demokra
tik nüans telâkki eyiiyerek, istifayı zaruri ne
tice ilân eden Sayın Başbakanın itimadı ile alâ
kalı. bugünkü müzakerelerde, ona bu yönden 
teşekkür etmek, hattâ memleketin Hükümetsiz-
likten ıstırap çektiğini de nakil ve izah ederek, 
«kurulmasına canı gönülden beyaz oy veririz 
sıma prensiplerimizde büyük ayrılık vardır, sizi 
beğsnım'emekteyiz. Size kırınızı oy vereceğiz» 
şeklinde bir izaha götürmek, tabiî ve Avrupai 
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mâna iken, Sayın Bakata, düşenin de ölmesini 
temin edici anlamda sert beyana girmiştir ki, 
ben 20 yıllık çok tecrübeli arkadaşımın bugün
kü gaddar üslûbuna, hakikaten, esef duyguları 
içinde şahidoldum ve üzgünlük kaydettim. 

HALİL G-ÖRAL (Aydın) — Çok mühimdi. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim beya

nım mühimdir. Çünkü, sizin namınıza konuşan 
Savın Bekata'nın beyanını mühiımsiyorum. Fa
kat sizin müdahalenizi, tabiatiyle, mühimsemi-
yorıiim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Biz de sizi al
kışlıyoruz beyefendi. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — «Birbirini 
kovalıyan hezimetlerin içyüzünü bilenler» yani 
blzOer Hükümetin direnmesine «hayrı» deme-
Hyımişiz. Â. P. iktidarının birbirini kovalıyan 
hezimetlerinin neler olduğu hakkında açıklama 
yapmaksızın tek kelime ile hezimetler silsilesi ifa
de eylemek ve tersim etmek, politik ve realist 
bir üslûp olamaz. A. P. hezimetlerinin neler ol
duğunu muhalefet ciddî muhalefet takır, takır, 
takır maddeler sayarak ortaya kor. «Endüstride 
bunu yaptmmz, Ziraatte bunu yaptınız, idarede 
şunu başaramadınımz, filân yerde bunu yapama
dınız» der. Biz, muhalefetten iktidara geldiği
miz günden beri Türk Milletine ve bu beyanımın 
şayet radyoda aynen verilmesi şansına erişirsem, 
köylülerime şu hususu arz etmek istiyorum, 
Yüce Heyetiniz vasıtası ile; «Muhalefeti, mutla
ka rakibi olan iktidarda olanı batırıp yerine geç
mek sanatı olarak telâkki öden C. H. P. anlayışı 
bu memeleıkte Parlâmento hayatı olar'aJk hizmet 
getirememektedir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

«Devlet malının kontrolü ile mükellef mu
rakabe kurulu üyelerinin emekliye sevk ve nak
le taibi tutulmaları, özel kontrolsüzlük ve di
kensiz gül bahçesi özleminin tedbirleri olarak 
ortadadır» buyuruyorlar. 

Başbakanlık Murakabe Kurulunun görevle-
ılni, benden asgari birkaç misli fazlasiyle, Sa
yın Bekaıta daha iyi bilirler. Hukukçudurlar, 
o teşekkülün kuruluş sebepleri Başbakanlık na
mı hesabıma Devletin iktisadi teşebbüs gayret
lerinde ekonomik, fizibl problemlere ışık tutan 
ilim erbabının oradaki murakabe keyfiyeti hâ
kimdir ve oradaki görev bundan ibarettir. 
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Buradan sekiz on kişinin emekliye sevk 
edilmesi halini, naklini bugün bir mesele yapı-
yorda, kendisi Dahiliye Vekilliği samanında 
tarafsız vadilerin ihtilâl idaresi çağında getiril
miş olan bir tansiyonu ihlâl edercesine niçin 
o valileri atıyor. Biz o vakit bunu tabiî bir tat
bikat kabul ettik, Hıfzı Oğuz Bey zamanındaki, 
Orhan Öztrak zamanındaki konuları büyük an
lamda dile getirmedik. Devlet hayaltında ba
san büyük tasfiyeler dahi vücut bulabilir. Aıma, 
bunları partizanlığa yormak veya bir muraka
beyi engelleyici hedeflere imale etmek, hatalı 
bir görüştür. 

Ezoümle; ihtilâli takiben, Devletin en yük
sek şûrasını teşkil eden Devlet Şûrasını bir ge
cede bir talimatla ortadan kaldırıp, akşam gil-
ne<: battıkta esılri bir şûra, sabah güneş doğ-. 
dukta yani bir şûra hayatı çizmekte üstat olan 
anlayış da kendilerinin çağıdır, Ben, bu nevi 
tasarruflar da iktidarlarda suç aramanın doğru 
olmadığı kanaatinde edan bir insanım, iktidar
la! esasen milletçe bu nevi işlemlere yetki sa
hibi kılınarak seçilmiş kişileridir. 

Ancak, eğer Devlet Murakabe Kurulunun 
Sayın Süleyman Demirdin biraderinin Devlet 
Demiryollarından aldığı arsa ile ilgili anlamda 
o işe hayır diyen, elverişsiz hüküm, hukukî 
nftice koyan hâkimlerin bir nakli hali, bir asli 
hali, bir emekliliği hali mevest vs mündemiç 
ise onun söylenme tarzı daha kibar olmak icabe-
cier. Çünkü, bu kibar ifadenin arkasında yi in o 
milletçe seçilen A. P. grııpunun meseleye, pas 
nazarı ille bakıp ehemmiyet vermiyeceğine inan
mak yanlış hüküm olur. 

Siz, zannediyor musunuz ki 27 Mayıs ihti
lâlinin çeşitli güzel yerleri yanında; çirkinlik
leri, ayıpları, sevapları ve gün ahları yanında b'Jl-
m-em nesi bulunduğu bir cemiyetin yani Türki
ye'yi bir intibaha davöt eden bir yakın mazi 
meselesinin içersinden gelmekte değiliz, Elbette, 
her şeyin hesabını verebilmenin muktedir bir 
partinin adamları olmamız sıfatımıza rağmen 
murakabeye mecburuz. Sizi temin ederim, bü
tün imkânlarımla temin etmek isterim, A. ?. 
Grup konuşmalarında sanki çok çetin bir muha
lefet karşısında imiş gibi müzakereler coreyan 
eder. 

Memleketimiz, müterakki anîambra girmiş
tir. Bir parmak işareti ile Avusturya'yı işgal 
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eden Hitler orduları anlayışı misâli, bir Faşist 
nizam veya bilmem filânın böyle olsun demesi 
ile hayır diyebilmiyen bir gTup tasavvur oluna
maz. Kıymetli partinizin bünyesinden çok kıy
metli G. P. li arkadaşlarımızın çıkışındaki sır da 
şu izahıma muvazi en güzel ve en yakın misâl
dir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Reşat Özarda 
ile Ekmel Çetinel'i de anlatırsan iyi olur. (A, P. 
sıralarından; gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, müzake
relerin selâmeti için karşılıklı konuşmamanızı 
istirham ediyorum, efendim. 

Sayın Termen, buyurunuz efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — İkili anlaş
maların son tadilinin Meclislere getirilmemesi 
hâdisesini, bir Anayasa ihlâli meselesi olarak 
izaha götürdüler. 

Şu esas temayı hatırımızdan asla çıkartma
mak lâzımdır. Bir Anayasa Mahkemesinin var 
olduğu ülkede Anayasa ile ilgili tatbikat hata
larının düzeltilmesi kadar tabiî sonuç tasavvur 
edilemez. 

A. P. iktidarı, memleketin mahrem problem
lerinin umumi efkâra duyurulmamasmı teminen 
gizli bir toplantı yapmanın ricasını değerli par
tiniz idarecilerine ulaştırdığında, en yetkili 
merciîeriniz gizli bir toplantının yapılmasında 
isabet vardır buyururcasma muvafakat gös
termiş bulunmakta. Bu muvafakattan sonra bu 
gizliliği milletten saklanan bir gizlilik halinde 
ve ezcümle; Milletten saklanan bu gizlilikte mil
lete ilân mecburiyetinde bulunduğumuz «fahiş, 
hatalarınız vardır» dercesine bu kürsülere mal
zeme getirmek doğru hareket değildir. Her ko
nuda samimî olmanın yoluna, lütfen, cümlemiz 
girmeliyiz. 

Kıbrıs konusunda A, P. iktidarının icraatını 
şiddetle ve çeşitli tahriflere dayanarak cerhet-
mek istiyen Sayın Bekata'ya 1964 ve 1965 ken
di iktidarı zamanındaki memleketin mâruz kal
dığı Kıbrıs politikası hakikati iîe mukayeseye 
gitmelini tavsiye edeceğim. 

Rauf Denktaş Beyin beyanlarını bugün bu 
kürsülerde Saym Bekata yanlış izah etmişlerdir. 
Ayrıca, bu istikamette Sayın Yıldız da yanlış 
bir beyana girmişlerdir. 

Hükümetin Kıbrıs mevzuunda yanlış yolda, 
ilgisiz yolda bulunduğunu beyan eyliyen iki 
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muhalefet sözcüsü arkadaşımız, elimizdeki bu
günkü gazetelerde Kıbrıs'a avdet eden Rauf 
Denktaş'in beyanlarındaki mânaya göz gezdir
miş olsalardı, bu gazeteyi bizini de okuyacağı
mız düşüncesi ile bu kürsüden bugün Rauf Denk
taş Beyin ağzından çıkanların 180 derece hilâ
fında bir beyanda bulunmazlardı. 

Bakınız, Saym Denktaş; «Kıbrıs dâvası 
1963 yılından bu yana en olumlu yola girmiştir,» 
diyorlar, ki, 1963 yılı, banyo küvetlerinde ma
sum Türk çocuklarının ve bir günde yirmi kü
sur kişinin öldürüldüğü tarihlerdir. Bu, Rum 
tedhişine sebebiyet veren hâdisenin özü ise, 
1864 yılmda Senatör olup, ilk defa bu kürsüye 
çıktığım zaman yaptığım bir konuşmamdaki te
mamda ela arz ettiğim gibi, «Kıbrıs politikası 
üzerinde Türk Hükümeti ne düşünmektedir? 
İstiklâl Harbinin galip Kumandanı İsmet Paşa 
Başbakandır. Dâhilde iktidarı sarsaktır. Bu 
cağ içinde ben inönü Hükümetinin Kıbrıs'a çe
tin ve maddi bir müdahale yapamayacağını hük
mediyorum.» deyip de, Orivas'm yardımından, 
EOKA cıların tazyikinden, mahallî Rumların 
tedhişe sevk olunmaları hâdisesine öncülük eden 
ana problem 1964 te arz ettiğim gibi bedeli en 
aıağı 50 -100 milyon liralık bir espiyonaj değeri 
taşıyan Sayın inönü'nün gafil bir beyanı ortaya 
koymuş ve bu hâdisenin öncülüğünü bu beyan 
ortaya çıkarmıştır. O beyan şudur: «Benim 
aklım var, çizme giymem.» demiştir. Bu beya
nın Yunan - Türk münasebetlerinde Kıbrıs me
selesi üzerindeki o çağdaki değeri, harikulade 
yüksek bir espiyonaj değeridir. Bunu Orman 
Çiftliğinde, çamlıkta hava alma gezisi yaparken, 
o tarihin Başbakanı olarak Sayın İnönü rahatça 
ağzından kaçırmıştır. Ve bu hâdiseden 13 gün 
sonra tedhiş başlamıştır. Şimdi, 1963 te şartlar 
bu, 1964 te şartlar ağır, 1965 te ağır. Fakat 
buyurunuz bir beyanı : 

«Dün, Kıbrıs'a hareketi^sırasında bir gazete
ci Saym Rauf Denktaş'a. Kıbrıs meselesi bit
miştir. deniyor, bu hususta ne düşünüyorsu
nuz?» sorusunu sormuştur. Sayın Denktaş in 
cevabı da şu olmuştur : 

«Ada'da 10 bin Yunan askeri varken, - 1963 
1964 te biz de aynı şekilde düşünüyorduk. An
cak, sonraki inkişaflar ve gelişmeler, bu dü
şüncelerin tamamen yanlış olduğunu gösterir.» 
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Bir politika muvaffakiyetini, Kıbrıs konusu 
üzerindeki millî bir ideali karamsar adeseden 
tanıtmakta ve Hükümeti tenkid edebilme paha
sına bu kürsülerde Klbns konusu üzerinde Hü
kümetin, gayet mevcudolsa dahi, aczini ilân ey
lemekte hangi vatanperver ve faydacı duygu 
vardır? Bunu anlamaya imkân yoktur, arka
daşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Kıibnıs dâvasının kaybedildiği, böyle bir dâ
vanın artık mevcudolmadığı yolundaki söylenti 
Ve haberlerle ilgili bir soruya Denktaş'ın verdi
ği cevabı şimdi okuduk; «1963 ten bu 
yana en olumlu bir safhaya girilmiştir. Kıbrıs 
dâvası bu dâvaya gereken ilgiyi göstermeye 
devam eder, gelişmeler karşısında gerekeni sü
ratle yaparak durumumuzu muhafaza ve takvi
ye edersek, dâvanın kaybedilmesine imkân yok
tur.» 

öte yandan C. H. P. Genel Başkanı Sayın 
İnönü bir süre önce verdiği demeçte «Dışişle
ri Bakanlığının yanlış tutumu dolayısiyle Kıbrıs 
dâvasının kaybedildiğini, böyle bir dâvanın ar
tık mevoudolmadığını» öne sürmüştür. Meclis-
de Hükümet programını grup adına tenkid eder
ken de aynı iddiayı dün tekrarlamıştır. Kıbrıs 
Türk Cemaati Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'
ın; «Kıbrıs dâvasının kaybedilmesine imkân ve 
ihtimal yoktur.» şeklindeki sözleri inönü'nün 
iddiasını dolaylı olarak tekzibetmiştir.» Bu ha
ber bugünkü Zafer Gazetesinde çıkan bir yorum
dan ibarettir. 

Kıbrıs konusu üzreinde, daha bâzı yönlere 
teımaJs etmek istediğimden dolayı fazla eğilmiye-
ceğim. Gerekirse, Sayın Başbakanımız görevleri 
icabı ve hattâ gerekirse Sayın Hariciye Baka
nımız görevleri icabı Yüce Senatoyu muhale
fetten gelecek istikâmette tenvire teşebbüs ede
bilirler. Fakat ben asıl bu konularla ilgili başka 
bir meseleyi arz ve ifadeye çalışmak istiyo
rum. 

miyet ifade etmeyen bir mânaya sahip ve ma
lik bir Devlet olduğu kanaatinde olduğuna dair 
bir Türk, - Her halde haysiyetli bir Türk'tür. -
«Manshoft'la konuştum, bana bu olumsuz done
leri verdi, ben de Milliyet Gazetesinde bunları 
neşrediyorum. Ey ahali, beni okuyunuz, Türki
ye'miz hangi çağda, hangi şarjlar içindedir, 
iş başındaki Hükümet ne mertebededir, Türki
ye'nin facia ifade eden gereklerini öğreniniz» 
diye Milliyet'te yazı yazıyor. Bu yazı, akıllı 
merkezlerce bu Manshoft denilen zata gönde
riliyor, adamcağız okudukta, Milliyet Gazete
sine; şimdi takdim edeceğim, mektubu yazıyor. 
Bu vesika ile Yüce Heyetinize arz etmek iste
diğim konu şudur : 

Biz, 1956 yılında Hürriyet Partisini kurma
ya doğru giderken, partimiz içinde birtakım 
olumsuzluk ifade eden bölgevî meseleleri baş-
kakıncı yapmanın fayda getirmiyeceğini göre
rek, partiyi idare edenlerle mücadelemizde eli
mize geçirme gayesiyle birtakım maksatlı mese
lelere girmişiz. Ama, ben o giren ekipten deği
lim, bu ekibin kurduğu partinin sonraki mün-
tesiplerindenim. idealleri vardı, iyi fikirleri 
vardı, kadrosu haysiyetli idi. Fakat, bu parti
nin Demokrat Parti içinde zuhurunu vesile bi
len yan ve başka partiler Demokrat Parti için
deki hufreyi genişletmenin korkunç entrikleri-
ne girmişlerdir, işte bir tane misal : 

Bir gece, ben kürsüye çıkmak üzereyim, eli
me bir Belçika gazetesinde Allah, bin kere rah
met eylesin - merhum Fatin Rüştü Zorlu'nun 
«Kömüsyonuncu Zorlu» halinde gösteren Fran
sızca bir gazeteyi verdiler. Bu, büyük trajîı 
bir Belçika gazetesi idi. Belli kâğıdından, bas
kısından ve her şeyinden belli. Biz kalktık gece 
bu belgeye istinaden Demokrat Par tir hı mer
hum liderini alaşağı eden fevkalâde ağır bir 
konuşma yaptık ve Hükümeti devirdik. Fakat, 
bu hâdiseden altı gün sonra beni Belçika Sefa
reti çağırarak; «Elinizdeki o gazete sahtedir. Sa 
ym Hariciye Vekiliniz hakkında Belçika hudut
ları içinde böyle bir haberin çıkmasına imkân 
yoktur. Bunu Türkiye'deki muzir mahreçler ica-
deder, orada mürettibe, kâğıt bobininde son ka
lan boş on tanyç, beş on bin, yüz bin lira vererek 
bir fotoğraf ve bir klişe atlatarak bu şekilde bas
kılar yaparlar. Biz bu hâdiseyi size açıklamak is
teriz.» dedi. Biz.., 

Avrupa Toplulukları Komisyonunun Brük
sel'de bir Başkanlığı var. Avrupa'daki bütün 
Devletlerin temsilcisi olan bu teşekkülün muavi
ni Doktor S. L. Manshoft - Holândalı bir bü
yük zat - Türkiye'de Milliyet Gazetesinde, Or
tak Pazar ve diğer Avrupa ilişkileri konumuz
da Türkiye'nin batık bir Devlet, Türkiye'nin 
ikonomik perişanlıklar içinde yüzen, olumsuz ve 
bu nevi teşekküllere girse de girmese de ehem-
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HALİL GORAL (Aydan) — Biz de inandık 
tabiî.. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Canım, iti-
madetmessiniz, simdi Doktor Manshott'un oku
duğum kâğıdında da inanmazsınız. Ama, hiç 
olmazsa lûtfediü de, büyük bir gazeteci olarak 
Saynı Abdi ipekçi'ye inanın. Ona yollanmıştır, 
o da bize vermiştir. Şimdi, inanacak mısınız? 
inanın Beyefendi, inanın. 

HALİL GORAL (Aydın) — Hangi beyanını
za inanacağız? 

ZİYA TERMEN (Devamla) —• Şimdi, sizin 
beyanlarınız vesikasız beyandır, inanın işte. Bir 
büyük gazeteci Abdi ipekçi msnshoft gibi Avru
pa Birliği Derneğinin İkinci Başkanı, Türk 
Devletini, Türk halkını büyük centilmeklik an
layışı içinde uyarmak üzere imzası ile mektup 
yolluyor.. E, buna da inanmazsanız?.. Bunun 
cevabı, sizin liderlerinizin kararında görülür. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ta
mam, onu söylüyoruz, aynı Abdi İpekçi bunu 
nasıl yayınlamışta*?. 

BAŞKAN — Sayın Termen devam ediniz, 
lütfen. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Başüstüne 
efendim. 

«Gazeteniz Milliyetin 7 Şubat 1970 tarihlî 
nüshasında (Yeşil Hafta) sırasında muhabirle
rinizden biri olan Bay Kâmil Yaman ile güya 
yapmış olduğu bir görüşmeyi açıklıyan bir ma
kalenin yayınlanmış olduğunu büyük bir hay
ret ile öğrendim. Hiçbir Türk gazetecisi ile gö
rüşme yapmadığım ve Bay Yaman'ı da hiç tanı
madığım hususunda sizi temin edebilirim. Bu 
konuda cereyan edenleri bilmemekle beraber, 
kanaatimce, tamamen saçma olan bir makale
yi yayınladığınızdan dolayı size hayretimi bil
dirmek isterim. Dolayısiyle ilişik beyana ya
yınınızın göze çarpan bir kısmında yer verme
nizi rica edeceğim. Türkiye ile topluluğumuz 
ve özellikle komisyonumuz arasında mevcut 
iyi ve gelişmiş münasebetlerin uydurma yazı
lar ile bulandiîilmamasmı temenniye şayan 
buluyorum. Bay Yaman'm bu mesele hakkında 
bana özürlerini bildirmek üzere benimle önce
den temas kurarak Bürüksel'e gelmesini kendi
sinden rica etmekle beni çok müteşekkir kılmış 
olacaksınız». Bu son hüküm, bir Avrupai an 
lam. Bunu, Milliyet gazetesine, bay Abdi ipek-

çi'nin dikkatine olmak üzere Nuru Osmaniye 
Caddesi No. 67 istanbul - Türkiye adresine, Av
rupa Toplulukları Komisyonu Başkanı Holanda-
lı Doktor S. L. Mansofth göndermiştir. Fakat 
bu mektubun Milliyette yayınlanmasının fay
dasından önce bu mektubun yazılmasına se
bebiyet veren Türkiye'nin olumsuz iktisadi dış 
değerler içinûe çırpındığını yasan, o Türk mu
habirin beyanındaki hikmete ermek ve onun tah
liline yönelmek Parlâmento için vazifedir. Ve 
bu nevi hareketlerden hüküm çıkarmak da sa
yın arkadaşımız için görevdir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

Kıbrıs konusunda Adalet Partisi İktidarı 
büyük hizmetler getirmiştir. Adadaki Yunan 
askerinin çıkması zorunîuğuım ör̂ e süren anla
yış Adalet Partisinin Kıbrıs konusundaki en bü
yük başarısıdır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Dilim, di
lim topraklan tükenmiştir. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ayrıca, Kıb
rıs konusunda, Kıbrıs'taki yurtdaşlanmızm ken
dilerini yıllardan beri vahim şartlara rağmen 
ayakta tutabilmelerinin özünde de yine bir baş
ka Hükümetin gizli ve başarılı gayretleri ya
tar. 

1964. t,eki konuşmamda aynen söylemiştim. 
Şu Kıbrıs konusu münasebetiyle tekrar etmeli
yim. 1960 - 1983 arasında Kıbrıslı liderler, vâki 
ziyaretlerimizde, bize defaatle ifade ettiler. Türk 
hükümetleri 1C60 - 1963 yıllan arasında Kıbrıs 
bir okka tendürdiyot dahi göndermemiştir. 
Ama, 27 Mayıs İhtilâlinin 27 numaralı dosya
sında: «Halkı silâhlandırmak,, için Kırıkkale 
mamulü silâhların Demokrat Partililere veril
mesi, Ziraat Bakanlığının domuz öldürmek için 
tüfeklerin namlusunun temizlenmesi için Makina 
ve Kimyada imza oluunan haşaların, halkı şiş
lemek, Vatan Cephesi müntesipleri tarafından 
muhalefeti öldürmeye matuf mânada imal 
olunup, dağıtıldığı» dosyası altından, o tarih 
hükümetince kızılay malzemeleri arasında, en 
geniş anlamda, yüzlerce makinalı tüfek, cepha
ne, mühimmat, ilâç, ve her nev'i malzeme gön
derildiği anlaşılarak, artık modası geçmiş bir 
konu olması bakımından rahatça söylüyoruz. 
Kaldı ki, 1964 beyanlarında bunları aynen yap
tım. Tekrar ediyorum ki, Kıbrıs'ın ayakta kal
masının özlerini, başka yönlerden helak ettiği-
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miz Demokrat Parti hükümeti anlayışı ortaya 
koymuştur. Ve 1963 den sonraki hükümetler de 
ezcümle bir yıl kadar Sayın inönü hükümeti 
ve ondan sonra bilhassa Adalet Partisi Hükü
meti Kıbrıs'ın en mühim meselelerine büyük ve 
resmen yardım katan anlamlara girebilmiştir, 
Bunlar, maddi yardımlardır. Şu anda müzake
relerin devam ettiği konuyu tabiî karşılamak 
lâzımdır. Kaybolan bir şey yok. Bilâkis oradaki 
Türk'ü tazyik ve tehdideden maddi kuvvet, 
Adalet Partisi iktidarının iradesi ile, politikası 
ile adadan Yunanistan'a iade görmüştür. Bu 
başarıdır. Bundan sonraki konular yeşil çuhalı 
masa üzerinde hallolunacak meseleleridir. (A. P. 
sıralanırdan «Bravo» sesleri.) 

Burada hangi neticelere gideceğimizin şüp
hesine sayın muhalefet girmemelidir. Elbette 
girmez. Girmemesi icabeder. Çünkü millet ta
rafından bu devletin menfaatlerini idare ile 
vazifeli Adalet Partisi kendi inisiyatifi, kendi 
takdiri içinde olan meselelerde kendi gücünü 
işletmeye çalışacaktır. Müşkilâtını hissettiği 
anda da, en tabiî demokratik gerek halinde, 
diğer siyasi partilerin bu konulardaki fikirleri
ni ve mütalâaTannı almak ricası ile kendilerine 
başvuracaktır. Bundan tabiî bir gerek yoktur. 
Aikıda bulunan millî meseleleri tahribedici 
yönlere kürsüde biraz daha geniş fikir sunabil
mek uğruna ve pahasına temas etmenin mazar
ratını bu suretle bir defa daha arz ve ifade et
mek istemekteyim. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Demirci 
Hükümetine sarsılmış bir itimat ile bakacağını, 
bir ticari kredi meselesinden hareket ile, imâen 
ortaya koyan ve hükümeti çetin meselelerin 
beklediğini izaha götüren Sayın Bekata ve bu 
vadide çok daha uzun paragraflar hediye et
mek temayülünü gösteren Sayın Yıldız, bugün
kü müzakerelerde demokratik gidişatın tabiî 
haklarından olan bir meseleyi kürsüye getir
mişlerdir. Ama, meseleye dozunda ve hakkı 
kadar eğilme göstermenin takdirine, benim öl
çümle, girmemişlerdir, girememişlerdir. 

Adalet Partisi Grupımda, Sayın Başbakan'a 
bu meselenin süratle hallolunması dileğini bir 
Adalet Partili insan olarak bundan bilmem kaç 
gün evveıl bir grup toplantısında ben rica et
tim ve sordum. «Siz Adalet Partisinin Genel 
Başkanısınız. Hükümetin başısınız. Tarih sey
rinde, tarih huzurunda milletçe itibara hedef 

aldığımız değerli bir arkadaşımızsınız. Bu ko
nunun izahını grupa yapmalısınız ve meselele
rin hacmim grup bilgisine, lütfedip, sunma
lısınız» dedim. Sayın Başbakan hayatında pek 
az insanda gördüğüm bir heyecan, mahüyet, 
inkisar, ve üzüntü duygusu içinde o gün cüm-
lenizce seyredilen, dinlenen bir konuşma yaptı
lar. «insanların kardeşlerinin tüccar olmasına 
veya olmamasına, Başbakan olduğu tarihte. 
hükmetmek imkânından mahrumiyet hali aşi
kârıdır» dedi. Ve «ben kardeşlerimin hangi cins 
ticaret yaptığını dahi bilmiyen bir Başibakanım. 
Ve ben 90 milyon Tl. lık Devlet ihalelerini Baş
bakanlık görevinin teveccühü sıralarında uhde
sinde bulunduran bir mühendis tüccar cumam 
anında, asgari 10 milyonluk kârı reddederek 
Adalet Partisinin iktidara gelmesi ile muvazi 
anlamdaki müstakbel hizmetleri hatırlıyarak 
50 milyonluk taahhütlerimi bir çırpıda, 10 mil
yonluk kâr va'dinin anlamına rağmen, red
dedip 1 140 liraya Başbakanlık yapmaya rıza 
gösteren bir adamım, benim ihtirasım para de
ğildir, hizmettir. Ben, genç adamım, Anadolu 
çocuğuyum, milletçe sevilen, tutulan bir siyasi 
partiye Genel Başlkan olmuşum. Benim için en 
büyük servet, milyonlar budur;» dediler. 

Şimdi, yapılan gayriresmî tetkikatta, Tür
kiye bankacılık sisteminin gayet mâkul ve Av
rupai bankacılık usullerine uygun mânada yü
rütmekte olduğu neticesi ortaya çıktı. Türki
ye'de zirai krediler olarak bir banka, ticari 
krediyi de bir miktar eklemek suretiyle, o ayrı 
bir miktardır, 12 milyar lirayı Anadolu'ya çift
çiye dağıtıyor. Türkiye'de Ziraat Bankasının 
dışında 10 banka Türkiye'deki 300 binden fazla 
müseccel tüccara 14 milyar hacmmda kredi ve
riyor 300 bin Türk tüccarından talkriben 214 
'adedi gayriresmî rakamdır fa|kat büyük firma
ların sermaye kapasiteleri yıl içinde ithalât, ih
racat sirkülasyonları dereceleri ve muhtelif 
bankalarla yaptıkları ceman vâjkı krediler de 
214 Türk tüccarının isim zikredemiyeceğim, bir 
nevi teşhir olur, ticaret için bu, çok ayıp un
surdur, Parlamenterlerin buna hakkı yoktur, 
mazur görünüz 214 tüccarın 10 milyondan yu-
karılki miktarlar üzerinden Türkiye bankaların
da krediler tedarik ettikleri aşikâr olmuştur. 

Şimdi, Türkiye'de 214 kişinin 10 milyonluk 
(kredi ha<cmma ulaşabilmesi tâcari imkânının ge-
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reklerinde Saym Başbakanın kardeşlerinin Tür
kiye'de 19 milyon lira almaları, şart olan de
mokratik düzende, hele hele Türkiye'de sosya
list mihrakların canavar gibi mevzu aradıkları 
bu ülkede bu miktar para almanın bir ağabey-
sine ırrlitevveecih ve ağabeysinden şok milletin 
büyük ümidini anlayan, kapsıyan Adalet Parti
sine müteveccih bir Farar getirebileceğini Baş
bakanın kardeşi, Avrupalı anlamda düşünemez
di. Bunu lütfen talkdir edelim. Adam, mektep 
kurmuş, her yıl 14 milyon lira mektepten geliyor, 
3 ayda bir gelen taksit miktarı 6 - 7 milyon 
liradır. Talebelerin velilerinden gelen 3 aylık 
bonoları bankaya götürüyor, ay gelince öğret
men maaşı, kalorifer masrafı, lâboratuvar gi
deri vesaire olarak da bunu paraya tebdiiedip 
harcıyor. Eğer Sayın Demirel'in tüccar olan 
kardeşleri, Demirel'in müzahareti ile bir imkâ
na kavusnı-ıslarsa bu Sayın DemirePin elbette-
ki sırtında, grupta da arz ettiğim gibi, ebedî 
bir kambur mevzuu olur. Ama, Sayın Demirel 
kardeşlerinin ticari işleriyle ilgilenmiyen, me
selelere, başka yönlerde, millet hizmetlerinde 
gayret ekleyen bir insan olarak vâki kredinin 
ilânından sonra ıttılaına girdiğini bize söyle
miştir ki. Sayın Başbakan'm bir telefonu dâhi 
bir bankaya etmediğinin inancını hepimiz taşı
yoruz. Velhâsıl bu kredi meselesini, şayet bu 
kredi meselesini, demokratik düzende basın yo
lu ile değerlerin muhalif santraller tarafından 
tahribini hedef alınması halini ele alırsak, dev
ri sabık yaratmıyacağız inanışında olan faraza 
Adalet Partisi İktidarı da buna mümasil an
lamda, muvazi anlamda maziye dönüp birta
kım çok vahşi kredilerin, ticaretlerin ve ser
vetlerin alındığına ve verildiğine dair net dos
yalar ortaya koyabilme imiklnına girmek iste
yebilir. (C. H. P. sıralarından, gürültüler).. 

RIZA ISITAN (Sasun) — Muhasebesini 
yapmamışsınız, o halde vazifenizi de yapmamış
sınız. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim nâçiz 
kanaatim, bir muhasebe değil. Benim nâçiz ka
naatim ve hükmüm şu andaki sözcü sıfatımla 
şudur : 

Türkiye'de, meseleleri politikaya götürür
ken hücum edeceğimiz hedefleri, şahsiyetleri 
seçerken eh.. Artık, Allah rızası için, birazda 
Allâhtan korkalım, 

Süleyman Beyin 50 milyonu el tersi ile red
dettiği hâdisel'i hakikat, noter zabıtlarında, 
Bakanlıklar dosyalarında aşikâr, ondan sonra 
Süleyman Bey telefonla kardeşine kredi almak 
halini ihtiyar edeceklek bir insan derecesine in
dirilemez. Bu güzel ve asil davranışın ve muha
sebenin, saym muhalefetimiz olarak ,içine giril
mesinde rejim yönünden, memleketimiz yö
nünden fayda vardır. Kaldıki, biz 86 yaşma 
gelmesine rağmen çok büyük faziletin, natıka
nın ve devlet anlayışının içinde olan sizin sayın 
Genel Başkanınıza nasıl tecrübenin adamı, mem
leketin teminatı diye, samimî candan bakıyor
sak, buna inanınız evlâtlarımın üzerine yemin 
edarim, ekseri duygular budur. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Daha 
demin söyledin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ama; sizin 
de, bizim genç, birtakım meseleleri el tersi ile 
atıp memleket hizmetine kispetini giyip 
çıkmış olan tertemiz bir Anadolu çocuğunu, 
mühendis olan, ihtiraslardan uzak bulunan ta
biatına hürmeten, sizin de onu eritmemeniz, 
ekmemeniz, ona müteveccih kötü yollara girme
meniz icabeder ve insafın gereğidir. (Adalet 
Parti sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar). 
Eğer, demokratik düzende insanları eritmek 
gaye olsa ve bunun için insandar hâdiseler ara
maya koyulsa Parlâmentolarda üyelik yapmak 
imkânı bulan insan ortaya çıkamaz, insanların 
za'fları vardır, özel hayatları vardır, ticari im
li ânları ve imkâsızlıkiarı vardır. Ben, niçin po
litika hayatımda ve şu anda Yüce Huzurunuz
da meselelerde gayet cesur anlamlarda giriyo
rum. Sebebi, benim siyasi hayatımın dışındaki 
hayatımda, ticari hayatımda pervam, korkum 
olmadığıdır. İktidar Partisinin 6 yıldır sena
törüyüm, Türkiye bankalarından aldığım yega
ne para ipotek karşılığı bir küçük paradan ha
riç 3 500 liralık âdi senet paralarıdır. Ama, beni 
gören locadaki bir muhalif arkadaşım, Ziya Ter
men madencilik yapıyor. Bilmiyor benim ma
dencilikte bir milyon batırdığımı, bilmiyor be
rim madeni ortaya koyduğum halde, devletimin 
maddi gücü, açtığım madenlerimi işletip de 
kâr sağlayıp bana da hisse vermek iktidarında 
değildir. Ve bilmiyor ki, yemin ederim büyük 
Tanrı huzurunda, Etibanka gidip de şu be
nim maden sahamı alır mısınız demenin iktidar-
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da olan bir partinin senatörü sıfatımla ve her 
vakit kürsülerde icalbettiği şekilde konuşmanın 
hürriyetini elimde tutmalk için, kendi malî im
kânlarımı tashih edici yönde bir işe girmiyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Güzel, işte her
kesin böyle olmasını istiyoruz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Herkesin böy
le olması idealdir, Sayın Melen arkadaşım. An
cak, şu var: Şimdi Türkiye faizde öyle zaruri 
ve hissî şartlar var ki ben senatörlük müddeti
ni bitirip de faraza 60 ton bakır çıkarmışım, 
130 metre tünel sürmüşüm, buldozerim, maki-
nalarım var, çıkardığım bakırı dahi Erganiye 
f atmanın utancı içindeyim. 

Yarın senatörlükten düşüp de bunları sat
tığım zaman, gazetelerden birine bir muhalif 
arkadaşım gidip «Termen, bakır diye Ergani 
fabrikasına taş satıyor» dedi mi, ertesi gün bir 
yığın taş resmi ile benim 10,5 tenörlü bakırlarım, 
Erganiye taş yutturulma hâdisesine girer. Vel
hâsıl Türikiye'de ticarette şeref ve haysiyetleri 
(koruyarak yaşayabilmenin ve ortaya koyabilme
lin tarağı, dikkat etmeasek, koruyucu tedbir
lere girmezsek ve bu Devletin evvelâ Devlet 
olarak kendisini kurtarmanın yoluna ve ondan 
sonra da maddi kıymetlere, şahsiyetlere, Par
lâmento itibarına, kanunlara, caddede ki polise 
kaidar inen, bir vakur haysiyeti hediye eylemez-
sek, bu Devletin gidişatından ben şüphe ederim 
ve benim zatî kanaatim şudur ki; Türkiye'de 
mer'i Anayasanın şu, bu mazi geleneğine ve işa
retlerine rağmen, Türkiye de kötüye gidiş var
dır, bu kötüye gidişin özlerinde iktidarların 
cerbesezliği veya amelsizlıiği hali değil, bu mem-
lekti tehdit eden aslî konu, ahlâk buhranında-
dır ve bu memleketi milllî eğitim yolu ile 25 yıl
lık vâdeye muhatap anlamda bir yeni eğitim an
layışına sokmazsak, ben bu ülkenin kadersizlik-
lere uğrıyacağı kanısındayım. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımın beyanları
nı yıllardan beri izah istikameti bulamadığım 
şekilde, hakikaten üzüntüyle dinledim. Ahmet 
yıldız arkadaşımız kendi anlamında ve kendi 
çaplarında bir idealisttir. Kabul ediyoruz. Fakat 
Ahmet Yıldız arkadaşımızın bir Anayasa yapma 
imkânı, hattâ takımı olarak, elinde bulunduğu 
tarihte ve iktidar, avucundaki kestane misali 
kendi irade ve iktidarında bulunduğu günde, 
niçin bu kürsülerde A. P. iktidara geldiği gün, 
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den beri bağırdığı meseleleri kuvveden fiile ge-
tirmiyen bir yola girmemişlerdir? Sayın Yıldız'-
m bu imkânsızlık halini öğrenmek isterim. Sa
yın yıldız, Hükümet teşkili münasebetiyle par
lâmentoyu milletvekili borsası ve şaibeliliği ar
tırmalar bölgesi ojarak nitelendiren bir havaya 
girdiler. Benim konuşmalarımın Tanrı huzurun
da âdil izahı vardır. Tarafsız mebuslar olarak 
parlâmentoda yer alan arkadaşlarımızdan üçte 
ikisi düne kadar A. P. nin ilçe başkanları ve sai-
releriydiler. Seçim Kanununun çeşitli cilveleri 
yüzüyle A. P. den ırak kaldılar.Ama, mahallî li
der vasfında bulundukları cihetle halk tarafın
dan rağbet görüp seçildiler, geldiler ve hükü
metin buhrana düşmesi halinde Adalet Partisine 
mazi ve kan beraberliğinden gelen siyasi anlam
da bir iştirak halinde, girdiler. Şimdi, gazete
lerde bu şerefli insanları, para mukabili girmiş 
şeklinde takdim eden felsefeye kadar tenezzül 
edişteki sırrı ben şikâyet mevzuu olarak al
mak istiyorum. Ahmet Yıldız arkadaşımıza ha
kikaten şu hususu arz etmek istiyorum : Beni 
candan dinlesinler. - Not alıyorlar - Türkiye'de 
parlâmentoları, mebus satın alınan borsalar ve 
koridorlar halinde kendisi takdim ettiği müd
detçe yaptığı Anayasa ve giriştiği ihtilâl muvaf
fak olmamış demek olur. Mebus olmanın kolay 
konu olmadığını da hatırlamamız lâzım. Skan
dal tipindeki yolsuzluklar telmihi ile banka kre -
dileri mevzuunu dile getirmek istemişlerdir. 
Ve uzun dakikalar banka kredileriyle ilgi
li ağır tenkidlerde bulunmuşlardır. Türki
ye'de cari kredi sistemleri ve uygulamala
rı şu gusto içinde devam eder. Kredinin, değer 
sunan karşılık mukabilinde faiz ödenilerek satın 
alman peşin para demek olduğu, ülkemizde ar
tık bilinmelidir. Kredi, ziraat ve ticaret alan
larında özel ve resmî bankalarca halka açık tu
tulan ve kredi almaları imkânı vadeden şahıs
lara tanınan hususi bir haktır. Genellik niteliği 
yoktur. Ancak, kredinin genellikdeki niteliği 
sosyalist ülkelerde vardır. Kolhoz işçiliğinde ka
yıtlı amele, her sıkıldığı zaman kooperatiften 
Kolhozdan avans alır. Ama Türkiye'de bu libe
ral ekonomi anlayışında vatandaş her bankanın 
gişesine gidip de kredi talebedemez. Çünkü, ban
kacı gişeden burnunu uzatıp, ilk suali soracak
tır. «Karşılığı nedir?» Liberal sistem budur. 

Sayın Yıldız, yatakhanelerde kurşunlanan 
gençlerden,-katillerin-yok ettiği -memleket kıy-
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metlerinden rahatlıkla söz etmişlerdir. Haklı
dırlar. Türkiye'de ideolojik anlamlara müstenit 
bâzı cinayetler cereyan etmiştir ve cereyan 
edecektir. Hattâ, Rus ihtilâlinin faraza yüz bin
lerce kişiyi bir gecede temizleme gayreti bir 
ideolojik cinayet silsilesinden başka nedir. Hu-
zuru bozulan ülkelerde fikir uğruna kıtaller dai
ma görüle gelmiştir. Kaatillerin elini, kolunu sal-
lıyarak değil, hattâ ayrıca servet ve makamlar 
elde ederek cemiyete akıl ve ders verdiği de ta
rihte pekçok defa görülmüştür. Alçak ve âdi 
bir ikaatil olduğu halde Amerika'nın bir eyale
tinde on altı sene müddetle valilik yapmış bir va
liyi de tu münasebetle hatırlıyoruz. Tasallutla
rında hakiki adalete bihakkın ulaşmak konusu
nu Sayın Ahmet Yıldız'a Parlâmento düsturu 
olarak naçizane tavsiye etmek isterim. Biz, çay
dan bakiye kalan kum misali senatörler deği
liz. Su misali gelip - geçen senatörleriz. Kendi
leri tâbetabut bu kürsülerde Türk Milletine şu 
muazzez mikrofonlarda fikir içtihat, kanaat ve 
ahlâk tavsiye edeceklerdir. Her şeyden önce 
ununu elemiş, eleğini duvara asmış kâmil bir 
kişi olarak sayın kumandan arkadaşımdan ada
let istiyorum. Altı senedir ben sayın Ahmet Yıl
dız'dan şu kürsüde şu milletçe seçilen memle
ket çocuklarına müteveccih anlamda veya bu 
çoğunluğun hükümetini teşkil eden şu Yüce He
yete muvazi ve onu taltif eder istikamette bir 
tek konuşmasına şahidolmadım. Ahmet Yıldız 
arkadaşımdan bu yönden şikâyetçiyim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Memleketimizin, büyük münakaşa konuları 
halinde, sürdürüp gelen sair konulan vardır. 
Dün muhterem inönü'yü dikkatle dinledik. Sa
yın Feyzioğlu'nu dikkatle izledik, dinledik. Bil
hassa Sayın Feyzioğlu'nun Kıbrıs konusunda 
yapıcı fikrin şahika numunesini teşkil eder an
lamda, gerekdiği zaman içerdeki politika mese
lelerimizi bir çırpıyla kenara atıp, Kıbrıs konu
sunda müttehit bir anlama girebiliriz, şeklinde
ki beyanı ancak Feyzioğlu'na yakışır bir beyan
dı ki, huzurunuzda bir siyasi partinin sözcülü
ğü muvakkat görevi içindeki şu anumda kendi
sine partim adına teşekkürlerimi arz etmek isti
yorum. 

Tenkidlerde adaleti kayibetmemek, mâkul 
nizamı, aklı asla izden çıkarmamak politika ha
yatında hünerdir. Bizim iktidarımıza mütevec
cih anlamda çeşitli baş kakıncı mevzularımız 

vaıiır. Konuşmamın başında bunları saydım. 
Yabancı Sermaye konusu bunlardan birisi
dir. Yabancı sermaye konusu üzerinde Yüce 
Heyetinize kisa ve yeni bâzı mâruzâtta bulu
nacağım ve sonra huzurunuzu saygıyla terke-
deceğim. 

Aziz arkadaşlarım; yabancı sermaye dış ül
kelerde birikme kaydeden, ya da yabancı ül
kelere kayması mümkün olan kapitaldir ki, 
munzam bir kuvvet kaynağı olarak kabul ve 
mülialâa olunur. Millî ekonomiler, "kendi ül
kelerinde hız verilmesi gerekli sektörlere, üni
telere şayet kendi iç imkânları elveriş 
sunmuyorsa yabancı sermaye çağırmak sure
tiyle hareket ve hız vermeye mecburdurlar. 
Sosyalist ülkeler hariç yeryüzü medeniye
tinde Devlet hayalına erişen 38 büyük Dev
let liberal ekonomi uygulaması gereğinde ya
bancı sermayeye imkân tanıyan sistem için
dedir. Bunlar arasında İngiltere, Faran.';a, 
italya, İsviçre, Belçika, isveç, Norveç, ispanya, 
Yunanistan, Kanada, Avusturya, Amerika, 
Mısır, Lübnan, iran, Pakistan, Hindistan, 
Japonya ve Türkiye'yi saymak gerekmekte
dir. Sosyalist ülkelerin yabancı sermayeye 
ve tekniğine şehlâ hakan prensip sebebinde 
doktrin nedenleri yatmaktadır. Liberal ekono
miler ise, resmî ve özel sektörün el uzatmaya 
imkân bulamadığı yönlere, yabancı sermaye ve 
tekniğinin sokulması 'suretiyle, ülkenin muh-
tasolduğu fayda ve hareketi süratle sağla
manın yolundadırlar. Yabancı sermaye girdiği 
ülkede her vakit sömürücülük ortaya koy
mam. Bazan da teknik zait sermaye zait 
knaw how bunun toplamı içeri sokulan par* 
küçük olsa da yıllık kârı büyük aksetmek 
suretiyle bir tenkide hedef yapılmak istenir 
fki, burada haksızlık cereyan eder. On milyon 
liralık bir fabrikanın bir yılda on milyon 
lira kaşanması hali mümkün olabilir. Burada 
yerli sanayii ezmemek ve Türk halkını bariz 
şekilde soymamak fikri asıldır. Yabancı ser
maye nazlıdır. Günkü, para ve teknik naz
lıdır. Madenler, pamuk, hammaddelerin bin
lerce çeşitleri dünyanın her coğrafyasında 
mevcuttur. Fakat para ve teknik seyrek ül
keler için imkân vadeder. Madenlerimizi sömü
ren bir yabancı sermayeden bahsederler, ez
cümle sayın parti liderlerimiz Türkiye'ye gi
ren en az sermaye toplamının maden sekt'Ö-
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rümüzie ilgili giriş içinde göründüğünü bil
memektedirler. G-eçende de arz ettiğim gibi, 
48 000 maden sahamızdan 313 ü işliyor. Ya-
ibancı sermayenin Türkiye'ye maden istikâme
tinde girmesinde Türk Devle Üi Hazinesinin 
iş diye çırpman ıssız dağ köyleri ve orman 
köyleri aJhalisinin iştiyakı vardır. Liberal 
ekonomilerin âdil girişlerle memleketleri içine 
sermaye sokmalarmdaki isaibet sadece Türki
ye'de tenkid görmektedir. " Amerikan toprak
larına Avrupa'dan gitmiş yabancı sermaye 
miktarı 1,43 milyar dolardır. Yani, 1,43 mil
yar, 1 430 000 000 mânasmdadır. Bunun sö
mürücü bir Amerika demek olmadığını hatır
lamalıyız. Nerede cevher var, sermaye ko
şar; nerede bal çanağı var, arı, konar, falkait 
hu konuşta adaletli bir konuş hali yaratmak, 
devletlerin, idarecilerin görevidir. Ben, Tür
kiye ̂ de Plânlamanın memleket menfaatleri
ne kuş uçrtmıyan bir anlamda görev verdi
ğini ıb'ilen bir arkadaşınızım. Türkiye'ye -maden 
'sektörüne giren para miktarı 46 000 000 lira
dır. Bu para (bir şirketin sermayesi kadar değer 
ifade eder. Meseleleri mübalâğalı yönlere gö-
türmemeliyiz, politika haya'tımızı güzel me
selelere teveihde el 'birliği yapmalıyız. Kurul
makta olan Hükümetin başarıya ulaşmasında, 
memleketin bir aydır susmuş bulunan namüte
nahi iktisadi çarlklarmm süratle işlemesine 
yardımcı olmalıyız. 

ıSiyasette herkesin (kaderi vardır, partilerin 
de kaderi vardır, partilerin kaderi özünü mil
letten alır. Türk Milleti A, P. ni tensibinde 
•tutmaktadır. 'Türk Milletinin kararlarına hür
met zaruridir. Şahıs beğenmiyerek hükümet
leri şöyle kur, böyle kur teraneleri, demokra-
ttik düzenin aslında oîmıyan konudur. Biz, 
Türkiye'nin gidişiatmı iyi ufuklarda görüyo
ruz. Nurlu ufuklar ifadesinin 1970 de tecelli 
edebileceğini, gidiş temposu olarak, mazideki 
bâzı büyük Devlet adamları da söylemişlerdi. 
Türkiye'nin nurlu ufuklara lamasının kesin ta
rihi olamaz. Türkiye'nin nurlu ufuklara her yıl 
görünmiyen tempoda yükselişi aşikârdır. Bugün 
28 milyarlık Devlet bütçemizin bundan 30 sene 
sonra 100 milyarlık bir Dovlet bütçesine vâsıl 
olacağını inanç içinde selâmlamalıyız. 

Benim mâruzâtım bu nolrtada bitmiştir. Be
ni dinleme nezaketlerinize sonsuz saygılar sunu
yorum. Yanlış problemler arz etmiş isem, kalbi 

kırılan arkadaşımız var ise beni affetmesini rica 
ediyorum. 

Cümlenize saygılarımı sunarım, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, gruplar adına konuş

malar ikmal edilmiştir. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is

temiştim. 
BAŞKAN — Ancak, ikinci kez C. H. P. Gru-

pu adına Sayın Gündoğan söz istemiş bulunmak
tadır. Sayın Hükümet söz istiyorlar mı efen
dim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Daha sonra, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Gündoğan, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKEET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, önümüze Hükümet programı olarak 
sunulan varakparenin münakaşasına katılma
mak gibi bir bahtiyarlığa kavuşacağımı san
mıştım ama talih bir yerden, bir ucundan bu 
müzakerelere beni de Grupum adına katmak du
rumuna getirdi. Bundan katiyen müteessir de
ğilim, bir dinlenme imkânından mahrum olmuş-
luğun hafif serzenişi içindeyim. (A. P. sıraların
dan «kısa, kısa» sesleri.) 

Grupumuz adına Hükümet programı üzerin
de sabahleyin konuşma yapan Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata'mn görüşleri elbette ki, Grupumuzım res
mî görüşleridir. Şimdi, benim yapacağım ko
nuşmalar, o görüşlere ilâveten ve Türkiye'de 
kendisine hatip denen aydınların yakalarını bir 
türlü kurtaramadıkları Aristo mantığı oyunla-
riyle zihinlerde yarattıkları bulantıları temizle
mem için olacaktır. Bu maksatla kürsüye gel
dim. Bakınız, biraz evvel dinlediğiniz A. P. Sa
yın Sözcüsü nasıl bir Aristo mantığı oyuncusu 
olduğunu ve fakat iyi bir oyuncu olmadığını, 
müdafaa ederken Sayın Demirel'i mahkûm ede
cek delilleri, hakkın dile gelişi şeklinde, nasıl 
ele verdi. 

SABAHATTİN OREON (Giresun) — Şar-
lok Holmes. (A. P. sıralarından; gülüşmeler) 

FİKEET GÜITDOĞÂIT (Devamla) — Hiç 
şaşmayınız. Burada Sayın Demirel'i bir Anado-
lu çocuğu olarak takdim etti. Ann.dobı çocuğu, 
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temiz bir Anadolu çocuğu, dedi. Bu yaşa gel
miş hepimiz Anadolu çocuğunun ne olduğunu 
bilen kişiler olarak hayalimizde uzun asırların 
getirdiği yaşama şartlarının fizyolojik tipi; o 
kavruk, yanık, çile çekmiş, günlük emeği ile 
karnını doyuran ve Allah'ına şükreden, iyi gün
lerin ileride olduğunu sanan, millet sever, insan 
sever, çalışkan bir tip göreceğimizi, yahut öyle 
bir tiple karşılaşacağımızı, elbette umduk. Çün
kü, Anadolu çocuğu deyince böyle bir tip akla 
g'Gİii'. Halbuki, meğer Anadolu çocuğu olan Sa
yın Başbakanı müdafaa eden Sayın Termen bu 
Anadolu çocuğunun, o bizim kafamızda teces-
süm ettirdiğimiz çocuklardan olmadığını, 50 
milyonu elinin tersiyle itecek kadar büyük bir 
gelire sahibolduğunu ya da gelir imkânına sa-
hiboiduğunu söyledi. Ege'de, tütün ekicisine ai
le başına 860 lira verilen bir dönümde bir kişi
ye, bir tüccara 19 milyon lira kredi açıldığı ve 
bu kredinin ele normal, hukukî ve kanuni oldu
ğunu iddia ederken Türkiye'de ne mene bozuk 
bir kredi düzeni olduğunu ağzı ikrar ortaya 
koydu. Bizim, de bütün gün üstünde durduğu
muz şey bu zaten. Bir taraftan siz tütün ekici
sinin aile başına kredilerini 860 lirada dondura
caksınız, fakat başka taraftan hiçbir karşılık 
göstermeye hacet gömleksizin esas ticari itiba
rını ortaya koyan bir kişiye 19 milyon lira kre
di vereceksiniz ve sonra buraya geleceksiniz, 
bu kürsüde «C. E. P. şöyle bir partidir, böyle 
bir partidir, düsen değişikliği istemekle sosya
listliği ister, ya da şunu ister, ya da bunu is
ter, > diye insan kandırmaya kalkacaksınız. Tür
kiye'de böyle insan kalmadı artık. 

HALİL ÖSMBN (Kırşehir) — Daha çok ka
nacak insan var Türkiye'de. 

FİKEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Türki
ye'de insanlar artık 860 lira kredi ile, 19 milyon 
lira kredi arasındaki farkı, hiç değilse o kaba, 
maddi farkı anlıyacak seviyeye geldiler ve siz 
böylesine sözcülerle eğer buraya çıkarsanız, Tür
kiye'de düzen değişikliği isteklerinde bulunan 
siyasal partilerin veya kişilerin ne denli haklı 
olduklarım kendi elinizle ve dilinizle ispat eder
siniz, Evet, C. H. P. olarak ısrarla üzerinde dur
duğumuz düzen değişikliği istemi işte bu köke 
dayalıdır. Birine 19 milyon lira veren, birine 
aile başına 860 lira vermeyi, binbir itiş kakış ve 
horlayışla ancak lâyık görebilen bir düzene so
nuna kadar karşıyız. 

Yine diyor ki, o Ziya Termen arkadaşımız; 
Ben 3500 liralık krediyi almak için Ziraat Ban
kası kapılarında sürünüyorum a benim karde
şim sana 3500 lira vermeyen Ziraat Bankasının 
başkasına 19 milyon lirayı nasıl verdiğini bir 
merak et araştır da, hiç değilse, bu sefaletten, 
eğer öyle ise, kurtulmaya çalış canım, sana bunu 
zorla kim giydiriyor. Kaldı ki, sen buraya gelir
sin zaman zaman, belli de oluyor zaten üslûbu
nuzdan da beyanınızdan da, bir Öğretmen olduğu
nuzdan bahsedersiniz, bir öğretmen sıfatı ile bu
rada herkese hitap eder ve herkesin öğretmen ola
rak size o gözle bakmasını sağlamaya çalışır
sınız ama bir taraftan da % 10,5 tenörlü bakır 
madeniniz olduğunu, bir parti sözcüsü sıfatı 
ile konuştuğunuz esnada, adeta radyoya beda
va ilân ettirirsiniz. Değerli arkadaşım % 10,5 
tenörlü bakır madeniniz varsa biz buraya bu
nu dinlemeğe gelmedik, sizin meselenizi hal et -
meye gelmedik ve sizin eğer böyle bir madeniniz 
varsa ya öğretmen değilsiniz, ya da madenci de
ğilsiniz, bunların ikisini birbirine karıştırmaya
lım. Türkiye'de bu karışıklıklar zaten bize düze
nin çok bozuk olduğunu her zaman söylüyor ve 
biz her dine sâlik insan gibi, onun âmentüsünü 
söyliyen insan gibi, mütemadiyen bu düzen bo
zuktur diyoruz ve size, artık başka türlüsü ile 
iktifa etmediğiniz ya da başka türlüsünü kaldı
ramadığınız için, çaresiz şahıslarınızın kendi di
linizin delillerini ortaya koyarak, cevap vermeye 
kalkıyoruz. 

Türkiye'de, aslında hakikaten kıyarak söyle
miyorum; siyasî maksatla söylemiyorum, bir si
yasal bunalım varandır sorusunu bana şahsan 
sorarsanız, şu anda şahsan fikirlerimi beyan 
ediyorum. Bence Türkiye'de aslında Başbakan 
bunalımı var, özellikle Başbakan bunalımı var, 
Başbakan fıkdanı var ya da ısrarla Başbakan 
olmak istiyen Sayın Demirel'in şahsının, Türki
ye'ye Başbakan olmaya, hiç değilse artık bir za
man için, yeterli olmadığını gösteren deliller 
var, bunalım buradan çıkıyor. Dün dikkatle 
dinledim. Dinlerken ne söyliyeceğine kulak ke
silerek bütün dikkatimle kendimi o sözlere açık 
tuttum. Dün Millet Meclisinde Sayın Başbaka
nın ağzından hiç bir yeni şey duymadım diyece
ğim, insaflı olarak. Aslında hiç bir şey duyma
dım, duyduğum şeyler bir çok lâfların bir araya 
gelişinden müteşekkil devamlı seslerdi hele he~ 

- îe hiçbir yeni şey duymadım dersem çok haklı-
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yun işte şimdi yanımda, müsade edeceksiniz 
çaresi yok, gücümün yettiği kadar yapacağım, 
11 Kasım 1969 gününde Cumhuriyet Senato
sunda Saym Başbakanın, hükümet programını 
benim tenkidim üzerine verdiği beyan, dünkü 
beyanlannın tıpa tıp aynı. Burada okuyacağım 
şimdi,, öyle olup olmadığını göreceksiniz ki, 
öyle, Öyle anlıyorum ki, Türkiye "de bir Başba-
(kan bunalımı var bunu ispatlamak için dilimin 
bana yardım etmesini istiyorum. Nasıl bir buna
lım var; Başbakan, herhalde eğitim süreci ba
kımından, geçtiği eğitimin kendisine sağladığı 
imkân dolayısı ile rahatla, âdeta bir elektronik 
hesap makinası gibi rakam sıralamakta fevkalâ-
da mahir, şurada şu fabrika, şurada şu artış 
burada bu artış. E, anladık, hepsi doğru olabi
lir, mümkün ama bunlar Başbakanlık değil.. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) ufak tefek idarî 
işler, bu memleketin idarî işlerini çevirmeye 
adamı var, ama Başbakanı yok, hani bütün Tür
kiye'yi kucaklıyan, Türkiye ile beraber dünya 
meselelerini ihata edebilen, Türkiye meselele
rine, doğru teşhisleri koyabilen o teşhislere 
dayanarak en verimli, en doğru yöntemleri ve po
litik çareleri, ekonomik çareleri getirebilen 
onları tecrübe ile birbiri üzerine koyarak bütün-
lenmif bir sistem haline koyabilen bir kafaya 
ihtiyaç var. 

Çimento sanayimizdeki gelişmenin ne mikta
ra ulaştığını öğrenmek için Başvekilin bu kür
süden kendisini mahvı perişan edercesine heba 
etmesine hiç lüzum yok. Biz gideriz, Devlet is
tatistik dairesinden alırız. Çimento istihsalimi
zin hangi tarihten hangi tarihe ne mene yüksel
diğini görürüz ve bunu da çimento istihsalini 
bir büyük Başbakanın bir ülke için öngördüğü 
ekonomi politikasının kendine has mahsulü say
mayız. Çünkü, çimento istihsali Türkiye'de 1925 
lerden beri olagelen bir iştir. Çimento istihsali 
1925 lerden beri Türkiye'de olageMyor ise ve 
ve bu 40 yılda, giderek 3 - 5 misli artmış ise 
«ben yaptım, benim ekonomi politiğimin ica
bıdır, ancak ben bunu bu hale getirebildim de
me hakkına Başbakan sahip değMir. Bu, süre
gelen tabiî, tarihî bir gelişimdir. Tabiî, tarihî 
gelişim içinde yükselen verim veya hâsıla, bir 
marifet olarak, ortaya konursa Türkiye'de ki-
înin daha çok ne mânada, nerede o ülke varlık-
larına katkıda bulımdnğıı hfisaplammyapmak 

suretiyle siyasal iktidarları veya siyasal baş-
; lan tâyin etmek gibi bir durum hâsıl olur ki, 

bu yola gidilmez. Tekrar ediyorum, Türkiye'de, 
beni mazur görsünler, bir Başbakan bunalımı 
vardır. Bizzat A. P. si mensuplarının veya mu-

- halefetin niçin Başbakanı istemediklerini dünkü 
konuşması ile Sayın Başbakan. Bana anlama im
kânını verdi. Ben, Sayın Başbakanın kendisin
den vazgeçilmez bir özel politika takibeden 
kişi olmasını istemekte haklıyım, aksi takdir
de kendisini istemedikleri zaman, ya da kendisini 
Başvekilliğe yeterli bulmadıkları zaman, bu bul-
mıyanflan kınamaya hakkı olduğunu sanmıyo
rum. 

Başbakan oldukları ya da A. P. si Genel 
Başkanı oldukları ya da iktidara geldikleri za
man neyi önerdiler, hangi hususi fikirlerini, 
kendi bilgileri içinde olan, hangi ekonomi poli-

[ tikasını, sosyal politikasını ortaya koydular 
I ve A. P. sine nasıl bir muhteva kazandırdılar? 
I Ben, şahsan buna raslamadım, zaten kendileri 

de ikrar ediyorlar «biz Demokrat Partinin de
vamıyız» diyorlar, «Demokrat Parti gibi yap-

[ tîk, yapıyoruz, yapacağız» diyorlar. O zaman 
kimsenin hakkını yememeli. O zaman, Demok
rat Partinin, tarih içinde 20 - 25 yıl evvel, Tür-
kiye'de nasıl bir ekonomik politika takibetmek 
lâzımıgeildiğine dair ortaya koyduğu sistemi 
eleştirmeye hakkımız olur ve biz o sistemi eleş
tirdiğimiz zaman, onun savunucusu olan Başba
kan, onun içinde hissesi olan adam olarak değil, 
ama işte sırası geldiği için bir vazife yapıyor 
olur. Kendine bundan dolayı öğünme payı, hu
susiyle «benden başkası Başbakan olamaz» gibi 
bir netice çıkarmak haklı değildir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Kim çıkarıyor bunu, asıl Aristo mantığı bu. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sen olur musun 
Başbakan, verseler alır mısın Başbakanlığı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Had
dini bilmek kadar irfan olmaz. 

Değerli arkadaşlamm, muhalefet partileri
nin; iktidarda bulunan partiye, onu iktidardan 
düşürmek için, saldırmalarını insafsızlıkla, hat
tâ gaddarlıkla tanımladı, Sayın A. P. sözcüsü. 
Notlarım beni yanıltmıyorsa böyle bir kelime 
kullandılar. Muhalefet partilerinin vazifelerinin 
ne oilıduğu hususunda burada medrese münaka
şasına girmiycceğian, ama iyi hatırlıvurmıı, dü-
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rüşt adam olduğu iddia ediliyor Sayın Başba
kanın. Ben de kabul ediyorum. Yanlışım varsa, 
•düzeltsinler; Başbakanın ilk göze çarpan beyanı 
RU elmu&tur, 19S5 lerde. Bizim vazifemiz, ikti
darda bulunan partiyi iktidardan devirmektir. 
Bunu yapmazsak, görevimizi yapmamış oluruz» 
demişlerdir. 

isimdi, muhalefette bulunduğunuz sırada ik
tidarda bulunan partiyi devirmek görevi ile ken
dinizi vazifeli sayıyorsunuz; sonra iktidara ge
liyorsunuz, birçok hatalar işliyorsunuz, bütçe
niz reddediliyor ve size bu işi bırakınız, diye 
balisana tsküfisrde. tavsiyelerde bulunanlara 
tti&n.subcid"üğuîiıız partinin sözcüsüne, «muha-
?3fet partisi, ikidar partisini iktidardan dü-
?iirmek için gaddarca çalışıyor» diye söyölete-
csksinJz, Olmas, Yapamazsınız bunu. Ya, o za
rı anki beyanınızla miUzemsiniz, ya şimdi sözcü
nüze burada deyiniz ki, «muhale f tin hakkıdır. 
Gözünün yasına bakmaz iktidarın» Günkü, ikti
dardan cok daha iyi yapacağına kaani olduğu 
için siyasi bayatım devam ettirir. Deyiniz ki, 
hakikaten istiyorsanız, siyasal olaylar rayına 
otursun. 

Evet, şimdi bir not daha; beyanının bir ikin
ci paragrafına mritali oldum. Sayın Başbakan. 
o zaıi]an. «diİ2İirsm3Z33k, iktidarı çalıştırmama
ma!: görevimizdir» demiş, Hani çok yakındığı, 
cok şikayst ettiği, bizi çalıştırmıyorlar terane-
e-.bıi. kendiri. bizaat düstur olarak kullanmış. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başbaka
nın hükümet kurmasına istiyenlerin, Türkiye'
nin işlerini yakından izliyen ve Türkiye'nin işle
rinin iyi gitmesini halisane istiyenlerin haklı 
olduğuna bir sebep de şurada yatıyor. 

S?.yın Başbakanın, l:u Meclislerde okuduğu 
Hükümet Beyannamesinde; Bütçe Kanununun 
Mecliste reddedilmesi olayını, elden gelse hiç 
bahsetmeden geçiştirmek istiyen, bir tâbir kul
lanıyor. «Bütçe Kanununun oylaması sırasında 
husule gelen olay,» Ne o? Halk bundan ne an
lar? «Bütçe Kanunu sırasında husule gelen 
olay.» Bu adeta, halkın kafasında can ile canan 
arasında bir gizli münasebet anlamını, belki de 
böyle bir tahrik, böyle bir tedai yaratabilir. 
Açık söylemek lâzım. Bütçe oylaması sırasın
da, bütçe, ki bir iktidarın tüm politikalarını 
kapsıyan belgedir, o belgeye karşı bu memle
ketin temsilcileri, Parlâmento üyeleri kırmızı 
oy vererek zatıâlinizin başında bulunduğu Hü

kümeti devirmiştir ve siz bu sarsıntının altın
da iki gün ne yapacağınızı bilmeden kararsız 
dolaştıktan sonra Sayın Reisicumhurun, Ana
yasaya uygun olarak verdiği, görev sonunda 
Hükümeti tekrar kurmuşsunuzdur. Husule ge
len olay, bu olay, devirme olayıdır, düşme 
olayıdır, iktidarınızın Parlâmento üyeleri ta
rafından tasvibedilmediği için düşürülmüş olan 
bir Hükümetin başına gelen olaydır. Bunu 
lütfen açıkça niye söylemiyorsunuz programı
nızda? Ve niye siz, «3 ncü Demirel Hükümeti» 
diye takdim ettiğiniz Hükümeti, ki muhterem 
insanlardan müteşekkil olduğuna ait hiç kim
senin şüphesi yoktur, niye programını bu kür
süde takdim ederken, eski programın yarısı ka
dar bile olmıyan bir hacma sığdırdınız? Hiç 
mi saygınız yoktur, Parlâmentoya sizin? Ne 
demek istersiniz? 3 ncü Demirel Hükümeti, 
diye geliyorsunuz da düşen Hükümetin progra
mını şöyle bir hulâsa edip alelacele, âdet ye
rini bulsun kabilinden, bir mini program sun
makla Meclislere gereken saygıyı göstermiş 
oluyor musunuz Sayın Başbakan? Nasıl bir 
hulâsa ile gelirsiniz, siz buraya? Şimdiki pro
gramın dışında bir hareket yaptığınız zaman 
karşısmza daima dikileceğim, programınızda 
olmıyan şeyi yapıyorsunuz, diye. Ama, siz di
yeceksiniz ki, benim bu programım, 2 nci De
mirel Hükümetinin programıdır. O zaman 2 nci 
Demirel Hükümetinin programı ise, 2 nci De
mire! Hükümetinin programı haysiyetinde bir 
program yaparak bu Meclislerin onuruna lâ
yık bir şekilde takdimde bulunmanız göreviniz 
değil mi? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — 2 nci Beş Yıllık Plân. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — 2 nci 
Beş Yıllık Plân... 2 nci Beş Yıllık Plânı hatır
lattığınıza teşekkür ederim, Sayın öztürk. 
öyle ise söyliyeyim. 

Sizin, Hükümetinizin programı ile 2 nci Beş 
Yıllık Plânı burada madde, madde karşılaş
tırmış olursak siz diyeceksiniz ki, plân sap
maları içinde, fevkalâde plândan uzaklaşmış 
bir Hükümet olarak tarihte eşi az bulunur bir 
Hükümet olacaksınız. Siz neler söylediniz, ne
ler yapıyorsunuz? Ben size hemen aklıma gelen 
bir, iki misal vereyim; bakalım ne buyuracak
sınız 
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FERİD MELEN (Van) — Plânı okumadılar 
ki... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz, 2 
nci Beş Yıllık Plânda hangi sektörlere öncelik 
vereceğinizi söylediğiniz halde hangi sektörler
de geri kaldığınızı, İkinci Beş Yıllık Plânda 
hangi sektörlerin öncelik alabilmesi için hangi 
vasıtaları getireceğinizi söylediğiniz halde ge
tirdiğiniz kanunlar tekliflerin neler olduğunu, 
ikinci Beş Yıllık Plânda bütçe anlayışınızın ne 
olacağına yazdığınız halde getirdiğiniz bütçe
nin ikinci Beş Yıllık Plânda tarif edilen bütçe 
ile uzaktan yakından ilgisi olup, olmadığını 
bana burada söyletmiye gerek var mı sanıyor
sunuz. isterseniz daha teferruata inerek söyli-
yeyim. Buraya getirdiğiniz Arsa Ofisi Kanu
nunda, İkinci Beş Yıllık Plânda konut ihtiya
cını karşılamak için halli tipi konut yaptırıla
caktır, diye madde var olduğunu, gecekondu 
politikanızın yanlış olduğunu İkinci Beş Yıllık 
Plânın bilmem hanginci maddesinde vazıh bu
lunduğunu defalarca bu kürsüden ortaya koy
duğum halde sayın grupıınuzun hep şu hitap-
lariyle karşı karşıya kaldım. «Görüyorsunuz 
ya, halk konutu diyor; onun anlamı aslında, 
bolşevikliktir. Konut demek yalnız halka mı 
aittir? Hayır, herkesin konuta ihtiyacı vardır. 
Böyle demiyeceğiz.» diye ısrar ettiler. Hükü
metinizin mensubu Sayın Bakan da burada idi. 
Ben «Halk konutu» tâbirini koyduramadım, ka
nuna. Çünkü, siz halk lâfından ancak kürsüler
de oy toplamak için, selâm göndermek için hoş
lanırsınız. Halk lâfından işlerinizde o kadar ko
lay, kolay halkla bağlı olamazsınız. Halk ile be
raber olmadığınızı da anlatacağım; size, şimdi 
sırası gelmişken. 

Şimdi, başka bir şey söy üyeyim size, ikinci 
Beş Yıllık Plânla, hani siz program bütçe getire
cektiniz. Halbuki siz, Türkiye'ye program büt
çe yerine 10 ayda, 9 ayda nefesi tüketen bütçe 
türü getirdiniz, yeni bir bütçe icadettiniz. 9 ay
da her şey bitiyor. Devlet felç, ödenek yok, ke
sik her şey. Acıkmış bütçe. Ona aldırmıyorsu
nuz, ben de aldırmıyorum. Çünkü, kapalı oldu
ğu zaman yapacağınız şey bundan daha fena 
•da ondan. Ama, 10 ncu ayda, 9 ncu ayda siz 
bütçeyi kesiyor muşusunuz, kesmiyor musunuz? 
Siz, açık finansmanla çalışnııyacağım, diye ikin
ci Beş Yıllık Plânda bağırıyorsunuz, ikinci Baş~ 

Yıllık Plânı siz yaptınız. Bugüne kadar açık, 
finansmansız bir bütçe getirdiniz mi, bir bütçe 
yılı geçirdiniz mi, açık, finansmansız? Söyler 
misiniz bana lütfen? Miktarı mühim değil, tek 
bile olmadığına eminim; ama, Hazineye borcu
nuz beş milyar, ama 1,5 milyar diyorsunuz. Si
zin, İkinci Beş Yıllık Plânda daha neler var, 
söylediniz. Siz, konut sektörünü durduracaksı
nız, sizin döneminizde konut sektörü tahmini
nizin çok üstünde ilerleme kaydetti. Neden mi? 
Sanmayın ki, yanlış tahmin ettiğiniz hayır. 
öyle bir ekonomi politikası güttünüz ki, hiç 
kimse elinde para bulundurmak ihtiyatsızlığı, 
ya da, yani böyle bir suç üstünde yakalanmış 
gibi bir hal içinde bulunmamak için hemen pa
rasını konuta, ya da daha değerli şeylere ya
tırmak zorunda kaldığı için konut sektöründe 
basını tutamadığınızı, dizginine sahibolmadığı-
mz at gibi ilerliyor, konut sektörü ve siz kal
kınma edebiyatını yaparken % 6 bilmem kaç, 
% 6 filân kaç, % 7 derken, herkes zannediyor 
ki, ha, hakikaten herkesin cebine 10 lira yeri
ne 5 lira daha girdi, yahut 10 lira yerine 16 lira 
girdi filân. Hayır, büyük apartman sahipleri
nin cebine girdi, arsa spekülatörlerinin cebine 
girdi. Sahil yağmacılarının cebine girdi, ban
ka kedicilerinin cebine girdi, banka müdürle
rinin cebine girdi, yabancı ortakların cebine 
girdi. Zannediyor musunuz ki, o 100 liranın 6 
lirası benim cebime girdi. İste Siya Termenin 
sefaleti ve benimle beraber yaşıyor. Siz o ge
lir dağılımının ne olduğunu millete aniatmıya-
caksmız; gelir dağılımından tek kelime konuş-
mıyacaksmız «Biz geldik iktidara gayrisâfi 
millî hasılada şu artışlar oldu,» diyeceksiniz. 
Oldu, ben de biliyorum, oldu, elbette oldu. Ne 
olacak zannediyorsunuz yani, 35 milyon Türk 
bütün gün oturup da güneşe bakıp Allah'ına mı 
yalvaracak, elbet bir şey yapacak, çalışacak
tır. Ama, dereler nereye akıyor? önemli olan 
soru budur. Biz size aldatmacada bulunuyorsu
nuz elediğimiz zaman bunu lütfen anlayınız, 
size biz gayrisâfi millî hasılada artış olmadı, 
demedik. Hiobir önerimizde ya da eleştirimiz
de böylesine vahi iddia, böyle bir görüş ileri 
sürülmedi. Ama, artan millî gelirden hisse alan 
çok sevdiğimiz Müslüman vatandaşların hangisi 
kaç para alıyor, onu söyler misiniz lütfen? Söy
ler misiniz onu bana?... Mühim olan bu. Şimdi 

Jbenimev sahibim ^bir- buçuk sene eweî-ötuT^ 
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duğum katı «70 bin liraya sana satayım» de
di; benimle alay etme İlyas, dedim... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok az iste
miş... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
gene tekrar ediyor, aynı isteğini. E, peki, peki 
diyorum, kaç para? 125 bin lira. Nedir bu, ne 
oldu. Memurların cebine fazla para mı koydu
nuz, çiftçinin buğdayını daha fazla fiyatla mı 
satınaldınız? Esnaf daha çok mu para kazandı, 
işçinin yevmiyesi diyelim ki - toplu sözleşme 
tekniğimde bir miktar arttı - ama ne kadarı ce
binde kaldı? Siz, bunların hesabını verebiliyor 
musunuz? Ama, ben biliyorum, nasıl ki sizi 
hürmetle karşılıyorum, insan olarak; nasıl ki, 
elinizin tersiyle 50 milyon lirayı itmiş bir kişi 
olduğunuzu söylüyorlar, işte o 50 milyon lira
ları cebine akıtanların kesesinde ziyade hâsıl 
oldu ve biz diyoruz ki, eğer bir ülke az geliş
miş ise o ülkede dağıtılan ekonomik fazla, bize 
açıkça hiçbir şey söylemiyorsunuz, yani yapıcı 
teklifte bulunmuyorsunuz, iste, açıkça söylüyo
rum, burada da var 45 sayfa, okuyacağım ve 
buradan da çok zor ineceğim. 

Az gelişmiş bir ülkede eğer sosyal sınıflar 
arasında gelir dağılımı açısından şöyle bir man
zara varsa, o memlekette kalkınma olmaz. Ara
cılar tefeciler, büyük toprak sahipleri havadan 
kazanç kazananlar, devleti sömürenler, mütaah-
hitler ekonomik fazlayı alıyorlarsa o memle
kette kalkınma için gerekli sermayeyi tedarik 
etmek mümkün değildir. Gelir Dağılımı düzeni 
değişmedikçe yaratılan ekonomik fazla, yarata
nın cebine girmedikçe 100 tane çimento fabri
kası yapsanız, 500 tane elektrik santralı açsanız 
durum değişmez, diyoruz. Ve sizin, çok şükür, 
mektebimizden edindiğiniz malûmatla yeni ye
ni telâffuza başladığınız sosyal adalet tahak
kuk etmez, diyoruz. Size yol göstermediğimizi 
mi söylüyorsunuz, tabiî mevkiinizin büyüklüğü 
itibariyle lütfen okumak tenezzülünde bulun
mazsınız, beş yıldan beri bu kürsüde, değerli 
arkadaşlarım hiç değilse buna şahadet ederler, 
C. H. P. adına bütçe tenkidi yaparım, ben ya
parım arkadaşlarım yaparlar, - afedersrniz şim
di burada ben olduğum için, ben diyorum - hiç 
birinde kuru tenkid yoktur. (A. P. sıralarından 
«ıslak» sesleri) Hemen ne yapmak lâzımgeldi-
ğine dair büyük pasajlarla önerilerde bulunu
ruz. Ha, ne dersiniz söyliyeyim mi? Lütfen ar

tık bunu bırakalım burada, kuru muhalefet 
yapmadığımıaa son defa olarak delil vereyim 
de, bunu bırakalım. Biz deriz ki; sinin uygula
dığınız biçimde bir ekonomi ile, sosyal politika 
ile bu memleketi kalkındırma babında bir adım 
ileri götüremezsiniz. Çünkü, kalkınma, İM ana 
temele dayanan bir sorundur. Bir, kalkınma, 
sosyal yapı değişikliğini, iki, mutlak bağımsız
lığı gerektiren bir sorundur. Bir ülkede, ba
ğımsızlık ve sosyal yapı değişikliğine yönelmiş 
bir ekonomi politikası uygulanmıyorsa, o ülke
de fabrikaların adedi ne olursa olsun, dengeli 
hızlı sosyal adalete dayalı ve insanların tümünü 
mesut edecek, bahtiyar edecek, emeklerinin 
karşılığını verecek bir kalkınmaya giremezsi
niz, bu sürece giremezsiniz, deriz. Süreç lâfını 
da birçok arkadaşlarımız yadırgarlar. Ben, bu
nu size kısaca hülasa ettim, kalkınmanın ba
ğımsızlık ve düzen değişikliği sorunu olduğunu 
lütfen kabul buyurmazsanız elbette biz sizin 
karşınıza çıkar bu tenkidleri yaparız. Ve ama, 
dersiniz ki; şimdi siz bize, «biz sizin önerdiği
niz ekonomik politikayı beğenmiyoruz» A!, yer
den göğe kadar hakkınız var. Bizim önerdiği
miz ekonomik politikayı beğenmiyorsanız 1965 
te mi iktidara geldiniz, 1969 da memleketin ha
li daha kötüye mi gitmiş, o zaman bizim ekono
mi politikamızın uygulanmadan, haklı olduğu
nu sizin ekonomi politikanızın uygulaması so
nucu ile ispatlamış oluruz. Soruyorum şimdi, 
1970 yılında, artık komünistlik kabul edilme
diği için söyliyeyim, sosyal sınıflar açısından 
Türkiye'nin durumu nedir? Sosyal sınıfların 
mücadelesi ne haldedir? Sosyal sınıflar, sizin 
sandığınız ve önerdiğiniz gibi, barış içinde mi
dir? Yoksa, her kesimde seviye seviye, değişik 
değişik birtakım büyük hareketler mi oluyor. 
Bakınız, sayın iktidar ne kadar tuhaf denecek 
zihniyet içinde olduğunuzu size şimdi bir sos
yal hâdise ile ispat etmeye kalkacağım. 

Siz, oldum bittim, gençlik hâdiselerine anar
şistlerin hareketleri ki, vardır anarşist gençlik
te vardır, gençliğin içinde anarşizan da vardır. 

Kabul, kötü sıfatı hemen nitelerim. Konuş
mamda da söylemiştim. Bunlara, sosyalist, ko
münist bir toplum yaratmak için ihtilâl çıkış
ları nazarı ile bakıyorsunuz, tüm gençlik hare
ketlerini böyle vasıflandırıyorsunuz. Ve anlata
cağım, bu gençlik hareketlerinde susturmak için 
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hangi yollara başvuruyorsunuz. Toplumsal hu
zursuzluğu nasıl derinden yaratıyorsunuz. Biz 
ise gençlik hareketlerini tümünü birden anarşi-
zan hareketler, ya da sosyalizmi, komünizmi ih
tilâlle getirmek istiyen grupların hareketi gözü 
ile bakmıyoruz. Çünkü, bizim bir kısım anar 
şizan veya doktriner temayüllü insanların hare
ketini takbih ediyoruz, kabul etmiyoruz. Fakat, 
tüm gençliğin hareketlerini iyice anlıyoruz. 
Gençlik, bağımsızlık savaşı veriyor. Türk Eko-
nomisinin bağımsızlığını kaybettiği endişesi 
içinde savaş veriyor, kelle veriyor. Nedir bu 
bağımsızlık savaşı? Proleteryanın bağımsızlığı 
değildir. Bağımsızlık savaşı; sermayenin korun
ması, Türk sermayesinin yabancı sermaye eline 
düşmemesi, Türk sermayesinin yabancı serma
ye altında ezilmemesini temin eden savaştır, 
bu bağımsızlık savaşı. Gençler, sermaye için 
ölüyorlar, proleterya için ölmüyorlar. Proletar
yayı sevmiyorlar. Bağımsızlık, adı üstünde. Tür 
Idye'nin tarihinde geçirdiği tecrübe var. Başka 
ülkeler, 1839 dan evvelki, Büyük Reşit Paşalar
dan sonraki ve ondan evvelki samanlarda, ya
bancı ekonomik güçler ta can evinden yakala
mışlar, tutmuşlar. Atıncaya kadar asırlar geç
miş, büyük Atatürk'ler icabetmiş. Büyük ba
ğımsızlık savaşı verilmiş. O savaş, titizlikle ne
ticeleri korunmuş bir savaş olarak ta 1950 lere 
•kadar sürdürülmüş. Fakat, 1950 lerden sonra 
süratle büyük kan pahasına kazanılan bağım
sızlık yitirilmeğe başlanılmış. 

Petrollerde, madenlerde, sanayide, ticarette 
umumiyetle iktisadi hayatın en önemli dalların
da Türkiye, gittikçe artan bir hızla bağımsızlı
ğını kaybeder olmuş, ilk bağımsızlık mücadele
si petrol emperyalizmine karşı başladı bu mem
lekette. 1963 de C. H. P. yönetiminde, onun ar
zusu ile... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sanayi Bakanına karşı. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Sana
yi Bakanına karşı, evet Sanayi Bakanına karşı. 
Emperyalist petrol şirketlerine, çok kuvvetli, 
çok milletli emperyalist petrol şirketlerine kar
şı ilk bayrağı açan gençler o günden bu güne 
zaman zaman petrol konusunda, zaman zaman 
yabancı sermaye konusunda, zaman zaman dış 
krediler konusunda veya özellikle kimi sene pa
tent hakkı, üretim usulü, teknik yardım serma
ye v.s. gibi Türk ekonomisini can evinden yaka

lamış yabancı ekonomik güçlere karşı sürdü
rülmektedir, ekonomik bağımsızlık savaşı. 

Şimdi, ben sizi Türk Gençliğini anlıyama-
maMa, Türk Gençliğinin de mahviyetkârlığın-
dan kurtularak «Ey sermaye sahibi, gaflet uy
kusunda olanlar, biz sizin paracıklannızı, inal
cıklarınım, canınızın yongası mallarınızı, başka
larının eline düşmesin diye koruyoruz» demeğe 
davet ediyorum. Meseleyi açıkça koydum, bu
lutlu değil. Proleteryanın vatanı yoktur, der
ler. Proleterya namına bağımsızlık savaşı ya
pılmaz. Bir ülkenin ekonomik varlıklarının 
başkalardım eline düşmesi tehlikesi karşısında 
bağımsızlık savacı verilir. Benim anladığım ka
darı ile sayın sözcü «Liberal, karma ekonomi» 
diyor. Sayın sc^cü bu gençlerin hareketini, 
nam nimet sayar, onları bağrına basar. Ama, 
dediğim gibi giderek, bağımsızlık savaşının ne
reye varacağ-m bilirler. Sermayeden, daha doğ-
rasr. her türlü kanun, nisam, kural, insaf, mer
hamet tanımıyan. insan sömüren bu merkantil 
sermayeden ya?-a olanlar bu mücadeleyi anla

mama! n.V+.» V>11 l r .q r ] f haklıdırlar, ne
den, çünkü, bu mücadelenin giderek kendi iç 
dalaverelerine de s! atmak sonucuna varacağı-
317. bilirler, i*bbr-İFçibk dümenini bozacağını bi
lirler.. işbirlikçi 33rmays: işbirlikçi ekonomi 
adamlarıııııı sıkarların', vok edeceğini bilirler. 
Neyin? Bağımsızlık r.avaşsnm. 

Evet, açık konuşuyorum, Türkiye'de C.H.P. 
olarak bağım sislik savacı vermiş bir parti ola
rak, gerçlerin buna rıbtuf olan hareketini anlı-
yom s, kabul ediyoruz, bağrımıza basıyoruz ve 
Türk Ekonomisinin bağımsız olmasını da, pro-
leteryayı ya da bilmem ne nizamını değil, ama 
Türk sarmayrHTİ korumak için tasvibediyöruz. 
Yalnız bununla kalmıyoruz, giderek bu bağım
sızlık savaşının iç düzendeki büyük bozukluk
ları, büyük vurgunları, aracı, tefeci vurgunları
nı yeketmeye kadar devam etmesi için arkasın
da bulunacağız. Bu şartlar altında bu hedefe yö
nelmiş olarak, bunu burada tekrar tescil ediyo
rum. (Alkışlar) 

Şimdi, eğ-3r gücüm yeterse, Sayın Başba
kanın bir özenle programa aldığı bir konuyu, 
tekrar edivc':iT" c^-'V 7Ct.:rre, niçin eleştiriyo
ruz, onu r r b ı erb1^: -'ÜI, Sayın Başbakan, 
hükümet pır~ -il' '?<;rr hulasaten her şe
yi arz ettiği halde, din... ve vicdan hürriyetMLze-
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rinde özenle duruyor. Doğrusunu söylemek lâ
zım gelirse, Türkiye'de bir çok yanlışlıklar ko
medyası konusu arasında bir de bu din konusu 
vardır. Türkiye'de hakikaten yanlışlıklar ko
medyası çoktur ama bir tanesi de budur. 

Şimdi, öyle görülüyor; daha doğrusu öyle 
gösteridir ki, C. H. P. ne zaman din ve vicdan 
hürriyetinden b^hsolunursa, orada, o yerde, 
o sırada bir reaksiyon gösterir bir titizlik gös
terir. Bu da şimdi halka tercüme edilir, «görü
yorsunuz ya bu O. H, P, lâiklik adı altında din 
aleyhtarlığı yapar.» Oysa, biz mütemadiyen si
zin din ve vicdan hürriyetinizi hiçbir baskıya, 
hiçbir müdahaleye meydan bırakmaksızın koru
ma!-; için elimizden geleni yaparız ve C. H. P. 
ile bu sahada mütemadiyen boğuşuruz.» derler, 
Ve böylece bir komedi oynarlar. Bizi, haki
katen halk gözünde dine karşı imiş gibi bir tu
tum. ve davranış içinde göstermenin, helecanı, 
telâşı, arzusu, hevesi, vazgeçilmez can okşayıcı 
davranışı içine girerler. Oysa biz, din ve 
vicdan hürriyetinin ne olup ne olmadığını, bir 
milletin haysiyetine, bir milletin insan olma hay
siyetine erişmesi noktasından ele alarak gerekli 
değeri vermişizdir. Tarih boyunca bunu gös
termişizdir. Bize gere aslında din ve vicdan 
hürriyetini mütemadiyen ağzında sakız gibi çiğ-
ıi3yen iktidarların ülkeye büyük, ama büyük 
zararları olmaktadır. Ortada hiçbir dinsizlik 
veya vicdan hürriyetine müdahale olmadığı hal-
d<\ mütemadiyen din ve vicdan hürriyetini ko
rumak görevi ile kendini, sanki ilâhi bir mis
yonla görevlendirilmiş gibi, takdim etmek mil
lete büyük kötülük yapmaktır. Neden mi. çün
kü, din ve vicdan hürriyetine tasallut olmadığı 
ih.9İde t?.?-allût varmış gibi göstererek, halkın bir 
kader içinde., üstesinden gelemiyeceği bir ilâhi 
kader ioirde yaşaması, bir tevekkül içinde bü
zülmesi, kendi hayat şartlarını değiştirmek için 
yapecağı her hangi bir çıkışın, dine ya da ilâhi 
kurallara aykırı bir çıkış olduğu kanısını ver
mek ve böylece halkı mütemadiyen tevekkül, 
kader, kısmet gibi birtakım çoktan yeterliğini 
yitirmiş kurallar içinde tutmak ve öbür tarafta 
halkın kurtuluşunu, halkın kendi haysiyetine 
yaraşır bir hayat düzenine ulaşması için, kendi
rini saran çemberi kırmasını öngören partilere. 
özellikle Halk Partisine vazifesinde müşkülat 
çıkarmak için yaparlar. Halk, bir gün gelecek 
diyecektir ki; «neden dolayı mütemadiyen din 

ve vicdan hürriyeti üzerine nutuklar söylersiniz 
ve bunun bir hâmisi olarak gözükürsünüz, kim 
bizim dinimize müdahale etti, kim bizim vic
dan hürriyetimize el attı ki, siz mütemadiyen 
bundan bahsediyorsunuz? öyle anlıyoruz ki, si
zin bir şüpheniz var. Bizi kurtarmak istiyen 
kaderden ya da kısmetten ya da ilâhi düzen bu
dur bizi aldatmaktan, sizi menetmek istiyen par
tiler var. Her halde onlara mâni olmak için 
bunu yapıyorsunuz» diyecekler. Bunu izah et
mek çok kolay ve halk bunu yavaş yavaş anla
dı, Geçen gün bir gazetede gördüm; bir kasa
bada O. H. P. ni dinsizlikle suçlıyan kişiler ve 
kasabadaki C. H. P. li bir şahıs; «bre Ahmet, 
beni tanırsın, beş vakit namazında bir adamım. 
Bizim idare heyetinde 9 kişi var, 6 sı Cuma na
mazını kaçırmaa, beş vakit namaz kılar. 3 ü 
ikişer defa hacca gitti. Bre utanmaz mısınız, 
hâlâ mı bize dinsiz dersiniz» dedi diye bir yazı 
okudum. Halk bunun böyle söylemenin sevi
yesine gelecektir ve siz o zaman, işte o zaman 
bu halkı uzun yıllar; kadercilik içinde, kısmet-
cilik içinde; «ilâhi düsen bu kadarına mü
saade ediyor, hakkın budur senin krediden 
860 lira alman Allanın emridir. Benim 19 milyon 
lira almam da Allâhın emridir» dedirtmek için 
uğraştığınızı halk anlıyacaktır. Din ve vicdan 
hürriyetinin, bu yolda kullanıldığını anlıyacak
tır ve anlamaktadır. 

Sayın sözcü diyor ki; «memleket kan ağlı
yor, Hükümet bekliyor. Buna rağmen siz mu
halefet partileri Hükümetin kurulmalını engel
liyorsunuz». Bu memleketin kan ağladığını bil
mem. ama, çok af edersiniz, uzun yıllardan beri 
birçok sınıfın anasının ağladığını biliyorum. Gün
kü, birçok sınıfları. sizin bu sürdürdüğünüm, bu 
nıerkantil düzen içinde, birçok sınıflar emek
lerini yok pahasına sömürücülere ve soyguncu
lara kaptırıyorlar ve her gün evlerde hakikaten 
analar ağlıyor, Siz Hükümet olarak 20 gündür 
iş başında değil misiniz? Benim gördüğüm ka-
dariyle Başbakan da, Bakanlar da mütemadi
yen: «Biz işimize devam ediyoruz» diyorlar. 
Şimdi; asıl, kanaatimce, kan ağlandığı dönem 
bu dönem değil. Bundan sonra şayet Demire! 
Hükümeti güven oyu alır da işbaşına geçerse 
kan ağlamayı o zaman seyret sen. Çünkü çok 
yallanda kâhin değiliz, bir şeyler görebiliriz. 
Gdk yakında devalüasyon dedikleri belâya, za-
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ten içinde bulunduğumuz ekonomik durgunlu
ğa, daha giderek, ihracat - ithalât tıkanıklıkla
rına, döviz transferi zorluklarına, yatırım faa
liyetlerinin za'fa uğramasına hayat pahalılığı
na her yerde suiistimallere, 'suiistimallere ve 
suiistimallere sahne olacak, bu ülke. Hadi öyle 
ise söyleyiniz bana lütfen, temin ediniz bana, 
yarın yahut öfcür gün güven oyu aldınız. «Pa-
zarte'si gününden itibaren Türkiye^de hiç kimse 
rüşvet almıyacaktır. Türkiye'de bütün dış öde
meler gününde yapılacaktır. Türkiye'de bütçe 
açıkları zmlka'dak duracaktır. Türkiye'de öde
meler zamanında yapılacaktır. Türkiye'de Hazi
ne borçlan ödenecektir. Türkiye'de sosyal sınıf
lar arasındaki mücadele bitecektir. Türkiye'de 
memurlar açlıktan getbermiyeceklerdir, - açık 
söylüyorum bu tâbiri - Türkiye'de çiftçiler 80 
kuruşa bir kilo buğday satıp 60 bin liraya trak
tör almıyacaklardır. Montaj sanayi yüzünden 
Türkiye şu kadar parasını dışarıya vermiyecek-
tir. Hammadde darlığı yüzünden fabrikalar ka
panmaktan kurtulacaktır. Türkiye'de herkesin 
geliri artacaktır. Türkiye'de eğitimde bütün dü
zen bozuklukları giderilecektir. Herkes, çoban 
çocuklar* dâhil, üniversitelerde 'okuyacaklardır. 
Türkiye 'de ağır sanayiin kurulmasiyle Rusya'
dan 386 milyon doları armadan dahi biz başarı 
göstereceğiz. Türkiye^e bilmem hangi sanayiin 
'kurulması için Amerika'nın şartlarını kabul et-
miyeceğiz, elimizin tersiyle iteceğiz.» deyin. 
Memleketin kan ağladığını mı, yoksa memleke
tin bundan sonra mı kan ağlıyacağmı yakında 
göreceğiz. Doğru muhalefet yapalım; peki, ama 
biliyoruz ki, bu böyle olacaktır. Söyler misiniz 
bana Sayın Sağlık Bakanı, - Affedersiniz böyle 
konuşulmaz bilirim ama. - söyler misiniz bana 
yarından tezi yok artık her Türk, hangi ekono
mik bünyede olursa olsun, bir Devlet hastane
sinin kapısına gittiği zaman derhal alayı vağlâ 
ile karşılanıp başköşede yatağa yatırılıp, ame
liyatı bedava yapılıp onu sıhhate kavuşturacak 
biı- düzen getirecek misin? Bu düzen, bu ülkede 
yaşandı. Sonradan bu hale geldi. Sizin iktida
rınız zamanında geldi. Şimdi artık, milletvekil
lerinin ceplerinde, yanılmıyorsam, Sayın izmir 
Senatörünün celbinde de bir tane var. Gittiği 
hastanede kendisinden istenen paranın azameti 
karşısında - gayet itibarlı bir adamın imzasını 
taşıyor o mektup - paranın azameti karşısında: 
«Eh ölmekten başka çare yoktur, dedik: ve ço-

cuğu geriye getirdik.» diye mektup var. Kaldı 
ki, herkesin elinde var. Ben de hasta oldum, 
yattım. Neler çekiyor insanlar? Sonra da kalkı
yorsunuz işte Türkiye'de sağlık söyle yapıla
caktır, Türkiye'de sağlık bir saman bir nok
taya getirilmişti. Fakir fukara dahi istifade 
ediyordu. Ama, üstüste. Ama, bir yatakta 3 kişi. 
Parasız tedavi sistemi vardı. Şimdi, Türkiye'de 
sağlık sistemi o halde ki, ancak, gelirleri yük
sek olanların erişebilecekleri lüks oldu. Bakalım 
gelsin Sigortalar Kanunu göreceğiz. 

Türkiye'de âmme hizmeti gören memurlar 
için nihayet yıllardan beri. «Sözümüz senettir.» 
teraneleri içinde her gün geriye bırakılan bir 
palyatif tedbire, geçici bir tedbire başvurula
cağı müjdesini programdan okuyoruz ve me
murların hepsi şimdi heyecanla A. P. iktidarı
nın getireceği Personel Kanunun?, mımtazırdır. 
Onu beklemektedir. Hemen söyliyeyim; muhte
melidir ki, A. P. sadece bir miktar maaş zammı
nı öngören bir kanun getirsin. Ama, Türkiye'
nin ihtiyacı bu mu ve Türkiyeynin ihtiyacının 
bu olmadığı İkinci Beş Yıllık Plânda yazılı de
ğil mi? İkinci Beş Yıllık Plânda, «Personel re
formu yapılacaktır, Mehtap projeli uygulana
caktır.» ya da buna benler birtakım sözler var 
mıdır, yok mudur? Siz, memurların maaşına bir 
miktar zam yapmak suretiyle Türkiye'deki dü
zen bozukluğunu, ki çek ikrar ediyorsunuz bu
nu, programınızda var, kendinizi bu yolda bir 
ştey yapmış sayacak mısımz? Mümkün mü? Hiz
met teminatı getirebiliyor musunuz Hizmetler 
arasındaki gelir farklılıklarını kaldırabiliyor 
musunuz? Memura da bu ülkede ekonomik faa
liyette bulunan kimse gözüyle bakabiliyor mu
sunuz? Yani ona Kapıkuöe yerine bir faaliyet 
sahibi kişi gözüyle bakabiliyor musunuz? Yok
sa (bugünkü şartlar altında gırtlağına kadar enf
lâsyona batmış bir piyasa düzeni içinde memur 
maaşlarına birçok vaitlerden sonra üç, beş ku
ruş zamla iktifa ederseniz, «memurları refaha 
ulaştırdık dediğiniz» zaman muhalefet olarak 
karşınıza çıkıp hadi efendim, bu refah değMir, 
bu geçici bir tedbirdir, memurların ya da Dev
let idaresinin asıl ihtiyacı reformdur, düzen de
ğişikliğidir diye cevap verirsek kırıcı, yapıcı ol-
mıyan, saldırgan muhalefet mi oluruz? Buradan 
beya,n etmenizi isterim. «Evet, memurlar kesimi-
ne getireceğimiz kanun.ile-per'sonel reformu ya-
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pacağız» diyeceksiniz ve esasları beraber sapta
yacağız, memurlar kesimi de böylece kurtula
cak. O zaman eğer size teşekkür etmezsek mu
halefet görevimizi yapmamışlığı kabul edebili
riz. 

Bunun gibi Türkiye'nin içinde bulunduğu 
düzen bozukluklarını ve Adalet Partisi iktida
rının olumsuzluklarını dile getiren Heket rapo
ru, ismini bilmem, Yeni Gazete öyle yazıyor, 
Hükümete tevdi edilmiştir. Mister Heket Tür
kiye'ye borç veren Konsorsiyomun Grene! Sekre
teridir. Bu rapor Hükümetin elindedir. Şimdi, 
Sayın Başbakandan rica ediyorum. İngilizce bil
diklerine kaaniim, burada gelsinler, Mister He-
ket'in raporunu baştan aşağı okusunlar. Baka
lım muhalefet olarak biz Türkiye'nin içinde bu
lunduğu durumu nitelerken meselâ enflâsyon 
olup olmadığını söylerken, ya da bütçe açıkları
nın bu memleket ekonomisine verdiği zararı ifa
de ederken ya da sınıflar arası dengenin bozuk
luğundan bahsederken ya da yatırımların geç 
kaldığından bahsederken, finansman açıklarını 
ileri sürerken, dış yardım ve kredilerin iyi kul
lanılmadığını ifade ederken, plâncıların hataya 
düştüklerini söylerken haklı mıyız, haksız mı
yız? Kendi memleketimizin istatistiklerle uğra
şan dairelerine müracaat ederek verdiğimiz de
lilleri kabul etmiyorsanız, ki etmediğiniz belli, 
lütfen bu Mister Heket'in raporunu burada dile 
getiriniz. İsterseniz size o raporun birkaç bölü
münü göstereyim. 

Konsorsiyum Genel Sekreteri ikaz etmiş bizi 
raporla : Fiyat artışları mâkûl istikrar sınırını 
asmıştır, enflâsyonist gelişmelere karşı dikkatli 
olunmalı, yatırım hızını azaltın, plâncıların ha
taları, 1969, Türkiye için talihli bir yıl olmamış
tır, enflâsyon baskısı artabilir, hububat ve saire 
durumundan, yatırım hacmmdan bahsederek 
bir miktar bilgi vermiş. 

Türkiye'ye ikinci bir Türkiye kattığı iddia
sında bulunan Demirel'in aslında Türkiye'yi kü
çülttüğünü, Türkiye'de yaşıyan büyük insan ço
ğunluğunun Demirel Hükümeti zamanında geli
rinin, büyük bir kısmını kaybettiğini ve Demi
rel hükümetlerinin İsrarlı her türlü uyarmaya 
kulağı tıkattı politikalarını yürütmekte devam 
etmesi takdirinde Türkiye'nin içinde bunaldığı 
ekonomik, sosyal krizden kurtulmasının müm
kün olmadığını ve Türkiye'nin kurtuluşunun, 

Başbakanlık gücü olan bir kişinin kuracağı Hü
kümete gittikçe bağlı olduğunu tekrar etmeme 
müsaade ediniz. 

Sayın Başbakanı dinledikten sonra tekrar bu 
kürsüde her sözüne teker teker cevap verme 
vazifesiyle kendimi görevli sayarak şimdilik 
yalnız Adalet Partisi sözcüsüne cevap arz etti
ğimi beyan eder, Türkiye'nin bugün içinde bu
lunduğumuz bunalımın çözümünün ancak baş
ka bir Başbakan idaresinde kurulacak Hüküme
te bağlı olduğuna inancımızı tekrar ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, muhterem gruplar adı

na yapılan konuşmalar bitmiştir. Bu defa şahıs
ları adına konuşacak sayın üyelere söz verece
ğim. Bundan evvel sayın üyelerin sıralarını bil
meleri için sıralarını okuyorum efendim : Sayın 
îşmen, Sayın Öztürk, Sayın Tuna, Sayın Köker, 
Sayın Bingöl, Sayın Orhon, Sayın Özmen, Sa
yın Akça, Saym Özer. 

Sayın tşmen buyurunuz, efendim. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş

kan, saym senatörler; müzakere konusu olan 
Hükümet programı bundan üç - dört ay önce 
Yüce Senatoda eleştirilen programın bir özeti 
olduğu bilinmektedir. O zaman bu program 
hakkındaki temel görüşlerimizi açıklamıştık. 
Bunları tekrarlıyacak değilim. Ancak, bu prog
ramın memleketimizin temel meseleleriyle hiç
bir gerçek ilişki halinde olmadığının delille
rinden birisini Adalet Partisi iktidarının kendi 
içinde düşmüş olduğu bunalım olduğunu belirt
mek isterim. 

Kaldı ki, biz memleketimizin her kesimin
de iktidarın bir bunalım içinde olduğunu ve 
memleketin her kesiminde bunalıma sebeboldu-
ğunu görüyoruz. Bugünkü durumu kısaca göz
den geçirelim. 

Amerika'nın dümen suyunda yürütülen dış 
politika ulusal çıkarlarımızla asla bağdaşmı-
yan sonuçlariyle Türkiye'yi başta Amerika ol
mak üzere Batı emperyalizmine karşı çetin mil
lî kurtuluş savaşları veren halklarla ters çizgi
ye düşürmekte ve bundan da kötüsü, her an 
vahîm ve fakat kaçınılması mümkün olmıyan 
tehlike ve maceraların sınırında tutmaktadır. 

Amerika ve NATO'ya bağlanmış savunma 
stratejimiz ve buna uydurulan savunma gücü 
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sorunumuz nıevcudolanl&rla ilâve olarak son 
zamanlarda ciddî endişeler duyulacak yeni ge
lişmeler karşısında bulunmaktadır. Yeni hava 
üsleri, Mirage uçakları ve savaş gemileriyle 
hızla silâhlanan Yunanistan karşısında Türki
ye, millî savunma politika ve stratejisini ve 
silâhlı kuvvetlerinin donanımını NATO'ya ve 
Amerika'ya hüsnüniyetle bağlamış olması so
nucu, yurdun savunması için gerekli çizginin 
çok gerisinde kalmaktadır. Bu gelişmeler Kıb
rıs sorununun müzakerelerinde ve çözümünde 
Türkiye'yi daha zayıf bir duruma sokacaktır. 

Kıbrıs sorununun âdil ve ada haklarının 
gerçek ihtiyaç ve çıkarları yönünde bir çözüme 
bağlanabilmesi ümitleri, iktidarın aciz ve so
rumsuz tutumu yüzünden yerini haklı bir ka
ramsarlığa bağlamaktadır. 

Sayın senatörler; A.P. iktidarı, emperyaliz
min çıkarlarına uyumlu dış politikasiyle Or
ta - Doğu bunalımının dünya barışını tehdide-
den bir yönde gelişmesinde göz yumar ve 
hattâ katkıda bulunur bir yoldadır. Emperya
lizmin Orta - Doğu'daki jandarmalık rolünü, 
üslenmiş saldırgan israil'in desteği ve koruyu
cusu olan Amerika Orta - Doğu bunalımını bu 
bölgedeki emperyalist emellerini sürdürmek 
amacı ile durmadan körüklemekte ve barışçı çö
züm yollarına karşı çıkmaktadır. 

Amerika'nın Türkiye'deki üsleri, bunalımın 
bu aşamasında bir tehdit aracı, bunalımın yeni
den daha büyük bir savaşa yol açması halinde 
son derece gereksiz bir tehlike kaynağı ve ni
teliklerine sahip bulunmaktadır. Türkiye işçi 
Partisinin bir üyesi olarak ülkemizin tam ulusal 
bağımsızlığına sahipolabilmesi, ulusumuzun ira
desi dışında maceralara sürüklenmesi için ikili 
anlaşmaların feshedilmesini, Amerikan üsleri
nin tasfiyesini, NATO'dan çıkılmasını sadece ve 
yalnız kendi savunma ihtiyaçlarımızın gerekleri
ne göre kurulacak bir ulusal orduya sahibolma-
mızı hayati zorunluklar olarak gördüğümüzü 
bir kere daha belirtmeyi görev biliyorum. İk
tidarın seneleri aşan müzakerelerden sonra yap
mış olmakla övündüğü bütün ikili anlaşmalara 
esas olacağı söylenen, temel anlaşma, Amerika ve 
NATO üs ve tesislerinin ve ikili anlaşmalarır 
Türkiye için bir tehlike kaynağı ve millî ba
ğımsızlık ve egemenlik haklarımıza aykırı olm? 
niteliklerini değiştirmemiştir. Bugün de nük

leer başlıklı silâhlar ve heran harekete hazır 
bekletilen uçaklar Amerika'nın emri ve ku
mandası altındadır. Bir savaş halinde kentleri
miz nükleer saldırılara ilk hedef olarak ve bü
tün Doğu bölgemiz nükleer bir alan haline gel
me tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Sayın senatörler, Türkiye ekonomisi yıl
lardır sürdürülen dışa bağlılık sonucu ya
bancıların kontrolü altına sokulmuştur. Tür
kiye, bugün dış borçlar belâsı, yabancı ser
maye yatırımları soygunu, dış yardımsız ya-
şıyamıyacağımız yolundaki zillet felsefesi için
de, bağımsız bir ekonomi politikasını izliye-
mez ve dışa danışmadan karar alamaz bir hale 
getirilmiştir. Türkiye, bugün yeni iç ve dış 
yardımlar alabilmesi ve ekonomisini kör to
pal yürütebilmesi, yabancıların baskı ve talep
lerine boyun eğme şartına bağlı bir memleket 
durumundadır. İktidar, Türkiye'yi Avrupa 
kapitalizminin tam bir istismar alanı durumuna 
getirecek ve kendi çaba ve olanaklarımızla sa
nayileşmemizin ümidini yok edecek olan Ortak 
Pazara girme çabası içindedir. Türkiye, karanlık 
bir geleceğin eşiğine getirilmiş bulunmaktadır. 
Ortak Pazara girme çabaları Türkiye için bir 
avuç vurguncu zümrenin çıkarları uğruna alın
mış bir intihar kararıdır. Sanayileşme yolunda 
yıllar yılı gerçek bir gelişme sağlanamaması so
nucu her yıl artan nüfusumuza yurt içinde ça
lışma ve yaşama olanağı bulunmamakta yüzbin-
lerce insanımız yabancı diyarlara ihracedilmek-
tedir. Hâkini sınıfların Türkiye'nin sorunlarını 
çözmekteki azim ve yetersizliğinin somut örnek
lerinden birisi de şüphesiz budur, 

Sayın senatörler, köhneleşmiş bir ekonomik 
ve sosyal yapının ve bu yapı üzerinde kurulu 
olan soygun düzeninin yürütmeye çalıştığı eko
nomik ve sosyal politikaların, yurt gerçeklerine 
ye ihtiyaçlarına yüzde yüz ters düşmesi, sayısız 
bunalımlarla kendini ortaya koymaktadır. A.P. 
"ktidarı, toplumumuzu içine sürüklediği ekono
mik ve sosyal çıkmazın yarattığı bunalımlar 
karşısında, Anayasa dışı baskı metotlarına mü
racaatın dışında, bir çare bulamamaktadır. 

Devrimci işçi sendikalarına yapılan baskılar, 
grev hakkını kısıtlamak teşebbüsleri, öğretmen 
!nyımı, üniversiteler konusunda sorumsuz tu-
iumu ve devrimci gençliğe yapılan baskılar, me
murlara reva görülen haksız muameleler, şiddet 
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politikası eğiliminin aşık örnekleridir. Bunların 
en önemlisi, yeni Sendikalar ve Grev Kanunu 
tadil tasarılariyle yeni devrimci sendikalar ku
rulmasını önleyici ve mevcutlarını kapatıcı yol
da adım atılmış bulunmasıdır. Böyle bir tasar
lama, iktidarın totaliter eğilimlere yöneldiğinin 
tipik ve mutlak, karşı koyulması gereken bir 
geriye götürme teşebbüsüdür. 

Sayın senatörler, bozuk eğitim sisteminin bü
tün kötülükleri her geçen gün arttığı ve yur
dumuzun geleceği için vahîm sonuçlar yaratıcı 
niteliği de devam ettiği halde, hâkim sınıflar 
ve onların aracı olan iktidar, eğitimin her kesi
minde, ikili yozlaştırıcı bir gelişmenin bizzat 
tahrikçisi ve yürütücüsü durumundadır. Bunu, 
ilkokuldan üniversiteye kadar resmî, özel okul 
ikiliği, Anayasamızın 153 ncü maddesine aykırı 
şekilde, lâik ve akılcı eğitim ile, karanlık 
Ortaçağ eğitimi ikiliği şeklinde somutlaşmış ola
rak görüyoruz, 

İşsizlik artmakta, hayat pahalılığı büyük 
halk kütleleri için dayanılmaz bir duruma gel
miş bulunmaktadır. İçinde bulunulan ekonomik 
krize çare olmak üzere, emekçi halka yeni yeni 
vergi yükleri yükletilmesi ve hizmet yatırımla
rının kısılması teşebbüsleri emekçi halkımızın 
içinde bulunduğu geçim sıkıntısını daha da ağır
laştıracaktır. Oysa, Hükümet programında bu 
meselelere çare olabilecek hiçbir tedbir yoktur. 
Hattâ bunun da ötesinde, Hükümet bu mesele
leri doğru olarak görmek olanağından da yok
sundur ve bu, büyük sermayedar sınıflarının 
etkisinin doğal bir sonucudur. 

Sayın senatörler, Türkiye işçi Partisi bütün 
bu meselelerin; dışa bağımlı sermayedar sınıf
ların yönetimden uzaklaştırılması ve yönetime 
işçi ve emekçi sınıfların ağırlıklarını koydukları 
zaman çözümleneceği inancındadır. Bütün bu 
nedenlerle Hükümete ret oyu kullanacağını Yü
ce Kurula arz ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Anayasada 

sınıf var mı? Anayasayı okusanıza. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Komü
nist nağmeleri. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, konulma
ların müddetle takyidedilmesi hususunda bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

i Sayın Başkanlığa 

Kişisel görüşlerini belirtecek konuşmacıların 
10 dakika ile mukayyedolmasmı arz ve teklif 
ederim. 

I Balıkesir 
I Nuri Demirel 

I BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
I sayın üye? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde 
I söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşlarım, gruplar görüşlerini 
I arz etmişlerdir. Bu kadar üyenin içinde 3 - 4 

kişi söz almıştır. Bu arkadaşlarımızın en çok 
I konuşacağı belki 20 - 25 dakikadır. Bunu 10 
I dakika gibi bir zamanla kısıtlamak; gerçekten, 
I senatörlerin bu husustaki müspet fikirlerini söy-
I lemekten menetmek demektir. Oysa ki, elimiz-
I deki Hükümet programının daha da aydınlığa 
I kavuşturulması, hattâ kalan sözcülerin çoğunun 
I A. P. 11 arkadaşlarımız tarafından olması bakı-
I mından daha, daha güzel fikirlerin ortaya çık-
I ması, eleştirilmesi bakımından ben, şahsan bu 
I 10 dakikalık kısıtlamayı hakikaten yersiz ve za-
I mansız buluyorum. Henüz bir kişi konuşmuştur. 
I O bakımdan Muhterem Heyetten bu önergenin 
I kabul edilmemesini istirham ediyorum. 
I Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I önerge aleyhinde konuşulmuştur, önergeyi 
I oylarınıza ars ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... önerge kabul edilmiştir, efendim. 
Sayın öztürk, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çok az olu-

I yor, çok.. Bari üç dakikaya indirin de selâm ve-
I rip inelim, 

BAŞKAN — Sayın öztürk, saat 17 yi 30 ge-
I çiyor efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; bir ay ön
ce Meclisin oy çoğunluğu ile bütçesi reddedilen 
Saym Süleyman Demirel Hükümeti, demokrasi
nin gereği olanı yapmış, Millet Meclisinin güve-

I nini yitirdiğini görerek istifa etmiştir. Bir ay 
I kadar süren Hükümet buhranından sonra Mec-
I lisin bu kararı ile zıtlaşırcasına aynı elemanlar 
I ve aynı zihniyet ve aynı programla, bilemediği-
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miz bir düşüncenin zebunu olan bir anlayış ve 
davranış içerisinde, tekrar Yüce Meclisin karşı
sına dikilmiştir. Bu durumu, demokrasimiz için 
hayırlı bir alâmet saymıyoruz. 

Meclisle ve onun idaresi ile zıtlaşmak, bir ki
şinin şahsiyetini Meclisin karşısında görmek, as
lında ulusun bütünü ile ve sağ duyusu ile zıtlaş
mak demektir. Hele, bu zıtlaşmayı, hilei şerle 
elde edilen üç, beş milletvekilinin oylarına gü
venerek, sürdürmek demokrasiyi çürütmek ve 
cılk etmek demektir. Çeşitli şaibeler altında gü
ven oyu sağlamak... 

BAŞKAN — Sayın öztürk.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kesme

yin konuşmamı, Sayın Başkan. 10 dakika ver
mişsiniz, müsaade edin de.,. 

BAŞKAN — Kestiğim müddeti ilâve edece
ğim. Bu kürsüde yüce milletimizin menfaatine 
olan bütün sözler söylenecektir. Yalnız bütün 
senatör arkadaşlarımız, zatıâliniz de başta ol
mak üzere, Yüce Senatonun ve Parlâmentonun 
itibarından bahsederiz. Bu itibarın elde edilmesi 
önce karşılıklı konuşma adabında asgari müşte
reklerde birleşmekle mümkün olur. Zatıâliniz-
den rica ediyorum, üslûbu beyanda sert olmayı
nız. iki dakikalık bir zamanınızı aldım, ilâve 
edilecektir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. Söylediğim kelime
ler Türkçedir. Anlamaya çalışınız Sayın Baş
kan. (A. P. sıralarından «Ooo» sesleri). 

Çeşitli şaibeler altında güven oyu almak için 
yapılan transferlerin yabancı basında bile pro
fesyonel futbolcu transferlerine benzetilerek ka-
rikatürize edilişinin Türk Parlâmentosuna, Türk 
demorkasisine gölge düşürecek bir anlam taşıdı
ğını sanıyorum. Bunun müsebbibi de şüphesiz 
ki, Sayın Demirci'dir.. 

Demokrasinin bir fazilet rejimi olduğunu 
unutarak Hükümet kurmak için oy sağlıyaca-
ğım diye halkın dilinde revaç bulan «Mebus pa
zarı» yaratıldığının ve ücra köylere kadar de
dikodusunun ulaştığının Sayın Süleyman De-
mirel her halde bundan bihaber değil, haberli
dir. 

Bu şaibeler, üç aşağı, beş yukarı kurulacak 
bir Hükümet, daha önceden yara almış ve güç
süz bir Hükümet olacağı gibi, Sayın Demirel'in, 
Başbakan olarak daha çok yıpranmasına sebebo-

lacak ve demokrasimiz de büyük çıkmazlara 
doğru kıratla yarış haline girecektir. 

Kardeşlerinin adlarının arsa ve kredi yol
suzluklarına karıştığı bir Başbakan adayının 
Hükümeti kurmasının demokrasiye getireceği 
zarar, sonradan nasıl giderilecek ve nasıl önle
necektir. 702 bin liraya alman bir arsanın ipo
tek edilerek bankadan 11,5 milyon lira kredi 
alınması bu arsanın değerinin ve öneminin ne 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, 26 mil
yon değil de 19 milyon lira kredi almanın ifade 
edilişinin de üzerinde durulacaktır. 

Sayın Süleyman Demirel hakkında Meclis 
soruşturması istenmiştir. Gündeme alınmış ve 
müspet deliller gösterilmektedir. Burada bun
ları sayacak değilim ama kardeşleri Başbakan 
olan kimseler hakkında, Devlet memurları ve 
banka müdürleri olarak her halde, korkmadan, 
çekinmeden, ekmeğinden olmak pahasına, ger
çek bilgi veremiyecekleri bir vakıadır. İşte en 
yakın örneği; kardeşleri ile ilgili bir arsa yol
suzluğunu gerçek belgeleri ile ortaya koyan ve 
memlekete bugüne kadar önemli görevler yap
mış sekiz tane Yüksek Denetleme Kurulu üye
sine yapılan kanunsuz işlemler gözler önünde
dir. 

Yine Sayın Termen'in söylediği gibi «A. P. 
nin arkasında Büyük Türk Milleti vardır» 
sözünü ben kabul etmiyorum. Türk Mil
leti uyanmaktadır, Türk Milleti bugün şir
ketlere, zenginlere, Sayın Süleyman Demirel'le 
Termen gibi, kısa zamanda zengin olanlara 
bundan sonra «evet» demiyecektir. Sayın Ter
men, bilhassa kendi ifadesi ile söylediler ki, 
rahmetli Menderes'e yaptığı bir şantajın arka
sından 250 bin lira kredi olarak Cebeci'deki bir 
binasını tamamlamış, bilâhara bir milyon 170 
bin liraya bunu Millî Eğitim Bakanlığına sat
mıştır. Bu, bozuk düzenin savunucusu olan Ter
men kalkar burada elbette çatır çatır doğruluk
tan bahseder ve bu düzeni savunur. 

Salı günü Yüce Senatoda dinlediğimiz Hü
kümet programı, beş yıldır Sayın Süleyman De
mirel tarafından söylenen aynı sözler, aynı va-
itler ve gerçekleşemiyen birçok ülke sorunla
rıdır. Bütün bu düzensiz lâf bolluğuna rağmen 
bir arpa boyu yol alamamış olmamız da, bu söz
lerle, tekrar edilen vaitlerle huzurunuzda ispat
lanmış olmaktadır. 
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Masal kahramanları gibi debelenip, debele
nip de bir arpa boyu yol alamamanın en güzel 
örneğini bu sözlerde görüyoruz, bununla ispatlı
yoruz. Ayrıca, bu vaitlerin hiçbirinin kaynağı 
ve miktarı da gösterilmemiştir. Uygulanacak 
yöntemler belirtilmemiştir. Çözüm yolları gös
terilmemektedir, bir program tekniği ve özelli
ğinden uzak olan bu esercik daha çok seçim bil
dirgesine benzemektedir. Alt yapı ve üst yapı 
yatırımlarındaki oran ne olacaktır, tasarruf açı
ğımızla döviz açığımızı eşit kılacak tedbirler 
nelerdir, yahut millî tasarruf açığını kapıyabil-
mek için bir tasarruf potansiyeli nasıl yaratıla
caktır, maliye ve vergi politikamız, sermaye pi
yasası ve bankacılık sistemlerinde alınacak tu
tarlı tedbirler ve sorunlar nelerdir, dışardan it
hal edilecek tasarruflarla yatırıma elverişli 
olanlardan elde edilecek döviz miktarının büt
çedeki döviz açığına etkisi ne olacaktır? Hiç
birine çözüm yolu gösterilmemektedir bu prog
ramda. 

Köylünün, işçinin, küçük esnafın, ve sanat
kârın, memurun, emeklinin., dar gelirli ücretli 
vatandaşların, gecekondularda yoksulluk içinde 
kıvranan kimselerin sorunları nasıl çözülecek
tir? Tek kelime ile olsun bunlara dokunulma-
mıştır. Öte yandan, gelişigüzel ve bir esasa da-
yanmıyan birçok vaitlerde bulunma alışkanlığı 
devam etmekte, programda bu vaitler yığının
dan başka bir özellik taşımamaktadır. Eğitim 
politikamızdaki yanlış tutum, eğitim felsefemiz
deki "eskimiş ilkeleri düzeltici bir özellik taşı-
mıyan program bu sorunların çözümünde el
bette ki bir ışık tutamıyaeaktır. Hiçbir şey, top
lumumuzun eğitim talebindeki gelişim ve deği
şimleri çağın gereklerini ortaya koyacak uzun 
vadeli bir gelişme plânının esaslarını kapsıya-
cak kadar ülke yararına, ülke kalkınmasına 
faydalı olamaz. 

Oysa, A. P. İktidarının programı ve icraatı 
temelli bu esaslara sırt çeviren bir anlamdan 
öteye gidememiştir, Bunun en güzel örneği 1970 
yılı bütçesinde, 1969 bütçesine göre yalnız Millî 
Eğitim Bakanlığı yatırımlarında 7 milyon lira 
noksan vardır. Eğitimde kalkınma, bu durum
da hayalden başka bir şey değildir. Bu kürsü
den öğretmenlerin içinde bulunduğu maddi sı
kıntıyı iki sene önce maaş ve ücretlerini açık-
lıyarak anlattım. Bir hal çaresinin bulunması-

I nm millî eğitimimizin çözümüne etkili olacak 
başlıca bir etken olarak gösterdim. Maddi, mâ
nevi özerkliğe kavuşturulmamış öğretmenden, 
eğitimin gereği olan randımanı alamıyacağımızı 
söyledim. Bu konuda öğretmenlerimizi sokak
lara dökmiyelim, dedim. Tutanaklara geçti bu 

I fikirler ama çözülmedi öğretmenler de, görül
düğü gibi, uygulanmıyan Anayasa haklarını 
almak için boykot yaptılar. Bir bakıma sokak
lara döküldüler. Anayasanın 45 nci maddesini 

I uyguîamıyan hükümet kendi suçunu kapatmak 
için baskı metotları kullandı. Öğretmenlere çe
şitli baskılar, haksızlıklar ve işkenceler yapıldı. 
Kanun koyucu, memurun belli bir süre için boy
kot yapmalarını suç sayan bir yasa hükmü ge
tirmediği halde öğretmenler Sayın Demirel Hü
kümetince cezalandırıldı. Görevini yapamıyan 
bir iktidara karşı Anayasa haklarını almak için 
bir tepki ve protestoda bulunan insanları ille de 
cezalandırmak için ölü kanun maddelerinden 
bile faydalanmaya çalışılması gibi çirkin dav
ranışlarda bulunan Hükümet, kendi memurları 
ile karşı karşıya gelmiş, düşman haline girmiş
tir, 

Hele bâzı günlük adamlar «kıraldan ziyade 
kıralcı» şahsiyetsiz, korkak ve çıkarcı yöneti
ciler, öğretmenlere disiplin cezası vermek ve 
açığa almak gibi durumlara düştüler. İşte Sa
yın Demirel Hükümetinin bütçesinin reddedil
mesine etkili olan çeşitli sebepler arasında bi
risi de budur. Getirilen program yine aynı Sa
yın Süleyman Demirel'in bu zihniyetinin bir 
belgesi, çürümüş genel politikasının, sırı dökül
müş bir aynanın görünüşünden başka bir şey 
değildir. Program Ötesinde, ne öğretmen soru
nuna ve ne de gençlik sorununa yer verilmemiş
tir. Gençlikten ümidini kesmişe benzer Sayın 
Süleyman Demirel. Her halde ihtiyarlayıp, genç-
leşerek istikbalde de ülkeyi kendileri yönete-
ceklermiş gibi acayip bir anlayış ve davranış 
içinde görünmektedirler. 

Bugün yüksek öğrenim gençliğinin içinde 
bulunduğu bunalım tüm ulusun huzursuzluğuna 
sebebolmaktadır. Oysa, programda gençlik so
runlarını çözecek hiçbir fikir olmadığı gibi, 
dikta rejimini özleyici çabalar görülmektedir. 
Hattâ, A. P. İktidarının süreli olarak, özerk 
Anayasa kuruluşlarının ve devrimci Atatürk'çü 

{ güçlerin karşısında oluşu, feodal düzen ve teok-
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ratik Devlet özlemcilerini demokratik rejim 
aleyhine faaliyete geçirmiştir. Bu ortamdan ge
rici akımlar yüz bulup şımarırken, bunun kar
şısında aşırı solun da örgütlenmesine yardım 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız 
var efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Para ile 
tutulan, para ile kurulan cemiyetler, bu şeriat-
çi özlemler, özerk üniversiteleri basarak kan 
dökmüş, bugünkü bozuk düzeni biraz daha bo
zuk hale getirmiştir. Bir ideal kuraklığı içinde 
bulunan gençlere bir çare bulmak gerekirken, 
bir eğitim eşitliği, bir eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamak gerekirken, bugün köy çocuklarının 
üniversite okuyanlarının miktarı yüzde altıdır. 
Diğer şehir ve kasabalarda okuyanların nisbeti 
% 94 tür. îşte üniversiteler bütçesine konan 
ek ödeneklerin de kabul edilmeyişi üniversite
leri malî yönden de kısıtlamanın ve çalışmaz 
hale getirmenin en güzel örneklerini vermişler
dir. 

Memleketin içinde bulunduğu asayişsizliği 
giderecek ve dış tehlikeleri koruyacak Türk Or
dusunun bile, bugün ele alman imkânları, öde
nekleri ve yardımları o kadar kısıtlanmıştır ki, 
dört buçuk milyar liralık ödeneğin dört milyarı 
cari harcamalara verilmekte, bunun yarım mil
yonu ile Türk Ordusu silâhlandırılmaya çalışıl
maktadır. Türk Ordusunun da bu gerçek duru
munu dikkate aldığımız zaman memleket içinde 
ve memleket dışındaki huzursuzlukların bizi 
nereye götüreceğini tahmin edemiyoruz. Bu ba-
bakımdan.... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bağlayınız lüt
fen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

Bu bakımdan biz C. H. P. olarak böyle bir 
iktidarın, böyle bir programın, böyle bir tutu
mun karşısındayız. Çünkü, Demirerin tekrar se
çilmekle memleketin başının derde gireceğine 
inanıyoruz. Bu bakımdan kırmızı oy vermeyi 
millî bir görev sayıyoruz. (A. P. sıralarından, 
gülüşmeler) 

Yazarız, burada konuşmadığımızı yazarız. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Is-

parta Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı 
istirham edeceğim efendim. 

Muhterem senatörler, Sayın Öztürk'ün nut
kunun başlangıç tarafını dinlediniz. Namınıza 
hareket etmekte bulunan Riyasetin cevabını ve 
Sayın Öztürk'ün bu ikaza cevabını da dinledi
niz. Bu cevap, kendilerinin muhterem şahsiyeti 
ile tev'em düşmediği açıktır. Yalmz şu cevabı 
verirken kürsü heyecanı içinde bulunduklarını 
kabul ediyor ve bu hususu böylece geçiştiriyo
rum, 

Sayın Öztürk'ten ikinci ricam, Sayın Öz
türk'ün bundan böyle İçtüzük hükümlerine ria
yet etmesidir. İçtüzüğün 62 nci maddesinde 
şahsiyatla uğraşmak memnu okluğu halde, Sa
yın Öztürk; Hükümet programının müzakeresi 
esnasında Sayın Termen'e sataşmakla İçtüzüğe 
aykırı hareket etmiştir. Bundan böyle bu hare
ketini tekrar etmemesini kendisinden rica edi
yorum. 

Sayın Başbakan buyurunuz efendim. (Eaş-
bakan Süleyman Demirel, sürekli ve şiddetli 
«bravo» sesleri ve alkışlar arasında kürsüye 
çıktılar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; Hükümet prog
ramının müzakeresi dolayısiyle serd edilmiş bu
lunan tenkidlere, mütalâa ve mülâhazalara ce
vap vermek için huzurunuza geldiğim su anda 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyarak sözleri
me başlıyorum. 

Dün, Millet Meclisinde de ifade ettiğim gibi, 
1960 ile 1970 arasında Senatomuz ve Millet 
Meclisimiz bununla birlikte 7 aded program mü
zakeresi yapmıştır. 

1961 de Parlâmentonun yeniden açılmasını 
mütaakıp kurulan hükümetlerin her birisi 8 -10 
ay ömürlü olmuş ve 1965 seçimlerine, bizim de 
dâhil oduğumus, dördüncü Hükümetle gitmişiz-
dir. 

Cumhuriyet Senatomuzda 1965 ten 1969 se
çimlerine kadar yeni bir program müzakere ya
pılmamıştır. Çünkü, 1965 - 1969 devresinde 
Adalet Partisi siyasi iktidarı, siyasi istikrarı 
muhafazada basan göstermiştir. 

Her sene bütçe müzakereleri yapılmış, bu 
müzakereler esnasında da, Hükümet çeşitli 
tsnMdlere uğramıştır. 1965 - 1969 devresinde 

JEMS: .Parlâmentosu zamanının._ İremen. Jıemen. 
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% 60 mı murakabeye vermiştir. Millet Meclisin
de 81 aded gensoru, açılmış, Senatomuzda ve 
Millet Meclisinde sayısı yüzü aşan genel gö
rüşme, araştırma, soruşturma önergeleri mu
ameleye konmuştur. Bu itibarla, Adalet Partisi 
ısiyasi iktidarı, Yüce Meclisleri! denetiminden 
hiçbir şekilde şikâyetçi olmamış, Yüce Meclis
lerin denetimini daima demokrasinin işlemesi 
itin en mühim şart saymıştır. Bugün huzuru
nuzda 12 Ekim 1969 seçimlerinden sonra ikinci 
defa Hükümet kurmak, program okumak ve 
program müzakere etmek gibi bir durumda bu
lunuyoruz. Bu durumu çeşitli şekillerde anlıyan, 
çeşitli şekillerde izah edenler olmuştur. Daha 
doğrusu dün Millet Meclisinde bugün Senatoda 
muhalefet partilerine mensup değerli sözcüler 
veyahut muhalefet partileri dışındaki grup söz
cüleri Senatonun bünyesi içindeki sözcüler, da
ha doğrusu iktidar Partisi dışındaki sözcüler, 
şahısları adına konuşan sözcüler bu durumu 
istedikleri şekilde tefsir etmişlerdir. Daha doğ
rusu nasıl işlerine geliyorsa öyle tefsir etmiş
lerdir. Hâdise, Adalet Partisinin iç bünyesinden 
doğmuştur. Adalet Partisinin iç bünyesinden 
doğan bir hâdiseyi huzurunda münakaşa et-
r/jyeceğim. Adalet Partisinin yetkili kurulla
rının plâtformlarında münakaşa edilir, grupla
rında münakaşa edilir, kongrelerinde münakaşa 
edilir, büyük kongresinde münakaşa edilir. Şa
yet Adalet Partisinin iç bünyesinden doğan bir 
hâdiseyi topyekûn Meclisler olarak münakaşa 
etmeye kalkarsak, o zaman komşu, komşunun 
isine karışır, Parlâmento iyice huzursuzluğa 
gider. (Adalet Partisi sıralarından «bravo» ses
leri). 

Bu itibarla herkes kendi 'evinin içine bak
sın. Biz kendi evimizin içinde ne var, ne yok 
bunları biliyoruz. C. H. P. si içerisinde de bun
dan 2 sene evvel çeşitli gelişmeler oldu. Biz 
"bunları kürsülere getirmedik. Bir partinin iç 
bünyesinde meydana gelen değişiklikleri istis
mar konusu yapmayı kınamıyorum. Çünkü, 
Türkiye siyasi hayatında artık yadırgıyabilece-
ğımiz, kınayabileceğimiz bir şey kalmadı. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Benim izahım bu hâdisenin, yani huzurunuz
da, geçen 4 - 5 ay zarfında 2 nci defa program 
okumak, bu programın müzakeresinin yapıhna-
s:m izah etmek zaviy esindendir. O kadar yan

lış tefsirler yapılmıştır ki, bu tefsirlere bakar
sanız. Türkiye'nin dibinden bir zelzele ol
muş, Türkiye yıkılmıştır, o tefsirlere bakar
sanız, kütlede büyük çalkantılar olmuş, o çalkan
tılar bunu meydana getirmiştir. O tefsirlere ba
karsanız, zaten Adalet Partisinin içerisinde 
Hükümetten, Hükümeti teşkil eden şahıslardan, 
Hükümetin felsefesinden, programından mem
nun olmıyanlar vardır. Bu çalkantı ondan doğ
muştur. Bu çalkantının bu şekildeki münakaşa
larının hepsi yanlıştır. Nedir? Bunun münaka
şasını huzurunuzda yapmıyacağımı ifade et
lim. iç meselemizdir. Kendi plâtformlarımızda 
münakaşamızı yaparız. Kendi partimize ait bir 
meseledir. Onun içindir ki, meseleyi burada 
kesiyorum. Yalnız devam edeceğim nokta şu: 
Muhterem hatipler aslında bir Hükümet ten
kidi yapmaktan daha çok Demirel ten
kidi yaptılar ve tenkidi yaparken de bi
zim iç bünyemize sokulması mümkün - ken
dilerince, akılları sıra - birtakım huzur bo
zucu argümanları burada dile getirdiler. 
Bugün saat 10,30 dan beri yapılan bu 
müzakerelerde Hükümet programı tenkidine 
ait çok az şey bulursunuz. Ama, daha çok kısır 
politikanın, denenmiş; memlekette bir faydası 
görülmemiş, şahsiyete kaçan, karalama, çamur 
atma, kirletme, kahtı ricalin bütün yollarını 
açık tutan Bizanstan devraldığımız ve bir türlü 
vazgeçemediğimiz bir nevi politikanın icapla
rına uyuldu. G-önül isterdi ki, Türk Demokrasi
sine yeni gelenekler kazandırma, Türk Demok
rasisine Batı demokrasisinin uzun seneler için
de eriştiği doğru yolları ve doğru usulleri ka
zandırma mücadelemizde münakaşalar, fikre 
ve hizmete dayansın. Bizim Türk Demokrasisi-
î.in siyasi mücadelesini fikre ve hizmete geti
rebildiğiniz zaman Türk Demokrasisinin güç
lendiğini, kudretlendiğini görmüş olma gibi bir 
kıstasımız vardır. Bu heyülâ, bir dağdağa, 
bir mefhumlar kargaşalığı, bir her vasıtayı mu
bah görme taktiği içerisinde Türkiye'de politi
ka yapılagelmefktedir. 

Huzurunuzda şunu ifade edeyim: Bu çeşit 
münakaşalardan, bu çeşit siyasi mücadeleler
den, Türkiye'nin kısa zamanda kurtulmasını ne 
kadar temenni etsek de, görülüyor ve anlaşılı
yor ki, daha bir süre Türk Demokrasisi özledi
ğimiz seviyeye erişmekte zaman ihtiyacı için
dedir. 
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Aslında 20 senelik, çok partili hayata geç
tiğimizden bu yana 24 sene, 1950 den bu yana 
20 senelik bir demokrasinin geleneklerinin, 
birçok ıstıraplar çekilmeden, kazanılabileceği
ni farz etmek bir nevi merdiveni basamak, ba
samak çıkarak değil, birinci basamaktan sonun
cu basamağa sıçramak gibi gerçeğe uymıyan, re
alist olmıyan bir tutumu benimsemek olur. Bu iti
barla yapılan tenkidlerin, söylenen sözlerin do
zu, şekli ne olursa olsun, bunların hiçbirisin
den incinmediğimi, bunların hiçbirisinin bizi 
yıldırmıyacağını, memlekete hizmet yolunda 
bizi bezdirmiyeceğini huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Yüce Meclislerin güveni olursa milletimize 
hizmete devam ederiz. Bu, aşikâr bir şeydir. 
«Aşikârı niçin söylediniz?» derseniz, aşikâr 
olan o kadar çok şey söylendi ki, bütün bun
ların cevabını böylece bağlamak istedim. Ev
velâ, şuradan gireyim meseleye : Hükümet pro
gramı tenkidinde objektif ölçülere sahiboldu-
ğumuz kanaatinde değilim. Bu objektif ölçüler 
nelerdir? Bunlar zaman içinde gelişecektir. 
Parlâmentomuz bu objektif ölçüleri zaman için
de geliştirecek. Hizmet ve fikir plânında geliş
tirecek. işte elimizdeki imkânlar. Bunlar ile 
memleketin hangi dertleri halledilebilir? Bu 
dertleri halletmek için sağlam prensipler neler
dir? Bu prensipler, bu programlarda yer al
mış mıdır, almamış mıdır? Beğenilmiyen ne
dir? Neden beğenilmemektedir? Siz olsanız 
ne yaparsınız? Sadece memleketin ihtiyaçları
nı sayıp, dökmek kâfi değftdir, bunları nasıl 
zaman süresi içerisinde, hangi zaman süresi 
içerisinde meydana getirebilirsiniz? ihtiyaç, 
imkân dengesinin rakamlarla olmazsa bile, man
tık çerçevesi içerisindeki ölçülerine riayet ne
dir? Bunlarım program tenkidlerinde yer al
ması lâzım idi. 

Şimdi huzurunuzda programa yönelmiş ten-
kidlerd cevaplandırırken, bütün bunların ço
ğundan mahrumum. Onun içindir M, söyliyece-
ğim sözler, tahlil edebildiğim kadar, anlıyabil-
ıdiğim kadar, erişebildiğim kadar, elde edebil
diğim, îma şeklinde de olsa, veyahut da, direkt 
olarak yönelmiş tenkid şeklinde de olsa bun
lara cevap vermekten ibaret olacaktır. 

Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Bunu sa
yıp dökmek kâfi değil. Çünkü Türkiye'nin bu

günkü ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz, bunla
rın meydana gelişindeki tarihî seyri de biliyo
ruz. Türkiye'nin Batı Medeniyeti ile, Batı 
memleketlileri ile, Batıdaki buhran icabından 
sonra meydana gelen endüstrileşme ile, ilim 
ve fennin ileri gitmesi ile, şevki idarenin ileri 
gitmesi ile mesafesini bir hayli açtığını ve bu açı
ğın da senelerce evvel başladığını hepimiz biliyo
ruz. Bunun içindir ki, zaman faktörünü, imkân 
faktörünün kaynak faktörünü hiç kaale almadan 
Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını sayıp döküp, alın 
bunları halledin demenin aslında yerine geti
rilmesi mümkün olmıyan bir taahhüde bizi 
sokmaktan başka bir istikamette olamaz. Borç
lar Hukuku, mutlaka taahhüde giren taraflar
da bonafide arar ve ifası imkânsız taahhüdün 
de ondan sonra devamlılığını şart koşmaz. Bu 
itibarla ortaya konacak olan hususların bir 
ölçü içinde ifası mümkün olması lâzım. Bunun 
herkes için faydası vardır. Bizden evvel Hükü
met etmiş olanlar için de vardır, bizden sonra 
Hükümet edecek olanlar için de vardır. Çün
kü, bizden evvel Hükümet etmiş olanlar bu man
tık çerçevesi içinde kendilerini savunma im
kânlarını bulabilirler, bizden sonra Hükümet 
edecek olanlar da Türkiye'nin ağır yükü altın
da ezilme gibi bir insan gücünün dışındaki fi
zikî faktörün altına girmeden mantık ölçüleri 
içinde hareket etme imkânlarını bulurlar. 

Muhterem senatörler, bir hususu açıklığa 
kavuşturmakta fayda görüyorum. Hükümet 
düşmüş müdür, istifaya mecbur mu olmuştur, 
istifa mı etmiştir, çekilmiş midir? Buna dair 
birçok kelimeler söylendi, birçok mütalâalar 
yürütüldü. Düşme tâbiri, umumiyet itibariyle, 
pek sevimli bir tâbir değildir. Bizim için değil. 
Eğer sevimsizlik tâbiri olduğu için kullanılı
yorsa biz buna aldırmayız. Herkes istediği şe
kilde kullansın. Ama bir gerçeği tesbit edelim. 

Türkiye'de, bütçenin tümünden fasıllara ge
çilmesi esnasında şayet oylama fasıllara geçil
memesi şeklinde meydana çıkarsa ne olur? Hu
kukî bakımdan bunu inceliyen hiçbir hatip 
çıkmadı. Aslında bu yolu da biz açtık. 1965 
senesinin bütçesinde bu yolu biz açtık. Açtı
ğımızdan dolayı da pişman değiliz. Sadece ge
lin bunun hukukî mânasını bulalım da tenkid
lerin veya mütalâaların bir istikametini tâyin 
etmekte kolaylık olsun. Anayasanın 94 ncü 
maddesi Bütçe1 Kanununun müzakeresini özel 
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bir hükme bağlamıştır. Anayasanın diğer 
maddeleri ile tâyin edilmiş bulunan, kanunların 
müzakere usulünden farklı bir usule bağlanmış
tır. Bütçenin tümünden fasıllarına geçileme-
mesi, aslında Hükümetin hukukan çekilmesini 
gerektirmez. Çünkü, Hükümetin hangi halde 
çekileceği Anayasada ayrıca tasrih edilmiştir. 
Anayasanın 89 ve 104 ncü maddelerinin dışında, 
Hükümetin gayet tabii kendi inisiyatifi ile çe
kilmesi hariç, bir çekilme yolu mevcut değildir. 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre Millet 
Meclisinde bir gensoru getirilir, bu gensoru da 
226 kırmızı oy kullanılır, Hükümetin istifa edip 
etmemek gibi ihtiyar edeceği bir yol yoktur, 
226 güvensizlik oyu ile Hükümet düşmüştür. 

104 ncü madde gereğince de, Hükümet güven 
isteminde bulunur, bu güven isteminde Hükümet 
226 beyaz oy bulmaya mecbur değildir. Eğer 
226 kırmızı oyu siyasi iktidarın karşısındaki 
partiler bulursa güvensizlik istemi yerine gelir 
ve Hükümet düşer. Birisinde Meclis düşürür 
Hükümeti, öbüründe Hükümet ister, yine Mec
lis düşürür. Birisinde Hükümetin ihtiyarı mev-
zuubahis değildir, öbüründe Hükümetin talebi 
mevzuubahistir. Bunun dışında Hükümetin po
litikasını yürütmekte müşkülâta uğrar, istifa 
eder. 

Muhterem senatörler, burada meydana gelen 
hâdise nevi şahsına münhasır bir hâdisedir. Tak
dir buyurursanız İd, böyle bir hâdise Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana, tek 
partili bir bünye içinde zaten mevzuubahsolamaz-
dı; ama, çok partili devreye geçtiğimizden bu 
yana varidolmamıştır. Yani siyasi iktidarın 
karşısındaki partiler bir araya gelir, sayılan 
siyasi iktidardan zaten fazla olamaz. Fazla ol
salar siyasi iktidar olmaz orta yerde. Ama, 
buna siyasi iktidarın içinden de bir grup millet
vekilinin inzimam etmiş olması ile, gayet ta
biî ki, hiç olmamış bir hâdise meydana çıkar. 
Adalet Partisi Hükümetini muhalefet düşürmüş 
değildir. Adalet Partisi Hükümetini muhalefet 
istifaya mecbur edebilmiş değildir. Onun için
dir ki hiç kimse kendine, bir pay çıkarmasın. 
Biz, kendi kendimize ettik. Bu itibarla hemen 
burada, ben gayet gerçekçiyim beyler, hemen 
buradan «neden aynı programla geldiniz» ne
den aynı kabine ile geldiniz.» sorusuna geçece
ğim. 

Muhterem senatörler, Adalet Partisi siyasi 

iktidarı, yarın sabah kalkınca aklına ne gelir
se onu bir kâğıdın üstüne yazıp Meclislere geti
recek kadar bir sorumsuzluğun içinde değildir. 
Adalet Partisi siyasi iktidarı bağlıdır. Ne ile 
bağlıdır? 1969 seçim beyannamesi ile. Hükü
met ne olursa olsun, kim olursa olsun, 
1969 seçim beyannamesi ile Adalet Par
tisi iktidarı bağlıdır. Başkan ne ile bağ
lıdır? Bu beyannameye dayanan, bundan 
evvel ki Hükümetin programı ile. Henüz üze
rinden 102 gün geçmiş, onunla da bağlı. Başka 
nelerle bağlı? Değişiklik yapmadıkça, kendi 
siyasi damgasını taşıyan, kendi tarafından, 
kendi siyasi iktidarı tarafından hazırlanmış ikin
ci Beş Yıllık Plânla bağlıdır. Binaenaleyh hu
zurunuza 24 sayfalık bir programla gelirken bu 
programın bir icmal olduğunu esasen bundan 
dört ay evvel 70 küsur sayfalık seçim beyanna
mesine dayanan bir programın Meclislerde mü
zakere edildiğini ifade ettikten başka bu prog
ramımızın başında seçim beyannamemizin, ikin
ci Beş Yıllık Plânın bundan evvelki Hükümet 
programının, bu programın tamamlayıcı unsur
ları olduklarını kabul ve ifade ederek geldik. 
Binaenaleyh bir hatibin «24 sayfalık bir prog
ramla buraya geldiniz» deyişinde haklılık yok
tur. Ya kendileri programı dinlememiştir, ya 
okunmamıştır. Çünkü, programın başında bu
nu söylüyoruz. Diyoruz ki, «bu itibarla şimdi 
huzurunuzda sunmakta olduğum yeni program, 
- birinci sayfa, birine? metnin yansı - 11 Ka
sım -969 tarihli Yüksek Meclisin güven oyu ile 
tasvip buyuralan programı ile seçim beyanna
memiz ve ikinci Beş Yıllık Plânla beraberce mü
talâa olunmalıdır.» Bu itibarla tenkidlerinizi 
sadece bu programa münhasır bırakmak gibi 
bir durum orta yerde yoktu. Ve fakat bundan 
üç ay evvel, dört ay evvel yapmış bulunduğunuz 
tenkidleri, gayet tabiî ki, istediğiniz şekilde ay
nen tekrarlamakta serbest idiniz. Ve ona ben
zer de oldu netice. 

Şimdi «program farklı bir şey getirmiyor» 
tenkidi yapıldı. Program farklı bir şey getirse 
o zaman tenkid lâzım. Çünkü, henüz üç ay 
evvel, dört ay evvel güven oyu almış bir Hükü
met 12 Ekim 1969 un üzerinden 4,5 - 5 ay geç
miş ve ona bir seçim beyannamesi koymuş si
yasi parti, gayet tabu ki, bütün bunlan yok far-
zedip, karşınıza yeni bir programla gelmesi 
mümkün değildi. Onun içindir ki, huzurunuza 
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12 Ekim 1969 seçim beyannamemize dayanan 
bir hükümet programının özetiyle gelmemizin 
sebebi, sözlerimize olan sadakatimizin, millete 
verdiğimiz söze olan sadakatin eseridir. Bu yön
den yana gedecek tenkidlerde haklılık, sekil ba
kımındandır, ama çok mühim bir şekil meselesi
dir. Haklılığı olduğu kanaatinde değilim. Neden 
hükümet istifa etmiştir? Hükümet bütçesinin 
tümünden fasıllarına geçilememesi halinde par
tinin yetkili organları meseleyi düşünmüş, Hü
kümet meseleyi düşünmüş, siyasi istismarları or
tadan kaldırmak için istifa etmiştir. Bu, bir gü
vensizlik meselesi de değildir. Hükümet bir ka
nunu geçiremediği takdirde veya geri almak 
mecburiyetinde kaldığı takdirde bunu ya gü
vensizlik meselesi telâkki eder, yahut etmez. 
Bütçe gerçi diğer kanunlardan farklıdır, ama 
netice itibariyle Anayasanın aramadığı şartı 
Meclislerin veya Hükümetin araması gibi bir 
'durum mevzuubahsolamaz. Hükümet ve parti
nin yetkili kurulları, organları bir siyasi haysi
yet meselesi yapmış ve istifa etmeyi memleket 
menfaatlanna daha uygun bulmuştur. Onun 
içindir ki, huzurunuzda gensoruyla düşmüş, 104 
ncü maddeye göre güvensizlik oyu alamamış, bu 
sebepten dolayı düşürülmüş bir Hükümet mev
cut değil. İstifa etmiş bir Hükümet yeniden ku
rulmuş olarak karşınızda bulunmaktadır. İstifa 
etmiş olmayı demokratik proseye, demokratik 
teamüle uygun bulan zihniyetin, aynı prog
ramla, aynı kabineyle güven oyu için gedmiş ol
mayı da demokratik teamüle uygun bulması 
lâzımdır. Çünkü, huzurunuza işte biz buyuz. 
Oturduğumuz yerden kalkmayız, diye gelmiyo
ruz ki, güven oyu verirseniz, vazifeye devam 
edeceğiz, diye geliyoruz. Binaenaleyh Oüven 
Partisi Sayın Sözcüsünün ifade ettiği husus, ya
ni istifa etmiş olmanın demokratik teamüle uy
gunluğu, fakat aynı kadro ile, aynı programla 
gelmiş olmanın demokratik teamüle uygunsuz
luğu fikrine iştirak etmeye imkân yoktur. 

Meclislerle zıtlaşma meselesine gelince; muh
terem senatörler, Meclislerle zıtlaşma mevzuu-
bahis değildir. Nedenini söyliyeyim; Millet Mec
lisinde bu akıbete uğnyan bütçe Yüce Senatoda 
96 ya karşı 54 reyle kabul olunmuştur. Yani 
Yüce Senatonuz 96 ya karşı 54 reyle bütçeyi ka
bul etti. (54 e karşı sesleri) Evet, tabiî kabul 
etti deyince, kabul sayısının yüksek olacağı 
.aşikâr. Özür dilerim, sürçülisandır. Yani 06-

«evet», 54 «hayır» a karşı kabul etti. Binaen
aleyh Yüce Senatonun ne bütçeye, ne de Hükü
mete bir güvensizliği mevzuübahis değil. Aynı 
bütçe, daha doğrusu aynı program; - program 
da şu anda hatırlamıyorum, zannediyorum 99, 
98 civarındadır - 99, 98 gibi bir sayı ile yani 10 
a karşı 70 civarında bir sayı ile Hükümet prog
ramı kabul edilmiştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Oylanmadı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Doğrudur. Hükümet programı oy
lanmaz. Benim hafızamda kalan geçen senenin 
bütçesi. Bu senenin bütçesi bundan bir ay ev
vel - kırmızı rey vereceğiz diyen hatiplerin ha
tasını bende yaptım - Bu senenin bütçesi 54 e 
karşı 96 reyle kabul olunmuştur. Hatırımda kal
dığına göre, 96 sı doğrudur. Sizinle niçin zıtla-
şalım? Hükümetin değişmemiş olması, Senatoy
la bir zıtlaşma mânasına gelmez. Millet Mecli
siyle zıtlaşmış mıyız? Hayır. Neden zıtlaşmamı-
şız onu da ifade edeyim. Bizi istifa etmek duru
muna sokan oy topluluğuna baktığınız takdirde 
bu oy topluluğunun içerisinde muhalefet oyları 
mecmuuna Adalet Partisinden hatırı sayılır bir 
ekleme var. Biz, farzediniz ki, böyle bir prog
ramla gelmedik, farzediniz ki, değişik bir kabi
neyle geldik. Millet Meclisinde muhalefet parti
leri acaba bize beyaz oy mu verecekti? Neden 
zıtlaşmış oluyoruz öyleyse? Muhalefet partileri 
mi bizi çekilmeye mecbur etmiş? Neye zıtlaşıyo-
ruz Meclislerle? Bizim kendi iç meselemizi Mec
lislerle zıtlaşma haline getiren bir düşünceyi ka
bul etmek imkânı yoktur. Bu itibarla o istika
mette yöneltilen tenkidlerin de sadece kendi içi-
içine, kendi istikametine, kendi hedefine yönel
miş, kendi maksadına matuf tenkidler olduğu
nu kabul etmekten başka çare mevcut değildir. 

Muhterem senatörler, huzurunuzda bir ko
nunun daha münakaşasını yapmak istiyorum. 
Bu konu da şudur: 

Bugün burada söylenen şeylerin ço
ğu hemen hemen hepsi seçim meydan
larından söylenmiştir, radyolarda da söylen
miştir. Bundan evvelki Hükümet programının 
tenkidinde de söylenmiştir. Bütçenin tümü üze
rinde yapılan tenkidlerde de söylenmiştir. Hat
tâ geçen sene de söylenmiştir, ondan evvelki 
sene de söylenmiştir. Bununla yeni bir şey ge-
tirnıiyorsunu^ yeni bir şey söylemiyorsunuz, 
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münakaşasına girmek istemiyorum, bunlar söy
lendi. G-elmek istediğim nokta, seçim kavşağı
nın mânidarlığı noktasıdır. Bizi seçim meydan
larında ve radyolarda 10 dakika A. P, 70 da
kika 7 aded muhalefet partisi şeklinde Devlet 
radyosunun verdiği imkânlarla hangi siyasi par
ti methettik? Kim methetti? Her biri
niz zemmettiniz. Zemmettiniz, zemmettiniz 
diye size gücenecek değiliz. Vazifeniz-
di. Methetmenizi de beklemek ve iste
mek gibi bir hakkımız da yoktur. Ama, 
70 dakika zemmettiniz, 10 dakika cevap verdik. 
Ne dediniz? A- P- iktidarı memleketi batağa 
götürdü, memleketin ekonomisini bozdu. A. P. 
iktidarı şunu iyi yapmadı, bunu iyi yapmadı, 
bunu iyi yapmadı... Bunları söyledikten son
ra da çok kere kendiniz iktidara gelirseniz ne 
yapacağınızı da sarahaten ifade etmediniz. Dü
zen değiştireceğiz dediniz, hapishaneleri boşal
tacağız dediniz, kredileri affedeceğiz, muhtar
lara maaş bağlıyacağız dediniz. Şimdi bunları 
niçin söylüyorum? Kendinizi methetmek. A. 
P. ni zemmetmek için bugün burada söylediği
niz şeylerin mislini yurdun en ücra köşelerine 
ulaşacak şekilde söylediniz. Türk demokrasisi
nin, bu kadar açık ve muhalefete bu kadar ge
niş imkânlar bahşeden durumundan lâyikiyle 
faydalandınız. Başka memleketlerde Devlet rad
yosunda; siyasi partiler, Parlâmentoda sahi-
baldukları sandalye nisbetmde, konuşurlar. 
Mendes Frans sadece 4 dakika radyoda konuş
mak imkânını bulmuştur. Türkiye radyoların
da Parlâmentonun % 60 mı teşkil eden A. P. 
10 dakika, Parlâmentonun % 40 mı teşkil eden 
7 aded muhalefet partisi, iki cem değildir, 70 
dakika konuşma imkânım buldular. Bakınız ya
ni, biz 1969 seçimlerine hepinize avajıs vererek 
girdik. Şimdi gelmek istediğim şey şu: Seçim 
kazanmış olmanm ne mânası vardır? Seçim 
kazanmış olmak sizin iddialarınızın yanlış, bi
zim iddialarımızın doğru olduğunu meydana 
kor mu, koymaz mı? Onun münakaşasını yapa
cağım,. 

Seçim kazanmış olmak, sizin söylediğiniz 
rakamların yanlış, bizim söylediğimiz rakamla
rın doğru olduğunu meydana kor mu, koymaz 
mı? Onun münakaşasını yapacağım. Teker te
ker iddiaların doğuruluğu veya yanlışlığı, re
ferandumdan geçer gibi geçmez. Ama, ister id

dialar koyunuz, ister rakamlar koyunuz, ister
seniz vaitler koyunuz... Bunların mecmuu ile 
bir intiba yaratmak istiyorsunuz. Ne intihamı 
yaratmak istiyorsunuz? Millete, her halde ista
tistik merakı içerisinde olduğu için, istatistik 
bilgisi vermeye çalışmıyorsunuz. Yahut dediko
du merakı içinde olduğu için dedikodu verme
ye çalışmıyorsunuz. Yahut, Devleti idare eden
leri çekiştirme merakı içinde olduğu için o çe
kiştirmeyi vermeye çalışmıyorsunuz. Vermeye 
çalıştığınız şey, umumi intihadır. Yani, A. P. 
nden biz daha iyiyiz, biz daha iyiyiz, millete 
biz daha iyi hizmet ederiz, intihaldir. Bizim 
millete vermeye çalıştığımız intiba ise, biz sizin 
karşınıza çıkanların hepsinden daha iyi hizmet 
ederiz. Bunu bilfiil ispat da etmişizdir. Bunu 
demişizdir. Şimdi, burada milletin hakemliği 
başlar. Şayet bu intihalardan doğan bir hakem
liği kabul etmiyor iseniz^ Türk demokrasisine 
inançsızlık mevcuttur. Yani, efendim ben demi
şim ki, geçen seneki ihracat 539 milyon dolar 
oldu, siz demişsiniz ki hayır 541 oldu. Seçimi 
kazanınca 539 mu doğru, 541 mi doğru müna
kaşası yapılmaz. Doğrusu hangisi ise odur, bu 
rakamların heyeti mecmuasının, icraatın heyeti 
mecmuasının, ortaya konan hizmetler huzmesi
nin heyeti mecmuasının yarattığı, intibaın, bi
zim koyduğumuz intibaın doğruluğu, bize olan 
inancın doğruluğu meydana çıkar. 

Şimdi, eğer milletin huzuruna çıkıp bu ha
kemliğe müracaat etmenin hiçbir mânidarlı
ğı yoksa 21 gün propaganda, şu kadar gün şu, 
bu kadar gün bu Türkiye'nin her tarafmda mi
tingler, kahveler, salonlar, radyolar... O zaman 
bütün bunlara lüzum yok. Onun içindir ki, ben 
diyorum ki, şimdi bizi kötülemek için ortaya 
koyduğunuz her şeyi söylediniz, her şeyi söyle
diniz, bundan daha ilerisini de söylediniz, köşe 
bucak söylediniz. Kötü Hükümet imajı vermek, 
kötü iktidar imajı vermek için her şeyi yaptı
nız ve bunun üzerinden henüz 4 - 4,5 ay geçti, 
millet 4 - 4 , 5 ay önce bizi seçti. Bu 4 - 4,5 ay 
içinde de bir şey değişmedi. Bu itibarla bugün 
Hükümet neden istifaye mecbur edilmiştir şek
lînde ortaya koyduğunuz şeyler aslında bun
dan 4-4 ,5 ay evvel ortaya koyduğunuz şeyler
dir. Şayet onlar doğru ise milletin kararı yan
lıştır, milletin kararı yanlış olamıyacağma gö
re bunlarla yaratmak istediğiniz kötü iktidar ve 
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kötü Hükümet imajı yanlıştır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem senatörler, burada cereyan etmiş 
olan müzakereler dün Bîillet Meclisinde cereyan 
etmiş olan müzakerelerin bir nevi devamı veya 
bir nevi tekrarı şeklinde oldu. Bunu da yadır
gamıyorum. Ama, işaret etmek istiyorum. Bu 
konuya geçmeden evvel Anayasanın 94 ncü 
maddesine tekrar döneceğim, ümidediyorum ki, 
Anayasanın 94 ncü maddesine, daha evvel de 
söyledim, müessir bir Parlâmento için yeni bir 
şekil bulmaya, Parlâmentomuz bir mesai sarf 
etmek durumundadır. 

Bizi tenkid eden değerli sözcülerin söyledik
leri şeylerle bizim aramızda derin fikir farkları 
vardır, olacaktır da eğer fikir farklarımız ol
masa burada cenahlar olmaz, partiler olmaz 
bu fikir farkları olacaktır demokrasinin kökü 
burada. Onun içindir ki, birbirimizi sizin fikir
leriniz bize uymuyor, bizimkiler size uymuyor 
diye tenkid etmeye lüzum yok, gayet tabiî uy-
mıyacaktır, siz düzen değişikliği diyeceksiniz, 
biz ıslahatçılık diyeceğiz, siz ortanın solu diye
ceksiniz, uzun zamandır da demiyorsunuz. (A. 
P. sıralarından, alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bekle
diniz,. hayır dememizi, ama demedik. (Sol elini 
kaldırarak) Elime bak, elime, ortanın solunda-
yız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN" DEMİREL (De
vamla) — Mesele yok, ben sizin heyecanınızı 
ölçtüm böylece. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

Siz diyeceksiniz, «Toprak işleyenin» biz di
yeceğiz, «Hayır, toprak tapusu olanın» (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Toprağı işle
tene tapu vereceğiz. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Başkanve-
kili, Anayasayı çiğniyorsunuz. 

HALİL GORAL (Aydın) — Biz vergi dağı
lımında eşitlik, diyoruz. Siz ne yapacaksınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben, bu konuşmayı yapacağım, beni 
nekadar tahrik etmeye çalışsanız, mümkün de
ğil, oraya da geleceğim, ister dinleyin, ister din
lemeyin, ben bu konuşmayı yapacağım. Siz di
yeceksiniz ki, işgalle boykot aynıdır, biz hayır 
aynı değildir, diyeceğiz &= l û a y sonr&Jıayır 

öyle demedik diyeceksiniz. Şimdi, mühim iolan 
mesele şudur sizinle bizim ayrı fikirlerimiz ola
cak, diğer siyasi bir parti ile de ayrı fikirleri
miz olacak, siyasi partiler ayrı siyasi fikirlerin 
içinde olacak ama tenkidler yapılırken kendi 
programınızı alıp bizi bu ıprogramı niye tat
bik etmiyorsunuz diye zorlamaya hakkınız ol-
mıyacak, ben buraya gelmek istiyordum. Ten
kidler, 'biz programlarımızda ne demişiz, ne yap
mışız onun üzerinden olacak siz olsaydınız ne 
yapardınız onun üzerinden olacak. Böylece zan
nediyorum ki, bu münakaşaları dağınıklıktan, bu 
münakaşaları yan istikametlere kaymaktan kur
tarır, faydalı bir fikir forumu içerisine sokmak 
imkânını buluruz benim temennim budur, zan
nediyorum ki, bu temennim ile Türk demokra
sisinin, güçlenmesine, gelişmesine hizmeti en 
başta vazife edinmiş bulunan partimin siyasi 
felsefesini ifade etmiş oluyorum. 

Bugün gördüğüm tenkidler içerisinde bir 
hususa daha temas edeceğim; burada seçimi ka
zanmanın mânası nedir? Yani seçimi kazanma
mış olan parti halkı nasıl görür, kazanan, halkı 
aldatmıştır da ondan mı kazanmıştır, şeklinde 
görür, halk uyuyor da, halka birtakım uyku
suna hoş gelen şeyler verilir, ondan dolayı mı 
seçim kazanılır, yoksa halkın dertlerine, ıstırap
larına eğilebilme hünerini göstermiş, halkın 
içinden gelmiş, halkın tâ kendisi olmuş, o ka
dar kendisi ki, evindeki çocuğu gibi, bahçesin
deki ağacı gibi tarlasındaki ekini gibi dükka
nındaki aleti gibi, örsü gibi, çekici gibi, körüğü 
gibi, plânyası gibi, tezgahı gibi halkın benim 
özüm diyebileceği bir ruhu halka verebilmek 
ve halkın dertlerine tercüman olmakla mı seçim 
kazanılır, yoksa onu aldatmayla mı seçim ka
zanılır? (A. P. sıralarından alkışlar) Bu mese
leyi Türk Parlâmentosu halletmeye mecburdur, 
biraz sonra tahlil edeceğim, bugün bu kürsüde 
yapılmış münakaşalar var. Seçim kazanamadı
ğınız takdirde dönüp halka, câhildir bu, seçme
sini bilmez ki, diyor iseniz bu Parlâmentonun 
çatı altında durmak, zannediyorum ki, zait 
bir iştir. 

HALİL GORAL (Aydın) — Olmıyan şeyi 
niye söylüyorsunuz. Öyle diyen var mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Var, var şimdi geleceğim, beyefen
diler, müsaade buyurun, sizin de söz hakkınız 
var, çıkar konuşursunuz. 
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Seçim kavşağının bir mânidarlığı vardır, se
çim bir sonbahar yağmuru gibi ağaçların üze
rindeki bütün tozları temizler, yolları temizler, 
herkes çıkar milletin önünde arzı endam eder, 
boynunun ölçüsünü alır, gelir ve milletin tevec
cühüne mazhar olmuş olanlar iktidar olur. 
Sadece Millet Meclisinde iktidar olmak kâ
fi değildir, çift Meclisli sistemde her iki 
Mecliste de iktidar olmak şarttır, mües
sir bir Parlâmento için. Secim kavşağın
da milletin çoğunluğunun, kötü kimseler
den müteşekkil bir siyasi heyeti iktidara ge
tireceğini farzetmek demokrasiye inançsızlık
tır, oyunun kaidelerini koyalım ve doğru koya
lım, seçim kavşağının mânidarlığı budur ve ni
hayet memleket buhranlara gider, memleketin 
meseleleri çözülemez hal alır, Parlâmentosu 
memleketin meselelerinin içinden çıkamaz du
ruma düşerse o zaman yine millete rücu edilir. 
Millete rücu etmenin iki you vardır; bu yollar
dan birisi, bizim sistemimizde mevcut, seçim, 
diğeri referandum; bizim sistemimizde mevcut 
değil. Aslında Â. P. si 1969 beyannamesine bu 
her türlü buhranın hal çaresi olarak referandu
mu koymuştu, eğer diğer siyasi partiler bizimle 
birlesirlerse, bugün için bizim Anayasa tadili 
yapacak gücümüz yoktur, mutlaka son hakem 
olan milletten herşeyi aldığımız takdirde Tür
kiye'nin hiçbir buhrana gitmesi mevzuubahis 
olamaz (A. P. sıralarından, alkışlar). 

Birtakım konuşmalara şahidolduk, «efen
dim, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, 
şöyle olmazsa ne olur, böyle olmazsa ne olur, 
eğer bunlar olmazsa ihtilâl olur» diyecek kadar 
bu kürsülerden konuşmalar oldu. Bu, Parlamen
toya inançsızlıktır. İhtilâlin açtığı yaralar, ge
tirdiği zararlar, daha doğrusu, getirdiği iyilik
ler götürdüğünden çok daha azdır. Binaena
leyh, hiç olmazsa ihtilâl olur, demek, aslında 
bir şahsi buhran içinde bulunmak demektir. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar ve C. 
H. P. sıralarından «Af Kanununda bole diyor
dunuz» sesleri ile A. P. sıralarından «Dinleme
yi öğren, sus bey, çirkef, sus lan» sesleri.) 

Ben, gayrisiyasi bir konuşma yapmıya çalı
şıyorum, mütalâalarımın bu kısmında. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından mahiyeti anlaşıimıyan 
müdahaleler.) Mütalâalarımın bu kısmında 
gayrisiyasi bir konuşma yapıyorum ve Parlâ
mentonun tümünü müdafaa ediyorum. 

Siyasi partiler, kendi varlıklarını demokra
siye borçlu olan siyasi partiler, eğer iktidar ol
mak ateşi ile yanıyorlarsa bir gün iktidar olma 
imkânını Parlâmentonun devamında bulurlar. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Onun için
dir ki, artık şu olmazsa, şu olmazsa, şu olmazsa 
ihtilâl olur, gibi düşüncelerden sıyrılmak lâzım
dır. Sıyrılmak lâzımdır, çünkü, ya demokrasiye 
inanmak lâzımdır. Demokrasiye inandığımız 
müddetçe bu çatının hep beraber savunmasını 
yapmamız lâzımdır. Bu müessesenin hep bera
ber savunmasını yapmamız lâzımdır. Ya inan
mıyorsak, o zaman burada oturup da demokra
si havariliği yapmanın mânası yoktur. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Muhterem senatörler, milletin önüne çıkmı
şız, % 46,5 rey biz almışız, % 27 küsur rey C. H. 
P. si almış; % 27,9 veya % 27,6 (C. H. P. sıra
larından müdahaleler ve «olsun, bize yeter» ses
leri.) Diğer partiler ne almış? Takriben % 5 rey 
müstakiller almış, böylece gelmişiz. 

Yine bâzı mülâhazalar serd edildi, % 46,5, 
% 50 ve saire üzerinde. Oraya temas etmek isti
yorum. 

Muhterem senatörler, Birleşik Amerika'da 
yapılan Cumhurbaşkanlığı son seçiminde seçilen 
Cumhurbaşkanının aldığı rey % 43,3 tür, 2 nci 
namzedin aldığı rey % 42,2 dir, 3 ncü namzet 
Vallence'nin aldığı rey % 15 tir. Esasen 2 parti 
seçime girerse birisinin % 50 den aşağıya ala
cağı, birisinin % 50 den yukarı alacağı bir ma
tematik icabıdır. 3 parti girerse, birisinin % 50 
den yukarı alacağı zarureti yoktur. 4 parti gi
rerse birinin % 50 den yukarı, diğer 3 nün mec-
muunun % 50 den aşağı alacağı diye bir zaru
ret yoktur. Çünkü, o 3 ü gayrikabili cemdir, 
toplanabilen şeyler değildir. 

Netice itibariyle, ekseriyet; ikiden fazla par
tinin seçime girmesi halinde en yüksek reyle ve 
onun tâyin ettiği sandalye ile tâyin edilir. Dün
yanın her tarafındaki usul budur. (A. P. sırala
rından «ders ver, ders» sesleri) Onun içindir ki, 
«% 50 den aşağı rey aldınız» diye kanunların 
koymadığı, Anayasanın koymadığı kaideleri 
hergün sabahleyin koyarak vatandaşın kafasını 
karıştırmıyalım. Eğer, böyle bir kaide kona
caksa her hangi bir parti % 50 den aşağı rey 
alırsa Türkiye'de iktidar olamazsa bunu kanun
lara koyalım. % 50 den aşağı aldığı zaman ye
ni bir seçime gidelim, çıkmadığı zaman bir tur 
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daha gidelim. Hem bu kaideleri koymayın, hem 
mevcudolmıyan kaidelere bizi uydurmaya çalı
ğın bunlar, doğrusunu isterseniz, insafla kabili 
telif ışeyler değil, insafla kabili telif şey, sadece 
bundan ibaret değil, pekçdk insafla kabili telif 
olmıyan şey var. 

FERİD MELEN (Van) — Bu takdirde seçi
mi refarandum saymayın, Sayın Başbakanım, 
bu anlayışa göre. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Güven Partisini 
de kaydedelim mi efendim, söz sırasına? 

FERİD MELEN (Van) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamda) — Muhterem senatörler, burada yapılan 
müzakereler program müzakeresi olmadı. Demi-
rel ve mazi müzakeresi oldu. Halbuki, program 
müzakeresi, istikbâl müzakeresidir. Yani, eği
timde rasyonalizasyon yapacağız, diyoruz; ta
rımda rasyonalizasyon yapacağız, diyoruz, Dev
let idaresinde rasyonalizasyon yapacağız, diyo
ruz, Türk köylüsüne şu hizmetleri götüreceğiz, 
Türk esnafına şu hizmetleri götüreceğiz, diyo-
IUZ; iktisadi politikamız şu olacak, malî politi
kamız şöyle olacak, diyoruz. Bütün bunları, ba
lıkçı köyünden, orman köyüne kadar hepsini 
yazıyoruz. Bunlar bırakıldı, geçen 5 sene zar
fında ne kadar başarısız olduğumuz bu kürsü
lerden ifade edildi. Halbuki, ne kadar başarılı 
olduğumuzu millet tâyin etti. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri). Biz ifade ettik kürsülerden, 
1965 - 1969 arasında 1965 Türkiye'sine yeni bir 
Türkiye ilâve ettik, birçok sahalarda. Hiç kim
se çıkıp bunun aksini ispatlamadı. Aksi hakkın
da konuşamadı bile. Yine söylüyoruıbğ 1965 Tür
kiye'sine, geçen 4 senelik A. P. iktidarı zarfın
da, yeni bir Türkiye ilâve edilmiştir. (A. P. sı
ralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) Herşey 
halloldu, bitti mi? Milletin hiç bir derdi kal
madı mı? Hayır. Onu da söyledik. Radyolar
da söyledik, meydanlarda söyledik. Milletin daha 
pekçok derdi var, ama bu kadarını yapan, daha 
çoğunu da yapar intibaını ve kanaatini milleti
mize verdik. 

«Efendim, 500 000 reyiniz düşmüş» Şimdi 
ona da oevap vereceğim. % 64,5 civarında bir 
iştirak olmuş. Her iştirakte ayrı bir rey oranı, 
her iştirakte ayrı bir rey sayısı teessüs eder. 

] Bu iştirak daha yüksek olsaydı belki de rey 
nispetimiz daha yüksek, rey sayımız daha yük
sek olurdu yahut, da olmazdı. Ama, bu ihtimal
dir, matematik ihtimaldir. 

Muhterem senatörler, biz iktidarız, bizim 
karşımıza tesir sahaları olduğunu kimsenin in
kâr edeımiyeceği 7 tane siyasi parti çıkmıştır. 
iktidarız, aşınma payım da kabul edeceksiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Avantajını da ka
bul edin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) .— Bugün iktidarın avantajı yok, 1946 
rîu vardı. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve 
sürekli alkışlar.) 

HALİL GORAL (Aydın) — Milyonlarca kre
di dağıtılmıyordu. 

BAŞKAN — Sayın Goral, Sayın C. H. P. 
Grupu adına söz talebedilmiştir, 'konuşulacaktır, 
cevap verilecektir. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Sayın senatörler, müzakereleri sükûnetHe ta-
kibedelim, efendim. Sayın Başbakan.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — iktidarın yıpranma payını kabul ede
ceksiniz. iktidarda birçok ümitler arayacaktır, 
vatandaş. İmkânlar, bir kısmını yerine getirme
ye, bir kısmını yerine getirmemeye bizi zorlıya-
caktır. İktidar olmak güçtür, ümidetmediğiniz 
birtakım hoş olmıyan hâdiselerle karşılaşacak
sınız. Hasattan tutunuz da, çeşitli âfetlere kadar 
iktidar üzerinde tesirler vardır. Çünkü, vatan-
oaş başının ağrımasını iktidardan bilecektir, 
ona çareyi iktidardan bekliyecektir. Türkiye 
gibi 624 sene «çok yaşa padişahım» diye idare 
edilmiş bir memlekette otoriteden beklenen şey, 
Hükümeten beklenen şey başka memleketlerin-
kinden çok farklıdır. Bunu yadırgamıyorum, 
hen.Ama, iktidarın yıpranma payını koyacak
sınız. çeşitli sebeplerden dolayı bîz % 46,5 a 
indik, biz iktidarız. Ama siz niye 1961 se
limlerinde % 38, 1965 seçimlerinde % 28,9; 
1969 seçimlerinde % 27,9 indinize. Eriyen siz
siniz, siz eriyorsunuz. Hadi, iktidardan mem
nun olmadığı için, iktidardan birtakım şey
leri bekl'iyecek vatandaş. Muhalefet olarak Büz
den de memnun değil vatandaş. (A. P. sıra
larından alkışlar, «ibravo» sesleri.) Ve [bugün 
Türk demokrasisinin büyük sıkıntısı vatan
daşın bir alternatif 'bulmaktaki güçlüğüdür. 
Gayet açık söylüyorum, gayet açık, mahke-
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me kadıya mülk değildir. Adalet Partisi 
'bütün gönlü ile memlekete hizmete çalışıyor. 
Ama, başka vatan çocuklarının da diğer si
yasi kanaatte olan Cumhuriyete inanmış, Ana
yasanın 2 nci maddesinde tarif edildiği, 3 ncü 
maddesinde tavsif edildiği, 4 ncü maddesinde 
birtakım vasıflar kazandırıldığı şekliyle Tür
kiye Cumhuriyetini ele almış, başka vatan 
çocuklarının da bu memleketi idare etmesini 
istiyecektir. Demokrasi alternatifler rejimi
dir. Siz gideceksiniz başkası gelecek, başkası 
gidecek, başkası gidecek siz geleceksiniz. 
işte, bugünkü sıkıntı budur. 

BAŞKAN — Muhterem Başbakan, müza
kere zamanı ile ilgili bir takrir var, müsaade 
ediniz bu takriri okuyayım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin sonuna kadar Birleşimin de

vamına karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mehmet. Varışlı 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Sayın Başbakan buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türk vatandaşının uyuduğunu, gö
zünün boyanabileceğini, gösterişten hoşlandığı
nı kabul etmek halinde, demokrasinin içine 
giremeyiz. Burada, huzurunuzda bir rakam 
vereceğim Türkiye'nin 1969 senesindeki millî 
geliri tahmini 1965 fiyatları ile 98 milyar lira, 
98 milyar, bunun bir dökümünü vereceğim size. 
1950 deki millî gelir 34 milyar lira 1950 den 
1960 kadar eklenen 25 milyar lira, 1 960 dan 
1965 e kadar eklenne 14 milyar lira, 1965 den 
1969 a kadar eklenen 25 milyar lira. Yani 1950 de 
Türkiye 34 milyar lira millî gelire gelmiş, 
geçen dört sene zarfında aynı fiyatlarla, aynı 
fiyat bazı ile buna 25 milyar lira Adalet Par
tisi iktidarı ilâve etmiş. 

Binaenaleyh, Adalet Partisi iktidarını ba
şarısız ilân etmekle bir yere varamazsınız, 
hiçbir yere varamazsınız, Başarıyı ka
bul edin de demiyoruz, ama resmen gelin 
buradan söyleyin, sonra elinizi vicdanını
za koyun, düşünün; söylediklerimiz si-
yasten söylenmiş şeyler derseniz, zannedi
yorum ki; milletin gözüne girmenin yolunu 

bulursunuz. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri.) 

Muhterem senatörler, Meclislerle Hükümet 
arasında bir hâdise yok, hâdise buradan çık
madı. Tekrarlıyorum, hâdise, bizim kendi iç 
bünyemizden çıktı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Can 
ile Canan arasında. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — öyle oldu, Öyle. Onun içindir ki, 
bu hali husu'siyeyi çeşitli yönlerden değer
lendirirken bir yanlışlığa düşmemeniz lâzım
dır. «Efendim, Demirel Hükümet direniyor.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Eh, 
hemen hemen.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne derseniz deyin. «Demirel, Hü
kümet benim diyor. Halbuki bizim maksadı
mız Demireri yıkmak.» 

Muhterem senatörler, bunun da huzuru
nuzda cevaplandırılması lâzım. Demirel Hükü
mette direnmiyor. Demirel, Adalet Partisi
nin Genel Başkanıdır. Adalet Partisinin ge
nel kongresi ve Adalet Partisinin Genel Ku
rulunun vazifeleri Demireri Hükümet kurma 
görevi ile mücehhez kıldığı takdirde ben Hü
kümet olmam demesi kendi vazifesini yapma
ması demektir. Demirel vazifesini yapıyor 
beylr... (A. P. sıralarından alkışlar «bravo» 
sesleri.) Esasen, istenilen odur. Yani biraz sonra 
oraya geleceğim, Türkiye'de bölme ve parça
lamanın üstadları vardır, bu usulleri çok iyi 
bilenler vardır. Hükümet olmak, iktidar ol
mak istiyen siyasi parttinin gayesidir. Siz is
tediğiniz zaman gelip oturup, istediğiniz zaman 
kalkıp gidemezsiniz. Millet getirir sizi oraya 
oturtur, parlâmento güven oyu verir, orada otu
rursunuz. Ben buradan gidiyorum diye elinizi 
kolunuzu sallıyarak kimse gidemez. Çünkü, 
kendiliğinizden gelip işgal etmiş değilsiniz ora
yı. Oraya gelinceye kadar geçilen yollar var
dır. Onun içindir ki, Adalet Partisi Genel kong
resinin, Adalet Partisi Genel Kurulunun ve 
Adalet Partisi gruplarının görevlerini devral
mak gibi bir durumun içine düşenler zannedi
yorum ki, bir tecavüzü merci içindedirler. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Biz 
Adalet Partisi Genel Başkanını istemiyoruz, 
Başbakan istiyoruz. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 1961 - 1965 
devresinde üç hükümet kurmuştur. Her üçünde 
de maalesef inönü'süz hükümet istiyoruz, den
miştir. Her üçünde de Sayın C. H. P. nin Sayın 
Genel Başkanı hükümeti kurmuştur. Neden?.. 
Bu bir siyasi mücadele icabıdır, ayrıca bunlar 
bizim, sizinle münakaşa edeceğimiz hususlar de
ğildir. Bunlar bizim kurullarımızın vereceği ka
rarlardır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri 
meselesidir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Hükümetler neden düşer? Politikası beğe
nilmez, üyeleri beğenilmez, muhalefet yetersiz 
bulur, hükümetler bundan düşer, öyle ifade 
edildi. Ben karışık alıyorum; ifade edilenleri. 
Muhalefet, aslında, hükümeti düşürecek güce 
sahibolsa hükümeti yaşatmaz, kendisi hükümet 
olur. Hükümetler bundan düşmez. Şayet ikti
dar partisinin kendisini ayakta tutacak gücü, 
desteği varsa, hükümetleri ayakta durur. Ve 
hükümetlerini iktidar partisi grupunlda düşü
rür. O zaman hükümet düşmüş olur, hükümet 
istifa etmiş olur onun yolları gene başkadır. 
Bu hali hususiyle, muhalefet olarak, hükümet 
düşürdük gibi bir öğünmenin içine kimse gir
mesin. Ne politikası beğenilmediğinden, ne şa
hıslan beğenilmediğinden dolayıdır bu mesele
nin buraya gelmesi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Nedir 
söyle bari? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bizim iç bünyemizin meydana getir
diği bir neticedir, diye söyledim. Onun içindir 
ki, muhalefet, hükümeti yetersiz bulmuştur, 
derken, ne zaman muhalefet hükümeti yeterli 
bulur? Binaenaleyh, muhalefet hükümeti ye
tersiz bulmuştur, şeklindeki mülâhazanın bir 
geçerliliği olmaması lâzım gelir. Yeni kurallar 
koymak lazımmış. Yani A. P. Genel Kurulu 
Devlet Başkanının iradesini ipotek altına al
mış, Cumhurbaşkanı da, başkalarına danışma
dan, hükümeti kurmaya beni görevlendirmiş. 
Bu şekildeki mülâhaza hem A. P. Genel Kuru
lunun yetkilerini, hem Anayasa'ya göre Sa
yın Cumhurbaşkanımıza verilmiş olan yetkileri 
ipotek altına koymak niyeti değifldir de nedir? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ne kural
ları koyacaksınız yeni olarak, dünyanın her ta

rafında olagelen şeylere ne ilâve edeceksiniz? 
Onu söylerseniz münakaşasını yaparız ama bu
gün için bir ipotekten bahsediyorsanız, ipotek 
niyeti içerisindesiniz demektir. 

Huzurunuzda şiddetle reddetmeye mecbur 
olduğum bir husus var : Şaibeli transferler ya
pılmış, çailkantılı pazarlıklar olmuş. Muhterem 
senatörler, Parlâmento çatısı altında bulunan 
her milletvekili ve senatör bu memleketin ço
cuğudur. Birbirinizi bu şekilde incitmeye - ne 
kadar muarızınız dahi olsa - birbirinizi bu şekilde 
küçültmeye kimsenin hakkı yokkur. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) Kaldı ki, şaibeli 
transfer lafı yalandır, iftiradır ve dürüstlükle 
kabili teklif değildir. (A. P. sıralarından «Bra
vo sesleri» ve alkışlar) 

Ne pazarlık yapılmıştır ne şu ne bu, A. P. 
ne intikal eden 9 milletvekilinden yedisi A. P. 
nin eski mensuplarıdır. Yani 1965, 1969 seçim
lerinden önce, bir kısmı da 65 seçimlerinde seçil
miş olan A. P. mensuplarıdır. İkisi, milletin bu 
buhranlı günlerinde kendilerine bu kadar hak
sızca reva görülen isnatlara, ithamlara rağmen, 
memleketde huzursuzluk olmasın, memleket de
vamlı ve sürekli bir istikrarsızlığa gitmesin di. 
ye siyasi felsefesini esasen benimsedikleri bu 
çatının altına girmişlerdir. (A. P. sıralarından 
alkışlar). Teker teker sayarım. Bunu böyle 
kabul etmek varken, mutlaka niye bir kötü yaf
ta, bir kara lekeyi bu Parlâmentonun, seçilmiş 
gelmiş, değerli üyelerin^ sürmenin mânası ne
dir? Bu şudur: Bir çirkin dünya yaratacaksınız 
kendinize - biraz sonra o hususların içine gire
ceğim . O çirkin dünyada kara kara kazanla
rı kaynatacaksınız, içinde zift var, elinizde fır
ça, gelene geçene çalacaksınız. Bu zihniyetden 
kurtulmaya m'ecburuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

C. H. P. nin bir sayın sözcüsü burada benim 
muhasebemi yapıyor A. P. ne ne muhteva ka
zandırmışım? Zannediyorum o iş, A. P. Genel 
Kongresinin ve A. P. gruplarının işidir, bunun 
Hükümet Programı ile hiçbir alâkası yok. ister
seniz anlatmaya başlıyayım. Yani sizi endoktri-
ne etmeye çalışmam ama, herhalde bir hayli 
tesir altında bırakabilirim. A. P. büyük kongre
sinin vazifesini üstüne almış bir muhalefet söz
cüsünü aranızda görmüş olmayı bir şaka adde
deceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 



O. Senatosu B : 50 13 . 3 . 1970 O : 2 

Efendim, 1965 te Türkiye şu imiş, 1970 te 
ne imiş 1965 te bir Türkiye'ye, bir Türkiye da
ha ilâve ettiğimizi söyledim. Her sahada.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Biz göremiyoruz.. 
Milyonluk kredilerle mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Göre
miyoruz biz, memurların cebinde mi, işçilerin 
elinde mi, nerededir, köylüde mi? Göremiyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ama, bu bir tarihi gelişim imiş. Ta
rihî gelişimde yani 1950 de niye Türkiye'nin 
1 milyardan aşağı elektrik, niye sadece 400 000 
ton çimentosu, niye sadece 100 000 ton şekeri, 
niye sadece 13 köyünde elektrik, niye aşağı - yu
karı 40 küsur bin köy topluluğunun 25 000 nin 
suyu, yok. Tarihî gelişim bu. Yani bırakacak
sınız zaman işliyecek, her şey kendiliğinden yü
rüyüp gidecek, o zaman parlâmentoların hik
meti vücudu nedir, burada günlerdir n,f yin mü
cadelesini yapıyoruz? Hükümetlerin hikmeti vü
cudu ne; seçimlerin hikmeti vücudu ne? Tari
hî gelişim böyle gelmiş. Her şey yukarıdan, yoğ-
mur yağmış, tarlada mantar bitmiş. Böyle bir 
şey yoktur sosyal hâdiselerde. Sosyal ve iktisa
di hâdiselere yön vereceksiniz, yön. A. P. bu 
hizmeti görmüş. Efendim, C. H. P. ne yapmış 
ne yapmamış, bunların muhasebesini millet yap
tı. Ve bu muhasebeyi hiçbir şekilde unuttura
mazsınız. 

1950 ye gelindiği zaman Türk köylüsünün 
ihtiyaç maddeleri, şehirden aldığı maddeler 
dört kalemdi. Meşhur dört beyazlar. Gazdı, bez 
idi, tuz idi, şekerdi. Bugün Türkiye'nin 2 500 
köyünde elektrik yanıyor, sekiz bin köyüne 
elektrik götürmece çalışıyoruz. Bunlar süslü 
sözler değil. Benim söylediklerimden memnun 
olunuz. Ben sizi büyülemeye falana çalışmıyo
rum. Bir büyük Türkiye ideali etrafında topla
nalım, memleketi fukaralıktan kurtaralım, mem
leketi güçlü yapalım, memleketi iktisaden kal-
kındıralım. Fakir fukarayı servet sahibi yapa
lım, mal sahibi yapalım, mülk sahibi yapalım, 
iş sahibi yapalım. Velhâsıl, herkesin tüten bir 

bacası bulunsun. Sıcacık bir yuvası bulunsun. Bu
nun içinde mesut olsun, bahtiyar olsun. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Sayın C. H. P. sözcüleri, iki grup sözcüsü 
ve bir de şahsı adına olmak üzere, üç sözcüdür
ler. Aslında kendine göre bir Başbakan tarif 

etti. .Tabiî ki, aslında herkesin, Başbakan ol
ma gibi bir arzusu olmasını kınamak mümkün 
değildir, muhterem senatörler, ümidederim ki; 
î^3ndisi bir gün tarif ettiği şekilde başarı gös
terir de memleketin hizmetine girer ve söyledi
ği şeyleri yapmak imkânını bulur. Ama, söyle
diği şeyleri bende bulmak mümkün değildir. 
Çünkü, bugün Türkiye bir plân sistemi üzerin
den bir kurullar sistemi üzerinden, bir kolek
tif çalışma sistemi üzerinden çalışıyor. Onun 
içindir ki, her şeyin benim tarafımdan yapılma
sının, her şeyin benim tarafımdan söylenmesini 
istiyor ise, ben o değilim. Kendisinin arzuladığı, 
kendisinin şikâyetçisi olduğu şeydir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar) Yani, as
lında, diktatör olmadan şikâyet ediyor, dikta
tör arıyor. Biz seçime dayanan çok partili siyasi 
hayatın, aziz milletimizin ve Yüce Parlâmento
nun bize verdiği görevi görm,eye çalışan, bunun 
ötesinde de bir iddiası bulunmıyan bir Türk 
vatandaşıyız. Bunun dışında da bir iddiamız 
yok. 

Başbakan bunalımı var, deniyor, aslında Baş
bakan bunalımı var değil. Bir şey var orta yer
de. Başbakan yeme hevesleri var. Olan o. (A. 
P. sıralarından alkışlar) Yine bu hususta C. H. 
P. nin bir sayın sözcüsü diyor ki; «Çekil. Da
ha çok yıpranacaksın, yazık olacak sana». Bu 
şekildeki dostça telkinlerine çok teşekkür ede
rim. Yalnız, elimde değil, çünkü bir hizmete 
angajeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Demek, 
başka kimse yapamaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, hayır, ben, öyle iddiaların için
de değilim. Yok, Türk Parlâmentosu ve A. P. nin 
kurulları bana vazife verdiği müddetçe ben o 
vazifeyi yaparım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem senatörler, Sayın Bekata'nın yap
mış olduğu tenkidler içerisinde, eğer doğru an
ladıysam, yeni programla eski program arasın
daki farkı, tek önemli farkın A. P. nin hu
zur ve refah devleti va'dinden vazgeçtiği, bu 
vâ'diıı programda •ııevcudolmaiığı şeklinde ifa
de etmişlerdir. Halbuki programın 8 nci say
fası ve programın 24 ncü sayfası ve diğer say
faları okunduğu zaman A. P. nin bilâkis huzur 
ve refah devletine çok daha vuzuh getirmiş 
olduğunu görmüş olacaklardır. Çok daha vu
zuh... 8 nci sayfa. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu tâ
bir yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Tâbir olmaması huzur ve r̂ efah dev
letinden vazgeçmeyi gerektirmez ki. Tâbir ol
maz da tavsif olur. Ben, sizin gramer üzerin
den tenkid yaptığınızı zannetmiyorum. Muh
teva üzerinden tenkid yapıyorsunuz, diyorum. 
Yüce Senatonun bilgi;. için şu kısmı okuyaca
ğım. 8 nci sayfa: - Bir sayfayı tüm okuyacak 
değilim. 

«Maddi ve iktisadi bir muhtevadan ibaret 
olmıyan, ancak sosyal ve kültürel kalkınmayla 
birlikte gerçek mânasını kazanan millî kalkın
mada, mânevi ve sosyal hedeflerin ve tedbirle
rin büyük önemine inanıyoruz. Vatandaşı ikti
sadi bir faaliyetin sadece bir âleti ve hammad
desi sayan materyalist görüşlerin karşısında 
olarak, maddi ve iktisadi kaynaklan geliştirici 
gayretlerin, mânevi ve sosyal hedeflere ulaş
tırdığı. ölçüde değer taşıdığı kanaatindeyiz. 

Bu mülâhaza iledir ki; memleketimizin mil
lî ve sosyal meselelerine büyük önem vermekte 
devam edeceğiz. İktisadi faaliyetlerin ancak ger
çekleşme vasıtasını teşkil ettiği sosyal gayele
ri elde etmek üzere, - bakınız ne kadar ileri bir 
açıklık getiriyoruz - fakirliği ortadan kaldır
mak ve rlefahın tabana yayılmasını sağlamak 
için mümkün olan bütün tedbirleri alacağız». 
Refah devletine aşağıya kadar devam edece
ğim. 

«Sosyal adaletin müessir metotları olarak 
emekle sermaye arasında ahenkli bir gelir da
ğılımını düzenliyen toplu sözleşme rejimi ile 
vergi adaleti eseslarını, genişletilmiş sosyal hiz
metlerden faydalandırmak suretiyle dar gelir
li büyük vatandaş kütlelerinin yaşama seviye
sinin yükseltilmesi tedbirlerini bir arada ve 
kalkınma Plânı çerçevesinde tatbik mevkiine 
koyacağız, iktisadi gerçeklere ve millî ihtiyaç 
önceliklerine uygun ve bütün zümre ve sınıfla
rın haklarını âdil ölçüler içinde beraberce ko
ruyan bir denge nizamının devamına önem. ver
mekteyiz». Refah devleti budur. 

«Herkesin medeni imkân ve vasıtalara sa
hip, yarm korkusu ve gelecek kaygusundar 
uzak olarak yaşamasını, bölgeler ve sosyal züm
reler arasındaki ahenkli dengenin ve millî hu
zurun bir şartı saymaktayız.» 

«Sağlık ve eğitimle ilgili kamu hizmetleri
nin, medeni nimet ve vasıtaların, yurdun her 
köşesine ve çeşitli vatandaş zümrelerinin aya
ğına götürülmesi ve bunlardan kolayca ve eşit 
olarak faydalanmasının sağlanması, sosyal ada
lete uygun olduğu kadar, iktisadi gücümüzü 
ve millî refahı artu-ma gayesine de hizmet tet-
miş olacaktır». Refah devletine vuzuh getirmi
şizdir. Sadece burada değil, bir parçasını an
latıyorum. Devam edeceğim. 24 ncü sayfada sa
dece bir paragraf okuyacağım. 

«işbirliği ve beraberlik ruhu içinde, istik
rar, hizıflet ve kalkınma devrini devam ettir
mek kararındayız». Buyurun huzur ve refahı.. 

Onun içindir ki; «Sosyal adalet kelimesini 
A. P. de kullanmaya başladı gibi, A. P. bizden 
öğrendi» gibi sözler de burada edildi. A. P. 
Muhterem senatörler; hepinizin bildiği gibi, 
A. P. Türkiye'nin büyük bir kütle ve denĝ e par
tisidir. Türk Anayasasının herkese tanıdığı 
eşitliğe dayanır. Vatandaşın kanun önündeki 
eşitliğine. Ama köylünün, işçinin, çiftçinin, es
nafın, fakir zümrelerin, çeşitli serbest iş erba
bının beraberce destekledikleri bir partidir. Ya
ni millî bütünlüğü, bir taraftan ifade eder. 
Diğer taraftan da menşeinden çıkışından bu 
yana geliş noktasından baktığınız zaman, A. P. 
aslında, senelerce sesi işitilmemiş zümrelerin 
partisidir (A. P. sıralarından alkışlar) Türk kö
yü, 1946 hamlesiyle, daha sonra 1950 de ses 
kazanmıştır. C. H. P. nin karşısına «yeter» di
ye çıkan hamle, (A. P. sıralarından alkışlar) 
O kadar bıkmış ki; «ye^er artık» diyor. «Yeter» 
diyen hamle, 1950 de Türk köylüsünün gücüyle, 
Türk kasabalısının gücüyle, Türk fakir fuka
rasının gücüyle devlet yönetimine el koymuş
tur. Adalet Partisi bunun devamı, bu hamlenin 
devamı. Onun içindir ki; sosyal adelet... Sos
yal adalet kitaplarda yazılır, nutuklarda söy
lenir, bir de tatbik edilir. Siz sosyal adaleti nu
tuklarda söyler kitaplarda yazarsınız, biz tat-
Mk ederiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Bekata, «Demirel para ve ekmeğin be
reketini bozdu, işyeri açmadı, huzuru bozdu, dü
zelecek ümit de bırakmadı» diyor özetle, benim 
elimdeki notta. 

Şimdi, her iddia, bunlar peşin hükümler ve 
öyle şiddetle vaz'edilmiştir ki, kaziyei muhke
me. E, şimdi ben bunun aksini söylersem yani 
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daha doğrusu burada söylediğiniz her şeyin 
doğru olmadığını ifade edersem bu kaziyei muh-
kemenin tersine dönmesi lâzım. Nasıl bozmuş 
Demirel? Hücum bana yapıldığına göre tabiî, 
benim desteğim Genel Başkanı bulunduğum si
yasi teşekkül, onun felsefesine, hepsine birden, 
bu hücum vâkıdır, aslında. Adalet Partisi siyasi 
iktidarı nasıl bozmuş Türkiye'de, para ve ekme
ğin bereketini? Bakalım; işyeri açmamış. 1964 
senesi sonunda 700 bin olan sigortalı işçi 1969 
da 1 milyon 100 bine çıkmış. Bunu daha bir ay 
evvel burada bütçe dolayısiyle söyledik. 700 bin 
işçiye, 400 bin sigortalı işçi eklemişiz. 

işyeri açmamışız? Türkiye'de bugün 150 ye 
yakın yeniden fabrika yapılmaktadır. 10 milyar 
liralık yatırım hacmini Adalet Partisi siyasi ik
tidarı geçen 4 sene zarfında, geçen 5 sene zar
fında 25 milyara çıkarmış. 10 milyardan 25 mil
yara... Memleketin neresinde ne lazımsa onların 
yeniden plânlarını yapmış. Bu topraklara Birin
ci Beş Yıllık Hânın derpiş ettiği 60 milyar lira
dan 40 milyarını Adalet Partisi iktidarı yatır
mış. 1963 te başlıyan plânın, 1967 sonuna ka-
darki, hacmi 60 milyardır ki, onu fiyatlara gö
re ayarlarsanız 64 milyarı bulur, 1965 fiyatları
na göre, bunun 40 milyarını Adalet Partisi ik
tidarı yatırmış üç senede. Ondan sonra İkinci 
Beş Yıllık Plânda da 119 milyarlık bir yatırım 
imkânını bulmuş, 119 milyarın da 1968 de 22 si
ni, 1969 da 25 ini yapmak suretiyle, 47 milyar 
daha yatırmış, 1970 için de 25 milyar liralık bir 
yatırım hacmi ile tekrar gelmiş. Yani Adalet 
Partisi 4 senelik iktidarı zamanında 87 milyar
lık bir yatırımla milletin huzurunda. Onun için
dir ki, işyeri açmamış, huzuru bırakmamış, dü
zelecek ümit bırakmamış. Bankalarda mevduat 
miktarı 10 milyar liradan 26 milyar liraya çık
mış. Ümidin en güzel işaretlerinden birisidir. 
Vatandaş gelmiş, inanmış, bankalara para koy
muş. 

İstihsal rakamlarını, sosyal hizmetleri, bun
ları saymaya gitmiyeyim. Çünkü, dün Millet 
Meclisinde saydım, bir ay evvel bütçenin bura
da müzakeresinde saydım, zabıtlarda hepsi var
dır. Ama, Adalet Partisi iktidarı 1965 te dev
raldığı ortaokul kadar yeniden ortaokul açmış. 
Bütün Cumhuriyetin 1965 e kadar açtığı orta
okul kadar yeniden ortaokul açmış. 762 taneye, 
762 tane ilâve etmiş. (A. P. sıralarından «bravo 

sesleri» alkışlar) Eğitim eşitliği mi diyorsunuz? 
Bu, ortaokulların büyük bir kısmı köylerde ve 
kasabalarda. Hepinizin seçim mmtakalarında 
şöyle 1 500 - 2 000 i bulan köylerimizde ve kasa
balarımızda veya merkezî olan köylerimizde ve 
kasabalarımızda 15 - 20 köyün merkezinde bir 
ortaokul, bugün vardır. 

Adalet Partisi 300 milyon lira olan üniversi
te bütçelerini beş sene zarfında bir milyar lira
ya çıkarmış. îzmir Üniversitesinde 1965 senesin
de bir tek bina vardı, büyük bir arazinin orta
sında bir tek bina vardı, rektörlük binası diye, 
iki üç tane de barakamsı bina vardı. Bugün gi
diniz, İzmir Üniversitesini görünüz. Geçen sene 
25 tane şantiye faaliyet halinde idi. 

Trabzon Üniversitesinde 1965 te iki tane 
bina vardı. Bugün Trabzon Teknik Üniversite
sini görünüz. 

Hacettepe Üniversitesinin sadece Beytepe'de 
kurulmakta olan kampusuna bu senenin mas
rafları olarak 36 milyon lira ayrılmıştır. Hacet
tepe Üniversitesine bu sene ayrılan para, 99 mil
yon liradır. 

Adana Üniversitesi Ziraat Fakültesinin açıl
ması için bütün hazırlıklar yapılmış. 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi açıl
mış ve kampusları için yerler tesbit edilmiş, 
konkurlar hazırlıkları yapılmış, Elâzığ'da bir 
yüksek teknik okul, İzmir'de bir yüksek teknik 
okul hizmete girmiş. Yeniden birçok fakülteler 
açılmış. Ve yeniden 10 üniversitenin memleke
timizde açılması için de yer etütleri yapılmış. 

1980 ta 30 bin olan yatılı okuyan talebe 
sayısı. 1970 de 112 bine çıkmış. 

Şimdi; bir sayın sczcü, benim buraya gelip 
birtakım rakamları söyüysceğimi, parlak fikir
leri ifade edeceğimi söylediler, Bunlardan mem
nun olmanız için söylüyorum, bunlardan kuş
ku duymayınız, sevinç duyunuz, iddialarınızı 
çürütür bunlar, ama memleketin menfaatinedir, 

Kıbrıs üzerinde çeşitli münakaşalar yapıldı. 
Bizini Kıbrıs'ı ne halde aldığımız, ne hale getir
diğimiz, Kıbrıs'taki vatandaşımızın, soydaşımı
zın ve Türkiye'deki vatandaşımızın gözünün 
önündedir. Ne yapmışız biz Kıbrıs'ı? Bir kan, 
elem, acı, ıstırap ve endişe yuvası olarak almışız, 
meseleleri masa başında konuşulacak hale ge
tirmişiz ve bugün için sulh ve sükûna kavuştur
muşuz. Bugün için diyoruz.. 
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Efendim, Kıbrıs üniter Devlet olacak den
miş.. üniter Devlet dendiği zaman herkes baş
ka şey anlıyor, bundan, içinden çıkamıyacağımız 
bir münakaşa doğuyor. Kıbrıs'ta üniter Devlet 
demek, Türkiye'nin Londra - Zürih anlaşmala-
riyle kazanmış bulunduğu haklardan vazgeçmek 
demek değil. Yani Türk Cemaatini ekalliyet 
vaziyetine getirmek demek değil. Türkiye'nin 
millî menfaatlerinden vazgeçmesi demek değil. 
Esasen bizim anlayışımıza göre Londra - Zürih 
an laş ı r l a r ı özel şartlı bir üniter devlettir. Onun 
içindir ki, cemaatimizi ekalliyet haline getirme
yeceğiz, diyoruz. Millî haklarımızı koruyaca
ğız, diyoruz ama igliyen bir sistem meydana 
gelsin, diyoruz. Bunun müzakerelerine başlan
mış ve Türkiye Hükümeti de henüz ne Kıbrıs'la, 
ne Yunanistan'la her hangi bir resmî müzakere
ye Mrmis değil. Şimdi. Kıbrıs'ı bize kan ve du
man içinde teslim edeceksiniz, sonra «Makarios'-
un dediği altı sene sonra oklu» diye millete şi
kâyet edeceksiniz, Bu, insaflı bir is delildir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem senatörler, huzurunuzda bir vic
dan borcunu yerine getireceğim. Bundan evvel 
okuduğumuz Hükümet propramınm müzakere
leri sırasında da bu Hükümet programında da 
dedik ki, şimdi onu ifade ediyorum, «Türki
ye. Kıbrıs dâvasına sabirı cıkmava devam et+i^i 
müddetçe ve Kıbrıs'taki sovdaslanmız milletle
rinin adaletine yakışır şekilde bu. büvük mücade
leye sa^îT) rık™ava devam ettiği müddetçe Kıb
rıs meselesi, Türkiye'nin aleyhine çözülemez.» 

Kıbrıs meselesi nasıl çıkmıştır. Kıbrıs mese
lesi TürMve'nin kendi içinde za'fa uğramasın
dan çıkmıştır. 1960 ihtilâlini mütaakîn ki. bu
rada PTUT) «î̂ zcüRÜ. arkpdasım da bevan e++i. Kıb
rıs'ta mevda^a ^eleN'le^ek bir çete harbine karsı 
ab-nan tedbirler, bir dâva dosyası, olmuştur, 
Meşhur, halkı silahlandırma dâvası ve iske^de-
mn'da, Mersin'de birçok yerlerde bahane le rde 
aylarca vatan vatandaşlar bu dâvaya muhata-
bolmuslardır. 

STTPTTJ nfmsovTT? AK CTabiî üye) — Sa
yın Demirel, bununla ne ilcisi var? 

ERDOĞAN AD ALT f İstanbul) — Kıbrıs me
selesinde mücahitleri tevkif ettiniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Tahrif etmiyelim, alâkası yok. 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kıbrıs meselesi, bundan daha ilerisini 
söylenıiyeyim... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Söyleyin, biz de söyliyeceğiz. 

.AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Biz de 
görüşeceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben, sizinle burada münazara halinde 
değilim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Karaveli-
oğlu, karşılıklı konuşmayın. Sayın Yıldız grup
ları adına söz aldılar, fikirlerini beyan ederler. 
Ama, lütfen müzakerenin selâmetini ihlâl etme
yiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sis söyleyin deyince, benim burada 
her şeyi söylemem mümkün değil. Keşke aynı 
sorumsuzluk içinde olsam. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Mesele, sorumluluk meselesi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İkili anlaşmalar burada uzun boylu 
münakaşa edildi. Neden Meclislere getirilme
miştir denildi. Gizli müzakere yapıldı. Bunun 
üzerine gittik, açık basın toplantısı yapıp kamu 
oyuna 57 sayfalık bir dokümanla meseleli arz 
ettik. Bütün milletvekili ve senatörlere de bu 
57 sayfalık dokümanın bir kopyasını gönderdik. 
ikili anlaşmalara ait dokümanın herkesin gözüne 
atılmış olması lâzım. Gelmediyse şimdi talimat 
veririm, gelir. (C. H. P. sırasından; «gelmedi» 
sesi) 

FİKFET GÜNDOĞAN (istanbul) — Geldi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Biriniz ffeldi, biriniz gelmedi, diyor
sunuz. (0. H. P. sıralarından «geldi, p-eldi» ses
leri) ikili anlaşmalar Meclislerden kaçırılmış 
değildir. İkili anlaşmalarla kimseye bir şey 
verilmiş değildir, İkili anlaşmalar 1945 sene
sinden başlayıp bütün iktidarlar tarafından, ge
çen bütün Hükümetler tarafından çeşitli şekil 
almıştır. Şurasını açıklıkla ifade edeyim, bun
larda suiniyet aramıyoruz. Hiçbirisinde suini
yet aramıyoruz. Ama, biz düzeltmeye çalışıyo
ruz, birtakım suiiniyetlere hedef oluyoruz. 

I Bunda haklılık yok. 
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Sayın Bekata, «parti programına ve Hükü
met programına aykırı iş yaptınız» diye benimle 
grupumun arasına bir mesele koymak istediler. 
Bunun takdiri gruplarıma aittir. Onun içindir 
ki, huzurunuzda gruplarıma karşı mesul oldu
ğum şeyin hesabını yapmak istemiyorum. Ama, 
şunu söyliyeyim, Hükümet programına aykırı 
iş yaptınız meselesinde kaklısmısdır, yani onu 
sormakta haklısınızdır; fakat Hükümet progra
mına aykırı yapılmış bir şey yoktur. 

«Hükümet güvenini kaybetmiş, yahut kaybe-
deoekmiş Parlâmento dışı hareketler sokağa hâ
kim olacakmış.» 

Muhterem senatörler, yakm maziyi hatırla
yınız, yakın mazı 1963 tür. Sayın Bekata Dâ
hiliye Vekilidir, Telefonun bir ucunda kendi
sidir diğer ucunda Rahmetli Gümüşpala'dır. Ve 
bir büyük kalabalık gelmiş A. P, ni taşlamış, 
camını penceresini indirmiştir. O kalabalık, cam 
pencere indirilirken o binanın içinde oturan bir
çok arkadaşım bugün bu sıralarda oturuyor. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Hepimiz o 
hâdisenin şahidiyiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kendisi, merhum Grümüşpala'ya «Halk 
galeyanıdır, sahibolamıyoruz, sahibolmaya muk
tedir değiliz» demiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Doğ
ru değil. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başvekilin 
de söyledi onu merak etmeyin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan mı cevap ve
recek, yoksa muhterem zatiâlileriniz mi? (Gü
rültüler) 

Müsaade ediniz, Sayın Başbakan cevap veri
yorlar. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Evet, hepi
miz o hâdisenin şahidiyiz, 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — Söylediğim şey, arkadaşlarımda not 
olarak mevcuttur. Paralel telefondur. Telefo
nun birinde not alınmıştır, birinde merhum Gü-
müşpala ile Sayın Bekata görüşmüştür. Böyle
dir. 

Bir MDO vardı. İşte o zaman da, nedir bu, 
MDO diye sorulduğu zaman «ne olduğunu 
bilseniz alkıştan elleriniz şişer» denildi. E, şim
di âczinize, müsamaha demenin mânası var mı? 

Var mı bunun mânası? Biz, Devleti sokaktan 
kur Varmışızdır. («Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar) 

«Millet Meclisi böyle bir Hükümete niye gü
ven oyu versinmiş, nesi değişmiş, kendi mi, kad
rosu mu, programımı, nesi değişmiş.» Bu daha 
başka bir mülâhaza, «Niye, Millet Meclisi güven 
oyu verseymiş?» E, bu, Millet Meclisinin takdiri. 
O, düşünecektir, taşınacaktır, müzakerelerini 
yapmıştır. Millet Meclisinin buradan ayrıca bir 
yardıma, istianeye ihtiyacı yok. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bunları niye 
konuşuyorsunuz ? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De-
vamla) — Soruldu, Senato ile Millet Meclisinin 
vazifeleri karışmasın diye konuşuyorum. 

Değerli bir sözcü «kendi mi değişmiş, kadrosu 
mu değişmiş, programı mı değişmiş, hiçbir şeyi 
değişmemiş, Millet Meclisi niye güven oyu ver
sin» diyorlar. 

Şimdi söylüyorum. Programı değişemezdi. 
Çünkü, henüz 5 ay önce halka vadedip geldiği 
şeylerdir. Programının değişmeyişini müspet 
haneye yazınız, menfi haneye değil. Roman ya
zıyor değiliz; her gün başka bir şeyle karşınıza 
çıkalım. Kadrosu mu değişmiş, E, bu, Ana
yasa ile kadroyu tesbit, takdir hakkı kime ve
riliyorsa, onun bileceği iştir. Ayrıca 3 ay zar
fında bu kadronun, bugün şuradan tenMd edil
miş bir hususuna, bir kusuruna bir kabahatine 
her hangi bir şeyine Taslamadık. Bütün mesele 
geliyor, kendisi değişmemiş? Yani alttaki söz
ler, üsttekini söyliyebilmek için söyleniyor, Zan
nediyorum ki. bu da, biraz evvel münakaşasını 
yaptığım gibi, Anayasada verdiği yetkiler kime 
verilmişse, parti tüzükleri kime vermisse onla
ra ait işlerdir. 

Aslında, Parlâmentoya dediğimi yaptıraca
ğım gibi, bir inadın içinde değilim, biraz evvel 
ifade ettim, böyle bir inat mevzuubahis değil, 
çünkü Senatoda bütçe büyük bir farkla oylan
mış, geçmiş, Millet Mecisinde de Adalet Partisi
nin 208 üyesi, 6 müstakiliyle birlikte 214 üye 
müspet oy vermiş. 

Kiminle inatlaşacağız, muhalefete kendimi
zi beğendirmenin imkânı var mı? Bu tenkidi ya
pan Sayın Yıldız'a kendimizi beğendirmenin 
imkânı var mı? Kiminle inatlaşıyorıız, ne za
man, neyi getirdik de - grup sözcüsü arkadaşım 
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Sayın Termen'in söylediği gibi - ne zaman, ne
yi getirdik de bir virgül koydunuz - sadece 
kadirşinaslık için söylüyorum, - bütçe tenkidin
de Sayın özdilek, kendi görüşleri içerisinde ya
ni - her şeyinde mutabık olmıyabiliriz ama -
geçen defa de söyledim, hakikaten büyük bir öl
çü içerisinde bizi memnun eden, söylediği sözler 
bizi tasvipkâr eder olduğu için memnun eden 
değil, gerek üslûp bakımından gerek meseleye 
yaklaşma bakımından senelerdir özlediğimiz bir 
tenkidi ortaj^a koymuştur. 

Ama, bu zamana kadar bu tenkidi yapan söz
cüye, A. P. hiçbir şeyi beğendirememiştir. Hiç 
beğenecek bir tarafı olmaz mı, milletin i n kadar 
büyük bir ekseriyetle seçip gönderdiği insanla
rın yaptığı işlerin. Mayır.. Biraz sonra ayrıca 
onun münakaşasına geleceğim. 

Sayın Bekata, bana bir tavsiyede bulunuyor. 
Diyorlar ki «Çeldi de büyük kal» Muhalefetin 
güveni toptan kaybetmişim, sebebolarak da 
öyle diyor. Tarafsızları da kaybetmişim, ken
di partisini de kaybetmişim. Muhalefetin hiç
bir zaman güvenine mazhar olduğumuzu iddia 
etmedik. Bu tezahür de etmedi. Binaenaleyh, 
bu sebepten dolayı «Çekil de büyük kal» formü
lü yürümez. 

Tarafsızların büyük bir ksımının daima des
teğine mazhar olduk. Bu defa da mazhar olduk. 
- Millet Meclisi için konuşuyorum - Binaenaleyh 
bu sebepten dolayı da bu «çekil de büyük kal» 
yürümez. «Kendi partisi de öyle» diyor. Kendi 
partimin desteğine mazhar olup olmıyacağımı, 
kendi grupum bilecektir. Binaenaleyh bu mese
le de sizin meseleniz değildir. Yani bizim gru-
pumuzun iradesini sizin kullanmanız gibi bir 
mesele mevzuubahis değildir. Aslında bu «çe
kil de büyük kal» mevzuu neye benziyor biliyor 
musunuz? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Adres 
yanlış. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır. Çocuğa sülfatın yutturacaksı
nız, üstüne şeker koyuyorsunuz «çekil de büyük 
kal» budur, (A. P. sıralarından; gülüşmeler). 

Şimdi, çekildiğim takdirde söyliyeceği şeyi 
de diyeyim. «Yapılan ithamlar doğru idi, bina
enaleyh dayanamadı çekildi.» diyeceği de o. 

Böyle bir kompleksin içinde değilim. Sadece 
bunu söyleyişimin sebebi, daha evvel ifade et

tim M, Anayasanın tâyin ettiği merciler, parti 
tüzüğünün tâyin ettiği merciler bana hizmet 
vermeye devam ettiği müddetçe ben hizmet gö
rürüm. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gençlik hareketlerine anarşist gözle baktı
ğımız şeklindeki itham yanlıştır. Gençlik hare
ketlerini meydan meydan ben milletime anlat
tım. 1989 seçimlerinde siz de anlattınız. Bir 
memleket, gençliğinden ümidini kesemez, üni-
versitesiz bir memleket olmaz. Görülen hare
ketlerin içinde şu şeldlde, bu şekilde cereyan 
edenleri vardır ama, yarın emaneti devam et
tirecek olan Türkiye'nin gençleridir. Gençlerin, 
gayet tabiî M, kendilerinden evvelki kuşaklan 
beğenmiyecekleri gerçektir. Ama, gençlik hare
ketlerinin içerisine birtakım anarşi hareketleri
nin sızdığı da bir gerçektir. Binaenaleyh genç
lik hareketlerinin tümünü anarşi hareketleri gi
bi görmek, başka çeşit hareketler gibi görmek, 
bunlar bizim işimiz değil. Ama, biz istiyoruz ki, 
milletin ümidi olan, millî ümitlerimizin mihrakı 
olan gençlğimiz yarın devralacağı büyük ema
neti, bu memleketi büyütme emanetini, Devle
tin bakasını koruma emanetini, milletin bütün
lüğünü muhafaza emanetini en iyi şekilde taşı
sın ve o şekilde yetiştirilmiş olsun. Onun için 
dün Mecliste konuşuldu, bizim söylemediğimiz 
şeyi bizim ağzımıza yerleştirme gibi bir duru
mun içine girmiyelim. 

Bağımsızlık savaşı; Atatürk Türkiye'si ba
ğımsızdır. Esasen bağımsızlığı şayet iktisadi 
bakımdan ele alıyorsanız, dışarıdan borç alma 
mânasında ele alıyorsanız, askerî ittifaklara dâ
hil olma mânasında ele alıp da yanlış şeyler çı
karıyorsanız, bir vuzuha varmak gerekir. Aske
rî ittifaklara dâhil olma, Türkiye'nin bağımlı 
olmamasını, bağımsız olmasını teminat altına al
mak içindir. Şayet, Türk Parlâmentosu, askerî 
ittifaklara dâhil olduğundan dolayı Türkiye'
nin bağımsızlığına halel geldiği kanaatinde ise 
gayet kolaydır bu meseleyi halletmek. Bir ka
rar alır, bütün ittifaklardan çekilirsiniz. Sizin 
elinizdedir, kimse sizi zorla onun içine almamış. 
Siz gidip dâhil olmuşsunuz. Bu bir. 

ikincisi; iktisadi bağımsızlık; burada da en-
depandans karışmaktadır. Yani hüküm
ranlık ve istiklâl ile, çeşitHi sahalar
da teşriki mesai, birbirine karışmaktadır. 
Bugün Avrupanm altı memleketi bir araya gel-
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miş, Ortak Pazar kurmuş şu kadar senedir. Hep
sinin istiklâli de var, bağımsızlığı da var. Top
rak bütünlüğü de var, İçişlerine müdahale de et
miyorlar. Bugün Sovyet Rusya, İtalya'dan 
900 milyon dolarlık yağ fabrikaları kurmak 
için kredi alıyor. Sovyet Rusya'nın bağımsızlığı 
ortadan kalkıyor mu? Bulgaristan, Yugoslavya, 
Dünya Bankasından 1949 larda 300 milyon do
larlık kredi alıp endüstrileşmeye girdiği zaman. 
1950 de Türkiye'nin ödeme gücü için verdikleri 
para 25 milyon dolardı. 25 milyon dolar. 6 mil
yon doları silolar için, 12,5 milyon doları liman
lar için ve mütebaki kısmı da başka bir hizmet 
içindi. Bu kadardı işte. «Bu kadar ödeyebilirsi
niz» dediler. 

Muhterem senatörler, kendi imkânlarımızla 
kalkınmak mümkün de neden başkalarına gidip 
borç alıyoruz? Yani, sizce mâkul olmıyan bir 
şey başkası tarafından niçin işlensin? Ve aldı
ğımız bu paralarla saraylar mı yapıyoruz? Bir 
tarafta motor fabrikası yapıyoruz, bir tarafta 
bakır kompleksi yapıyoruz, bir tarafta demir 
fabrikası yapıyoruz, bir tarafta alüminyum fab
rikası yapıyoruz, bir tarafta elektrik santralı, 
bir tarafta kâğıt fabrikası, bir tarafta da kimya 
tesisleri yapıyoruz. Peki, niçin borç alıyoruz? 
Bunları yapmak için. E., bunları almadan ya
pın. Mümkün değil. Yani, ne ile yapacağız? iş
te 540 milyon dolar ihracat hacminiz. Uzun gay
retlerin sonunda geldiğiniz başarılı bir nokta. 
540 milyon dolar. 100 milyon dolarlık petrol it
hal etmeye, 100 milyon Dolarlık gübre ithal et
meye mecbursunuz, bu sene 120 milyon do
larlık demir - çelik ithal etmeye mecbur
sunuz, buyurun. İlâç ithal etmeye mec
bursunuz, giydiğiniz Merinos yününü, 20 
milyon dolar civarında ithal etmeye mecbursu
nuz 850 bin ton buğday ithal etmeye mecbursu
nuz, buyurun. Yani, bunlar... Bize, Hazine dev
rettiniz de biz bu Hazineyi bitirdik, ondan son
ra da gidip memleketi, milleti borçlandırmanın 
yolunu mu arıyoruz? Türkiye borca giriyorsa, 
altından kalkamamak için girmiyor. Zenginle
yip ödemek ve memleketi kalkındırmak için 
giriyor. Borç budur. Sonra, Türkiye siyasi tâ
vizler vererek borç almıyor. Bir kapitülâsyon 
kompleksi ile Türkiye'yi, daha senelerce fuka
ralığa mahkûm etmeye kimsenin hakkı yok, 
Millî menfaatler bir hesap meselesidir. Menfaa
tine geliyor mu, alırsan ne kadar faydan olu

yor, almazsan ne kadar zararın oluyor. Bu he
sap yapnıyor. Birinci Pıanda yazılmış, İkinci 
jflaneLa yazılmış. Neye çalışıyoruz? Türkiye, te
diye bıânçosunu kapatsın. Bunun önü de görü
lüyor. Bir çok kereler bu kürsüden arz ettim. 
Sadece Batman'dan iskenderun'a yapılmış bu
lunan bir boru hattı bize senede 30 - 40 milyon 
dolarlık tasarruf sağlamıştır. Yeni gelir sağla
mıştır. Ben, bunu dört beş sene evvel bu kürsü
den söylediğim için tekrarlıyorum. Bugün Tür
kiye'ye 46 milyon turizm gelirinden geliyor, 
1C0 milyon gidiyor. Türkiye'nin 300 milyon do
lar civarında bir açığı var. Türkiye, 2 milyon 
dolarlık ipilik ihracederken 30 milyon dolarlık 
iplik ve tekstil ihraç etmeye başlamıştır. Pa
muk ihraç etmiyeceksiniz, Bir kilo pamuk ihraç 
ediyorsunuz, bundan bir alırsanız, bir kilo iplik 
ihracediyorsunuz 1,80 alıyorsunuz, bir kilo bez 
ihracediyorsunuz 2,40 alıyorsunuz, Türkiye, 
hammadde ihraceden bir memleket olmaktan 
çıkacak. Mamul madde veya yarı mamul madde 
ihraceden bir memleket haline gelecek. (Alkış
lar.) İşte endüstrileşmemize hamle verelim deyi
şimizin sebebi bu. 1 milyar 780 milyon lira para 
sarf ediyoruz, Beyşehir'de yapmakta olduğu
muz alüminyum fabrikasına. Benim, 1973 sene
sinde ihtiyacım bulunan demir ve çelik 1970 
de talebolarak karşımda. Yapılan hesaplar, ki
taplar hepsi, bundan üç sene evvel yaptığımız 
hesaplar 1973 de kullanacağımız demir ve çe
liğin hesabı, 1970 de talebolarak doğmuştur, 
karşımızda. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hesap 
yanlış yapılmış, demek ki. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ha., onu arz edeyim. Hesap 
yanlış yapılmış diye kimseyi muaheze et
meyin. Türkiye. için sevinin bundan. Çün
kü, neden? Neden sevinin? Türkiye ümi
din fevkinde bir istikrar ortamı buldu
ğu zaman, ümidin fevkinde bir gelişme
nin içine girmiştir. Odur o. Yani, 1975 senesinde 
şuraya varacağız dediğiniz yere 1973 senesin
de varacaksınız. 1980 senesinde şuraya varaca
ğız dediğiniz yere 1976 senesinde varacaksınız. 
Bu istikrar ve huzurun, yani huzur şemsiyesi
nin memleketin semaları üzerinde tutulması 
halinde vatandaş yarın ne olacak, öbür gün ne 
olacak diye bir endişenin içinde bulunmadığı 
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halde, Türk vatandaşının vatanı yapma gayret
lerine koyulması halinde, bir ümit meşalesinin 
yeniden yakılması halinde, Türk vatandaşının 
Devletle elele verip neyi yapabileceğini göster
mesi bakımından fevkalede ümit vericidir. He
sap yanlış değildir. Ümit vericidir. Onun için
dir ki, Türkiye şarjlarında mevcut sıkıntıları, 
kendi ölçüleri içerisinde, düşünmek lâzımdır. 

Muhterem senatörler, birkaç husus daha 
var ki, onları cevaplandıracağım. 

Sayın Ahmet Yıldız yapmış olduğu konuşma 
da, aslında, Türkiye ne yapmış, başka memle
ketler ne yapmış, şeklinde ortaya bir 
takdim koydu. Bu takdim içinde Yuna
nistan, Yugoslavya, Bulgaristan, «Çölde 
tutuşan israil» - Zannediyorum, böyle bir tâ
birdi. - Afrika, uyuyan Çin, Endenozya, Hin
di - Çini, Hindistan ne haldedir şimdi, biz ne 
haldeyiz? Bu mukayeseye niçin girdiğini anla
madım. Çünkü, konuşmanın sonunda tek çıkar 
yolun Atatürk'ün açmış bulunduğu yol ol
duğunu ifade ettiler. Şayet, 50 sene zarfında 
hiçbir şey yapamadığımız iddiası varsa, o za
man bu dönem zarfında bu memleketlerin iler
lediği iddiası varsa, birtakım siyasi tezadlar 
ortaya çıkar. 

Bunu niçin söylediklerini, doğrusunu ister
seniz. bulmakta da güçlük içerisindeyim. Sade
ce bir tahmin yapacağım. Bu memleketlerden 
bir kısmı bizden ileri, biz bunların hepsinden 
geride kaldık, demek istemiş olabilirler, ihti
maldir bu, belki de böyle demek istememiştir. 
Ama, bu memleketlerden Yunanistan, Yugos
lavya, Bulgaristan bizim başladığımız noktadan 
başlamamışlardır. Aslında Osmanlı İmparatorlu
ğu dağılma -uıoktasına gelmeden evvel, Osman
lı İmparatorluğunun Bağdat Eyaleti ile, Os
manlı İmparatorluğunun Manastır Eyaleti ara 
smda- büyük fark vardı. Hele, bugünkü Misa-
ki Millî hudutları içerisindeki Anadolu sadece 
vergi verdi, sadece asker verdi. Bulgaristan, 
Osmanlı imparatorluğundan, prenslik şeklinde, 
ayrıldığı zaman dahi henüz Türkiye'nin hiçbir 
yerinde elektrik yoktu, Bulgaristan'ın birçok 
yerlerinde elektrik vardı. Sadece Şam'da ve 
sadece istanbul'da ve sadece Tarsus'ta 
1902 - 1914 arasında elektrik oldu. Binaenaleyh 
nereden başladınız? Nereden başladılar? Yu
goslavya'ya gelince; Yugoslavya Birinci Dünya 

harbi ile İkinci Dünya Harbi arasında endüstri
leşmede büyük mesafe kaydetmiştir. 

ikinci Dünya Harbinden hemen sonra da, 
1945 lerden sonra da, her kaynaktan faydalan
mak suretiyle endüstrileşmeyi ileri seviyeye gö-
türebilmiştir. Bu memleketlerin bugünkü duru
mu ile bizi mukayese ettiğiniz takdirde, zan
netmiyorum ki, bizim o kadar kötümser bir du
rumda addedilmemiz mümkün değildir. Ona 
rağmen, yani başlangıç noktasında büyük deği
şiklik olmasına rağmen; Yunanistan, uzun se
neler - son 50 sene müstesna - sulhu yaşamış
tır. Onun içerisinde Batının birçok kaynakla
rından faydalanarak gelişmiştir, israil: israil 
meselesini hiç kimse model olarak eline almasın; 
o, ayrı bir iştir. Ve o modeli eğer alırsanız bü
yük ümitsizliğe düşersiniz. O, başka bir model
dir. Ne, iyi denilebilecek bir modeldir; ne, 
küçümsenilecek bir modeldir. Tamamen başka 
bir modeldir. Oradan alınacak bir ders var. 
Bir vatan yapmanın mesuliyetini eğer herkes 
müdrik olursa, daha doğrusu vatansızlığın şu 
kadar sene hasretini çekmiş olmanın şuuru içe
risine birçok kimse girerse, modern teknolo
jinin, modern şevki idarenin, prodüktivite yük
sekliğinin ve organize çalışmanın birtakım gay
retlerine girerse başka türlü neticeler alırsı
nız. Buna ilâve edecek daha başka şeyler de 
var. Bunları mütalâa etmek istemiyorum. Ama, 
«Uyuyan Çin, Asya usulü üretim,» Uyuyan 
Çin'in içinde ne olduğunu kimse bilmiyor, bu
gün. Yani Türkiye şuraya varamadı. Uyuyan 
Çin'in gıpta edilecek bir tarafı olduğunu zan
netmiyorum. Hindi Çini; Hindi Çini savaş içe
risinde, Hindistan'ın, hele, hiç gıpta edecek bir 
yer olduğunu zannetmiyorum, Türkiye ile mu
kayese ettiğiniz zaman. Eğer benim meseleyi 
anlayış tarzım doğru ise, yani «Biz bunlardan 
bile geri kaldık.» Buna hiçbir şekilde gururum 
razı olmuyor ve gerçek de böyle değildir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Bir kısmı bizi geçmiş, bir kısmı bizi geç
mek üzere» diyor, Sayın Yıldız. Bundan, siste
min işlemediğini mi söylemek istiyor? 50 sene 
içerisinde tatbik edilmiş bulunan usullerin bir 
şey kazandırmadığını mı söylemek istiyor, bunla
rı da keşfedemiyorum. 

Şimdi, başka bir meseleye geliyorum: Sayın 
Yıldız, «Demirel gidişin en kötü temsilcisi ola-
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rak tarihe geçecektir» diyor. Şimdi; kendisini, 
tarih yerine koydu, bana bir sayfa açtı ve hük
münü de oraya koydu. Bırakınız bu hükümleri 
tarih versin. Neden bu kadar acelecisiniz. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler.) 

Bırakın, belki başka taraflarına da bakan 
olur. Belki sizin dediğiniz gibi olur, belki baş
ka türlü olur. Ama, bu bir şahsi tedirginliğin 
neticesidir. 

Muhterem senatörler, huzurunuzda başka 
bir konuyu ifade edeceğim. Yüksek Murakebe 
Heyetinin üyeleri değişmiş. Yüksek Murakebe 
Heyetinin üyeleri değişir. Valiler değişmiş, şu 
kadar zaman önce, valiler de değişir. Yüksek 
memurlar değişmiş, onlar da değişir. Bunları 
bir şeye bağlamak lâzım mı mutlaka? Neden 
Devleti daha müessir hale getirmeyi düşüne
miyorsunuz? 4 sene ile 14 sene arasında Yüksek 
Murakabe Heyetinde vazife görmüş, uzmanlar 
var, 25 sene ile 39 sene fiili hizmet görmüş in
sanlar var. Niçin şöyle düşünemiyorsunuz? Ga
yet tabiîdir ki, bir kısım memur tekaüdedile-
cek. Tekaüdedilecek ki, yenilerine daha yukarı 
kademelerde yer açılacak. Gayet tabiî ki, bir 
kısım memurlar, daha iyi vazife görmesi muh
temel olan, yerlere konacak. Nereye koymuşuz, 
Yüksek Murakabe Heyeti üyelerini? Kömür Şir
ketine idare Meclisi âzası, Kâğıt Şirketine ida
re Meclisi âzası, filân şirkete idare meclisi âza
sı. Yani milyarlık iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne idare meclisi âzası yapmışız. 

Muhterem senatörler, Yüksek Murakabe Ku
rulunun yazdığı raporların hiçbirisine Hükü
met bir şey ilâve etmez. Raporları yazar, ra
porlar önünüze gelir. Siz bunları tetkik edersi
niz. Bir Karma Komisyon bunu tetkik eder. 
Karma Komisyon tetkik ettikten sonra Senato 
tetkik eder, Millet Meclisi tetkik eder. Niçin 
bu kadar suç ve ceza tâyininde acelecisiniz? 
Biz, ufak hesapların insanları değiliz. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

SAFFET URAL (Bursa) — 19 Milyondan... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, meseleyi tatsız hale getirmek 
daima mümkün. 

SAFFET URAL (Bursa) — Hep tatsız, za
ten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çirkin hale de getirmek mümkün. 

Beni tahrik etmezseniz birtakım şeyleri size an
latmaya çalışırım. Tahrik ederseniz yine anlat-
mav^ nalrınm. Binaenaleyh bildiğinizi yamn. 

BAŞKAN — Sayın Başjbakan, Sayın Üyeler 
zatıâlinizi tahrik ederlerse vazifemiz onları sü
kûnete davet etmektir. Hiç merak buyurmayı
nız, buyurunuz konuşmanıza devam ediniz. 
(«Bravo Sayın Başkan» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Şimdi, size 17 Nisan 1960 tarihli Ulus gazete
sinin başlığını okuyacağım. 17 Nisan 1960 «Men
deres'in Divanı Aliye şevki istendi». Daha son
ra ki, bir Ulus gazetesinin başlığı «Menderes'in ^ 
Hazineye borcu 13 402 249 lira.» Başka bir ga
zete, yine Ulus - elimdeMer fotokopidir tarih
lerini okuyamıyorum - «75 milyon liralık suiis
timalin iç yüzü.» Başka bir gazete C. H. P. si 
Sayın Genel Başkanının «'bunlar can çekişiyor». 
Başka bir gazete «îhtilâl elebaşılığını yapan ve 
huzursuzluğun mesulü C. H. P. dir.» Bu, 24 Ağus
tos 1962 tarihli Kudret gazetesidir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Avni Doğan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, bu, Sayın BöHübaşı'nın be
yanı. 

Kudret gazetesi yine 1962 tarihli; «İhtilâli 
ö. H. P. nin hazırladığı doğrudur». Merhum 
Avni Doğan. , 

Başka bir gazete «Vakıflar idaresinin sabık 
devirdeki yolsuzlukları 40 milyon lirayı bulu
yor.» «Menderes'in İsviçre'de villâsı var.» «Po-
latkan'in Vinlex'den geliri 12,5 milyon lira.» 
Bunlar hep gazete başlıkları. «Sabıkların mü
sadere edilecek servetleri, düşükler ve yalan
lan geniş emlâke sahip, Bayar, Zorlu ve Gök
türk'e ait arsalar da açıklandı.» Bu, böyle gidi
yor. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Günaydın gaze
tesinden de okusanıza. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İşte, okumaya lüzum yok, on sene ev
velki başlıkları okuyorum ben size. 

Muhterem senatörler, burada 17 Nisan 1960 
Pazar günkü Ulus gazetesi var. Başka bir Ulus 
gazetesi daha var. Bu da 28 Şubat 1970, on se
neye yakın zaman sonra. «Süleyman Demirel'in 
Yüce Divana şevki istendi.» 
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Şimdi, mesele şuradadır, iftira, her devirde 
yapılagelmiştir. Huzurunuzda en ufak bir ezik
liğin içinde değilim. (Adalet Partisi sıraların
dan «bravo» sesleri ve alkışflar)... Kendimi de
ğil, kamu görevlisi siyasi şahsiyetleri müdafaa 
ediyorum. Kendim bir müdafaa ihtiyacı içinde 
değilim. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Olacaksın Sayın 
Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Ural, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — iftira, önlenebilmiş midir? Hayır. 
Kamu hizmeti görenler; huzurunuzda gayet vic
dan muhasebesi içinde konuşuyorum, kamu hiz
meti görenlerin talihi içerisinde iftiraya uğra
mak vardır. Kaderinin bir parçasıdır o. Yalnız, 
iftiraya uğrandığı takdirde kendilerini savunma 
haklan da vardır. 

Şimdi, asllında bugün Türkiye'nin çözmesi 
lâzımgelen mesele; 1960 ı hazirlıyan atmosferi 
ortadan kaldmcı hükümleri Türk Anayasası ge
tirmiş. Onlara müracaat edilmiş mi, edilmemiş 
mi? Oraya bir bakalım. Mülâhazamı tamamlıya-
yım. Osmanlı imparatorluğu dâhil, Türkiye'de 
iktidar daima husumet çekmiştir, iktidarın hu
sumet çekmesi normaldir. Hele bu kabaran ar
zular devrinde olan bir memlekette, bu husume
tin bir fesat tertibi ile içice girmesi yine yadır
ganacak bir durum değildir, iktidarlar nasıl de
ğişir, nasıl gelir, nasıl gider bunu halledemiyen 
bir memleketin, ne siyasi, ne hukukî, ne sosyal, 
ne iktisadi hiçbir meselesini halletmesi mümkün 
değildir. Bu zamana kadar Türkiye'de iktidar
lar şöyle değişegellmiştir. Millet, mağlûbetmiş-
tir. Buna kimsenin diyeceği bir şey yok. 1950 de 
olduğu gibi. 

SAFFET URAL (Bursa) — 1960 da olduğu 
gibi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Mffllet, mağlubetmiştir, 1950 de oldu
ğu gibi. Sonra bunun dışında iki yol daha çık
mıştır. Kuyuya düşürme, bir de ipe götürme. 
Bunlar Türkiye'de iktidarları, iktidardan uzak
laştırma yollan olarak tatbikat sahası bulmuş 
geliyor. Huzurunuzda şunu ifade ediyorum; 
milletin hizmetine talibolanlar, bu Yüce Sena
tonun, bundan evvelki Hükümet programı gö
rüşülmesinde ifade ettim, zabıtlarda vardır. Si
yasetin sonunda aferin beklemezler. Siyasetin 
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sonunda kendi vicdan muhasebelerini kendileri 
yaparlar. Milletime, memleketime hizmet için 
yola çıktım, neyi yapabildim. Ama, inkisara uğ
ramak daima siyasetin içinde vardır, inkisara 
uğramanın çeşitli yollarını biraz evvel ifade 
ettim. Milletin mağlûbetmesi, hali, en şerefli 
yoldur ve iktidarları milletin değiştirmesi ha
linde Türkiye, mesafe alır, mesafe kazanır ve 
bütün meselelerini halleder. Yoksa, milletin ha
kemliği ile seçilmiş gelmiş .insanları karalama, 
kötüleme, iftira çamuruna tabi tutma ve hiçbir 
hüküm beklemeden, hiçbir müdafaa şekline ri
ayet etmeden, hem iddiayı ortaya koyma, he
men arkasından suçu, cezayı tâyin etme gibi 
yollara başvurma Türkiye'nin bilmediği şeyler
den değildir. Şimdi, fikir ve hizmet plânında 
mücadele gücü olmıyanların iftiraya sapması 
normaldir. Çünkü, o minderde bir türlü güreş
mesi mümkün değil, oyunu tutmuyor orada. O 
zaman derhal bir takım Babil kulesi gibi ya
pılmış yalanları, üstüste konmuş yalanlan, as
lını astannı araştırmadan hemen bir kara is 
sürme hazırlığı ile başka bir mindere sizi çek
mek ister. îftira edenin, iftira hakkı oluyor da, 
iftiraya mâruz kalanın müdafaa hakkı niye ol
muyor? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Dâva 
hakkı var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Dâva hakkının neticesini bekleme
den, hâkim yerine kendinizi koyup nasıl karar 
veriyorsunuz? (Adalet Partisi sıralarından 
«bravo» sesleri ve alkışlar.) 

SAFFET URAL (Bursa) — Kardeşleriniz 
yaptı hâkimliği. 

BAŞKAN — Sayın Ural... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, söylediğimiz zaman, sonra küfür 
ediyorlar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem senatörler, hiç endişeye 
düşmeyin, herkese verilecek cevabım var, hiç 
endişeye düşmiyelim. 

Siyasi hüviyeti olan kamu görevlisinin en ça
buk uğnyacağı şey, iftira ve çamurdur. Çünkü, 
millete hizmeti, memlekete hizmeti bir kenara 
bırakmış, acaba filânca kimseyi nasıl kuyuya 
düşürebilirim, filancaya nasıl kanca takabili-
rim. filancayı. nasıl karalıynbilim'm, -poltikanın 
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bu metodunu almış olan kimselerle mücadele 
etmek hem kolay değildir, hem zor değildir. 
Kolay değildir; çünkü, ne zaman zehirli gazın 
meydana çıkacağını bilemezsiniz. Zor değildir; 
çünkü, politikaya girmiş olanlar, kömür ocak
larına girmiş gibidir, kömür tozu bulaşır ama, 
liflersiniz gider. Aslında iftiraya ve çamura 
mâruz kalma, iktidar olmanın cibiliyetinde 
mevcuttur. Bunlar vardır.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — ismet 
paşayı... 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu nasıl idare? 

Karşı taraftan yapılan müdahaleye ses çıkar
mıyorsunuz? Hep bu taraftan gelene söylüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Müsaade edin, Beyefendi. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İsmet Paşa

nın mı hesabım görüyoruz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — (Sa
lih Türkmen'e hitaben) Sen sus. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Başba
kan konuşuyor, susun da dinliyelim. Temsil mi 
veriliyor, ne oluyor, belli değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
bahtan beri biz dinliyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz Sarlıcalı, Sa
yın Başbakan, buyurunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir çirkinlikler dünyasından her tür
lü numuneyi çıkarmak mümkündür. Onun için
dir ki, kendileri için mugalâtayı, siyasi istis
marı metot haline getirmiş olanlarla benim bir 
tartışmaya girmem mümkün değil, ihtiyaç da 
yoktur. Şayet yapılan isnatlar kabul olunursa 
hâkime, kanuna, mahkemeye müdafaa hakkına, 
hattâ Parlâmentoya ne lüzum var. Onun için
dir ki, mal bulmuş mağribi gibi bir gazetenin 
«İme aldığı bir konuyu, bir husumet eseri ola
rak ele aldığı bir konuyu bana yakıştırmaya 
ve yapıştırmaya çalışmak beyhudedir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Henüz bitmedi şeyim... 

SAFFET URAL (Bursa) — iftihar etsin. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Senatoya 

y akılmıyor, ayıptır. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Hükümet olarak hepimiz 
isyan edeceğiz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Olmaz böyle şey. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Cezai ehliye
ti yok, kızma Turhan Bey. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin... 
Sayın Başbakan, buyurunuz, devam ediniz 

efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Şimdi, meselenin bir yerine geliyo
rum. 22 . 1 . 1966 tarihinde yani birinci iktida
rımızda bütün Devlet dairelerine şu tamimi 
gönderdim. «Haksız dileklerin, iltimas, nüfuz 
kullanarak haklı çıkarılmasını temin yolundaki 
teşebbüslerin, buna ümit bağlıyanlara hiçbir 
fayda sağlamıyacağız ve tam tersine bu yola 
başvuran ve aracılık edenler kadar, bunlara 
haksız yardımda bulunabilecek memurların da 
aleyhine neticeler ve sorumluluklar doğuraca
ğı, bütün vatandaşlarca açıkça bilinmelidir.» 
14 . 11 . 1969 tarihinde, yani, ikinci defa Hükü
met kurduktan ve güven oyu aldıktan üç gün 
sonra da şu tamimi Devlet dairelerine gönder
dim; ki, bu uzun bir tamimdi. Onuncu mad
desini okuyacağım. Bu tamimde Adalet Parti
sinin Hükümet etme felsefesi yatar. «Üzerinde 
en büyük bir hassasiyetle durulması gereken 
konu, Devlet hizmetlerinin vatandaşların güve
nine lâyık, tam bir dürüstlük, açıklık vazife 
şuranı içinde yerine getirilmesidir. Memnunluk
la ifade etmeliyim ki, Türk idaresi, onda görev 
alan Devlet memurlarının büyük çoğunluğu iti
bariyle feragatli ve faziletli bir idaredir. An
cak, bu durum yer yer, zaman zaman her hangi 
bir şekilde vâki olabilecek kanunsuzluk ve yol
suzluk hareketleri, karşısında titizliğimizi ve 
hassasiyetimizi gevşetmemelidir. İdarenin bütü
nüne hâkim olan fazilet ve sorumluluk şuuru
nu her türlü şüphe ve isnatlardan mâsun tuta
bilmek için, münferit de olsa, suiistimal ve ka
nunsuzluk vakaları süratli ve müessir bir tep
kiyle karşılanmalıdır. Her ne şekilde olursa ol
sun; isim kullanma ve intisap iddiasiyle vâki 
müracaatlar hiçbir surette haksız, imtiyazlı 
muamelelere sebebolmamalı. Ve bu gibi teşeb
büsler asla iyi karşılanmamalıdır.» 

Muhterem senatörler; Türk Anayasası 1960 
öncesinde meydana gelen ve bir ihtilâl ortamı
nı hazırlıyan çeşitli yalanlar ve rivayetler üze
rine; ki, bunların demin okuduğum başlıkların 
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hiçbirisi ispatlanamamıştır. Onlar burada var. 
Hiç birisi ispatlanamamıştır. 103 milyondan 75 
milyona kadar. Türk Anayasası... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — 
Mahkeme edilmedi bunlar. 

ORHAN KOR (izmir) — Hepimiz hesap 
verdik. Siz de hesabınızı vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanı
zı rica edeyim. 

Muhterem senatörler. Riyasetin sulh ve sü
kûnu temin için müracaat ettiği son husus ce
za tatbikidir. Binaenaleyh muhterem üyelerin 
Riyasetin bu kararda olduğunu bilmelerini ri
ca ediyorum. 

Sayın Başbakan, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türk Anayasası, 34 ncü maddesiyle 
kamu hizmeti görenler, bir şikâyete mâruz ka
lırlarsa şikâyetçiye ispat hakkını tanımıştır, 
125 nci maddesiyle de, kanunlara aykırı verile
cek emirleri dinleme yetkisini memurlarına ta
nımıştır. Başka bir maddesiyle, idarenin bütün 
eylem ve işlemlerinin denetimi müessesesini ge
tirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ola
rak geçen beş sene zarfında Adalet Partisi Ge
nel Başkanı olduğum için de çeşitli hücumlara 
mâruz kaldım. 250 ye yakın hakaret dosyası 
Başbakanlıkta beklemektedir. Hiçbirini muame
leye koymadım. Çünkü, bunlar fikir farkların
dan doğma demokratik bir sistem içinde, ki, 
benim kanaatimce herşeye rağmen, herşeye rağ
men, hür basınsız bir demokrasiyi tasavvur ede
miyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) Yalnız, 
bundan bir süre önce yapılmış bulunan bir neş
riyat üzerine bir gazeteyi mahkemeye verdim. 
Ondan sonra neşriyat bir tükenmez haline gel
di, birtakım ithamlar ortaya kondu. Türk Ana
yasasının 34 ncü madadesindeki hakkı da isti
mal etmek M, o madde şikâyetçi, kamu görevi 
görüyorsa, ispat hakkını tanımıştır. Türk Ana
yasasının 34 ncü maddesine göre; sizin buradan 
iki de bir lâf atıp durduğunuz mesele için 
10 milyon lira tazminat dâvası ve ceza dâvası 
açtım. Geleceklerdir, nüfuz kullanılmış mıdır, 
kullanılmamış mıdır? ispatlıyacaklardır. (A. P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri.) Bir 
gazete, bir şey yazdı diye ertesi gün kamu hiz
meti görenlerin hemen kuyuya mı düşürülme
si lâzım? Mühim olan mesele şu olmuş, bu ol

muş, ben bunları bilmem. Mühim olan mesele; 
benim nüfuzum kullanılmış mı, kullanılmamış, 
mı? Beni alâkadar eden kısmı, budur. Bütün 
dünyayı şahit gösteriyorum huzurunuzda. Bü
tün dünyayı... (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Bakanını, Genel Müdürünü Müsteşarını, Ban
ka müdürünü, banka muhasebecisini, yalnız ya
kınlarım için ve saire için değil. Her hangi bir 
kimse için. «Şu adama kredi verin» dediğimi 
göstersinler, ben bunun bütün yükünü, mânevi, 
maddi mesuliyetini kabul ediyorum. Ben, ne 
diyeceğim huzurunuzda başka. Gitmişim, mah
kemeye vermişim, huzurunuzda diyorum M, bü
tün dünyayı şahit gösteriyorum. 

Muhterem senatörler; burada aslında böyle 
bir meseleyi program müzakeresi sırasında dile 
getirdiler, konuştular diye kimseye kırgın de
ğilim. Hiç bir kimsenin merhametine sığınmı
yorum. Başım diktir. Müdafaa ihtiyacında da 
değilim. Hiçbir füturum da yoktur. Vicdanım > 
rahattır ve ilâhî adalete inanırım. Hepinize say
gılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından sürekli 
ve şiddetli alkışlarla «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, bir talep var. Sayın 
Termen, Sayın Başbakandan evvel Hükümet 
programı üzerinde söz alan Sayın öztürk'ün 
konuşmasında sataşma olduğu iddiasında bu
lunmaktadır. Bu iddiaya Riyaset de iştirak et
mektedir. Sayın Termen buyurunuz efendim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, çok teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, bu büyük mesai günü
nün bu saatinde Yüce Heyetinizi uzun müddet 
işgal ederek rahatsız etmiyeceğim. Bir tavzihi 
zaruri gördüm. Arkadaşımız, program üzerin
deki mütalâalarını öne sürerken benim Maarif 
Bakanlığına bir milyon küsur bin liraya bir 
bina sattığımı ve zamanın Başbakanına da şan
taj yaparak kendisinden 250 000 lira aldığımı, 
bilmiyorum, hukukçu mudur, meslekini de bil
miyorum... («Berabersiniz, meslektaşsınız» ses
leri.) öğretmen. («Hasanoğlan Köy Ennstitü-
sü» sesleri ve gülüşmeler) 

Hasanoğlan. iyi, meslektaşımmış. Güzel. 
Yalnız biz Hasanoğlanlı değiliz. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Bunu bir kritik arasına sı-
kıştırmasmdaki zamrestA VR ya.nb.g—gidişâ-bâ?— 
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izaha bağlamak gayrimümkündür. Ben, ağır 
faiz altında, borçlu mânada, mutazarrır yası-
yan bir insan sıfatımla yaptığım bir binayı 
1957 yılında başladığım, muhalefet saflarında, 
iken, her şeyimi, emlâkimi satarak yaptığım 
bir binayı büyük faizli yeni borçlanmalara gi
rerek, büyük bir bina haline getirdim. Bina, 
apartman, han, hamam değildi, talebe yurdu 
idi. Talebe yurdu ihtiyacına o tarihte inanan 
bir meslek adamı sıfatiyle, talebe yurdunun, 
icar getiren ve memlekete hizmet koyan anlayış 
olduğuna hükmederek, bu yola girmiştim. Bir 
gün devrin Başbakanı, ben 1957 seçimlerinin 
kayıp tablosu karşısında kenarda bir insan ol
duğum tarihte, bir sabah saat 05,30 sıralarında 
inşaatıma gelmiş, üniversite civarında idi inşa
atım, bu büyük binanın ne olduğunu sormuş, 
bekçi de benim adımı vererek «parası bitti, pa
ra arıyor, 6 aydır böylece duruyor» demiş, Baş
bakan da bana davet göndererek, muhalefette
yim beyefendiler, Sayın meslektaşıma da arz 
ederim, şantaj yapmanın çağında değilim, soka
ğa düşmüş Hürriyetçiler olarak, Çelikbaş arka
daşımız hariç, Alicanlariyle, Turan Güneşle-
riyle, Emin Paksütleriyle, o güzide kadro ta
mamen kaybetmiş, kendi işine dönmüş, bu çağ
da bana davetle; «ihtiyacın nedir» dedi, ihtiya
cım büyüktür, ama bunu tedarik ettim, teşek
kür ederim ilginize, dedim. Birinci ziyaretim 
böylece arada büyük kırgınlıklar olmasına rağ
men, bana lütuf kâr bir davet ve nezaket ifade
si ortaya koyan merhum Başbakanın hareketi
ne ve benim de bulduğum bir paraya zamime-
ten ikinci bir borçlanmaya girme durumuma 
beyefendinin, mazi hâdisesi olmasına rağmen, 
dikkat atfını rica ederim. 

İkinci konu; bina bittikten sonra, bunun 
Maarif Vekâletine Orta Doğu Üniversitesine ta
lebe yurdu olarak kiralanmasını istediler. Fa
kat «kalorifer yap» dediler. Ben «yapmam, ki
raya mahsuben siz yaparsınız ve içine geçersi
niz» dedim. Kiraya mahsuben 140 000 liralık 
kredi açıldı. Bu, kalorifer malzemesi olarak 
mubayaa edildi, içine sarf olundu ve kiradan 
kesildi. Bu hâdiseyi bir kredi suiistimali gibi 
göstermek, böyle kritik günde bunu ortaya baş 
kakıncı ümidiyle icadedip koymak hali yakışık
sızlıktır, senatör hüviyetine mâlik bir insanın 
bu nevi edna meselelere tevessül ve teşebbüs et

mesi hicap vericidir. Kendisine, meslektaşım ola
rak, evvelâ, Sivas'tan seçilmiş bir senatör sıfa
tiyle ikinci defa ve her çatlak tahta arasına hâ
dise sıkıştırmak nezaketsizliğini göstermesi ba
kımından da üçüncü defa teessüf etmek iste
rim. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gruplar 
ikinci kez söz talebetmiş bulunmaktadırlar, iç
tüzüğümüzün 56 ncı maddesi gereğince kendi
lerine söz vereceğim. Sayın Yıldız buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; gerçekte çok ilginç bir konuşma 
dinledim, hem sayın parti sözcüsünden, hem Sa
yın Başbakandan. 

Bir özlemimi, önce arz etmek isterim; çok 
daha ciddî, daha bilimsel, siyasal seviyesi, daha 
üstün bir konuşma beklerken uğradığım hayal 
kırıklığı konuşmamda belki beni biraz rahatsız 
edişinin sonucu, sizi de üzmek gibi, bir duruma 
düşmemeye çalışacağım. 

Sayın Başbakan «kızmıyoruz» dediler, biz 
de hiç kızmıyoruz, tersine tarihe ve tutanakla
ra geçmiş kimi yanlışlıkları düzeltme amaciyle 
söz aldım, önce Sayın Termen'in ileri sürdüğü 
birkaç noktaya değindikten sonra Sayın Baş
bakanın da birkaç noktasına değinmek istiyo
rum. 

Bizim eleştirmelerimize karşın Sayın Ter
men türlü çevreleri sayarak söylenenlerin haklı 
veya haksız oluşu bakımından hakeme başvur
du. Hakemler kararlarını verdiler. Devletin en 
yüksek yargı organları oy birliğiyle Hükümetin 
tutumunu geçen yıl belirttiler ve arkasından 
da eyleme geçerek gösterdiler, üniversiteleri
miz, nitekim Saym Termen'de üzüntüsünü be
lirtti, onlar da Türkiye'nin türlü kurumları, 
hattâ Hükümetin yönettiği Devlet kadrosunun 
memurları açıkça kongrelerinde bunları göster
diler. öğretmenler de gösterdi. Türkiye'de ha
kemler kararını çoktan söylediler. Sayın profe
sörler neden yazmadılar? Ne yazsınlar M? Yaz
dıklarını okudunuzsa yazdılar. Ama, illâki 
inanmadıkları şeyi mi yazsınlar? 

Şimdi, burada birkaç kez kürsüye getiril
miş, getirenleri de rahatsız edecek, bir konuya 
hem Saym Başbakan, hem Saym Termen do
kundular. Silâhlanma işi Kıbrıs'a yardımmış. 
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Arkadaşlar, çocuk oyuncağı mı bu, Devlet 
yönetimi mi? İstanbul Ziraatla Savaş Derneği 
örgütü emrine mi verilir 3 045 silâh? Kıbrıs'a 
gitmesi için Vatan Cephesi emrine mi verilir? 
Aygün'ün emrine mi verilir, partinin emrine mi 
verilir? Namuslu Devlet adamı oraya vermez 
onu, verilecek yol vardır. Devlet idaresi parti 
kanaliyle, Vatan Cephesi kanaliyle olmaz. Bu
nu buraya getirip - açık 16 Mayıs 1960 tarihli 
yazıdır - veriyorum. Millî Savunmadan aldığı 
silâhlan verdiği yerler de yazılıdır. «Ama, efen
dim bunların insan kırmak için kullanılacağı 
ispat edilememiş» edilmiyebilir, ama silâhlar, 
öyle uydurma, Kıbrıs'a veriliyormuş. Eğer Dev
let bu tip sorumluluğu üzerine almışsa böyle 
uydurma, kaydırma yollardan gitmez. Daha er
kekçe gidecek yolu var idi, o zaman. Peki, 
şimdi soruyorum daha açık, evet arkadaşlar 
Demokrat Parti Kıbrıs'a satmıştır, ispat ede
ceğim, acık konuşacağım. Demokrat Parti Kıb
rıs'ı sa+^rken, bucrün Dışişleri Bakanlığının ya
yınladığı kitaba bakın, acık kronolojik olarak 
bilim adamlarımı zm verdiği tezlere bakın, bi
limsel olarak görürsünüz: tezler nasıl hep in-
gilis'in dedio-i, hep Amerikalının dediği, hep 
onu öğerek gelmiş dâvamız yok demiş. Kıbrıs 
için heyet «"öndermis Kıbrıs İngiliz'indir diye, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti göndermiş he-
ysti yolda da şaşırmış, aman yanlış oluyor bu
rada güçlükle karşılaştık sakın öyle demeyin 
diye de arkasından adam da göndermeye çalış
mış. Bunları hep yapacaksınız, sonra kirli bir 
dönemi t.!p>ntee çıkarmak için beş yıllık temelini
zi bozacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sadede gelmenizi 
ihtar ediyorum, sadetle meşgul değilsiniz, rica 
ediyorum asabınıza hâkim olunuz, lütfen. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — (Devam
la) — Efendim, bu uyarmanıza teşekkür ede
rim, yalnız öyle bir konuya dokunuldu ki, ikti
dar partisinin başı ve sözcüsü Cumhuriyetin bu
günkü temellerini sarsan bir konuşma yaptılar, 
evet Yassıada'da dış politika konuşulmadı, eğer 
istiyorsanız ben size o devrin dış politikasını, 
dâvalara intikal etmemiş, ama görenleri, yaşı-
yanları, söyliyeyim tekrar çıkarır, ararsınız 
asılanları... 

BAKAN — Sadede gelmenizi ihtar ediyo
rum, Sayın Yıldız. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — O zamanki dış 
politikadan sen ne anlarsın. 

SELÂHATTIN ÖZGÜR (Tabu üye) — Sen 
anlarsın. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — (Elini başının 
yukarısına koyarak) Hep başımızın burasın
dan. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi sade
de nasıl geleceğim; adamlar çıkıyor, «onlara 
iftira edildi, böyle bir şey yoktur» diyor. Sayın 
Başkan, oturduğunuz kürsünün altı sallanıyor 
bu lâfla. «Hükümetin aczini söylemek yurtse
verlik değilmiş, bıraktım bunu sonra dokunaca
ğım, Sayın Başbakanın bir iki lâfı var, o zaman 
dokunacağım. Hükümet aczini; biraz kafanızı 
kullanın, yalnız sesinizi değil, beyninizi, vicda
nınızı,.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sizde vicdan yok, 
Vatan haini... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Senin öm
ründe kafanı kullandığın görülmüş mü? 

ORHAN KOR (İzmir) — Sen vatan haini
sin, 

BAŞKAN — Bir dakika, ceza vereceğim 
efendim, 

M, ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Ki-
me? 

BAŞKAN — Kim sual soruyor, efendim? 
M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Ben. 

Cezayı kime vereceksiniz? 

BAŞKAN — Öğrenirsiniz kime vereceğimi. 
Sayın Kor'a İçtüzüğün 154 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrası; «Arkadaşlarından bir veya birkaçını 
tahkir veya tehdidetmiş olana takbih cezası ve
rilir.» Kendileri, kürsüde bulunan bir arkadaş
larını, Riyasetin anlayışı istikametinde tahkir 
etmişlerdir. Bu madde tatbik edilecektir. Yal
nız bir diyecekleri varsa konuşmak hakları 
mevcuttur bu sebepten kürsüdeki hatibin ko
nuşmasından sonra bu cezaya tevessül edile
cektir, efendim. 

Buyurunuz Sayın Yıldız devam ediniz, 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, bu 

çok rahatsız edici konuşmadan başka diğer nok
taları biraz daha rahatça konuşabiliriz. 

Sayın Sözcü, «Hükümetin aczini söylemek 
yurtseverlik değildir» dediler, Kıbrıs dâvasın
da bunu söylediğimizi yerdiler. Bu, tersine yurt
severliktir, biz diyoruz ki, Kıbrıs'ta bugün g_5ŝ  
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terilen acz Türk Milletinin değildir, onu Hükü
metin göstermesini de yeriyoruz ve diyoruz ki, 
T. S. M. M. bunu beğenmiyor, bu yurtseverliktir, 
yoksa aczi onaylamak yurtseverlik değildir. 

Gizlilik isteğini kabul etmemiz, ondan sanra 
da anlaşma niye sislidir, diye yermemizi çeliş
me buldular. Gizlilik isteğini bilgi, vermek için 
Hükümet istedi, peki gizli bir şey s Öyl ivecek 
dinleyelim, dedik. Ama gizlilik isteğini kabul 
etmek, sisin Anayasa gereğince Meclisin ona
yından geçmesi gereken anlatmayı Meclisin 
onayından geçirmeyiniz bonosu değildir ki. bu 
«Bilgi vereceğim» teklifine, peki, buyurun, ne 
zaman istersen, dendi. 

Benktas'm beyanını da Savın Termen nas?l 
yanlış anladı- anlama d" m, Bsnktas'-n. benim. 
söylediğim beyanı, Savın Termen her haM.3 baş
vururlarsa görürler; hem radvo^an. hem a-bi'^a 
bırakın onu, Türkive'vc r,'ş^ irkendir bu beyan, 
o zaman diyor, «1068 ten fenadır* burava ,?e-
lip, konulup pi derken verdiği havandan söz et
medim. Onu,. Sayrı Bekata söylediler, sağa, «ola 
yaptığı temaslardan. Kıbrıs görülmelerinden 
sonva, p*e!irken verdimi ^evan İ^udnr. -izlenecek. 
yalanlanacak bir tarafı yoktur, bumu hor han.oi 
bir gamete vorur.ru. HB değiştiremezsiniz, ker 'di 
bevanıdır, Adlında. Denktas elbette bıınT.ı .söy^e-
meve çok sakıntı duya"", bunu söylemek dahi 
istemez, demek ki, daha sıkıntılı, bir hali va^ ki. 
bu kadamnı sövlenr?-, Sonra ^avr.n Denktas, 
umutsuzluk ya^atm.a.'mak için. elhe^te iHi^'atl'. 
konuşacaktı ama bunu da söylediğini rrordük, 

Yüksek Denetleme Kurulunun görevi; Bavın 
B;izcü dediler ki, devlet ekonomi kurulukları
nın denetimidir, ama hiçbir maddede Başbaka
nın kardeşlerinin eylemlerini denetmez, diye 
yazmıyor ki, onun için onu yaparsa görevi 
dışına mı çıkmış olur? Yapmış, biz direkt ola
rak Sayın Başbakanı almadık ki, olay böyle 
gidiyor, siz de Başbakan olarak bu olayın 
etkisi içinde bulunuyorsunuz dedim. Sonra. 
Yüksek Dene-f-V^a K^rulıı ^am^^r rn e lver 
memizi de h~talı bv"H-d^ rıa^l b ^ l ı "• ,^R 
bilirsiniz? iktidarın e^-le^-lr- elc~'i:"i nez m'? 
Bunu, çok uzun, ^-rp-^p ~ıar. ~T,%""n" et ~r^-
ramını korn^ıv'ken -»rl-tm^*-; iht'u^-" :'-'~> 
Hükümet, H m D«—V b' "" lJk d^vl '-I :. , -̂
daki, mpmur, Defletir. rıe"riu*'UC?"" B?"1''1 • -. 
memuru değildir, onun bir statüsü vardır. 
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Devletle bir sözleşme içindedir, yasalar var
dır, yönetmelikler vardır, hukuk düzeni var, 
onun içinde bir yeri vardır, o yerdeki ada
ma yapacağınız her tasarruf Anayasanın 
114 ncü maddesi, 132 nci maddesi süs müdür, 
yargı denetimi dışında tutulamaz deyişinin 
bir amacı yok mudur? Sonra, burada birçok 
rakamlar söylemek, başarılı imiş gibi göster
mek için yeterli değil aslında biz ona do
kunmadık, çünkü, Sayın Başbakanı direkt ola
rak ilgili göstermedik; ama olaylar, kardeşleri 
olmasından ötürü, kendisini de etkiliyeceğini 
belirttik. 

Sayın Termen dedilerki, 50 milyonluk, Sa
yın Başbakan da söylemiş, bir taahhüdü bir 
yana itip, 10 milyonluk kazançtan vazgeçerek 
gelmiş. Keşke bunu söylememelerdi Sayın Baş
bakan için, her halde söylenmemesi gereken 
bir ifadedir bu... 

£İYA TERMEN (Çanakkale) — Kanun 
hakla, Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Çünkü, Sa
yın Termen, düzen bozuk demek, ben ona, 
haksz aldı demiyorum. Düzen bozukluğuna 
g;izel bir gerekçe verdiniz, 1960 da memur, 
1982 terhis olmuş askerlikten 1964 te 50 mil
yonluk is yapacak hale gelmiş, demek düzen 
bozuk, demiyorum o düzen bozuktan niye 
yararlandı? Ayrı bir konu, beni ilgilendir
mez, fakat şu anda düzen bozuk ki. böyle 
bir kimse bu hale gelebiliyor Türkiye'de. Bi
zim de şikâyetimiz düzendir. Sonra efendim, 
açık yazıyor; yalan, doğru bilmem, 262 lira 
vergi verirken şu kadar tesis kuruyor; 50 mil
yonluk tesis kuruyor. Bütün bunlar düzenin 
bozukluğunun kanıttandırlar. 

Eğer zarflar, suçlar meydana çıkarılsa 
imiş». Bu lâfı da ben, bir Parlamenter ola
rak değil, Türk ulusunun bir kişisi olarak 
cok yadırgadım rahatsız oldum bundan 

«Eğer, herkesin ne yaptığı incelense, Par
lâmentoya kimse giremez», dediler. Türk top
lumu bu kadar çürümüş değildir. Nice na
muslu, dürüst evlatları vardır, öyle sanıldığı 
gibi değil.» «Türk Milleti böyle bir eleştir
meden geçseymiş temyiz kararı olmazmış, 
Parlâmentoya kimse gelmezmis.» 

ZİYA TERMEM (Çanakkale) — iftira, 
iftira, iftiradan dolayı, dedik. Ters anladın. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir fert 
olarak bundan rahatsız oldum. 

Neden 'buradan söylediklerini Millî Birlik 
Komitesi zamanında yapmadı, buyurdular. 

Millî Birlik Komitesi, bir mütaahhit ola
rak, bir yılda Türkiye'yi cennete çevirme id
diasında değildi. Yapabileceklerini bir yıl için
de yaptı, yapamadıklarını da sizin yapma
nızı istiyoruz. Şimdi ele söylüyoruz. Kusur şu
dur, bunları yapalım. Bir yılda onu yaptık, 
eksik yaptık, az yaptık. Fakat, durum bu
gün bu. Anaîıtar teslimi verecektik de bu
gün hiçbir iş yapma ihtiyacında kalmıya-
cak halde mi olacaktınız? 

Sonra, (biz yerdik, bu çok yön değiştiren 
kimseleri. Bunun için söylentilerden rahatsız 
olduk. Onlar eskiden A. P. li imişler. E.. A. P. 
idiler de niye dışarda idiler? Sonra gelmişler. 

E., bu olaylara, her halde yorum yaparken 
hirçok şeyler katanlar, pek haksızdır denmez, 
diyoruz. 

Şimdi, bu kısmı geçirdikten sonra, bir yer
me, çoğu kere yapılıyor, ona da kısaca değine
ceğim. 

«Millî Birlik Grupu buraya çıktığı zaman 
hiçbir zaman A. P. nin hiçbir iyi eylemini söy
lemedi» 

Söyledik. Millî Eğitim politikasını burada 
konuşurken; ben, grup adına çıktım. Sayın Ba
kan güzel konuştunuz, aydınlık bir çizgi çizdi
niz, bunu uygulamanızda da görmek arzumuz
dur, teşekkür ederiz, dedim ve bir, iki soru 
sorduk, aynı yönden. Birkaç kez gittim, Sayın 
Bakanlar da vardı, ilk yıllar, Yurtlar ve Kredi 
Kurumuna bu Hükümet yeter derecede, ka
nunun öngördüğü, parayı verdi. E., ne yapalım, 
övecek şey bulamıyorsak, Çölde vaha görmüş 
gibi, bir iki şey görmüşsek onları övdük. Baş
ka bir şey g'öremiyorsak illâ kötüleri de övmek 
zorunda değiliz ki... 

Parlâmento çalışma zamanının çoğunlukla 
denetime verilmesini, Sayın Başbakanın yerme
si, bize pek uygun gelmedi. Parti içi olaylara 
dokunmamızdan rahatsız oluşu normaldir, ama 
bizi suçlamasına biraz hak veremiyoruz. Çün
kü, parti, geçen de arz etmiştim, ulusal bir 
kuruluş. Türk Devletini yönetim görevleridir, 
eylemleri hepimizi etkiliyor. Elbette bunun 
her türlü eylemini tartışırız. Bunun içini söy

lemedik, kendisi de söylemiyor, söylediklerimizi 
de, «yanlıştır» diyor. Böyle bir tartışma ola
maz, elbette. 

Tartışmalardan şikâyet ettiler, Sayın Başba
kan. Ben bu şikâyetine katılıyorum. Ama, 
gereğini yapsaydı. «Tartışmalar, fikre ve hizme
te dayalı olmalı» dediler. E., biz de dedik. Hiz
mete ve fikre... Ortak Pazar, dedik. 8 yıllık lis
te Türk sanayiini kötü etkiliyecek. Hiç dokun
madılar. ona. Toprak reformundan yakındık. 
Hiç dokunmadılar, ona. Vergi kaçakçılığını ön-
lemiyorsunuz, söylüyorsunuz, olmuyor. Dokun
madılar, ona. Tarım ürünlerini vergilemiyorsu
nuz, dedik. Geçtiler. Bankacılık, dedik; 22 mil
yar dağıtıyor, dedik, düzeni bozuk olduğu için, 
Yoksa, Sayın Termen, liberaldir, serbest saha
dır. O, ayrı bir hikâyedir, ona karşıyız. 22 mil
yarı böyle yerlere dağıtmamasını sağlıyacaktır, 
bu Devlet, diyoruz. E., sonra, asayiş, dedijk. 
Önlediler, görüşmemiz reddedildi. Ona da do
kunmadılar. Yargı organının kararlarını uygu
lamıyorsunuz, dedik. Dokunmadılar. Yüksek 
Denetleme Kurulunun hazırladığı rapor neydi 
ki, hemen ertesi gün gitti. O rapora da dokun
madılar. Eh... Devletten alman vergilerin ra
kamlarını saydılar, bu rakamlarla yatırım oldu, 
dediler. Şu köye elektrikseldi, dediler; buraya 
geldi, dediler. Bir şeyi eksik bıraktılar. Türki
ye'de iktidarımız zamanında nüfusu 4 milyon 
artırdım, demediler. 

Bunlar değildir ki, sadece. Elbette bütün bu 
işler yapılıyor. «Zaman ve kaynak yetersizdir, 
bunları yapamayız» dediler. Kaynakları say
dık. Banka durumu, dedik; tarım ürünleri ver
gilensin, dedik, dedik, dedik. Onlara dokunmu
yorsunuz, kaynaklara dokunmuyorsunuz, köklü 
tedbirlere yanaşmıyorsunuz ve arasından, «siz, 
boşuna, havadan konuşuyorsunuz» anlamına 
bizi suçluyorsunuz. E., kişilere arsalar dağıtılı
yor, Devlet Hazinesinden gidiyor, bunlar. Bü
tün bunlar, yok. 

Gayrisiyasi konuşuyormuş, Sayın Başbakan. 
Demek ki, belki konuşmasını kendisi beğenme
di de gayri siyasi dedi. «İhtilâl olur» diyor. 
«Rejim budur» diyor. E., bunu da siyasi de
ğildir, diyor. E.. Sayın Başbakanla önce kav
ramlarda anlaşalım. Bunların hepsi siyasidir, 
bizce. Bu dedikleri, bütün burada söyledikleri 
siyasidir. Bunlar, siyaset dışı bir lâf değüdir^ 
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Onun için biz burada konuşurken, efendini, si- | 
yası konuşma yönünden yaptığı tartışmaları 
biraz şey bulduk. 

E., sonra aynı iddia; 3 parti sesime girerse. 
Bir diyoruz, doğru. Millet ile, partiniz beraber 
değildir parti, millet, birlik değildir. 

Ters esvap. Şimdi, diyor, 3 parti girerse 
% 30 da, 40 da alabilir. Demek ki, milleti tem
sil etmez. Açık, bu. Çoğunluğun oyunu hiç al
mamış demektir. Demek, 'temsil etmiyebilir. Bun
ları niye söylüyorsunuz? 

Türkiye'ye, bir Türkiye daha kattık. Yeni 
bir Türkiye kattık. Y. T. P. yi katlarlarsa ona 
karışmanı. Fakat, Türkiye'ye katılmış yeni bir 
Türkiye; bis görmüyoruz. Bu kadar hafife alı
namaz, bu. (A. P. 'sıralarından «Toprak değil, 
kıymet» sesleri) Şu kadar köye okul gitmiş, 
Türkiye'ye yeni bir Türkiye.. Türkiye, o yaptık
larınız kadar mıydı, ondan önce? Bu 5 yılda 
yapılanlar kadar mıydı, bütün Türkiye? Bir 
Türkiye daha kattınız. Biraz da artık şu kürsü
ye yaraşan ciddiyette lâflar edelim. Bir Türkiye 
daha katılmış, Türkiye'ye, O kadardı, Türkiye. 

«Yassıadadaki konulan buraya getirmesi, 
şok rahatsız edici oldu, Hele, söylentiler hiç, 
doğru çıkmadı» dediler. 

Peki, o ıs avunduğu, aleyhindeki söylentileri 
okuduğu Menderes için örtülü ödenekten kendi 
müsteşarının, özel kalem müdürünün defterle
rinde yazılı rakamlarla 4,5 milyon çaldığını tes-
bit eden Adalet Divanının kararı yok mudur? 
(A. P. sıralarından «yalan» sesleri). 

ÖEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ya
lan, 'siz yazdınız. 

AHMET YILDIZ (Devamüa) — Var da 
biraz sen oyalan, bu lâfla. Mahkeme karar ver
miş, ona. Kendi müsteşarı ve özel kalem mü
dürünün defterleriyle, (A. P. sıralarından «Ya
lan, hiç yakışmıyor» ve «millet inanıyor mu» 
sesleri). 

Bütün bunları, hep biz yaptık, bu Adalet 
Partisini ds biz yarattık zaten, ondan da suç
lanıyoruz, o doğrudur. (A. P. sıralarından: gü
rültüler.) 

Sonra, benim burada yaptığım bir kıyasla
mayı da Sayın Başbakan niçin anlamadı, anla-
msdmı. Diyor ki; «aynen noktadan başlama
dık» Ben demedim ki, aynı noktadan başladık, 
Ama, 1949 da Yunanistanın millî geliri Türki-

ye'ninkinden düşük, şimdi, 3 misli. Bu, ra
kamla hesabedilir. Buügaristanmki 4 misline 
yaklaşmış, 3 mislini geçmiş. Yugoslavyanmki 
meydanda. Başladığımız noktalar eşidolmıyabi-
iir, ama onun hızının ne kadar yüksek oldu
ğunu anlatmak için 'söyledim. Ne demek iste
dim? Umutsuzluğu yaratmak için değil, bu 
üşüntü içinde çabaflarımızı böyle bir hızlı kal-
ı'ianniiya yöneltelim, diye. 

Sonra, «4, 14 yıl çalışmış, 25, 39 yıl çalış-
hış insanların yerini değiştirirsek size ne olur» 
diyor. Neden o gün oldu, değişme? (A. P. sıra
larından «Samanında mı ısize soracaktık» ses
leri). Neden, hemen o anda değişme oldu da, 
daha önce olmadı ve böyle birden bire bomba 
gibi patladı, işte, o olay, birşeyler söylüyor bi
ze, o söylediğini biz de burada isoylüyoruz. Ni
ye rahatsız oluyorsunuz? 

Sonra, hiç hırslanmak, »kızmak gerekmez, Sa
yın Barbakan eğer kendine yönelmiş şeylerden 
rahatsız ise yolu var idi, reddetti Mecliste. Bu
rada yollarını gösterdik, partisi reddetti. Bun
ları reddetmezseniz o zaman bu sözleri söyle
me hakkını kazanırsınız. Ama, gene bunlar önem
sin. oturduğunuz temeli saramaz; Yassıada imiş, 
Kıbrıs'a şey gitmiş, böyle şeyler çok ucuz ve si
yasal ahlâka yakışmaz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birlik 
saralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın Yıl
dızın konuşması esnasında, şüphesiz Riyaseti de 
müteessir eden, hâdise cereyan etmiş ve Riyaset 
Sayın Kcr'a; sayın hatibe kullanmış olduğu söz
ler sebebiyle, ceza vermeyi tensibe biniştir, içtü
züğümüzün 156 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, 
^aleyhinde böyle bîr ceza teklif edilen üyenin, 
bizzat veya bir arkadaşı vasıtasiyle açıklama 
yapmaya hakla vardır» hükmü mevcuttur. Sa
yın Kor veya sayın bir üye açıklama yapmak 
teklifinde bulunuyorlar mı efendim? Sayın Kor 
buyurunuz, efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri, biraz evvel bu
rada konuşan hatip, kürsüde kendisini o kadar 
kaybetti ki, Yüce Türk Devletine yıllar boyu hiz
met etmiş ve bugün hayattan göçüp gitmiş Devlet 
büyüklerine o derece hakarette bulundu ki, 
bunların, vatanın bir parçası olan Kıbrıs'ı sat
tıklarını ve «bunların yaptıkları hataları, ısizin 
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bilmediklerinizi, burada izah edersem, bunlar 
mezardan çıkıp gelse dahi, tekrar asılmalarını 
istersiniz» diye ağır ithamlarda bulundu. Sayın 
Başkan dahi, kendisini kaybeder şekilde olan 
(konuşmasını, gördüğü için kendisini, önceden, 
«sadede gelin» diye ikazda bulunmuştur. Bu mil
lete yıllar boyu hizmet etmiş ve sonunda, siyasi 
kadar neticesi, idam edilmek sureciyle öldürül
müş ve üzerinden uzun yıllar geçmiş devlet 
adamlarına, ağza alınması dahi, utanç verici 
olan bu türlü konuşmalar ve bu türlü kinler ar
tık bitmelidir. Vatanperverlik... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, bu sözler Anayasaya aykırıdır, Ana
yasaya aykırı konuşma yapan hatibin sözünü 
lûften kesiniz. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, rica ederim; 
oturunuz, konuşmak için söz alırsınız. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Demin müdahale ediyordunuz, niçin buna 
müdahale etmiyorsunuz, konuşmaları farketmi-
yor musunuz? Bu sizin vazifenizdir. 

BAŞKAN — Buyurunuz, devam ediniz. 
ORHAN KOR (Devamla) — Vatanperver

lik, ölmüşlere hakaret etmek değildir. Onların; 
mezardan kalkıp gelseler dahi, yeniden idamını, 
istiyecek kadar kendini kaybetmiş olan bu hati
bin, Kıbrıs'ı sattılar, bu vatan parçası İngiliz
lere satılmıştır, yabancılara satılmıştır, sözle
rinden son derece müteessir oldum; oradan, ben 
de, onun konuşmasına müdahale etmek zorun
da kaldım, bunun için başka bir söyliyeceğim 
yoktur, hiçjbir düşüncem de yoktur. 

Takdir, Yüce Heyetindir. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, takbih 
cezasını teklif ediyorum ve oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etrniyenler... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bundan son
ra biz de böyle söylemeye hak kazandık. 

SAFFET TJRAL (Bursa) — Evet, vatan hai
nisiniz... (diyerek salonu terketmiştir.) 

BAŞKAN — Efendim, teklif kabul edilme
miştir. 

Muhterem senatörler, mesele; maddi bir ce
za almak değil, fakat Yüce Senatonun içinde, 
Yüce Senatonun vakarına yakışmıyan hareket
leri arkadaşlarımızın irtikâbetmesidir. Sayın 
Ural bu hareketi irtikâbederek gitmişlerdir. 
Kendilerine bir ihtar cezası yeriyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Tutumunuz 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın arka

daşlar, bu Senatoda, kürsüde vazife yapan bir 
senatör arkadaşına, «vatan haini» diyen bir ar
kadaşı tesbit etmek, vicdanlara sığmaz. Eğer içi
mizde bir vatan haini varsa, onunla birlikte ay
nı çatı içinde oturmaya tenezzül etmemek lâzım
dır. Bir vatan haini ile beraber oturulamaz. Ar
kadaşımıza «vatan haini» diyen bir arkadaşı 
takbih vasıtasiyle müdafaa edip, ceza verdirme
mek, vicdanları isyana sevk eder. Siz, eğer, bu
nu. affederseniz; ekseriyete inanarak, güvenerek 
ekalliyete vatan haini diyerek küfür etmeyi teş
vik ederseniz; bu, demokrasiye yakışmaz, bu 
adalete yakışmaz, bu, hukukî olmaz. Yakışmaz 
bu, Senatonun çatısına. Ben de bundan sonra 
buraya çıkan bir arkadaşınıza vatan haini der
sem bana ceza veremezsiniz, verirseniz âdil ol
mazsınız. Evet, reylerinizle verebilirsiniz, ama 
âdil olamazsınız. Ekseriyetin yaptığı zulüm, mil-
üetler tarihinde affedilmez. Ekseriyetinize güve
nerek böyle haksızlıklara gitmeyin, yazıktır, bu 
memleketin hukuk nizamına yazıktır. Yapma
yın, yakışmaz size. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

Şimdi, bu arkadaşa bunu yaptığı için ceza 
vermemek, öbür arkadaşa, vatan haini deyip gi
den arkadaşa ceza vermek, cürmü meşhut ha
linde yakalanmaktır. Birisi, «vatan haini» diyor, 
ceza verilmiyor, diğeri de «öyle ise sen de vatan 
hainisin» deyip, çıkıp gidiyor, ona ceza veriyor
sunuz. Bunu nasıl yaptınız, şaşıyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Yüce Senato
nun vereceği oylara Riyaset hâkim değildir. Ri
yaset, Cumhuriyet Senatosunun itibarının mu
hafazası için elinden geldiği bütün gayretleri 
sa.rfetmiştir. Fakat, bütün bu gayretleri sarfet-
tiği halde dahi, muhterem arkadaşlarım maatte
essüf heyecanlarına mağlûbolmuş durumdadır
lar. Nitekim, biraz evvelki beyanımda, maddi 
cezanın ehemmiyeti olabilir. Fakat yoktur da, 
bütün mesele; sayın senatörlerin Yüce Senato
nun vakarını; hal ve hareketleriyle, oturdukları 
yerden hatibe karşı tutumları îtte ve hitabet kür
süsünde Heyeti Umumiyeye vâki üslûbu beyan
ları ile muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 
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Sayın Ural'ın gidiş tarzını, ümidederinı ki, gör- j 
mediniz. İhtar cezası, benim kanaatımla verile- j 
bilecek bir ceza olduğu, için. o cezayı vermiş bu
lundum. Gene Riyaset takbih cezasını teklif et
tiğine göre, takbih cezasının da verileceği ka
naatini taşımış bulunmaktadır. Bu sebepten do
layıdır ki, zatıâlilerinizin kürsüye çıkıp da be
nim tutumum hakkındaki beyanlarınız hakika-
ta tevafuk etmemektedir, Arz ederim efendim. 

Sayın Gündoğan?,. Yok. Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) --- Mr-hberem arka-
daşlai', Sayın Barbakanın İmmıycaaım dmkaüe 
takibettim. Birçok meseleler saman zıcrcvc 'çi
zim münakaşa eteğimiz T:C fikirlerimizi 1 eyau 
ettiğimiz meselelerdir, Emkmma r u l o n : buu 
bütçe rakamlar?., ihracat kleri, i.ruaat ve "rall

i c i 

rayın 

rım mevzuları, Bunlar hiikkmm 
atinde görümlerimizi tekrar eti 
görmüyorum, esasen malumdu 
Başbakanın konu3m.a3-r.da diki 
üzerinde durulmasın;, gerekli gl 
nokta hakkında görüşümü açılı 
aldım, 

Muhterem arkadaşlar, buul' 
zim sözcümüzün de ibaret ektiği 
bakanın yakınları dol ayniyi:. di 
dan ortaya atılan ve cmılemiir 
ve kamu oyunun malı ohruı- b 
yın Başbakanın kumlam haki: 
olduğunu, ıstırap dııydv;rr..m;u 
rasında mikahade etlim., ita, 
Yine Sayın Baıbakanc, kendili 
de müdafaa etmek de hakkıdır, 

Yalnız burada Saynı Da---; 
iftiradır, çamur atılabilir, eirkb 
da her şey olur. Nitekim burk 
çok gazeteler - bası kupürler el 
lemislerdir, bunu söylemi;1 erci 
müdafaa ile belki kendisini tatmin edebilir. 
Ama, kamu oyunu tatmin etmesine irdmn gör
müyor ve yeterli bubim yerum, 

Muhterem arkadaşla1", âmme hizmeti gören, 
Devlet hizmetinde bulunan her l ıramu hakkın
da şu veya bu söylenebilir, lamlar merdumle 
gerçek olanları da olmıyankc.; da balım;?1:ilir. 
İftira olanları da dünyalıları ela bulanabilir. 
Bu, gayet tabiîdir. Bu, İra;: me 
bâzı memleketlerde az. Korrep 
recede olduğu memleketlerde. I 

»an evveı 
unu 
inde 

di:ekr do çok olduğu için iftiralar da bu ger
çekler arasında yer alabiliyor. Ama, iftiradır 
demek bir meseleyi halletmeye ve kamu oyunu 
tatmin etmeye, bence, yetmez. , 

Bu sebeple, nitekim kanunlarımız da. bâzı 
yollar açmıştır, bâzı usuller göstermiştir. Muh
terem arkadaşlar, iddia nedir? Bir müşahhas 
iddia vardır, iddia şudur : Devlet Denıiryol-
larımu amaları, usunuz olarak, Başvekilin ya-
kmiarma ucuz bir fiyatlla satılmıştır, iddianın 
J:iri«i budur. Bir diğer iddia da yine Başveki
lin yakınlaşma usulsüz olarak kredi verilmiştir. 

"m-ür 

ıkta 
?el 

e n 01 

yonun ileri 
emi edin ki 

ue-. 
iı m 

ahhan iddia mevcuttur. Bu arsalar 
ueuisüz satılmış mıdır, satılmamış 
kredi usulsüz olarak, haksız olarak 
di.r; verilmemiş midir? Bunun iftira 
ığı, İm meselelerin enine boyuna tah

kir: edilmesiyle mümkün olur. Binaenaleyh, böy
le bir iddia ortaya atılınca resmî makamlara 

1 dü^en vazifeler vardır. Ben, Başbakanı bu ko
nuda iki hil/iyette görüyorum. Birisi; doğrudan 

\ • doğruya şahsına, iddialar arasında, Başvekil zor-
\ lamış duuu yapmıetır, şeklinde bir şey görme-
{ cim. Sadece Başvekilin yakınları lehine yapılan 
\ bir muameledir. Başbakanın tesiri ile olmuş ola-
| bileceği, düşüncesi bunun altında yatabilir. 

; Başbakan bunu emretmiş, yap-
ıı de bîr iddia yok. Ama bir mua-
Şimdi böyle bir iddia hele basın 
aya atılınca; ki, biz basını bir mu

rakabe organı elarak kabul ediyoruz. Gazetele-
lerbriri bir beşinci murakabe organı olarak ka
bul ediyorum. Onların yazdıklarına değer ver
memiz lâzımdır. Bilhassa demokrasilerde âmme 
hizmeti sürenlerin bütün tasarrufları kamu oyu
nun murakabesinde olmak lâzımdır. Basının 
murakabesine tabi olmak lâzımdır, Meclisin mu
rakabesine tabi olmak lâzımdır, murakabe or-
caclannın murakabesine tabi olmak lâzımdır. 
Böyle bir iddia ortaya atılınca, kanunlarımıza 
göre, yapılacak şey şu idi ve bâzı makamların 
harekete gelmesi lâzımdı. Bu makamlar kim
lerdir? Evvelâ bu tasarrufu yapan teşekkülün 
••ağlı clduğu Bakanlık, Devlet Demiryollarında 
bir tasarruf olmuştur. D D. nın derece, derece 
organları vardır. Bunu hangi organı yapmıştır. 
ülger aeağı kademelerde bir memur yapmış ise 
bu takdirde onun üst kademeleri derhal bir tah
kikat açmaya mecbur idiler. Üst kademelerinde 
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yapılmışsa Bakanlık tahkikat aşmaya mecbur
du. Çünkü, Bakardık, gözetmek vazifeliyle mü
kelleftir. İktisadi Devlet Terminallerinden ise 
ve hangi Bakanlığa bağlı ise o Bakanlık bu te
şekkülleri gözetmekle, takibetmokle muamelele
rine bakmakla mükelleftir. Bunun üstünde Baş
bakana düşen vazife de vardır. Fğer Bakan 
bunu yapmamışsa Başbakan onu harekete geti
rebilirdi. 

Binaenaleyh, Başbakan, Barbakan s:fatı iie, 
Başbakana düşen bâzı vazifeleri ifa etmiş midir, 
etmemiş midir? Bu noktayı araştırmamız lâ
zım. Bugüne kadar gömüğümüze göre Barba
kan hv, konu içiı? sadece bir iki:, a ddvvr. pymm 
ondan ibaret kalmış, şahsına taa ikk eden nok
ta da bu olabilir, bunu yapabilir. Şahsi bakım
dan iftira dâvası acamlir, I'dahkemeye g k k g 
haklo.ni arar, Vatandaştır, hepimiz gibi ve hiç 
kimse bir şey demez. Yerden göğe kadar hakkı
dır. Ama, Başbakan olarak Başbakanlık sıfatı
nın kendisine verdiği bir vazife vardır. O vasi-
feyi yapmış mı, yapmamış im? Ben ne önemli 
olan nokta budur. Bu noktada bu iş iftiradır, 
bu meselenin ask yoktur, çar m;: dur, umvr, bu
dur diyebilmek için her1 şeyden emmi bir ^mar 
kanın bu vazifeyi yapıp yrpmadsğ;ra cilaya 
koymak lâzımdır, 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz vazife yamrk, 
Bilhassa bu nevi konularda hassas da okmık lâ
zım. Çünkü, işgal edilen makamm. önemi ne ka
dar büyürse oraya atılan çamurun rm tetiri 
- eğer çamur ise - tesiri, İm mu oyunda o kadar 
mühim olur ve birçok ahvalde zararlı ok m, 
Ben, Bakanlığım sırasında, hatırlıyorum, faraza 
bu gördüğünüz Kızday'daki büyük bina; bu bi
nanın inşaatı sırasında her hafta bmıa bir ihbar 
gelir. Ve ben bu ihbarların kavmakm'im bib-
yordum, bâzı mütaahhitlerin rakipleri oluyor. 
Onlar tarafından verildiğini ve yüz:1e yüz asıl
sız olduğunu biliyordum. Böyle olduğunu bil
diğim halde bu ihbarların hepsini ikişer müfet
tiş göndererek tahkik ettirmişindir. Ye ihbar 
eden sata tebliğ etmişimdir. 

Son Havadis gazetesi ikide bir bu ihbarları 
neşrederdi. Ve bu tahkik usulü sayesindedir ki, 
Son Havadis gazetesi benden özür ddedb Hiç
bir suiistimal yoktur, hiçbir hata yoktur, deme
ye mecbur kaldı. Ben, bunları tahkik ettirme-
seydim, bu büyük binanın altında belki bugün 

dahi birçok suiistimaller yaptığını iddia eden
ler dtıkmabikmkü ve belki d3 bu iddialar da 
hmkk olacaklardı, olabilirdi iki kadar büyük 
bir işte tmnlar olabilir. 

Muhterem arkadaşlar. İm kadar büyük bir 
iddia ortaya atdıyor, hiçbir tahkikat yok. Eu 
işte Başbakanın bir tesir kıdlandırmadığı kuv
vetle muhtemeldir. Hatta buna inanmak istiyo
rum, Başbakan bir tamim okudu, ü a tamimde; 
işte lıiz kimseye farkk muamele yapmayın, su
mu, bunu diyarlar, Bunda samimidir, Ama, mu
amelemin aslında hakikaten bir suiistmal varsa, 
bir hata varsa, Başbakanın ilgisi olmasa dahi, 
bunu tahkik etmek lâzımdır. Başbakanın ya
kım, olmıyabilir, başka bir vatandaş da- olabi
lir. s?/ıı arsa sevkımda bir suiistimal varsa, Dev
letin hakkı yenmişse, hakikaten iddia olunduğu 
gibi, 20 milyon değerindeki arsalar 70C bin lira
ya satılmışsa, bunu derece derece ve nihayet 
Başbakanın hassasiyet gösterip tahkik ettirme
si, böyle bir muamelenin aslı varsa, bu tasarru
fa iptal ettirmeyi ve Devletin hakkını, milletin 
hakkını millete iade ettirmesi lâzımgelirdi. Bu 
yapılmış mı? Asla, Bugüne kadar böyle bir tah-
kilmöm yapılmış olduğuna dair her hangi bir 
malûmata sahip değiliz. E öyle bir tahkikat 
yapd. mayınca bu iş iftiradır elemeye imkân yok. 
Hiçbirimiz diyemeyiz. Benim hakkımda böyle 
bir iddia vaki olsa; ilk yapacağım iş, iftiradır 
demeden evvel tahkikat istemektir, ^Tahkik edin 
doğru mudur, değil midir?» Doğru değilse o va
kit iftiradır, demeye hak kazanırım, «Aman, 
efendim her vatandaş mütemadiyen her şeyi illâ 
tahkik edin diyecek midir?» denebilir. Âmme 
hizmeti gerenler bunu söylemeye mecburdur. Ni
hayet, âmme hizmeti görmektedirler. Devlete 
ait yetkileri kullanmaktadırlar. Bu yetkileri 
kullanırken suiistimal de olabilir, nüfus ticareti 
de olabilir. Bun1 ar olmadan hata da olabilir, 
vazife hatası da, vazife İm suru da olabilir ve 
bunlardan da zarar doğabilir. Fakat her şey
den evvel tahkikat yapmak lâzımdır. Kanunla
rımız bunu emreder. Anayasamız bunu emreder. 
Bu tahkikatı yapmadan buradan belki haklı ola
rak, nefsini müdafaa etmek, her insanın belki 
hakkı sayılır ama; bu nevi müdafaalar inandırı
cı olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankası tara
fından verilen kredi de öyledir. Bunun da be-

http://haklo.ni


C. Senatosu B : 50 13 . 3 . 1970 O : 2 

hemahal tahkiki lâzımdır. Başka iddialar var
dır. Deniyor ki; «Devlet Demiryollarının bu ar
saları zaten satılık arsa değildi. Bir kısmının 
üzerinde ray vardı, bu raylar sökülmüştür.» Ne 
yapılmış? Bu satış muamelesini hazırlamak üze
re plân değiştirilmiştir. Bu plânı kim değişti
rir? İmar Dairemiz değiştirir, imar Dairemizin 
kararlarını bir Bakanlık tasdik eder. İmar Ba
kanlığında böyle bir tahkikat yapılmış mıdır? 
Hakikaten, varit midir, değil midir E, bunlar 
yapılmadan, «Bu işte hiç ıbir şey yoktur.» de
mek belki mümkündür; ama arz ettiğim gibi 
bunlar inandırıcı olamaz. 

Bu arada Yüksek Murakabe Heyetinin de
ğişmesi de hakikaten büyük (bir talihsizlik ol
muştur. Dün, Mecliste de partimizin sözcüsü 
hunu ifade etti. Tam bu şikâyetlerin, bu mese
lelerin ortaya çıktığı bir anda ve bu mevzua 
dair bir karar vermiş olan Ibir heyetin 10 kişisi 
veya 8 kişisi 'birden, çil yavrusu gibi dağıtıl
maktadır. iSaym (Başbakan bâzı izahlar yaptı. 
Kimisi 39 yıl hizmeti var, ikimisi 25 yıl hizmeti 
var veya şu kadar yaşındadır... Muhterem ar
kadaşlar, bunlar olaibilir. Ama, bunların hepsi 
tam bir muamelenin yapıldığı zamanda mı gö-
ze çarptı. Bu adamların şu kadar sene hizmeti 
var, buradan ayrılması lâzım, yerine gençlerin 
getirilmesi lâzum. Daha başka zamanda bunlar 
niye düşünülmedi. Sonra kaldı ki; bu üyelerin 
büyük bir kısmı Maliye Bakanlığının üyeleri
dir. Biliyorsunuz, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
İdare Meclislerinin Iher birinin 'üyelerinin bir 
tanesini Maliye Bakanlığı seçer, tâyin eder, 
aday gösterir, diğerini ilgili olduğu Bakanlık 
tâyin eder. Maliye Bakanlığı (böyle bir teklif 
yapmış mıdır? Mühim olan o. Bunları nihayet 
Maliye Bakanı seçtiğine göre, (bunların işte 
hizmet müddetlerinin bilmem şu kadar yıla 
vardığını veya emeklilik çağını 'doldurduklarını 
Maliye Bakanlığının tesbit etmesi lâzım. Maliye 
Bakanlığının teklif etmesi lâzım. Ortada Maliye 
Bakanlığının bir teklifi var mıdır? Benim bil
diğime göre yoktur. 'Belki bundan sonra bu tek
lif, eski tarihle ıbir teklif alınacaktır. Ama yok
tur. Olmadığına göre demek ki mesele bu şekil
de, izah edildiği gibi, basit bir mesele değildir. 
Bir başka muameleye bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar arasından be
nim tanıdığım hakikaten şerefli (haysiyetli ve 
her devirde itibarını, şerefini ıher idareye kar- , 

şı; biz Hükümette iken bize (karşı da, şerefini, 
itibarını ve şahsiyetini korumuş insanlar var
dır. Faraza bir Merkez Bankası Umum Müdürü 
vardı; ki, yine kanunsuz hir tasarruf ile ora
dan Yüksek MurakaJbe Heyetine nakledilmişti. 
Bir eski Vakıflar Umum Müdürü vardı. Demok
rat Parti devrinde; ki baskı ve partizanlık (dev
ri olarak daima şikâyet ettik. O devirde dahi 
vali olarak, şahsiyetli bir vali olduğunu hepi
miz müşahede etmişizdir. Binaenaleyh bunlar 
şu veya bu kişinin hatırı için veya hissi bir dav
ranış içerisinde bulunabilecek insanlar değil. 
Eğer yapmışlarsa, vazifelerini yapmışlardır. İd
dia şudur: Bir 10 ncu madde raporu verilmiş
tir. Biz, buna 10 ncu madde deriz. Ara raporu
dur Sayın Başbakan, iktisadi Devlet Teşekkül
lerine ait raporlar buraya gelir, tetkik edersi
niz. Bu, nevi raporlar değil. Bir yıllık rapor 
vardır. Onlar Meclise gelir. Bir de ara rapor 
vardır. Ara rapor müstacel hallerde gözetim ile 
mükellef olan Bakanlığın ve Hükümetin dikka
tini çeken meseleler için yazılır. Bu ara rapor
dur. işte mevzuubahsolan ara rapordur. Bir ara 
rapor hazırlanmıştır ve bu ara raporda denmiş
tir ki; «Devlet Demiryollarında, arsa satışında 
bir yanlış temayül (belirmiştir. Durup dururken 
arsalarım elden çıkarmak istiyor. Halbuki, bun
lar Devlet Demiryollarına lüzumlu arsalardır. 
Çok lüzumlu arsalardır. Şehir genişliyor, ilerde 
arandığı takdirde (bu arsaların bulunmasına im
kân yok, yanlış bir muamele yapıyor.» Müzaye
de ile satması lâzımgelirken, sadece sanıyorum, 
Devlet Demiryollarının kendi personelinin kur
duğu mesken kooperatifleri için pazarlıkla satış 
kararı varmış. Onun dışında müzayede ile Sat
ması lâzımgelirken bu şekilde bir hususi mua
mele yaparak satmıştır. Mevzuubahsolan rapor 
budur, yazılan rapor budur ve (bu muameleye 
mâruz kalan insanların altına imza koydukları 
rapor budur. Şimdi, hu hâdiseleri hir araya ge
tirdiğimiz takdirde bir taraftan her hangi bir 
tahkik yapmıyacaksın, araştırma yapmıyacak-
sıh. Ondan sonra; «Benim alakam yoktur.» di
yeceksin. Ama, bir taraftan da (bu muameleyi 
meydana çıkaranlar hakkında haksız muamele 
yapacaksın ve ondan sonra, gelip hurada: «bun
lar iftiradır.» diyeceksin. (Bu, mümkün değil ar
kadaşlarım. Denebilir, şüphesiz. Buna inanmak 
istiyenler de olabilir. Ama aklıselim Ve vicdan 
hakikaten bu mesele üzerinde durur. 
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Muhterem arkadaşlar, neden dolayı Hükü
met programı dolayısiyle bu mesele ortaya 
geldi. Sözümüz bir şey ifade etti, dedi ki; bil
hassa Türkiye'nin bu nazik devrinde Hüküme
tin kamu oyunda itibarlı olması lâzım. Bir Hü
kümetin Meclisten itimat oyu alması yetmez. 
Aynca, kamu oyunda da itibarlı bir Hükümet 
olması lâzım. Böyle bir şüpheyi, böyle bir göl
geyi taşımaması lâzım. Bu gölge, Hükümeti mü
temadiyen kovahyacaktır. Her gittiğiniz yerde 
Ziraat Bankasından kredi almryan vatandaş, 
300 lira kredi isteyip alamıyan vatandaş bunu 
bağıracaktır. Bu meseleyi tahkik edip hakika
ten bu meselede bir kanunsuzluk olmadığını, 
herkesi inandıracak şekilde, ortaya koymazsa
nız Ziraat Bankasına giden her vatandaş 300 
lira istediği zaman, yoktur dendiği zaman Baş
bakanın yakınlarına, kardeşlerine 19 milyon 
veya 26 milyon var da bana yok mu? Diyecek
tir. Ben, bu defa deprem dolayısiyle kendi se
çim çevrem Van'a gittim. Ziraat Bankasından 
vatandaşlar haklı olarak söylediler. Banka mü
dürü «plasman yok» diyormuş. Canım efen
dim, bütün bu ile gelen plasman 8 milyon ve
ya 10 milyon. Bir şahsa verdiğiniz kredi 26 mil
yon, «Bu Allah'a reva mı» diyor vatandaş. Ve 
bunu söylediği zaman da vicdanlarda tesir de 
bırakıyor. Bu sebeple bir Hükümetin başı böy
le bir şüphe altında kalmamalı, böyle bir itham 
altında kalmamalı ve böyle bir itham tamamen 
ortadan kalkmadıkça da böyle bir zatın Baş
bakan olmasında, hakikaten kendisi bakımın
dan değil, sadece partisi bakımından mahzur 
vardır, rejim bakımından mahzur vardır, mem
leket bakımından mahzur vardır. 

Bir misal hatırlarım. Vaktiyle, Ticaret Ba
kanlığına bağlı zannediyorum, Toprak Mahsul
leri Ofisinde bir buğday satışında izmirli bir 
zatın ismi geçti. Bu zat o tarihte Millî Savunma 
Bakanı olan Sayın Münir Birsel'in yeğeni imiş. 
Münir Birsel üç gün sonra istifa etti, şu esba
bı mucibe ile: «Böyle bir itham vardır, yakın
larım hakkında, bu itham ağır bir ithamdır. Bu 
mesele tahkik edilmedikçe ve aslı olmadığı an
laşılmadıkça ben burada duramam. Bu mesele
nin tahkik edilip bitmesine değin dahi burada 
kalmayı mahzurlu görüyorum, ayrıldım» demiş
tir. Ve hakikaten belki fazla hassas idi, ama 
örnek bir hareket yapmıştır. Devlet adamları-

mızca, cidden tarihî, bir örnek vermiştir ve 
buna imtisah edilmesinde Türkiye'nin büyük 
faydası vardır. 

Muhterem arkadaşlar, az gelişmiş memleket
lerin neden dolayı kalkmamadığmı tetkik eden, 
inceliyen birçok eserler çıkıyor, son senelerde. 
Son günlerde elime gecen bir kitap, ciddî bir 
yazara, bir profesöre ait bir kitap şunu söylü
yor: «Az gelişmiş memleketlerin beklendiği şe
kilde, istediğimiz şekilde kalkınmamasının se
bebi ne sermaye darlığından, ne teşebbüs fikri
nin azlığından, ne teknik bilginin azlığından de
ğildir. Daha çok korrepsiyondandır. Korrepsi-
yon vardır bu memleketlerde, kayırma politi
kası vardır, dost kayırma, ahbab kayırma, ta
rafta kayırma, hısım akbara kayırması vardır 
ve bu sebepledir ki, bu memleketler ne ciddî 
bir orgnizasyon kurabilirler, ne ciddî bir plân 
yapabilirler ve bu yüzden de kalkınamazlar.» 

Bunda bir gerçek payı vardır. Korrepsiyonu 
memleketimizde söküp atmak lâzımdır. Korrep
siyonu söküp atabilmek için bilhassa Devletin 
başında olanların her hangi bir gölge taşımama
ları lâzımdır. Her hangi bir gölge altına kak
mamaları lâzımdır, aksi halde onların bu zaafın
dan, hakikaten, hakiki hırsızlar, hakiki bethah-
lar bir memleketin altını üstüne getirebilirler, 
onların bu zaafından faydalanabilirler. Mesele; 
bu sebeple, büyük önem taşır, bu sebeple Sa
yın Başbakanın buradaki hassasiyetine hak ver
miyorum. Şüphesiz, hassas olmakta haklıdır. 
ama bâzı şeyleri eksik bıraktığı için bu müda
faasını yeter görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın 
üzerinde durduğu konulardan biri de şu. Sayın 
Başbakan «Muhalefet partileri bizi düşürmedi. 
Kendi iç meselemiz, bizi bu durumda getirdi.» 
diyorlar. Bu doğrudur. Muhalefet partilerinin 
mevcudu Mecliste bir Hükümeti düşürmeye 
yetmez. Ne dün yeterdi, ne de bu Hükümete 
ademiitimat reyi vermek için yeter. Ama, mu
halefet partileri, muayyen bir sayıyı temsil 
ederler, binaenaleyh o ölçüde bir rolleri olur. 

Muhterem arkadaşlar, burada iki noktayı 
ayırmak lâzım. Bir partiye mensup milletve
killeri o partinin malı sayılmazlar. Her şeyden 
evvel milleti temsil ederler. Anayasaya yemin 
etmiş insanlardır. Ve Millet Meclisinde, Parlâ
mentoda millet adına oy verirler. Bir partiye 
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muhalefetle bir arada Hükümete atsmlık 
oyu vermişlerdir. Kullanılan irade, milletin ira
desidir, Meclisin iradesidir. Şu partiye mensup 
veya bu partiye mensup bir irade. Meclisin ira
desi tezahür etmiştir. Binaenaleyh, bu iradeye 
hürmet etmek lâzım, Velevki bu iradenin teza
hüründe kendi partisine mensup bâzı bir grup 
arkadaş rol alınış olsa dahi, Meclis güvenmişlik 
oyu vermiştir, Meclis Hükümete güveni olmadı
ğını oyu ile ortaya koymuştur, bu sebeple yeni 
kurulacak Hükümetin bunu nazara alması la
zım idi, Aynı kadro, aynı program ve aynı in
sanlarla bir Hükümet getirmesi doğru değildir, 
Bu, Meclise karşı bir saygısızlıktır. 

Sayın Başbakan bunu ayırmak istiyor. Ada
let Partisi içerisindeki insanların verdiği oyu 
bir nevi hesaba katmıyor, «o bizim iç mesele
mizdir, muhalefet olarak sizin mevcudunuz bu
dur, binaenaleyh Meclis bana itimatsızlık oyu 
vermemiştir» diyor. Bu mantık, yanlış bir man
tıktır. Eu mantık, demokratik anlayışımıza da 
uygun değildir, Anayasa anlayışımıza- da uj^gun 
değildir. Milletvekilleri her zaman partilerinin 
emrinde olmazlar, çoğu zaman v icdanlar ım em
rinde olurlar ve memleketin menfaatlerinin em
rinde olurlar. Partilerinin kararlanma kam; da 
gelebilirler. Bunun, «edece riz'-.o deeil ba^ka 

flp. ispiis mısa varetr memleketi er de 
bakmalıdır. Bir Meclisin co_. 
mete güvensizlik 03-u vermiş midir. 
midir? Teşekkül eden bir coğmıluğ 
tarzı r.e olursa okun; teza' "" 
lidin iradesidir vs Meclise 
bu iradeyi hesaba katmak 

Muhterem ar 

Neticeye 
bir hükü-
vemnemie 
terekküp 

m irade,, Meo-

mensupturlar, onun prensiplerini müdafaa eder
ler, onun disiplinine tabidirler ama milletve
kili sıfatiyle oy verirler. Binaenaleyh, Sayın De
mirci'm partisi içinden bâzı insanların, bir gru-
pun şu veya bu sebeple, velevki kendi iç mese
leleri sebebiyle de olsa, ki iddiaları başkadır, 
onların da iddiasi; işte bâzı yolsuzluklar olmak
tadır, bunu murakabe etmek imkânını bulamı
yoruz, şahsi idare kurulmuştur» bu iddia ile \ 

<ı lâzımdır 

üste de söylemişti, burada da te 
meseleyi konuşursanız, «bunlar 
konuşuldu, millet bunları cğre: 
landı, binaenaleyh bunları bir daha kerusamaz-
smız» diyorlar. 

B a r a k a n M-o-
:rar etti. lîmsgi 
secini suvsmmm 

Sevgili arkadaşlarım, bu anlayış, eğer doğ
ru ise, bu anlayın yerinde görürsek o vakit ne 
Meclise lüzum kalır, ne partilere lüzum kalır, 
ne muhalefete lüzum kalır, Bunu yapan bir kişi 
var; ben, benzetmeli istemiyorum. Bunu Hitler 
yapmıştı. Hitler seçimde çoğunluğu kazanınca 
gelmişti, «Millet beni tasvibetti, haydi efendi
ler. evinize» demişti. Bütün partilere yol vermiş, 
meseleyi bitirmsşti, Bu anlayış, hakikaten üze
rinde böyle işlenirse, bizi bu noktaya kadar, 
böyle bir tehlikeli noktaya kadar götürebilir. 
Burada hepimiz, az - çok bu işin profesörü de
ğiliz, ama yıllarca politikanın içindeyiz, Ana
yasa nedir, demokrasi nedir, bu fikirleri bu me
seleler. bilen insanlarız. Partiler belli muayyen 
fiki" alrmkınm temsil ederler, muayyen züm
releri temsil ederler, Bazan menfaat zümreleri
ni, bazan sınıfları temsil ederler ve her parti 
temeil e'r-'ğl akımı gınıf onun fikirlerini, prog
ramını devamlı olarak ortaya koymak ve Hü
kümet program-: münasebetiyle, bütçe münase
betiyle bu fikirlerini müdafaa etmek durumun
dadır Bmm •'•vrnyan fikirleri, buma uymıyan 
tasarruflar* tenkid hakkıdır. Demokrasi budur. 
Eğer Saym Başbakanın anlayışını hakikaten 
benimsersek o vakit İm mânada, bu anlamı ta
şıyan demokrasiye paydos demek lâzım ve he-
rimizm ce ^û^v evmıize kapanmamız ieabeder. 
Burada Hmiz kalmaz Bu sebeple sakat gördü
ğüm. bu aukmve.: bu görüşü tekrar etmesinde 
fayda görmüyorum, Hattâ zarar vardır, Çünkü 
kötü m bırakabilir. 

Muhberem arkadaşlar: Sayın. Başbakanın di
ğer bir görüşüne işaret edeyim, O da şudur : 
«Efendim, seçime gittik, işte millet "bizi tasvi
betti, Secim referandumdur. Binaenaleyh bu 
meseleleri millet tasvibetti, milletin tasvibine 
iktiran etmiş şeyler hakkında artık bir şey söy-
liyemezsiniz» Eğer, referandum olarak kabul 
ederse o vakit, zannediyorum ki, durum, A. P. 
nin aleyhinde olur. Çünkü, A, P. si faraza refe
randumda milletin oylarının çoğumluğunu ka
zanmak lâzımdır. A. P,« 15 milyon seçmenden 
1/3 nün rejini almıştır. Bu referandum ise, kay
betmiştir demektir. Fikirlerini bütün millet tas-
vibetmemiştir, ancak 1/3 nin tasvibine iktiran. 
etmiştir. Veyahut oya iştirak etmiş olan vatan
daşların yine ojdarınm % 50 den fazlasını alma
mıştır. Onun için bunu referanduma da benzet
memesi lâzımdır. Orada da zararlı çıkar. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan bâzı 
rakamlar verdi. Kendisi, hesaptan aıılıyan bir 
insandır, işte, 1950 - 1960 arasında millî gelir su 
kadar milyon arttı. 1960 - 1970 arasında şu ka
dar arttı. Mutlak rakamlar, yanıltıcı rakamlar
dır. Yanıltıcı, mutlak rakamlara bina etmemek 
lâzımdır. Çünkü, 1950 - 1960 arasındaki artan, 
faraza diyelim ki, 30 - 40 milyopluk mîllî gslir, 
o tarihteki mîllî gelirin yüzde kaçıdır, yüzde 
kaç nisbetinde artmıştır. Ona "bakmak lâzım. 
Çünkü, millî gelir arttıkça mutlak rakam ola
rak, ondan sonraki devrelerde nisbet değişmece 
bile, miktar artar. Yüz milyonluk bir seviyedeki 
millî gelir de % 7 artış, yılda 7 milyon yapar, 
Ama 50 milyon seviyesinde iken % 7 artış. 2.5 j 
veya 3 milyondur. Binaenaleyh, mutlak r*.kam- j 
l an böyle çıplak olarak ortaya korsak aldatışı 
olur ve hamdolsun içimizde bu islerden anlayan
lar vardır, aldananlar bulunabilir ama bunlara 
aldanmadığımızı ifade etmek de benim vazifem
dir. 

Muhterem arkadaşlar. Sayın Başbakanın, sık 
sık tekrar ettiği bir şey vardır. Belki, kendi za
viyesinden, yaptıklarını daha bariz şekilde gös
termek için bir övünmedir ama «Türkiye'ye bir 
Türkiye daha kattık» şeklindeki çok mübalâğalı 
ve bir övünmeyi ben yersiz buluyorum. Bunu bi
raz incitici de buluyorum; Türkiye'de 4 - 5 iane 
okul, birkaç tane fabrika yapmakla, asırlarca, 
milyonlarca insanın kanı ile meydana gelmiş bir 
vatanı, iki misli yaptım demek, saygısızlık olur, 
bütün bu vatan için çalışanları ve ölenleri ren
cide eder. Bence, kendi başarılarını, başka su
retlerle, daha munis, daha akla yakın ve inan
dırıcı belgelerle, delillerle ispat etmesi daha çok 
yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet hakkındaki 
görüşlerimizi değerli sözcü arkadaşımız veciz bir 
şekilde ortaya koymuştur. Onları t-krar etmek 
istemiyorum. O fikirler, tabiî ki, partimizin fi
kirleri ve görüşleridir. Ona göre de partimiz 
davranışını tesbit ve tâyin edecektir, Beni din
lediğiniz için hepinize teşekkür ederim, 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN" — Sayın Ulaştırma Bakanı, buyu
runuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın so- ! 
natörler, biraz evvel Güven Partisi Sayın Sena- J 
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törii Ferid Melen, Devlet Demiryolları arsaları 
hakkında beyanda bulunmuşlardır, Sayın Ferid 
Melon, satılan ar.* al ar hakkında Yüksek Mura
kabe Kurulu tarafından verilen rapor üzerine 
DD Yollarının Bakanlığımızca teftişe tabi tutu
lup tutulmadığı hususunda sual sormuşlardır. 
Hemen şıam SJZ edeyim ki, sayın arkadaşlarım, 
Yüksek Murakabe Kurulu raporu üzerine ben
den evvel Başbakanlıkça, Bakanlığımıza arsala
rın satışında, usulsüzlük clup olmadığı hususu
nun tahkiki emredilmiştir, Ve bunun üzerine 
Bakanlığımız .kcrnıyıı tüm olarak Teftiş Heyeti
ne intikal ettirmiştir, Teftiş Heyeti de halen 
Devlet Demiryolları tarafından satılan arsalar 
ürerinde gc-rtkü tahkikatı yapmaktadır. Şu an
da müfettişlerce ne gibi tahkikat yapılmaktadır, 
tahkikatın raf tan nedir, bu hususta izahat ver
meme imkân yoktur. Nitekim bundan bir hafta 
kadar ence gazetelerde yayın yapıldığı zaman 
Tefriş Heyeti Esisin?, çağırdım sadece bunun 
tahkik edilip edilmediğini sordum, takdir eder
siniz, her hangi bir tesir altında tutmamak için 
de tahkikat safhası hakkında bilgi edinmedim. 
Onun için Sayın Melen bu hususta izahat iste
mişler, Evet arsa satışı konuları Başbakanlık ta
rafından tahkik edilmek üzere Bakanlığımıza 
intikal ettirilmiştir. V e halen Teftiş Heyeti de 
m ha:;;v'şta gerekli 'tahkikatı yapmaktadır. Bu 
arada X:ir gazetenin neşriyatı üzerine, Devlet De-
eciry olları 0-erYl MtiJürü bir esvap vermiştir. 
Yavrim YazeY'anm 3 "ubat 1970 tarih ve 16 ncı 
yavrunda: Alî Demirsl'in, sahibi bulunduğu Yük-
e?Yş Yokjı a.i":;a:;ı hakkındaki neşriyat üzerine 
.1X0Y Umum .YalYirii eevap göndermiştir. Ce-
vv:-a •"/&::.) 7 : ;ir:ı Yim olarak, 9310 metre kare 
XY-:-raYe7eee\ 7 YOO metrekaresi Ali Demirel'e, 
S 71 j mct-"lî:::.::.:..;i d'i DDY metmesine ait bulun-
:. ~:-k'fj.dn\ 

7 A 7 7 7 Ö7777! (Kenya) — Hamurlaştırma 
ı\z z:-y?".~-.ı vayılmışkr,. Saym Bakan, 

7 7 7 İ D ?;1':.X.J.:•;.:"•; (Yan) — Orada da suiisti
mal 7:Yğe aoylemyor, 

7 I 7 Y I Î B F 7 7 77.E7MI N&HİT MENTEŞE 
tBova-i/k.) ----- eYmdi, Yûkeıoliş Koleji sahası -
711Y U-:,',:n Ivlüdürürün verdiği bilgiye göre -
.: aeX7r ::aYoı olacak ayrılmış bulunmaktadır. 
1! ba, ar: 7 7 7 a lYero/'9 310 metrekaredir. 
7 7)0 ._«.•/ kareni Saym Ali Demirel'e aittir. 
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9- 010 'metrekaresi de DDY na ait bulunmakta
dır. Arz ettiğim üzere arsa hisselidir. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hisselendirıne-
nin tarihi?. Mühim olan o. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Beni, ilgilendiren konu değil 
o. Ben, arz ediyorum. Benim arz ettiğim DDY 
Genel Müdürlüğünce yapılan muameledir. Arsa 
hisseli bulunmaktadır. Hisse sahibi talepte bu
lunmuştur. Çünkü, ya bu parçayı DDY alacak
tır. Veyahut da hisse sahibi alacaktır. İmar plâ
nında okullar sahası olarak gösterilmiştir. Sa
tışta usulsüzlük var mıdır yok mudur? Bunu arz 
edeceğini. 

Yüksek Murakabe Heyeti raporunda da bu 
türlü arsaların satışında Emlâk Kredi Bankası 
ekspertizinin veya Emniyet Sandığı ekspertizi
nin takdirine göre pazarlık suretiyle satışının 
yapılması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Yüksek Murakabe Kurulu raporuna 
göre yapılmış mıdır, yapılmamış anıdır? Elim
deki Yüksek Murakabe Kurulunun raporuna gö
re (bu satışlar yapılmış bulunmaktadır. Yani, 
Emlâk Kredi Bankası ekspertizine takdir yap
tırılmıştır. Şuyulu bulunduğu için metrekaresine 
takdir edilen 349 lira 80 kuruştur. Hisse sahibi 
bunun yüksek olduğunu ifade etmiştir. Yeniden 
tetkik ettirilmiş ve 349 lira 80 kuruş üzerinde İs
rar edilmiştir. Onun üzerine bu arsa,, ekspertizin 
tâyin ettiği fiyat üzerinden ihale edilmiş bulun
maktadır. 

Sayın Melen, Yüksek Murakabe Kurulu ka
rarına uygun olup olmadığı hususlarında.. - Din-
ljyemedin, dışarıda idim - beyanda bulunmuşlar. 
Yüksek Murakabe Heyetinin tavsiye ettiği usu
le uygun olarak bu arsa satışı yapılmıştır. 

FERİD MELEN (Van) — Böyle bir beyan
da bulunmadım, 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) -— Bilmiyorum tabiî, onu ifade et
mek isterim, 

PERİD MELEN (Van) — Yüksek Mu
rakabe Heyeti meseleye sonradan el koymuş. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Yüksek Murakabe Heyetinin ra
poru, arsaların satışı hakkındadır. Bütün tünı 
arsaların. 10 milyon liralık, hemen hemen, ce
man. Muhtelif yerlerde, Yerköyde, şurada, bu
rada muhtelif vilâyetlerde arsalar satılmıştır, 

Bâzılarında bunun şu söylediğim usule uygun 
olmadığı ifade edilmiştir. Bu konu da Başbakan
lığın emri üzerine Tetkik Kuruluna havale edil
miş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
FEEİD MELEN (Van) — Yani, henüz ne

tice alınmadı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet adına iki talep vardır. Bir tanesi 

Maliye Bakanı Sayın Erez tarafından, bir ta
nesi de zatıâliniz tarafından. Sayın Erez buyu
runuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, biraz önce sayın Melen tarafından 
Yüksek Murakabe Heyetinin, maliye üyeleri 
ile ilgili bir soru tevcih edilmesi üzerine, huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Maliye üyeleri 
ile ilgili tâyin için tarafımdan teklif yapılmış
tır. Bu muamele, dosyasında mevcuttur. 

Hürmetlerimi arzederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Maliye 
Bakanı. 

Devlet Bakanı Sayın Sezgin, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Çanak

kale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; son konuşması ile Sayın Melen ve 
ondan önce sayın Yıldız ve muhtelif vesileler
le basınımızda ve dün Millet Meclisinde, Yük
sek Denetleme Kurulu ile ilgili olarak bâzı mü
talâalar serd edildi. 

Huzurunuzda bu hususu tüm bir açıklığa 
kavuşturmak istiyorum. 

Seçimlerden sonra hükümetin teşkili üzeri
ne aradan kısa bir müddet geçtikten sonra Baş
bakanlığa bağlı kuruluşların kadrolarını gözden 
geçirme hususunda bir çalışmaya girdim. 1969 
yılı Aralık ayında bu çalışmamız başladı. Yük
sek Murakabe Kurulu Başkanını da davet et
mek sureti ile Yüksek Murakabe Kurulu du
rumu hakkında kendisinden bilgi aldım. Yük
sek Murakabe Kurulunda 16 üyenin, çalışma 
bakımından, lüzumundan fazla adette olduğu 
hususunu tesbit etmemiz üzerine meseleyi, ba
kanlar kuruluna arzedilecek bir tasarruf hali
ne getirmek için iktiza eden çalışmaları ikmal 
etmek sureti ile bakanlar kuruluna, hükümetin 
istifasından önce, 9 Şubat tarihinde yapılan 
bakanlar kurulu gündemine alınmak üzere, 
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bendeniz getirmiş bulunuyorum. Bu tasarrufu 
teklif olarak hazırlar iken ilgili muamelelerin 
işlemlerini de ikmal etmek sureti ile getirdiğim 
zaman, ne ortaya atılmış bulunan ve irtibat-
landırılmak istenen suiistimal iddiaları, çalış
malarımız sırasında bahis konusu idi. Ne de 
böyle bir düşünce ile sureti katiyede bu tasar
rufun uzaktan ve yakından hiçbir alâkası yok
tur. 

Bakanlar Kurulunun (istifasından önce, büt
çenin tümünün Mecliste görüşülmesinden önce 
Bakanlar Kurulunda bu tasarruf konuşula
rak kararlaştırılmış ve hazırlanan kararname
si şimdi huzurunuzda okuyacağım gerekçe de 
ilâve edilmek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanı
na takdim edilmiştir. 

Gerekçe notu, aynen oyuyorum : 
«1. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Saba

hattin Tulga'nın, bu bankada verilen bâzı şah
si krediler dolayısiyle ortaya çıkan durum mu
vacehesinde, genel müdürlükten alınarak baş
ka bir göreve nakli zaruri görülmüştür. 

2. Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden, 
kuruldaki üyelik hizmet müddeti 4 ilâ 13 yıl 
arasında bulunan ve daha önce müsteşarlık, 
genel müdürlük gibi önemli idari vazifeler ifa 
etmiş olanlardan bâzılarına iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde vazife verilmesi aşağıdaki mü
lâhazalara dayanmaktadır : 

a) Sayısı 16 ya kadar çıkmış bulunan Yük
sek Denetleme Kurulu üyeliğini mâkul bir sa
yıya indirmek suretiyle kurulda daha verimli 
çalışmanın sağlanması öngörülmüştür. 

b) Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğinde, 
uzun yıllar, 4 ilâ 13 sene hizmet görmüş ve 
daha önce de müsteşarlık, genel müdürlük 
gibi önemli idari vazifelerde bulunmuş olanlar
dan iktisadi Devlet Teşekküllerinin en yük
sek organı olan yönetim kurullarında, gerek 
idarede ve gerekse denetleme sahasındaki tec
rübelerini değerlendirecek şekilde faydalanma
sı düşünülmüştür. 

c) Bu şkilde açılan imkânlarla hem Yük
sek Denetleme Kurulu üyeliğinin muayyen şa
hıslara inhisar etmesi önlenmiş olacak, hem 
de gerek yüksek idari hizmetlerde bulunanlar
dan, gerekse kurul bünyesi içinde yetişmiş, 
başarılı uzmanlardan muayyen ölçüde kurul 
üyeliğine yapılacak atamalarla bu kurulun ta

ze bir kuvvet kazanması imTka-t» temin edilmiş 
bulunacaktır. 

3. Yüksek Denetleme Kurulunun en yaşlı 
üyesi olup, 63 yaşını ve 39 hizmet yılını dol
durmuş bulunan ve yaşı itibariyle bu kurul 
üyeliğinin gerektirdiği gezici hizmetlerin ifa
sına elverişli durumdan uzaklaşmış bulunan 
bir üyenin de emekliye şevki öngörülmüştür. 

Bu gerekçe üzerine kararname Sayın Cum
hurbaşkanına takdim kılınmış ve kararname 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mart 1970 

I te imzalandıktan sonra, 6 Mart 1970 tarih ve 
4-168 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiş-

I tir.» 
Bu yazıyı yine dikkatinize arz etmek isti-

I yorum : 

«iSayın Cumhurbaşkanı, Yüksek Denetleme 
| Kurulunun 1970 yılı Bütçesinin ilgi (A) ile 
• onaylanmış olmasını takiben gönderilmiş hu-
: lunan ekli ilgi (B) kararnamesini, gerekçe no-
l! tunda belirtilen hususları dikkate alarak, tas-
I vip ve tasdik etmişlerdir. 

! 2. Sayın Cumhurbaşkanı mezkûr gerekçe 
notundaki maksadın sağlanması için Yüksek 

| Denetleme Kurulu üye kadrosunun 3460 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi gereğince Bakanlar 

| Kurulu tarafından yeniden tesbit edilerek bu-
: na ait kararnamenin, 1970 yılı Bütçesinde ya

pılacak değişikliği de ihtiva etmek üzere, ha-
' zırlanıp biran önce gönderilmesini ve yeni üye 

atamalarında üyelik niteliğini haiz kurul uz
manlarının da nazarı itibara alınmasını ve bu 
suretle kurul bünyesine umumi bir hamle gü
cü kazandırılmasını rica etmişlerdir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 

Genel Sekreter 
Cihat Alpan.» 

Bundan sonra da Yüksek Denetleme Kuru
lunun üye sayısı ihtiyacı dikkate alınarak bi
risi başkan olmak üzere, başkan dâhil, 15 
kişi şeklinde tesbit edilmiş, Bakanlar Kuru
lu kararnamesine bağlanmış ve bu suretle açı
lan iki münhali de Maliye ve Sanayi bakan
lıklarından gerekli teklif alınmak suretiyle ik
tiza eden kararnamesinin hazırlığına, imza
sına başlanılmış bulunmaktadır. 

Mesele böyle olmasına1 rağmen, birtakım 
L düşüncelerle bunun bâzı faMfaftlgrghv iîgfai var 
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mülâhazası ile sevk edilmiş olduğuna dair or
taya atılan hiçbir beynin aslı ve esası yoktur. 

«Niçin bunu durup dururken ele aldınız?» 
şeklindeki suale de cevabımı arz edeyim : 

Bundan önceki Hükümet programında da 
müessir bir icradan bahsedilmişti. Müessir bir 
icranın Hükümet programında derpiş, vait ve 
Yüce Meclislere takdim edildiği şekilde meyda
na gelmesi bakımından uhdeme tevdi edilen 
vazifeyi ifa sadedinde bu vazifeyi, bunu ha-
zırlıyarak Bakanlar Kuruluna götürmeyi göre
vim icabı bildiğim için, esası tarafımdan hazır
lanmıştır. Bu suretle Yüce Senatoya saygıla
rımla keyfiyeti arz ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Şu halde Maliye 
yapmamış, siz yapmışsınız teklifi. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Maliye Bakanı ifade ettiler. 
Konuşmamda gerekli muamelelerin yapılmış 
olduğunu ifade ettim. Maliye Bakanı teklifini 
yapmıştır, Bakanlar Kurulunda da ayrıca be
yan etmiştir. 

FERİD MELEN (Van) — Şimdi siz dediniz 
ki; «ben yaptım teklifi.» Çocuk kandırıyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Termen, buyurun. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, kıymetli dakikalarınızı tekraren ge
niş şekilde alacak değilim. İstirham edece
ğim konular, arz edeceğim konular basit ve kı
sa hacimli olacaktır. 

Kıbrıs'ı eski Demokrat Parti iktidarı tara
fından nazarî olaraik satış görmüş bir ülke 
parçası halinde tanıtan Ahmet Yıldız Beye 
cevap vermek mecburiyetini, talihsiz yeni bir 
zaruret olarak görüyorum. 

Kıbrıs, bir zayıf idare intibaı verilmek 
istenilen eski bir Hükümetin ihmali ve nzası ile 
kaybedilmiş bir ülke olarak tanıtılmak, şu anda 
fayda değil, bir zarara hedef yapılmaktadır. 
Ahmet Bey bâzı münakaşalara girişirken, ne
dense sanki sahalarda manevra yapar misali; 
bir acelenin içine girmekte ve fijkirlerini maki-
nalı tüfek kurşunları gibi sıkmak istemektedir. 
Kıbrıs hakkında söylenecek şu lâf, dünya ef
kârı umumiyesinde Türk Senatosunda böyle me
şaleler cereyan ediyor diye, şüyu buldukta Türk 
tezinin baltalanmak istikametindeki zafiyetini 
ortaya kor ki, aklı başında bir senatörün bir 
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vatan parçasının daha önceki bir iktidar tara
fından satıldığını ilân etmesi, aklın kabul ede
ceği bir iş değildir. Demokrat Partiye husunıe 
tin bırak, çok olsun. Ama, Kıbrıs'ın satıldığını 
söylemek istikametinde imsakkâr olmak mec-
buriy etkidesin. Buraya gelip, sempatik davra
nış ve seslerle konuşmak mühim bir şey değil
dir. Fakat, buraya gelip fikir koymak mü
himdir. Her ilân edilen fikrin arkasından ne 
çıkacağını hesabetnıeden konuşan arkadaşları
mızın kanaatimce memlekete pek çok yönlerde, 
pek büyük zararlar verdiğine kaaniiz. 

Sayın Yıldız Kıbrıs'a giden silâhların Ada'-
ya değil, Demokrat Partili teşkilâtlara dağıtıl
dığını ifade eden bir izaha teşebbüs ettiler. Bir 
eski zaman meselesini bu kürsülerde konuşmak, 
şu an için, geniş olarak konuşmak hatalıdır. 
Yalnız, bir şey söyliyeceğiz. Türk Millî Emni
yeti bu silâhların demokratlara dağıtılmak üze
re alınmadığını, Adana, Hatay üzerinden Ada'-
ya sokulduğunu tesbit etmiş ve ilgililere duyur
muştur. Bu duyurma sonundadır ki, demok
ratları silâhla teçhiz etmek iddiası, o tarih 
savcılığının noktai nazarı çürüklüğe vâsıl ol
muş ve dosya hıfza alınmıştır. Köpek dâvası
nı ele alan noktai nazarın bu dosyayı kenara 
çekmesindejki özü, Sayın Ahmet Yıldız'a hatır
latmak isterim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Onun için alınmadı, dış politikayı incelememek 
için alındı Sayın Termen. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Dış politika
yı incelememek için Yassıada Mahkemesi bu 
dosyayı almadı buyurdular. Bu, bir noktai 
nazar olabilir. Fakat, dış âlemi kaybetmenin 
ne demek olduğunun o mahkemede pek çok 
yönlerde ele alındığına da şahidolduk. Ölye de
ğil mi?... 

Pek tartışmaya girmiyelim, bir mazi me
selesidir. Ancak, meseleler üzerine asılmak ye
rine. tarihi teifcik edelim, daha isabetli olur. 

Sayın Denıirel'in 50 milyonluk bir taahhüt 
âleminden geldiklerinden hareketle, «bu 50 mil
yonu mühendis mektebinden ve Su İşleri Reisli
ğinden sonra ne vakit kazanmışlardır? Şu hal
de, memleket düzeninin bozukluğuna dair en gü
ze! be.geyi bizzat Başbakan 'kendisi vermiştir» 
cliyorlav, 
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Aziz arkadaşlarım, mühendisler ticari hayat
ta büyük sermayelerle işe başlamazlar. Parası
nı işletmek istiyen ve partöner ariyan büyük 
firmalar mühendis diplomasına ihtiyaç içinde
dirler, gene mühendisler parasız fakat diplo
ması olan iş sahibi kudretli mühendisler de bü
yük firmaların ilmî öncülüğüne iştirak kayde
derler. Eğer, Türkiye'de Sayın Demirel'deıı 
50 milyonluk bir taahhüdü 5 - 1 0 büyük işti
rakle almış olan bu mazinin sayın mühendisin
den, o tarihte 50 milyonun vardı, bunu nereden 
aldın» diye meseleyi bir suale getirirsek; hu, 
ya meseleyi anlamamanın, bir fikir ve zihin 
kifayetsizliğinin, yahut bir kastın delilini teş
kil eder. Mühendisin 50 milyonluk iş alması 
hali elemin arz ettiğim konbinezonla mümkün
dür, cari usuldür. Ama, bu işin faraza tam mâ
nası ile ikmali sonunda istihsal olunacak ka
nuni kârın; ki, bu kârı da % 10 olarak söyle
diği zaman, kendisi yine bir düzen değişikliği
ne... «10 milyon nasıl kazanılmıştır» istikame
tinde bir feryada gittiler. Kanun büyük mesele
lerde ki müteahhit hakkının hududunu tesbit 
etmiştir. 50 milyonluk işte, % 7 ise, faraza 3,5 
milyon alınır. 100 milyonluk işte 7 milyon alı
nır. Büyük nato tezgâhlarını, büyük nato tesis
lerini milyara yakın bedellerle alan büyük fir
maların 50 milyonu bir çırpıda kâr etmesi Avru
pa piyasalarında, Türk piyasalarında, hattâ ye
ni bir uygulama anlayışında Hicaz Dünyasında 
büyük asfaltlamalar plânında göregeldiğimizi 
Sayın Ahmet Yıldız Bey, aynen bizim kadar, 
görmek mecburiyetindedir. Bir mühendisin 50 
milyonluk sermaye ile 50 milyonluk iş alması 
hali düşünülemez. Çarşıdan tütün alınmıyor, 
taahhüde giriliyor. Ve peyderpey paranın istih
sali ve sarf olunması hali de mâkul ve cari 
usuldür ki, Sayın Ahmet Bey, Devlet idare et
miş bir büyüğümüz olarak, bu konuyu bilmek 
icabederdi. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

«214 kişilik yüksek kredi hacminin Türki
ye'de, bankalar tarafından, Türk tüccarlarına 
verilmesi halinin de düzen değişikliğine sebebi
yet verdiğini» söylediler. Eğer, 21.4 Türk tüc
carının; ki, yani 10 milyon liranın üstünde 
kredi alanların tahmini adedi; firmaların kon-
sürksiyonu, maddi, mânevi yapısı yönünden 
vâki tahlillerle netice olarak ortaya çıkan ra
kam. Eğer 10 milyonu Ahmet Yıldız Be_v çok 
görüyorsa Nevyork'da yalnız bir otomobil, tak

si şirketinin bir yılda istihsal ettiği para 1,5 
milyar dolardır. Ve bu bir şirkettir. Böyle bir dev 
sirkatin Amerika'da her an 200 - 300 milyon 
alıp, 70 model 5 bin arabayı şehir caddelerine 
sokması hali mümkün olduğuna göre, Amerika'
da da bir Ahmet Yıldız Bey senatör olarak kür
süye çıksa da «Amerika'da düzen değişmelidir» 
derse, oradaki senatörlerin bu mâkul fikre ve
recekleri cevap ve gösterecekleri reaksiyon ne 
olur? Hakikaten düşünmek ve yaşamak isterim. 
D ütün dünya, büyük krediler üzerine müesses 
ekonomik anlayış içinde işliyor. Bir köylü va
tandaşımızın, 15 dönümlük toprağı için 600 li
ra kredi almasındaki mâkul ve zaruri hacım ne 
ise, 50 milyonluk fiilî yapısı olan bir firmanın 
100 milyona yakın, A. B. C. bankalarından, vâ
deleri karşılaştırmak ve sıkıntıya düşmemek 
gayesiyle ve fakat faizi sırtına yüklenmek şar-
tiyle, yaşamakta bulunuşunu, dünyanın işleyi-
sindeki öz nizam olarak Sayın Ahmet Yıldız 
Bey d bu kürsüden, 20 yıllık ufacık bir tüccar 
sıfatımla, arz etmek isterim. 

Büyük kredi almıyor diye Amerika, ingil
tere, italya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi dev
letlerin derhal düzen değişikliğine girişmeleri 
zarureti bu fikirde doğar. Bu ise sadece fikir
dir, fakat mukabelesinde ağır yara alan fikir
dir. 

Ahmet Yıldız Bey, bir iktidar kadrosunda 
yer alan kişidir. Yıkmaya yardımcı olduğu bir 
Devlet nizamının bu kürsülerden methedilmesi-
ııe, yeni Anayasanın şuuru ışığında elbette mü
saade etmek istemez, haklıdır. Ancak, asıl 
mevzu Ahmet Beyin bu kürsüde eski Demokrat 
Parti iktidarını methetme istikametindeki me
selelere müsaade etmesi ve etmemesi meselesi 
değildir. Asıl mesele yani hâdisedeki öz, şu anda 
bahse mevzu edilen ölü bir Devlet adamına kar
şı Ahmet Beyin ruhunda hâlâ sönmemiş olan 
bir yersiz duygunun devam edebilmesi keyfiye
ti ve takdiri halidir. Ve acı dille merhumun it
hamı, hakikaten beni titretmiştir. Söylediği söz 
şudur : «Menderes'in 4,5 milyon lira çaldığı» 
diye başlıyan bir paragraf. Nereden çalmış? De
lil? «Yassıada Mahkemeleri bu hükme varmış
tır» diyor. Yassıada mahkemelerinin kararları, 
tarih seyri içinde, meşruiyet taşır. Ama, âmme 
vicdanında ve tarihçi şuurunda ve yazısında 
Yassıadanm kararlarınaJtti!ba_,Tnfinbnriypt-î yrik-
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tur. Yassıada mahkemelerinin kararları Türk 
Hukuk nizamının da dışında, fakat muzaffer bir 
ihtilâlin gereklerinde meşruiyet ve o meşruiyete 
müstenit bir referandum ve Anayasa ile kurulu 
şu düzende meşruiyet ifade eder. Tarihçinin ka
lemine Yassıada Mahkemesi müdahale edemiye-
cektir. Bu itibarla bütün dünya meselelerini 
hep Ahmet Yıldız Bey gibi ve onun mantığı ile 
düşünmemize imkân yoktur. Bir ölünün, asgari 
islâmî anlayışta, arkasında «üzkürû mevt aküm 
bilhayr» denildiği şekilde ölüleri hayırla yadet-
mek, evvelâ onun eski ve kadersiz bir politikacı 
olması yönünden, kendisinin de yeni ve istik
balinin ne olacağı ibilinmiyen bir politikacı ol
ması bakımından gıyapta, uzakta ölmüş de olsa, 
bir ölü siyasiye Ahmet Yıldız Beyin sarahaten 
ve vicdanları burka, burka «hırsız» diye konu-
şabilmesi halini politikanın nefrete lâyık bir te
zahürü olarak gördüm. Arz ederim arkadaşlar. 
(A.P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan görüşmek mi 
istiyorsunuz efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan müsaade eder
seniz prosedürü okuyayım. 130 ncu madde ge
reğince bütün üyeler konuşduktan sonra Sayın 
Başbakanın konuşması ile konuşmalara son veri
lir. Eğer zatıâliniz bir kere konuştuktan sonra 
bir kere daha konuşmayı teikabbül ediyorsanız, 
buyurunuz efendim. 

(Başbakan Süleyman Demirel sürekli alkış
lar arasında kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem senatörler, hu
zurunuza, bugün kendisini bu kürsüden müda
faa etmek imkanından mahrum bulunan ve bü
tün günâhı 10 sene bu memlekete hizmet etmek 
olan, çok yakından tanıdığım bir Devlet adamı
na yöneltilmiş bir itham olmasa idi, gelmiye-
cektim. 

Tarih kimin hakkında ne karar verir, bunu 
tarihe bırakacağız. Ama, kendisini çok yakın
dan tanıdığım, Türk vatanına ve Türk Milleti
ne, Türk vatandaşına alev gibi bir sevgi ile bağlı 
olan merhum Menderes'e bu kürsüden «hırsız
dır» denmişse büyük bir günâh işlenmiştir. (A.P, 
sıralarından alkışlar) 
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Huzurunuzda siyaset yapmıya gelmedim. 
Merhum Menderes'e çıkarılmış bulunan hesap, 
merhum Menderes'in şahsi hesabı değildir. 
Yassıada Mahkemesinin çıkardığı hesap, örtülü 
ödenek hesabı kuruş kuruş, santim santim hiç
birisi merhum Menderes'in şahsi masrafları de
ğildir. Masraflar orta yerdedir. 

Devlet idaresinin icabettirdiği birtakım mas
rafların merhum Menderes'e zimmet olarak çı
karılması, ancak, bir ihtilâl idaresinin o günkü 
havasının neticesidir. 

Yassıada Mahkemesine gelince, bu hür kür
süden şunu söyliyeyim, Yassıada'nın başhâkimi 
«sizi buraya getiren kuvvet böyle istiyor» diye 
Yassıada Mahkemesine girmiştir. 

Türkiye'de her şey konuşulacak, her şey ko
nuşulacak. Birtakım tabuların altında zihinleri 
baskı altında tutmanın imkânı yoktur Huzuru
nuzda şayet bilmediğim, tanımadığım vatan sev
gisine şahidolmadığım bir kimse itham edilmiş 
olsa idi, bildiğim kadarı ile, müdafaa ederdim. 
Ama, kendisini çok iyi tanıdığım, yurdun tozlu 
topraklı yollarında bu yurdu daha ileri götür
mek için çırpman bir insanın bu kürsüden 10 
sene sonra itham edilerek kemiklerinin sızlatıl-
masına millet razı değildir, biz de razı değiliz, 
ben de razı değilim. (Adalet Parti sıralarından 
alkışlar) Nereye götürüyoruz memleketi ne 
yapmak istiyoruz? Asmışsınız adamı, çıkarıp 
bir daha asmak mümkün mü? Bu ne kindir, ne 
nefretir, ne bitmez tükenmez kindir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ba
kalım onlar ne olacak? 

SUPHİ GüRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sen 
de asarsın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bırakın bu hesapları açmayı. Açma
yın bu hesapları. 1980 Türkiyesinde bir Başba
kan aşılmamalıydı. 

SAFFET URAL (Bursa) — 1970 de de ası
labilir . (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Orun için Devlet felçtir. Onun için 
felçtir. Devletin işlerini kime gördüreceksiniz? 
On sene enine boyuna koşturun, götürün ondan 
sonra asın. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma
sının sebebi olan bu usul yeniden getirilmeme
liydi, Ama, gelmiştir, olmuştur. On sene milletin 
mahbubu olan bir insanın acısını bağrına bas-
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mış bu memleket, daha çok acıya gitmesin, mem
lekette daha çok çirkin hâdiseler olmasın, barış 
olsun diye ulvi bir düşüncenin içerisinde Men
deres acısını sineye çekmiştir. Bugün mezarının 
üzerinde yabani otlardan başka bir şey bulun-
mıyan bir insanla uğraşmaktan bir şey çıkmaz. 
O insan ki, yurdu iptidai bir iktisattan, iptidai 
bir ekonomiden kurtulup, en ücra köşesine ka
dar hizmet görmesi gereken bir hamle içine gir
mesine her şeyini vermiş, daha sonra da başını 
vermiştir. 

Tarih şöyle yazacaktır, böyle yazacaktır, di
yorsunuz. Biz de söyliyelim. Tarih merhum Men
deres'i, Türkiye'de büyük hizmetler görmüş bir 
insan olarak ve vatanperver bir insan olarak 
kaydedecektir, başına gelen ne olursa olsun. 

Saygılarımı sunuyorum. (Adalet Partisi sıra
larından şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — iSayın Başbakan, teşekkür ede
rim. 

SAFFET UBAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
bana da teşekkür etmenizi bekliyeceğim bir 
gün. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan usul hakkında, çok kısa olarak, 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın, Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muihterem arkadaşlarım, bugün Hükümet prog
ramını müzakere ediyoruz. Biz, güven oyu ve
recek değiliz. Anayasanın bu husustaki madde
si, «Meclislerde okunur.» diyor, içtüzüğümüzün 
130 ncu maddesi; «Cumhuriyet Senatosunda Hü
kümet programının okunmasından sonra tâyin 
edilen günde program üzerinde görüşme açılır. 
Grup sözcüleri ve üyeler program üzerindeki 
görüşlerini ifade ederler. [Başbakanın bunlara 
vereceği cevapla görüşme nihayet bulur.» di
yor. 

Şimdi (görüşülecek, Başbakan cevap verecek 
ve nihayet bulacak. 'Ben, Sayın Başkanımızın, 
şimdi oturumu idare eden Başkanımızın bütün 
üyelerin sözlerinin bitmesinden sonra Başbakan 
konuşacak gibi bir fikre kapıldığını zannetmek
teyim. Cumhuriyet Senatosunda her müzakere, 
muhakkak bitirilmek üzere başlar. Yani mü
zakere devam edip durmaz. Müzakerenin bir 
kıvamı geldiği zaman bitirilmesi şarttır. 

Bugünkü ttatbikat nasıl yürüdü. Şimdi, Sa
yın Başkanımız gibi anlarsak, ne kadar söz 
istiyen oldu ise, konuşmalarını bitirdikleri za
man Başbakan konuşur ve müzakereler biter.. 

Arkadaşlar, o zaman bu müzakereler bitmez. 
Olur ki, (bütün senatörler birer defa söz alır. 
ikinci defa çatışma olur, bir daha söz alır; 
üçüncü (defa alır, dördüncü 'defa alır... Demek 
ki, bitmiyen bir müzakere şeklidir bu. 

Oysa, Meclislerde müzakerelerin bitirilmesi 
esastır. Bu şekilde anhyamayız. Yani, herkes 
konuştuktan sonra müzakereler aitsin. Hayır. 
Bu olmaz. 

Şimdi, geliyoruz bugüne kadar olan tatbika
ta: Yani 130 ncu madde, acaba 6 senatör ko
nuştuktan sonra mı, tatbik edilir 

Hayır arkadaşlar. Bu, Hükümet programının 
müzakeresidir. Kendine has bir maddesi vardır. 
Burada müzakerelerin sonunda oylama yoktur. 
Cumhuriyet Senatomuzdaki gruplar ve şahısları 
adına konuşan arkadaşlarımız fikirlerini der-
meyan etmişlerdir. Hükümet bu fikirleri dinle
miş ve alacağını almıştır ve karşılığında taraf
tarı olduğu, aleyhtarı olduğu fikirleri bildir
miştir, dolayısiyle müzakere sona ermiştir. 

Geliyoruz şimdi diğer maddeye: Acaba grup
lardan sonra 6 senatör konuşsun da müzakere
leri o zaman mı bitirelim? Hayır arkadaşlar. Bi
zim Tüzüğümüz ve bugüne kadar ki tatbikatı
mız ayrıdır. (Sayın Başkanımızın tatbikatı tü
züğümüze serapa uygundur. Yani gruplar iste
dikleri anda söz alırlar; bir defa alırlar, iki de
fa alırlar, üç defa alırlar. 'On defa alırlar.. 

Şahsı adına söz alan altı kişi de, söz aldık
tan sonra müzakerenin bitirilmesi yoluna gide
meyiz. 

Vaktiyle bizim tatbikatımıza göre; oturumu 
idare eden başkanlar, gruplara birer defa söz 
veriyor, 6 arkadaş konuşmadan gruplara ikinci 
defa söz vermiyordu... 

Bu, şahıslar adına konuşmaya imkân verdi
ği için itirazla karşılanan bir husus değildi. Bu 
itibarla, gruplar 6 arkadaş konuştuktan sonra 
ikinci defa söz alabildikleri için kifayet takriri 
geldiğinde oylanıyor ve müzakere bitiriliyor-
du. 

Halbuki bugün (Sayın Başkanımız, tüzüğün 
metnine uygun olarak her grupa istedikleri za-
man söz verdi. Şimdi gruplar isterse tekrar !söz 

— 371 — 



0. Senatosu B : 50-

istiyebilirler. Onun için, müzakerelerde grup- I 
ların da söz aldığı zaman 6 ayı da sayıp bitir-
mekliğimiz lâzımdır. 

Eğer gruplar sayıya dâhil değildir dersek 
yine birinci kaziyeye dönmüş oluruz; müzakere
nin ilâ nihaye devamına imkân veren bir görüş
me şeklini ihtiyar etmiş oluruz. 

Sözümü bitiriyorum: Her müzakere bir ki
fayetle bitirilebilmelidir. Aksi halde müzakere
ler devam edip 'gider. Nitekim bu hale geldi, 
kimse kalmadı. 

Kâfi arkadaşımız konuşmuştur, sayıları al
tıyı kat kat geçmektedir. Hükümet defaatle 
cevap vermiştir. Gruplar defaatle konuşmuştur. I 
Hükümet, şu bizim konuşmalarımızdan alacağı 
ilhamı almıştır. Kendilerini, Millet Meclisinde 
güven oyu almaları temennisiyle, şimdi tebrik 
ederiz ve bu müzakere burada biter. 

Teşekkür ederim. Mâruzâtım bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, teşekkür ederim. 
Efendim, riyaset 130 ncu maddeyi Sayın Tu- [ 

na'nm ifade ettikleri gibi anlamamaktadır. Ri
yasetçe, 130 ncu madde de bir müzakere hakkı 
mevcuttur. Bu müzakere hakkında... ı 

1. Gruplar konuşacak. Bilâhara üyeler ko
nuşacak ve Hükümet namına Sayın Başbakan 
cevap verecek ve görüşmeler bitecektir. 

Talepler, bizde henüz neticelenmediği bir 
zamanda müzakerenin neticesini Riyaset, 56 ncı 
maddenin hükmüne göre, ihtiyar etmekdir. 56 
ncı maddenin hükmü, Yüce Millet Meclisinde de 
aynen mevcuttur ve fakat tatbikat başkadır. 
Bizde ise 56 ncı maddenin tatbikatı için bir ge- | 
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lenek teşekkül etmenin üzerinde bir de Heyeti 
Unıumiyenin kararı istihsal edilmiş, grupların, 
altı sayın üyeden sayılmıyacakları karara ik
tiran etmiştir. O sebepten dolayıdır ki, şimdi 
gruplar konuşmuş ve iki saym üye konuşmuş 
bulunmaktadır. Diğer dört sayın üyenin konuş
ma müddetleri de takyidedilmiştir. Bugüne ka
dar yapmış olduğumuz tatbikatı 40 dakikalık 
bir zaman ayırmak suretiyle değiştirmemekte 
isabet olduğu kanısındayım. Ancak, sayın üye
ler 130 ncu madde için yeni bir usulün tatbiki 
bakımından bize bir usul önergesi verirler ve 
bunu müzakere edip oylar isek o takdirde biz 
Saym Tuna'nm ifade etmiş olduğu hususa itti-
ba ederiz. Şimdi, müsaade ederseniz; kimlerin 
sırada olduğunu arz edeyim. Sayın Tuna, Sa
ym Köker, Sayın Bingöl, Saym Sabahattin Or-
hon, Sayın Özmen, Sayın Akça, Saym Özer, Sa
yın Ucuzal. 

Efendim, söz alan olmadığına göre müzake
reler bitmiştir. Saym Başbakan, söz ister misi
niz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — ilâve edeceğim bir hu
sus yoktur. 

BAŞKAN —. Muhterem senatörler; üçüncü 
Saym Demirel Hükümetinin programı üzerinde
ki müzakereler bitmiştir. 

50 nci Birleşimi 17 Mart 1970 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum, efen
dim. 

Kapanma saati: 22,35 

• * • 
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13 . 3 . 1970 Cuma 

Saat : 10,30 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan. Hükümet programının gö
rüşülmesi. 
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